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نگاه
سپاه۲

۱۵

نسیم اسدپور

سفری به میعادگاه علم و فرهنگ کتابستان
۱۳ فرزان شهیدی

وضعیت پایدار مقاومت دیدگاه
سیدحسین خاتمی خوانساری۳

در فراق عبد خدا  عالم واعظ
۸

شهادت امام جعفرصادق)ع(  تسلیت باد

وحانی  کنگره شهدای ر
پاسداشت شهدای جهاد تبیین است

واردات هم باید
هوشمندسازی شود

حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی 
سپاه نماینده ولی فقیه در سپاه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران

۱۵

محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی 
در گفت وگو با صبح صادق  پرونده

۸-۹

غیررسمی
جوانروایت هایی شنیدنی از سلوک امام خامنه ای

۱۶

وحانیت ر چرا 
می شود؟ یب  تخر

اولین کنگره شــهدای روحانی در 
چهارم خرداد ســال جاری در شهر 
مقــدس قم برگزار می شــود.  به مناســبت 
برگزاری این کنگره،  به یک پرســش مهم که 
 در ذهن و فکر بخش قابل توجهی از 

ً
احتماال

مــردم و به ویــژه جوانان وجــود دارد، باید 
پاســخی منطقــی و قانع کننــده داد: »چرا 
روحانیت تخریب می شود؟« این پرسش از 
آن نظر به اذهان خطور می کند که در سال های 
اخیر کار مجموعه هایــی در داخل و خارج 
کشور،  فقط تولید محتوا علیه روحانیت در 
فضای مجازی شده است! این پرسش به این 
دلیل در ذهن جوانان به شــکلی فراگیر پدید 
آمده، که برخی از شبکه های ماهواره ای حتی 
برای تخریب روحانیت،  حمله کردن به یک 
روحانی،  آتش زدن مسجد،  حمله به حوزه ها 
و مدارس علمیه طالب، حمله به دفاتر امام 
جمعه، دستورالعمل صادر کرده و آموزش 

هم می دهند!
بررسی ها و مطالعات دقیق نشان می دهد، 
حرکت تخریبی علیــه روحانیت،  یک اقدام 
طراحی شده و سازمان یافته بوده و با اهداف 

دنبال می شــود. سیاســت گذاران  خاصی 
اصلی و طراحــان اقدامــات و برنامه های 
تخریبی در این موضوع، بســیار متفاوت از 
کسانی هســتند که تحت تأثیر فضاسازی ها 
و القائات در میدان، به یک مدرســه علمیه، 
 دفتر امام جمعه و یک شخص روحانی حمله 
کرده،  یا در فضای مجازی مطلبی را به منظور 
ایجاد بدبینی نسبت به قشر روحانیت منتشر 
می کننــد. بدگویی،  ســیاه نمایی و تخریب 
چهــره روحانیت،  بخش مهمــی از جنگ 
شناختی و جنگ نرم نظام سلطه علیه انقالب 
اســالمی و ملت ایران است. در این جنگ 
شناختی،  دشمن شکست خورده در بسیاری 
از میادیــن و صحنه هــای رویارویی با ملت 
ایران،  با اســتفاده از ابزار رسانه و تاکتیک ها 
و تکنیک هــای پیچیده،  تــالش می کند با 
روایت های دروغین و تصویرسازی های غلط 
و منفی علیه عوامل و عناصر هویت بخش، 
 هدایت گــر و تولیدکننده قــدرت در ایران،  
میان مردم و این مجموعه های حیات بخش 
فاصله ای توأم با حسن  بدبینی،  خشم و تنفر 
ایجاد کند. هر چند در میان هر قشر و صنفی 
از جامعه، افرادی با مواضع و رفتار غیر قابل 
قبــول وجود دارند و قشــر روحانیت هم از 
این قاعده مستثنی نیســت؛ ولی هجمه ها 
به روحانیــت،  نه به دلیل مواضع و رفتار این 
قبیل افــراد،  بلکه به دلیل اســاس حرکت 

تعالی بخش،  حیات بخــش و رهایی بخش 
جریان روحانیت اســت. آیا غیــر از جریان 
روحانیت اصیل، جریان دیگری در کشــور 
قادر بود ملــت بزرگوار ایــران را از چنگال 
اســتبداد داخلی و اســتعمار خارجی و به 
ویژه از زیر سلطه آمریکای جهانخوار رهایی 
بخشد؟ آیا غیر از علمای روحانی و در رأس 
آنان حضرت امام خمینی)قدس سره(،  قشر 
دیگری از اقشار جامعه، قدرت بسیج کنندگی 
مردم در انقالب اســالمی برای پایان دادن به 
دوران انحطاط تاریخی ایرانیان را داشت؟ به 
راستی ســهم جریان روحانیت در به پیروزی 
رساندن انقالب اسالمی با بسیج توده های 

مردم چگونه است؟ 
ســهم روحانیــت در مبــارزه علیه رژیم 
ستم شاهی و افشای جنایت ها،  خیانت ها و 
وابستگی های این رژیم به بیگانگان چگونه و 

به چه میزان است؟
در دوران 43 ساله پس از انقالب اسالمی،  
ســهم جریان روحانیت در حفظ اســتقالل، 
 عزت ملــی،  تمامیت ارضی و خنثی ســازی 
توطئه های بی شمار علیه ملت ایران چه مقدار 
 نظام سلطه بسیار 

ً
است؟ کیست که نداند اوال

تالش کرد که انقالب اسالمی پیروزی نشود؛ 
  در 43 سال گذشته آمریکا هر چه در توان 

ً
ثانیا

داشــت به کار بســت تا بار دیگر سلطه خود 
بــر ایران و ایرانیان را احیــا کند؛ اما برخالف 

خواست مســتکبران و قلدران عالم،  انقالب 
اسالمی ماندگار شــد و هم اکنون جمهوری 
اســالمی به یک قدرت منطقــه ای تأثیرگذار 
تبدیل شــده و در نظم جدیــد بین المللی در 
حال شکل گیری،  ایران به عنوان کانون محور 
مقاومت در منطقه راهبردی غرب آســیا،  به 
طور قطع یک قطب قدرت در نظام چند قطبی 
خواهد بود. با نگاهــی عالمانه،  واقع بینانه و 
منصفانه باید گفت؛  جریان روحانیت اصیل در 
این تحوالت برشمرده شده در چند دهه اخیر 
ایران،  حرف اول را زده است. این نقش آفرینی 
جهانخــوار،  رژیم  آمریکایــی  روحانیــت،  
صهیونیســتی کودک کش،  انگلیس خبیث، 
 وهابیت منحرف،  ســلطنت طلبان وابســته،  
منافقین درمانــده و غرب گرایان خودباخته را 
به شدت نسبت به جریان روحانیت عصبانی 
و خشمگین کرده است. بنابراین بسیار بدیهی 
خواهد بــود که این مجموعه بــا تمام توان، 
 علیه روحانیت به میدان آمــده و روحانیت، 
این پرچمداران ایســتادگی و مقاومت ملت 
در برابر مستکبران را تخریب کنند. هرکس به 
دنبال اعتبارسنجی و راستی آزمایی این دالیل 
برشمرده شــده در خصوص چرایی تخریب 
روحانیــت اســت،  در کم و کیف شــهدای 
روحانیت که در کنگره شهدای روحانی مطرح 

خواهد شد، با دقت تأمل کند. 
طبق آمارهای بسیار دقیق،  در میان کاروان 

نورانی شهدا، 4 هزار روحانی شهید وجود 
جمعیتی،  قشــر  آمارهای  براســاس  دارد. 
روحانی بیشــترین شــهید را در دوران دفاع 
مقدس نســبت به درصــد جمعیتی خود،  
حدود شش برابر در مقایســه با دیگر اقشار 
داشــته اســت. در کنار این آمــار به لحاظ 
کمیت،  نقــش روحانیــون در دفاع مقدس 
به لحــاظ کیفیت حضــور و تأثیرگذاری بر 
ســایر رزمندگان،  یک نقش بی بدیل است. 
نگارنده معتقد است، یکی از عوامل اصلی 
در شکل دهی به نبرد عاشورایی رزمندگان در 
مقابل متجاوزان بعثی که موجب شد جنگ 
تحمیلی به دفاع مقدس تبدیل شود، همین 
حضور قشــر روحانی و طلبه در جبهه ها از 
جایگاه فرماندهی گرفته تا ســطح رزمندگی 
و جایــگاه تبلیغات اســت. ایــن حضور 
روحانیت در کنار مــردم و مدافعان وطن و 
حرم،  در تمامی صحنه ها با قوت تا به امروز 
وجود داشــته و خواهد داشت. دشمنان با 
تخریب های خود،  تصــور می کنند از طریق 
ترور شخصیت جریان روحانیت،  می توانند 
به حضور این جریان در جامعه و در میان مردم 
پایان داده و با محروم کردن مردم از هادیان و 
راهنمایان دلسوز روحانی،  به اهداف خود که 
همانا بازگرداندن سلطه بر ایران است، دست 
یابند. صد البته که تیر دشمن در این میدان هم 

به سنگ خواهد خورد. 

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

 سپاه نمی گذاردگام بلند مجلس
ومیت  غبار محر
بر چهره مردم بنشیند

نگاهی بر مصوبه اخیر نمایندگان ملت پیرامون شفافیت
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رهبر معظم انقالب اسالمی در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ 
طی ســخنانی در ابتدای جلســه  درس خــارج فقه 
افّیتی که حاال سر زبان هاست 

ّ
خود گفتند: »این شــف

اف«، در کالم امیرالمؤمنین 
ّ

اف، شــف
ّ

که »آقــا شــف
علی)علیه السالم( است. بعضی ها عادت کرد ه اند هر 
چیز خوبی که در جامعه  اسالمی است را نسبت بدهند 
 انســان تعّجب می کند از کوته فکری 

ً
به غربی ها. واقعا

بعضی هــا! توّجه به مردم، آرای مردم، اهتمام به مردم، 
می گوید: »ما از غربی ها یاد گرفتیم اینها را«؛... وقتی 
مراجعه به منابع اســالمی نمی کنیــد، وقتی کلمات 
امیرالمؤمنین)علیه السالم( و رسول مکّرم)صل الله علیه 
و آله( اســالم را نمی خوانید، بلد نیستید، خب بله، از 
غربی ها باید یاد بگیرید. می گویند بعضی ها، می شنوید 
افّیت را هم آنها به ما یاد دادند«؛ نخیر، 

ّ
که »بله، این شف

افّیت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می گوید حّق شما بر 
ّ

شف
ی که شما پیش من داریدـ ]این است که[ 

ّ
من ـ یعنی حق

هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما 
پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که 
با دشمن طرف هستیم، اینجا نمی شود حرف ها را زد؛ 
چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن هم 
می شنود. بله در این مسائل حرب ـ حرب، اعّم از همین 
حرب به اصطالح نظامی و مانند اینهاست ـ در مسائل 
امنّیتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ 
داریم با دشمن، مقابله  با دشمن داریم، بله اینجا جای 
افّیت نیست، اّما در غیر اینها، 

ّ
افشاگری نیست، جای شف

».
ً
م ِسّرا

ُ
حَتِجَبنَّ ُدوَنک

َ
 ا

َ
ن ال

َ
در مسائل عمومِی مردم، ا

حال و پس از گذشــت حدود چهار ســال از این 
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی که شفافیت را یکی 
از اصول حکمرانی اســالمی دانســته بودند، مجلس 
یازدهم که قاطبه نمایندگان آن با شعار »شفافیت« آرای 
مردم در سراســر کشور را به دســت آورده و صاحب 
کرسی های ســبز رنگ بهارستان شــدند، طرحی را 
به تصویب رســاندند کــه قدمی بزرگ در راســتای 

شفاف ســازی تصمیمات قوای  ســه گانه، مقامات و 
دستگاه های اجرایی کشور قلمداد می شود. 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت، در جریان بررسی طرح 
شفافیت قوای سه گانه و دســتگاه های اجرایی و سایر 
نهادها، ماده ۳ این طرح را به تصویب رساندند؛ ماده ای 
که به موجب آن، »هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مجلس شورای اسالمی، هیئت وزیران 
و شوراهای اسالمی شهر و روستا موظف خواهند شد 
مشــروح مذاکرات خود را منتشــر کنند«. در جریان 
تصویب این ماده، ۱۷۵ نماینده به آن رأی مثبت دادند، 
۱۱ نفر مخالفت کردند و در کمال تعجب، سه نماینده 

دیدگاهی ممتنع نسبت به تصویب این ماده داشتند.
طبق این مصوبه، مشــموالن ایــن قانون از جمله 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام )فقــط در اجرای 
اصل ۱۱۲ قانون اساســی در موارد اختالفی مجلس و 
شورای نگهبان(، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مجلس شــورای اســالمی، هیئت 
وزیران، شــوراهای اسالمی شهر و روستا و شوراهای 
موضوع این قانون، موظف خواهند شــد که مشروح 
مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیســیون های تابع 
آنها و آرای مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، 
مخالف، ممتنع و کســانی که در رأی گیری شــرکت 
نکرده اند، حداکثر ظرف یک  ماه در پایگاه اطالع رسانی 
خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشــر کنند، مگر در 
مواردی که به موجب قانون اساســی و قوانین مربوط 
برای هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل 
جلســه غیرعلنی یا رأی گیری مخفی پیش بینی شده 

باشد.
بالفاصلــه پــس از تصویب ایــن مــاده قانونی، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در 
صفحه شــخصی خود با اشــاره به تصویب موادی از 
طرح شفافیت قوای سه گانه، دســتگاه های اجرایی و 
سایر نهادها در صحن علنی مجلس، نوشت: »الوعده 
وفا. امروز شــفافیت آرای نمایندگان هم با رأی قاطع 
۸۷ درصدی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد. 
مجلس شــفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی از 
طرح جامع شــفافیت قوای ســه گانه است که طیف 

گســترده ای از نهادها را در هر ســه قوه و در مهم ترین 
روندها مشــمول شفافیت خواهد کرد و گامی مهم در 

مسیر تحقق حکمرانی نو خواهد بود.«
البته نمایندگان ملت برای این ماده تبصره ای را نیز 
در نظر گرفتند؛ آرای مأخوذه از نمایندگان مجلس در 
خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، 
از شمول این ماده خارج است و کمیسیون تخصصی 
مکلف اســت در پایان گزارش خود به صحن علنی، 
جنبه صنفی و منطقه ای خود را اظهار کرده و بر اساس 
رأی مجلس عمل شود. حکم این ماده و تبصره آن در 
خصوص مجلس شورای اســالمی به ذیل ماده ۱۱۹ 

قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می شود.
در همین زمینه »علــی کریمی فیروزجایی« عضو 
هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی در گفت وگو با 
صبح  صادق، روز ۲۸ اردیبهشت را یک روز تاریخی 
در عرصه قانون گذاری کشــور دانســت و اظهار کرد: 
»طرح شــفافیت قوای ســه گانه به صورت اصولی و 
کارشناسی شــده بعد از جلســات متعدد به تصویب 
کمیسیون مربوطه رســید و بعد از تصویب در صحن 
علنی مجلس به تاریخ ۲۸ اردیبهشــت ۱۴۰۱ و تأیید 
احتمالی آن از سوی شورای نگهبان طی روزهای آینده، 
دولت باید آیین نامه ای متناســب برای اجرای اهداف 
آن تدوین کند و بدیهی است که مجلس نیز بر اجرای 

صحیح این قانون نظارت خواهد کرد.«
وی با بیان اینکــه در حال حاضر مذاکرات صحن 
علنی مجلس به صورت شــفاف منتشــر می شــود، 
گفت: »الزم بود مجراهایی در کشور که تصمیم گیری 
اقتصادی در آنها صورت می گیرد و مســتقیما با کف 

جامعه در ارتباط است نیز شفاف شوند.«
عضو  هیئت رئیسه مجلس، فرآیند قانون گذاری تا 
اجرا و نظارت را یک مسیر واحد دانست که نمی توان 
فقط بخشی از آن را شفاف کرد و در همین رابطه گفت: 
»در طرح شــفافیت قوای سه گانه به دنبال روشن شدن 

تمام این مسیر هستیم.«
کریمی با بیان اینکه ایجاد شفافیت یکی از مطالبات 
جــدی مردمی بــوده و این مهم از آغاز شــکل گیری 
مجلس یازدهم از ســوی نمایندگان به شدت پیگیری 
شــده اســت، گفت: »این شــفافیت اعتمادی در دل 

مردم و جامعه نســبت به دولت، حاکمیت و مجموعه 
نظام ایجاد می کند که بسیار ارزشمند بوده و به صورت 

غیرمستقیم بر اقتصاد نیز تأثیرگذار خواهد بود.«
عضو هیئت رئیســه مجلس با بیان اینکه شفافیت 
باید چند دهه گذشته رخ می داد تا مردم در جریان کم 
و کیف تحوالت کشور قرار می گرفتند، تصریح کرد: 
»شفافیت اصولی راهکار قطعی جلوگیری از بروز فساد 
است؛ چرا که تصمیمات درباره همه مسائل در شرایط 
آکواریومی و شیشه ای گرفته می شود و دیگر جایی برای 

فساد باقی نمی ماند.«
کریمی همچنین شفافیت در حوزه اقتصادی را به 
معنای مبارزه جدی با رانت خواری دانســت و تأکید 
کرد: »برای نمونــه، هم اکنون مردم اطالع چندانی در 
مباحثی نظیر ممیزی های مالیاتی و نحوه محاســبه و 
فرمول آن ندارند که الزم اســت فرآیند این قبیل فعل و 
انفعاالت در حوزه پولی برای مردم شــفاف و روشن 

شود.«
عضو هیئت رئیســه مجلس در ادامه با اشــاره به 
اینکه شفاف سازی موجب اصالح سیستم های اداری 
و رفع فساد می شــود، گفت: »هم اکنون سیستم های 
نظارتی اقداماتی انجام می دهند که جنبه درمانی دارد؛ 
در صورتی که شفافیت نقش پیشگیری از بروز برخی 

مسائل مانند تخلفات و رانت ها را ایفا می کند.«
وی همچنین تأکید کرد: »شــفافیتی که به افزایش 
اعتماد مردم منجر شود، در حوزه سیاسی نیز منجر به 
افزایش مشارکت مردم در سرنوشت خود خواهد شد 
که این مهم در زمان انتخابات تبلور می یابد و موجب 

مستحکم شدن پایه های نظام می شود.«
و کالم پایانــی آنکه هرچند طرح شــفافیت قوای 
ســه گانه مقداری دیر تصویب شد، اما در همین برهه 
نیز آثار و برکات این قانون می تواند در وجوه و شــئون 
مختلف کشور نمایان شــود؛ امید می رود که عمل به 
 موجب شفاف و روشن  شدن 

ً
دستورات این قانون، اوال

عملکرد مقامات، دستگاه های اجرایی و تصمیم ساز 
 منافذ رانت خواری عده ای سودجو  را که 

ً
شــود و ثانیا

در مناصب اجرایی کشور رخنه کرده اند، مسدود کند.

نگاه

حسین چخماقی
خبرنگار

عزیز غضنفری
کارشناس سیاسی

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

 در نظام های سیاســی دنیا آمد و شــد 
ً
معموال

دولت ها در اصول سیاست خارجی کشورها 
 
ً
تفاوت چندانی ایجاد نمی کند و تغییرات عمدتا

در تاکتیک هــا و نحوه اجرای سیاســت های 
مشخص شده است. جمهوری اسالمی ایران 
نیز از این قاعده مستثنا نیست. با این حال، یک 
حقیقت نیــز وجود دارد و آن، اینکه نوع نگاه و 
نگرش مجریان سیاست خارجی به تحوالت 
و بازیگــران روابط بین الملل در تحقق اهداف 
سیاســت خارجی نقش تعیین کننــده ای ایفا 
می کند. برای نمونه، هر چند وضعیت کنونی 
که در برجام پدید آمده ناشی از خروج یکجانبه 
آمریکا از توافق هسته ای است، اما نمی توان از 
محاسبات و خطاهای صورت گرفته در درون 
کشور صرف نظر کرد. ترامپ آن روزی تصمیم 
قاطع به خروج از برجام گرفت که اطمینان یافته 
بود دولت ایران در برجام باقی می ماند. شاید 
اگر محاســبات ترامپ از رفتارهای واکنشی 
ایران به صورت دیگری رقم می خورد، ریسک 
خروج از برجام برای او به شدت افزایش پیدا 
می کرد. اهمیــت نقش سیاســت داخلی در 
سیاست خارجی تا آنجاست که گفته می شود 
هیــچ پــروژه ای در سیاســت خارجی موفق 
نخواهد شــد، مگر آنکه پیــش از آن در درون 
یک نظام سیاســی، اجماع نظر قاطع پدید آید 
و محاســبات و اقدامات صحیــح طراحی و 

اجرایی شود.

 Bنگاهی دوباره به 
       ظرفیت های همسایگی

در عرصــه سیاســت خارجی فشــارهای 

سیاســی و بین المللی هدایت شــده از سوی 
آمریکا مشــکالت متعددی را در مقابل ایران 
به وجود خواهد آورد که دولت سیزدهم برای 
مقابله با آنها تمهیدات الزم را اندیشید. در این 
زمینه »سیاست همسایگی« به عنوان راهبردی 
بلندمــدت و راهکاری کوتاه مــدت به منزله 
رویکردی تأثیرگذار برای سیاســت خارجی 
جمهوری اسالمی ایران در مقابله با فشارهای 

سیاسی و تکانه های خارجی است.
جمهوری اســالمی ایران بــه لحاظ تعداد 
همســایگان پس از چین با ۱۵ همسایه زمینی 
و دریایی بیشــترین کشــور دارای همسایه در 
جهان اســت، ولی به لحاظ تنوع استراتژیک 
همســایگان ایران را می تــوان نمونه منحصر 
به فرد در جهان دانســت، زیرا همه نوع راهبرد 
جهانی، مانند عضویــت در ناتو، عضویت در 
پیمان امنیت دسته جمعی، عضویت در سازمان 
همکاری های شــانگهای، کشــور بی طرف، 
هم پیمان استراتژیک آمریکا، شورای همکاری 
و ناتوی عربی در حال تشکیل در بین همسایگان 
ایران وجود دارد و اگر حضور نظامی آمریکا در 
خلیج فارس، عراق و محیط شرقی ایران را هم 
در نظر بگیریم، شرایط منحصر به فرد موجود 
در همسایگی ایران بیشتر و بهتر خود را نشان 

می دهد.
با ایــن اوصــاف، ضــرورت دارد دولت 
ســیزدهم حضور و اقتدار منطقه ای خود را با 
هدف حفظ منافع اقتصادی خود با طراحی های 
خردمندانه نسبت به همسایگان پیگیری کند. 
کوشش برای بهبود روابط با عربستان و امارات 
متحده عربی بعد از یک دوره تنش آلود در همین 
راستا ارزیابی می شود. هر چند پیش شرط از 
ســرگیری هرگونــه روابط با کشــوری مانند 
عربستان، تصحیح خطاهای بزرگی است که 
دولت سعودی در سطح منطقه، خاصه در یمن 

از خود بروز داده است.

 B تقویت دیپلماسی اقتصادی
یکــی از خألهای جدی عرصه سیاســت 
خارجی که با همه اهمیــت و تأکیدات مطرح 
شده، آن است که به موضوع دیپلماسی اقتصادی 
آن چنان که انتظار می رود، توجه نشــده است. 
اهمیت پیوند اقتصاد و سیاســت خارجی و به 
عبارتی دیپلماسی اقتصادی بر هیچ کس پوشیده 
نیســت؛ اما گویی اینکه در نظام سیاسی ما هر 
یک راه خود را در پیش گرفته است. برای نمونه، 
موضوع رابطه ایران و چین برای هر دو کشــور 
اهمیت راهبردی دارد، اما در سال ۱۳۹۷ و در 
اوج سیاست فشار حداکثری دشمنان، به مدتی 
 طوالنی ایران در چین بدون سفیر بود. یکی 

ً
نسبتا

از ابزارهــای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت ها 
برای کنش در فضای بین المللی و دســتیابی به 
موقعیــت بهتر در اقتصاد جهانی، دیپلماســی 
اقتصادی است. این نوع دیپلماسی عبارت است 
 دسترسی 

ً
از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اوال

به بازارهای خارجی را برای کســب وکارهای 
 در تالش برای جذب 

ً
ملی تسهیل می کنند، ثانیا

 
ً
ســرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثا

بر اثرگذاری روی قوانین بین المللی در راستای 
پیشبرد منافع ملی تأکید می کنند.

در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت اقتصاد 
داخلی و مشــکالتی که در معیشت مردم پدید 
آمده، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و 
اثربخش با محیط بیرونی با اولویت همسایگان 
در قالب دیپلماســی اقتصادی کــه از ظرفیت 
بهره گیری از منافع اقتصــاد جهانی برخوردار 
اســت، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده 
اســت؛ زیرا در وضعیت فعلی که کشور تحت 
فشارهای بین المللی از طریق اعمال تحریم های 
اقتصادی اســت، اتخــاذ سیاســت خارجی 
اقتصادی   گرا از ســوی دولت جدید در سطوح 
منطقه ای و خاصه همسایگان می تواند از طریق 
اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات 

در مناســبات تجاری و جذب سرمایه گذاری 
خارجی شــود و با افزایش کارایی اقتصادی از 
طریق انتقال فناوری های نو و دانش بنیان، اثری 
مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد. 
دولت ســیزدهم باید عقب   ماندگی های فراوان 
ایجاد شــده در این عرصه را در مسیر بهبودی 

قرار دهد.

 Bنکته پایانی
بر اساس آنچه بیان شد و مطالبی که واقعیت 
و تجربیات سال های گذشته است و مجال طرح 
آن در این متن میسر نشد، دولت سیزدهم باید 
در عرصه سیاســت خارجی روابط منطقه ای و 
همسایگی را بازســازی کند. تأکید بر اقتصاد 
مقاومتــی، اقتصــاد درون زا و بهره گیــری از 
ظرفیت های داخلی که جزء سیاست های نظام 
و مورد تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی است، 
هیچ گاه به معنای نادیــده گرفتن فرصت های 
محیط منطقه ای و همســایگی نیست. از قضا 
آنچه در ایــن باره اهمیت دارد، این اســت که 
تجربه نشــان داده نمی توان اقتصاد و معیشت 
کشــور را معطل غرب و مذاکره با چند کشور 
اروپایی کرد، بلکه ضمن کوشش برای حضور 
مؤثر و قوی در نظام جهانــی و ادامه مذاکرات 
در خصــوص احیای برجام، امــا به طور قطع 
در سیاســت و روابط خارجــی باید اولویت را 
به همســایگان داد و سیاست نگاه به شرق را با 
اعتقاد و جدیت بیشتری در دستور کار قرار داد. 
حتی اگر احیای توافق هســته ای عزتمندانه مد 
نظر باشــد، باز راه تحقق آن از مسیر گسترش و 
تعمیق روابط با همسایگان می گذرد. در این باره 
الزم است بازسازی روابط خارجی با تأکید بر 
توازن گرایی و اولویت گرایی مطابق با منافع ملی 
به سرعت دنبال شود و اقتصاد نیز باید در هسته 
مرکزی همه طراحی های سیاست خارجی قرار 

بگیرد.

طرحی نو در سیاست خارجی

گام بلند مجلس

   تحلیل    

 دیدار برای
 تجدید هویت ترور

 
سفر مایک پمپئو، وزیر سابق خارجه آمریکا 
به مقر سازمان منافقین در آلبانی و دیدار وی 
با مریم رجوی، بار دیگر رابطه بین »اعضای 
ترور« را نمایان کرد. ســازمان تروریســتی 
منافقین و سرکرده آن، مریم رجوی که مسئول 
۱۲ هزار ترور از شــخصیت های انقالب تا 
مردم عادی کوچه و بازار هستند، هماهنگی 
نزدیکی با سیاســت مداران آمریکایی دارد. 
در حالی این ســازمان به دنبال هویت دهی 
جعلی برای خود از طریــق ارتباط گیری با 
مهره های ســوخته و بی خاصیت است که 
از نظر افکار عمومی کشــورمان، ســازمان 
منافقین منفورتریــن جایگاه را در بین مردم 

کشورمان دارد. 
اقدامات تروریستی: نقطه مشترک

همپوشــانی و تالش برای نزدیک شــدن 
ســازمان منافقین به آمریــکا و برعکس به 
دلیل »هویت ضد ایرانی« این دو اســت که 
توجه به برخــی از فعالیت آنها، علل رابطه 
آنها را آشــکارتر می کنــد. در واقع، پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، بار دیگر آمریکای 
جنایتکار به طمع حضور در ایران اقداماتی 
را به صورت مســتقیم یا به واسطه منافقین 
انجام داد: تبدیل سفارت به النه جاسوسی، 
مصادره اموال ایران، هجوم نظامی و واقعه 
طبس، کودتای نوژه، تحریک صدام و عراق 
برای حمله به ایران، حمایت تســلیحاتی و 
اطالعاتی آمریکا از صدام در هشــت سال 
جنگ تحمیلی، تأمین ســالح شــیمیایی 
عراق علیه ایران، حمله آمریکا به کشــتی و 
سکوهای نفتی ایران، ساقط کردن هواپیمای 
مسافربری ایران، اعمال تحریم های ظالمانه 
علیه ایران، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم علیه 
ملت ایــران که امروز تحــت عنوان جنگ 
ترکیبی با شــدت بیشــتری در حال ادامه 
است، ایجاد اسالم هراسی و ایران هراسی با 
ساخت فیلم های ضد ایرانی و ضد اسالمی، 
حمایــت از هرگونــه فتنه و اغتشــاش در 
سال های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹6. بدعهدی 
در برجام و خروج از آن وترور دانشــمندان 
هسته ای و سردارانی، همچون سپهبد حاج 
قاسم ســلیمانی و... تنها گوشه کوچکی از 
اقدامات آمریکا در کنار رفتارهای تروریستی 

سازمان ترور است. 
دیدار پمپئو و مریم رجوی

دیدار مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا 
با ســرکرده گروهک تروریستی منافقین در 
حالی اتفاق افتــاد که وی خود را عضوی از 
این گروه خوانده اســت. در این دیدار پمپئو 
به دنبال اســتفاده از ظرفیت های آنها علیه 

جمهوری اسالمی ایران بوده است.
اگرچه در وضعیت فعلی تامین امنیت پمپئو 
از سوی کاخ سفید هیچ عایدی برای آمریکا 
ندارد و وی به دلیل مشارکت در ترور سردار 
دل ها، در فهرســت انتقام ملــت ایران قرار 
دارد و تیری که باید به پیشــانی پمپئو بخورد 
از چله در رفته اســت؛ ولی تالش سازمان 
منافقین برای هویت دهی به خود از دیدار با 
تبلیغاتچی آمریکا پمپئو، نشان از دریوزگی 
سیاســی و هویتی مجاهدین خلق در سطح 
بین المللی اســت.  دســت بازی  آمریکا با 
سازمان های ضد ایرانی و منفور در نزد افکار 
عمومی، نشان می دهد سازمان ترور در نزد 
غرب، تنها ابزاری برای ترور و اقدامات ضد 
حقوق بشری مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
نکته پایانی نیز تأکید بر این موضوع اســت 
کــه اقــدام پمپئو بــار دیگر تالشــی برای 
بازخوانی هویت ترور خود بود که چهره او 
را بی خاصیت از منظر سیاسی و بی هویت از 

منظر انسانی نمایان کرد. 

   نیم نگاه    

نگاهی بر مصوبه اخیر نمایندگان ملت پیرامون شفافیت
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سیاست
3 وضعیت پایدار مقاومت

قدرت هوشمند!

»جوزف ســاموئل نای« اســتاد دانشــگاه 
هاروارد و واضع نظریه جنگ نرم و تحلیلگر 
ارشد کاخ ســفید در کتاب »آینده، قدرت« 
می گوید: »قدرت هوشمند ترکیبی از قدرت 
سخت و قهریه و قدرت نرم، متقاعدسازی و 
جذب اســت.« او معتقد است، در اتاق فکر 
واشنگتن، آمریکایی ها با تجهیز به این قدرت، 

سلطه خود را در جهان مدیریت می کنند.
آنچه جوزف نــای از آن به منزله قدرت 
هوشــمند آمریکایی یاد می کند، یک توّهم 
است. پشت این قدرت یک هوش شیطانی 
وجــود دارد که فقــط بــه زیاده خواهی در 
قــدرت، نژادپرســتی، کســب جنون آمیز 
ثروت، شهوت پرستی، ظلم و ستم و جنگ 
و خونریزی پایان ناپذیر فکــر می کند، این 
قدرت شــیطانی یــک جریان پلیــد را در 
تاریخ بشــر نمایندگی می کند. جریانی که 
در برابر انبیا و اولیای الهی صف کشیدند و 
انســان های بی گناه را همراه با رهبران الهی 
کشتند و مظهر ستم و استبداد جهانی هستند.
پدیداری انقالب اســالمی، آغاز تولید 
یک قــدرت هوشــمند مبتنی بــر گفتمان 
مهدویت است که طی نیم قرن اخیر در برابر 
ســلطه جنون آمیز آمریکا اعالم موجودیت 
کرد. قدرت جدیدی کــه امام خمینی)ره( 
با پایمــردی روحانیت و ملت بیــدار، آگاه 
و فداکار ایران وارد معادالت و مناســبات 
قدرت در جهــان کرده یک قــدرت الهی 
اســت. پشــت این قدرت یک هوش الهی 
مبتنــی بر »عدل« و »علم« قــرار دارد. این 
قدرت برخاســته از »صــدق« و »وفای به 
عهد« و متکی به قدرت الیزال الهی است و 

شکست و ناکامی در آن راه ندارد.
اینکه دولت رئیسی در غوغای تحریم های 
ظالمانه،  تورم روزافزون جهانی و تهدیدهای 
ســخت و نرم آمریکا در مذاکرات هسته ای، 
 بــا آرامش و اطمینــان خاطر،  بــا اتحاد قوا 
و بصیــرت مثال زدنی مردم یــک جراحی 
اقتصادی را بدون خونریزی با موفقیت انجام 
می دهد،  نشــان دهنده آن است که جمهوری 
اســالمی با قدرت هوشــمند اداره می شود 
و اقتــدار خــود را در داخل و خــارج به رخ 
دشمنان انقالب می کشد. از قدرت هوشمند 
آمریکایی ها در تحوالت جهانی به ویژه قرن 
بیست ویکم قدرت ســخت و قهریه حذف 
شده اســت. آمریکایی ها نمی توانند همه جا 
دست به ماشه باشند و چیزی به نام »مکانیسم 
ماشــه« ندارنــد.  آمریکا با سیاســت های 
تجاوزکارانه مبتنی بر قدرت هوشمند شیطانی 
بدهکارترین دولت جهان اســت. آمریکای 
دوران ترامپ و بایدن بی ریخت ترین چهره را 
به لحاظ دموکراسی و آزادی دارد. آمریکایی ها 
بدعهدترین دولت در جهان هستند، قوانین و 
مقررات جهانی را کــه خود درتنظیمات آن 
 نظمی 

ً
نقش داشــتند، نقض می کنند و عمال

را که خود ظالمانه برقــرار کرده اند، بیش از 
پیش به هم ریخته اند. آنچه از تحوالت جهانی 
در دنیای امروز به ذهن هر انسانی می رسد، 
این است که معادالت قدرت در جهان به هم 
ریخته است. چین، روسیه، هند و به ویژه ایران 
از ویرانه های نظم قدیم سربرآورده اند و نظم 
آمریکایی مبتنی بر قدرت هوشمند شیطانی 
را قبول ندارند. امروز جهانیان شاهدند نظم 
آمریکایی در درون و برون آنها در جهان دچار 
فروپاشی است و هیچ کس حاضر نیست در 
مســابقات قدرت در جهان روی اسب مرده 
وارد شرط بندی شود. رهبران کنونی آمریکا 
واقعیات جهان را درک نمی کنند. آنها دچار 
یک »توّهــم« و »خواب آلودگی سیاســی« 
هســتند که فقط با مشــت مقاومت ملت ها 
حاضر به پذیرش واقعیات هزاره سوم میالدی 
هستند. به زودی این مشــت بر فرق سر آنها 

فرود خواهد آمد.

