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نماینده ولی فقیه در سپاه تشریح کرد

چگونه »انتخاب« به »تعصب« بدل شد؟!عضو کمیسیون کشاورزی مجلس
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عدالت سیاسی

 ســیدمحمود دعایی چهره ای نام آشنا برای 
مردم، به ویژه اهالی رسانه و مطبوعات بود. 
این چهره بی ادعا و بی تکلف را در جلسات 
و محافل مدیران و دست اندرکاران رسانه به 
دفعات دیده بــودم. مرحوم دعایی به لحاظ 
خط و مشــی سیاســی و جریانــی در یک 
طیف سیاســی تعریف می شد؛ اما اصالت 
شــخصیت و اعتقــاد و بــاور او به انقالب 
اسالمی و امام خمینی)ره( موجب شده بود 
تا پس از دوران حیات امام راحل نیز تبعیت 
از رهبری را سرلوحه حرکت خود قرار دهد 

و تا پایان مقید به آرمان های انقالب باشد.
برخی ویژگی های رفتاری و اخالقی آن 
مرحوم و ســبقه سیاســی و مبارزاتی اش به 
زیباترین شــکل در پیام رهبر فرزانه انقالب 
متبلور شد: »ایشان برخوردار از صفات نیک 
و پسندیده ای بودند: صفا و سالمت نفس، 
فروتنی و ساده زیستی، پاکدستی و قناعت، 
ارادت عمیــق و راســخ به امــام بزرگوار و 
انقالب و پایداری و وفا در دوستی و رفاقت. 
گذشــته ایشــان در عراق و ایران در دوران 
مبارزات هم فصل ُمشــِبع دیگری اســت 
که موجب رحمت و مغفرت الهی اســت؛ 

ان شاءالله.«
معظم له در جایگاه رهبر جامعه اسالمی 
کــه خود از پیشــگامان نهضــت از دوران 
مبارزه علیه رژیم ستمشــاهی بوده، از یک 
سو شــناخت دقیقی از چهره های سیاسی 
اصیل انقالب دارند و از سوی دیگر تجربه 
سال های گذشته نشــان می دهد، ایشان در 
فقدان شــخصیت های سیاســی و انقالبی 
و... تنها به صدور پیامی بســنده نمی کنند و 
در موارد متعــددی آنچه باید افکار عمومی 
بدانند و برای شــان یادآوری شــود، با دقت 
و تدبیــر و بدون مالحظه و مســامحه بیان 
می کنند. با این نگاه استفاده از چنین تعابیری 
توصیف شــخصیت حجت االســالم  در 
این  بــودن  نهادینه  دعایــی، نشــان دهنده 
ویژگی ها در آن مرحوم اســت و حکایت از 
انصاف و قدرشناســی رهبر معظم انقالب 
از کسانی اســت که با هر سلیقه و گرایشی 
به انقالب اسالمی و مردم خدمت کرده اند. 
پــس از درگذشــت آقای دعایــی با وجود 
خبرهایی که از گوشه و کنار درباره گزینه های 
مدیریت مؤسســه و روزنامــه اطالعات به 
گوش می رسید، حکیم انقالب در انتخابی 
شایسته یکی از چهره های نام آشنای عرصه 
علم، فقه و فرهنگ و رسانه، یعنی سیدعباس 
صالحی را به نمایندگی خود در مؤسســه و 
روزنامه اطالعات و مدیر مسئول آن روزنامه 
منصوب کردند که از نظر سیاسی با مرحوم 
دعایی همســو و دارای ســوابق مبارزاتی و 
انقالبی است. اما نکته مهم در این انتخاب، 
نگاه و باور رهبر معظم انقالب بر این اصل 
است که یک روزنامه ای تا کنون »نمایشگر 
یکی از اضالع نظام و انقالب« بوده و »چند 
وجهی بودن نگاه ها و سالیق سیاسی در میان 
نخبگانی که در اعتقاد راســخ به انقالب و 
نظام اسالمی مشــترکند، وجود روزنامه ای 
با این خصوصیت را مفید و شــاید الزامی 

می کرده و اکنون نیز آن چنان است.« 
نوع نگاه حکیم انقــالب به جریان های 
سیاسی نشــان دهنده اعتقاد و احترام ایشان 
به حضــور و فعالیت ســالیق مختلف در 
عرصه های اجتماعی و سیاســی و الزامات 
آن مانند داشتن رسانه برای بیان دیدگاه ها و 
نظرات شان به منزله یکی از اصول حکمرانی 
است. در نگاه کالن تر می توان این موضوع 
را با عنوان »عدالت سیاســی« نیز تجزیه و 
تحلیل کرد که یکی از شاخصه های مکتب 
امام)ره( است که رهبر معظم انقالب خود 
مبّین، مبلغ و استاد بزرگ این مکتب هستند. 

   سرمقاله    

تعهد در برابر تعهد
در حالی شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی هفته پیش دومین قطعنامه ضد ایرانی خود را 
بعد از برجام علیه جمهوری اسالمی ایران صادر کرد 
که در خرداد 1399 هم قطعنامه مشــابهی از سوی 
سه کشور اروپایی عضو برجام و با حمایت آمریکا 

پیشنهاد و تصویب شده بود.
تصویب قطعنامه سیاســی در شــورای حکام 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی با فلســفه وجودی 
برجام آشکارا در تعارض است. در واقع، جمهوری 
اســالمی برجام را پذیرفت تا رفع اتهام شــود و با 
بازرســی های که به صورت منظــم و روزانه اتفاق 
می افتاد، سناریوی »متهم ســازی« ایران رفع شود. 
چنانچه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
از 2015 تاکنــون، 15 بــار انحراف نداشــتن در 
فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی ایران را به 
صورت رسمی اعالم کرده و هیچ گونه اختالفی بین 
ایران و آژانس وجود نداشته است و همه موضوعات 
اختالفی بین دو طرف در ســال 2015 حل شــده 
است. به این معنا که پیش از امضای برجام، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، با بررســی کامل، انحراف 
نداشــتن برنامه هســته ای ایران تأیید کرده و سپس 

برجام امضا شده است. 

 Bدوگانگی در رفتار آژانس
»یوکیا آمانو« مدیرکل سابق آژانس بین الملل انرژی 
اتمی در بیانیــه مقدماتی خود خطاب به شــورای 

حکام اعالم کرده بود: »آژانس مدرکی دال بر اقدام 
ایران برای ساخت وســیله انفجاری هسته ای پس 
از سال 2009 نیافته اســت.« در این بیانیه که متن 
آن در پایگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشــر 
شده، آمده است: »آژانس هیچ مدرک معتبری دال 
بر فعالیت های مربوط به ســاخت وسیله هسته ای 
انفجاری در ایران پس از ســال 2009 در دســت 
ندارد.« بنابراین شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی، 24 آذر 1394 به اتفــاق آرا پرونده 
»ابعــاد نظامی احتمالی« برنامه هســته ای ایران را 
مختومه اعالم کرد. این قطعنامه نه فقط برای بستن 
PMD، بلکه از آن مهم تر به منظور تدوین فصل نوینی 

برای پرونده هســته ای ایران در شــورای حکام، در 
پرتو برجام و قطعنامه جدید شورای امنیت طراحی 
شــده و به همین دلیل است که تمامی قطعنامه های 
گذشته خود را لغو می کند. این متن نشان می دهد، 
 صلح آمیز 

ً
جمهوری اســالمی ایران در مسیر کامال

هسته ای قدم برداشته است و حتی برای نشان دادن 
کامل حســن نیت خود، بازرسی های فراپادمانی را 
نیز پذیرفت. با این حال، در ســال 2022 »رافائل 
گروســی« مدیر کل سیاســی آژانس که بر مبنای 
منافع صهیونیســت ها، حیثیت و اعتبــار آژانس را 
زیر ســؤال برده اســت، در یک گزارش غیر واقعی 
اقــدام به اتهام ســازی ایران می کنــد و در نتیجه با 
ارائه پیش نویس از سوی آمریکا و سه کشور مطرح 
اروپایی، قطعنامــه ای علیه ایران صادر می شــود. 
نویسندگان این قطعنامه نسبت به ادعاهای ساختگی 
درباره پیدا شــدن مواد هسته ای در سه مکان اعالم 
نشده در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری 
کامل ایران با آژانس بین المللی هســته ای شده اند. 
وزارت امــور خارجه در واکنش به ایــن اقدام، در 

 برخی یادشــان رفته 
ً
بیانیه ای اعــالم کرد: »ظاهرا

که تمام موضوعات گذشــته یک بار و برای همیشه 
در 15 دســامبر 2015 از سوی شورای حکام بسته 
شد. جمهوری اسالمی ایران طی سال های گذشته 
همواره با آژانس همکاری سازنده ای داشته و انجام 
بخش قابل توجهی از بازرسی های آژانس در سطح 
جهانی در ایــران مؤید این نکته اســت؛ به گونه ای 
که کشــورمان در حال حاضر از شفاف ترین برنامه 
صلح آمیز هسته ای در میان کشورهای عضو آژانس 

برخوردار است.«

 B امتیازگیری گزاف
تحریم و تأثیر آن موضوعی است که زمان تأثیرگذاری 
آن محدود اســت و تنها آمریکا با نــگاه ابزاری به 
تحریــم، به دنبال تحقق هدفی باالتر در سیاســت 
خارجی)امتیــاز گرفتــن از طرف مقابل( اســت. 
»ریچارد نفیو« نویســنده کتاب »هنــر تحریم ها« 
درباره تحریم ها می نویسد: »طرف تحریم کننده انواع 
و اقسام فشارها، از جمله تهدید )غیرواقعی( نظامی 
و اقدامات و رتوریک شــدیداللحن سیاسی را باید 
به گونه ای ســازماندهی کند که طرف تحریم شونده 
احســاس کند راننده ای که پشــت فرمان تحریم و 
تهدید نشســته فرمان را کنده و به دور انداخته است 
و تخت گاز به ســوی تنبیه او می آید، در این صورت 
طرف تحریم شــونده هــم که اقدامــات تدافعی و  
مقابله به مثل را اتخاذ کرده است، الجرم صحنه را 
ترک می کند و امتیــاز خواهد داد.« در واقع ایاالت 
متحده آمریــکا با »معتبرســازی« تهدیدات »غیر 
واقعی« خود از طریق »نهادهای بین المللی« تحت 
عنوان »بازی بزدل« ســعی در امتیازگیری گزاف از 
طرف مقابل دارد. بدیهی اســت که قطعنامه اخیر 

شــورای حکام را باید در همین چارچوب ارزیابی 
کرد. رفتاری که نشــان می دهد، »استدالل سازی« 
و »منطــق تأمین منافع« جمهوری اســالمی ایران 
در چارچوب مذاکرات وین ســبب شــده اســت 
که آمریکا نتواند با سیاســت تحمیلــی تهدید و با 
»وعده ســازی« از جمهوری اســالمی ایران امتیاز 
 بگیرد و همچنان برجام یک طرفه را به ایران تحمیل 

کند. 

 Bبهره سخن
بدون شــک، هیچ کشــوری به انــدازه جمهوری 
اســالمی ایران با آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
بــرای شفاف ســازی فعالیت های هســته ای خود 
همکاری نکرده است؛ ولی همچنان غرب به دنبال 
متهم سازی ایران است. رویکردی که مخابره کننده 
ذات درونی غربی ها در قبال نظام اســالمی اســت 
و دنبال کردن سیاســت »مهار جمهوری اســالمی 
ایران« و »نرمال سازی« ایران از دید خودشان است 
که خوشــبختانه این راهبرد غرب در این وضعیت 
شکست خورده است و اکنون به اذعان خودشان با 

نبود راهبرد در قبال ایران مواجهند.
طرف غربی بــه جز توافق و احیای برجام، هیچ 
پلن دیگری ندارد و تمام رفتارهای غرب اعم از فشار 
سیاسی، ناامن ســازی از طریق رژیم صهیونیستی، 
تــالش برای صــدور قطعنامــه و... در چارچوب 
»تاکتیک« یــا رویکرد کوتاه مــدت قابل تحلیل و 

ارزیابی است. 
مدیریت اقتصاد و وضعیت سیاســی و رسانه ای 
کشــور و اجماع ســازی داخلی می تواند شــرایط 
مدیریت رفتارهــای غرب را فراهم کــرده و برای 

همیشه غرب را نسبت به مهار ایران ناامید کند. 