   روزنه    

   عکس و مکث   

فاجعه غذایی؟/ هفته نامه اکونومیســت با تصویر شاخه های گندم که 
از جمجه های انســان تشکیل شده اســت، به مردم دنیا هشدار داد که 
بــا ادامه بحران های اقتصادی، به زودی بــا فاجعه غذایی روبرو خواهیم 

شد.

نمایشگاه خودروی ایرانی؟/ چهارمین نمایشگاه خودرو تهران، بیش از آنکه 
محلی برای نمایش توانمندی های صنعت خودروســازی ایران باشد، محملی 
بــرای خودنمایــی خودروســازان چینی بوده اســت، آن هم در شــرایطی که 

خودروسازان داخلی خودروهای شان را با منت به مردم واگذار می کنند!

دهــه نودی ها در مصای امام)ره(/ ســرود »ســام فرمانده« با اجرای 
ابــوذر روحــی و با حضور کــودکان و نوجوانان دهه هشــتاد و نودی ها و 
سایر بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب، در مصایی که به نام فرمانده 

انقاب 57 نام گذاری شده است، خوانده شد.

عملیــات پرواز شیرخشــک/ بــا کمبود شیرخشــک در آمریــکا بایدن به 
وزارت دفــاع آمریکا اختیــار داد که از هواپیماهای تجــاری برای واردات 
شــیر خشک استفاده کند. کاخ سفید این اقدام را »عملیات پرواز شیر 

خشک« نامیده است!

رسانه آفتاب پرست! / نشریه نیویورک تایمز مرگ یک خبرنگار آمریکایی در 
اوکراین را با عنوان قتل و کشــته شــدن نام می برد، اما برای ترور شــیرین 

ابوعاقله به دست وحوش صهیونیست از عنوان مرگ استفاده می کند!

دیدار با تمام اقوام ایران/ ســیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در 
حاشیه سفر به مهاباد با خانواده شهدا دیدار و گفت وگو کرد. سفرهای 
رئیســی به تمام نقاط ایــران همچنان ادامه دارد و هیــچ جایی از دید و 

توجه نظام اسامی دور نخواهد ماند.

صبح صادق انتخابات پارلمانی لبنان و نتایج آن را بررسی می کند

وزارت کشور لبنان نتایج نهایی رسمی انتخابات 
پارلمانی این کشــور را که در روز یکشــنبه ۲۵ 
اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد، اعالم کرد. میزان 
مشــارکت در این انتخابات ۴۱ درصد اعالم شد 
که در مقایسه با دو انتخابات پیشین در سال های 
۲۰۰۹ و ۲۰۱۸ پایین تر بود. در انتخابات ۲۰۱۸ 
میزان مشــارکت رأی دهندگان ۴۹ درصد و در 
انتخابــات ۲۰۰۹ میزان مشــارکت ۵۵ درصد 

اعالم شده  بود. 
به عقیده ناظــران، ناامیدی و ســرخوردگی 
لبنانی هــا به ویژه در وضعیت بحــران اقتصادی 
ســال های اخیر و نیز کناره گیری سعد حریری از 
گردونه انتخابات در کاهش مشارکت، به ویژه در 

میان اهل سنت تأثیر داشته است. 
در انتخابــات یکشــنبه ۷۱۹ نامــزد در ۱۰۳ 
فهرســت انتخاباتی در ۱۵ حوزه انتخاباتی برای 
دستیابی به ۱۲۸ کرسی مجلس با یکدیگر رقابت 

کردند.
فضای انتخابات در مجموع آرام و سالم بود، 
با این حال برخی طرف های سیاسی و گروه های 
ناظر بر انتخابات برخی جریان  های سیاسی را به 

تقلب و تخلف در انتخاب متهم کردند. 
»جبران باســیل« رهبر جریــان آزاد میهنی، 
حزب نیروهای لبنانی )سمیر جعجع( را به خرید 
گســترده آرا با تزریق پول از سوی سفیر عربستان 
ســعودی در بیروت )ولید البخاری( متهم کرده 

است. 
از ســوی دیگر، انجمــن لبنانــی انتخابات 
دموکراتیک، یک نهاد مدنــی ناظر بر انتخابات 
مدعی شده است، نمایندگانش که برای نظارت 
بر صندوق ها به مناطقی در جنوب لبنان رفته اند، 

مورد تهدید و حمله گروه هایی قرار گرفته اند. 
تعداد کرسی های احزاب و جریان های سیاسی 

لبنان در جدول انتهای متن آمده است.
نتایج نهایی انتخابات پارلمانی لبنان نشــان 
می دهد، هیچ گروه و حزبی نتوانســت اکثریت 
کرســی ها را کســب کند و به ایــن ترتیب، این 
انتخابات برنده قطعی نداشــته است. طبق نتایج 
رســمی انتخابات حزب الله لبنان و متحدانش 
در مجموع 6۲ کرســی از ۱۲۸ کرسی مجلس 
را کســب کرده اند. بــر این اســاس، حزب الله 
به اکثریت پارلمان )6۵ کرســی( دســت نیافته 
است. این در حالی است که جریان مقاومت در 
انتخابات سال ۲۰۱۸ موفق شده بود با کسب ۷۱ 

کرسی، اکثریت پارلمان لبنان را کسب کند. 
در این حال، رســانه های مخالف به تبلیغات 
گســترده ای علیه حزب الله دســت زده و مدعی 
شــدند مقاومت و حامی آن، یعنــی جمهوری 
اســالمی ایران پس از آنکــه در انتخابات عراق 
شکست خوردند، اکنون شکســت تازه ای را در 

انتخابات لبنان تجربه کردند. 
هر چند جریان مقاومت به اکثریت کرسی ها 
دست نیافته است، اما مجموع آرای آن در پارلمان 
جدید بیش از رقباست؛ زیرا حزب الله به همراه 
متحدانــش بر اســاس قانون انتخابــات لبنان، 
بیشــترین آرای ترجیحی را در کل لبنان به دست 
آورده و این امر فی نفسه پیروزی بزرگی به شمار 
می آید؛ بــه ویژه آنکه مخالفان داخلی و خارجی 
ســرمایه گذاری زیادی برای حــذف و تضعیف 

مقاومت از صحنه سیاسی انجام داده بودند. 
جریان میهنی آزاد به رهبری جبران باســیل، 
 دارای ۲۹ کرســی در 

ً
متحــد حزب الله که قبال

مجلــس بود و اکثریــت مســیحی را در اختیار 
داشت، این بار ۱۸ کرســی کسب کرد. از سوی 
دیگــر، حزب نیروهای لبنانی به رهبری ســمیر 
جعجع با کسب چندین کرســی تازه موفق شد 
تعداد کرسی های خود را از ۱۵ کرسی به بیش از 

۲۰ کرسی برساند. 
با توجه به ترکیب مجلس فعلی لبنان مهم ترین 
تغییر در جابه جا شدن قدرت میان دو حزب اصلی 
مســیحیان مارونی در پارلمان است. در پارلمان 
کنونی جریان میهنی آزاد به رهبری جبران باسیل با 
۲۹ کرسی حزب اصلی مسیحیان مارونی است، 
اما حزب نیروهای لبنانی دو کرسی بیشتر کسب 

کرده است. 
بــه  لبنــان  مســیحیان  میــان  در  رقابــت 
تعیین  کننده  ترین محل گمانه  زنــی برای گرایش 
بیروت به ســمت محور مقاومت یا به ســمت 
مخالــف آن )محور آمریکا و عربســتان( تبدیل 
شده است. طی سال های گذشته، حزب جریان 
آزاد میهنی )نزدیک به رئیس  جمهور میشل عون 
و به رهبری جبران باســیل، داماد رئیس جمهور 
و وزیر خارجه پیشین(، جریان اصلی مسیحیان 
مارونــی در پارلمــان بود، اما اکنــون پیش  بینی 
می شود جریان های نزدیک به عربستان و مخالف 
حزب الله، یعنــی جریان هــای نیروهای لبنانی 
)سمیر جعجع( و حزب کتائب به رهبری سامی 

جمیل دست باالتر را در پارلمان داشته  باشند.
بــا افزایش کرســی های نیروهــای لبنانی به 
ریاســت مســیر جعجع، نقش این شــخصیت 
پرحاشیه در ســاخت قدرت لبنان بیشتر خواهد 
شد. سمیر جعجع که دارای سوء پیشینه جنایت 
است، به شــدت رویکرد ضد مقاومت دارد و در 
حادثه الطیونه در اکتبر ۲۰۲۱ که منجر به کشــته 

و زخمی شدن ده ها نفر شد، دست داشته است.
با این حال، مســیحیان به تنهایی تعیین  کننده 
آینده سیاســی لبنان نخواهند بــود. اگر اکثریت 
پارلمان به دست نیروهای مخالف حزب الله بیفتد 
و قرار باشد گروه های مخالف مقاومت بر مواضع 
خود علیه ســالح مقاومت اصرار کنند، احتمال 
بروز بن  بست سیاسی طوالنی مدت در لبنان بسیار 
زیاد است و ممکن است تعیین تکلیف پست  های 
اصلی کشور و تشکیل دولت جدید تا مدت  ها به 

تأخیر بیفتد؛ تجربه ای که لبنانی ها طی سال های 
گذشته در عرصه سیاسی داخل شاهد آن بوده اند. 
از طرفی، سعد الحریری و جریان المستقبل با 
تحریم انتخابات، ۱۴ کرسی پارلمانی را از دست 
دادند و شــمار کرسی های اعضای بازمانده آن از 
۲۰ بــه 6 کاهش یافت. ایــن نتیجه ضمن اینکه 
تداوم حذف  الحریری از صحنه سیاسی لبنان را 
در پی خواهد داشت، انتخاب نخست وزیر جدید 
لبنان و ســپس تشکیل کابینه را پیچیده تر خواهد 

کرد. 
در عین حــال، نیروهای تازه  نفســی از میان 
معترضان اکتبر ۲۰۱۹ لبنان هم در این انتخابات 
به پارلمان راه پیدا کرده اند و حدقل ۱۵ کرســی 
انتخابــات را به خود اختصاص داده  اند. هر چند 
تعداد کرســی های معترضان به اندازه ای نیست 
که بتوانند به طور مســتقیم بخشــی از قدرت را 
در اختیار بگیرند؛ اما در شــرایط ائتالف ها و بده 
 بستان  های سیاسی، همین تعداد کرسی می  تواند 
در انتخاب هر یک از سه مقام مهم کشور، یعنی 
رئیس پارلمــان، رئیس جمهور و نخســت  وزیر 

تأثیرگذار باشد. 
در مجمــوع بایــد گفت، لبنانی هــا با وجود 
بحران های حاد سیاسی و اقتصادی که به ویژه طی 
سال های اخیر شاهد آن بودند، انتخابات پارلمانی 
۲۰۲۲ را با موفقیت پشت سر گذاشتند. هر چند 
ترکیب پارلمانی فعلی دچار تغییراتی شده است، 
اما جایگاه سیاســی و اجتماعی مقاومت پایدار 
ارزیابی می شــود و در نتیجه نقش و نفوذ سیاسی 
خود را در عرصــه داخلی کماکان حفظ خواهد 

کرد. 
نکته پایانی این است که طبق تجربه، ساختار 
طائفه ای و موزاییکی لبنان به گونه ای اســت که 
دستیابی سریع به تفاهمات و توافقات مربوط به 
ساختار قدرت و تعین دولت جدید غالبا پیچیده، 

دشوار و درازمدت است.

دیدگاه

تعداد کرسینام حزب یا جریان سیاسیتعداد کرسینام حزب یا جریان سیاسی
۹حزب ترقی خواه سوسیالیسم۱۳حزب الله

۲جنبش استقالل۱۵جنبش امل
۵کتائب لبنانی۱۸جریان میهنی آزاد

6المستقبل )اعضای سابق(۲۰نیروهای لبنانی
۱اتحاد۱۵جامعه مدنی

۱میهن آزاد۳طاشناق
۲جریان المرده۲المشاریع

۱جماعت اسالمی۳متحدان حزب الله
۱تنظیم ناصری۱۱شخصیت   های مستقل

۱۲۸مجموع

کاظم انبارلویی
کارشناس سیاسی

فرزان شهیدی
کارشناس  بین الملل
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فقط هفت سال!
رهبر معظم انقالب در مرداد ماه سال ۱۳۹۰ 
طی سخنانی، رســمی و علنی به موضوع 
»جمعیت« و لزوم مقابله با سیاســت های 
»تحدید نسل« اشــاره و تأکید کردند: »هر 
اقدام و تدبیری برای کم کردن جمعیت باید 

پس از ۱۵۰ میلیون نفر صورت بگیرد.«
ایشــان همچنین در مرداد سال ۱۳۹۱ 
بار دیگــر درباره »خطرات کاهش رشــد 
جمعیت« کشــور هشــدار دادند و حتی 
از عبارت »خطا کردیم« اســتفاده کردند! 
به عبارتــی، خطر کاهــش جمعیت برای 
نخســتین بار، از زبان رهبر معظم انقالب 
مطرح و وارد گفتمان عمومی کشــور شد؛ 
در حالی کــه پیش از آن با وجود هشــدار 
برخی کارشناســان حوزه جمعیت درباره 
بحران کاهش جمعیت کشور، به طور جدی 
بحث های مربوط به کنترل و تحدید نسل در 

حال پیگیری بود!
رهبر معظم انقالب از سال ۱۳۸۸ بیان 
دیدگاه های جمعیتی را آغــاز کرده و میان 
مســئوالن درباره لزوم تغییر سیاست های 
جمعیتی صحبت کردند و از آن زمان تاکنون 
هیچ گاه این مســئله را فراموش نکرده اند. 
ایشــان با مشــاهده برخــی کم کاری ها و 
بی توجهی به مســئله مهم جمعیت کشور 
در مســئوالن دولتی و لــزوم بازنگری در 
سیاست های تحدید نسل، روی سخن شان 
را در جلسات عمومی به سوی جامعه تغییر 

داده اند.
معظم له در اردیبهشــت ســال ۱۳۹۳ 
با توجــه به اهمیت موضــوع جمعیت در 
اقتــدار ملی و با توجه بــه جوانی جمعیت 
کنونی، سیاست های کلی جمعیت را ابالغ 
فرمودند؛ این سیاست ها بر اساس بند یک 
اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده 
است؛ معظم له با در نظر داشتن نقش مهم 
جمعیت در پیشرفت کشور، تأکید فرمودند 
که الزم است برنامه ریزی های جامع برای 
رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 
انجام  با سیاســت های جمعیتی  متناسب 

گیرد.
امــا چرا بایــد کاهش میــزان باروری 
را یک خطر برای کشــور به شــمار آورد؟ 
مشخص ترین پاســخ به این پرسش، مرور 
مؤلفه های قدرت ملی اســت؛ »جمعیت 
جوان« شــاخص ترین مؤلفــه قدرت ملی 
است؛ کشــوری با جمعیت ســال خورده 
توانایی استمرار حرکت در مسیر توسعه و 
رفع کامل نیاز های فزآینده جمعیت سالمند 
خود را نخواهد داشت و با صد ها مشکل و 
معضل بزرگ و کوچک دیگر مواجه خواهد 

شد.
این در حالی اســت که فقط هفت سال 
فرصت کاهش دادن سرعت پیری را داریم. 
به گفته جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت 
وزارت بهداشت پیش بینی ما این است که 
تنها هفت سال مفید وقت داریم تا سرعت 
پیــری جمعیت را کاهش دهیــم. در حال 
حاضر، میــزان زاد و ولد ســاالنه، حدود 
یک میلیون نفر اســت که باید ۲/۵ درصد 
افزایش پیدا کند؛ یعنی باید ســاالنه حدود 
دو میلیــون و ۵۰۰ هزار نوزاد در کشــور 
متولد شوند. براساس آمار، در دهه های قبل 
تغییرات جمعیتی کشــور حاکی از این بود 
که ۴6 درصد جمعیت زیر ۱۵ سال بودند، 
اما اکنون تنهــا ۲۳ درصد جمعیت زیر ۱۵ 
سال هستند؛ لذا با این روند در سال ۱۴۲۵ 
جمعیت ایران هرم معکوســی را شــکل 
می دهد و اکنون به ســرعت به سمت پیری 
می رویم و اگر با همین ســرعت )که میزان 
نرخ باروری کل در حال کاهش است( پیش 
برویم تا ۲۰ سال آینده بیش از ۳۰ درصد از 
جمعیت کشور پیر خواهند بود. با توجه به 
اینکه میزان باروری کل پایین است، و پس 

از هفت سال دیگر فرصت جبران نداریم.

   یادداشت    

رهبــر معظــم انقالب اســالمی در 
پیامی با تشکر از فعاالن دلسوز حوزه 
جمعیت، تالش برای افزایش نســل 
و جوان شــدن نیروی انسانی کشور 
و چاره جویــی برای نجات کشــور 
از آینــده  هولناک پیــری جمعیت را 
سیاســتی حیاتــی و از ضروری ترین 
پیــام که در  فرایض دانســتند. متن 
نشســت ســتاد ملی جمعیت، دکتر 
فروتن دبیر ســتاد قرائت کرد، به این 

شرح است:

بسم الله الّرحمن الّرحیم
با ســالم بــه همه  کســانی که دلســوزانه و 
عاقبت اندیشانه به فعالیت در حوزه  جمعیت 
روی آورده اند و با تشــکر از مســئوالنی که 
در مجلــس و دولــت به چاره جوئــی برای 
نجات کشور از آینده  هولناک پیری جمعیت 
می پردازند، بار دیگر تأکید می کنم که تالش 
برای افزایش نســل، و جوان شــدن نیروی 
انسانی کشــور و حمایت از خانواده، یکی از 
ضروری ترین فرایض مسئوالن و آحاد مردم 
است. این فریضه درباره  افراد و مراکز اثرگذار 

و فرهنگ ساز، تأکید بیشتر می یابد. این یک 
سیاســت حیاتی برای آینده  بلندمدت کشور 
عزیز ماست. کاوش های صادقانه  علمی نشان 
داده است که این سیاست را می توان با پرهیز 
از همه  آســیب های محتمل یــا موهوم پیش 
برد و آینده  کشــور را از آن بهره مند ساخت. 
به دست اندرکاران این حسنه  ماندگار توصیه 
می کنم که در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، به 
فرهنگ سازی در فضای عمومی و نیز در نظام 
بهداشتی اهمیت دهند. توفیقات همگان را از 

خداوند متعال مسئلت می کنم.

سیاست حیاتی برای ایران

جمعیت   ـ به معنای کمّیت تجمعی انسان  ـ همواره از 
موضوعات مهم علم اقتصاد بوده و حجم جمعیت 
و آهنــگ تغییــرات آن و تأثیرات ایــن دو بر دیگر 
متغیرهــای اقتصادی، در مطالعات انجام شــده به 
شکل های گوناگونی بررســی  شده است. در واقع، 
بــا توجه به اینکه اندازه  جمعیت و تغییرات آن تأثیر 
بسیار مهمی بر رشد و توسعه  اقتصادی دارد، بسیاری 
از مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر 

این موضوع تمرکز دارد.
»پل ساموئلســون« برنده  جایــزه  نوبل اقتصاد 
در سال ۱۹۷۰ میالدی، در ســال ۱۹۵۸ در مجله  
اقتصاد سیاســی، مقاله ای با عنوان »یک مدل دقیق 
وام مصرفی با یا بدون قرارداد اجتماعی پول« چاپ 
کرد. وی در این مقاله  که دستاورد عظیمی را به دنبال 
داشــت، اثبات کرد، بهترین عامل تحرک و تکامل 

اقتصاد »نرخ باروری انسانی« است.
نظریه  دیگری که بر اساس آن می توان درباره  اثر 
جمعیت بر رشد اقتصادی استدالل کرد، قاعده ای 

منسوب به »فلپس« اســت. »ادموند فلپس« عضو 
برجســته انجمن اقتصاد آمریکا و برنده  جایزه  نوبل 
اقتصاد در ســال ۲۰۰6 اســت، او به رابطه  دقیقی 
بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت دست یافت که 
به »قاعده  طالیی رشد« مشــهور است. بر اساس 
قاعده  طالیی، کارایی نهایی ســرمایه با نرخ رشد 
جمعیت برابر است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی 
تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. این نظریه را 
اقتصاددانان دیگری، مانند موریس اله، سوان و مید 

نیز تأیید کرده اند.
امــا اکنون و در عصــر حاضر اهمیت جمعیت 
در اقتصاد نیز بیشتر است، آنچه اکنون در مدل های 
رشد به مثابه موتور رشد اقتصادی مطرح می شود، 
تنها ســرمایه  فیزیکی نیست. حتی به طور تلویحی 
مسائلی همچون سرمایه  انســانی و متوسط دانش 
انســانی در جامعه نیز در حال کنار گذاشته شــدن 
 به سراغ اصل 

ً
است. اقتصاددانان اکنون مســتقیما

موضوع، یعنی خود انسان و کمّیت جمعیت رفته اند؛ 
از ایــن رو مدل هایی که اکنون در رشــد اقتصادی 
استفاده می شوند، میزان باروری را موتور و محرک 

رشد اقتصادی در نظر می گیرند.

همه می دانند که درگذشته مزیت نسبی، تابعی 
از منابع طبیعی خداداد و نســبت های عوامل تولید 
)ضریب سرمایه به کار( بود؛ اما اکنون دانستن این 
نکته جالب است که باور رایج در جهان اقتصاد این 
است که هفت صنعت کلیدی چند دهه  آینده عبارت 
خواهد بود از: میکروالکترونیــک، بیوتکنولوژی، 
صنایع تولید مواد جدیــد، هوانوردی غیر نظامی، 
مخابرات، ربات ها، کامپیوتــر و نرم افزار آن. همه  
این صنایع متکی بر نیروی فکری اســت و هریک 
از اینها می تواند در هر جای دنیا مســتقر شود. حال 
 استقرار این صنایع در هرکجا، بستگی به 

ً
اینکه عمال

این دارد که چه کسی بتواند نیروی فکری الزم برای 
استقرار آنها را سازمان دهد.

در قــرن پیش روی ما مزیت نســبی را انســان 
می آفریند. پس با نگرشــی درست به انسان، او یک 
نیروی خالق و تولیدکننده است. از آنجا که مزیت 
نســبی همراه با دانــش فنی از طریق انســان پدید 
می آید، تحقیقات   ـ افزون بر تأثیر مهارت و آموزش 
او در رشــد اقتصادی  ـ رویکردی نوین نیز یافته که 
بررســی و تأکید بر نقش، اندازه و رشد جمعیت بر 
رشد اقتصادی، از آن جمله است؛ از این رو نظریه ای 

نو در پژوهش ها شکل گرفته است.
بر این اســاس، کشورهای توسعه یافته نیز اکنون 
به شــدت نگران وضعیت رشــد جمعیت هستند 
و سیاســت های تشــویقی افزایش جمعیت را در 
دستور کار قرار دادند؛ چرا که در چند سال گذشته 
سیاست های کنترل جمعیت در کشورهای در حال  
توســعه به نتیجه رســیده و نرخ رشد جمعیت شان 
کاهش یافته اســت. به نظر می رســد، کشورهای 
پیشرفته توانســته اند جلوی افزایش بیش از اندازه  
جمعیت شــان را بگیرند؛ اما حقیقت این اســت 
که کشورهای توســعه یافته و برخی کشورهای در 
حال توســعه این زنگ خطر را بــرای خود به صدا 
درآورده اند که با پایین آمدن بیش از حد نرخ رشــد 
جمعیت و پیرشــدن آن، میــزان زاد و ولد آن چنان 
پایین آمده که در آینده قادر به جبران آن نخواهند بود 
و باعث انحطاط اجتماعی و روند کاهشی جمعیت 
آنها خواهد شــد. بنابراین، این کشــورها به تازگی 
مشوق های بسیاری را برای افزایش جمعیت و تولد 
نوزادان در نظر گرفته انــد. به این ترتیب، ضرورت 
ارزیابی در سیاست های کنترل جمعیت مورد تأکید 

قرار گرفته است.

جمعیت و آینده اقتصاد
 نورالله صالحی
 استادیار اقتصاد

ایران فردا

 Bجامعه ما پیر می شود؟ سه سناریوی احتمالی در آینده نه چندان دور
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هفته گذشته روسیه توانست پس از نبردی پر چالش با 
نیروهای اوکراینی در ماریوپل، این شهر را به تصرف 
خــود درآورد و آخرین نیروهای مقاومت اوکراین از 
کارخانه فوالد این منطقه خارج شده و عقب نشینی 
کردند. همزمان با این اتفاق، مسکو بار دیگر اعالم 
کرد خواهان از سر گرفته شدن مذاکرات با کی یف 
برای پایان دادن به جنگ در این کشــور اســت. با 
این حال، به نظر می رسد دولت اوکراین که به شدت 
منتظر رسیدن کمک های نظامی آمریکا به این کشور 
اســت، خیال دارد باز مقابله نظامی در برابر روسیه 
را در پیش بگیرد و نمی خواهد بــه این زودی روند 

مذاکره و صلح را آغاز کند.
هفته گذشته الیحه نمایندگان کنگره برای کمک 
۴۰ میلیارد دالری به اوکراین و درواقع تجهیز دوباره 
انبارهای تسلیحاتی آمریکا در اروپا، به مجلس سنا 
فرستاده  شد تا مورد تصویب نهایی قرار بگیرد و بتواند 
موازنه تسلیحاتی موجود در جنگ اوکراین را به نفع 
این کشور تغییر دهد. آمریکا به جز تصویب بودجه 
۴۰ میلیارد دالری، به دنبال پیشبرد اهداف دیگر خود 
در منطقه است که از آن جمله می توان به گسترش ناتو 
به سمت شرق، یعنی عضویت فنالند و سوئد در این 
اتحادیه اشــاره کرد. فنالند و سوئد درخواست های 
خود برای عضویت در ناتو را در شرایطی به سازمان 

همــکاری نظامی ارائــه دادند که به نظر می رســد 
نمی توانند انتظار داشته باشند به این زودی ها شاهد 
عضویت در آن باشند. ترکیه و کرواسی نیز که عضو 
ناتو بوده و در عین حال رابطه خوبی با غرب و آمریکا 
ندارند، هر یک تالش دارند از فوریت به وجود آمده 
برای فنالند و سوئد و درخواست های امنیتی آنها، به 
نفع منافع ملی خود استفاده برند و درخواست های 
خود را به این دو کشــور و همچنیــن آمریکا اعالم 
کرده اند. اردوغان در ترکیه با اشــاره به اینکه فنالند 
و ســوئد به پناهگاهی برای گروه های کرد مخالف 
نظام ترکیه تبدیل شده اند، آنها را گروه های تروریستی 
خواند و گفت حاضر نیست دو کشوری که ترکیه را 
تحریم کرده اند، عضو ناتو شــوند. به گزارش پایگاه 
خبری بلومبرگ، رهبری ترکیه می خواهد که سوئد 
و فنالند »پیش از عضویت در ناتو، نه تنها پ ک ک، 
بلکــه زیرمجموعه هایش را نیز بــه صورت علنی 
محکوم کنند.« اردوغان در عین حال گفته اســت به 
شرطی اجازه این کار را خواهد داد که آمریکا حاضر 
شــود بر اســاس تعهد و قرارداد قبلی اش با آنکارا، 
قرارداد فــروش اف ۳۵ ها به ترکیه را اجرایی کند؛ 
قراردادی که به علت خرید سیســتم پدافند هوایی 
اس ۴۰۰ از روســیه، امکان آن از ترکیه گرفته شد. 
کرواسی نیز خواسته های خود را در همین خصوص 
مطرح کرده و در مقابل پیوستن این دو کشور اروپایی 

به ناتو سنگ اندازی کرده است.
اما دولت بایدن به شدت به دنبال اجرای سیاست 
پیوســتن کشــورهای اروپایی و به ویژه کشورهای 
هم مرز روســیه به ناتو اســت، زیرا این مسئله را در 

راســتای دفاع از امنیت ملی خود می داند. در عین 
 حال، فنالند و سوئد همزمان با ارائه درخواست برای 
پیوستن به ناتو، قرار است ســالح گرم و ضدتانک 
بخرنــد. وزارت خارجه فنالند در همین خصوص 
اعالم کرد، این دو کشور قرار است همکاری خود را 

در زمینٔه خرید تجهیزات دفاعی افزایش دهند .
وزیر دفاع فنالند همچنین مجوز خرید مشترک 
اســلحه های گرم کوچــک از جملــه تفنگ های 
تهاجمی، تفنگ ساچمه ای و اسلحه برای حفاظت 
شخصی را صادر کرده است. وزارت خارجه فنالند 
همچنین اعالم کرد، توافق برای خرید تســلیحات 
ضدتانک شامل خرید موشــک، تفنگ بدون لگد، 

مهمات و سایر تجهیزات مرتبط می شود.
در ادامه این بیانیه همچنین ذکر شــده اســت، 
تــدارکات مشــترک کــه از طریق اســناد اجرایی 
امکان پذیر شده، دسترسی تجهیزات دفاعی حیاتی را 
در فنالند و سوئد بهبود می بخشد؛ چون این دو کشور 
می توانند از طریق همان توافق نامه تجاری عمل کنند.
عضویت فنالند و ســوئد در ناتو از بعد دیگری 
نیز به نفع آمریکاســت و آن، بودجه سنگینی است 
که هر دو کشــور در حوزه دفاعــی خود دارند و آنها 
را از سایر کشورهای اروپایی عضو ناتو در همکاری 
نظامی با آمریکا برتر می کند. در شرایطی که آمریکا 
هر ساله در اجالس ناتو از پایین بودن بودجه دفاعی 
کشورهای اروپایی ناتو انتقاد می کند، پیوستن فنالند 
و ســوئد با تجهیزات نوین نظامی و دفاعی شــان و 
بودجه های کالن ســاالنه، می تواند کمک بزرگی به 

پیشرفت و گسترش ناتو باشد.

همه این مســائل در حالی اســت که روسیه نیز 
تهدیدات خود درباره پیوستن فنالند و سوئد به ناتو 
را ادامه داده و بارها بیان کرده است درصورتی که این 
دو کشــور بخواهند راه اوکراین را بروند، به آنها نیز 
حمله نظامی می کند. روســیه در عین حال راه خود 
در ماریوپول را باز کرده و به حمالت خود در جبهه 
دونباس نیز افزوده اســت. اوکراین در حالی به امید 
استفاده از ســالح های آمریکایی به مقابله با روسیه 
ادامه می دهد که به نظر می رســد آمریکا چندان هم 
با وجود همه تبلیغات نظامی و سیاســی به پیروزی 
اوکراین امیدوار نیست و تنها تالش دارد دستاوردی 
ســریع با عضویت فنالند و سوئد در ناتو برای خود 
ایجاد کند؛ به همین دلیل مشاور امنیت ملی بایدن 
نیز در همین زمینه گفته اســت، آمریکا و متحدانش 
به »ستیزه جویی« علیه فنالند و سوئد پاسخ خواهند 
داد. سالیوان در نشست خبری کاخ سفید، با اشاره به 
تحویل درخواست عضویت در ناتو از سوی فنالند 
و سوئد گفت: »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا از 
این ثبت درخواست استقبال می کند و با مقامات ناتو 
و سنای آمریکا در زمینٔه پیوستن این دو کشور به ناتو 
با سرعت  باال و بدون هیچ مانعی همکاری خواهد 

کرد.
او در پاسخ به پرســش خبرنگاری درباره برنامه 
کاخ سفید برای متقاعد کردن ترکیه به منظور موافقت 
با عضویت ســوئد و فنالند در ناتو گفت: »اطمینان 
داریم که روند پیوستن فنالند و سوئد به صورتی مؤثر 
و کارآمد انجام خواهد شد و می توان به نگرانی های 

ترکیه نیز رسیدگی کرد.«

بحران  شیر خشک وحشیانه  اوکراینحمله  بازسازی 
تشدید فشارها در آمریکا درباره کمبود شیر خشک، رئیس جمهور 
این کشــور را به تکاپو انداخت. »جو بایدن« رئیس جمهور این 
کشور برای جبران این کمبود به یک قانون فدرال قدیمی متوسل 
شد و فرمانی در این باره صادر کرد.  او برای سرعت بخشیدن به 
تولید شیر خشک و پروازهای مجاز به منظور واردات از خارج 
از کشور، از »قانون تولید دفاعی« استفاده کرده است. این قانون 
فدرال مصوب سال ۱۹۵۰ که برای تأسیس سیستم اولویت ها و 
تخصیص تشکیالت و مواد اولیه است، اولین بار در تاریخ هشتم 
ســپتامبر ۱۹۵۰ تصویب شد و بخشــی از تالش پدافند مدنی 

غیرنظامی در شرایط جنگ سرد بود.

»جرج دبلیــو بوش« که با دالیل واهی در ســال ۲۰۰۳ به 
عراق حمله کرد، هفته گذشــته در جریان یک سخنرانی در 
»داالس« به اشــتباه به جای لفظ اوکراین از عراق استفاده 
کرد و گفت، حمله به عراق، وحشــیانه بوده است. بوش در 
ســخنرانی خود در حال انتقاد از نظام سیاسی روسیه )قبل 
از آن که جمله خود را اصالح کند و ســرش را تکان دهد(، 
گفت:  »نتیجه، عدم کنترل و تعادل در روسیه و تصمیم مردی 
 غیرقابل توجیه و وحشــیانه به 

ً
بــرای آغاز یک حمله کامال

عراق است.« بوش سپس متوجه اشتباه خود شد و ادامه داد: 
»منظورم اوکراین بود«. 

رئیس جمهور اوکراین با رئیس جدید امارات تلفنی گفت وگو 
کرد و انتخاب او به ریاست این کشور را تبریک گفت.

»والدیمیر زلنسکی« در گفت وگو با »محمدبن زاید« خواستار 
مشــارکت امارات در بازســازی اوکراین پس از پایان جنگ 
در این کشــور شد. زلنسکی در حساب توئیتری خود نوشت: 
»با محمدبن زاید تلفنی گفت وگو کردم و انتخاب او به عنوان 
رئیس امارات عربی متحده را تبریک گفتم.« زلنسکی همچنین 
امکان تجهیز اوکراین به سوخت و تهدیدات علیه امنیت غذایی 
جهانی را با بن زاید بررســی و او را به مشارکت در بازسازی 

اوکراین پس از پایان جنگ دعوت کرد. 