آیین تجلیل از متولیان اولین کنگره 4 هزار شــهید 
روحانی کشــور همزمان با میالد امــام رضا)ع( با 
عبدالله  والمســلمین  حجت االسالم  ســخنرانی 
حاجی صادقی در ســالن شــهید محالتی ســتاد 

نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار شد.
به گــزارش خبرنــگار صبح صــادق، نماینده 
ولی فقیه در سپاه در این آیین با اشاره به سالروز میالد 
حضرت علی ابن موســی الرضا)ع(، ایشان را ولی 
نعمت و محور تشیع امروز نه تنها در ایران و انقالب 
اســالمی، بلکه در جهان دانست و گفت: »بعد از 
حضرت صدیقه طاهره)س( تنها امام و فردی که از 
سوی رسول مکرم اسالم)ص( پاره تن پیامبر معرفی 
شــد، حضرت امام رضا)ع( است و از ویژگی های 
مهم امام رضا)ع( این اســت که هر کســی که امام 
رضــا)ع( را به امامت قبول دارد، شــیعه 12 امامی 
است، چون تا قبل از ایشان شیعه شقوقی پیدا کرده، 
اما در دوران ایشــان تا دوران غیبت دیگر شقه ای از 

جریان شیعه درست نشد.« 
وی با بیان اینکه از ســال 148 هجری که میالد 
امام رضا)ع( است، تا سال 183 که ایشان به امامت 
رسیدند، دوران حیات امام موسی کاظم بوده و امام 
رضا)ع( 20 ســال امامت کردند، ده سال در دوران 
هارون الرشــید و پنج سال دوران امین و درگیری او 
با مأمون و پنج سال دوران مأمون که به نظر پنج سال 
آخر عمر ایشــان یکی از مهم ترین فراز های تاریخ 

شیعه است.
نماینده ولی فقیه در ســپاه با اشــاره به نقشــه و 
طراحــی فتنه خطرناک مأمون افــزود: »به عبارتی 
مأمــون را معاویه دوم و شــاید حتــی خطرناک تر 
از معاویــه می دانند، چرا که فتنه ای بســیار زیرکانه 

طراحی کرد و آن را هم بسیار خوب اجرا کرد.« 
وی ادامه داد: »مأمــون طراحی ای کرده بود که 
به اعتبار خودش در هر دو صورت برنده می شد. او 
می خواست کاری را که برخی صحابه پیامبر)ص( 
بعــد از رحلت ایشــان انجام دادند و مســیر ادامه 
حکومت را از والیت به خالفت کشاندند، تکمیل 
کنــد و در کل والیت را از صحنه دین حذف کند تا 

دین خالی و تهی شود.«
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی ادامه 
داد: »مأمــون معتقد بود که اشــتباه پدرش و عمده 

خلفای اموی و عباسی این بوده که بدون پیوست و 
آمادگی ذهنی به مردم اقدام به حذف سلســله ائمه 
می کردند و این باعث می شــد تا در طرح های شان 
موفق نباشند، برای مثال پدرش هارون الرشید امام 
موسی کاظم را 14 سال زندان انداخت و بعد شهید 
کرد، در حالی که گفته می شــود یک و نیم میلیون 

انسان امام موسی کاظم)ع( را تشییع کردند.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه گفت: »مأمون برای 
حذف والیــت از ادبیات دینی و مهــار علویان در 
سرزمین های اسالمی ابتدا هیئتی را نزد امام رضا)ع( 
فرستاد و صد البته این هیئت به هر شهر که در مسیر 
می رسید، شایع می شد که برای دادن حق اهل بیت 
پیامبر)ص( دارند بــه مدینه می روند که ذهن مردم 
را آماده هر اقــدام بعدی کند، در ادامه طرحش این 
بود که حکومت را نه در مدینه، بلکه در مرو به امام 
بسپارد، وقتی در مدینه امام رضا)ع( را به مرو دعوت 
کــرد تا این حق را به قول خــودش در مرو ادا کند، 
تأکید کرد که امام را با هر چه شــده و با زور بیاورند 
مرو و در مسیر شهرهایی که رد می شوند هم این امر 
را جار بزنند تا مردم خوب متوجه این اقدام شوند.«

وی افزود: »مأمون معتقد بود که امام یا می پذیرد 
که خالفــت یا ولی عهــدی را بر عهــده بگیرد یا 
نمی پذیرد، که اگر نپذیرد با این مقدمه سازی رسانه ای 
می تواند حکم قتــل امام را بدهد، اگر هم بپذیرد با 
این امر بساط والیت جمع خواهد شد و والیت در 
کل به خالفت تبدیل می شود. اگر هم امام ولی عهد 
باشد از نگاه علویون به حکومت مأمون مشروعیت 

بخشیده شده و امام را تحت کنترل دارد.«

نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه به حکمت امام 
رضا)ع( برای خنثی سازی همه این طرح های مأمون 
اشاره کرد و افزود: »امام رضا)ع( جشن حرکت خود 
برای رفتن به مرو و خالفت و ولی عهد شــدن را در 
مدینه به مجلس گریه تبدیل کردند و به همه گفتند، 
این ســفر انتهایش به شهادت ایشان ختم می شود و 
خودشــان فرمودند که برای شان گریه کنند، همین 
روند را در همه شــهرهای مسیر داشتند تا جایی که 
از یک منزل به بعد مأمون دستور داد امام را مخفیانه 
عبور دهند، در همین جا بود که مردم نیشابور سه روز 
بعد از استراحت کاروان امام رضا)ع( در شهرشان 
موقع خروج ایشان، متوجه حضورشان شدند و آن 
تجمع عظیم و بیان حدیث سلسله الذهب آنجا انجام 
شد و شرط توحید را والیت مطرح کردند که بخشی 

از طرح های مأمون خنثی شد.«
وی ادامــه داد: »امام رضــا)ع( در مقابل مأمون 
که گفت یا قبول کنید یا شــما را به قتل می رســانم 
ضمن قبول والیت عهدی چند شــرط گذاشت که 
این شــرط ها هم خنثی کننده مابقی اهداف مأمون 
شــد؛ اینکه ایشــان به هیچ وجه در هیــچ یک از 
امور حکومت دخالت نداشــته باشند، اصلی ترین 
این شــروط بود؛ اما ایشــان در هر مجلسی هم که 
می نشستند می گفتند که بر اساس تهدید این منصب 

را پذیرفته اند.«
نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: »امام رضا)ع( در 
این مدت در هر مجلس و محفلی که بر می آمد اقدام 
به تشریح نقشه جامعه امامت می کردند که سه مورد 
را بنده در تحف العقول سراغ دارم، از طرفی مأمون 

قصد داشــت با برگزاری جلسات مناظره و مباحثه 
بزرگ با حضور همه علمای اسالم و دیگر مذاهب 
و حضور امام رضا)ع( در این جلســات نشان دهد 
که ایشــان یک عالم عادی مثل مابقی علماست که 
همینجا می بینیم امام رضا)ع( آنچنان حضور قوی 
و بحث هــای متقنی دارند که مأمون را از کرده خود 

پشیمان می کند.«
وی در انتهای این فراز از سخنان خود افزود: »با 
این اوصاف مأمون که از طرح ها و فتنه هایی که چیده 
بود و ناامید شد و پشتش در مقابله با امام رضا)ع( به 
خاک مالیده شــد، باز به روش پدران و اجداد خود 
و بنی امیه روی آورد و شــهادت امام ابتدا به وسیله 
غالمان خود و در نهایت با دخالت مستقیم خود را 

پیگیری کرد.«
نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: »باید مبتنی بر این 
امر از امام رضا)ع( چنــد درس بگیریم، اول اینکه 
درک خوب و درســت از فتنه ها داشته باشیم، دوم 
آنکه بهتریــن طراحی را برای تبدیل فتنه به فرصت 
داشــته باشــیم و این درس مهم را از امام رضا)ع( 
بیاموزیم که حقیقت دین در والیت است و در دفاع 
از دین شجاعت، صراحت و قاطعیت داشته باشیم 
و حتی از آبروی خودمان هم اگر الزم باشــد، خرج 

کنیم.«
وی در بخش پایانی ســخنان خود با اشــاره به 
برگزاری موفق اولین کنگره شهدای روحانی ضمن 
پاسداشت همه خدمات نیروهای دخیل در برپایی 
این کنگره، بر لزوم تــداوم کار دبیرخانه این کنگره 
و تمرکــز روی چند موضــوع از جمله موضوعات 

ترویجی و فرهنگسازی تأکید کرد.
گفتنی اســت، در ابتدای این مراسم نیز سردار 
سرتیپ دوم حسین محبی، دبیر کنگره ملی شهدای 
روحانی کشور گزارشی از روند 24 ساله فعالیت های 
این کنگره ارائه کرد و در پایان این مراسم با حضور 
نماینده ولی فقیه در سپاه و سردار فرجیان زاده معاون 
هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه درسپاه تعدادی 
از افراد شاخص کمیته های 14گانه کنگره با اهدای 
لوح به نمایندگی از سایر دست اندرکاران قدردانی 
و اعالم شد که لوح ســپاس سایر فعاالن برای آنها 

ارسال خواهد شد.

 امام رضا)ع( چگونه
فتنه مأمون را خنثی کرد؟

نماینده ولی فقیه در سپاه در آیین تجلیل از عوامل اجرایی کنگره 4 هزار شهید روحانی تشریح کرد
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پیوست

حوادث رخ داده در انتخابات سال 1388 را 
می توان تعیین عینی جنگ روایت هایی دانست 
که آثــار آن از جدال در ذهن ها و کالم ها عبور 
کرده و در کــف جامعه، به تنــش و درگیری 
و اردوکشــی خیابانی انجامیــد و پایتخت را 
برای روزهای متمادی به محلی برای درگیری 
و آشــوب و بلوا بدل کرد و امنیت را از مردم 
گرفت. در این میان، دو روایت تمام قد در برابر 
یکدیگر صف آرایی کرده بودند و هر یک تالش 
می کردند به نحوی اذهــان عمومی را مطابق 

آنچه خود مدعی بودند، سامان دهند. 

 B!روایت اول: روایت سالمت
روایت اول معتقد بود نظام اسالمی مبتنی بر رأی و 
خواست ملت شکل گرفته و در طول حدود چهار 
دهه گذشــته و در بیــش از 30 انتخابات برگزار 
شده، این اراده و خواست ملت بوده که پیش رفته 
و برگزیده شــده و بر مسند قدرت تکیه زده است 
و نظام اســالمی آرای مردم را به مثابه حق الناس 
دانســته و صیانت از آرا را بــه خوبی تأمین کرده 
است. به واقع، نظام انتخاباتی جمهوری اسالمی 
به نحوی طرح ریزی شده که امکان هرگونه تقلب 
سازماندهی شــده در آن وجود ندارد و نهادهای 
نظارتی با اشراف کامل بر روند انتخابات، سالمت 

آن را تضمین کرده اند.

 B!روایت دوم: روایت تقلب
روایــت دوم تصویــری مخدوش و مشــوش از 
انتخابــات در ایران ارائه می کــرد که مبتنی بر آن 
جمهوری اسالمی آلوده به تقلب و تخلف بوده و 
نمی توان اعتمادی به سالمت انتخابات آن داشت. 
 این 

ً
در انتخابات روز 22 خرداد 1388 نیز عمال

تقلب رخ داده و آنچــه در قالب نتایج انتخابات 
اعالم شده، آمار مخدوشی است که بازتاب دهنده 
رأی ملت نیست و فرد دیگری حائز بیشترین آرای 
ملت شــده اســت و رئیس جمهور معرفی شده 
انتخاب واقعی اکثریت رأی دهندگان نیســت! در 
این انتخابات یک اراده سیاسی تصمیم گرفته بود 
تا به جای ملت تصمیم بگیرد و گزینه مدنظر خود 
را به هر نحو ممکن بر صندلی قدرت بنشاند و در 
این مســیر از هرگونه تخلف دریغ نورزید و اراده 

خود را پیش برد.

 B صف آرایی دو روایت
طبیعی اســت کــه در هر نظام سیاســی اصل بر 
اعتماد به نظام حاکم و مجریان انتخابات است و 
این روایت اول اســت که اصل بوده و روایت دوم 
باید برای ادعای خود دالیل و قراین و مستنداتی 
ارائه کند؛ اما روایت دوم به جای آنکه مستنداتی 
ارائه دهد، از شگردهای مختلف عملیات روانی، 
همچون اتهام زنی و برچسب زنی و بزرگ نمایی 
و پافشاری و تکرار بهره می گرفت. در این مسیر، 
مدعیان تقلب در انتخابات همه توان رســانه ای 
داخلی و خارجی خــود را نیز برای فراگیر کردن 

»روایت تقلب« به صف کرده بودند!