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

   تحلیل   

وزیر خزانــه داری آمریکا انتقــاد از اقدامات 
اقتصادی و تجاری چین را افزایش داد و خواستار 
آن شــد که آمریکا و متحــدان اروپایی اش در به 
چالش کشــیدن پکن و تنوع بخشیدن به زنجیره 
تأمین، همگام شــوند. تحلیلگران بین المللی بر 
این عقیده اند که آمریکا تالش دارد با تندتر کردن 
مواضع خود در مقابل چین و حمایت بیشــتر از 
تایوان در این خصوص، جبهه جنگی دیگری را 

علیه شرق باز کند. 
»جنــت یلن« وزیــر خزانــه داری آمریکا در 
مجمع اقتصادی بروکسل گفت: »منفعت مشترک 
ما در تشویق چین به ترک اقداماتی اقتصادی است 

که به همه ما ضرر زده است. همگی باید چین را 
به ترک اقدامات ناشایســته اش تشویق کنیم. اگر 
موفق شــویم، در یک رقابت برابر با چین شانس 
بیشــتری خواهیم داشت که به ســود مشاغل و 

مصرف کنندگان ماست.«
این در حالی است که آمریکا در حوزه نظامی 
نیز به سمت حمایت بیشتر از تایوان رفته و به نظر 
می رســد تالش دارد جبهه های جدیدی را علیه 
چین و رشد اقتصادی آن باز کند. در همین راستا، 
گروه های تجاری آمریکا از سیاست دولت کنونی 
واشــنگتن در رابطه با فروش تسلیحات به تایوان 
انتقاد کرده و در نامه ای سرگشــاده تأکید داشتند 

که این سیاست بســیار محدودکننده است و در 
رسیدگی به چالش هایی که ارتش چین برای این 
جزیره دموکراتیک ایجاد می کند، ناکام است. این 
مسئله می تواند اقدامی تبلیغاتی برای حمایت از 
فروش بیشتر ســالح به تایوان باشد که می تواند 
زنگ خطر برای منافع ملی چین را به صدا درآورد. 
دولت های متوالی آمریکا، تایوان را به سمت 
به روزرســانی ارتشش ســوق داده تا به »جوجه 
تیغی« تبدیل شــود که کار چیــن را برای حمله 
دشوار می ســازد و از فروش تســلیحات ارزان، 
متحرک و غیرکشنده یا نامتقارن که می توانند در 
برابر هرگونه حمله اولیه ارتش چین دوام بیاورد، 

حمایت می کنــد. اما اتاق بازرگانــی آمریکا در 
تایوان و شــورای تجاری آمریــکا ـ تایوان در نامه 
مورخ ۱6 مــه خطاب به مقامات ارشــد دولت 
واشنگتن گفتند: آمریکا تحت ریاست جمهوری 
جو بایدن موضع ســفت و ســخت تری را اتخاذ 
کرده و تنها با فروش اقالمی که به یک حمله تمام 
عیار به سبک »روز پیروزی« در جنگ جهانی دوم 
یــا )DayـD( به تایوان پاســخ می دهد، موافقت 
می کنــد. این صحبت ها می توانــد آغاز حرکت 
آمریکا برای بر هــم زدن توازن نظامی میان چین 
و تایوان و مصمم کردن چینی ها برای بازگرداندن 

تایوان به سرزمین مادری شود. 

جنگ افروزی واشنگتن در تایوان 

جنگ در ناتو
توسعه سازمان پیمان آتالنتیک شمالی

 تنها پیروزی احتمالی غرب در جنگ اوکراین؟

جهان

رقابت در برگزاری دادگاه  

 

 
پس از برگزاری دادگاه یک سرباز روسی 
در اوکرایــن به جرم جنایــت جنگی در 
این کشور، مســکو نیز اعالم کرده است، 
ســربازان اوکراینــی را بــه همین جرم 
محاکمه می کند. این مسئله سبب ایجاد 
نگرانی شــدید در بین کشورهای غربی 
شده و پیش بینی می شود سربازانی که در 
هر دو سوی جنگ به اسارت درآمده اند، 
به جرم جنایت در جنگ، محاکمه و اعدام 

شده یا حبس ابد بگیرند.
اوکراین اولین جلســه رســیدگی به 
اتهام ارتکاب جنایت جنگی از سوی یک 
سرباز ۲۱ ساله روسی را برگزار کرد. اتهام 
وی کشتن شــهروند غیرنظامی 6۲ ساله 
اوکراینی است. متهم این پرونده گروهبان 
وادیم شیشــیمارین نام دارد که در تاریخ 
۹ اسفند سال گذشته در منطقه »سومی« 
در شمال شرق اوکراین مرتکب این عمل 
شده است. این در حالی است که به گفته 
»نیویورک تایمز«، مسکو نیز اعالم کرده 
اســت، به تالفی این اقدام، روســیه نیز 
ســربازان اوکراینی را مورد محاکمه قرار 

می دهد.

هشدار به اروپا

روزنامه »گلوبال تایمز« چین، به مسئوالن 
اتحادیــه اروپــا هشــدار داد تالش های 
ایاالت متحــده برای گســترش ناتو در 
نزدیکی مرزهای روسیه، امنیت اعضای 
این اتحادیه را زیر ســؤال برده و آنها را در 

معرض خطر قرار داده است.
این روزنامه با اشــاره بــه اینکه ایاالت 
متحده از گسترش ناتو در نزدیکی مرزهای 
روســیه ســود می برد، خاطر نشــان کرده 
اســت، اقدامات دولت بایــدن و تالش او 
برای گســترش ناتو، در راستای منافع ملی 
آمریکاســت و در عین حال امنیت اتحادیه 
اروپا را به گروگان گرفته است. تحلیلگران 
چینی معتقدند، ورود فنالند و سوئد به ناتو 
می تواند باعث درگیــری نظامی در دریای 
بالتیک و باال گرفتن رقابت ها در حوزه قطب 
شمال شود. این مسئله عالوه بر اینکه صلح 
جهانی را در معرض خطــر قرار می دهد، 
امنیت اروپــا را نیز به گروگانی در دســت 
سیاست های آمریکا تبدیل می کند. گسترش 
ناتو به سمت شرق، به معنای حضور نظامی 
گسترده آمریکا در نزدیکی مرزهای روسیه 
و در عین حال گســترش حضور آمریکا در 
دریای بالتیک و حوزه قطب شــمال است؛ 
جایی که رقابت های شــدید برای پیشرفت 
های علمی و اقتصــادی در بین قدرت های 
بــزرگ دنیا در جریان اســت. این مســئله 
می تواند جلوی رفت و آمد آزاد کشتی ها در 
دریای بالتیک را گرفته و برای کشــورهایی 
کــه در این منطقــه در رفت وآمد هســتند، 
مشــکالت امنیتی ایجاد کند. درگیر شدن 
 
ً
منطقه در جنگ اوکراین و ســپس احتماال
درگیری میان روسیه و فنالند می تواند اقتصاد 

اروپا را دچار بحران های شدیدتری کند.

پیشخوان
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 واردات
 هدفمند

نگاهی به مدیریت و ساماندهی 
 واردات به کشور 
در جنگ اقتصادی

 منطق واردات
 چگونه باید باشد؟

 
ً
بررسی فلسفه واردات نشان می دهد، اصوال
اتفاق آن در اقتصاد یک کشور بر اساس یک 
منطق و عقالنیت صــورت می گیرد. به این 
معنا که زمانی واردات اتفاق خواهد افتاد که 
تولید آن محصول در کشــور مقصد مقرون 
به صرفه نبــوده یا منابع و امکان تولید آن در 
آن کشــور وجود ندارد. بنابراین، در منطق 
واردات کاال، نه تنها اقتصاد یک کشــور از 
بین نخواهد رفت؛ بلکــه واردات کاال نیز 
می تواند در راستای توســعه بیشتر اقتصاد 
کارســاز و تســهیل کننده باشــد. از این رو 
واردات کاالهای لوکس یا مشــابه داخلی 
 در مقابل منطق واردات کاال قرار دارد 

ً
دقیقا

که نه تنها در راســتای منافع ملی نیســت؛ 
بلکه در پشــت آن منافع شــخصی برخی 
افراد نهفته اســت. این موضوع در کشور از 
وضعیت بهتری برخوردار نیست و همواره 
در بسیاری از کاالهای وارداتی مشاهده شده 
که منطق واردات کاال مراعات نشده است و 
این موضوع به توان داخلی ضربه زده است؛ 
برای نمونه، در حالی که کشور با مشکل ارز 
مواجه بود، بر اساس کدام منطق باید کاالی 
لوکس وارد  شــود؟ آمارهای ســامانه همتا 
نشان می دهد، در طول دو سال و نیم گذشته، 
حدود ۳ میلیون گوشی لوکس به ارزش بیش 
از ۲ میلیارد دالر وارد کشور شده که در این 
میان برند اپل بیش از ۱/۵ میلیارد دالر از این 

میزان را به خود اختصاص داده است.
به گفته مهدی میراشــرفی، تلفن همراه 
در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، در بین ۱۰ 
قلم عمده کاالهای وارداتی، رتبه نخست را 
به خود اختصاص داده اســت. سال گذشته 
نیز گمرک، میــزان واردات تلفن همراه به 
کشــور را حدود ۲ میلیــارد و ۴۰۰ میلیون 
دالر اعالم کرده اســت. این در حالی است 
که بر اســاس آمار ارائه شده از سوی سامانه 
همتا در ســال گذشــته، حدود ۱ میلیون و 
۳۰۰ هــزار از مجمــوع ۱۵ میلیون و 6۰۰ 
هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده به کشور، 
قیمت بــاالی ۳۰۰ دالر داشــته اند و برای 
تأمین این گوشی ها بیش از ۹۲۰ میلیون دالر 
هزینه شده است. سابقه موضوع محدودیت 
 
ً
ورود گوشــی تلفن همراه لوکس که عمدتا
شــامل برند آمریکایی اپل است، به ابتدای 
سال ۱۳۹۹ برمی گردد. اما با توجه به فشار 
رسانه ای ایجاد شده در آن مقطع و... امکان 
اجرای این مصوبه فراهم نشــد. با توجه به 
اهمیت موضوع، رهبر معظــم انقالب در 
جلســه ای با هیئت دولت به موضوع ورود 
کرده و از واردات کاالی لوکس )برای نمونه 

برند آمریکایی اپل( انتقاد کردند. 
ایــن تنها نمونه کوچکــی از بی توجهی 
به منطق واردات اســت. نکته اساســی این 
اســت که برای نهادینه سازی منطق واردات 
در کشــور، در مرحله اول انتظار بازنگری 
در قوانین گمرکی کشــور وجود دارد؛ یعنی 
اجرای شــدن منطــق واردات به منزله یک 
اصل اساسی باید در گمرک مورد توجه قرار 

بگیرد.

   پیش درآمد    

دبیر گروه پرونده: اکبر معصومی

صرف منابع ارزی برای واردات کاالهایی که با 
حمایت از تولید و تولیدکننده و کشاورز امکان 
تولید آنها وجــود دارد، کاری بس غلط و تکرار 
اشتباهی بزرگ است. متأسفانه، اعمال این قبیل 
سیاست ها تاکنون خسارت های زیادی به اقتصاد 
کشــور وارد کرده است. با حذف ارز ترجیحی، 
مســئله تقویت تولید برای عرضه و تولید بیشتر 
کاال و کاهش فشار قیمتی به مردم به موضوعی 
جدی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند، 
رویکرد دولت پــس از حذف ارز ترجیحی باید 
حمایت تــام از تولیدکنندگان واقعی باشــد تا 
سرمایه ها در رونق تولید سمت بازارهای مولد 
بروند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت وگو 
با صبح صادق بــر چگونگی مدیریت عرضه و 
تقاضا و تولید پس از حذف ارز ترجیحی نگاهی 

دارد.

محمود بهمنی، رئیس اســبق بانک مرکزی درباره 
اصالحات اقتصادی در دولت ســیزدهم و اهمیت 
حمایت و تقویت تولید ملــی و حفظ ذخایر ارزی 
کشور گفت: »دولت باید راه اصالح هدفمندی نظام 
یارانه ای را طی می کرد، پس تصمیم شــجاعانه ای 
اتخاذ کــرد. بنابراین از دولت باید حمایت شــود، 
اما مســئله مهم تقویت تولید و واردات به اندازه ای 
است که نیاز کشور را تأمین کند، در غیر این صورت 
نگرانی مردم باعث هجوم به فروشــگاه ها می شود 
و تعــادل عرضه و تقاضــا در چنین وضعیتی به هم 

می خورد.«
رئیس کل اســبق بانک مرکــزی در خصوص 
وظایف دولتمــردان در وضعیت کنونــی که مردم 
نگران حذف ارز ترجیحی و تأمین کاالهای ضروری 

خود هستند، گفت: »دولت باید عرضه و تقاضای 
بازار را مدیریت کند تا تعادل از دســت نرود. وقتی 
تقاضا چندین برابر شود، عرضه نمی تواند جوابگو 
باشد و بازار با مشــکل مواجه می شود. از این نظر 
انتظار مــی رود مجموع مدیران باالیــی و میانی تا 
رسیدن به لحظه آرامش و ثبات بازار در میدان عمل 
حاضر باشند و به مردم به درستی اطمینان دهند که 
در خرید و تأمین کاالهای اساسی مورد نیازشان با 

مشکلی رو به رو نمی شوند.«
محمود بهمنی شرط تأمین نیاز به کاالی اساسی 
را در کشــور توضیح داد و گفــت: »زمانی جامعه 
اطمینــان پیدا می کنــد که خیالش راحت باشــد 
دولت از کشــاورزان و تولیدکنندگان بخش واقعی 
محصــوالت غذایی حمایت می کنــد. حمایت و 

نظارت بر تولیدکنندگان مواد غذایی سیکلی است 
که باید در این دوره بیش از پیش مورد توجه مسئوالن 
قرار بگیرد، ضمن اینکه دولت باید منابع مالی الزم 

را دراختیار تولیدکنندگان مواد غذایی قرار دهد.« 
وی در ادامه خاطر نشان کرد: »با توجه به اینکه 
میزان ســود تســهیالت در حال حاضر ۱۸ درصد 
است و میزان تورم بیش از ۴۰ درصد است، گرفتن 
تسهیالت برای غیر تولید توجیه دارد، بنابراین این 
امکان وجود دارد که تســهیالت صرف سفته بازی 
شــود؛ به همین دلیــل باید دولت نظــارت دقیقی 
روی منابــع مالی حمایتی از بخــش تولید مواد و 
محصوالت غذایی داشته باشد تا منابع مالی در این 

بخش هزینه شود.«
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: »حمایت از 

تولید افزون بر اینکه مانع افزایش قیمت محصوالت 
غذایی می شــود، بلکه به عرضه بیشتر می انجامد و 
مانع هدر رفت ارز برای واردات کاالیی به کشــور 
می شــود که امکان تولید آن در کشور وجود دارد. با 
توجه به محدودیت های کشــور و وجود تحریم ها 
نمی توانیم همه ارز کشــور را به واردات اختصاص 
دهیم. اگــر از تولیدات واقعــی حمایت نکنیم )نه 
تولیداتی که اســم تولید روی آنها گذاشته می شود، 
اما منابع مالی آنها در امور دیگری صرف می شوند( 
 در بازار مصرف و توزیع کاالی اساسی مردم 

ً
قطعا

دچار مشکالت بزرگی می شــویم، بنابراین دولت 
بایــد حمایت از تولید را با نظــارت کامل صورت 
دهد و تالش کند با اعمال سیاســت های درســت 
 نقدینگــی موجــود در اقتصاد را به ســمت تولید

 هدایت کند.«
وی در ادامــه تصریح کــرد: »حمایت از تولید 
منجر به افزایش اشتغال می شود. اشتغال آفرینی نیز 
منجر به عرضه بیشتر و کاهش قیمت ها و امید مردم 
به تأمین معیشت خود می شود. اگر سرمایه های خرد 
 ارزهای کشور 

ً
به ســمت تولید حرکت کنند، قطعا

صرف توسعه زیرساخت هایی می شود که نیازهای 
اصلی و اساســی امروز و فردای این کشور را تأمین 

می کند.«
محمود بهمنی در ادامه خاطر نشان کرد: »صرف 
منابع ارزی برای واردات کاالهایی که با حمایت از 
تولید و تولیدکننده و کشاورز امکان تولید آن وجود 
دارد، کاری بس غلط و تکرار اشتباهی بزرگ است. 
متأســفانه اعمال این دســت از سیاست ها تا کنون 
خســارت زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. 
قطعا نمی توانیم منابع ارزی محدود خود را صرف 
واردات کاال کنیم، مگر مــا چقدر می توانیم منابع 
ارزی داشته باشیم. ارائه راهکارهای درست و عملی 
و روی کار آوردن مدیران توانمند برای عبور کشور از 

بحران اقتصادی به نفع اقتصاد ایران تمام می شود.«

واردات هم باید هوشمندسازی شود
محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت وگو با صبح صادق 

اگــر دولت با همــان ارز آزادی که به واردکننده 
می داد، محصول کشــاورز یا دامدار را با قیمت 
آزاد و واقعی بخرد و به مردم بدهد، این موضوع 
انگیزه کشــاورزان و تولیدکنندگان را برای کار 
و تالش و تولید بیشــتر و بــا کیفیت تر افزایش 
می دهد.مسئله تأمین نیازهای جامعه در فهرستی 
که از آن به نیازهای ضروری یا نیازهای اساسی یاد 
می شود، بحثی بسیار مهم است؛ چرا که جهان 
نگران کمبود مواد غذایی و بحران هایی است که 
در آینده می تواند دامن بشــر را بگیرد؛ از این رو 
دولت ها تالش می کنند به اشکال گوناگون اعم 
از تقویت تولید داخلی یا واردات مانع گسترش 
نگرانی نسبت به آینده غذایی مردم جامعه خود 
باشند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی در گفت وگو با صبح صادق 
نگاهی به اهم برنامه های دولت دارد که می تواند 
رافع نگرانی های مردم در حوزه تأمین کاالهای 
اساسی در بخش تولید داخلی یا واردات باشد.

عضو کمیســیون صنایع و معادن در خصوص 
اهمیت لــزوم واردات کاالی اساســی و طراحی 

برنامه های قابل اتکای حمایتــی از تولیدکنندگان 
کاالهای اساسی برای تأمین نیازهای مردم جامعه 
گفت: »یکی از موضوعــات مهمی که دولت باید 
به جد مورد نظر قرار دهد، تشــویق تولیدکنندگان 
داخلی برای تقویت تولید اســت. تقویت تولید از 
جمله مباحث مهمی است که رهبر معظم انقالب 
به شــدت روی آن تأکید دارند. این موضوع در حال 
حاضر اهمیت بیشــتری یافته است؛ چرا که امروز 
مردم به دالیل مختلف، اعم از بحران جنگ اوکراین 
و حذف ارز ترجیحی نگران تأمین کاالهای اساسی 
مورد نیاز خانوارهای شــان هســتند.«وی در ادامه 
خاطر نشــان کرد: »وقتی قیمت ها واقعی می شود، 
تولیدکننده یا کشاورز می داند که در حقش اجحافی 
صورت نمی گیرد و چون مطمئن است کاالی خود 
را با قیمت واقعی می فروشد، تولید برایش به صرفه 
می شود، از این رو می توان امیدوار بود در ماه های آتی 
شاهد رونق گرفتن تولید در بخش کشاورزی و تأمین 

کاالهای اساسی کشور باشیم.«
وی خاطر نشــان کرد: »اگر دولت با همان ارز 
آزادی کــه بــه واردکننده می داد، امــروز محصول 
کشــاورز یا دامدار را با قیمت آزاد و واقعی بخرد و 
 این موضوع انگیزه کشاورزان و 

ً
به مردم بدهد، قطعا

تولیدکنندگان را برای کار و تالش و تولید بیشتر و با 
کیفیت تر افزایش می دهد.«

علی جدی درباره واردات بخشی از نیاز کشور به 
کاالی اساسی نیز گفت: »دولت می تواند بخشی از 
سهم کاالی اساسی مورد نیاز کشور را که از طریق 
داخل قابل تأمین نیست، از خارج از کشور وارد کند 

تا در هیچ حوزه ای با کسری جدی روبه رو نباشد.«
وی در خصوص کاالهای اساســی که باید در 
دســترس مردم باشــد و دولت در این زمینه باید به 
صورت شبانه روزی تالش کند و نظارت مستمری 
بر تأمین آنها داشته باشد، گفت: »یکی از کاالهای 
اساسی که با سالمت و جان مردم در ارتباط است، 
یعنی دارو باید تولید شود. قطعا دولت نباید در این 
زمینه سستی کند. خوشــبختانه دولتمردان بر این 
موضوع تأکید دارند که قیمت دارو نباید افزایش یابد، 
بنابراین دولت یارانه دارو را حذف نکرده و به تأمین 
دارو کمک می کند تا مردم با مشکالتی در این بخش 
مواجه نشــوند؛ اما انتظار می رود دولت با مدیریت 
ونظــارت قابل قبولی مانع کمیاب شــدن برخی از 
کاالهای اساسی مانند روغن، شکر، مرغ و گوشت و 
آرد و... شود؛ یعنی دولت با کمک به تولیدکننده باید 
تأمیــن این کاالها را از داخل و با کمک تولیدکننده 

داخلی رقم بزند.«
این نماینده مجلــس در خصوص اینکه دولت 
آمارهای قابل قبولی درباره نیازهای مردم به کاالهای 
اساسی دارد، گفت: »با توجه به اینکه بعد از حذف 

ارز ۴۲۰۰ تومانی، تأمین و توزیع کاالی اساسی در 
جامعه بسیار حائز اهمیت است، می توان امیدوار بود 
چون دولــت در زمینه میزان مصرف اقالم مختلف 
کاالی اساسی از سوی مردم پایش های خوبی دارد، 
بنابراین می داند چه میزان کاالی اساسی در داخل 
تولید می شود و چه ســهمی از نیاز داخل از طریق 
واردات باید تأمین شود. حتی دولت درباره پیش بینی 
تولید نیز آمارهای قابــل قبولی دارد. از این منظر با 
توجه به اینکه دولت به میزان مصرف مردم دسترسی 
دارد، می توانــد برای تأمین بخشــی از این نیاز در 
داخل به درستی برنامه ریزی کند و بخش دیگر را از 

طریق واردات تأمین کند.«
جــدی، در این باره تصریح کــرد: »مردم نباید 
نگران تأمین کاالی اساســی مورد نیاز خود باشند، 
چرا که مسئله پیچیده ای نیست. مسئله امنیت غذایی 
جامعه برای مسئوالن مهم است، ضمن اینکه سال 
گذشته طرح امنیت غذایی در مجلس مصوب شد 
و اکنون به برخی دالیل در دست مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و شــورای نگهبان مانده است. این 
طرح به مســائل تأمین امنیت غذایی جامعه توجه 
مبســوطی دارد. بنابراین نگرانــی ای بابت تأمین 
نیازهای روزمره مــردم وجود ندارد؛ چرا که دولت 
موظف به تأمین این کاالهاســت یا از محل تولید 

داخل یا واردات.«

ود  منابع به جای واردات به سمت تولید بر
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با صبح صادق 
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 واردات  واردات 
مکمل تولیدمکمل تولید باشد باشد

کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو در گفت وگو با صبح صادق 

امروز باید خودروهایی به کشور وارد  شود که 
 شرکت های داخلی می توانند مشابه آنها 

ً
اتفاقا

را تولید کنند؛ اما قادر به عرضه زیاد و متناسب 
با نیاز کشور نیستند، پس باید فشار تقاضا را از 

روی خودروساز داخلی برداریم. 
واردات خودرو بــه دلیل محدودیت های 
ارزی و مســائلی که پس از تشدید تحریم ها بر 
اقتصاد ایران تحمیل شــد، جزئی از کاالهای 
لوکس به شــمار آمد و در محدوده کاالهای 
ممنوع قرار گرفت. طی دو ســه سال اخیر، با 
باال گرفتن اعتراضات مردمی و مســئوالن به 
کیفیت و قیمت خودروهــای داخلی باز هم 
زمزمه آزادسازی واردات و شکستن انحصار 
ایجاد شــده در صنعت خودروســازی ـ که 
نتوانســت در کیفیت حرفی برای گفتن داشته 
باشد ـ به جایی رســید که قرار است واردات 
خودرو به صورت محدود آغاز شــود. صبح 
صادق در گفت وگو با کارشناس بازار و اقتصاد 
خودرو تحلیلی دارد بر بررسی وضعیت بهترین 
راهکارها برای واردات خودرو در عین اینکه به 
ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابتی شدن 

صنعت بینجامد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو 
در گفت وگو با صبــح صادق درباره ضرورت 
و اولویــت واردات خــودرو و الزاماتی که در 
این موضوع باید رعایت شــود، گفت: »اگر 

در موقعیتی قرار داشــته باشیم که شرکت های 
تولید خودرو به اندازه نیاز بازار تولید دارند و 
در سازوکار اجرایی و تولیدی خود نیز مشکل 
خاصی ندارند، ضمن اینکه خودرو را با قیمت 
مناســب از نظر خود به فروش می رسانند و به 
بازار عرضه می کنند، چرا که خودروساز معتقد 
است در برخی مدل های خودرو در حال زیان 
دادن است، در این مدل ها تولید بیشتر به مثابه 
افزایش زیان برای خودروساز است، در غیر این 
صورت اگر خودروساز زیان نکند، به واردات 

خودرو نیازی نیست.«
وی در ادامه خاطر نشــان کرد: »از ســوی 
دیگر در صورتی که شرکت های تولیدکننده به 
اندازه نیاز بازار نمی توانند تولید کنند و خودرو 
نیز با قیمت فروش پایین تر از بهای تمام شده به 
بازار عرضه می شود، قطعا خودروساز راغب 
به تولید بیشتر نیست، در این وضعیت نباید با 
اصرار خودروســاز را به ساخت خودرو وادار 
کنیم، بلکه باید مسیر را برای واردات خودروی 

مشابه باز کنیم.«
کارشناس بازار خودرو گفت: »زمانی برای 
حمایــت از تولید داخل بر این موضوع تأکید 
می شود؛ چون خودروسازان ما این چهار مدل 
را بــه اندازه نیاز بازار تولیــد می کنند و در این 
چهار مدل بازار خوبی در داخل کشور دارند، 
پس ضرورتی برای واردات خودروی مشــابه 
وجود ندارد؛ اما زمانی که خودروساز قادر به 
پاسخگویی به بازار نیست، باید واردات کلید 
 به نفع خودروسازان داخلی 

ً
زده شــود، اتفاقا

برای رقابت پذیری بیشتر تمام می شود.«
کریمی ســنجری با تأکید بر تکرار نشــدن 
اشتباهات وزارت صمت در دولت های قبلی 
بیان داشت: »اشــتباهی که وزارت صمت در 
دولت های قبلی کرد، در این دوره نباید تکرار 
شود؛ زیرا وزارت صمت در دولت های قبلی به 
جای اینکه اقدام به واردات خودروی اقتصادی 
برای عمــوم مردم کنــد، رویکــرد واردات 
خــودروی لوکس را دنبال می کــرد. واردات 
خودروی لوکس به هیچ عنوان اقدام مناسبی 
بــرای رقابتی کردن بازار داخــل و حمایت از 
تولید داخلی و مصرف کننده نیست. بی شک 
خودروهــای لوکس برای قشــر کوچکی از 
جامعه اســت؛ لذا در مدیریت امــروز بازار 

خودرو ضرورتی ندارد.«
وی در ادامــه افزود: »در حالــی که امروز 
باید خودروهایی به کشور وارد شود که اتفاقا 
شــرکت های داخلی می توانند مشابه آنها را 
تولید کنند؛ اما قادر به عرضه زیاد و متناسب 
با نیاز کشور نیستند، پس باید فشار تقاضا را از 

روی خودروساز داخلی برداریم.«
کریمی ســنجری بــا انتقاد از فشــارهای 
نادرســت وزارت صمت بر خودروســازان، 
گفت: »لزومی ندارد وزارت صمت شــرکت 
خودروساز را مجبور کند که باید در سال جاری 
1 میلیون و600 هزار خودرو تولید کنی. وقتی 
مسئوالن وزارت صمت به خوبی می دانند این 
شرکت ها چهار ســال است که نتوانسته اند 1 
میلیون خودرو تولید کنند و همیشه نزدیک به 

900 هزار خودرو تولیــد کرده اند، وضعیت 
فعلی دچار چه تغییراتی شده که یک باره قادر به 
تولید 1 میلیون و 600 هزار خودرو شده اند؟ 
مســئوالن باید بدانند در اقتصاد کار دستوری 

جواب عکس می دهد.«
کارشــناس بــازار و صنعت خــودرو در 
خصوص استفاده وزارت صمت از ابزارهای 
در دســترس برای تنظیم بازار خودرو، گفت: 
»وزارت صمــت اختیاراتــی دارد که یکی از 
آنها داشــتن ابزار تســهیل گری است. ادغام 
وزارت صنعت و بازرگانی به دلیل اســتفاده 
درست و بهینه از اختیار این دو وزارتخانه بود 
تا وزارتخانه بتواند تولید و واردات را در کنار 
هم تنظیم کند تا مثل ســال های گذشته بازار 
دچار کمبود یا افزایش واردات و گرفتاری های 
متعاقب آن نشود. وقتی تولیدکننده نمی تواند 
بیشــتر از 900 هزار خــودرو تولید کند، لذا 
سیاست گذار باید خودروها را در بازار براساس 

قدرت خرید مردم تقسیم بندی کند.«
وی در این باره مثالی زد و افزود: »در حال 
حاضر بازار نیازمنــد و متقاضی خرید 300 
هزار خودروی 200 میلیون تومانی اســت؛ 
اما خودروساز ایرانی فقط می تواند 200 هزار 
خــودروی 200 میلیون تومانــی تولید کند، 
اینجا وزارت صمت باید 100 هزار خودروی 
200 میلیونی بــرای ایجاد تــوازن در بازار و 
پاســخ دادن به نیاز عامه جامعه وارد کند. این 
رویه اتفاقا به گرفتن برنامه از خودروساز منجر 
می شود، یعنی خودروساز موظف است برای 

دولت مشخص کند که تا چه حدی می تواند 
نیاز بازار را برطرف کند که دولت مابه التفاوت 
نیاز واقعی بازار را با ابزار واردات تنظیم کند.«

هیئت دولــت در تازه تریــن مصوبه خود 
واردات خــودرو را بــا تأکید بر آزادســازی 
واردات خــودروی اقتصادی در دســتور کار 
خود قرار داده است. انتظار می رود واردسازی 
خودروی اقتصادی به گونه ای دنبال شــود که 
اقشار متوســط به پایین جامعه قدرت خرید 
خودروی اقتصادی با کیفیتی را داشته باشند. 
در ضمن توســعه صنعت خــودروی ایران و 
رشــد کمی و کیفی در جریان رقابتی که ایجاد 
می شود، مسئله مهمی است که انتظار می رود 
بخش مهمی از حــوزه کاری وزارت صمت 
در بخش صنعت خودروســازی باشد. نکته 
پایانی در بحث واردات خودرو نیز تأکید بر این 
نکته اســت که تا کنون به این دلیل که واردات 
خودرو ذی نفع واحدی نداشت، سایر نهادها 
از مجلس شورای اسالمی تا شورای نگهبان 
و حتــی نیروی انتظامی نیز در این بخش ورود 
می کردند، در حالی کــه تعیین کننده واردات 
خودرو و آزادســازی واردات فقط و فقط باید 
دولت و وزارت صمت باشــد تا خود نیز در 
این حوزه پاســخگوی مردم و تقاضای بازار 
باشــد. آنچه در موضوع تصمیم گیری دولت 
و وزارت صمت بــرای واردات خودرو حائز 
اهمیــت اســت، جلوگیری از ایجــاد تضاد 
 منافــع و ســرخوردگی مــردم در این بخش

 است.