 B شبهه افکنی پیش از برگزاری انتخابات
ســال 1387 بود که به تدریج فضای کشور آماده 
انتخابات  شــد و جریان اصالح طلب خیلی زود 
بر طبل تقلب کوفت. در تیر ماه آن سال، سازمان 
مجاهدین انقــالب طی قطعنامه کنگره دوازدهم 
خــود موضوع »تقلب« در انتخابــات پیش رو را 
بــرای اولین بار مطــرح کرد. چند مــاه بعد، در 
مراسم سی  امین سالگرد قانون گذاری در مجلس 
شورای اسالمی در آذرماه ســال 1387، مرحوم 
هاشمی رفســنجانی اعالم داشــت: »مردم هیچ 

گاه ضد انقالب نمی  شــوند و اگر احساس کنند، 
رأی شان جور دیگری خوانده می  شود و تأثیرگذار 
نیست و نیز احساس کنند نمی  توانند نقش خود را 
به خوبی در جامعه ایفا کنند، حضورشان ضعیف 

می  شود.«
»محسن  آرمین« سخنگوی سازمان نیز در دی 
ماه ســال 1387 اظهار داشت: »از مراجع تقلید 
می خواهیم نظر خود را درباره حکم شرعی دست 
بردن در آرای مردم به صراحــت اعالم کنند تا با 
اعالم نظر آنها، جلوی تخلف در انتخابات گرفته 
شود.« سیدحسین مرعشــی، سخنگوی حزب 
کارگزاران سازندگی نیز همین سخنان را به نحوی 
دیگر تکرار و تصریح کــرد: »مردم باید اطمینان 
داشته باشند که رأی  شان درست خوانده می  شود 
تا پای صندوق رأی بیایند. باید بدانند هرچه آنان 
می  خواهند، همان اتفــاق می  افتد و امانت حفظ 

خواهد شد.«  
حجم این سم پاشی و تخریب به حدی بود که 
رهبر معظم انقالب در نخستین روز سال 1388 
در جمع زائران حرم رضوی به »تالش هایی برای 

خدشه دار جلوه دادن انتخابات« هشدار دادند. 
اما ایــن توصیه ها و راهنمایی هــا این جریان 
سیاســی را که موفقیت خــود را در القای تقلب 
در انتخابات می دید، از مســیری که برگزیده بود، 

منصرف نکرد!
چنــد روز بعــد در تاریــخ 21 فروردین ماه، 
ســازمان مجاهدین طی بیانیــه ای در حمایت از 
نامزدی میرحسین موسوی، اینگونه ادعای دورغین 
ت 

ّ
خود را تکرار کرد: »سالمت انتخابات به شد

 
ً
به مخاطره افتاده است؛ به طوری که دیگر تقریبا

اعتمادی به آمارهای انتخابات از جمعیت واجد 
حق رأی گرفته تا آرای شــرکت کنندگان وتا آرای 

کاندیداها وجود ندارد.«
تداوم این جریان موجب شــد نهم اردیبهشت  
88 نیــز این موضوع در میــان محورهای بیانات 
رهبری جای گیــرد و معظم له تأکیــد کنند: »با 
حضور پرانگیزه مردم همواره انتخاباتی ســالم، 
متقن و خوب در ایران برگزار شــده اما متأسفانه 
برخی دوستان بی انصاف و کسانی که جزء ملت 
هســتند و توقع دارند مردم بــه آنها توجه کنند، با 
ناسپاســی علیه ملت حرف می زننــد و با تکرار 
حرف دروغ دشمن سالمت انتخابات را زیر سؤال 

می برند.«
در این بین زیر ســؤال بردن اعتبــار مجریان 
و ناظران انتخابات، مهم ترین شــگرد رســانه ای 
این جریان بود. میرحسین موســوی سردمدار این 
تخریب ها بود و اعالم داشت: »دولت من نه دولت 

رمالی خواهد بود، نه دولت کف بینی.« 
اقدام جنجالــی دیگر این جریــان راه اندازی 
 
ً
کمیته ای بــا عنوان »صیانت از آرا بود که رســما

تهدید و تخریب کننده شــورای نگهبان بود. این 
مجموعه »غیرقانونی« با صدور بیانیه های مکرر 
قبل و پس از برگــزاری انتخابات، نقش عمده ای 
را در صحنه آرایی رخدادهای تلخ انتخابات دهم 
ایفا کرد. این بیانیه ها که با امضای »محتشــمی« 
منتشر می شد، ضمن تشکیک و تردید در سالمت 
انتخابــات و ادعــای تقلــب در آن، با صراحت 
ابطال انتخابات را خواســتار شد، به واقع بخشی 
از موج آفرینی و دامن زدن به آشــوب ها ناشی از 

کارکرد این کمیته بود.
هــر چه بــه روز برگزاری انتخابــات نزدیک 
می شدیم، تردید به ســالمت انتخابات از سوی 
اصالح طلبان بیشتر می شد و این مسئله به شدت 

اذهان عمومی را مغشوش کرده بود.

 Bتردید در پای صندوق رأی
تردیدافکنی تا پای صندوق رأی هم ادامه داشت 
تا جایی که مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز به طور 
ابهام آمیز، دغدغه خود را درباره سالمت انتخابات 

اعالم کرد و در هنگام رأی دادن گفت: »بسیار مهم 
اســت که این انتخابات به گونه ای برگزار شود که 
هیچ کس نتواند شــبهه افکنی کند و همه بپذیرند 
آنچه از صندوق بیرون می آید، همان باشد که مردم 

رأی دادند.«
عفت مرعشــی، همســر وی نیز پس از اینکه 
رأی خود را به صندوق انداخت، خطاب به مردم 
و خبرنگاران گفت: »شــما شاهد هستید که من 
در رأی خود نام میرحسین موســوی را نوشــتم و 
امیدوارم که تقلبی صورت نگیرد که اگر این اتفاق 
بیفتد، من در پل صراط از آنها نخواهم گذشت... 
اگر تقلب نشود، موسوی رئیس جمهور می شود؛ 
ولی خدا نکند تقلب کنند که اگر این گونه شــود، 

مردم به خیابان ها می آیند و اعتراض می کنند!«

 B ادعای زودهنگام پیروزی 
ســناریوی تبلیغاتی تکمیلی ســران فتنه، ایجاد 
یک جنگ روانی و اعــالم زودهنگام پیروزی در 
انتخابات بــود. در این میــان، پایگاه های خبری 
متعدد این جریــان همزمان به درج اخباری مبنی 
بر پیش افتادن موســوی در انتخابات، مشــغول 
شدند. در این میان، اوج فتنه گری را رأس متوهم 
فتنه بر عهده گرفته بود که پیشاپیش خود را پیروز 

انتخابات دانست و چنین بیانیه ای صادر کرد: 
»به نام خدا ـ مردم شریف ایران. ضمن تشکر از 
حضور پرشور و استقبال گسترده شما از انتخابات 
ریاســت جمهوری، بــه اطالع می رســاند طبق 
گزارش ها و مســتندات واصله علیرغم تخلفات 
و کارشکنی های متعدد و نارسایی های گسترده، 
مســتندات واصله حاکــی از آن اســت که رأی 
اکثریت قاطع مردم، متوجه این خدمت گزارشان 
بوده است. از مسئوالن امر می خواهم در شمارش 
آرا نهایت دقت را بنمایند و اعالم می کنم در غیر 
این صورت، از همه امکانات قانونی برای احقاق 
حقوق حقه ملت ایران اقدام خواهم کرد. همین جا 
فرصت را مغتنم می شــمارم و از ملت شــریف 
ایــران می خواهم آماده برگزاری جشــن پیروزی 
در شــامگاه میالد بانوی دو عالم حضرت فاطمه 

زهرا)س( باشند.«

 Bروایت تقلب و  اردوکشی های خیابانی 
با اعالم نتایج انتخابات و معلوم شــدن شکست 
نتیجه گیری  نامزد اصالح طلبان، زمان  ســنگین 
از »روایت تقلب« فرا رســیده بــود و آن، فرمان 
آغاز اردوکشــی های خیابانی بــود. اولین بیانیه 
میرحسین موسوی در اعتراض به نتایج اعالم شده 
در ظهر روز شنبه 23 خرداد 1388 صادر شد. در 
این بیانیه ـ که آغازگر آشوب ها و اغتشاشات چند 
روزه در کشــور بود ـ ضمن متهم کردن مسئوالن 
انتخابات به »شعبده بازانی« که امانتدار نیستند و 
برای »حاکمیت دروغ و استبداد« تالش می کنند، 
اعالم کرد، »تســلیم این صحنه آرایی خطرناک 
نخواهد شد« و »موج سبز عقالنیت«)!؟( را ادامه 

خواهد داد. 
بالفاصله مجمع روحانیون مبــارز که آبروی 
سیاســی خود را با پیروزی میرحســین گره زده 
بود، به میــدان آمد و با صدور بیانیه ای، ســخن 
موسوی را مبنی بر ابطال انتخابات تکرار کرد و با 
تأکید بر »مهندسی انتخابات«، خواستار »ابطال 
انتخابــات و تجدید آن در فضایــی عادالنه تر و 
منطقی تر« شــد! سازمان مجاهدین نیز با ورود به 
عرصه بیانیه نویسی، همســو با موسوی و مجمع 
بیانیه ای شــدیدالحن و مملو از تهمت و ناسزا به 
دولت قانونی جمهوری اســالمی صــادر کرد و 
چنین نوشــت: »آنچه در ایــن انتخابات رخ داد، 
عالوه بر تقلبات و تخلفات گسترده و بی سابقه در 
صندوق های رأی، سوءاستفاده حداکثری از تمامی 
امکانات و فرصت های در اختیار برای مهندسی 

آرا، رأی سازی بود.«

  تقابل
وایت دو   ر

 روایت تقلب چگونه شکل گرفت؟!

مهدی حسن زاده
روزنامه نگار

حال و هوای رقابت هــای انتخاباتی 
سال 1388 متفاوت از گذشته بود! در 
ســتاد انتخاباتی موسوی رنگ ســبز بر دستان 
جوانان بســته می شــود. نمادهای سبز رنگ به 
تدریج در تجمعات هواداران موسوی برافراشته 
می شود. ســتاد مهدی کروبی نیز رنگ زرد را 
برگزیده است! رنگ آبی نیز بر دستان هواداران 
محسن رضایی گره می خورد! رقیب انتخاباتی 
نیــز برای آنکه از قافله عقــب نماند، مجبور به 
انتخاب نمادی رنگین است که ترجیح می دهد 

پرچم سه رنگ ایران را برافرازد.

 B همه چیز برای یک دربی بزرگ 
آماده شده بود!

تجربــه »کودتاهــای مخملــی« در دیگر 
کشورها نشــان داده بود، چنانچه رهبران کودتا 
بتوانند از یک رنگ به عنوان نماد استفاده کنند، 
در ایجاد همبســتگی، همراهی، همســویی، 
هم انگیختگی و بسیج هواداران موفقیت بیشتری 
خواهند داشت. موســوی که از انتخابات سال 
1376 مطلع بود و به خاطر داشــت که سیادت 
خاتمی تــا چه میزان به افزایش آرای وی کمک 
کرد، به این موضوع روی آورد و با انداختن شال 
سبزرنگ بر گردن در مجالس و محافل حضور 
پیدا کرد تا رنگ ســبز را نمــاد تبلیغات خود 
معرفی کند. ادامه حرکت آن گونه ای شد که وی 

می خواست. 
با استفاده گسترده هواداران موسوی از رنگ 
سبز این رنگ به نماد حرکت انتخاباتی موسوی 
تبدیل شد. پس از آن بود که هواداران وی هنگام 
حضور در مجالس تبلیغاتی موسوی به شکل پر 
حجم از رنگ ســبز استفاده  کردند و طرفداران 
وی در سطح شــهر با مچ بندهای سبزی که به 
دست خود بســته بودند و همچنین پارچه های 
ســبزی که به ماشــین های خود آویخته بودند، 

شناخته می شدند. 
در مقابــل طرفــداران احمدی نــژاد هم از 
مچ بندهایــی به رنــگ پرچم ایران اســتفاده 
می کردند؛ اما استفاده از رنگ سبز به مثابه نماد 
تبلیغاتی موســوی گســترده تر بود. اگر چه این 
مسئله بیشتر در شهرهای بزرگ رواج داشت؛ 
اما این تهران بود که از وحدت بیشتری برخوردار 
بود. از آن پس هواداران موســوی بیشتر با رنگ 

سبزی که به همراه داشتند، شناخته می شدند.
این ســؤال که چه کســی اولین بار در ستاد 
موسوی بر اســتفاده از رنگ سبز و دستبند سبز 
تأکید ورزید، از جمله ابهاماتی اســت که هنوز 
پاسخی برای آن ارائه نشده است. اما این سبک 

از تبلیغات انتخاباتی پیش از این در کشورهایی 
که مبتنی بر الگوهای کودتاهای رنگین پیش رفته 
بودند، آزموده شده بود و معلوم است برخی از 
فعاالن ستاد انتخاباتی موسوی از آن آگاه بودند 
و پای آن را هوشمندانه به انتخابات سال 1388 

باز کردند.
منطق بســتن دســتبند رنگی در حمایت از 
یــک نامــزد انتخاباتی، فرآینــدی خطرناک و 
انحرافی بود که با هدف تبدیل انتخاب آگاهانه 
و عقالنی به تعصبی کورکورانه و پراحساس و 
به نوعی سیاست فوتبالیزه کردن فضای انتخابات 
طراحی شــد. در این الگو برای آنکه هواداران 
فریب خورده یک جریان سیاســی که با پرچم 
تقلب به میدان آمده اســت، دچار تردید نشوند 
و با افشاگری و جهاد تبیین، به حقیقت مافیایی 
منادیــان تقلب پی نبرند، بایــد کاری کنند که 
تعصب جایگزین انتخاب عقالیی شود و رأی 
فیریز شــده و قابل تغییر نباشد! این کار با بستن 