احمد رجایی
خبرنگار

اگر دولت از کشاورزان و اهالی فعال در بخش دام 
و طیور حمایت کند، در بســیاری از این بخش ها 
ضمن تأمین نیازهای کشور، می توانیم صادر کننده 
شویم و برای کشــور ارزآوری داشــته باشیم. در 
این وضعیت، به واردات از خارج از کشــور نیازی 
نداریــم، اما واردات در زمانــی که تهیه نیاز کامل 
کشور نیســت، آن هم در حوزه مواد اولیه و کاالی 
اساسی بالمانع است.اصالحات دولت در حذف 
ارز ترجیحی که یکی از وعده های اساســی دولت 
به مــردم بود، ایــن روزها در حال انجام اســت. 
ارزی که به نام مردم، اما به کام مفســدان اقتصادی 
در دولت سیدحســن روحانی متولد شد، تاکنون 
عامل توزیع رانت و ســودهای کالن برای عده ای 
بوده اســت؛ در حالی که مردم از ارزپاشی دولت 
قبل بی نصیب ماندند و کاالی اساســی مورد نیاز 
جامعه با قیمت های هدف گذاری شده به دست آنها 
نرسید. هر چند اصالحات یارانه ای در حال اعمال 

است؛ اما نمی توان نگرانی جامعه را از کمبودهای 
احتمالی در نظر نگرفــت، ضمن اینکه وضعیت 
بحرانی جهــان و جنگ اوکراین و تورم و کمبودی 
که از این ناحیه جهــان را تحت تأثیر قرار داده نیز 
دامنه نگرانی های مردم را افزایش داده است، صبح 
صادق در گفت وگو با استاد اقتصاد و عضو هیئت 
علمی دانشگاه اهواز چرایی ضرورت تولید و تأمین 
کاالهای اساســی در داخل یا به واسطه واردات را 

تحلیل می کند.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه اهواز درباره اولویت هــای وارداتی پس 
از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بــا ارائه چند راهبرد 
خطاب به دولتمردان گفت: »بی شــک دولت در 
مسئله اصالح نظام هدفمندی یارانه ها باید مسائل 
متعددی را مــد نظر قرار دهد تا در اجرای طرحی 
که کلید آن را زده، موفق باشد. یکی از این بخش ها 
تأمین مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز مردم به ویژه 
کاالهای اساسی است که روزانه مصرف می کنند. 
تأمین کاالهای اساسی مردم و وجود کاال به اندازه 
نیاز مردم موضوع بســیار مهمی است که می تواند 

منجر به رفع نگرانی های مــردم بابت کمبود کاال 
شــود.« وی در ادامه خاطر نشان شد: »برای اینکه 
جــو روانی کنونی و نگرانی های بخشــی از مردم 
نسبت به موضوع کمبود یا نبود کاال در بازار کاهش 
یابد، باید در وهله اول جو روانی را به این ســمت 
متمایل کند که کاال در جامعه به وفور عرضه خواهد 
شد. از سوی دیگر دولت می تواند به افکار عمومی 
قــول دهد که در صورت نبود یــا کاهش یک کاال 
به دلیل مسائل جهانی ناشــی از بحران اوکراین، 
جای خالی کاالها را با کاالهای مکمل و جانشین 
پر می کند تا نگرانی مــردم جامعه تا حدودی رفع 

شود.«
عضو هیئت علمی دانشــگاه اهواز در این باره 
خاطر نشــان کرد: »برای نمونه دولت می تواند به 
مــردم اطمینان دهد در صــورت کاهش یا کمبود 
گوشت گوســفندی یا گوشت قرمز در بازار بخش 
تأمین پروتئین مردم را از طریق جایگزینی گوشت 
مرغ جبــران می کند، یا کاالهایــی که مصرف آن 
توأمان است، مانند چای و قند و شکر را با مواردی 
پر می کند که جای خالی این کاالها در بازار کمتر 

دیده شــود تا وضعیــت جهان به صــورت نرمال 
بازگردد.«

افقه در ادامه خاطر نشــان کرد: »در تأمین مواد 
 از دو 

ً
اولیه و کاالهای مورد نیاز کشور دولت قطعا

راه وارد می شــود: یا اینکه کاالها و مواد اولیه مورد 
نیاز را وارد می کند یا بخشی از مواد غذایی و مواد 
اولیــه مثل نهاده های دامی یا دانه های روغنی را که 
امکان تولید و کشت آن در کشــور وجود دارد، با 
حمایت های خود از بخــش تولید، در داخل تهیه 
و توزیع می کند. بی شــک بخــش واردات زمانی 
باید انجام شــود که در داخل امــکان تهیه و تولید 
کاال نباشــد یا ظرفیت داخل جوابگوی نیاز کشور 
نباشد.«  وی در ادامه با تأکید بر حمایت ویژه دولت 
از بخش کشــاورزی و دامداری و مرغداری کشور 
گفت: »با توجه به اینکه دولت مسیر واقعی کردن 
قیمت ها را در پیش گرفته، بهتر است با خریدهای 
تضمینی با قیمت های واقعی کشاورزان و دامداران 
را به فعالیت در بخش های مورد نیاز کشور تشویق 
کند. اگر دولت از دامداران و کشــاورزان حمایت 
کنــد، ضمن اینکه بــرای روســتاییان و دارندگان 

زمین هــای کشــاورزی و اهالــی کشــت و زرع 
 شاهد 

ً
مشوق های حمایتی مالی در نظر بگیرد، قطعا

توسعه بخش کشاورزی خواهیم بود.«
عضو هیئت علمی دانشــگاه اهــواز در ادامه 
خاطر نشان کرد: »دولتمردان با گذاشتن جلساتی 
بــا کشــاورزان و دامــداران و نماینــدگان آنها از 
نزدیــک می توانند چالش ها و مشــکالت موجود 
در این بخش ها را شناسایی کنند وبدون تشریفات 
دســت وپاگیر اداری برای توسعه بخش کشاورزی 
و دام و طیــور از این بخش ها بــرای تهیه، تولید و 
تأمین مطمئــن کاالی مورد نیاز کشــور حمایت 
بــه عمل بیاورنــد.« وی در این باره افــزود: »اگر 
دولت از کشــاورزان و اهالی فعال در بخش دام و 
طیور حمایت کند، در بســیاری از این بخش ها نه 
تنها می توانیم نیازهای کشــور را تأمین کنیم، بلکه 
می توانیم صادر کننده شویم و برای کشور ارزآوری 
داشته باشیم. در این شرایط به واردات از خارج از 
کشور نیازی نداریم، اما واردات در زمانی که تهیه 
نیاز کامل کشور نیست، آن هم در حوزه مواد اولیه و 

کاالی اساسی بالمانع است.«

 عبور از بحران جهانی با حمایت از تولید
مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

گروه پرونده
صبح صادق
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پیوست

همیشه حکما و علما درباره یک امر از دو دیدگاه 
بحث می کنند. یکی از دیــدگاه »امکان« بحث 
می کنند و یکی از دیدگاه »وقوع«؛ چون امکان یک 
بحثی است و وقوع بحث دیگری. فرض بفرمایید 
که اآلن می گوییم آیا ممکن است در وسط مهدیه 
حوضی ساخته شود، می گویید: بله ممکن است، 
محال نیســت. خب بحث دوم وقوع اســت. آیا 
واقع هم شــده یا نه؟ می گوییم: نه نشده. حوض 
ممکن است ســاخته بشــود؛ ولی ساخته نشده 
اســت. علما در مورد »هدایــت خاصه« و انواع 
 بگوییم 

ً
ظهورات آن این بحث را کرده اند که اوال

آیا می شود که پرده در برابر چشم کسی کنار برود 
یا نمی شــود؟ قرآن و حدیــث متفق القول امکان 
این  را می رســانند که این امکان هست و اما واقع 
شــده است یا نه؟ واقع شدن یا نشدن را باید روی 
بندگان ممتاز خدا مطالعه کنیم، ببینیم واقع شده 
یا نه؟ بنابراین وقتی وقوعش را روی بندگان ممتاز 
سیر کردیم، ایمان ما به این مطلب زیاد می شود، 
یقین ما زیاد می شود. در بحث امکان شرح صدر، 
بحث امکان هدایت خاّصــه، زدن پرده ها به کنار 
روایات و آیات متفق القول این بحث را حل کرده 
است. از لحاظ وقوع هم مثال های زیادی می توان 
پیدا کرد. مطلب دیگری که به شــما بگویم، این 
اســت که ســیدبن طاووس)رضوان الله علیه( در 
بین علمای امامیه که در کنار ســفره اهل بیت)ع( 
پرورش یافته اند، خصوصیاتی داشــته اســت که 
می شود گفت منحصر به خودش بوده است. سید 
از لحاظ های عدیده مرد بزرگی اســت؛ مؤلفات 
سید سراسر نور است و خانواده سید خانواده نور 

بود... خالصه بسیار مرد بزرگی است.
در همین تهراِن ما بعضی ها هســتند که خدا 
کمک کند. ان شــاءالله تحت عنــوان اینکه اینها 
آدم های مقدســی هســتند و صحبت هم گاهی 
می کنند همــه را نمی گویم بعضی ها را می گویم 
دیدم که آیــه را غلط می خواننــد، حتی یکی را 
یک کسی ایراد کرد که چرا این طور می خوانی؟ 
سرش را تکان داد و به حالت استخفاف گفت ما 
از قاف و غین گذشــته ایم! یعنی چی؟ آدم قرآن را 
غلط می خواند، چون آدم مقدسی است یا حدیث 
را غلط می خواند. شیعه اهل بیت)ع( باید ادیب 

و آبرومند و قوی باشــد »و اعدوا لهم مااستطعتم 
من قوه«؛ فقــط توپ و تانــک را نمی گوید و از 
هر نظــر می گوید. آنها ادیب دارند، ما باید ادیب 
داشته باشــیم. آنها شاعر دارند، ما هم باید شاعر 
داشته باشیم. در جنگ های اسالم شعارهایی که 
مشــرکین می دادند، امیرالمؤمنین)ع( هم وزن و 
هم قافیه با آنها جواب می داد، مشرکین می  گفتند: 
»نحن لهم عــزا و ال عزا لکم« امیرالمؤمنین)ع( 
می فرمــود: »الله موالنا و ال مــوال لکم« آنقدر 
رعایــت می کرد و اعدوا لکم مســتطعتم، از هر 
نظر باید باشــد. خالصه ســید کتابخانه بزرگی 
داشت و یکی از کتاب شــناس های بزرگ شیعه 
است که کتاب های فهرست و کتاب های خودش 
 کتاب شده، 

ً
را فهرســت کرده و خودش مستقال

اســمش را گذاشــته اســت: »األمانه عن کتب 
الخزانه«؛ منتها این کتاب چاپ نشده است. حاال 
در کتابی که در واقع وصیت نامه ســید است، به 
گسترش »کشف المحجه لثمره المهجه« در آنجا 
وصیت نامه اســت، این کتاب وصیت هایی که به 
پسرش کرده، پسرش اسمش سیدمحمد بوده. به 
او وصیت کرده و کتابخانه را توصیف کرده است. 
مختصر می گوید خدا برای تو در فقه تهیه کرده، 
یعنی این کتب بعد از مرگ من به تو می رسد: »قد 
حیــی الله تعالی لک کتب فی الکالم« ما در این 
کتابخانه کالم داریم. تا اینکه آخر کتابخانه چون 
خیلی جامع بوده، می رسد به اینجا که می فرماید 
»قد حیی الله لــک کتب فی رمل و جفر«. دقت 
کنید اینجــا را در بحث های گذشــته گفتیم که 
دروغگو زیاد است. نباید دروغگو باعث شود شما 
به حقایق بدبین بشوید، حقایق سر جایش است. 
یک نفر شیاد پیدا می شود می رود یک چند تا زن 
را فریب می دهد و می گوید من رمل می اندازم و 
رمال در جامعه مترادف کلمه شــیاد است. یک 
همچین چیزی، آخر علم رمل را کسی بلد باشد، 
اصال به کسی نمی گوید تا اینکه برود دو تا زن را 
فریب بدهد. اجمال بحث این است که هدایت 
خاصه ظهورهای مختلفی دارد از یک آدم صالح 
و سر به زیر شدن گرفته تا صاحب کشف و شهود 
شــدن که خود این بحث بزرگی است و عظمت 
اسالم را ببینید؛ عظمت این مکتب را ببینید. در 

کنار این مکتب آدم صاحب کشــف می شــود، 
صاحب شهود می شود و چه بسا بندگانی هستند 
که اینها صالح شان نیست صاحب کشف شوند، 
صاحب شهود بشــوند. خدا با همان دید به اینها 
نگاه می کند، آدم های مهذبی هستند، نورانی اند. 
حاال به یک دلیلی، به یک عللی صالح نیســت 
صاحب شــهود بشــوند و اینها چه بسا ناله هم 
می کنند، تضرع هم می کنند و چه بسا ثواب شان 
از بعضی صاحبان کشف بیشتر می شود که بنده 
در این مــورد آن بیت زیبا را خیلی به کار می برم: 
»گفتــم به کام وصلــت خواهم رســید روزی، 
گفتا که نیک بنگر شــاید رسیده باشی«. در مورد 
ائمه)ع( هم همین طور است، بعضی ها مورد نظر 
امام زمان)عج( قرار می گیرند بدون اینکه خودشان 
بدانند حضرت زیر و روی شان می کند، بله عنایت 
می کند، بلند می شود نماز شب می خواند، پنجاه 
سال نماز شب خوانده نفهمیده چه کسی عنایت 
 بیاید دستش را 

ً
کرده. نه که امام زمان)عج( واقعا

بگیرد و بلندش کند، فقط تصرفات است. 
خــب چند تا جملــه به این مبحــث مربوط 
می شــود: یکی یا »حبیب قلوب الصادقین« در 
دعای کمیل که مختصر توضیح دادم. این دعای 
کمیل دریاســت، دانشگاه اســت، چقدر خوب 
اســت که این دعای کمیل تدریس بشود. »یا نور 
المستوحشین فی الظلم«؛ خدا نور آنهایی است 
که در ظلمت ها وحشــت زده بشوند و ظلمت ها 
انواع و اقسام دارد: ظلمت حسی داریم، ظلمت 
غیــر حســی داریــم. ظلمت های غیر حســی 
بعضی ها مربوط به دنیاست و بعضی ها مربوط به 
آخرت است، در تمام اینها نوری  که می درخشد، 
خداســت »یا نور المستوحشــین فی الظلم«؛ 
بعضی ها را گناه برای آنها ظلمت درست می کند 
باز هم نور آنها خداســت و باید اســتغفار کنند. 
»والذین اذا فعلوا فاحشــه او ظلموا انفسهم ذکر 
الله فاســتغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب اال 
الله و لم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون«)آل 
عمران/۳۵( این آیــه را عنایت بفرمایید. بندگان 
خوب را توصیف می کند. نه اشتباه نشود، معصوم 
که گناه نمی کند. بندگان خوب آنهایی  هســتند 
که نورانیتی دارند؛ باالخره معصوم هم نیستند و 

گاهی می لرزند. می فرماید: »و الذین اذا فعلوا«؛ 
این خوب ها وقتی کار زشتی بکنند گناهی بکنند 
زود یاد خدا می افتند، غیر از گناهکارهای حرفه ای 
هستند. گناهکار حرفه ای ناراحت نمی شود. یک 
چیزی یادگاری به شما بگویم که یک معیار است. 
می خواهی ببینی از چشم خدا افتاده ای یا نه؟ این 
معیار را تا حاال فکر کردی می خواهم ببینم هنوز 
خدا به نظر رحمت به من نگاه می کند یا نه؟ معیار 
دارد. هــر وقتی دیدی که از گنــاه کردن ناراحت 
می شوی، بدان که از چشم خدا نیفتاده ای. هنوز 
هر وقــت خدایی نکرده گناه کــردی گفتی مهم 
نیســت. بعضی یک کارهایی می کنند که پیش 
آن چیزی نیســت اگر گفتی مهم نیست، پناه ببر 
به خدا. این  را من استنباط کردم از بعضی روایات. 
به زبان فارسی ساده اگر گناه کردی ککت نگزید، 
بدان از چشــم خدا افتاده ای. برو ناله کن برگردد 
دوباره. یک کسی گناهان زیادی کرده بود می گفت 
من توبه کرده ام، یک روز صحبت شــد این طور 
می گفت بله آن وقت ها کــه یادش به خیر! گفتم 
پس تو چه توبه ای کردی؟! تو که می گویی یادش 
به خیر، باید آدم آب بشود، عرق بکند، بگوید من 
بودم این کارها را می کردم. اشک بریزد. یک وقت 
مکه مشــرف بودم، دیدم یک نفر آمده است صد 
و بیســت نفر از حجاج بودند ایــن آدم بی راهی 
بوده خالصه نمی خواهم مفصل بگویم چی بوده 
توبه کرده بود. آقا آن چنان اشــک می ریخت، من 
همچین چیز تا حاال ندیده ام. یک وقت دســت 
زد به این کتف من، گفــت تو می گویی خدا من  
را می بخشد یا نه؟ من هم ناراحت شدم و اشاره 
کردم که بابا حاجی های زیادی هســتند، گفتم از 
تمام اینها تو را زودتر می بخشــد. ظلمت گناه که 
درست می شود برای آنها، زود یاد خدا می افتند و 
خدا را یاد می کنند. می گویند با وجود این خدای 
خوب و این همه نعمت ها با این همه انسان ها من 
چه کار کنم؟ وقتی یاد خدا افتادند، در همان حد 
خالصه نمی شود واستغفر بذنوبهم، برای گناهان 
خود آمــرزش می طلبند. ظلمت گناه درســت 
می شــود یاد خدا می افتد پشت سرش استغفار و 
توبه و اشک ندامت القا می کند. می گوید: »و من 

یغفر الذنوب اال الله«.

   سلوک   

 عالم
واعظ

 یادمانی به مناسبت رحلت
 معلم اخالق، استاد فاطمی نیا

استاد مهربان

رهبر معظم انقالب اســالمی پــس از رحلت 
آیت الله فاطمی  نیا در پیامی فقدان این عالم عامل 

را تسلیت گفته و بیان فرمودند:
»بسم الله الرحمن الرحیم، درگذشت عالِم 
واعِظ درس آموز، جناب حجت االســالم آقای 
حاج سّیدعبدالله فاطمی نیا)رضوان الله علیه( را 
به خاندان گرامی و همه  صاحبان عزا و ارادتمندان 
و مســتفیدان ایشــان تســلیت عرض می کنم. 
اطالعات گســترده و بیان جذاب و لحن شیرین 
این عالــم محترم، منبعی پرفیــض برای جمع 
زیادی از جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مایه  
تأســف و اندوه است. از خداوند متعال مسئلت 
می کنم که رحمت و غفران خود را شــامل حال 
ایشان فرماید و پاداش وافر به ایشان عنایت کند.«
نکاتی که رهبر فرزانه انقالب در این پیام به آن 
 درس آموز بودن این عالم واعظ 

ً
اشاره کردند، اوال

بــود که همان نقطه اتصــال مخاطب به معارف 
دینی اســت؛ یعنی هدف یک منبری باید تعلیم 
و تربیت باشــد و نه فقط ایجــاد هیجان و جلب 
توجه مخاطب به برخی مسائل که جنبه تعلیمی و 
تربیتی ندارند. مجالس مذهبی و محافل ذکر اهل  
بیتی)ع( مخصوص درس آموزی و تعلیم است؛ 
زیرا در هیچ محفــل و مدَرس و مکتبی در مورد 
اعتقادات و معارف عمیق برنامه ای وجود ندارد 
و اگر این مجالس هم خالی از درس های معرفتی 
شوند، جوانان ما دست شــان از کسب معارف 
خالی می ماند. رهبر معظم انقالب دیگر ویژگی 
آیت الله فاطمی نیا را اطالعات گسترده دانستند 
که برای مخاطبان امکان یافتن پاســخ پرسش ها 
را ایجــاد می کند. مخاطبی که با پرســش های 
فراوان در مجالس وعظ و خطابه حاضر می شود 
و نمی تواند همه پرسش ها خود را در یک مجلس 
پاســخ بگیرد، اطالعات گسترده واعظ می تواند 
او را به غنای مطلوب رســانده و پرســش های 
متعدد او را پاسخ دهد. ضمن آنکه این اطالعات 
گســترده همراه با لحنی شــیرین و جذاب به او 
انتقال پیدا کنــد. مخاطبی که در بیان واعظ مهر 
و محبت و دل سوزی را می بیند و فاصله ای میان 
خود و او فــرض نمی کند، در دریافت اطالعات 
موفق تر اســت. شاید روزی روش خطابه و وعظ 
با لحنی متفــاوت، مانند لحن خطیب شــهیر 
حجت االسالم فلســفی مطلوب بود؛ اما امروز 
به اقتضای شــرایط لحن آن زمان به کار نمی آید 
و الزم اســت لحنی صمیمی تر و مالیم تر به کار 
گرفته شود. فهم این مسئله از جانب واعظ یکی 
از بزرگ تریــن توفیقات برای او و برای مخاطب 
است. تسلط بر شــرایط روز و نیازهای جامعه، 
خود بر عظمت این شخصیت شهادت می دهد. 
این مهم به دلیل حضور استاد فاطمی نیا در میان 
مردم است که توانایی استخراج نیازهای آنان را 
به او داده و باعث جذب بیشتر شده است. اینکه 
رهبر معظم انقالب سخنرانی های استاد را منبعی 
پرفیض بــرای جوانان می داننــد، هم در فضای 
جامعه و نقل قول هایی که از این عالم وارسته در 
میان مردم وجود دارد، می توان دید. بســیاری از 
جوانان با جمالت اثرگذار ایشان مأنوس هستند 
و در زمان ها و مکان های گوناگون آن را اســتفاده 
می کننــد. در کنار هم قرار گرفتن علم، معرفت، 
بیان شیرین و جذاب و تصویری دل نشین از استاد 

می تواند راه گشای زندگی مخاطبان باشد.

عبدالرضا سمیعی
پژوهشگر علوم اسالمی

 علل و اسباب هدایت
 در مکتب اهل بیت)ع(

گفتاری از آیت الله سیدعبدالله فاطمی نیا

باالترین گناه/ مرحوم فاطمی نیا: خدا ان شــاءالله به ما توفیق بدهد یار 
رهبری باشیم، امروز تضعیف رهبری باالترین گناه است.

شــاگرد عبد صالح خــدا/ آیت الله فاطمی نیا از شــاگردان آیت الله بهجت 
بودند و در کنار ایشان معارف حقیقی دین را آموختند.

اهمیت کســب علم/ این عالم خدا، در همه حال در پی کســب علم و معارف 
بودند و کتابخانه شخصی ایشان حاوی حدود 50 هزار جلد کتاب بوده است.

یا حســین)ع(/ این اســتاد اخاق پس از طی یک دوره بیماری، سرانجام 
در اردیبهشــت مــاه 1401 دعوت حــق را لبیک گفت و مهمــان اباعبدالله 

حسین )ع( شد.

عالِم واعِظ درس آموز/ امام خامنه ای با حضور در کنار پیکر مرحوم فاطمی نیا، 
بر ایشان نماز میت اقامه کردند. رهبر معظم انقاب در پیام تسلیت خود از 

ایشان با نام عالِم واعِظ درس آموز یاد کردند.

یــادش گرامــی/ جوان عزیز، اگر عــروج می خواهــی و می خواهی به جایی 
برســی از خانــه خودتــان شــروع کــن! دل خواهــرت را شکســتی، برو 

درستش کن. دل مادر و پدر را شکستی. از خانه شروع کنید.
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بامداد روز 26 اردیبهشــت 1401 بود که اســتاد کامل و عارف 
واصل، حضرت آیت الله سیدعبدالله فاطمی نیا جان به جان آفرین 
تسلیم کرد و روح مطهرش به ملکوت اعلی پیوست. این خبر تلخ 
مردم دین دار کشورمان را عزادار کرد و ایشان  را در غمی بزرگ فروبرد. 
استاد فاطمی نیا یکی از چهره های شاخص در میان مردم بود که همه 
آنها با مواعظ دلنشــینش انس داشتند. بسیاری از جمالت ایشان 
در یاد و ذهن مردم عزیزمان باقی مانده بود و در زندگی مورد توجه 
قرار می گرفت. در زندگی نامه ایشان آورده اند که در سال 1325 در 
تبریز چشم به جهان گشود و از کودکی تحت تربیت دینی و علمی 
پدر خود)میراسماعیل( که از جمله علمای زمان خودش بود، قرار 
گرفت. سپس نزدیک به 30 سال نزد حسن مصطفوی، از شاگردان 
مرحوم آیت الله سیدعلی قاضی تحصیل کرد و تحت تعلیم و تربیت 
وی قرار داشت و همزمان تحصیالت حوزوی خویش را هم دنبال 
می کــرد.   پس از مصطفــوی، او از علمایی چون حضرت عالمه 
طباطبایی، سیدمحمدحسن الهی طباطبایی )برادر کوچک تر عالمه 
طباطبایی(، محمدتقی آملی، ســیدرضا بهاءالدینی، محمدتقی 
بهجت، عالمه جعفری و... که بیشترشان شاگردان آیت الله قاضی 
بزرگ بودند، در علوم اسالمی و عرفان استفاده کرد. از این رو، وی 

با یک واسطه، از شاگردان سیدعلی قاضی است.

 Bسخنرانی ها 
 و آثار مکتوب 

حجت االسالم و المسلمین فاطمی نیا، کارشــناس و محقق و از همه 
مهم تر معلم علوم اسالمی بود که به تدریس در حوزه های علمیه، حضور 
در برنامه های مذهبی صدا و سیما در جایگاه کارشناس و سخنرانی در 
مراکز حوزوی و دانشگاهی مشغول بود. طالب، دانشجویان و مردم از 
آرامش و لحن صمیمی ایشــان در سخنرانی های شان لذت می بردند و 
کمتر اتفاق می افتاد که مسیرشــان به محل سخنرانی ایشان بخورد و در 

آن حضور پیدا نکنند.
 آیت الله فاطمی نیا از مفسران معروف و زبردست صحیفه سجادیه و 
نهج البالغه نیز به شمار می رود و در جلسات متعددی در شرح و بسط این 
آثار ارزشمند به سخنرانی پرداخته  است. کتاب هایی نیز از استاد فاطمی نیا 
به چاپ رسیده است؛ از جمله »فرجام عشق«، »فرهنگ انتظار«، ترجمه 
از کتاب »ریاض السالکین فی شرح صحیفه سیدالساجدین« و بسیاری 
از مقاالت که به زبان عربی در حوزه عقاید و ســایر موارد اســت نیز از 
 جمله تألیفات استاد فاطمی نیاست، که تعدادی از آنها هنوز چاپ نشده

 است. 
همچنین شرح و تفســیر زیارت »جامعه کبیره«، دوره سه جلدی 
»کتاب نکته ها از گفته ها« و... . گفتنی است، کتاب »نکته ها از گفته ها« 
دربردارنده گزیده ای از ســخنرانی های اســتاد فاطمی نیاست که دفتر 
نشــر نور معارف آن را در سه جلد منتشــر کرده است. دفتر اول این اثر 
با ۱۴۸ نکته، گزیده ای اســت از گفتارهــای مرحوم آیت الله فاطمی نیا 
که در حســینیه الزهرا)س( در مشهد مقدس ایراد شده است. نکته های 
این مجموعه، حوزه های متفاوتی از اخالق اسالمی همچون اخالص، 
اعمال خیر، شناخت شــیطان، اعتدال، یاد مرگ، راه بندگی و بسیاری 
مباحث دیگر را در برمی گیرد. دفتر دوم »نکته ها از گفته ها« نیز شــامل 
۵۰ نکته اخالقی و معرفتی است. مخاطب در دفتر سوم از این مجموعه 
از ۴۷ نکته اخالقی و معرفتی در حوزه های مختلف بهره مند می شــود. 

روضه های استاد فاطمی  نیا نیز براساس بیانات و سخنان ایشان گردآوری 
شــده است. همچنین از ایشان مقاالت بسیاری در نشریات گوناگون به 

چاپ رسیده  است. 

 Bخدا از مخالف رهبر معظم انقالب 
  نمی گذرد

وی در مــورد رهبر معظم انقالب توصیه  ای مهم داشــت و آن، این بود 
که گوش تان به رهبر انقالب باشــد. اگرچه این سخنان با بغض و کینه 
دشمنان انقالب مواجه می شــد، اما روح بلند و نظر عمیق استاد هرگز 
بر خودمحوری نبود و دشــمنان برایش محلی از اعراب نداشتند. ایشان 
می گفــت: »بنده روی منبر امام حســین)ع(، در خانه خــدا، آن هم در 
مجلس زهــرا)س( اگر چیزی را یقین نکنم، نمی گویــم. بدانید و آگاه 
باشید هرکس کوچک ترین حرفی در تضعیف مقام رهبری بزند، هرکس 
اندیشه ای داشــته باشد که ضد مقام رهبری باشــد، خدا او را نخواهد 
بخشــید. این را یقین بدانید. قدردان رهبر باشید؛ اگر افکار پاشیده ای، 
پوسیده ای به شــما عرضه کردند، قبول نکنید؛ این مرد بزرگ عّز اسالم 
اســت و هرکس با این مرد بزرگ، با مقام معظم رهبری مخالفت کند، 

خدا از او نمی گذرد، اگر یقین نداشتم نمی گفتم.«

همچنین می گفت: »حواس تان باشد؛ یک چیزی می دانم و می گویم. 
امروز از اوجب واجبات، یکپارچگی و تأیید آیت الله خامنه ای اســت. 
جوان ها! یک وقت افکارتان را این طرف و آن طرف نکنید. فقط حواس تان 
به رهبر باشد، گوش تان به رهبر باشد. فالن کسی همچنین چیزی گفت، 
فالن روزنامه همچنین چیزی نوشــت، گوش ندهید. گوش تان به رهبر 
باشد. این را سربسته گفتم. گفت که »العاقل یکفیه االشاره« یک چیزی 
را می دانم عرض می کنم، مدعی علم غیب نیســتم. هیچی نیستم. یک 
کودک نادانم، ولی به فضل الله و کرمه که یک معیارهایی در دست دارم 
که بر مبنای آن می دانم کسی مخالفت با این مرد بکند و توبه هم نکند، 

خدا او را نمی بخشد، مگر توبه کند.«
یکی دیگر از یادگارهای ایشان دست خطش برای شهید حاج قاسم 

سلیمانی است، او نوشت: 
بسم الله الرحمن الرحیم

شهید سعید سپهبد حاج قاسم سلیمانی شخصیت استثنایی وارث بر 
مالک اشترها و عمارها و میثم ها و دیگر شجاعان و غیوران از اصحاب 
شــاه والیت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بود؛ ایــن قبیل افراد روی 
کره خاکی تنها دل خوشی شــان انجام وظیفه و عبودیت است و پیوسته 
مشتاق عالم باال هستند. شهید بزرگوار حاج قاسم شیر میادین نبرد بود 
و این شــجاعت و صولت همراه با قدرت تفکر و صفات عالیه، بزرگ 
مردی بی نظیر از او ساخته بود. »حیف بود حاج قاسم در بستر بمیرد.« 
روح مقدســش و ارواح طیبه ابومهدی و دیگر همراهان شــهید، مهب 
نسیم های رحمت و مصب زالل رضوان و معرفت باد. شهادت این عزیز 
را به محضــر نورانی حضرت صاحب االمر صلوات الله علیه و حضور 
مبــارک رهبر معظم دامت برکاته و هموطنان گرامی و خانواده مکرم آن 
جناب تبریک و تسلیت عرض می کنم. »و آخر دعوانا ان الحمدلله رب 

العالمین«.
االسیر الفانی سیدعبدالله فاطمی نیا ابن العارف بالله الحاج 
سیداسماعیل اصفیائی)قدس سره(/ ١۴ دی ١٣٩٨

همچنین در مراسم چهلم سردار شهید قاسم سلیمانی گفت: »شخصیت 
نادر شهید سلیمانی، مانند شهدایی هســتند که اسم شان را شنیده ایم. 
حاج قاسم همان مالک اشتر اســت، ایشان سنخ عماریاسر و... است. 
آدم هایی داریم که خوب هســتند و نماز و عبادت شان خوب است، اما 
نمی توانند ده نفــر را اداره کنند. مثال می گویند امام زمان)عج( ۳۱۳ یار 
می خواهد، ما این همه شــهید واال مقام داشــتیم بیشتر از از این تعداد. 
)در صورتی که( امام زمان)عج( ۳۱۳ محور می خواهد، حاج قاسم هم 
محور بود. شجاعت و تواضع باالیی داشت. کسی که می گوید روی قبرم 
فقط بنویسید ســرباز والیت. خارجی ها گفته بودند کار داعش ۲۰سال 
کار دارد؛ ولی حاج قاسم کار را جمع کرد ولی آمد با تواضع گفت: من 
یک سرباز بودم. خیلی از بزرگان به ایشان مراجعه می کردند برای کمک، 
او حتی تکبر هم نمی کرد که من چیزهایی می دانم که شــما نمی دانید، 
فقط می گفت من چه کمکی می توانم به شما بکنم. اینها اوصاف مردان 
الهی اســت... این محور بودن چیز عجیبی است... جگر ما برای حاج 
قاسم سوخت. حاج قاسم و امثال اینها رفتند پیش خدا، گریه می کنیم، 
ولی این  هم بدانید که ائمه آن  طرف هســتند دست شــان هم باز است. 
روح حاج قاســم شفیع همه ما باشد ان شاءالله. آقا ما باید این خون ها را 
محترم بشماریم، فقط این نباشد تأسف بخوریم. این خون ها ارزش دارد 

ان شاءالله ما این خون ها را محترم بشماریم.«

عارف  انقالبی

 دست خط آیت الله فاطمی نیا برای شهید حاج قاسم سلیمانی

یکی از خصوصیات علمای شیعه »حرّیت« 
و »شــجاعت« اســت. آموزه هــای اهــل 
 بیت)علیه الســالم( سبب شده است علمای 
مکتــب در شــرایط مختلف با شــجاعت و 
آزادگی بهترین تصمیم را داشــته باشند و در 
اظهار نظرشــان منافع دنیوی و شخصی را در 
نظر نگیرند. اثر عمــل به آیات قرآن و روایات 
اهل  بیت)علیه السالم( نوری است که راه های 
تاریک زندگی را روشن و امکان دیدن حقایق 
را ایجاد می کند. بــرای نمونه در آیات قرآن و 
روایات می بینیم نفاق مذموم است. در تاریخ 
اسالم علمای بسیاری بودند که در میان مردم 
محبوبیت پیدا کردند، اما این محبوبیت باعث 
نشد از مدار حق خارج شوند تا محبوبیت شان 
از دست نرود. علمایی هم بودند که تحت فشار 
دشمنان قرار گرفتند تا حقی را پایمال کنند، اما 
آنان با تأسی به آموزه های مکتب هر سختی را 
تحمل کردند، اما حق گریزی نکردند. امروزه 
در وضعیتی به سر می بریم که دشمنان اخالق 
و دین برخالف گذشــته سعی می کنند با ترور 
شــخصیتی مدافعان حق و دین و حتی نظام 
دینــی را از میدان مبارزه خــارج کرده و چهره 
آنان را مخدوش کنند. در این وضعیت، شاید 
هر انسانی برای محفوظ ماندن از این حمله ها 
به خود حق می دهد که ســکوت کند، دفاع 
نکند. علما را هم می توان مشمول این حس 
دانست، اما آن عالمی که مکتبی است به دلیل 
شهرت عینی عصر موجود حق را ناحق جلوه 
نمی دهد و بدون هیچ ترسی از حقایق موجود 

زندگی اجتماعی و سیاسی دفاع می کند.
»استاد فاطمی نیا« یکی از علمای محبوب 
بــود که تــا آخرین لحظــه زندگی عــّزت و 
سالمت خود را حفظ کرد. هنگامی که استاد 
فاطمی نیا با اعتقاد کامل و استداللی جامع، 
گناه نافرمانی از رهبر معظم انقالب را بدترین 
و بزرگ ترین گناه قلمداد کرد، می دانســت با 
ترور شخصیتی دشمنان مواجه و شخصیتش 
تخریب می شود؛ اما مانند بسیاری از اتفاقات 
زندگی اش تقوای او و آموزه هایی که فراگرفته 
بود او را در این مسیر یاری کرد. دشمنان نظام 
این حــرف را بهانه ای برای تخریــب و ترور 
شــخصیتی قرار دادند؛ اما نتوانستند کمترین 
خللی در نظر او ایجاد کنند. آنچه از وی برای 
نســل جوان به یادگار ماند، تقوا، شجاعت و 
صداقت بود. جوانان به چشم خود دیدند که 
عمل به آموزه های مکتب می تواند چشم  و دل 
را روشــن کند و حقایق را در معرض دید قرار 

دهد.

عالم  بصیر
علیرضا رضا نژاد

کارشناس علوم دینی

یکی از دالیل موفقیت  استاد سیدعبدالله فاطمی نیا، 
مانند اســالف خویش این بود که همان اول هدف 
خود را مشخص کرد و تمام توانش را برای رسیدن 
به آن به کار برد. هدف ایشان تأمین نیازهای معنوی 
و معرفتی مردم بود با حضور در کنارشان و حضور 
در قلب شــان. او مانند علمای قدیم که همیشه در 
کنار مردم بودند، در دسترس مردم بود و این ویژگی 
مطلوب باعث می شد ســخنانش و توصیه هایش 
در دل و جان مردم بنشیند. شاید مهم ترین دلیلش 
این بود که زندگی سیدعبدالله با مردم هیچ تفاوتی 
نداشت که نیاز باشد برای مخفی ماندن بخشی از 
زندگی اش از مردم فاصله بگیرد. اینکه او را آشــنا 
بــه جامعه و اجتماع می دانند هــم از همین خلق 
او سرچشــمه می گیرد. او قائل به ارتباط چهره به 
چهره بود و کمتر می خواســت از پشت تریبون ها 
و برنامه های تلویزیونی با مردم ســخن بگوید. به 
قول استاد عزیز شیخ محســن قرائتی: »کسی که 
می خواهد فردی را به راه خالف بکشاند از فضای 
مجازی اســتفاده نمی کند، بلکه ارتباط چهره  به 
چهره می گیرد ما هم باید برای تبلیغ راه درســت 
به این نحو ارتباط بگیریــم.« اینکه در کوچه پس 

کوچه ها دیده شــوی و آماده پاســخ به سؤاالت و 
برآوردن نیازهای مردم باشــی، کار بسیار مشکلی 
است؛ اما استاد فاطمی نیا این سختی ها را به جان 

می خرید تا باری از دوش مردم بردارد. 
ایشــان مخاطب شــناس خوبی بود و به جای 
آنکه بــرای مخاطب مجازی صحبــت کند و به 
کسانی که پای منبر او نیســتند توصیه هایی داشته 
باشــد، بــا مخاطب واقعی خــود کــه از رفتار و 
گفتارش خبر دارد، سخن می گفت. او می دانست 
کــه مخاطبانش با حضــور در محافل و مجالس 
مذهبی و معنوی ذخیره ارزشــمندی از معنویات 
دارند و نباید آن  را به  راحتی از دست بدهند؛ پس 
باید از رفتاری که باعث می شود این مخزن نشتی 
پیدا کند، جلوگیری کند. به همین دلیل قســمت 
اعظمی از سخنانش شــامل رفع این ایرادات بود. 
او می گفت: »می خواهی با خدا رفیق شــوی...؟ 
اول از زبان شــروع کن؛ زهرمــار نریز. پرخاش 
نکن. عصبانی نشو. غیبت نکن. نمازهایت را هم 
که الحمدلله می خوانی؛ ببین چقدر ساده است. 
امام سجاد)علیه السالم( می فرمایند: خدایا، کسی 
که می خواهد پیش تو بیاید راهش کوتاه اســت.« 
یعنی می شود که نماز خواند، اما با خدا رفیق نبود. 
می شــود که مســجد و هیئت آمد، ولی مسجد و 
هیئتی نبود. پس لزوم بهره کافی از مسجد و مجلس 
روضه را در رفع ایرادات اخالقی می دانست و بنا 

داشت آن  را رفع و دفع کند. 