رنگ سبز ممکن خواهد بود. 
واقعیت آن است که وقتی رأی اولیه، هفته ها 
قبل از برگزاری انتخابات علنی شد، و به ابزاری 
ری خوانی بدل شد، دیگر از یک تصمیم 

ُ
برای ک

عقالنی فاصله گرفته و به تعصبی بدل شــده که 
دیگــر امکان تغییر برای آن وجــود ندارد و فرد 
تالش می کند بر ســر انتخابش بایستد و دیگر 
هیچ خبر و تحلیلــی نمی تواند در تغییر رأی او 
مؤثر باشد؛ چرا که دیگر رأی من مهم نیست؛ 
بلکه این من است که در تقابل با من های دیگر 
)نه رأی های دیگر( قرار گرفته و به چالش کشیده 
می شــود. و طبیعی است که حس خودپسندی 
افراد اجازه تســلیم شــدن در ایــن مرحله را 

نمی دهد.
برای چنین فردی که پیشاپیش انتخاب خود 
را کــرده و بر آن تعصــب ورزیده، دیگر پخش 
ساعت ها مناظره و گفت وگو و اعالم برنامه و... 
نمی تواند اثرگذار بوده و عاملی برای تغییر رأی 
او قرار گیرد و عمال راهی برای نفوذ و تغییر فرد 
باقی نمانده است. این درست همانی است که 
در پروژه کودتای مخملی به آن نیازمندیم! چرا 
که شکست نامزد مورد حمایت چنین فردی در 
انتخابات به شکســت غرور وی بدل شده و به 
سادگی حاضر به پذیرش آن نیست! لذا خریدار 
صــف اول دروغ بــزرگ تقلــب در انتخابات 
خواهد بود و حاضر خواهد شــد بــرای اعاده 
حیثیت به اردوکشی خیابانی و شورش خیابانی 

از پیش طراحی شده کودتاگران بپیوندد! 
همانطور کــه هواداران آبــی و قرمز پس از 
شکســت در دربی هیچگاه حاضر به پذیرش 
شکســت نبوده و با تخریب ورزشگاه به نتیجه 
بازی واکنش نشــان می دهند، دستبند سبز در 
سال 1388 اینگونه بر دستان بخشی از جوانان 
این سرزمین بسته شد و آنان را در برابر اکثریت 

ملت قرار داد.

 سیاست  فوتبالیزه  کردن انتخابات!
چگونه »انتخاب« به »تعصب« بدل شد؟!

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی
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  کودتا به سبک
 جین شارپ! 

شــاید نام »جین شارپ« اســتاد بازنشسته 
دانشگاه ماساچوســت دارتموث آمریکا را 
شنیده باشید. از او به عنوان پدر انقالب های 
رنگین در جهان یــاد می کنند. آثار مکتوب 
او که به واقع دستورالعملی برای راه اندازی 
کودتای مخملین علیــه رژیم های مخالف 
غرب است، در طول این سال ها با حمایت 
سازمان سیا در سطوح گسترده ای در جهان 
انتشار یافته است. آنچه شارپ آن را انقالب 
مخملین می نامــد، بهتر اســت »کودتای 
مخملین« نام گذاشت! چرا که بیش از آنکه 
بر حضور حداکثری مردم بنا گذاشــته شده 
باشد، بر حضور انسجام یافته و شبکه بندی 
شده هسته سخت اقلیتی شکل گرفته است.

کودتــای مخملی اقدامــی اعتراضی، 
مسالمت آمیز و بدون خشونت با محوریت 
مردم است که به منظور تغییر یک حکومت 
یا نظام سیاســی از سوی گروه های سیاسی 

قدرت طلب طراحی و اجرا می شود. 
کودتای  برخــالف  مخملــی  کودتای 
نظامی که به پشــتوانه قــدرت نظامیان و از 
طریق خشــونت و سالح شکل می گیرد، با 
پشــتوانه حضور توده های مردم و از طریق 
نافرمانی مدنی و روش های بدون خشونت 
محقق می شود. همچنین کودتای مخملی 
برخالف انقالب های توده ای که بر حضور 
بخش عمــده و حداکثری طبقات مختلف 
اجتماعی متکی هستند، با حضور حداقلی 

مردم شکل می گیرد. 
تفاوت کودتــای مخملی با جنبش های 
اجتماعی نیز در این اســت که جنبش های 
اجتماعی نوعی حرکت طبیعی اســت که 
مبتنی بر نیازهای اجتماعی ـ اقتصادی شکل 
می گیرد و در آن حرکت از پایین به باال، یعنی 
از توده ها آغاز شده و به تدریج با انسجام یابی 
حرکت و مشخص شدن رهبری و شعارهای 
جنبش، شــکل جــدی به خــود می گیرد؛ 
امــا کودتای مخملی حرکتــی مصنوعی و 
طراحی شده از باال به پایین است که احزاب 
و گروه هــای سیاســی  آن را طراحی کرده 
و برای تحقق اهدافی مشــخص که اغلب 
کسب قدرت است، به بسیج توده ها دست 
می زند و آنها را از طریق ابزارهای رسانه ای 

به خیابان ها می کشاند.
بهترین ســرآغاز برای ســناریو کودتای 
مخملین بزنگاه های انتخاباتی اســت. این 
ســناریو که در کشورهایی چون گرجستان، 
اوکراین و قرقیزســتان بــه خوبی صورت 
پذیرفت نیز حول محــور انتخابات ظهور 
، تالش 

ً
و بــروز یافــت. در این الگــو  اوال

می شــود با شبکه ســازی قبل از انتخابات، 
سربازان و گردان های کودتا ساماندهی شود 
و یگان های عملیات همدیگر را شــناخته 
و آماده دســتور حمله شــوند. در این مسیر 
انتخاب رنگ هــا و تبدیل انتخابی عقالیی 
به تعصبی احساســی، جزئی از سناریوی 
انسجام بخشی به شبکه های کودتا به شمار 
، به طور همزمان عملیات روانی 

ً
می آید. ثانیا

برای زیر ســؤال بردن سالمت انتخابات و 
متهم کردن متولیان برگــزاری انتخابات به 
جامعه کلید زده شــود تا پس از ناکامی در 
انتخابات، دروغ بزرگ »تقلب در انتخابات« 
مورد قبول بخشــی از جامعــه قرار گرفته و 
عملیات اردوکشــی خیابانی با گردان های 
عملیاتی از قبل آماده شده، کلید زده شود و 
تقاضای ابطال انتخابات و برگزاری مجدد 
انتخابات با غیرقانونی اعالم کردن نهادهای 
قانونی و به میدان آوردن نهادهای بین المللی 
همسو با کودتاگران مطرح و مطالبه شود و 
در نهایت اقلیت با در اختیار گرفتن قدرت، 
به نوعی »براندازی بدون خشونت« از طریق 

نافرمانی مدنی محقق شود!

فتنه 88 بازی پیچیده ای بود کــه الیه های پیدا و نهان 
فراوانی برای آن قابل تصور است. فتنه گران هرچند در 
مرحله اول به عبور از رئیس جمهور می اندیشیدند، اما 
در بازی حداکثری خود عبور از رهبری و نظام اسالمی 
را در ســر می پروراندند که به تدریج نشانه هایی از این 
مرحله نیز آشکار شد. در این بین، رهبر حکیم و فرزانه 
انقالب رهبری اردوگاهی را بر عهده داشتند که وظیفه 
خــود را دفاع از انقالب و حقوق ملت می دانســتند و 
با همه توان به میــدان آمده بودند تا با مهار و مدیریت 
فتنه گران و قانون گریزان، هم آرامش و امنیت و عدالت 
و آزادی را در جامعه تأمین کنند و هم افکار عمومی را 

نسبت به عمق حوادث سیاسی آگاه کنند. 
مهم ترین راهبردی که رهبر فرزانه انقالب اسالمی 
در مواجهــه بــا جریان فتنــه اتخاذ کردنــد، راهبرد 
بصیرت بخشی و روشنگری بود. رهبری که به خوبی 
به ابعاد فتنه آشــنا بودند و آن را الگویی از نقشــه های 
جنگ نرم دشمن تحلیل می کردند، کوشیدند تا صف 
ســران و اصحاب فتنه را از بدنــه توده های ملت جدا 
کننــد و در ادامه با محور قرار دادن توده های جامعه به 
منزله مخاطبان اصلی به امر روشنگری مشغول شدند. 
به جرئت می توان گفت، در سال 1388 سخنرانی ای 
نبود که  رهبر حکیم انقالب در آن به موضوع اهمیت 
بصیرت و ضرورت شــناخت دشمن اشــاره نکرده و 

جلوه هایی از راهبردهای ایشان را رسوا نکرده باشند.
روشنگری نســبت به تالش دشــمنان انقالب به 
منظور تلخ کردن شــیرینی انتخابات، گفتمان سازی و 
فرهنگ ســازی در خصوص دخالــت بیگانگان نظیر 
انقالب رنگی و فتنه، روشــنگری پیرامون خطر ادامه 
رفتارهای کینه جویانه، روشنگری نسبت به سوءاستفاده 
دشمنان از کینه جویی های شخصی، روشنگری نسبت 
به حرکت های به ظاهر انقالبی، روشــنگری نســبت 
به ســوء اســتفاده از خط امام)ره(، روشن کردن نقش 
دشمنان انقالب اسالمی، افشا و برجسته کردن نقش 
استکبار در حوادث بعد از انتخابات، هشدار به نخبگان 
و خواص بــرای آنچه می گویند و آنچــه نمی گویند، 
بازخوانی تجربه ده ساله اول انقالب و مشی امام)ره( 

در برابــر جریان ها و حوادث فتنه گوناگــون، مرور و 
بازخوانی فتنه های صدر اســالم، تبیین مفهوم فتنه و 
روشــنگری در باب چگونگی مواجهه با آن، از جمله 
محورهای اساسی بود که در سخنان رهبری مورد توجه 

قرار گرفت.
ایشــان بارها مفهوم بصیرت و ضرورت و اهمیت 
و چگونگی دســتیابی به آن را تبیین کردند و فرمودند: 
»یــک ملتی که بصیــرت دارد، مجموعه  جوانان یک 
کشــور وقتی بصیرت دارند، آگاهانه حرکت می کنند 
و قدم برمی دارند، همه تیغ های دشــمن در مقابل آنها 
کند می شــود. بصیرت این است. بصیرت وقتی بود، 
غبارآلودگی فتنه نمی تواند آنهــا را گمراه کند، آنها را 
به اشــتباه بیندازد. اگر بصیرت نبود، انسان ولو با نیت 
خوب، گاهی در راه بد قدم می گذارد.« )1388/7/15(
ایشان عملکرد بی بصیرتان در جنگ جمل را شرح 
دادند و از عمــار به منزله پرچم دار بصیرت چنین یاد 
کردند: »در جنگ صفین یکی از کارهای مهم جناب 

عمار یاســر تبیین حقیقت بــود... در قضایای جنگ 
صفین دارد که با اسب از این طرف جبهه، به آن طرف 
جبهه و صفوف خــودی می رفت و همیــن طور این 
گروه هایــی را که ـ به تعبیِر امروز، گردان ها یا تیپ های 
جــدا جدای از هم ـ بودند، به هر کدام می رســید، در 
مقابــل آنها می ایســتاد و مبالغی بــرای آنها صحبت 
می کرد؛ حقایقی را برای آنها روشــن می کرد و تأثیر 
می گذاشــت. یک جا می دید اختالف پیدا شده، یک 
عده ای دچار تردید شدند، بگو مگو توی آنها هست، 
خودش را به سرعت آنجا می رساند و برای شان حرف 
می زد، صحبت می کرد، تبیین می کرد؛ این گره ها را باز 

می کرد.«)1388/5/18(
با همین نگاه اســت که معظم لــه از همه خواص 
و نخبگان می خواهنــد که عماروار به میــدان آیند و 
با شفاف ســازی مرزهای حق و باطل را آشــکار کنند 
و رســالت تاریخی خود را به جــای آورند. معظم له 
تأکید دارند: »وقتی در داخل محیط فتنه، کســانی با 

 اســالم و شعارهای نظام جمهوری 
ً
زبان شان صریحا

اســالمی را نفی می کنند، با عمل شان هم جمهوریت 
و یک انتخابات را زیر سؤال می برند، وقتی این پدیده 
در جامعه ظاهر شــد، انتظار از خواص این است که 
مرزشان را مشــخص کنند، موضع شان را مشخص 
کنند. دوپهلو حرف زدن، کمک کردن به غبارآلودگی 
فضاســت؛ این کمک به رفع فتنه نیســت، این کمک 
به شفاف سازی نیســت. شفاف سازی، دشمِن دشمن 
است؛ مانع دشمن است. غبارآلودگی، کمک دشمن 
است. این، خودش شد یک شاخص. این یک شاخص 
اســت: کی به شفاف ســازی کمک می کند و کی به 
غبارآلودگی کمک می کند. همه این را در نظر بگیرند، 