این عارف سالک مرتب جوانان را خطاب قرار 
می داد و سعی داشت در همین ایام جوانی اخالق 
آنان را در مســیری درست قرار دهد. او می گفت: 
»جوان عزیز، اگر عروج می خواهی و می خواهی 
به جایی برســی از خانه خودتان شــروع کن، دل 
مادر و پدر را شکستی، برو درستش کن.« از نظر 
فاطمی نیا راه همیشه برای بازگشت باز است، در 
کالم او هیچ گاه ناامیدی دیده نمی شــود، سعیش 
توصیه و ترغیب اســت برای جبران اشــتباهات 
و به دســت آوردن دل هایی که رنجیده اســت. او 
می گفت: »دســت مادر که باال می رود، بالها از 
شــما دفع می شــود. می فرمودند حیف است سر 
مسائل جزئی مادرها را برنجانید، یک اخم به پدر 
و مادر آدم رو صد ســال عقب می اندازد. مهمان 
سفره امیرالمؤمنین)علیه السالم( باشید.« این عالم 
زحمت کشیده نمی خواست با ترساندن جوانان آنها 
را به سمت خدا بکشاند؛ پس در انتخاب کلماتش 
ســعی می کرد دل افراد را درگیر موضوع کند تا با 
همراهی دل به سراغ فکر برود. شاید می توانست 
به جای کلمه »حیف اســت« کلمه دیگری به کار 
ببــرد که مخاطبش را تکان بدهد و با ترس او را به 
اشتباه جبرانش تشویق کند، در حالی که می دانست 
انسان ها همیشه برای رفع ترس شان تدبیر می کنند، 
نقشه می کشند، ایستادگی می کنند و حتی اختراع 
می کنند؛ پس ترســاندن شــیوه خوبی برای عمق 

بخشیدن به مسائل اخالقی و معنویات نیست. 

اســتاد فاطمی نیا حتی نمی خواهد مخاطبش 
دچار کبر و غرور شــود. نمی خواهد که عمل کم 
خود را زیاد ببیند. مخاطبش باید بداند که هرقدر 
هم مذهبی باشد، مسجدی باشد و معنوی باشد، 
بــاز هم نباید خود را یک مؤمن ایده آل فرض کند. 
نبایــد موفقیت هــای معنــوی اش را از خودش و 
زحمت خــودش یا قدرتش ببینــد. او می فرمود: 
»یکی از ارکان عبودیت این اســت که ما همیشه 
خود را بدهکار خدا بدانیم. اعمال خود را اگر مهم 
بدانیم از کیفیت آن کم می شود؛ باید همه  اعمال مان 
را ناچیز بدانیم. همه  این کارها وظیفه اســت، ما 
کاری نکرده ایم؛ هرچه هست تفضل خداست.« 
یک مؤمن واقعی هر دستاوردی را به پرورگار خود 
نسبت می دهد. ایشان با فهم این مهم می گفت: »ما 
هیچ کاره هســتیم. اگر خودت را هیچ کاره بدانی، 
همه کاره می شــوی، ولی اگر خودت را همه کاره 
بدانی هیچ می شوی...« شاید برای هر کسی حفظ 
دستاوردهای معنوی مخاطب مهم نباشد؛ ولی او 
می خواهد برادران و خواهران دینی اش از هر آفتی 
دور باشند. همان آفاتی مانند عجب و کبر و غرور 
که می تواند هر زاهد پارسای سالکی را در کمترین 

زمان از عرش به فرش تنزل دهد. 
بندگی خدا از نظر ســیدعبدالله بندگی کامل 
است و باید بنده با خدا رفیق شود و انس بگیرد. بنده 
باید به خدا اعتماد کند و مدام خدا را در قلب خود 
جست وجو کند تا اگر کمترین فاصله ای احساس 

کرد، آن  را جبران کند. ســید می گفت: »اگر گناه 
می کنی و غصــه می خوری هنوز از چشــم خدا 
نیفتاده ای. اما اگر گناه می کنی و میگی مهم نیست 
قطعا از چشم خدا افتاده ای. بترس که دورت خط 
کشیده باشند. یعنی چی مهم نیست؟! موالی مان 
امیرالمؤمنین علی)علیه السالم( فرمود: بدترین گناه 
گناهی اســت که صاحبش به چشم حقارت به آن 
نگاه کند.« او در میان حقوق و اعمال قسمتی را با 
اهمیت جلوه نمی داد و قسمتی را بی اهمیت، اما 
در مورد حق الناس تأکید بیشــتری دارد. آیت الله 
فاطمی نیا می فرمود: »مواظب دل ها  باش، اگر یک 
دل را بشکنی، گاهی باید هفتاد سال دنبالش بدوی. 
یعنی هفتاد سال عقب می مانی، هفتاد سال نگهت 
می دارند که یک قدم جلو نروی.« یکی از مهم ترین 
تصاویری که در ذهن مردم از ایشان شکل گرفته، 
احترام به پرچم، منبر و مجلس امام حســین)ع( 
است. ایشــان خود را مقید می دانست که منبر و 
پرچم مجالس اهل بیت)ع( را ببوسد و خود را با 
آن متبرک کند و با این کار روح خود را جال دهد. 
این فرزنــد حضرت زهرا)س( تمام تالشــش را 
به کار برد تا به ما بگوید بنده خدا شدن خیلی ساده 
است؛ ساده تر از بنده شیطان شدن؛ بی دردسرتر و 
با آرامش بیشتر؛ کاش این حرفش را باور کنیم تا آن 
لحظاتی که مهمان اهل بیت)ع( است ما را هم دعا 
کند. از خداوند بلندمرتبه علو درجات را برای این 

بنده مهربانش خواستاریم.

در فراق عبد خدا 
سیدحسین

خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف
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افتتاح مجلس اول

خــرداد ۱۳۵۹  چهــارم  روز  در 
نمایندگان منتخب ملت در اولین 
دوره مجلــس  بــه مالقات حضــرت امام 
خمینی)ره( رفتند و حضرت امام در قسمتی 
از بیانات شــان خطــاب بــه منتخبان ملت 
فرمودند: »از اآلن بنــا را نگذارید که ما یک 
جبهه کذا، از اول بنای مبارزه باشــد،  مبارزه 
نیست،  مباحثه اســت. مباحثه نرم اسالمی، 
 می خواهید هر کدام مسائلی که دارید بگویید 
با برهان،  البته باید بگویید. اما مبارزه نداریم، 
 با هم و همه برای اسالم هستید،  خدمت گذار 
اســالم هســتید و می خواهید برای اسالم 
خدمت بکنیــد. از حاال بنا نگذارید به اینکه 
یک جبهه بندی بکنید،  یک دسته این طرف و 
یک دســته آن طرف و همان کارهایی که در 
مجلس ســابق می کردند و همان دعواها و 
نزاع هایی که به انحطاط می کشید خودشان و 
ملت را.« امــام راحل در ادامــه به جایگاه 
مجلــس و قانون گــذاری اشــاره کردند و 
فرمودند: »مرکز همه قانون ها مجلس است. 
اگر رئیس  دولــت،  تضعیف کند مجلس را 
خودش از قبل مجلس ســقوط می کند و اگر 
مجلس تضعیف کند دولت و رئیس جمهور را 
و آنهایی که اجرا می خواهند بکنند خودشان 

هم تضعیف می شوند.«
پس از این دیــدار و در روز هفتم خرداد 
ســال ۱۳۵۹ مصادف بــا ۱۳ رجب و میالد 
بــا حضور  امیرالمؤمنیــن )ع(  حضــرت 
مســئوالن،  رئیس جمهور وقــت و اعضای 
شورای انقالب،  وزرا، فقهای شورای نگهبان، 
رئیس ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران و 
فرماندهان نیروهای ســه گانه ارتش و ســپاه 
پاســداران، خبرنگاران داخلی و خارجی، 
خانواده شــهدا و جانبازان انقــالب افتتاح 
شــد و پس از قرائت آیاتی چند از کالم الله 
مجید مرحــوم آیت الله مهدوی کنی در مقام 
سرپرست وزارت کشور وقت پشت تریبون 
رفــت و گفت: »مــن به عنوان مســئولی از 
طرف شــورای انقالب مســئولیت اجرایی 
انتخابات را در وزارت کشور به عهده داشته ام 
و وظیفــه دارم که با ذکــر مقدماتی مجلس 
را تحویــل نمایندگان ملت بدهم.« ســپس 
طبق آیین نامه شــورای انقالب در مورد اداره 
مجلس اعضای هیئت رئیسه سنی به ریاست 
دکتر یدالله ســحابی در جایگاه مخصوص 
ریاســت مجلس استقرار یافت و پس از ذکر 
آیه ای کوتــاه اداره مجلس را برعهده گرفت. 
پس از آن مرحوم حاج ســیداحمد خمینی 
پیام بنیانگــذار نظام جمهوری اســالمی را 
قرائــت کرد. این پیام در ۱۱ بند تنظیم شــده 
بود و بر محورهایی چون مجلس،  عدالت و 
پیروزی اسالم، رسیدگی به حال مستضعفان 
و مســتمندان کشــور،  هماهنگی مجلس و 
دولت، سیاست نه شرقی و نه غربی،  وحدت 
کلمه و قشرهای متعهد جامعه به مردم تأکید 

شده بود. 
امــام)ره(،  پیــام  قرائــت  از  پــس 
آقای  وقــت  اســالمی  ریاســت جمهوری 
ابوالحســن بنی صدر سخنرانی کرد و سپس 
مرحــوم آیت الله مهدوی کنی، وزیر کشــور 
وقت پشت تریبون رفت و پیام شورای نگهبان 
را خطاب به نمایندگان منتخب ملت قرائت 
کرد که در بخشی از آن آمده بود: »بزرگ ترین 
وظیفه این مجلس تبیین و تفسیر قوانینی است 
منطبق با اســالم و قانون اساسی جمهوری 
اســالمی که بتواند اســالم اصیل را در بند 
گرایش های انحرافی گرفتار ننماید و به دور از 
هر آالیشــی آن را عرضه نماید.« پس از طی 
این مراحل اولین مجلس شــورای اسالمی 
کارهای عادی خود را آغاز کرد و دومین قوای 
کشور، یعنی قوه مقننه مطابق ساختار قانون 
اساسی تأسیس و راه اندازی شد و فعالیت های 

شورای انقالب رسما پایان یافت. 

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

خاندان فاسد پهلوی، در عرصه های 
گوناگون کشور را با چالش های جدی 
مواجه کردنــد که یکی از مهم ترین آنها عرصه 
»فرهنگ« بود. در این میان، رشــد و گسترش 
بهائیت و قدرت گرفتن بهائیان یکی از انحرافاتی 
بود کــه در این دوره صورت گرفت. اســناد و 
مدارک بی شماری وجود دارد که از پیشگامی 
بهائیان در ترویج فرهنگ و نظام تعلیم و تربیت 
آمریکایی در کشورمان حکایت دارد. مروری بر 
تاریخچه آمــوزش و پرورش ایــران در عصر 
پهلــوی اول و دوم به ما نشــان خواهد داد که 
دســت اندرکاران و مهره های فرقه بهائیت در 
مناصب سیاســی و فرهنگی مهــم، از جمله 
دســتگاه های آموزش و پرورش کشور نقش و 

جایگاه بسزایی داشته اند.
برای نمونه، در سال ۱۳۴۴ هادی هدایتی، 
وزیر وقت آموزش و پرورش، »فرخرو پارسا« 
را برای ســمت معاون پارلمانی آن وزارتخانه 
انتخاب و به شــاه معرفی کــرد. دکتر هدایتی 
افزون بر آن وی را به ســمت نماینده در کمیته 
دائمی حفاظت نیز تعیین و به ســاواک معرفی 
کرد. وی نخســتین زن ایرانی بود که در دوران 
حکومــت پهلوی به مقام وزارت رســید و نیز 
نخستین نماینده زن مجلس شورای ملی بود. 
پســت وی وزارت آموزش و پرورش در کابینه 

دوم و سوم امیرعباس هویدا بود.
از همان ابتدای به معاونت رســیدن فرخرو 
پارســا، مخالفت هایی از طــرف روحانیون و 
عــده ای از فرهنگیان به دلیــل بهایی بودن این 
فرد آغاز شده بود. در سندی که در کتاب »زنان 

دربار عصر پهلوی به روایت اســناد ســاواک 
)کتاب دوم(« منتشر شده در مرکز بررسی اسناد 

تاریخی وزارت اطالعات، آمده است:
»انتخاب خانم دکتر فرخرو پارسا به معاونت 
وزارت آموزش و پرورش که منتســب به بهایی 
بــودن و از فرقه »ازلی« آن می باشــد انعکاس 
بسیار بدی در بین فرهنگیان باسابقه داشته و آنها 
را که عمری به درستی و پاکی خدمت کرده اند، 
مأیوس نموده و نیــز انعکاس این عمل در بین 
روحانیون و متعصبین مذهبی با اعتراض مواجه 

شده و آنها را عصبانی نموده است.«
عوامل گوناگون از جمله بهایی بودن، مقابله 
با مظاهر اسالمی، فساد مالی و... سرانجام به 
عزل پارســا انجامید و حتی حزب ایران نوین 
و جامعه زنان ایرانی نیز خواســتار برکناری او 
شدند. فرخرو پارســا پس از انقالب اسالمی 
به همراه همسرش ســرتیپ شیرین سخن در 
منزل پسرش دستگیر شد. پس از اتمام مراحل 
بازجویــی و تحقیقــات، در دادگاهــی که در 
اردیبهشــت ۱۳۵۹ به ریاست آیت الله صادق 
خلخالی تشکیل شد، به مجازات اعدام محکوم 

شد.

بهائی یر  وز
   دهلیز    

ایجــاد ثبات و آرامش، از جملــه اولویت هایی بود که 
حضرت امــام)ره( پس از پیروزی انقالب اســالمی 
بــا همه تــوان آن را دنبــال کردند. ایشــان در مقاطع 
گوناگون کوشیدند تا از مناقشات کاسته و فضا را برای 
فعالیت سیاسی عاری از خشونت آماده کنند. هر چند 
جریان های فتنه گر میل دیگری داشتند! اوج این تالش ها 
در سال ۱۳۵۰ بود که تنش و درگیری گروه های سیاسی 
افزایش یافته بود. در این بین، موانعی از جمله مســلح 
بودن احزاب سیاســی و فقدان شیوه نامه ای مدون برای 
فعالیت آنها، تحقق امنیت و آرامش را دشوار کرده بود 

که امام)ره( تأکید داشتند این موانع برداشته شود. 
در ۱۹ فروردین ماه ۱۳6۰، دادســتانی کشــور در 
لبیک به فرامین و توصیه های حضرت امام)ره( اطالعیه 
۱۰ ماده ای درباره گروه های سیاســی  خواهان فعالیت 
سیاســی صادر کرد. این اطالعیه به روشــنی مواضع 
رســمی نظام جمهوری اســالمی را در قبال گروه ها و 
احزاب در آن مقطع زمانی نشان می داد و به نوعی قانون 
موقتی برای فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به شمار 
می آمد تا هر تشــکلی  که آن را قبول کرده و به آن پایبند 
باشــد، حق فعالیت سیاسی داشــته باشد. در متن این 

اطالعیه چنین آمده بود: 
»بسمه  تعالی ـ بدین وســیله به اطالع می رساند که 
از تاریخ صدور ایــن اطالعیه مورخ ۱۳6۰/۱/۱۹ کلیه 

احزاب و گروه ها موظفند این نکات را رعایت کنند: 
۱ـ نشر مطبوعات )روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، سالنامه( 

منوط به کسب اجازه از وزارت ارشاد اسالمی است.
۲ـ برگــزاری میتینگ و تظاهرات، با توجه به شــرایط 

جنگی، منوط به اجازه وزارت کشور است.
۳ـ ایجاد دفاتر حزبی و گروهی، منوط به اطالع وزارت 
کشور است تا امکان نظارت قانونی از جهات مذکور در 

اصل ۲۴ قانون اساسی فراهم باشد.
۴ـ هیچ حزب و گروهی حق مســلح کــردن اعضا و 
اســتفاده از ســالح را ندارد و متخلفین تحت تعقیب 

قانونی قرار می گیرند.
۵ـ از تاریــخ صــدور ایــن اطالعیه، کلیــه احزاب و 
گروه های مسلح موظفند ســالح های خود را به سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی یا مقامات انتظامی )با اخذ 
رسید( تحویل دهند.

6ـ کلیــه احــزاب و گروه هایی که بــر ضد جمهوری 
اسالمی ایران اعالم مبارزه مسلحانه کرده اند، چنانچه 
موضع قبل خود را رها کنند و سالح های خود را تحویل 
سپاه پاسداران یا مقامات انتظامی دهند و موضع خود 
  اعالم نمایند، می توانند در چارچوب قانون 

ً
را رســما

فعالیت سیاسی داشته باشند؛ در غیر این صورت طبق 
قانــون در دادگاه های انقالب محاکمه می شــوند و بر 
اساس قوانین اســالمی مربوط به محارب با آنها رفتار 

خواهد شد.
۷ـ کلیه احزاب و گروه ها در بیان آرا  و افکار سیاســی 
آزادند، به شرط اینکه مشتمل بر دروغ، تهمت و تحریک 

نباشد.
۸ـ احــزاب و گروه هــا مجاز به تشــویق و تحریک به 
اعتصــاب، کــم کاری، تحصن یا هر نــوع اخالل در 
مؤسسات مختلف کشور نیســتند و چنانچه مواردی 
مشــاهده شــود، متخلفین تحت پیگــرد قانونی قرار 

می گیرند.
۹ـ کلیه احزاب و گروه ها اجــازه مناظره و بحث های 
عقیدتی و سیاسی از طریق وسایل ارتباط جمعی را در 
حدود امکانات دارا می باشند، مگر آنها که اعالم مبارزه 
مسلحانه بر ضد نظام جمهوری اسالمی کرده و موضع 

خود را تغییر نداده اند.
۱۰ـ کلیــه آحاد ملت و دســتگاه های انتظامی موظف 
به تضمین رعایــت آزادی فعالیت قانونــی احزاب و 

گروه هایی که فعالیت شــان از طریق مقامات مســئول 
مملکتی غیر قانونی اعالم نشــده، می باشند. مقامات 
قضایــی و انتظامی موظف به اجــرای این تصمیمات 
هســتند و احزاب و گروه های متخلــف طبق موازین، 
محاکمــه و مجازات می شــوند. ایــن اطالعیه برای 
دادســراها و دادگاه های انقالب سراســر کشور حکم 
دســتورالعمل کتبــی را دارد ـ دادســتانی کل انقالب 

جمهوری اسالمی ایران ـ علی قدوسی« 
واقعیت آن اســت که در آن ایام مسئوالن جمهوری 
اسالمی با توجه به ســوابق،  مبانی اعتقادی و عملکرد 
گروه هایی، چون مجاهدین خلق و برخی اخبار واصله 
از جانب دستگاه های امنیتی کشور، به این نتیجه رسیده 
بودند کــه »اینها در اصل محاربنــد و قصد براندازی 
دارند،  اما دارند خــود را آماده می کنند« و حتی مطلع 
بودند که »عناصر ســازمان از مدت ها قبل،  خانه های 
مخفی تیمی تشــکیل داده و افراد خود را مخفی کرده 
بودند و در هر حال به دنبال براندازی هستند«؛ اما چون 
بــه صراحت اعالن جنگ و حرکت مســلحانه نکرده 
بودند،  حقوق قانونی ایشان باید محفوظ می ماند و در 
عین حال،  نظام هوشیاری و زیرکی خود را در برخورد 

با آنها حفظ می کرد. 
شهید محمدعلی رجایی، نخست وزیر وقت درباره 
اطالعیه دادســتانی چنین اظهار داشــت:  »با توجه به 
شرایط موجود و وضع مملکت، دادستانی کل انقالب 
در نوزدهم فروردین ماه یک اطالعیه ۱۰ ماده ای در مورد 
فعالیت احزاب و گروه ها صادر کرد که تا تصویب قانون 

)احزاب( در مجلس، احزاب و گروه ها در فعالیت خود 
آن را رعایت کنند... در این اطالعیه، فعالیت ســالم و 
صحیح گروه ها و احزاب نه تنها منع نشده؛ بلکه مورد 
حمایت هم واقع شده است... دولت فعالیت های سالم 
و موافق قانون را نه تنها جایز می شمارد، بلکه آن را الزم 

هم می داند.« 
پس از صدور اطالعیه،  ســازمان مجاهدین خلق 
با مظلوم نمایی همــراه با تهدید تلویحی،  از پذیرفتن و 
متعهد شدن به آن ســر باز زد. علت استنکاف سازمان 
نســبت به این امر روشــن بود؛ زیرا آشــکارا در حال 
زمینه چینی برای براندازی مســلحانه بودند و اطالعیه 
مذکور نقشــه آنــان را نقش بر آب می کــرد. در واقع، 
ســازمان نمی خواســت به مثابه مخالــف قانونی به 
فعالیت سیاسی مشغول باشد، بلکه مجموعه تدارکات 
نظامی و تبلیغاتی، از مظلوم نمایی ها و شهیدسازی ها 
گرفته تا فتنه انگیزی در مدارس و از تشــکیل میلیشــیا 
و رده بندی های نوین تشــکیالتی گرفتــه تا رخنه دادن 
نفوذی هــا در مراکز و نهادهای حســاس نظام،  همه و 
همه از این حقیقت نشان داشــت که سازمان در حال 
گذراندن فرآیند رویارویی مســلحانه با نظام جمهوری 

اسالمی است. 
دکتر حبیب الله پیمان که خود از فعاالن سیاسی آن 
روزگار بوده و با خط امام فاصله داشت، در مصاحبه ای 
تأکیــد می کنــد: »اعالمیــه ۱۰ مــاده ای موجودیت 
گروه هایی را که می خواســتند فعالیت سیاسی بکنند 
تضمین می کرد« و در مورد ســازمان مجاهدین خلق  
به نحوی موجودیت و هویت ســازمان را به رســمیت 
شــناخته و تضمین می کرد، »به شــرطی که سالح را 
کنار بگذارند.« وی نپذیرفتن شرط کنار گذاشتن سالح 
از سوی ســازمان را این گونه تحلیل کرده است:  »عدم 
پذیرش این شرط، یعنی اینکه آماده هرگونه برخوردی با 
ـ  حکومتی که مشروعیت مردمی هم داشت ـ  حکومت 
هستند. در آن مقطع وفاق عمومی در مورد مشروعیت 
حکومت که با یک رفراندوم گســترده تأیید شده بود، 
وجود داشت. چنین برخوردی دست کم اعتماد را نیز 
در طرفین از بین برد و جناح حاکمیت هر رفتاری را از 
جانب مجاهدین خلق با بدبینی و نگاه اقدام مسلحانه 
و قهرآمیز می نگریست... وجدان و خرد جمعی جامعه 
هم حضور گروه های مسلح و خودمختار و خودسر را 
در کنار یک حکومت مرکــزی که با انقالب به قدرت 

رسیده بود، نمی پذیرفت.«

مروری بر مفاسد دربار  دیکتاتوری پهلوی
»فیلیپین« کشوری است که در جنوب 
شرقی آسیا و در غرب اقیانوس آرام و 
بین دریای جنوبی چیــن و دریای فیلیپین و در 
شرق کشور ویتنام قرار گرفته است. این کشور از 
سال ۱۵۲۱ تا ۱۸۹۸ مستعمره اسپانیا بوده و نام 
آن نیز از نام پادشاه اسپانیا »فیلیپ دوم« گرفته 

شده است.
فیلیپین در ســال های پیش از میالد یکی از 
مراکز بازرگانی در منطقه جنوب شــرقی آسیا 
بود. نخستین اروپاییانی که به این جزایر آمدند، 
همراهــان فردیناند ماژالن، کاشــف معروف 
بودند که در سال ۱۵۲۱م، به همراه او این جزیره 
را کشف کرده و به این ســرزمین پای نهادند. 
اسپانیایی ها به منطقه ای گام نهادند که حکومت 
منسجمی نداشت و مردم به طور پراکنده و بدون 
می زندگی می کردند. 

ّ
هیچ ســازماندهی منظ

فقــط در جزایر جنوبی آن، که اســالم موجب 
اتحاد آنها شده بود، حکومت های سازمان یافته 

اسالمی وجود داشت.
در اواسط قرن شــانزدهم، اسالم به تدریج 
به مناطق شــمالی فیلیپین راه یافت و تا مانیل 
گســترش پیدا کرد؛ البته نفوذ اســالم در این 
جزایر، فقط در مناطق ســاحلی بوده و مناطق 
درونی همچنان دست نخورده باقی مانده بود. 
به دلیل عقب افتادگی ساکنان این قسمت ها بود 
که اسپانیا توانست سلطه خود را بر آنها اعمال 
کنــد. با پیروی رهبران قبایل از سیاســت های 
استعماری اسپانیا، راه نفوذ این کشور در فیلیپین 
هموارتر شــد. برخالف دیگر مناطق آســیای 
جنوب شرقی که سربازان و نظامیان استعمار را 

رواج دادند، در فیلیپین مبلغان مذهبی پرچم دار 
استعمار اسپانیا بودند. نظامی که در فیلیپین پا 
گرفت، نظامی بود که در آن کلیسا و حکومت 
قان مســائل 

ّ
یکی بودند. به نظر برخی از محق

آسیای جنوب شرقی، با مطالعه تجربیات اسپانیا 
در آمریکای التین بهتر می توان به سیاست های 
اســپانیا در فیلیپین پی  برد. تأثیــر ارزش های 
اســپانیا در جامعه روستایی فیلیپین بسیار قوی 
و سرنوشت ساز بوده است. فیلیپین تنها کشور 

آسیای جنوب شرقی است 
حاکمیت اسپانیا بر فیلیپین سبب شد که با 
مهاجرت گروه های مختلف مردم اســپانیایی 
زبان از اروپا و آمریــکای جنوبی، فرهنگ این 
کشور شــباهت زیادی با کشورهای التین پیدا 
کرد و زبان هــای محلی آنان نیــز تحت تأثیر 
کلمات اسپانیایی قرار گرفت. ۹۰ درصد مردم 
فیلیپین مسیحی اند که ۸۱ درصد آنها کاتولیک 
و ۹درصدشــان پروتستان هســتند و بقیه که 
 جمعیت می شود، بیشتر 

ّ
شامل ۱۰درصد از کل

مسلمان هستند که تعداد زیادی از آنها در جزیره 
میندانائو در جنوب ساکنند.

   حافظه    

استعمار پرچم دار 
استفاده ابزاری استعمارگران از دین در فیلیپین

 فعالیت عاری از خشونت
صدور اطالعیه 10 ماده ای دادستانی کشور در فروردین سال 1360

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب
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در قرآن کریم و روایات اهل بیت)علیهم السالم( 
به کرات درباره جهاد و انواع آن ســخن به میان 
آمده است. اولین نوع جهاد، جهاد اکبر نامیده 
شده اســت که در روایتی از رسول اکرم)ص( 
نقل شــده است، وقتی رســول خدا از جنگی 
برمی گشــتند، به اصحاب فرمودند شما جهاد 
اصغر را به جا آوردیــد و بدانید که جهاد اکبر 
باقــی مانده اســت. اصحاب و یاران رســول 
خدا با تعجب پرســیدند: منظور از جهاد اکبر 
چیســت؟ پیامبر فرمودند: »مبارزه با هواهای 
نفسانی و وسوسه های شــیطانی که اگر انسان 
 بــا آن مقابله نکنــد، عاقبت به خیــر نخواهد

 شد.« 
دومین نوع جهاد در ارتباط با انسان مکلف 
در ادبیات دینی جهاد اصغر است. جهاد اصغر، 
همان مبارزه ای است که انسان مؤمن با منافقان 
و مشــرکان و کفار در عرصه دفاعی به صورت 
نبرد فیزیکی با مهاجمان به ارزش ها، سرزمین 
اسالمی و... دارد. این جهاد یکی از فروعات و 
فریضه های الهی مورد تأکید و توجه قرار گرفته 

است.
اگر بخواهیم پیرامون شــق دیگری از جهاد 
سخن بگوییم، »جهاد کبیر« را می توان نام برد 
که یک جهاد سیاسی اســت. در این جهاد بر 
مسلمانان الزم است، از کفار فاصله بگیرند و 
دنباله رو آیین و مسلک آنها نباشند و خواسته های 
آنها را محقق نکنند. خداوند در قرآن می فرماید: 

بیًرا«؛ 
َ
 الکاِفریَن َوجاِهدُهم ِبِه ِجهاًدا ک

ِ
ِطع

ُ
ال ت

َ
»ف

ای رســول خــدا از کافــران اطاعــت مکن، 
 و به وســیله آن ]قــرآن[ با آنان جهــاد بزرگی

 انجام ده.
چهــارم جهــاد خدمت اســت، جایی که 
ســخن از خدمت کردن به مردم است، کسی 
که در وادی خدمت بــه مردم قدم بر می دارد و 
در حدیثی از امام صادق)ع( داریم: مســلمانی 
پیش شــما می آید و حاجت خود را می گوید. 
اگر جواب مثبت دهید، کاری که انجام داده اید؛ 
 مانند کســی اســت که مجاهد فی سبیل الله 

است.
پنجــم جهاد اقتصادی اســت، یعنی کار و 
تالش مضاعف. در حدیثی از پیامبر اکرم)ص( 
الُمجاِهِد 

َ
داریم، »الکادُّ َعلی ِعیاِلِه ِمن َحالٍل ک

ــه«، آن که خانــواده خویش را 
ّ
فی َســبیِل الل

از حــالل روزی می دهــد و نیازهای شــان را 
برطرف می کند، مانند مجاهِد در راه خداست. 
کســانی که کار اقتصــادی انجــام می دهند، 
 نزد خــدا محبوب تریــن و بهتریــن خواهند

 بود. 
ششمین جهاد، جهاد تبیین است. این نوع 
از جهاد در ســال های اخیر به ویــژه از زمانی 
که جنگ ترکیبی به محوریت جنگ شــناختی 
برای تغییر ذهنیت هــا و وارونه نمایی واقعیات 
و دســتاوردهای انقالب و نظام اســالمی در 
دســتور کار دشــمنان قرار گرفت، مورد تأکید 
رهبر معظم انقالب قرار گرفته است. در جهاد 
تبیین با روشنگری مقابل اقدام دشمنانه تحریف 

ایستادگی می شود.

   تبیین    

 
نفــوذ و تأثیرگذاری بر محاســبات از 
طریق دســت کاری منطق محاســبه و 
ادراک، پیچیده تــر و با دوام تر از موارد دیگر نفوذ 
است. منظور از منطق محاسبه، لحاظ یک سلسله 
اصول، مبانی و معیارهای ثابت در موضع گیری ها 
و تصمیم گیری ها هنــگام مواجهه با فرآیندهای 
سیاسی و اجتماعی است. منطق در اینجا همان 
اصــول و معیارها یــا چارچوب های ارزشــی 
شــکل دهنده محتوا و ساختار هویت بخش کلیه 
ارکان تصمیم گیری است. با این تعریف، امروزه 
یکی از بزرگ ترین صحنه هــای نبرد جمهوری 
اســالمی ایران با غرب، نبرد بر سر تعیین منطق 
محاسبه است. در این سطح، عامل نفوذگر با تغییر 
و جابه جایی در مبانی و قواعد بنیادین محاســبه 
راهبردی، تحلیل ها و تصمیم ها را دســت کاری 

می کند.
یکــی از حوزه هــای راهبردی کــه عامالن 
نفوذ برای تغییر و دســت کاری منطق محاســبه 
سرمایه گذاری کرده اند، منطق دوستی و دشمنی 
در نظام جمهوری اســالمی ایران است. منطق 
دوســتی و دشــمنی در نظام محاســباتی همه 
دولت ها، گروه ها و حتی افراد مبتنی بر معیارهایی 
اســت که مبانی رفتاری آنها را تشکیل می دهد. 
بر پایه این معیارها، الگوهای دوســتی و دشمنی 
شکل می گیرد که طیفی از دوستی واقعی تا هراس 

از دشمن را شامل می شود.
براساس مبانی اندیشه سیاسی غرب، منطق 
دوستی و دشمنی بر مبنای قدرت یا منفعت تعیین 
می شــود. رئالیســت ها مالک اصلی را قدرت 
می دانند و منافع ملی نیز به نوعی تابع قدرت ملی 
است، حال آنکه لیبرالیست ها، معیار را منفعت 
به معنای اقتصادی آن در نظر می گیرند. بر چنین 
پایه و معیاری، از نظر آنها دوست و دشمن دائمی 
نداریــم، منافع ملی دائمی داریم. به تعبیر هانس 
مورگنتا، »منافع، معیاری ابدی است.«)جمعی از 
نویسندگان، ۱۳۷۵: ۳۴۰( قبول این معیار به این 
معناست که در سیاست خارجی نباید معیارهای 
ایدئولوژیک را مالک قرار داد. به فرض اگر رابطه 
با رژیم جعلی صهیونیســتی منافع ملی را تأمین 

کند، دشمنی با او باید به دوستی تبدیل شود. 
تردیدی نیست که مالک تصمیم گیری برای 
ی است، اما منافع ملی به 

ّ
دولت ها، تأمین منافع مل

چه معنا و شامل چه چیزهایی می شود؟ براساس 
اندیشه های امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب 
منافع ملی به جز هویت ملی، اسالمی و انقالبی 
ملت ایران نیست. منافع ملی که هوّیت های مزبور 
را نادیده بگیرد، منافع نیست، زیرا منافع ملی تابع 
هویت یک ملــت اســت.)۱۳۹6/۳/۲۲( حال 
آنچه در نفوذ ادراکی از طریق دست کاری منطق 
محاسبه رخ می دهد، تجدیدنظر در این معیار از 
منافع ملی است که الگوهای دوستی و دشمنی را 
تغییر می دهد. اقداماتی مانند تابوشکنی رابطه با 
آمریکا، محورهایی از عملیات نفوذ ادراکی برای 
جابه جایی منطق محاسبه جامعه طی این سال ها 

بوده اند.

چهره پنهان سیاست  ـ ۴1 

محاسبه منطق  دست کاری 

   آفاق    

خرد

سیاست نامه
سیدمحمدکاظم یزدی  ـ 3۲

 مشروطه چه کرد؟

داســتان مشــروطه تلخ و شیرین است. 
تلخ اســت، چون روایت ناکامی مردمی 
اســت که خالصانه به پا خاستند؛ اما به 
دالیلی که بیش از خود به خواص زمانه 
آنها برمی گشت، موفق نشدند و شیرین 
است، چون راه تازه ای در مسیر مبارزات 
ملت ایران گشــود که با نظر به درس ها و 
عبرت هــای آن، در نهایــت، مردم ایران 
شاهد به ثمر نشســتن انقالب اسالمی 

شدند که آرزوی آنها بود. 
عدالت خواهانه،  جنبــش  تمایالت 
 
ً
پیــش از پیدایی نظام مشــروطه، کامال
مشــخص بود که می توان آن را در ســه 
رکن اصلــی خالصه کــرد: ۱ـ محدود 
شــدن قدرت شــاه و درباریان، ۲ـ لزوم 
 رعایــت احــکام دینــی در حکومت،

 ۳ـ تأســیس عدالت خانه ای که قانون را 
بر اساس احکام اسالمی تدوین کند. این 
سه خواســته در جریان تحصن علما در 
سفارت انگلیس بیان شد. گفته می شود 
انگلیس( لفظ  در همانجــا )ســفارت 
»مشــروطه« که دقیقا معلوم نیست چه 
کسی )سفیر انگلیس یا یکی از مأموران 
ســفارت( آن را مطرح کرد، از آن تاریخ 
رایج شد. با توجه به این مسئله، این سؤال 
مطرح می شود که این نظام سیاسی که به 
تقلید از غرب از سوی روشنفکران خارج 
رفته به ملت ایران تحمیل شد، برای مردم 

ایران چه کار کرد؟ 
این پرســش مهمی اســت که واجد 
نکته های نــاب و درس هــای آموختنی 
است. نظام مشروطه در ایران کاری کرد 
که تــا آن روزگار در فهــم تاریخی ایران 
سابقه نداشــت. به این معنا که مشروطه 
نظام الیگارشی ایلیاتی سلطنت را در ایران 
قانونی و در حقیقت سلطنت را در درون 
یک خانواده مادام العمر کرد. تا پیش از این 
در ایران سابقه نداشت که نظام سلطنت 
در یک خانواده حق وراثتی و قانونی پیدا 
 جابه جایی قدرت در ایران تا 

ً
کند. عموما

آستانه مشروطیت ایلیاتی بود. به این معنا 
که یک ایل غلبه می کرد و حکومت را در 
دست می گرفت و به تعبیر ابن خلدون تا 
زمانی که عصبیتش پایدار بود، حکومت 
می کــرد. پس، مشــروطه به ســاختار 
الیگارشــی حکومت که همان سیطره و 
استبداد را داشت، ماهیت قانونی بخشید. 
به همین علت، وقتی رضاخــان آمد، با 

توسل به همین قانون کارش را انجام داد.
نهضــت مشــروطه کار دیگری هم 
برای ایرانی ها انجام داد و آن، اجازه رشد 
به جریــان منورالفکری یا روشــنفکری 
متأثــر از غرب بود؛ بالیــی که هنوز هم 
با آن دســت به گریبان هستیم. رویکرد 
حکمرانی به سبک غربی که امروز بخش 
عمده ای از مشکالت جامعه نتیجه همان 
نــگاه وارداتی و برون نگر اســت. به هر 
حال، جریان منو ر الفکران خیلی ســریع 
سیطره سیاســی پیدا کردند و از این پس 
در کنار ســلطنت و مقابل علمای زمانه 
مشروطه قرار گرفتند و حتی علما و فقها 
را از مناسبات قدرت و حضور اجتماعی 
حذف کردند. البتــه آنها زمانی موفق به 
این کار شدند که جریانی دوقطبی را در 
درون خود دین ایجاد کردند. عین همین 
اتفاق در اروپا نیز افتاده بود، به این معنا که 
پروتستان ها و کاتولیک ها در برابر هم قرار 
گرفتند. در مشــروطه هم جریان دینی به 
دو بخش تقسیم شد؛ عده ای که مشروطه 
می خواستند و عده ای دیگر که مشروطه 

مشروعه می خواستند. 

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

استحکام گرا یان  جر مختصات   
 نسبت سنجی میان جریان های سیاسی و مسائل انقالب اسالمی -۵

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مصطفی قربانی
دکتری علوم سیاسی

امیر قلی زاده
کارشناس فرهنگی

استحکام گرایان با نگاهی واقع بینانه به واقعیت ها 
و مقتضیات زمان، از حل مشــکالت کشــور با 
فعال سازی ظرفیت های درونی و تعامل و استفاده 
عزت مندانــه از ظرفیت هــای خارجی طرفداری 
می کنند. درواقع، استحکام گرایان در عین پذیرش 
نیاز به تعامل با دنیا، خود را مجبور به انطباق کامل 
با نظام بین الملل و پذیرش مفروضات حاکم بر آن 
نمی بینند. این جریان که شامل نیروها و نهادهای 
انقالبی می شــود، ریشــه های فکری اش برگرفته 
از مکتــب امامین انقالب اســالمی بوده و به جد 
معتقدند، حتی در وضعیت موجــود نیز می توان 
سرنوشــت کشور را خود تعیین کرد؛ نه آنکه آن را 
به حوادث و جریا ن های بین المللی، تحت عنوان 
جهانی شدن و ذیل عنوان »تعامل سازنده« بسپاریم 

و سلطه این جریان را بر سرنوشت کشور بپذیریم.

 B وجوه اشتراک و افتراق
استحکام گرایان و تغییرگرایان

وجه اشتراک اســتحکام گرایان و تغییرگرایان در 
این نکته نهفته است که هر دو دیدگاه به ضرورت 
استفاده از امکانات بین المللی برای توسعه کشور 
و حل مشــکالت اذعان دارند، امــا در عین حال 
ت این قضیــه با هم 

ّ
در کیفیــت و شــدت و حد

اختالف نظر دارند؛ از دیدگاه تغییرگرایان، معادله 
به ضرر ظرفیت هــای داخلی تغییر می کند؛ یعنی 
در موازنــه میان ظرفیت هــای داخلی و خارجی، 
آنها برای ظرفیت های خارجی اهمیت بیشــتری 
قائل هســتند، اما از دیدگاه اســتحکام گرایان این 
رابطه معکوس می شــود و استفاده از ظرفیت های 
 در حکم تسریع کننده و کاتالیزور 

ً
خارجی را صرفا

تجویز می کنند.  از این رو، این جریان می کوشــد 
میان پایبنــدی به داعیه ها،  شــعارها و آرمان های 
ایدئولوژیک و پیگیری توســعه گرایی و ارتباطات 
و تعامل ســازنده با دنیا موازنه برقرار کند و یکی 
را به نفع دیگری کم رنگ نکــرده یا کنار نگذارد. 
درواقــع، جریان اســتحکام گرا، برخالف جریان 
تغییرگرا که عدول از آرمان ها و داعیه  های ارزشی 

و ایدئولوژیک را شرط بهره برداری از فرصت های 
تعامل با دنیا می داند، معتقد به حفظ این داعیه ها 
بوده و هرگونه کنار گذاشتن و عدول از این داعیه ها، 
به بهانه بهره برداری از فرصت های تعامل با دنیا را 

نفی و طرد می کند.

 Bدال های گفتمان استحکام گرایان
دیدگاه ها و دال های گفتمانی جریان استحکام گرا 
درســت در نقطه مقابل دال  های گفتمانی جریان 
تغییرگرا قرار دارد. استحکام گرایی امروزه از طریق 
جریــان اصول گرا و نهادهــای انقالبی نمایندگی 
می شــود و نماینده  تام و تمام آن، شــخص رهبر 
معظم انقالب اســالمی است. متأثر از گزاره های 
فوق االشــاره، مهم ترین دال های گفتمانی جریان 

استحکام گرا عبارتند از:
1ـ حفظ هویت اسالمی و انقالبی نظام

دال مرکزی این جریان را می توان تالش برای حفظ 
نظام  استکبارستیزانه  انقالبی ـ  اســالمی ـ  هویت 
دانست. به عبارت دیگر، اینان به تداوم و ماندگاری 
انقالب اسالمی با همه ارکان و شعارهای آن معتقد 
هستند و تأکید دارند، غبار حوادث روزگار نباید مانع 
و سدراهی برای کنش های انقالبی)انقالبی گری( و 
افراد انقالبی شود و عصاره و هویت انقالبی نظام، 
تحت هر شــرایطی باید محفوظ و مصون بماند. 
نسخه عملیاتی و کاربردی مدنظر این جریان، برای 
اجرایی کردن و تأمیــن این دغدغه و دال مرکزی، 
»استحکام بخشی ســاخت درونی قدرت و قوی 
شــدن« است. از این رو، ســایر دال های گفتمانی 
که در ذیل ذکر می شــود، درواقع، عناصر، اجزا و 
در عین حال، راهبردهایی برای استحکام بخشی 
ســاخت درونی قدرت نظام و قوی شــدن کشور 
اســت.  در توضیح باید گفت، مسئله اصلی این 
جریــان، چگونگــی هم نشــینی انقالبی گری و 
ماندگاری انقالب اسالمی در عین حل مشکالت 
کشــور و مردم اســت. در این راستا، آنها به جمع 
بســتن میان این دو معتقد بوده و حل مشــکالت 
کشــور را در گرو تمســک و عمل بــه ارزش ها و 
شیوه های انقالبی یا به بیان دقیق تر، با حفظ ساخت 
حقیقی و حقوقی نظام میســر می دانند. تأکید آنها 
بر درون گرایی و قوی شــدن برای حل مشکالت 
کشور، باتوجه به همین نکته قابل درک است؛ زیرا 
در درون گرایی و قوی شــدن، چون توسعه کشور 

منوط به ظرفیت های خارجی نیست، هیچ الزامی 
برای رعایت مالحظات قدرت های بزرگ و ایجاد 
دوقطبی و دوگانه سازی میان ارزش های انقالب با 

مسائل و مشکالت کشور وجود ندارد. 
 2ـ درون زایی یا نگاه به درون؟

این دیــدگاه، ضمن طرد انزواگرایــی و اعتقاد به 
تعامل سازنده با دنیا، اعتماد به ظرفیت های درونی 
و به کاربســتن و شکوفایی این ظرفیت ها را عالج 
پیشــرفت کشــور می داند. به بیان بهتــر، جریان 
اســتحکام گرا با وجود اهمیــت دادن به ارتباط و 
تعامل سازنده با دنیا، آن را علت تامه برای پیشرفت 
کشــور نمی داند، بلکه به درون زایی معتقد بوده و 
 به منظور تقویت 

ً
ارتباطــات بین المللی را صرفــا

ظرفیت هــای درونی تجویز می کنــد. به عبارتی، 
برای پیشرفت کشور معتقد به اولویت بخشیدن به 

ظرفیت های درونی است. 
 3ـ تعامل گرایی ضدنظام سلطه

براســاس دیــدگاه اســتحکام گرایان، جمهوری 
اســالمی ایــران در سیاســت خارجــی خــود 
تعامل گراست؛ یعنی باب گفت وگو و مذاکره با هر 
کشــوری به جز رژیم صهیونیستی را باز می داند و 
تعامل را ضرورتــی برای دفاع از هویت و اصالت 
انقالب اســالمی و کیان جمهوری اسالمی تلقی 
می کنــد؛ اما در مقابل نظام ســلطه موضع منفی 
داشــته و قائل به مبارزه و ضدیت با آن اســت. به 
بیــان دیگر، اســتحکام گرایان معتقدنــد در عین 
تعامل با دنیا، نباید خــود را در زیرمجموعه نظام 
ظالمانه بین المللی تعریــف  کرد. درواقع، اینان به 
جهت گیری های مســتقل، آن هم براساس هویت 
اســالمی ـ ایرانی و بــدون رعایــت مالحظات 
مســتکبران قائل هســتند. برهمین اســاس، آنها 
تعامل گرایی در سیاست خارجی را محدود کننده 
جهت گیری های اســتقالل طلبانه نظام اســالمی 
نمی داننــد. به بیان دیگر، اینــان قائل به جمع بین 
حفظ هویت و شعارهای انقالبی و استکبارستیزانه 
و تعامل گرایــی یا بــه تعبیر دقیق تــر، بهره گیری 
 از ظرفیت هــای خارجی برای توســعه کشــور 

هستند. 
 4ـ خوداتکایی یا کاهش وابستگی ها

این جریان معتقد است، آنچه مشخص کننده مسیر 
حرکت در زمینه ها و ابعاد مختلف علمی، فناوری، 
نظامی ـ دفاعی و... اســت، نیازها و شرایط کشور 

اســت و نه مالحظات و نگرانی هــای بیگانگان. 
از ایــن رو، عالوه بــر تأکید بر ظرفیت ســازی در 
حوزه هایی مانند صنعت دفاعی و حوزه های علم و 
فناوری کشور، با هرگونه محدودیت در این زمینه ها 
مخالفت می کنند. به تعبیر دیگر، با وجود اینکه گفته 
می شود در عصر جهانی شدن و وابستگی متقابل 
کشــورها به همدیگر، دیگر تأکید بر خوداتکایی، 
اســتقالل، درون زایی و موارد مشابه اهمیت سابق 
خود را از دســت داده اســت و کشورها باید بیش 
از هر چیزی به تعامل با هسته مرکزی جریان های 
قدرت، ثروت و فناوری بین المللی روی آورند، این 
جریان، معتقد به خوداتکایی و تقویت توانمندی ها 
و ظرفیت های درونی کشور و طرد وابستگی های 
آسیب زاســت. درواقع، اگرچه اینان نیز معتقدند 
بحث هایی مانند وابستگی دیگر همچون گذشته 
پررنگ نیست و تغییر معنا و مصداق داده است، اما 
در عین حال، قائل به کاهش وابستگی های آسیب زا 
برای کشور و سیاســت گذاری براساس الزامات 
و نیازهای کشور هســتند.  در توضیح باید گفت، 
براســاس دیدگاه های این جریان، انقالبی گری و 
انقالبــی  ماندن منوط به طراحی درســت راهبرد 
توسعه کشور بر مبنای ظرفیت های داخلی است و 
شرط توفیق در این راستا، سرمشق قرار دادن قوی 
شدن یا استحکام ساخت درونی است و برای این 
منظور باید نقاط ضعف کشــور یا وابستگی های 
آسیب زا که زمینه تأثیرگذاری قدرت های سلطه گر 

بر کشور را فراهم می کند، ترمیم و رفع شود. 

 Bنتیجه گیری
عمده تالش جریان اســتحکام گرا، ارائه نسخه ای 
برای پیشرفت کشــور در شــرایط جهانی شدن 
و وجــود مشــکالت اقتصادی در داخل اســت؛ 
نسخه ای که در عین تأمین کارآمدی و توسعه کشور 
و توفیق در حل مشکالت، سبب خدشه دار شدن 
هویت انقالبی و استکبارســتیزانه نظام اســالمی 
نشود. نسخه  این جریان برای این منظور، نیز اعتماد 
به درون، به کاربستن ظرفیت های داخلی کشور و 
قوی شدن اســت؛ زیرا در این صورت نظام خود 
را ناگزیر از پذیرش شرایط ظالمانه حاکم بر نظام 
بین الملل نمی بیند و قادر است در عین حفظ هویت 
و جهت گیری های انقالبی، به کارآمدی و توسعه 

هم نایل شود. 

 جنگ روایت ها و جهاد تبیین  ـ۴

 انواع جهاد
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   دانش بنیان       نرم افزار       پژواک    

یــک گروه تحقیقاتــی موفق به 
تولید محصــول IDM یا همان 
پوست مصنوعی شــده است. 
در  اضافی  پوســت های  بیشتر 
عمل های جراحی و دور ریخته 
می شود یا از سلول های بنیادی 
آن بهره برداری مناسب نمی شود 
این گروه توانســته است پوستی 
شــبه مصنوعــی را تولید کند. 
پوست مصنوعی از خارج کشور 

وارد می شــد که نه تنها سبب خروج ارز می شد، بلکه به دلیل 
تحریم ها، بیماران با مشکالت بسیاری مواجه می شدند. وجه 
تفاوت این محصول با ســایر محصوالت مشابه خارجی، در 

ماده ضدمیکروبی یا آنتی میکروبیال آن است.

مصنوعی پوست   
کمک دانش بنیان ها به پروانه ای ها 

اعــالم کــرد،  دولــت چیــن 
سازمان های دولتی و شرکت های 
باید  دولــت  حمایــت  مــورد 
رایانه های خارجی  از  اســتفاده 
را ظرف دو ســال آینده متوقف 
از کارکنان مؤسســات  کننــد. 
رایانه های  دولتی خواسته شــد 
شــخصی خارجــی را تحویل 
تولیدات داخلی مجهز  تا  دهند 
به  بومی داخلی  نرم افزارهای  به 

تدریج جایگزین شــوند. قرار اســت در مرحله اول اجرای این 
طرح حداقل ۵۰ میلیون رایانه شــخصی تنها در ســطح دولت 
مرکزی جایگزین شوند. این تصمیم نشانه عزم جدی چین برای 
جایگزینی فناوری وارداتی با محصوالت جایگزین محلی است.

چینی ها  موفق  انحصار   
اجبار به خرید تولید داخل

نرم افزار »همیشه« بستری برای 
ارتقای ســبک زندگی است و 
هدف اصلی آن، این است که به 
شما کمک کند همیشه و هرجا 
بدون نیاز به هیچ وسیله اضافه ای 

بتوانید ورزش کنید. 
بخش های گوناگون  کنار  در 
ایــن نرم افزار  ورزشــی که در 
شــده،  مهیــا  شــما  بــرای 
به قســمت  شــما می توانیــد 

آشــپزی این برنامه هم ســر بزنید و غذاهای ســالم بسیاری 
را در کمتریــن زمــان ممکــن تهیــه کنید. شــما همچنین 
 می توانیــد در قســمت کلینیک نکات پزشــکی گوناگونی را 

ببینید.

همیشه  
 باشگاهی که همیشه در دسترس 

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات

هک  واتســاپ یکی از موضوعاتی است که در 
این سال ها بسیاری از افراد را نگران کرده است 
و به شــیوه های گوناگونی انجام می شود. هک 
کردن ایــن نرم افزار در واقع به این معناســت 
که شــخص هکر بتواند به سرویس دهنده های 
مرکزی اصلی این پیام رســان نفــوذ کرده و از 
این طریق به اطالعاتی که در حســاب کاربری 
واتساپ شخص موردنظر وجود دارد، دسترسی 
پیدا کند. امنیت واتســاپ و ســرویس دهنده 
مرکزی آن بسیار باالست و تا به حال شخصی 
نتوانســته است از این روش به حساب کاربری 
واتســاپ کاربران نفوذ کند و به اطالعات آنها 

دسترسی یابد. 
اما این تنها راه هک واتســاپ نیســت، هر 
پیام رسانی ممکن است از دو راه هک شود: از 
طرف سرویس دهنده مرکزی و از طرف کاربر. 

تمام پیام رسان ها تالش می کنند راه اول را ببندند 
و پیام رسان های مشهوری که میلیون ها آدم از آن 
استفاده می کنند، مانند واتساپ یا تلگرام این کار 
را به نحو احسن انجام داده اند؛ اما هک کردن 
اکانت یک شــخص از طرف خود و از طریق 
چند روش خاص، بســیار ساده است. درست 
است که واتساپ یکی از امن ترین پیام رسان های 
جهان است، اما هیچ شبکه اجتماعی غیر قابل 
هک نیست و می توان واتساپ را نیز هک کرد. 
با توجه بیشتر به برنامه های نصب شده بر روی 
تلفن همــراه خود و جواب نــدادن به پیام ها و 
تماس های ناشناس بر روی واتساپ، در اختیار 
قرار ندادن رمزهای یک بار مصرف واتســاپ 
برای ورود به این نرم افزار به دیگران، فعال کردن 
ورود چند عاملی و بسیاری از راهکارهای دیگر 

می توان امنیت واتساپ را افزایش دهید.

   رسانه      سایبر    

»عملیات روانــی« به فعالیت های برنامه ریزی 
شــده روانی به منظور تأثیرگذاری بر نگرش ها 
و رفتار و دســتیابی به اهداف سیاسی و نظامی 
تعریف شــده  اســت. همان گونه که مالحظه 
می شود، تعریف مزبور هم همه چیز را می گوید 
و هم هیچ چیز نمی گویــد. از نظر فرماندهان 
مفهومی  روانــی می تواند  تاکتیکی، عملیات 
خنثی باشد که هم اهمیت آن درک شده است و 
هم فرماندهان برای بهره گیری تام و تمام از آنها 
آموزش ندیده اند. برای روشــن تر کردن مفهوم 
عملیات روانی، فرمانده تاکتیکی باید بر دو جنبه 
اصلی تعریف تکیه کند: فعالیت های روانی یا 
چگونگی انجام عملیــات روانی و نگرش ها و 
رفتارها، یعنی چیستی عملیات روانی. عملیات 
روانی یا جنبه های اساســی عملیــات روانی 
پیشرفته با اسامی دیگری نیز شناخته می شوند؛ 

از جمله جنگ روانی، جنگ سیاسی، اذهان و 
قلوب و حتی تبلیغات. محققان ریشه عملیات  
روانی مــدرن را تــا کنگره تبلیغــات ردیابی 
کرده اند. کنگره تبلیغات یک نهاد کاتولیک بود 
که در پاســخ به اصالحات پروتستان  مذهب 
کاتولیک را تبلیــغ می کرد. از دیــدگاه تاریخ 
نظامی، عملیات روانی جنبــه ای نادیده گرفته 
شده از جنگ اســت. اوج عملیات روانی طی 
جنگ جهانــی دوم روی داد که مفهوم »جنگ 
تمام عیار« جای خود را به سازمان های تبلیغاتی 
دولتی داد و این ســازمان ها به ابزاری مهم در 
زرادخانه نبرد تبدیل شدند. پس از جنگ جهانی 
دوم، عملیات روانی به سطح ابزار جنگ متحول 
شده و تکامل یافت. در حال حاضر، واحدهای 
سازمان یافته نظامی عملیات روانی به عنصری 

از جنگ مدرن تبدیل شده اند. 

 مراقب واتساپ باشید! عملیات روانی

 مشکل
از گیرنده است

 هفته های گذشــته اگر به فضای مجازی سری زده 
باشید، صدای کاربران را شنیده اید که از کند شدن 
اینترنت خود گله مند بوده اند. این در حالی است که 
وزیر ارتباطات به تازگی اعالم کرده است، سرعت 
اینترنت در ایران نه تنها کاهش نیافته و بلکه بر اساس 
معیارهای جهانی افزایش هم داشته است. او در این 
باره می گوید: »هر ماه این مراجع، سرعت اینترنت 
سیار و ثابت کشورها را اندازه گیری می کنند که بر 
اساس نتایج پایگاه »SpeedTest« زمانی که بنده 
وزارت خانه را تحویل گرفتم، سرعت اینترنت تلفن 
همراه ۲۱/۸ مگابیت بر ثانیه بود و االن با حدود ۱۵ 
درصد افزایش به ۲۵ مگابیت بر ثانیه رسیده است. 
ســرعت اینترنت خانگی نیز حدود ۹ مگابیت بر 
ثانیه بــوده و اکنون به حــدود ۱۰ مگابیت بر ثانیه 
رســیده اســت.« اما چرا با وجود افزایش اسمی 

سرعت اینترنت، کاربران احساس کندی دارند؟
سرعت اینترنت به متغیرهای تأثیرگذار بسیاری 
وابسته اســت، از جمله زمان اتصال به اینترنت در 
طول روز و تعداد برنامه های نصب شــده بر روی 
تلفن  همراه تــان. به همین دلیل در ادامه چند دلیل 

کندی اینترنت  را بررسی خواهیم کرد.
یکی از دالیل اصلی پایین آمدن سرعت اینترنت 

گوشــی هوشمند شــما مربوط به مکان نامناسب 
مودم بی سیم است. برد یک موج وای فای به ۲۳۰ 
فوت می رســد و هر چه این مسافت افزایش یابد، 
سرعت سیگنال موردنظر نیز کاهش خواهد یافت. 
همچنین اجسام فیزیکی مانند دیوارها، کف خانه ها 
و درب ها نیز می توانند مسیر این امواج را مسدود 
کنند. بنابراین اگر فاصله زیــادی با مودم وای فای 
خانه خود دارید، برای نمونه در دورترین اتاق خانه 
یا در بیرون از منزل حضور دارید، طبیعی است که 
سرعت اینترنت گوشی شما پایین تر از میزان مورد 

انتظار باشد.
مســئله دیگری که به کندی ســرعت اینترنت 
گوشی شــما منجر می شــود، تراکم باالی امواج 
وای فای است. روترها سیگنال های خود را در کانال 
فرکانسی مشخصی پخش می کنند، اما اگر همسایه 
شما نیز امواج مودم خود را بر روی کانال مودم شما 
تنظیم کرده باشد، آنگاه سیگنال ها با یکدیگر تداخل 
پیدا کرده و در نتیجه کیفیت اینترنت هر دو طرف 
کاهش می یابد. برای حل این مشکل، کانال مودم 

خود را تغییر دهید.
گاهی اوقات، دیگر دســتگاه های خانه شــما 
نیز می توانند نویزهایی را به سیگنال های وای فای 
وارد کنند. امواج دستگاه هایی همانند مایکروویو، 
زنگ های درب و تلفن های بی سیم ممکن است با 

امواج مودم خانگی شما تداخل پیدا کنند.

یکی از دالیل شایع پایین آمدن سرعت اینترنت 
گوشی هوشمند شما می تواند مربوط به اتصال به 
یک شبکه ضعیف )کم سرعت( باشد. اگر در خانه 
شما سایر دستگاه ها و اپلیکیشن ها به شبکه وای فای 
متصل شوند، آنگاه سرعت اینترنت شما نیز کاهش 
خواهد یافت. تماشای برخط فیلم ها، دانلود کردن 
بازی های ویدئویی با به روزرســانی سیستم عامل 
می تواند سبب اشغال پهنای باند و در نتیجه، کندی 

سرعت اینترنت شما شود.
در گوشــی های هوشمند همیشــه پایین آمدن 
سرعت اینترنت به شبکه وای فای مربوط نمی شود. 
 کاربران هنگامی که از اینترنت سیم کارت 

ً
معموال

خود بهره می برنــد، انتظار دارند کــه به اینترنتی 
سریع تر از شــبکه وای فای خانگی خود دسترسی 

داشته باشند، اما همیشه این گونه نیست.
مسائل بسیاری وجود دارند که می توانند سیگنال 
اینترنت سیم کارت گوشی هوشمند شما را تحت 
 این موضوع در مکان های 

ً
تأثیر قرار دهند. معموال

شلوغ بیشتر نمایان می شود. در این گونه مکان ها، 
ده ها هزار نفر سعی دارند به صورت همزمان به یک 

برج مخابراتی در آن نزدیکی ها متصل شوند.
همچنین موارد دیگری ممکن است بر کیفیت 
اینترنت ســیم کارت تأثیرگذار باشد؛ برای نمونه، 
فاصله شما از نزدیک ترین برج مخابراتی، حضور 
در محیط های بسته، حتی آب و هوا نیز می تواند بر 

کیفیت امواج برج های مخابراتی تأثیرگذار باشد. 
وبگاه هــا و اپلیکیشــن های شــما هــر یک 
نیازمندی های خود را دارند. ســخت افزار گوشی 
شما شاید نتواند به ســرعت یک صفحه اینترنتی 
را رنــدر کــرده یا اینکــه توانایی انجــام به موقع 
پردازش های گرافیکی یک بازی برخط را نداشته 

باشد.
 این مشــکل را در گوشی های 

ً
کاربران معموال

قدیمی و پایین رده اندرویدی مشاهده می کنند. این 
موضوع حتی می تواند گاهی اوقات در دستگاه های 
پرچم دار نیز رخ دهد. اگر اپلیکیشن های بسیاری 
در پس  زمینه مشغول دانلود و  هنگام سازی باشند، 
آنگاه تقریبا پهنای  باند شــما نیــز به صورت کامل 
اشغال خواهد شد. به طور کلی، اگر تعداد بسیاری 
برنامه بر روی گوشی خود نصب کرده اید، احتمال 

پایین آمدن سرعت اینترنت تان بسیار است.
باید به خاطر داشــته باشــید که سرعت قابل 
اســتفاده از سوی شما با ســرعتی که شما توانایی 
اســتفاده از آن را دارید، متفاوت است. بر اساس 
داده های جهانی، سرعت اینترنت در ایران افزایش 
قابل توجهی داشته است، اما کاربران به دلیل برخی 
مشــکالت، مانند شــلوغی و ترافیک مسیرهای 
ارتباطی در برخی از ســاعات شبانه روز، قدیمی 
شدن ســخت افزار و... امکان استفاده از حداکثر 

سرعت اینترنت خود را ندارد.

آیا واقعا سرعت اینترنت کند شده است؟

مجازستانزندگی

 انریکه مورا، معاون مســئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا: دستگیری من نقض کنوانسیون 

ویــن بود. اگــر کنوانســیون وین توســط 
به دیپلمات های  کشورهای اروپایی نسبت 
خودشان نقض می شود، چه اعتمادی نسبت 
به اجرای تعهدات برجامی آنها وجود دارد؟

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری 

اسالمی ایران: ترور هدفمند شیرین ابوعاقله 

که با هدف کتمان اخبار جنایات رژیم جعلی 
اســرائیل انجام گرفت، نشــان دهنده ترس 
اشــغالگران از آگاهی جهانیان از واقعیت 
ظلم در صحنه فلســطین اســت. فلسطین 
زنده اســت و اشغالگری رو به زوال است و 

بی کیفری رژیم باید خاتمه یاید.

علیرضا زادبــر، کاربر فضای مجازی:  به ما چه 

ربطــی دارد که تلفات کرونــا در آمریکا از 
 
ً
یک میلیون نفر هم عبور کرده اســت! حتما
ابرقدرت صالح می داند؛ اما آنچه به ما ربط 
دارد، این است که دیروز فوتی کرونا در ایران 
هشت نفر بوده است! آنها فایزر زدند و ما آب 

مقطر چینی و برکت!

اول  معــاون  اشــتهاردی،  دســتیار  کاوه 

گفته می شــود  یارانه جدید،  رئیس جمهور: 

هزینه های اضافه شده بیشتر طبقات جامعه 
را جبران می کند، مقصود پوشش دادن مابه 
التفاوت قیمت های اصالح شده و هزینه های 
جدید و قدیم اســت و نه شــامل شدن کل 

مخارج زندگی خانوارهای مشمول.

سیدنظام الدین موسوی، نماینده مجلس: مک 

فارلین درگذشت. او سال 6۵ از سوی دولت 
ریگان با کیک و انجیل برای مذاکره به تهران 
آمد، اما امام)ره( اجازه نداد با هیچ مسئول 
ایرانی دیــدار کند. آنچــه آن روز امام)ره( 
درباره بدعهدی و فریبــکاری آمریکایی ها 
می دید، ما ۳۰ســال بعد در ماجرای برجام 
دیدیم و همین حاال هــم در مذاکرات وین 

می بینیم.

ایلهان عمر، نماینده کنگــره آمریکا: خبرنگار 

الجزیره پس از اینکه حضــورش به عنوان 
یک خبرنگار به وضوح مشخص شده بود، 
به دست ارتش اسرائیل کشته شد. ما ساالنه 
۳/۸ میلیارد دالر به اســرائیل بدون هرگونه 
محدودیتی کمــک نظامــی می کنیم. چه 
اقدامی برای پاسخگویی در مورد این نقض 

حقوق بشر انجام خواهد شد؟

کاظــم غریب آبادی، دبیر ســتاد حقوق بشــر 

جمهوری اســالمی ایــران: کــودکان بومی 

آمریکایی بی نــوا از خانواده های خود جدا 
شدند، نگذاشتند به زبان مادری شان حرف 
بزنند، مورد ســوء اســتفاده قرار گرفتند، به 
آنها تجاوز شــد و در نهایــت در گورهای 
دسته جمعی مدفون شدند؛ اما ایاالت متحده 
آمریکا به خودش همچنــان اجازه می دهد 

دیگران را درباره حقوق بشر نصیحت کند.

سیدعزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و 

گردشــگری:  در طرح مردمی سازی و توزیع 

عادالنه یارانه ها، به جای اینکه  ارز ترجیحی 
 به خود 

ً
به واردکننده داده شــود، مســتقیما

مردم پرداخت می شود. برخی نابسامانی ها 
در ابتدای طرح طبیعی اســت؛ ولی مردم 
مطمئن باشــند که دولت برنامه دارد و برای 
تأمین  کاالهای اساسی آنان و مقابله با فساد و 

قاچاق مصمم است.

علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت:  رفع 

محدودیت ها، رونق کســب وکار و ســفر، 
فوتی های  بازگشــایی مدارس و رســیدن 
کرونــا از ۷۰۰ نفر به ســه نفــر در ۹ماه، 
دور از دســترس بود؛ اما بــا  اعتماد متقابل 
دولت و مردم شــدنی شد. ان شاءالله  توزیع 
عادالنه یارانه ها نیز با صبر و اعتماد متقابل، 
اصالحات ماندگاری برای حل مشکالت 

اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

    نکته گرام    
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نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

سفری به میعادگاه
علم و فرهنگ

نگاهی به سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم به 
کار خود پایان داد. نمایشگاهی که در حوزه فرهنگی، 
بزرگ ترین رویداد کشــور به شمار می آید. این دوره از 
نمایشــگاه که پس از دو سال وقفه برگزار شد تا بتواند 
محفلــی دوباره برای جمع شــدن کتاب دوســتان و 
کتاب خوانان و اهالی قلم باشد، در حالی شروع شد و 
پایان یافت که هم به صورت مجازی و هم به صورت 
حضوری برگزار شــد و این اتفاق را شاید بتوان گامی 
بلند دانست، تا اگر کسی شرایط حضور در تهران برای 
بازدید از نمایشــگاه را ندارد، از این رویداد فرهنگی 
عقب نمانده و بتواند از ظرفیت موجود در نمایشگاه به 

نحو احسن استفاده کند.  
اما اهمیت نمایشــگاه بین المللی کتــاب به ویژه 
سی وسومین دوره آن، به دلیل بازگشایی مجدد پس از 
محدودیت های دو ساله کرونایی، ما را بر آن داشت تا 
در یک سفر چند ساعته به مصالی امام خمینی)ره(، 
از نزدیک چند و چون این دوره از نمایشگاه را بررسی 

کنیم.