این را معیار قرار بدهند.« )1388/10/29(
انتقاد به رفتار سیاسی بخشی از گروه های سیاسی 
نیز از جمله مباحثی بود که در کالم ایشان آشکار شد. 
برای نمونــه معظم له در دیدار بــا جمعی از نخبگان 
علمی کشور  تأکید داشــتند: »حاال یکی از ایرادهایی 
 داریم به بعضی ها این اســت که آنچه را 

ً
که ما معموال

که بیگانه بگوید، این را تلقی به قبول می کنند؛ آنچه را 
که خودی بگوید، تلقی با تردید می کنند! چرا؟ خب، 
این تلقی، تلقی ناســالمی اســت؛ این تلقی درستی 
نیست، تلقی ناسالمی است. این را باید اصالح کرد.« 

)1388/8/6(
یکی از دغدغه هایی که تأســف ایشان را به همراه 
دارد، همزبانی برخی افرادی که روزگاری در اردوگاه 
خودی قرار داشتند، با دشمن است. این مسئله اینگونه 
در کالم ایشــان تجلی می یابد: »دشمن جور دیگری 
حرف می زنــد. بعضی ها هم با همان لغت دشــمن 
حرف می زنند، با همان زبان دشمن حرف می زنند. آیا 
می فهمند یا نمی فهمند، آن با خداســت؛ اما با زبان او 
حرف می زنند، سعی می کنند وانمود کنند که انقالب 
از راه خود منحرف شــده است؛ نه، اگر منحرف شده 
بود، این همه دل با نام انقالب و یاد انقالب به حرکت 
در نمی آمد؛ این همه ایمان و انگیزه به یاد این انقالب 

بسیج نمی شد.« )1388/11/28(
همین بصیرت افزایی ها در عرصه جهاد تبیین بود که 
در نهایت به پیروزی جریان حق در جنگ روایت ها و 
رسوایی فتنه گران در روز نهم دی ماه 88 و خلق حماسه  

تاریخی ملت ایران انجامید.
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یف خط امام)ره(  فتنه و تحر
ورود »نخست وزیر« امام)ره( به صحنه رقابت های 
انتخاباتی از شکل گیری رقابت انتخاباتی متفاوت 
از گذشته حکایت داشــت. میرحسین موسوی هر 
چنــد در روزگاری از صحنه قــدرت کنار رفته بود 
کــه چندماه قبــل از آن به دلیل اســتعفا از جایگاه 
نخست وزیری با عتاب و انتقادات جدی امام و ملت 
مواجه شــده بود، اما گذشت 20 سال از آن زمان و 
دو دهه فراقت از قدرت، موجب شــده بود تا چهره 
مثبتی از او در ذهن جوانانی که حیات سیاسی دهه 
1360 را تجربــه نکرده بودند، شــکل گیرد و او از 
جایگاه »نخست وزیر امام« وارد صحنه رقابت های 
انتخاباتی شود. به ویژه آنکه یک جریان سیاسی برای 
رســیدن به قدرت در صف حامیان موســوی قرار 
گرفته و از او به عنوان یک ناجی نام می برد! و به این 
ترتیب، فتنه 88 بــا تحریف کنندگان خط امام)ره( 

کلید خورد.
موســوی در کالم انتخاباتی خود به طور مستمر 
از حضرت امام مایه گذاشــت و تالش کرد خود را 
منادی »خط امام« معرفی کند و کالمی نبود که در آن 

به نحوی از امام یاد نکرده باشد. این در حالی بود که 
بین ادعای او و رفتار و عمل سیاسی او فاصله بسیار 
بود و فتنه  که او پرچمدارش شد، نسبتی با امام راحل 

نداشت. 
کافی اســت مروری بر کالم و مرام امام داشــته 
باشیم تا پذیرش جایگاه شــورای نگهبان به عنوان 
فصل الخطاب در انتخابات، پذیرش کالم رهبری به 
عنوان فصل الخطاب مناقشات سیاسی، تسلیم شدن 
در برابر قانون، خضوع و پذیرش خواســت و رأی 
ملت، اعراض از وحدت شــکنی و ایجاد اختالف 
در جامعه، پرهیز از ایجاد آشــوب و بلوا، ضرورت 
مرزبندی با بیگانــگان را به منزله اصــول و ارکان 
فعالیت سیاسی در جامعه اسالمی مورد توجه قرار 
دهیم و با داشــتن این معیارها، انحراف موسوی و 
جریان حامیان او از این اصول اساسی خط امام)ره( 

را ارزیابی کنیم.
تأکید بخشی از حامیان فتنه 88 بر خط امام)ره(، 
ســناریوی مافیایی بود که از ســوی ایشــان دنبال 
می شد. این جریان به خوبی می دانست که اکثریت 
قابل مالحظــه جامعه همچنان تعلقــات روحی ـ 
عاطفی ـ عقالنی شدیدی به امام داشته، و این جریان 
برای آنکه بتواند از میان آنهــا نیز برای اردوگاه فتنه 

عضوگیری کند، بدون شــک باید خود را پرچمدار 
خط امام معرفی کند. 

به همین دلیل بود که بسیاری از منسوبان به امام 
را گرد ســران فتنه آورده بودند، تا به این لشکرکشی 
جریان حقیقی خط امام را به انزوا کشانده و خط امام 

بدلی را جایگزین آن کنند!
البته این جریان از یک معضل جدی رنج می برد و 
آن هم آنجایی بود که در تقسیم کار کودتای مخملی، 
سهم بزرگی هم به جریان اپوزیسیون و ضدانقالب و 
برانداز داده شده بود که بین آنها و امام نسبتی وجود 
نداشت و بخشی از اینها حاضر نبودند منافقانه خود 
را از دوستداران امام معرفی کرده و مشی و مرام خود 
را مبتنی بر هنجارهای مکتب امام سامان بخشند! به 
همین دلیل، هر چند به تقاضای فتنه گران در مراسم 
بزرگداشت روز قدس شرکت می کردند، اما حاضر 
نبودند روزه دار باشــند! لذا با بطری آب به دست در 
برنامه حاضر می شدند. یا آنکه در نماز جمعه تهران 
برای حمایت از مرحوم هاشــمی با دســتبند سبز 
حاضر شدند، اما نمی دانستند که نماز را به صورت 

مختلط و با کفش نمی توان اقامه کرد!
البته طیف رادیکال این جریان بیش از این تاب 
نیاورد و در روز دانشجو )16 آذر( در دانشگاه تهران 

تمثال مبارک حضرت امام)ره( را به نشانه اعتراض 
به جمهوری اسالمی آتش زد و از چهره مافیایی خود 
پرده برداشت. همین جریان بود که سرانجام سرقت 
بزرگ نام »حامیان خط امام« از ســوی فتنه گران را 
بر مال کرد و آخرین نقشه اصحاب فتنه برای فریب 
افکارعمومی با بهره بردن از ایام محرم، با هدف متهم 
کردن نظام اسالمی به استبداد و خودکامگی را نقش 

بر آب کرد. 
حامیــان این جریان که به مذهب و مقدســات 
مذهبی اعتقادی نداشــتند، در روز عاشورا با توهین 
به ساحت مقدس اباعبدالله)ع( و مراسم عزاداری 
خاندان عصمت و طهارات، آنچنان رسوایی به بار 
آوردنــد که ملت غیور ایــران را یکپارچه به صحنه 
آورده و حماســه بزرگ نهم دی مــاه را رقم زدند. 
ســران جاهل فتنه همچنان بر حماقت خود اصرار 
می ورزیدند و همینجا بود که با صدور بیانیه ای اوباش 
ضدانقالب را »ملت خداجوی«  خواند که به قصد 

عزاداری به خیابان ها آمده بودند!؟
همه این حوادث کافی بود تا کاسه صبر ملت به 
سر آید و برای اعالم »برائت از منافقین« به خیابان ها 
بیایند و کودتای اقلیت علیه اکثریت را ســرکوب و 

»خط امام بدلی« را رسوا کنند.

محمد گنجی
کارشناس

محمد رضا مرادی
کارشناس

وحید شفیعی
روزنامه نگار
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بزرگــی و عظمت حماســه 40 میلیونی ملت در 
انتخابات 22 خردادماه ســال 1388، خیلی زود 
با ادعای تقلب در انتخابات و آغاز اردوکشی های 
خیابانی خدشــه دار شد و ســناریوی که در قالب 
کودتای مخملین پیش از این طراحی شــده بود، 
کلید خــورد. بــه اعتراف محمدعلــی ابطحی: 
»تقلب یک اســم رمز آشوب شده است که در آن 
لشکرسازی برای تقلب وجود داشت و تمرین پهن 

شدن مردم هم در خیابان ها در آن موجود بود.«
مدت ها طول کشــید تا چنیــن ادعای دروغی 
برای بخشــی از فریب خوردگان فتنه 88 آشــکار 
شود و آنان متوجه شوند که این دروغ بزرگ برای 
ایجاد بلوا و آشوب و کودتای مخملین طرح ریزی 
شــده بود. اما اسناد فراوانی درباره ابطال ادعاهای 
معتقدان به تقلب در طول این ســال ها از ســوی 
مراکز و مراجع حقوقی و صاحب نظران امر ارائه 
شــده که به خوبی ابطال این دروغ بزرگ را آشکار 
می کند. اما در کنار پاســخ های حقوقی و قانوی، 
برخی اظهار نظرها و اعترافات فعاالن سیاسی در 

این زمینه نیز در خور توجه است.

 Bادعای متعارض
بــا دقت در ادعاهای مطروحه از ســوی فتنه گران 
در باب تقلــب در انتخابات متوجــه تعارضات 
جدی می شــویم که جا دارد بــه آن توجه مجدد 
شــود. فتنه گران پــس از آنکــه ادعــا کردند در 
انتخابات تقلب شــده، به واقــع مدعی بودند که 
میزان رأی آقای احمدی نــژاد 24/5 میلیون نبوده 
و رأی میرحسین موســوی نیز بیش از 13 میلیون 
بوده اســت. از نگاه ایشــان، رأی ها جابه جا شده 
و رأی های موســوی و دیگر نامزدهــا برای آقای 
احمدی نژاد خوانده شده است. به واقع منظورشان 

از تقلب جابه جایی بیش از 10 میلیونی آرا بود. 
برای نمونه، »ابوالفضــل فاتح« رئیس کمیته 
اطالع رســانی، رســانه و تبلیغات ستاد مهندس 
موســوی، در خبری با عنــوان »پیروزی مهندس 
موســوی با فاصله  زیاد قطعی اســت/ همه برای 
این پیروزی یک ســجده  شکر بدهکاریم« در روز 

برگزاری انتخابات پیشــاپیش به استقبال پیروزی 
موسوی رفت!

موســوی نیز همان روز طی پیامی از پیروزی 
خــودش در رقابــت انتخاباتی خبــر داد و چنین 
نوشت: »به اطالع می رســانم به رغم تخلفات و 
کارشــکنی های متعدد و نارســایی های گسترده، 
مســتندات و گزارش های واصله حاکــی از این 
اســت که رأی اکثریــت قاطع مــردم متوجه این 
خدمت  گزارشــان بوده است.« او حتی متوهمانه 
از هوادارانش خواســت تا »آماده  برگزاری جشن 
پیروزی در شامگاه میالد بانوی دو عالم حضرت 

فاطمه زهرا)سالم الله علیه( باشند.«!
اما جالب اســت بدانیم در نامه ای که درست 
در همین روز موســوی برای شــورای نگهبان در 
اعتراض به اعالم نتایج انتخابات نوشــت، اشاره 
دقیقی به این تخلفات نشــده و ضمن کلی گویی 
مهم ترین دالیل طرح ادعــای ابطال انتخابات را 

فضای ایجاد شده پیش از انتخابات معرفی کرد.
از ســوی دیگر، وقتی موســوی در نامه ای به 
شــورای نگهبان )1388/3/24( به دالیل ادعای 
خود مبنی بر تقلب در انتخابات اشــاره می کند، 
اغلب بندهای برشمرده مواردی است که به شرایط 
قبــل از انتخابــات اختصاص دارد، نــه در حین 
انتخابات یا در شــمارش آرا! بــه واقع وی به هیچ 
وجه دلیل متقنی برای آنکه رأی ها جابه جا شده و 
میزان رأی های اعالمی با میزان حقیقی آرا متفاوت 
است، ندارد. برای نمونه، در بند اول این نامه آمده 

است:
 در مناظره آقای 

ً
»در ایــام تبلیغات خصوصــا

احمدی نــژاد، اتهامــات بزرگــی علیــه بعضی 
از شــخصیت های حقیقــی ازجملــه آیت الله 
هاشمی رفســنجانی، ریاســت محتــرم مجلس 
خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
نیز آقای ناطق نوری عضو محترم مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و رئیس بازرسی ویژه مقام معظم 
رهبری، در رســانه ملی مطرح شد که بنا به اظهار 
صریح ریاســت محتــرم قوه قضائیه و دادســتان 
محترم کل کشــور مصادیق روشن عمل مجرمانه 
بوده اســت. این اتهامات خوراک اصلی تبلیغات 
انتخاباتی آقای احمدی نژاد علیه ســایر نامزدها، 

 اینجانب قرار گرفت.«
ً
خصوصا

این دالیل همگی برای اثبات این ادعا اقامه شده 
است که رئیس جمهور دولت نهم از طریق فریب 
افکار عمومی اقدام به خرید رأی کرده و توانســته 
است در شرایطی نابرابر نسبت به دیگر نامزدها با 
وعده ها و وعیدهــای خود رأی ملت را برای خود 

جلب کند و پیروز انتخابات دهم شود!
فارغ از بی پایه بودن این اظهارات، آنچه در درون 
این ادعاها ناخواسته سر برآورده، پذیرش این مسئله 
است که این فضاسازی تبلیغاتی احمدی نژاد اثر 
خود را کرده و در میزان آرای باالی وی تجلی یافته 
است! به واقع موسوی پذیرفته که نتیجه انتخابات و 
میزان آرای احمدی نژاد صحیح بوده، ولی مشکل 
در آن است که وی در شرایطی نابرابر توانسته مردم 

را فریب دهد و رأی آنان را بخرد!