 Bانتخاب خوب برای ناشران کودک
آنچه در هنگام ورود به نمایشــگاه در ذوق می زد، 
این بود کــه از همان ابتدا هیچ گونــه راهنمایی برای 
ورودی های مصلی وجود نداشت. حتی محل تشکیل 

کارگاه های آموزشی هم به ســختی پیدا می شد، این 
در حالی است که حضور راهنمایان در هر قسمت از 
نمایشگاه، بسیار ضروری و مورد نیاز بازدیدکنندگان 
اســت. حتی ماشــین های مخصوص حمــل و نقل 
بازدیدکننــدگان، با فاصله های زمانــی قابل قبولی به 
درب ورودی مراجعه نمی کردند؛ همین باعث می شد 
تا برخی مجبور باشند همه مسیر به سمت شبستان را 

پیاده طی کنند.
اما نکتــه خوبی که در همان ابتدای نمایشــگاه به 
چشــم می خورد، این بود که قسمت کودک و نوجوان 
در نزدیکی درب ورودی قرار داشت. این موضوع از آن 
نظر حائز اهمیت است که نیاز نبود تا خانواده هایی که 
با فرزندان خود به نمایشگاه مراجعه کرده اند، به بخش 
های دیگری رفته یا حتی پیاده روی غیرضروری داشته 
باشند. حتی برخی در حالی که فرزندشان در کالسکه 

قرار داشت، به بخش ویژه مورد نظرشان می رفتند.
جدا کردن ناشــران عمومــی و تخصصی، مانند 
 اگر رعایت 

ً
تمامی ســال ها نکته مثبتی بود که قطعــا

نمی شد، بازدیدکنندگان را سردرگم می کرد. شبستان به 
ناشران عمومی تعلق داشت و راهروهای ضلع غربی 
مصلی هم به ناشران دانشگاهی تعلق داشت، بخشی 

هم مختص رسانه های دیجیتال بود.
اما در شبستان؛ نزدیک درب های ورودی سالن ها 
چند نفر به عنوان راهنما در جایگاهی خاص نشســته 
بودند که خیلی خوب بــه بازدیدکنندگان آدرس های 
مورد نظر را راهنمایی می کردنــد و این را می توان از 

نکات مثبت نمایشگاه دانست. 

 B قیمت های نجومی 
آنچــه در این دوره از نمایشــگاه کامال هویدا بود، 
بی نظمــی و بدســلیقگی در چیدمــان غرفه ها بود. 
قفســه هایی نامرتب و جلو و عقب قرار داشتن برخی 
غرفه هــا در ذوق مخاطب می زد؛ ایــن در حالی بود 
که شاید در ســال های نه چندان دور خوش سلیقگی 

بیشتری در چیدمان ها به چشم می آمد.
اما آنچه از همه نکات مهم تر به نظر می رسد، قیمت 
کتاب های عرضه شده در این دوره بود. کتابی در قطع 
رقعی با قطری نه چنــدان زیاد، با قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
هزار تومان و بیشتر عرضه می شد! وقتی از غرفه داران 
ســؤال می شــد که چرا قیمت ها تا این حد باالست، 
از بــاال بودن قیمت کاغذ شــکایت می کردند و اینکه 
چاره ای جز عرضه با این قیمت ندارند؛ اما نکته بسیار 
مهم تر و شــاید بتوان گفت بسیار تأسف بارتر، قیمت 
کتاب های ویژه نوجوانان بود. کتاب هایی که برای رشد 
و پرورش و تربیت نســل آینده ضروری اســت و باید 
با قیمتی بسیار مناسب تر عرضه شــود، اما رمان های 
نوجوانــان نیز با قیمت میانگین ۷۰ هزار تومان به باال 
عرضه می شــد و این هشداری برای متولیان فرهنگی 
کشور اســت که در این رابطه به خصوص برای حوزه 

کودک و نوجوان، فکری اساسی کنند.
غرفه های ناشران دانشــگاهی در فضای جانبی و 
ضلع غربی مصلی قرار داشــت؛ امــا با طراحی های 
بسیار غیرجذاب تر و نامناسب تر از شبستان. حتی نبود 
نور مناســب در این بخش از نمایشــگاه، محسوس و 

مشهود بود.

 Bامکانات رفاهی نامناسب
ایراد دیگر که نباید نادیده گرفته شــود، این بود که 
بازدیدکنندگانــی که گاهی ســاعت ها را برای بازدید 
سپری کرده اند، وقتی می خواستند در جایی استراحت 
کنند حتی چند نیمکت برای آنها در نظر گرفته نشده بود 
و مجبور بودند در قسمت های خاکی و بسیار نامناسب 
روبه روی غرفه ها بر روی زمین نشســته و اســتراحت 

کنند. 
و بدتر از آن، این بود مانند بســیاری نمایشگاه های 
دیگر غرفه هایی که برای سرویس دهی آشامیدنی ها و 
خوراکی ها مستقر شده بودند، محصوالتی کم کیفیت، 
اما با قیمت باال عرضــه می کردند و این در حالی بود 
که بخش عمده بازدیدکنندگان، دانشجویانی بودند که 
برای تخفیف چند درصدی نمایشــگاهی، کلی زمان 
گذاشــته بودند و حاال اگر می خواستند با همکالسی 
خود یک نوشــیدنی خنک بنوشند یا ساندویچی تهیه 
کنند، مجبور بودند همان تخفیف یا حتی بیشتر از آن 
را پای خریدشان بگذارند! شاید همین دالیل موجب 
شده که بخش مجازی نمایشگاه امسال رونق بیشتری 
 همیشه 

ً
از بخش حضوری داشــته اســت؛ زیرا قطعا

برای قشــر هنر و فرهنگ دوست کشورمان، نمایشگاه 
کتاب هم فال بود و هم تماشــا؛ اما هزینه های جانبی 
و اجتناب ناپذیــر بازدید از نمایشــگاه آنقدر باال بوده 
که عطایش را به لقایش بخشــیده اند و مجازی خرید 

کرده اند.

ستاره های جنگی در مصالی تهران
حضور ناشران برجسته دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب تهران

امســال پس از وقفــه ای دوباره باز هم شبســتان 
مصالی امام خمینی تهران را با سازه های موقت 
غرفه بندی کردند تا هر کدام را به ناشری بسپارند تا 
تازه ترین کتاب هایش را در معرض دید عموم قرار 
دهد. این غرفه ها اگر چه بر اســاس حروف الفبا 
تحویل ناشران شده بود؛ اما پراکندگی ناشرانی که 
در حوزه دفاع مقدس فعالیت می کردند، به نحوی 
بود که می شــد آنها را در بهترین و حساس ترین 

نقاط نمایشگاه ردیابی کرد.
فارغ از اهمیتی که این ناشــران همواره در چشم 
برگزارکنندگان نمایشگاه های کتاب  داشته و دارند، 
حضور گرم و اســتقبال مخاطبان از این ناشران و 
غرفه هاست که سبب می شــود دست اندرکاران 
ستاد برگزاری، بهترین و جذاب ترین غرفه ها را به 

این ناشران اختصاص دهند.
در سی وسومین نمایشــگاه کتاب تهران هم، کار 
واگــذاری غرفه ها بر همین منوال بود و می شــد 
به خوبی تشــخیص داد که غرفه های سِر نبش، با 
متراژی بیشتر به ناشرانی اختصاص پیدا کرده که 
با کتاب های انقالبی و دفاع مقدســی، مخاطبان 
بیشــتری را به خود جلب کرده انــد. در بین این 
ناشــران، البته چند انتشــارات، حضور گرم تر و 

گسترده تری داشتند.

1ـ حدود ســه ســال از تأســیس انتشــارات 
خط مقدم بیشــتر نمی گذرد؛ اما این ناشــر که 
فعالیتــش را در شــهر قم متمرکز کرده اســت، 
توانســته در حوزه روایت مقاومت، به کتاب های 
خواندنــی و قابل توجهی دســت پیدا کند. خط 
مقدم را حجت االســالم هادی شیرازی، فرزند 
حجت االسالم و المسلمین علی شیرازی مدیریت 
می کند و خود، بارهــا حضور در جبهه های نبرد 
مقاومت اسالمی را تجربه کرده است. این ناشر 

در الیه کارشناســی خود، از بزرگانی چون استاد 
مرتضی ســرهنگی و اســتاد احمد دهقان بهره 
می برد و تا کنون توانسته کتاب های قابل توجهی 
را درباره زندگــی مدافعان حــرم و روایت های 
بی سانسور نبرد در عراق و سوریه علیه تکفیری ها 
روانه بازار نشــر کند. خــط مقدم همچنین چند 
پروژه مکتوب اساســی و مهم درباره شخصیت 
حاج قاسم ســلیمانی در دست انتشــار دارد که 

برخی از آنها در صف دریافت مجوز است.
خط مقدم در نمایشــگاه کتاب هم حضور گرم و 
گیرایی داشــت. غرفه این انتشارات که به ماکتی 
از مســجداالقصی مزین شده بود، نامی از »خط 
مقدم« نداشت و شعار »خانه گفتمان مقاومت« 
را بر ســر در خود به نمایش گذاشــته بود. تقریبا 
همه دســت اندرکاران رده اول این انتشارات در 
روزهای برگزاری نمایشــگاه، خود را از شــهر 
قم به خیابان شــهید بهشتی تهران می رساندند تا 
این گفتمــان را در عمل نیز اجرا کنند. پیش بینی 
می شــود حضور گرم این انتشارات و گفت وگو و 
تعاملش با نویسندگان و مخاطبان، پس از دو سال 
تعطیلی نمایشگاه، عناوین و کتاب های جذاب و 
خواندنی جدیدی را برای مخاطبان این حوزه به 

ارمغان بیاورد.

2ـ انتشــارات شــهید کاظمی نیز کــه پیش از 
همه گیری کرونا و در دوره های پیشین نمایشگاه 
نیــز حضــور پرمخاطبــی را تجربــه می کرد،  
امســال نیز با برگزاری برنامه هــای جنبی اعم از 
جشــن امضا و رونمایی از کتاب هــای جدید، 
مخاطبان زیــادی را در حوالــی غرفه اش جمع 
کرد. از ویژگی های امســال غرفه این انتشارات، 
حضور پررنگ استاد حمید داودآبادی، نویسنده 
پیشکسوت دفاع مقدس و جبهه مقاومت در این 
غرفه بود. او که کتاب از »معراج برگشتگان«ش 
با ویرایش جدید، به تازگی منتشر شده و کتاب دو 
جلدی شهادت طلبان را با موضوع عملیات های 
استشهادی در این انتشارات به زیور طبع آراسته، 

یکی از قدیمی ترین نویسندگان این عرصه است 
که کار خود را با نوشــتن خاطراتش از حضور در 
جبهه ها شروع کرد و عنایت رهبر معظم انقالب 
به این کتاب، او را برای ادامه نوشتن در این زمینه، 

مصمم کرد.
غرفه انتشارات شهید کاظمی در این روزها، شاهد 
حضور نویســندگان جوان هم بود. نویســندگان 
 از جامعه بانوان که تمام تالش شان را 

ً
جوان عمدتا

برای اشاعه و فراگیری فرهنگ شهید و شهادت، 
در قالب کلمــات و جمالت خواندنــی به کار 
گرفته اند. از این نام ها می شود به فاطمه سلیمانی 
ازندریانی، فائضه غفارحدادی، ســارا عرفانی، 
کبری خدابخش دهقی، زهرا باقری و... اشــاره 

کرد.

ـ انتشــارات روایت فتح نیز از جمله ناشران  3
فعال حوزه دفاع مقدس در سی وسومین نمایشگاه 
کتــاب تهران بود. این انتشــارات اگر چه فضای 
مختصری برای نمایش کتاب های پر تعداد خود 
داشــت؛ اما گوشــه ای از غرفه را به نویسندگان 
جوانش اختصاص داده بود تا نشست های کتابی 
و جشــن امضاها را با کیفیت بهتری برگزار کند. 
انتشار تا روایت فتح در دوره جدید فعالیت هایش 
که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، تولید کتاب با موضوع 
شــهدای مدافع حرم را در اولویت کار خود قرار 
داد و در این زمینه، کتاب های خواندنی بســیاری 
را منتشــر کرد. روایت فتــح، همچنین عناوین 
پرفروش و قدیمی خود بــا موضوع دفاع مقدس 
را با سر و شــکل جدیدی روانه بازار کتاب کرد 
تا بهتر و بیشتر با مخاطبان جوانش ارتباط برقرار 
کند. زینب پاشاپور، الهه آخرتی، مرتضی اسدی و 
فاطمه دانشور جلیل را می توان از نویسندگان این 
انتشارات نام برد که کتاب های پرفروشی را برایش 

نوشته اند.

ـ  انتشارات راه یار هم در نمایشگاه سی وسوم  4
با عناویــن ویژه و پرفروشــی حضور داشــت. 
شــاخص ترین کتاب این انتشارات در نمایشگاه 

امسال، کتاب حوض خون بود که دو تقریظ کتبی 
و شفاهی رهبر معظم انقالب را توأمان از آن خود 
کرده است. روایت زنان اندیمشکی از حضورشان 
در بیمارســتان شــهید کالنتری و شست وشوی 
البســه و پتوهای رزمندگان،  روایت های نابی را 
به روایت هــای موجود در عرصــه ادبیات دفاع 
مقدس افزوده اســت. فاطمه ســادات میرعالی، 
دختر جوانی است که با صبر و حوصله بی نظیری 
این روایت ها را در قالب مؤسسه فرهنگی شهید 
جواد زیوداری آماده نشر کرد و به انتشارات راه یار 
تحویل داد. شــاید رنگ جلد همیــن کتاب بود 
که دست اندرکاران انتشــارات راه  یار را مجاب 
کرد تــا رنگ غالب غرفه شــان را قرمز کنند و با 
کتاب های پرتعدادشــان، هر روز پذیرای راویان 
کتاب، ایثارگــران، جهادگــران و خانواده معزز 
شهدا باشند. دفتر مطالعات تاریخ شفاهی جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی، انتشارات راه یار را برای 
انتشار کتاب هایی تأسیس کرد که پژوهشگرانش 
در دفاتر متعددش در سراســر کشور می نویسند. 
پراکندگی این نویسندگان و پژوهشگران در نقاط 
مختلف کشور باعث شده رنگارنگی جالبی بین 
موضوعات و ایده های کتاب های این انتشــارات 
دیده شــود و بی شــک هر مخاطب عالقه مند به 
انقالب اســالمی می تواند عنوانی را همخوان با 

سلیقه و روند مطالعاتی اش در بین آنها پیدا کند.

5ـ این چهار انتشــارات اگر چه بیشتر از سایر 
ناشــران عرصه دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب 
تهران درخشــیدند، اما الزم است به حضور گرم 
ناشــران دیگر فعــال در این حوزه نیز اشــاره ای 
شود؛ ناشرانی، همچون  نشر ستاره ها )مشهد(، 
نشر شهید ابراهیم هادی، نشر ملک اعظم، نشر 
انجمن پیشکسوتان سپاس، نشر ۲۷ بعثت، نشر 
دارخوین، نشر موزه ملی انقالب و دفاع مقدس، 
نشر دافوس )دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش( و 

مجمع ناشران دفاع مقدس... .

میثم رشیدی مهرآبادی

 نویسنده و روزنامه نگار

بازدید

ســردارعلیرضا افشــار، رئیس اندیشکده 

جنگ نرم دانشــگاه عالی دفاع ملی: بار 

عظیمی از جهاد تبیین بر دوش کتب و 
ارزش های  امروزه  آثار مکتوب است. 
انقالب اســالمی و شخصیت های آن 
را، نظیر شهدا، علما، دانشمندان و... 
باید به کشــورهای همســایه و جهان 
اسالم، حتی ملل غربی شناساند. باید 
از ســوی جبهه انقــالب یک نهضت 
ترجمه معکوسی شــکل بگیرد تا آثار 
ما در باب انقالب اسالمی و ارزش ها 
و شــخصیت های آن به زبان های زنده 
ترجمه شوند و در اختیار مردم دنیا قرار 

بگیرند.

سرلشــکر رحیم صفوی، دستیار و مشاور 

عالی رهبر معظم انقالب در آیین رونمایی 

از کتاب »یحیــی«: گفتمان مقاومت که 

مبارزه با اســتبداد داخلی و اســتعمار 
اســت، خواهــان تحوالت  خارجی 
اساســی در نظام بین الملــل، آزادی و 
عدالت اســت و در این گفتمان روابط 
بین الملل و سیاست خارجی بر اساس 
اســالم ناب محمدی با حفظ هویت 
ملی ایرانی تعریف شده و پرچمداران 
امام  اســدآبادی،  سیدجمال الدین  آن 
خمینی)ره( و همچنیــن رهبر معظم 
انقالب اسالمی هستند و محصول این 
گفتمان، ســردار شهید قاسم سلیمانی 

است.

عبدالحســین  دکتــر  حجت االســالم 

خســروپناه، اســتاد فلســفه: در گذشته 

اندیشــمندان ما از نظــرات متفکران 
کشــورهای دیگر الگو می گرفتند، اما 
امروز ایران به کانون تولید و توزیع فکر و 
اندیشه تبدیل شده است. به همین دلیل 
است که دشمن با نفوذ راهبردی، دین 
را نشانه گرفته است تا الگو بودن ایران 

را بی اثر کند.

مرتضی ســرهنگی، مدیر دفتــر ادبیات و 

هنر مقاومت: زمانی که قیمت تمام شده 

جنــگ بــرای ما مشــخص نشــود، 
نمی دانیم که چطور باید با مملکت مان 
مواجه شویم. نه سیاسیون می توانند این 
قیمت را برای ما مشــخص کنند و نه 
نظامیان، بلکه ادبیات مقاومت قیمت 
تمام شده جنگ است، ادبیات مقاومت 
متعلق به مردم اســت. این ادبیات باید 
هدفمند باشد و به طرف راویانی برود 
که تأثیر جدی در جنگ ها داشتند و زیبا 
صحبت می کنند تا کار زیبا تدوین شود. 
ما بهتریــن بچه ها را در دفاع مقدس از 
دســت دادیم و بنابرایــن باید بهترین 
کارها را برای شناخت آنها انجام دهیم.

حجت االسالم ســعید فخرزاده، مسئول 

دفتر تاریخ شفاهی حوزه هنری: اعتقاد من 

بر این است که ما هشت سال جنگیدیم، 
هشت ســال دفاع کردیم و این دفاع در 
همه زمینه ها ارزشی بوده است؛ همان 
طور که امــام)ره( می فرماید: ما نادم و 
پشیمان نیســتیم، ما در جنگ انقالب 
خودمان را صادر کردیم. آیا توانســتیم 
این مفهوم را به مخاطب منتقل کنیم؟ 
آیا تا به حال کتابی نوشته شده که نشان 
دهد مــا انقالب مان را در جنگ صادر 

کردیم؟

علی رمضانی، سخنگوی سی وسومین 

دوره نمایشــگاه بین المللــی کتاب: تا 

ابتدای روز دهم نمایشگاه ۱۴۰ میلیارد 
تومان فروش داشــتیم کــه 6۱ میلیارد 
برای خرید از نمایشگاه مجازی و ۷۹ 
میلیــارد آن برای خرید از نمایشــگاه 

حضوری بوده است.

کتابستان
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اســتقالل طلبی و نفی سلطه جویی بیگانگان همواره 
یکی از مهم ترین شعارهای ملت ایران در طول تاریخ 
بوده اســت؛ زیرا موقعیت ژئواستراتژیکی کشورمان 
در منطقــه و همچنین وجود منابع گوناگون معدنی و 
انرژی، همواره چشم طمع سیری ناپذیر قدرت های 
استکباری جهان را به خود جلب کرده است؛ به همین 
دلیل نیز آنها از هر فرصتی برای اســتعمار و استثمار 
کشورمان بهره می جستند و در صورت مخالفت ملت 
ایران به ســرعت با بهره گیری از قدرت سخت و نرم 
خود به سرکوب مخالفان دست می زدند؛ برای نمونه، 
دولت انگلیس در ماجرای ملی شدن صنعت نفت و با 
وجود وابستگی رژیم شاه به خود، با هدف حفظ منابع 
اقتصادی خود نخستین تحریم جامع سراسری علیه 
کشورمان را وضع کرد. حتی در آن ایام شورای امنیت 
سازمان ملل نیز با صدور قطعنامه ای با اراده ملت ایران 

در حفاظت از منابع نفتی کشورمان مقابله کرد.
پــس از پیروزی انقالب اســالمی و قطع شــدن 
دست قدرت های استعمارگر از منابع ملی کشورمان، 
بار دیگر ملت ایران در معــرض اعمال تحریم های 
اقتصادی و سیاســی دولت آمریکا و هم پیمانان این 

کشور قرار گرفت.
دولت آمریکا به ریاســت »جیمی کارتر« به بهانه 
اشغال النه جاسوســی این کشور در تهران نخستین 
تحریم های اقتصادی ضد ایرانی را وضع کرد. در سال 
۱۹۹۵ میالدی نیز »بیل کلینتون« رئیس جمهور وقت 
آمریکا دامنه این تحریم ها را گسترش داد و کلیه روابط 
اقتصادی و بازرگانی بین ایران و شرکت های دولتی و 

خصوصی دارای سهام داران آمریکایی را به صورت 
یکجانبه ممنوع اعالم کرد.

به مرور زمان دایره تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
کشــورمان از حوزه اقتصادی فراتر رفته و عرصه های 
علمی، سیاســی، فرهنگی، ورزشــی و حتی غذایی 
را در برگرفتــه اســت؛ برای نمونه، در ســال ۲۰۱۷ 
میالدی سایت های آموزش از راه دور معروف جهان 
کاربران ایرانــی را تحریم کردند. این قبیل تحریم ها 
موجب شــده اســت کاربران ایرانی بــا آی پی های 
رسمی کشورمان امکان دریافت بسیاری از خدمات 
و نرم افزارهای معروف و کاربردی جهان را نداشــته 
باشــند. در ماجرای شــیوع جهانی کرونا نیز افکار 
عمومی جهان شــاهد بود که دولت آمریکا به شکل 
پنهان و آشکار از دسترسی کشورمان به اقالم دارویی 
ضروری، به ویژه واکسن کرونا جلوگیری کرد تا از این 
طریق زمینه بروز ناآرامی های کرونایی در کشورمان را 
مهیا کند که خوشــبختانه به لطف تدابیر رهبر معظم 
انقالب)حفظه الله( و تالش نخبگان ایرانی این توطئه 

با تولید واکسن های ایرانی ضد کرونا خنثی شد، با این 
حال توطئه های تحریمی آمریکا و متحدانش همچنان 
ادامه دارد و آنها از هر فرصتی برای ضربه زدن به ملت 

ایران بهره می برند.
حال پــس از گذشــت بیــش از ۴۳ ســال از 
پیروزی انقالب اســالمی برای نخســتین بار یک 
نماینده رسمی ســازمان ملل متحده پس از سفری 
به کشورمان و مشــاهده آثار این تحریم ها، رویکرد 
دولت های آمریکا در اعمــال تحریم های یکجانبه 
علیه کشورمان را غیر انســانی معرفی کرده است. 
»النا دوهان« گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد طی 
سفر ده روزه خود به کشــورمان از ۳۰ وزارتخانه و 
ســازمان مردم نهاد بازدید کرد تا تأثیرات ناشــی از 
تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا بر بخش های 
مختلف کشــورمان را بررســی کند. این بازدید ها 
موجب شد وی شــاهد پیامد های انسانی ناشی از 
تحریم های آمریکا علیه کشــورمان باشد، به همین 
دلیل در پایان سفر خود اذعان داشت: »چالش های 

اقتصادی ناشی از اعمال تحریم های یکجانبه و عدم 
بر اساس مسئولیت های  بین المللی  همکاری های 
مشــترک مانع از آن شده است تا دولت ایران بتواند 
کمک های پایداری را در اختیار آسیب پذیرترین افراد 
این کشور قرار دهد.« دوهان به بخشی از پیامدهای 
غیر انسانی تحریم ها نیز اشاره کرده و  اظهار داشته 
اســت: »تاریک ترین بخش این اقدام شــامل این 
حقیقت می شــود که همه جمعیت این کشور قطع 
نظر از ملیت شان تحت تأثیر تحریم های آمریکا قرار 
گرفته اند، حتی شهروندان آن دسته از کشور هایی که 
خودشان این تحریم ها را اعمال کرده اند. ایرانی ها 
بیش از همه تحت تأثیر این تحریم ها قرار گرفته اند. 
بر این باورم که در شرایط اعمال چنین تحریم هایی، 
آنها ســبب ایجاد شرایط ترس و وحشت می شوند. 
برای بســیاری از افراد بیمار در ایران تحریم ها یک 
کابوس وحشتناک محسوب می شود، زیرا این افراد 
نمی توانند به دارو های نجات بخش دسترسی داشته 
باشــند. صد ها بیمار مبتال به تاالسمی و همچنین 
اشخاص مبتال به  ای بی)پروانه ای( با مشکل کمبود 
دارو در ایران مواجهند. بسیاری از آنها به سبب وجود 

این مشکل جان شان را از دست می دهند.«
اعتراف یک مقام رسمی ســازمان ملل متحد به 
پیامدهای غیر انســانی تحریم هــای یکجانبه دولت 
آمریکا علیــه ملت ایران بدون شــک نه تنها موضع 
حقوقی کشــورمان را در ســطح بین المللی تقویت 
خواهد کرد؛ بلکه به مثابه یک ســند تاریخی و نمونه 
عینی نقض حقوق بشــر، کارنامه سیاه پر مدعاترین 
مدعی حقوق بشــر را نیز بیش از پیش سیاه خواهد 
کرد. البته پر واضح اســت که دســتگاه دیپلماسی و 
رسانه های برون مرزی کشورمان باید از فرصت پیش 
آمده استفاده کرده و با انتشار گسترده این اعتراف مانع 

از سانسور خبری آن از سوی رسانه های غربی شوند.

ایران ملت 
انسانی غیر  یم های  تحر قربانی 

اعتراف گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

حقوق بشرزندگی

گام اول

وقتی جنگ اوکراین آغاز شــد و تیتر یک 
رســانه های غربــی »نه به جنگ« شــد، 
هنگامی که تحریم های غربی و آمریکایی 
از هنــر و اقتصاد تا سیاســت روســیه را 
هدف گرفتند، تماشــای تصاویر کودکان 
یمنــی که در بحــران غــذا در یک قدمی 
قرار گرفته اند، تماشــای خنده های  مرگ 
مستانه شــاهزاده ریاض، قصاب کودکان 
یمــن در دیدار با ســران غربی، شــنیدن 
اخبار عادی ســازی روابط حکام متحجر 
منطقه با تل آویو، تصاویر شــلیک ارتشیان 
صهیونیست به جوانان فلسطینی برای هر 
کسی که کمی فقط کمی انصاف و انسانیت 

دارد، بی تردید دردناک تر شد!
البته این دفعه اول نبود که حقوق بشــر 
معنایی دوگانه یافته اســت، مگر می شود 
فراموش کرد در گوانتانامو چه گذشت؟مگر 
می شــود فراموش کــرد کــه کاروان های 
بمباران  افغانســتان چگونه  در  عروســی 
می شدند؟ مگر می شــود سکوت مجامع 
حقوق بشــری در برابر قطعه قطعه کردن و 
ذوب کردن در اسید خبرنگار عربستانی را 
فراموش کرد؟ فراتر از اینها، مگر می شود 
یادمان برود که سردار حاج قاسم سلیمانی 
را در فــرودگاه بغــداد در حالی که مهمان 
دولت عــراق بود، تــرور کردند و صدایی 
از هیچ یک از دولت های غربی و متحجر 
منطقه بلند نشد؟ چرا راه دور برویم؟ همین 
چند روز پیش صهیونیســت های غاصب 
بر سر »شــیرین ابوعاقله« خبرنگار شبکه 
الجزیره چه آوردند و در مراســم تشییع او 
چگونه به جنایت دســت زدنــد؟ نه،اینها 

فراموش نمی شود و نخواهد شد.
البته مســائل حقوق بشری در جنگ و 
شکنجه و ترور با گلوله خالصه نمی شود، 
گاه جنایتی خاموش علیه یک ملت در حال 
رقم خوردن اســت که تبییــن و به تصویر 
کشیدن آن به مراتب سخت تر خواهد بود، 
مانند جنایتی که اکنون در پس تحریم های 
غیر انســانی دارو و... از سوی آمریکا علیه 
ملت ایران به جرم ایرانی بودن و مســتقل 
بودن در حال رخ دادن است! اما مرثیه سرایی 
 
ً
در باره حقوق بشر پایان ماجراست؟ قطعا

پاسخ منفی است.
اگرچه بصیرت افزایی و کار رســانه ای 
در حوزه حقوق بشــر یکــی از مهم ترین 
رویکردها و سیاســت هایی است که باید 
دنبال کرد، باید با به خدمت گرفتن هنرهای 
مختلف از موسیقی و ســینما تا نمایش و 
روایت در ایــن باره روشــنگری کرد، اما 
اکتفا کردن به این حد نیز نا کافی اســت و 
بایــد این موضوع را در میدان سیاســت و 
دیپلماسی نیز دنبال کرد و از همه ظرفیت ها 
بــرای اثبات جنایت حقوق بشــری غرب 
علیه ملت ایران استفاده کرد. در این راستا 
یکی از ابتکارات خوب دولت ســیزدهم 
دعوت از نماینده حقوق بشر سازمان ملل به 
تهران برای بررسی آثار انسانی تحریم های 
ظالمانــه ایــاالت متحــده آمریــکا بود؛ 
موضوعی که عصبانیــت جریان های ضد 
انقالب و دشــمنان ملت بزرگ ایران را در 
پی داشت! تا آنجا که علی نژاد، از چهره های 
ســیاه جریان ضد انقالب در شــبکه های 
اجتماعی مدام از مردم ایران! درخواســت 
می کرد به این سفر و دعوت اعتراض کنند و 

بگویند که تحریم حق ایرانیان است!
ســفری که هفته گذشــته انجام شد و 
گزارش ارائه شــده در آن نشانه ای از ظلم و 
جنایتی را منعکس کرد که به واسطه تحریم 
دارو و... علیه ملت ایران در حال رخ دادن 
اســت. این موضوع می تــوان گام آغازین 

خوبی در این مسیر باشد.

    دریچه    

»کشتن« و »تجاوز« خوی و سرشت صهیونیست هاست؛ آنها سال هاست 
که حیات نامشروع شــان را بر پایه این دو مقوله پیش می برند. »برخیز و 
ش« این شعار صهیونیست هاست. »رونن برگمن« روزنامه نگار 

ُ
اول بک

نزدیک به موساد نیز کتابی با این مضمون منتشر کرده است.
از کودک و نوزاد تا خبرنگار و کشاورز؛ تفاوتی ندارد که فرد از چه قشر 
و گروهی باشد؛ صهیونیست ها برای پیشبرد تجاوزگری های شان فقط یک 
راهکار آموخته اند و آن، جنایت و کشتن است؛ هنوز خاطره جهانیان از 
کشتن بی رحمانه و سنگدالنه »محمد الدوره« کودک فلسطینی در نوارغزه 
در کنار پدرش به دست صهیونیست های غاصب پاک نشده است. هنوز 
اذهان جهانیان در شوک آتش زدن »علی دوابشه« نوزاد فلسطینی به دست 
شهرک نشینان متوحش و درنده خوی صهیونیستی است؛ از این نمونه ها 
در تاریخ نکبت بار صهیونیســت های غاصب بی شمار است؛ بنا بر آمار 
ســازمان بین المللی دفاع از کودکان فلسطینی که در سال گذشته منتشر 
شد، از سال ۲۰۰۰، صهیونیست ها بیش از دو هزار کودک فلسطینی را 

به شهادت رسانده اند. 
وجب بــه وجب خــاک فلســطین صحنه هایی فجیــع از جنایت 
صهیونیست ها را در حافظه دارد؛ در جدیدترین نمونه از این جنایتکاری ها 
در ۲۱ اردیبهشت »شیرین ابوعاقله« خبرنگار شبکه الجزیره درحالی که 
مشغول پوشش اخبار حمله نیروهای ارتش متجاوز صهیونیستی به شهر 
جنین در کرانه باختری بود، هدف نیروهای صهیونیستی قرار گرفت و به 

دلیل اصابت گلوله به سرش جان باخت.
هر چند صهیونیســت های کذاب در ابتدا منکر دست داشتن در قتل 
شــیرین ابوعاقله شــدند، اما تجزیه و تحلیل موقعیت، فیلم، تصاویر و 
اظهارات شاهدان عینی تیراندازی مرگبار به سوی خبرنگار الجزیره، نشان 
می داد ادعای صهیونیست ها خالف واقعیت است و حتی آنها به سمت 

»علی السمودی« همکار ابوعاقله نیز آتش گشوده اند.
ســرانجام ۲۴ ســاعت پس از شــهادت ابوعاقله با وجود ادعاهای 
مقامات ارشد رژیم نامشروع صهیونیستی مبنی بر مقصر نبودن در کشته 
 شدن این خبرنگار شبکه الجزیره، ارتش این رژیم به دست داشتن در این 

جنایت اعتراف کرد.
روزنامه »هاآرتص« بامداد پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت گزارش داد، ارتش 
رژیم صهیونیستی پس از انجام تحقیقاتی درباره ترور ابوعاقله، اذعان کرد 

گلوله های نظامیان صهیونیست سبب شهادت وی شدند.
طبق این گزارش، یکی از تروریســت های یگان مخفی »دوفدیوان« 

ارتش متجاوز صهیونیست ها در فاصله ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری محل شهادت 
ابوعاقله مستقر شده و طی عملیات تروریستی ده ها گلوله به محل حضور 
این خبرنگار و همکارانش شلیک کرده است. گفتنی است، این تیرها از 
عمد به سمت صورت این خبرنگاران که جلیقه ضدگلوله به تن داشتند، 

شلیک شده است.
شهادت »شیرین ابوعاقله« خبرنگار شبکه الجزیره به دست جالدان 
رژیم صهیونیســتی بار دیگر ثابت کرد، صهیونیســت ها هر صدایی که 
جنایت های شــان علیه مردم مظلوم فلســطین را انعــکاس دهد، خفه 
می کنند؛ تاکنون ده ها و صدها خبرنگار و روزنامه نگار که راوی دردهای 
ملت فلسطین بودند، به دست صهیونیست ها مجروح شده یا به شهادت 

رسیده اند.
در اردیبهشــت ســال ۱۴۰۰ در جریــان تجاوز صهیونیســت ها به 
نوارغزه،جنگنده های این رژیم برج الجالء را که تعدادی از رســانه های 
جهانی در آن دفتر داشتند، منهدم کردند. حمله به این دفاتر رسانه ای بعد از 
آن انجام شد که رسانه ها جنایت صهیونیست ها علیه غیرنظامیان فلسطینی 
در خیابــان الوحده در مرکز غزه و بیــرون آوردن قربانیان از زیر آوارها را 
پوشش خبری دادند. در این جنایت صهیونیست ها، بیش از ۴۵ فلسطینی 

شهید شدند.
در ماه مه سال ۲۰۲۱ میالدی سازمان خبرنگاران بدون مرز، بمباران 
و حمله به مقرها و دفاتر رسانه ها در جریان تجاوزگری صهیونیست ها به 
غزه در این سال را در سطح »جنایت جنگی« توصیف کرد و از شکایت 

خود در این رابطه به دادگاه کیفری بین المللی خبر داد.
اما پس از شــهادت شیرین ابوعاقله که صدای ملت مظلوم فلسطین 
و جنایت های صهیونیســت ها را به گوش جهانیان  رساند، خشم مردم 
فلسطین دوچندان شــد و برای خیزشــی جدید آماده شدند؛ بر همین 
اساس هراس و واهمه بر اردوگاه رژیم نامشروع صهیونیستی سایه افکند 
و نظامیان و دژخیمان این رژیم روز جمعه ۲۳ اردیبهشت حضور خود در 
شهر قدس را با هدف آشوب افکنی و سنگ اندازی درمراسم خاکسپاری 
پیکر »شــیرین ابوعاقله« افزایش دادند. وقتی تجمع مردم فلسطین برای 
بدرقه پیکر ابوعاقله افزایش یافت، نظامیان اشــغالگر صهیونیســت از 
انتقال پیکر این خبرنگار شــهید از بیمارستان جلوگیری و مراسم تشییع 

را سرکوب کردند.
اما یورش نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی به مراسم تشییع جنازه 
شــهید »شــیرین ابوعاقله«، خبرنگار شــبکه الجزیره و ضرب و جرح 
شرکت کنندگان در این مراسم، واکنش های شدیداللحنی را در پی داشت.