 B اعتراف حامیان موسوی
در این میان، بخشی از فعاالن سیاسی اصالح طلب 
 به دروغ بودن سناریوی تقلب در انتخابات 

ً
نیز رسما

اعتراف کردند.
1ـ   ابطحی: اولین معترف مشهور سیدمحمدعلی 
ابطحی، یار غــار خاتمی بود که اعالم داشــت: 
 در ایران وجود نداشــت؛ چراکه 

ً
»تقلــب واقعــا

در انتخابات ســال 1384 وقتــی فاصله کروبی و 
احمدی نژاد کمتر از نیم میلیون بود، وزارت کشور 
خاتمی نپذیرفت که کلمه تقلب مطرح شود؛ لذا 
کروبــی تخلف در انتخابــات را مطرح می کرد و 
بنده تعجب می کنــم که در این انتخابات با وجود 
اختالف 11 میلیونی چگونه بحث تقلب پذیرفته 
می شــود؟ این در حالی اســت که همان هایی که 
500 هزار اختالف را تقلب نمی خواندند،  امروز 

11 میلیون فاصله را تقلب می خوانند.«
2ـ خاتمی: سیدمحمد خاتمی نیز چند سال بعد 
در نشســتی با برخی از جوانــان تأکید کرد که در 
انتخابات 88 تقلبی صورت نگرفته است و گفت: 

»من نمی گویم که تقلب شده است.«
3ـ تاج زاده: ششم مرداد ســال 1389 فیلمی در 
پایگاه های مختلف داخلی و خارجی منتشــر شد 
کــه در آن دروغ بزرگ عوامل فتنه درباره تقلب در 
انتخابات، در گعده ســه نفر از اصالح طلبان افشا 
شــده بود. در این فیلم مصطفی تاج زاده خطاب به 
محســن صفایی فراهانی و عبدالله رمضان زاده از 

اعضای حزب مشارکت می گوید: »برای بنده که 
تجربه انتخابــات رو دارم می دونم که در انتخابات 
تقلب نشده، ممکنه که یکی دو میلیون عقب جلو 
شده باشه؛ ولی ما نتیجه انتخابات رو باختیم. حاال 
به جای 25 میلیون و 14 میلیون شــده باشــه 24 
، ما انتخابات رو باختیم.«

ً
میلیون و 15 میلیون مثال

4ـ ترکان: نمونــه دیگری از اظهــار نظراتی که 
دیرهنگام و پس از مهار فتنه از جانب اصالح طلبان 
مطرح شده است، ســخنانی است که آقای »اکبر 
ترکان« دبیر مناطق آزاد دولت یازدهم و از حامیان 
و اعضای ستاد آقای موســوی در سال 1388 در 
برنامه تلویزیونی »شناسنامه« در آذر ماه سال 1392 
مطرح کرد. وی با صراحت ابراز داشت: »در این 
انتخابات برای میرحسین موسوی فعالیت داشتم. 
من شــهادت می دهم که در این انتخابات تخلف 
اتفاق افتاد، اما برای تقلب به معنای جابه جایی آرا 

هیچ دلیلی ندارم.«
5ـ حجاریان: یکی از افراد سرشــناس این جمع 
کــه از وی به نظریه پــرداز دوره اصالحات نیز یاد 
می کردند، ســعید حجاریان بود که در گفت وگو 
با خبرگزاری تســنیم )1392/5/20( به صراحت 
اعالم کرد، به تقلب به معنای جابه جایی رأی اعتقاد 
ندارد. وی می گوید: »توجه داشــته باشید که آقای 
احمدی نژاد رأی آورده اســت و نام وی از صندوق 
بیرون آمده اســت؛ ولی به چــه قیمتی؟ به روش 

تدلیس!«
در توضیح روش تدلیس نیــز باید گفت، این 
اصطالح بــه معنای خرید رأی اســت که ادعای 
دیگری اســت که در تعارض بــا ادعای تقلب در 
آرا قرار دارد. به واقع اگر بنا بر خرید رأی باشــد،  
خود به خود باید اعتراف کرد که آقای احمدی نژاد 
رأی آورده، اما از طریق خرید رأی! درست همانند 
ادعایی که آقای حجاریان مطرح کرده اســت! اما 
همانطور که به خاطر داریم ادعای موســوی و به 
تبع آن کروبی آن بود که »مستندات واصله حاکی 
از آن است که رأی اکثریت قاطع مردم، متوجه این 
خدمت گزارشــان بوده است.« )بیانیه موسوی در 
شب جمعه 1388/3/22، قبل از پایان رأی گیری 

و آغاز شمارش آرا(
لذا ادعای تدلیس ادعای بی معنایی اســت که 
حجاریان وقتی با بی بنیان بودن ادعای جابه جایی 

آرا پس از روشن شــدن نتایج انتخابات 92 با آن 
مواجه می شــود، برای توجیه رفتــار فتنه گران در 
ســال 1388 طراحی کرده است. ادعایی که حتی 
به مذاق اصالح طلبان نیز خوش نیامده است و از 
دیگر سو این ادعا را در همه ادوار انتخابات گذشته 

نیز می توان مطرح کرد!
این اظهارات به خوبی آشکار می کند، فتنه گران 
هیچ دلیلی که حتی بتواند اعضای ســتاد موسوی 
را نیز قانــع کند، نداشــته اند! اما اینکــه با کدام 
منفعت سنجی و مبتنی بر کدام حجت غیراخالقی 
و خالف شــرع و عقل، آتش بیار معرکه شده و با 
فریب هواداران و به بهانه تقلب در انتخابات آنان را 
به خیابان ها کشاندند تا شاید بتوانند با فشار بر نظام 
اسالمی نتیجه انتخابات را به سود خود بازگردانند! 
پرسش بی پاسخی است که افکار عمومی باید از 

آنان مطالبه گر باشد.

 Bانتخاب روحانی، ابطال کننده دروغ
نتایــج حاصلــه از انتخابات ریاســت جمهوری 
یازدهم در خردادماه 1392، دستاوردهای فراوانی 
برای انقالب اســالمی به همراه داشــت که یکی 
از مهم تریــن آنان ابطال آشــکار ادعای تقلب در 
انتخابات بود. آنهایی که روزگاری ادعا می کردند 
در انتخابات ســال 1388 میلیون ها رأی جابه جا 
شــده و فاصله بیش از 10 میلیونی نفر اول و دوم 
از طریق تقلب حاصل شــده اســت! با چشمان 
خود دیدند کــه چطور نظام اســالمی همه توان 
خود را برای مراقبــت از آرای ملت به کار برد که 
والمسلمین  انتخابات حجت االسالم  آن  حاصل 
دکتر حسن روحانی با کسب 18/613/329 رأی 
معــادل 50/71 درصد کل آرا بــود. این در حالی 
بود که وی تنها با 261251 رأی توانست حداکثر 
نســبی)نصف به عالوه یک( را کســب کند و در 

همان مرحله اول پیروز انتخابات شود.
این مسئله موجب شــد تا برخی از دوستان و 
همراهان و حامیان ســران فتنه کــه در انتخابات 
گذشته از موســوی و کروبی حمایت کرده بودند 
و در این ســال ها یا بر طبل تقلب کوفته یا آنکه با 
سکوت خود با ادعای تقلب همراهی کرده بودند، 
به حرف آینــد و از توخالی بودن و ثابت نشــدن 

ادعای تقلب در انتخابات سخن بگویند!

  

ادعای جدایی هنر از سیاســت، دروغ مشــهوری است که 
ســالیان متمادی متولیان برگزاری جشــنواره هایی، چون 
اســکار، کن و... آن را تکرار کرده اند و بارها و بارها دروغ 
بودن آن برای افکار عمومی آشکار شده است. آخرین نمونه 
در این زمینه حوادث رخ داده در جشنواره کن در سال 2022 
اســت که فیلم های ضعیفی، چون »عنکبوت مقدس« که 
ساخت ناشیانه ای دارد، تنها به این دلیل تقدیر می شوند که  

به مقدسات یک ملت بی حرمتی شده است!
در سال 1388 نیز در بخشی از جورچین بزرگ سناریوی 
کودتای مخملین، سهمی هم به این جشنواره های به ظاهر 
هنری داده شد تا به صف حامیان فتنه گران در آیند و به نوعی 
برای مشروعیت بخشی به این جریان سنگ تمام بگذارند و 
افکار عمومی جهانی را به حوادث ایران جلب کرده و به ابزار 

فشاری بر جمهوری اسالمی بدل کنند!
حمایت از قلم به دســتان، فیلم سازان و عکاسان حامی 
فتنه ســبز، همچنین حمایت از برخی آثار مرتبط با فتنه گران 
از جمله این اقدامات اســت که در آن ایــام به طور خاص 

افزایش یافت. این ســناریو بالفاصله با قرار گرفتن منتخبان 
پشت تریبون تکمیل می شد، آنجا که این افراد در برابر دوربین 
خبرنگاران ضمن حمایت از ســناریوی کودتای ســبز، در 
رفتاری تکراری و مشــابه جوایز خود را به یکی از فتنه گران 

سبزپوش اهدا می کردند!
برای نمونه، موارد زیر را در ذیل این سناریوی طراحی شده 

می توان ارزیابی کرد:
1ـ معرفی »احمد زیدآبادی« روزنامه نگار و دبیرکل سازمان 
»ادوار دفتر تحکیم« به عنوان برنده جایزه »قلم زرین آزادی« 
سال 2010 از ســوی »انجمن جهانی روزنامه ها و ناشران 

خبر«؛
2ـ معرفی عکســی با عنوان »معترضان بر بام های تهران« 
به عنوان برنده بهترین عکس خبری ســال از سوی مؤسسه 
»ورلد پرس فوتو«. این عکس که عــکاس ایتالیایی به نام 
»پیترو ماستورزو« گرفته بود، زنی را نشان می دهد که در پی 

حوادث انتخابات ایران روی پشت بام فریاد می ِزند.
3ـ انتخاب مجموعه عکس های یک عکاس فرانسوی از 
اعتراضات مخالفان دولت ایران به عنوان دومین مجموعه 

عکس سال »ورلد پرس فوتو«. 
4ـ اعطای جایزه »لوســی« به »رضا دقتــی« ، عکاس و 

خبرنگار ایرانی. وی در این مراســم جایــزه خود را به »ندا 
آقاسلطان« تقدیم کرد! 

5ـ محسن مخملباف، کارگردان ضدانقالب فعال شده در 
آمریکا نیز برنده جایزه »آزادی برای خلق هنری« شد. وی در 
اقدامی کامال سیاسی که از حقایق پشت پرده اهدای چنین 
جوایزی حکایت دارد، در این مراســم اعالم داشــت: »هر 
جایــزه ای که دریافت می کنم، برایم فرصتی فراهم می کند تا 
طنین صدای آنها ]فتنه گران سبزپوش[ را به گوش جهانیان 
برسانم؛ صدایی که دموکراسی برای ایران و صلح برای دنیا 
را طلب می کند.« وی این جایزه را به »پدر معنوی فتنه سبز 

ایران«، آقای منتظری تقدیم کرد. 
6ـ مخملباف همچنین جایزه  جشنواره حقوق بشر نورنبرگ 
آلمان را به »مهدی کروبی« به دلیــل طرح ادعای دروغین 

»تجاوز در زندان های ایران« تقدیم کرده بود! 
7ـ دختر وی حنا مخملباف نیز جایزه ویژه جشنواره »زنان 
جهان« برای فیلم »روزهای ســبز« را به عباس امیرانتظام، 

فعال سیاسی زندانی اهدا کرده بود. 
8ـ اعطای جایــزه روزنامه نگاری »جــورج پولک« برای 
بهتریــن فیلم های خبری در ســال 200۹ بــه تصویربردار 
ناشناسی اختصاص یافت که از صحنه ساختگی قتل ندا آقا 

سلطان فیلمبرداری کرده بود!
۹ـ »رامین جهانبگلو«، اســتاد ایرانی دانشــگاه تورنتو در 
کانادا جایزه صلح سال 200۹ یک انجمن وابسته به سازمان 
ملل را از آن خود کرده اســت. جایزه صلح ســازمان ملل 
»خانه آسیا« شامگاه سه شنبه 11 اسفند در بارسلون اسپانیا 
به وی اهدا شــد. جهانبگلو به هنــگام دریافت جایزه خود 
گفت: »این جایزه متعلق به مردم ایران است که اعتراضات 
مســالمت آمیز خود را در چارچــوب جنبش مدنی محقق 
می کنند.« جهانبگلو گفت: »حضور من در این جا، صدای 

مردمی ست که بی صدا در ایران اعتراض می کنند.« 
10ـ »ژیال بنی یعقوب« در ماه آوریل سال 2010 در مسابقه 
وبالگ های برتر که همه ساله از سوی »دویچه وله« در میان 
وبالگ های سراسر دنیا برگزار می شــود، برنده  جایزه ویژه 
گزارشــگران بدون مرز شــد. وی این جایزه را به همسرش 
بهمن احمدی امویی، شیوا نظرآهاری و دیگر وبالگ نویسان 

زندانی در ایران تقدیم کرد.
در مجموع باید گفت، این حمایت ها، عملیات سیاسی 
هماهنگی بود که برای حمایت تمام قد از فتنه سال 1388 
هزینه شد و در نهایت عایدی چندانی جز بی اعتبارسازی این 

جشنواره ها نداشت.

فرش قرمز برای فتنه گران

وغ بود؟ چرا ادعای تقلب در

مخملباف و تقديم »جايزه چشم انداز« جشنواره نورنبرگ به کروبی  حضور جعفر پناهی با نماد سبز در یک جشنواره خارجیحاشيه سازی ضدانقالب در جشنواره فيلم ونيزحنا مخملباف و بهمن قبادی در جشنواره فيلم سن سباستين

مرتضی دخیلی
روزنامه نگار

محمد جواد شهبازی
کارشناس
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میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

 ظرفیتی به نام همسایگان

 
اگرچه در ظاهر ماجرا عده ای دلیل اصلی 
تشدید مشکالت اقتصادی ایران طی یک 
دهه اخیر را تحریم های ظالمانه غرب علیه 
اقتصاد ایران می دانند؛ اما با دقت در جزئیات 
اتفاقات رخ  داده طی یک دهه اخیر، متوجه 
می شویم ریشه اصلی این مشکالت را باید 
در وابســتگی اقتصاد ایران بــه درآمدهای 
ناپایدار نفتــی دانســت. درآمدهای نفتی 
فی ذاته درآمدهایی ناپایدار هســتند؛ چرا 
که نه میزان فــروش آن )تصمیمات اوپک، 
مسائل مربوط به تحریم ها و...( و نه قیمت 
آن )میــزان تقاضای جهانی و عرضه نفت( 
در اختیار ایران یا هیچ کشــور صادرکننده 
دیگری نیســت. بنابراین، برنامه ریزی های 
صورت گرفته بر اســاس درآمدهای ارزی 
ناشــی از فروش نفت در صورتی که مبتنی 
بر هزینه کرد در امور جاری کشــور باشد، 
 هر اقتصادی از جمله ایران را با مشکل 

ً
قطعا

مواجه خواهــد کرد. یکــی از درآمدهای 
پایدار و در دســترس برای اقتصاد ایران را 
می توان توجه به بازار کشورهای همسایه و 
افزایش صادرات غیرنفتی دانست. اهمیت 
این موضوع زمانی دو چندان می شود که به 

چند نکته اساسی در این زمینه دقت کنیم:
1ـ ایران در مقایســه با عمده کشــورهای 
همسایه خود از ظرفیت های تولیدی، علمی 
و اقتصــادی باالتری برخــوردار بوده و به 
لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری از موقعیت 
و توان بیشتر و بهتری برای در اختیار گرفتن 
بازار این کشورها برخوردار است. بنابراین، 
عایدی و منافع ایران از گســترش تجارت 
با کشــورهای همســایه و اقداماتی، چون 
امضــای توافق نامه های تجارت آزاد به نفع 

اقتصاد ایران خواهد بود. 
2ـ یکی از مهم ترین پارامترهای تأثیرگذار 
در قیمــت کاالهای صادراتــی را می توان 
هزینه های ناشــی از حمل ونقل دانست؛ به 
گونه ای که کاهش هزینه های حمل ونقل به 
واسطه فاصله اندک کشــور مبدأ و مقصد 
می تواند یکی از مزیت های صادراتی برای 
کاالهای ایرانی باشــد. ایران به واسطه دارا 
بودن مرز مشــترک با 15 کشــور همسایه 
از ظرفیت باالیی در ایــن حوزه برخوردار 
اســت. موضوعی که به عامــل مهمی در 
راســتای افزایش رقابتی پذیــری و کاهش 
قیمت تمام شده محصوالت ایرانی در بازار 

کشورهای همسایه می انجامد.
3ـ افزایش مبادالت تجاری با کشــورهای 
همسایه افزون بر مزیت نسبی یا گاهی مطلق 
کاالهای ایرانی در این بازارها، در شــرایط 
 به نفع اقتصاد ایران 

ً
تحریمی فعلی نیز کامال

است؛ چرا که در وضعیت تحریمی، امکان 
دور زدن تحریم ها در تبــادالت تجاری با 
کشورهای همسایه هم به لحاظ عدم امکان 
رصــد واردات و صــادرات کاالها و هم 
تبادل و جابه جایی پول در ســازوکار سنتی 
 تبادالت 

ً
خود قابلیت باالیی داشته و طبیعتا

تجــاری ایران با کشــورهای همســایه در 
مقایسه با سایر کشورها ریسک کمتری دارد. 
ظرفیتی که متأسفانه طی سال های اخیر 
اســتفاده مناسبی از آن نشده و سهم اقتصاد 
ایران از ظرفیت بازارهای بالقوه کشورهای 
همسایه چیزی کمتر از دو درصد بوده است. 
این در حالی اســت که بر اساس مطالعات 
انجام شده از سوی سازمان توسعه تجارت 
مجموع ظرفیت یا ارزش بازار کشــورهای 
همسایه حدود 1200 میلیارد دالر است که 
سهم امروز اقتصاد ایران از این بازار رقمی 
حدود 20 میلیارد دالر است؛ در حالی که 
در وضعیت فعلی ظرفیت افزایش حداقل 
پنج برابری صادرات به مجموع کشورهای 

همسایه وجود دارد. 

بازار

یادداشت 

یکی از دالیل مهمی که به هدررفــت منابع ملی اعم از منابع 
ریالــی، ارزی، انــرژی و... منجر می شــود، روند ناصحیح 
تخصیص این منابع اســت؛ به گونه ای کــه در صورت ایجاد 
اصالح در روند تخصیص این منابع بدون افزایش منابع، شاهد 

تحولی عمیق در اقتصاد کشور خواهیم بود.
 امروزه، بزرگ ترین مشــکل اقتصاد ایران را نه کمبود منابع 
یا امکانات، بلکه بایــد عدم تخصیص بهینه منابع یا امکانات 
دانســت؛ از این رو یکی از اقداماتی که می تواند فضای کشور 
در راســتای تحقق ایــران بدون نفت را محقــق کند، ارتقای 
 ســطح عدالت در حــوزه تخصیص منابع موجود در کشــور

 است. 

تخصیص ها در  تغییر   
منهای نفت

به گزارش »راشاتودی«، افزایش قبوض انرژی سبب تعطیلی 
دائمــی یکی از بزرگ تریــن کارخانه های کود شــیمیایی در 
انگلیس شــده و نگرانی ها درباره عرضه مــواد غذایی در این 
کشــور افزایش داده است. بر اســاس این گزارش،  کارخانه 
»اینس« در نزدیکی چستر برای تولید کود نیتروژن و دی اکسید 
کربن اســتفاده می شــد. به گفته معاون رئیــس اتحادیه ملی 
کشاورزان، تعطیلی کارخانه آســیب برای کشاورزانی است 
که از تورم باالی هزینه های تأمین کود شیمیایی رنج می برند. 
معاون رئیس اتحادیه ملی کشــاورزان هشــدار داده است که 
قیمت های بی سابقه کود می تواند کشاورزان را از کشت گندم 

برای تولید نان منصرف کند.

 بحران در انگلیس
شاخص

یکی از مســائل مهم در قراردادهای مدت دار، مانند بیع نســیه و 
قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است و این پدیده 
هر چند گاهی به حق و قابل دفاع باشــد، اثرهای ســوء فراوانی بر 
جای می گــذارد که مهم ترین آنها ســلب اعتماد عمومی، کاهش 
معامله های مدت دار، کاهش اعطای قرض الحسنه، سنگین شدن 
وثیقه ها و ضمانت ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادله ها 
و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از 
معامله ها، به ویژه در سطح عمده فروشی، به صورت مدت دار است؛ 
ضمن اینکــه بانک ها به منزله وکیل ســپرده گذاران تعهد دارند تا 
سرمایه های آنان را به کار انداخته و سود شرعی به آنها پرداخت کنند 
که با نپرداختن به موقع اقساط این مهم نیز با چالش مواجه می شود.

 وجه التزام
افزوده

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: 
»دولت باید همه هّم و غم خود را روی واگذاری 
صنعت خودرو به بخش خصوصی بگذارد تا بازار 
از انحصار خارج شود و رقابت پذیری و توازن در 

عرضه و تقاضا حرف اول و آخر را بزند.«

به گزارش صبح صادق، صنعت خودروسازی ایران 
در حالی یکی از مهم ترین صنایع کشور به شمار می آید 
که انحصارهای موجود و مدیریت دولتی طی نیم قرن 
اخیر، موانعی را بر ســر راه رقابت پذیری این صنعت 
ایجاد کرده است. وضعیت خودروسازهای ایرانی آن 
قدر وخیم و مورد انتقاد است که رهبر فرزانه انقالب 
اســالمی نیز در راســتای دفاع از حقــوق مردم طی 
سال های گذشته به این موضوع ورود کرده و خواهان 
تغییراتــی در روند اداره این صنعت به نفع آحاد ملت 
شــده اند؛ اما با وجود تأکید معظم له، به نظر می رسد 
وزارت صمت و خودروسازها هیچ تصمیم مشخصی 
در راســتای تغییر ریل موجود نداشــته و همچنان در 
حال تکرار اشــتباهات خود هســتند؛ به گونه ای که 
خودروســازها همچنان با تأکید بر اشتباهات گذشته 
خود مانند انجام قرعه کشی و راه اندازی سامانه فروش 
متمرکز خودرو سنگ بنای توسعه صنعت خودرو را با 
واگذاری به بخش خصوصــی دارای اهلیت و ایجاد 
تحــول در این صنعت را به عینه در دســتور کار خود 
قرار نداده اند. صبح صادق در گفت وگو با کارشناس 
صنعــت خودرو و عضو هیئت علمی دانشــگاه علم 
وصنعت با تأکید بر حقوق مردم در خرید خودروی با 
کیفیت و ارزان به نکاتی اشاره داشته که موانع اصلی 
در ارتقای کیفیت صنعت خودرو و ارزان تمام شــدن 

خودروی ملی است.
امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعت در گفت وگو با 
صبح صادق در خصوص چالش های صنعت خودرو 
و مشــکالت قرعه کشــی و مدیریت دولــت در این 
صنعت می گوید: »آنگونه که رئیس جمهور قبل از پایان 
سال گذشــته بر این موضوع تأکید داشتند که صنعت 
خودروسازی باید هر چه سریع تر به بخش خصوصی 
واگذار شود، این ضرورت احساس می شود که دولت 
هر چه ســریع تر بــرای واگذاری صنعــت خودروی 
کشور فکری اساســی کند، البته این واگذاری باید به 
بخش خصوصی واقعی و دارای صالحیت باشد. این 
موضوع به این دلیل حائز اهمیت است که با واگذاری 
درست سهام دولتی مانع بزرگی بر سر مسائلی مانند 
قرعه کشی ایجاد می شود که متأسفانه تداوم آن توزیع 
 همه 

ً
رانتی آشکار در بازار خودروست؛ چرا که طبیعتا

مردم از آن بهره مند نمی شوند.«
وی در این باره خاطر نشــان کرد: »قرعه کشــی 
خودرو یا راه اندازی ســامانه فروش خودرو به لحاظ 

ماهیت تفاوتــی با هم ندارند، لذا هیــچ کدام از این 
مــدل راهکارها نمی تواند به کاهــش قیمت یا ایجاد 
رقابت در صنعت خودروســازی کشور منتهی شود. 
اگر به یاد داشته باشــید، دو سال پیش، قبل از مطرح 
شدن موضوع قرعه کشــی حدود 900 هزار نفر برای 
نام نویسی خودرو به پایگاه معرفی شده برای نام نویسی 
مراجعه می کردند؛ اما پس از اینکه اسم قرعه کشی یا 
همان توزیع رانت به میان آمد، شاهد بودیم این عدد به 
یک باره به 6 میلیون نفر رسید؛ یعنی بیش از شش برابر 
متقاضی برای خرید خودرو با قیمت دولتی نام نویسی 
کردند. این موضوع نشــان می دهد، طرح قرعه کشی 
یا فروش خودرو در ســامانه مورد نظر وزارت صمت 
نمی توانــد بازار خودرو را به آرامش برســاند یا حتی 
در کاهش قیمت ها به نفع مردم به سرانجامی خوش 