وزارت خارجــه قطر در بیانیه ای حمله نظامیان رژیم صهیونیســتی 
به مراســم تشییع جنازه شهید شیرین ابوعاقله را به شدت محکوم کرد و 

گفت، این رژیم نه تنها با خونسردی این شهید را به قتل رسانده؛ بلکه به 
ارعاب و تهدید غیرنظامیان و شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه این 

شهید دست می زند.
گروه های فلسطینی، مانند جنبش حماس و جبهه مردمی برای آزادی 
فلسطین نیز این حمله وحشیانه صهیونیست ها را محکوم کرده و خواستار 

محاکمه و پاسخگوی رژیم تل آویو شدند.
»اســماعیل هنیه«، رئیس دفتر سیاســی جنبش مقاومت اســالمی 
فلســطین )حماس( در واکنش بــه این رویداد، گفت: »از تشــکیالت 
خودگردان فلســطین می خواهم که لغو توافقات اســلو، عقب نشینی از 
به رســمیت شناختن رژیم جعلی صهیونیستی، قطع همکاری امنیتی با 
 به برنامه مقاومت برای مقابله 

ً
دشــمن صهیونیست را اعالم کند و صرفا

با این رژیم بیندیشد.«
جنبــش جبهه مردمی برای آزادی فلســطین نیــز در بیانیه ای ضمن 
محکوم کردن جنایت های اخیر رژیم صهیونیستی تصریح کرد: »حمله 
وحشــیانه به پیکر شهید شــیرین ابوعاقله گواه این است که ما با دشمن 
جنایتکار روبه رو هســتیم«؛ در بیانیه این جنبش آمده بود: »زمان تحویل 
پرونده قتل شیرین ابوعاقله به دادگاه کیفری بین المللی فرا رسیده است.«

ائتالف کشورهای در حال توســعه )گروه ۷۷( نیز به همراه چین در 
بیانیه ای اعالم کرد: »ما خواستار تحقیقات فوری، بین المللی، بی طرفانه، 

مستقل و مؤثر در مورد قتل شیرین ابوعاقله هستیم.«
»ســکوت مشــمئزکننده«؛ این تعبیــری بود که »دیوید هرســت« 
روزنامه نگار سرشناس انگلیســی در قبال مواضع کشورهای غربی و به 
طور مشــخص آمریکا و انگلیس در قبال جنایت های رژیم صهیونیستی 
علیه مردم فلسطین به کار برد؛ این روزنامه نگار نام آشنای انگلیسی علت 
اقدام صهیونیست ها در کشتن شیرین ابوعاقله را این دانست که ابوعاقله در 
مسیر برمال کردن جنایات رژیم صهیونیستی و افشای حقیقت در فلسطین 

گام برمی داشت.
»دروغ گویان مدعی حقوق بشر در اروپا و آمریکا که در قضیه اوکراین 
آن غوغــا را به راه انداختند، در برابر این همه جنایت در فلســطین مهر 
سکوت بر لب زده اند و از مظلوم دفاع نمی کنند؛ بلکه به گرگ خونخوار 
کمک هم می کنند.« این بخش از بیانات رهبر معظم انقالب در روز قدس 
سال جاری بهترین توصیف در قبال اوضاع امروز فلسطین است؛ اوضاعی 
که به سبب حمایت غربی ها از صهیونیست ها و سازش کاری برخی حکام 
مرتجع عرب روز به روز وخیم تر می شــود؛ البته صبح پیروزی مقاومت 
مردم فلســطین و زوال صهیونیست ها نزدیک اســت و شهادت شیرین 
ابوعاقله که به یکی از نمادهای مبارزات ملت فلسطین تبدیل شده است، 

قرب این وعده را بیشتر می کند. 

ین شهادت شیر
 ترور هدفمند یکی از راویان دردهای ملت فلسطین به دست صهیونیست ها

سیدفخرالدین
 موسوی

روزنامه نگار

نوید کمالی
کارشناس رسانه

حسین سلمانی
خبرنگار
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سپاه پاســداران در اطالعیه ای اقدامات ســربازان گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات 
سپاه با هدف برخورد با محتکران و قاچاقچیان پس از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 

یارانه ها در سراسر کشور را تشریح کرد.
به گزارش صبح صادق، در پی اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها، سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مقابله با محتکران و قاچاقچیان موفق به کشف ده ها هزار تن کاالی 
اساســی قاچاق و احتکار شده است. در پی این اقدامات بیش از ۳۵۴۱۰ تن کاالهای اساسی به ارزش 
تقریبی ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محتکران و قاچاقچیان کشف شد. این اقالم که شامل ۱۲۲۰۰ تن روغن 
خوراکــی، ۴۸۰۰ تن برنج، ۴۰۰۰ تن نهاده های دامی، ۲۵۰۰ تن قند و شــکر، ۱۵۰۰ تن ماکارونی، 
۱۹۰۰ تن آرد و ســایر کاالهای اساسی مورد نیاز مردم است، با توجه به ضرورت تنظیم بازار کشور، با 

هماهنگی مراجع قضایی و قانونی به سرعت در بازار عرضه شده است.

 جانشــین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: دعوای دنیا سر این 
است که  نرم افزاری را که اسالم  برای هدایت  بشریت تعریف  کرده است را قابل قبول  نمی 

دانند.
به گزارش صبح صادق،حجت االســالم طیبی فر افزود: همه فشــارهای اقتصــادی آمریکایی ها و 
اروپایی ها به خاطر این است که ما دست از این نرم افزار  اسالمی هدایت بشری برداریم. وی با اشاره به 
اینکه دیروز میدان جنگ روحانیت ارتفاعات بلند شمال غرب کشور بود و هوای گرم و کشنده جنوب بود 

اظهار داشت:  امروز جنگ روحانیت،  جنگ فکری، اعتقادی و میدان جنگی است.
وی با تاکید بر اینکه روحانیت شیعه همیشه در حال جهاد  بوده، هست و خواهد بود تصریح کرد:  از 
این رو مقام معظم رهبری جهاد تبیین را بیان فرموده اند که باید چشمان را باز کنیم تا ببینیم دشمن کجا را 

نشانه  گرفته تا وارد عمل شویم چون بحث جهاد است و گفتگو نیست.

وجوب اطاعت از  ولی فقیهعزم سپاه در برخورد با محتکران
   رخداد       رخداد    

قبیله عشق

روحانی قلعه حمود

هر وقت تلویزیون ســوریه را 
نشان می داد، می گفت: ما هم 
باید برویم. خیلی به امام حســین)ع( 
ارادت داشت. نسبت به ائمه معصوم)ع( 
غیرت خاصی داشــت. خودش هم از 
 پدران خودش 

ً
سادات بود. ائمه را واقعا

می دانست. یک مرتبه شهادت یکی از 
ائمه بود که تعطیل هم نبود؛ می خواست 
گوشــی بخرد، ولی چون شهادت بود، 
نرفت. گفتم چه اشکالی دارد؟ گفت: 
اگر ســالگرد پــدرت بــود، می رفتی 
خریدی بکنی که باعث خوشحالی ات 
شــود؟ خیلی رعایت می کرد. بعد از 
مدتی ســید رفــت دنبال خانــه که به 
اصفهان برویم. دو ماه طول کشــید تا 
خانه پیدا کــرد. در این مدت ســعی 
می کرد هر دو هفته به ما سر بزند. هنوز 
دو هفته از عزیمت به اصفهان نگذشته 
بود که از سپاه تماس گرفته و گفتند که 
اعزام داریم. شــبانه به ســمت روستا 
حرکت کردیم. همان روز مدارکش را 
تحویــل داد و همــان روز هم قبولش 
کردند و دوره آموزشی برایش گذاشتند و 
آن چند روز در ســپاه ماند. شب قبل از 
رفتن، بســیار ذوق و شــوق داشت؛ به 
حیاط رفتــم تا گریه ام را نبیند؛ ۲۵ آبان 
۱۳۹۴ رفت و ۲۰ روز بعد هم شــهید 
شد. آخرین تماس سید یک روز قبل از 
شــهادتش بود؛ روزی کــه مأموریت 
داشــتند. پیش از مأموریت ساعت 6 
صبح تماس گرفت؛ اولین بار بود که آن 
موقع از صبح زنگ می زد؛ خواب بودم؛ 
حــس کرده بودم کــه می خواهد زنگ 
بزند. بیدار شدم؛ نگاهم به گوشی تلفن 

بود که بعد از چند دقیقه زنگ زد.
اینگونه بود:  اما داستان شــهادتش 
بعد از نماز صبح در یکی از روستاهای 
ســوریه درگیری آغاز می شود؛ یکی از 
دوستانش به دســت یک تک تیرانداز 
داعشی به شــهادت می رسد و سید به 
قصد انتقام در پی او رفته و در کوچه ای 
بــا او رو در رو می شــود؛ تفنگش در 
آن لحظه گیر کــرده و آن ملعون زودتر 
شلیک کرد و ســید همانطور که آرزو 
داشت، مانند مادرش فاطمه زهرا)س( 
با اصابت گلوله بــه پهلویش به آرزوی 
دیرینــه اش رســید و در ۱6 آذر ۱۳۹۴ 

آسمان نشین شد.
وقتی پیکرش را آوردند، مردم روستا 
چندین کیلومتر سید را تشییع کرده تا در 
آرامگاهی که از قبل برای شهدا ساخته 

بودند، آرام بگیرد.
به نقل از همسر شهید
حجت االسالم 
سید اصغر فاطمی تبار

ســیداصغر فاطمی تبــار ۲۲ بهمن 
۱۳6۴ در روســتای قلعه حمود استان 
خوزســتان متولد شــد. پــس از اخذ 
مدرک دیپلم وارد حوزه علمیه شد. عید 
غدیر ســال ۱۳۹۴ معمم شد. آبان ماه 
همان سال پس از پایان دوره آموزشی به 
سوریه اعزام شد و در ۱6 آذر ماه ۱۳6۴ 
همزمــان با ایام ماه صفــر در حلب بر 
اثر درگیری هــای خانه به خانه با جبهه 

النصره سوریه به شهادت رسید.

ومیت محر غبار  نمی گذارد  سپاه 
 بر چهره مردم بنشیند

سردار سالمی، فرمانده کل سپاه در اجتماع بزرگ سپاهیان محمد رسول الله)ص(

فرمانده کل ســپاه در اجتماع بزرگ ســپاهیان با 
اشاره به اینکه ملت ما آگاه، بیدار و هوشیار است 
و همواره توطئه های دشمنان را خنثی کرده است، 
گفت: »نمی گذاریم غبار محرومیت بر چهره مردم 

بنشیند.«

به گــزارش صبــح صادق، ســردار سرلشــکر 
پاســدار حسین سالمی، فرمانده کل ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در اجتماع بزرگ ســپاهیان محمد 
رســول الله)ص( تهران بزرگ که در جوار حرم مطهر 
امام خمینی)ره( برگزار شد، اظهار کرد: »شما سپاهیان 
حضرت محمد رســول الله )ص( و امتداد آن نســل 
عظیم و با شکوه هستید که خرمشهر را آزاد کرد، شما 
محافظان اسالم، رویش های جدید در عرصه انقالب 

و ادامه دهندگان شهید حاج احمد متوسلیان هستید.«
وی گفــت: »فاتحــان بیت المقدس کــه امروز با 
بیرق های الوان برای آزادگی مسلمانان و نجات آنها از 
شر شرارت های صهیونیستی در حال حرکت هستند، 
در ســخت ترین حادثه تاریخ که دشمنان با همراهی 
آمریکا و اروپــا در حال تهاجم به کشــورمان بودند، 

ایستادگی و مقاومت کردند و به پیروزی رسیدند.«
فرمانده کل ســپاه افزود: »شما در مقابل آن صف 
به هم پیوســته و آرایش جهانی ایســتادید و مقاومت 
کردید، امام)ره( را در صحنه جهانی تنها نگذاشتید، در 
بیت المقدس خرمشهر را و در فتح المبین بخش مهمی 
از ایران اسالمی را آزاد کردید، در بدر درخشیدید، در 
احزاب همانند ستاره های کهکشانی زیباترین درخشش 
را به نمایش گذاشتید و در والفجر ۸ از رودخانه اروند 

عبور کردید.«
ســردار ســالمی ادامه داد: »شــما مانع از تکرار 
تجربیات تلخ تاریخ شدید، نگذاشتید امام در محراب 
ضربت بخورد، با سپاه معاویه تنها بماند و حادثه غمبار 

عاشورا تکرار شود، تاریخ این همایش دل انگیز شما را 
ثبت خواهد کرد.«

وی با بیان اینکه شما همچون استوانه های مستحکم 
اســالم و انقالب هستید، گفت: »شما سپر مستحکم 
بالی این امت و میدان دار هســتید که با شــکوه تمام 
حماسه امروز را به نمایش گذاشتید. این حماسه فقط 
برای این لحظه نیست و در تاریخ ماندگار خواهد بود.«
فرمانده کل ســپاه بیان کرد: »ملت هــا برای آنکه 
عزتمندانه بقا داشته باشند، باید در صحنه باشند، برای 
پیروزی همیشه باید در صحنه بود و برای شکست، یک 

اشتباه و سستی کافی است.«
سردار سالمی با بیان اینکه  بسیجی کسی است که 
همواره راه را بر دشــمنان می بندد، تأکید کرد: »شما 
سپاهیان محمد)ص(، پیامبری هستید که مبشر آزادی 
مسلمانان از بردگی، هدایت کننده مسلمانان به سمت 
نور و اســوه حســنه اخالق بود و بــرای هدایت همه 
انســان ها در همه عصرها آمده بود و شما سپاهیان آن 

پیامبر هستید.«
وی با اشــاره به اینکه هرجا دشمن حاضر شد، او 
را شکســت دادید و آرزوهای دشــمن را دفع کردید، 
ادامه داد: »دشمن فکر می کند ملت ایران به شایعه ها، 
دروغ ها و رویاهایش پاسخ می دهد، اما ملت ما آگاه، 

بیدار و هوشــیار است و همواره توطئه های دشمنان را 
خنثی کرده است.«

فرمانده کل ســپاه، با بیان اینکه دشمن نزول کرده، 
در حال غروب بوده و فروغش کم شده است، تصریح 
کرد: »امروز مطمئن تر و قوی تر هستیم و دشمن را در 
حال زوال می بینیم. فرار او را در افغانستان، شکست او 
را در یمن، فرار تدریجی او را از عراق و همچنین طلوع 

باعظمت اسالم را در منطقه می بینید.«
سردار سالمی ادامه داد: »اسالم قدرتی عظیم شکل 
داده و دشــمن را فرسوده کرده است، صدای شکستن 
استخوان های دشــمنان را می شــنویم و شکوهی از 

آرامش در قلب های ملت ایران هویداست.«
وی بیان کــرد: »هرچه دشــمن بر طبل شــایعه 
می نــوازد، ملت ایران آرام تر در صحنــه دفاع از نظام 
و انقــالب و گرفتن نگین انگشــتری انقالب با قامتی 
برافراشــته با روح هایی بلند برای حفظ دستاوردهای 

نظام امروز، آرایش وفاداری به خود گرفته است.«
فرمانده کل ســپاه با اشــاره به اینکه به هم کمک 
می کنیم و نمی گذاریم غبار محرومیت بر چهره مردم 
بنشیند، تأکید کرد: »شما مظهر نجات ملت هستید و 
همانگونه که در سیل، زلزله، کرونا و حوادث مختلف 
امدادگــر مردم بودید، امروز در شــرایط اقتصادی در 

پایگاه های مقاومت به مردم کمک کنید.«
سردار سالمی در پایان با بیان اینکه ما هرگز متوقف 
نمی شــویم و راه را ادامه می دهیم، خاطرنشــان کرد: 
»در فاصله زمانی نزدیک، در جایی نماز می خوانید که 
آرزویش را دارید و به زودی به امامت پیشوای مسلمین 

در مسجد االقصی نماز می خوانید.«
همچنین در این مراســم سردار ســرتیپ پاسدار 
حسن حسن زاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله)ص( 
تهران  بــزرگ با بیــان اینکــه کمک هــای مؤمنانه، 
گشت های رضویون، مقابله با کرونا، واکسیناسیون و 
دیگر خدمات اجتماعی از جمله اقدامات سپاه محمد 
رسول الله)ص( اســت، اظهار داشت: »امروز شاهد 
حضور سازمان یافته و مقتدرانه بسیجیان و رزمندگان 
و پاســداران بصیر هســتیم که وارثان به حق فاتحان 

خرمشهر هستند.«
ســردار حســن زاده تأکید کرد: »این بسیجیان و 
رزمندگان پرورش یافته مکتب امامین انقالب، شهدا 
و حاج قاسم سلیمانی هستند که راه شکست استکبار 
جهانی و رژیم صهیونیستی را آموخته و بارها آن را مشق 

کرده اند.«
فرمانده سپاه محمد رســول الله)ص( با بیان اینکه 
بســیجیان و رزمندگان به خوبی بــر وضعیت کنونی 
مشرف هستند و می دانند که هیمنه دشمن فرو ریخته 
و نابودی شان شتاب مضاعف یافته است، خاطرنشان 
کرد: »امروز شــاهد عقب افتادگی دشمنان انقالب در 

عرصه های گوناگون هستیم.«
وی گفت: »امــروز تمام ملت ایران، ســربازان و 
دلباختگان امام زمان)عج( خویشــند کــه عطر آن با 
نوای دلنشــین »ســالم فرمانده« در سراسر کشور به 
گوش می رسد و این بسترسازی برای ظهور حضرت 

حجت)عج( است.«
سردار حســن زاده در پایان تأکید کرد: »با اجرای 
مرحله نهایی عملیات الی بیت المقدس و آزادی قدس 
شریف شاهد برافراشته شدن پرچم »ال اله اال الله« در 

سراسر جهان خواهیم بود.«

گروه گزارش
صبح صادق

   گزارش   

نماینده ولی فقیه در ســپاه در ســخنرانی پیش از 
خطبه های نمــاز جمعه این هفتــه تهران گفت: 
»دشمنان بدانند که روحانیت و حوزه های علمیه 
محکم و استوار سنگرنشــین انقالب اسالمی و 
پیرو رهبر معظــم انقالب)مدظله العالی( بوده و 

میدان را برابر تهاجم ها خالی نمی کند.«
بــه گزارش صبــح صادق، حجت االســالم 
نماینده  والمســلمین عبدالله حاجی صادقــی، 
ولی فقیه در ســپاه پاسداران انقالب اسالمی طی 
ســخنانی پیش از خطبه های نمــاز جمعه تهران 
اظهار داشــت:» در مکتب قرآن و اهل  بیت)ع( 
آموخته ایم که جهاد و مبارزه مستمر در راه خدا، 
یک اصل همیشگی و تعطیل ناپذیر است. ممکن 
است عرصه های جهاد عوض شود؛ روزی جهاد 
با جان، مال، زبان، علم و روزی خدمت رســانی 
است؛ اما مهم آن است که سراسر زندگی مؤمن 
جهاد است، چون اســتقامت بر صراط مستقیم 

همواره با دشمنان مواجه است و این مسیر بدون 
دشمن نیست.«

وی افزود: »دشمناِن دیِن خدا هرگز حرکت، 
آزادی و استقالل مسلمانان را تحمل نمی کنند و 
این یک سنت الهی  است که جبهه باطل، در مقابِل 
جبهه حق وجود دارد و قرآن کریم فرمود که دعوای 
باطل با شما بر سر دین شماست و نه مسائل دیگر؛ 
آنها می خواهند دین شما را بگیرند. مشکل دشمن 

این است که مؤمنان زیر بار آنها نمی روند.«
نماینده ولی فقیه در سپاه بیان کرد: »در پرتو این 
جهاد است که مؤمنان آزمایش می شوند و عده ای 
از انسان های برگزیده به مقصد می رسند. شهادت 
نعمت و لطف خداوند است؛ امیرالمؤمنین)ع( در 
این باره می فرمایند که شهادت موضع شکر است؛ 
شــهید فقط زنده نیست؛ بلکه زنده کننده و عامل 

حیات است.«
حاجی صادقی  والمســلمین  حجت االسالم 

با بیان اینکــه روحانیت از زمان غیبت کبری امام 
زمان)عج( شهدای فراوانی را تقدیم اسالم کرده  
اســت، خاطر نشــان کرد: »تا االن ۷۱۰ یادواره 
شهدای روحانی در شهرهای مختلف برگزار شده 
و صحنه های زیبایی از پیوند امت با روحانیت رقم 

خورده است.«
وی ادامه داد: »کنگره ملی و سراسری شهدای 
روحانیت بنا بود اول اسفندماه سال ۱۳۹۸ برگزار 
شــود که به علت شــیوع کرونا امکان پذیر نبود و 
امسال در شرایطی که دشمن تهاجم فکری و بیانی 
را آغاز کرده و جهاد تبیین در رأس جهادها است 
هست و رهبر معظم انقالب اسالمی بر آن تأکید 
داشته اند، مناسب دیدیم تا کنگره شهدای جهاد 
تبیین را برگزار کنیم و این مراســم ۴ خرداد ماه 
در شهر مقدس قم با ســخنرانی ریاست محترم 

جمهوری اسالمی آقای رئیسی برگزار می شود.«
نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: »دشمنان 

بدانند که روحانیت و حوزه های علمیه محکم و 
استوار سنگرنشــین انقالب اسالمی و پیرو رهبر 
معظم انقالب بوده و میدان را برابر تهاجم ها خالی 
نمی کند. دشمن بداند که روحانیت، والیتمدار و 
تحت فرمان رهبر معظم انقالب است و تا زمانی 
که تمام کفر نابود شده و عالم آماده  نهضت ظهور 
بشــود، می ایســتد و می جنگد تا این انقالب را 
تحویل صاحبش حضرت حجت بن الحسن)عج( 

تقدیم کند.«

کنگره شهدای روحانی پاسداشت شهدای جهاد تبیین است
حجت االسالم والمسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه

سپاه



 مزدوری بیگانه
تمنا می کرد...

         

 در واکنش به توهین
مجری ضد انقالب به سردار دل ها

»سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد«

ر بی خودی و صحبت بی جا می کرد
ُ

ر غ
ُ

غ

حرفش این بود که محدود شدند آدم ها

با همین سفسطه ها غائله بر پا می کرد

آرزو داشت که روزی برود آن ور آب

به امید فرجی، با همه دعوا می کرد

آنقدر داد عالمت که قبولش کردند 

او که مزدوری بیگانه تمنا می کرد

بود سرگرم به این معرکه گردانی ها 

آن مترسک که حقایق همه حاشا می کرد

در کالمش همه جا حسرت آزادی بود

رفت کنج قفس افتاد و تماشا می کرد

دید در ظلمت داعش که چه اعجازی شد

چشم سردار که کار یدبیضا می کرد

هم پیاله شده با آل سعود و شیطان

هرنفس ذات پلیدش هویدا می کرد

علی  عرفانی)شاعر باشی(
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

رمان خوان حرفه ای

بارها  آیت الله العظمــی خامنه ای 
و  معــروف  رمان هــای  دربــاره 
نویســندگان مطرح دنیا صحبت هایی داشته 
است: »من در مقوله های سینمایی و هنرهای 
تجسمی و تصویری و امثال اینها ورود ندارم؛ 
یعنی یک مســتمع عالی هستم، اما در مورد 
شــعر و رمان نه، آدم عامی ای نیستم. از این 
آثاری که وجود دارد، زیاد خوانده ام.« رهبری 
می گوید این تبحر را در دوره سی چهل ساله به 
دست آورده است: »من در اثر کثرت برخورد 
با رمان هــای گوناگون می توانم نظر بدهم... 
شاید هزاران قصه از بهترین نویسندگان دنیا 
خوانده ام.« محســن چینی فروشــان درباره 
بخش رمان کتابخانه رهبــر معظم انقالب 
می گویــد: »کتاب های رمان ایشــان اغلب 
معروف هســتند و از نویسندگان مختلف و 
 کتاب های 

ً
معروف در کتابخانه هست. مثال

نویسندگان روس مثل چخوف، نویسندگان 
عــرب و رمان های مختلفی از نویســندگان 
فرانســوی مثل بالزاک و رومن روالن. باید 
بگویم که آقا خیلی به عنوان زندگی نامه نویس 
روی رومن روالن تأکید می کنند. در جلسه ای 
می گفتند: »ما کسی را مثل روالن نداشته ایم 
که بیایــد و زندگی نامه بــزرگان انقالب را 
بنویسد. ما چنین کتاب های را الزم داریم. این 
یک تخصص اســت و باید بعضی ها بروند 
دنبالش و یاد بگیرند و کمبودش احســاس 
می شود.« من خودم نشنیدم، ولی خبر دارم 
کــه کتاب دیگری که در همیــن زمینه به نام 
ســوربز منتشر شد، ایشــان آن را خواندند و 
حتی از لحاظ تکنیکی درباره آن نظر دادند که 
این کار قوی نیست. این روزآمد بودن ایشان 
خیلی قوی اســت. خالصه ایشان رمان های 
فراوانی از نویســندگان مختلف دارند؛ حاال 
نویســندگانی که به اصطالح به عنوان بچه 
مسلمان شناخته می شوند یا نویسندگانی که 

خیلی هم مذهبی نبودند.«
گفت وگو با محسن چینی فروشان
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای

 دلتنگی همیشه تازه است

 
هر چیز می تواند رنگ عادی شــدن به خود 
 دلتنگی و فراق که همیشــه تازه 

ّ
بگیرد؛ اال

اســت؛ شــبیه ماهی در دل آب. دلتنگی، 
همچون درختی است که قد می کشد، شاخ 
و برگ می گیرد، زیبا می شــود، به التماس 
دســت بلند می کند، اما دســتش به جایی 
نمی رســد. دلتنگی و فراق نامه عاشــقانه 
محبوبی است که ســفری طول و دراز طی 

می کند، اما خوانده نمی شود.
دل مان تنگ است. بیایید. ما غیر از شما 
کسی را نداریم. غیر از شما چه کسی است 
که ما را بفهمد؟ چه کســی اســت که ما را 
بخواند؟ چه کســی اســت، بی آنکه زبانی 
باز کنیم بگوید ســرت را باال بگیر درست 
می شــود و ما قند توی دل مان آب شــود که 

حتما درست می شود؟
آقا جان، تمام زندگی مان در گرو مددهای 
شماست؛ اگرچه هزار راه غلط رفته  باشیم. 
هزار رنگ گرفته باشــیم، در هزار توی دنیا 
گم شده باشــیم، باز هم از شما می خواهیم 
که دســت مان را بگیرید ما دل مان به پرچم 

هدایت اسم تان امیدوار است.

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام علی)ع( می فرماید: سینه خردمند مخزن راز اوست و گشاده رویی و خوش خویی دام دوستی است و 
تحّمل و بردباری از سختی ها پوشاننده بدی هاست و صلح و آشتی، پنهان کردن عیب هاست، اگر به جای 

زد و خورد بین دو کس صلح و آشتی برقرار شود، مردم به بدی های آنان آگاه نشوند.
حکمت های نهج البالغه، ص1091

عیوب پوشاننده   
   صادقانه    

هیچ کس به آدمی چیزی نمی دهد، مگــر خود او و هیچ کس چیزی از آدم دریغ نمی دارد، مگر خود او. 
بازی زندگی با وجود جمعی و اتصال به هم، یک بازی انفرادی اســت. اگر خودتان عوض شوید، همه 
اوضاع و شــرایط عوض خواهد شد! پس تغییر را بدون در نظر گرفتن عیب دیگران از خود آغاز کنید و 

اجازه دهید شما سرآغاز یک تحول مثبت باشید. سرآغاز بهترین ها...

ین ها بهتر سرآغاز   
   صبحانه    

 مثل مادر غریب
ای بهار همیشه های خدا

ای که از آسمان شدی جاری
از چه این روزها شکسته شدی

بغض داری ولی نمی باری
الاقل صبر کن مسافر شب

گریه کن گریه در معابر شب
صبح صادق به جز تو کیست بگو

کیست جز تو امام بیداری
گاه گاهی که حرف هم داری
شهر در خواب می رود انگار

آه آقا چه می کشی با این
استخوانی که در گلو داری

کوچه ای در مدینه منتظر است
تا که روضه بخوانی از دیوار

تا تو هم مثل مادرت آنجا
حس کنی بین درب و دیواری

تا که کوچه به کوچه پخش شود
هم صدایی غربتت با او
تا بفهمند فاطمی هستی
مثل مادر به غم گرفتاری
تا که دست تو را نبندند و
هی به یاد علی نخندند و

نکشندت پیاده اینگونه
هی به قصد امام آزاری

شب شد و یک عبا و عمامه
باز هم بین کوچه افتاده

باز هم اهل خانه می ریزند
پشت پای تو گریه و زاری

می برندت به قصر سرخ بال
کوفه یا شام یا که کرب وبال
بهتر است یک کمی با خود

تربت از قتلگاه برداری

رحمان نوازنی

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

حسن نوروزی
نویسنده

جواد عمارلو
کارشناس   تغذیه

   تلخند    
هوشمندسازی یارانه ها؛ کوتاه کردن دست رانتخواران

ساعت از هفت صبح گذشته است. مترو 
مثل همیشه شــلوغ اســت. همه برای 
رســیدن به مقصد عجله دارند. مــرد جوان مثل 
دیگران در ایستگاه می ایســتد تا قطار بعدی از راه 
برسد و او را به موقع سر کالس برساند. دستی الی 
موهای لختش می برد، ُنچ کش داری می کشــد و 

روی صندلی های سالن می نشیند.
نگاهی به پیراهنی که موقع آمدن اتو کرده و تنش 
کرده بود، می اندازد. هنوز هم چروک های ریز روی 
آســتین ها برایش دهن کجی می کنند. دیگر از تنها 
زندگی کردن در شهر غریب خسته شده، امروز توی 
دانشــگاه ارائه دارد. خدا خدا می کند تحقیقات و 
تالش هایش به سرانجام خوبی برسد و خیالش از 
بابت پایان کار راحت شود تا بتواند یک دل سیر به 
روستا برگردد و استراحت کند. مرد جوان هنوز در 
این افکار چرخ می زند، که دســت کوچکی روی 

شانه اش می نشیند.

ـ آقا جوراب می خرید؟ جفتی ده تومن!
جوان دانشجو سر بلند می کند. جثه ریز پسرک 
توی عکاسخانه چشم های مرد جوان قاب می شود.

صورتی سبزه که گونه های الغرش بیش از همه 
به چشم می آید. منحنی لبخند پسرک به زور روی 
لب هایش کش می آید. نیمچه خمیازه ای می کشد 
و با التماس می گوید: »آقا تو رو خدا از این جورابا 

بخرید!«
جــوان با خنده دســت الی دســته جوراب ها 

می برد.
ـ پسر جون گمونم غیر از من کسی جوراب هاتو 
نمی خره ها... آخه هفته پیش سه جفت ازت خریدم!

پسرک گردن کج می کند.
ـ تو رو خدا بخر... بخر دیگه جنس شون خوبه!

مرد با اکراه بلند می شود و سعی می کند به او کم 
محلی کند؛ اما انگشت شصت پای پسرک از میان 
ســوراخ جوراب و نوک دمپایی پالستیکی برایش 

شکلک در می آورد.
نگاهی به ســاعتش و ســپس بــه انتهای تونل 

می اندازد.
اسکناس پنجاه تومانی از میان کیف پولش بیرون 

می کشد و سمت پسرک می گیرد. با دیدن اسکناس 
خواب از صورت خسته اش می پرد.

ـ یعنی پنج جفت بدم؟
مرد جوان در دلش به نیتی فکر می کند. با عجله 
جوراب های توی دســت او را زیر و رو می کند و به 
زحمت یک جفت جوراب که اندازه پای پســرک 
باشد، پیدا می کند. روی پاهایش می نشیند و هم قد 

پسر می شود.
ـ خودم نمی خوام. فقط این یه جفت رو همین 
االن پات کن من ببینم بعد بــرم، االن مترو می یاد 

زود باش!
گوشــه چشــم های پســرک از تعجب چاک 

می خورد.
پســرک دســته جوراب هــا را روی صندلی 
پوشــیدن  مشــغول  و  می گــذارد  پالســتیکی 
جوراب هایی می شــود که جــوان برایش خریده 

است.
قطار می ایســتد. مرد با عجله خودش را درون 
مترو جا می دهد و پشت پنجره واگن از لبخندی که 
به همین ســادگی از مصنوعی بودن در آمده و روی 

صورت پسرک گل انداخته است، لذت می برد.

   داستان    

به همین سادگی

صدیقه شاهسون
نویسنده

در کم کاری تیروئید سطح ترشــح هورمون های تنظیم کننده سوخت وساز 
بدن یا به عبارت دیگر میزان مصرف چربی ها، پروتئین ها و کربوهیدرات ها 
کاهش می یابد. شایع ترین عالیم کم کاری تیروئید عبارتند از: صورت پف 
آلود، خســتگی، خواب آلودگی، ریزش مو، تنبلی روده، یبوست، حساس 
شدن به سرما، خشکی شدید پوست، اختالل در عادت ماهیانه، افزایش وزن 
و... که در طب سنتی عالیم مذکور را ناشی از سرد شدن طبع بدن می دانند.  
عمده تریــن اقدام درمانی کم کاری تیروئید در طــب نوین هورمون درمانی 
است که پزشک معالج با توجه به شدت بیماری، میزان مصرف دارو را برای 
افراد تجویز می کند. مطالعات نشان داده اند، مصرف بعضی مواد غذایی که 
»گواتروژن« نامیده می شوند، باید در افراد با کم کاری تیروئید کاهش یابد. 
این دسته از مواد غذایی شامل انواع کلم ها، سویا، بادام زمینی، شلغم، روغن 
کلزا)کانوال(، ارزن و اســفناج است. توصیه می شود در صورتی که افراد به 
مصرف این دسته از مواد غذایی تمایل دارند، به صورت پخته آنها را مصرف 
کنند. رعایت رژیم غذایی برای جلوگیری از افزایش وزن موضوع بسیار حائز 
اهمیت در این افراد اســت. در طب سنتی درمان کم کاری تیروئید از طریق 
دو روش به صورت همزمان صورت می گیرد. کاهش مصرف ســردیجات 
و افزایش مصرف گرمیجات. ســعی کنید مصرف مواد غذایی سرد، نظیر 
ماست، برنج، خیار، کاهو، هندوانه، گوشت گوساله، مرغ و... را به حداقل 
رســانده و مصرف مرتب غذاهای گرم، مانند انواع شــیره، ارده، عســل، 
خرما، گوشت گوسفند و... را بیشتر کنید. همچنین جایگزین کردن چای 
با دمنوش هایی با طبع گرم در درمان این بیماری کارگشاست. گفتنی است، 
مصرف بی رویه و خودســرانه دمنوش ها و داروهای گیاهی با تصور طبیعی 
 اشتباه بوده و می تواند اثرات جبران ناپذیری بر جای بگذارد.

ً
بودن آنها کامال

    سالمت    

وئید  کم کاری تیر