منتهی شود.«
وی در خصوص سامانه فروش متمرکز خودرو به 
منزله تازه ترین ابتکار وزارت صمت گفت: »در حال 
حاضر بعد از راه اندازی سامانه فروش متمرکز خودرو 
ادعا شده که به جای 6 میلیون نفر 4 میلیون نفر برای 
خرید خــودرو با قیمت دولتی ثبت نــام کرده اند؛ در 
حالی که وزارت صمت هنوز به صراحت برای مردم 
مشخص نکرده که قیمت گذاری ها به چه شکل خواهد 
بود؟ آنچه در این موضوع حائز اهمیت است ثبت نام 

کمتر مردم نسبت به قرعه کشی های قبلی است.«
وی در این باره تصریح کرد: »با اینکه در مدل های 
قبلی قرعه کشــی، 6 میلیون نفر برای خرید خودروی 
دولتی نام  نویسی می کردند؛ اما اکنون به دلیل مشخص 
نبودن زوایای طرح مورد نظر وزارت صمت 4 میلیون 
نفر در ســامانه فــروش متمرکز خودرو نام نویســی 
کرده اند، به نظر می رســد مردم در نام نویسی خودرو 
در طرحی که همچنان زوایای آن مشــخص نیست تا 
حدودی احتیاط کرده یا رفتار محتاطانه تری نسبت به 

آینده بازار در پیش گرفته اند؛ وگرنه اتفاق خاصی رخ 
نداده است.«

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطر 
نشان کرد: »به هر حال هر کاالیی که با قیمت دولتی به 
مردم عرضه شده و بازار آزادی برای فروش داشته باشد 
که سود خوبی را نصیب فروشنده کند، طبیعتا خیلی ها 
برای نام نویسی و خرید آن کاالی دولتی وارد این بازار 
می شوند. مسئله این اســت که هنوز مردم نمی دانند 
خودروی مورد نظر در سامانه فروش متمرکز خودرو 
چه زمانی به آنها واگذار می شود. به هر حال، وزارت 
صمت برای این موضوع باید اطالع رسانی کند؛ چرا 
که برای خرید خودرو با نــرخ دولتی هر فرد یک بار 
می تواند در این سامانه نام نویسی کند و باید منتظر زمان 

برنده شدن خود باشد.«
امیرحســین کاکایی درباره این ســامانه و فروش 
خودروی دولتی به مردم توضیح داد: »این ســامانه به 
این معناست که افراد، یعنی 4 میلیون  نام نویسی کننده 
موجود باید در صف باقی بمانند تا زمانی که نوبت آنها 
برسد! براســاس آنچه برخی مسئوالن دراین موضوع 
گفته انــد، این افــراد در صف می مانند تــا زمانی که 
خودروی آنها با نرخ دولتی تحویل داده شود، بنابراین 
زمان واگذاری مشخص نیست و همچنان تا شکستن 
انحصار در صنعت خودرو فاصله زیادی داریم؛ چرا 
که همچنان موضوع قرعه کشی و باقی ماندن در صف 

برای گرفتن رانت وجود دارد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطر 
نشــان کرد: »در این موضوع تردیدی وجود ندارد تا 
زمانی که انحصار شکسته نشــود و طرح هایی مانند 
واگذاری به شــیوه قرعه کشی حذف نشود، وضعیت 
بازار خودروی کشور سامان نمی گیرد. به معنای دیگر، 
در چنین وضعیتی تا رسیدن به مسیری که شرکت های 
خودروساز معروف و مطرح دنیا طی کرده اند و امروز 

در بازارهای مختلــف رقابتی تنگاتنگ دارند، فاصله 
بسیار زیادی داریم.«

این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش 
کــه آیا به وعده های داده شــده مبنی بــر کاهش نرخ 
 کاهش 

ً
خودرو می تــوان اعتماد کرد، گفــت: »قطعا

نرخ خودرو در شــرایط تورمی و وضعیتی که به دلیل 
تحریم های ظالمانه آمریکا نــرخ ارز در حال افزایش 
است، شــعاری بیش نیســت. چگونه می توان باور 
کرد در شــرایطی که خودروســاز با کمبود نقدینگی 
روبه روست و همچنان راه حلی برای این مشکل پیدا 
نکرده اســت، در حالی که دستمزد کارگران افزایش 
پیــدا کرده و تعرفه های واردات قطعــات و مواد اولیه 
مورد نیاز صنعت خودروسازی شش برابر شده، قیمت 
گاز و برق واحدهای صنعتی افزایش یافته و فوالدی  ها 
و قطعه سازان به نسبت ســال گذشته باید قیمت های 
بیشتری بپردازند، قرار است قیمت ها کاهش پیدا کند؟ 
قطعا نمی توان انتظار داشت نرخ خودرو روند کاهشی 
به خود بگیرد، چرا که هر افزایشی در نرخ دستمزدها 
یا مواد اولیه در نهایت روی باال رفتن قیمت محصول 
نهایی تأثیر گذاشــته و هزینه تولید را باال می برد. تنها 
راه برای تحقق کاهش قیمت و افزایش کیفیت، خروج 
خودروســازها از مالکیت و مدیریت دولت و ارتقای 

بهره وری در این صنعت است.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت درباره این 
موضوع که وزارت صمت نباید قیمت گذاری دستوری 
را در هیچ صنعتی به ویژه در صنعت خودروسازی در 
دستور کار خود قرار دهد، گفت: »یکی از موضوعاتی 
که وزیر اقتصاد یک بار برای همیشــه باید آن را کنار 
بگذارد و دســتور حذف آن را بدهــد، قیمت گذاری 
دستوری است؛ چرا که تعیین قیمت خودرو وابسته به 
نرخ ارز و عرضه و تقاضاســت و نمی توان به صورت 
دستوری به آن نگاه کرد. رفع موانع تولید نیز از جمله 
موضوعاتی است که در مجلس شورای اسالمی باید 
در دستور کار قرار گیرد تا سنگ اندازی های پیش پای 
خودروسازان از میان برداشته شود. یکی از این موارد 
 
ً
می تواند تأمیــن برق مورد نیاز صنعت باشــد، قطعا
قطعی برق خود به خــود روی افزایش قیمت خودرو 
تأثیر می گذارد، چرا که موجب کاهش تولید خودرو 
می شود، پس نمایندگان برای تولید برق باید راهکاری 
بیندیشــند و موانع تولید برق از ســوی شرکت های 

خصوصی را رفع کنند.«
کاکایی در پایان این گفت وگو خاطر نشــان کرد: 
»دولت باید همــه هّم و غم خــود را روی واگذاری 
صنعت خودرو به بخش خصوصی بگذارد تا بازار از 
انحصار خارج شود و رقابت پذیری و توازن در عرضه 
و تقاضــا حرف اول و آخر را در بازار بزند، در غیر این 
صورت راه اندازی سامانه های فروش و تداوم شیوه های 
قدیمی که قرعه کشی بخشی از آن است، نه می تواند 
منجر به کاهش قیمت شود نه تولید بیشتر، بلکه راهکار 
تولید بیشــتر حمایت از تولید با رفع موانع پیش روی 

تولید است.«

و   راه نجات صنعت خودر
است انحصار  شکستن 

 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با صبح صادق

 ساحل عباسی
خبرنگار
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ایــاالت متحده که هم اکنون در جبهه جنگ 
اوکراین و روســیه به نفع کی یف وارد میدان 
شده و تاکنون حدود 58 میلیارد دالر هزینه 
کرده است، حاال سعی دارد برای تحت فشار 
گذاشتن چین و کره شمالی، جبهه جدیدی 
را در شرق آســیا باز کند. برگزاری رزمایش 
مشــترک نظامی بین واشــنگتن و سئول، از 
جمله این اقدامات اســت که اوضاع در این 
منطقه را با بحــران جدیدی رو بــه رو کرده 

است. 
ارتش کــره جنوبی و ایاالت متحده هفته 
گذشــته در رزمایش مشــترک خود، پس از 
شلیک هشت موشــک، رزمایش هوایی با 
بیست جنگنده را به نشانه مقابله با کره شمالی 
 بر فــراز دریــای غربی کره جنوبــی برگزار

 کردند.
ایــن رزمایش ها و هشــدارها به پیونگ 
یانگ در شرایطی صورت می گیرد که »وندی 
شرمن« قائم مقام وزارت خارجه آمریکا در 
پیامی تهدید آمیز گفت، اگر پیونگ یانگ پس 
از گذشت پنج ســال بار دیگر آزمایش اتمی 

انجام دهد، با واکنش واشــنگتن و ســئول و 
جهان روبه رو خواهد شد.

خبرگــزاری »آسوشــیتدپرس« نیــز در 
همین خصوص گزارش کرد، ستاد مشترک 
ارتش کره جنوبی اعالم کرد، نمایش هوایی 
مشترک کره جنوبی و ایاالت متحده آمریکا 
شامل شانزده هواپیمای کره جنوبی، از جمله 
جنگنده هــای رادارگریــز »اف 35 ـ ای« و 
چهار جنگنده اف ـ16 آمریکا بوده و هدف آن 
نمایش توانایی پاسخگویی سریع به اقدامات 

تحریک آمیز کره شمالی بوده است.
تحرکات کره جنوبــی و آمریکا در حالی 
تشدید شده است که مقامات دولت ایاالت 
متحده و کره جنوبی و کارشناسان کره شمالی 
چندین هفته است که می گویند، نشانه هایی 
از ســاختمان جدید در »پونگی ـ ری«، تنها 
نیروگاه آزمایش اتمی معروف کره شــمالی، 
مشاهده شــده اســت و اینکه پیونگ یانگ 
می تواند به زودی یک بمب را آزمایش کند. 
گفتنی اســت، کره شمالی از ســال 2017 

تاکنون بمب اتمی آزمایش نکرده است.

   گزارش    

 تنش در شبه   جزیره
نگاهی به سیاست های آمریکا در شرق آسیا 

سیاســت خارجی ناهمگون، نامتوازن و ریشه 
گرفته از خشم و عصبانیت آمریکا، کشورهای 
همســایه ایــاالت متحــده را نیز بــه واکنش 
واداشته اســت. اگر تا دیروز در سراسر جهان، 
اعتراضاتی به سیاست خارجی مداخله جویانه 
آمریکا می شد، امروز همسایگان این کشور در 
آمریکای شمالی و جنوبی و مرکزی نیز نسبت 
به این سیاست ها اعتراض می کنند. جدیدترین 
مورد در این زمینه، اعتراض و ناراحتی مکزیک 
از چگونگی برپایی اجالس کشــورهای قاره 
آمریکا از ســوی دولت بایدن اســت. به دنبال 
اعــالم دعوت نکــردن از کوبــا، نیکاراگوئه و 
ونزوئال در اجالس ســران قاره آمریکا از سوی 
واشنگتن، رئیس جمهور مکزیک غیبت خود را 
در اجالس سران این قاره اعالم کرد. »آندرس 
مانوئل لوپز اوبرادور« رئیس جمهور مکزیک در 
این باره اعالم کرد: »همه کشورهای آمریکایی 
به این نشست دعوت نشده  اند. اگر همه کشورها 
)به نشســت مذکور( دعوت نشوند، نمی توان 

جلسه ای را برگزار کرد.«
وی در این خصوص اضافه کرد: »برگزاری 

نشســتی به ایــن شــکل، نشــان دهنده ادامه 
سیاست های مداخله  جویانه خواهد بود.«

نگرانی هــا از سیاســت های یــک طرفه، 
مداخله جویانه و دشمن منشانه آمریکا پیشتر از 
سوی کشورهای حوزه آمریکای التین نیز بیان 
شده بود. »میگوئل دیاز ـ کانل« رئیس جمهور 
کوبا پیشــتر اعالم کرده بــود حتی در صورت 
دعوت شــدن نیز در ایــن اجالس هم حضور 
نخواهــد یافــت. دعــوت نشــدن ونزوئال و 
نیکاراگوئه به این اجالس نیز پیشــتر مشخص 
شده بود. این دومین بار است که آمریکا میزبان 

این اجالس از سال 1994 میالدی است.
»جائو لی جیان« سخنگوی وزارت خارجه 
چین در یک نشست مطبوعاتی در پکن اظهار 
کرد، آمریکای التین حیــاط جلویی یا حیاط 
پشتی ایاالت متحده نیســت و اجالس سران 
قاره آمریکا نیز اجالس ســران ایاالت متحده 
نیست. ایاالت متحده باید از اقدامات عمدی 
و ســلطه جویانه خود دست برداشته و به شکل 
عملی به کشورهای آمریکای التین و کارائیب 

احترام بگذارد.

   گزارش    

تحریم آمریکا
اعتراض به میزبانی واشنگتن از اجالس سران قاره آمریکا

جهان

فرار ارزان   ترامپ  از غرب متنفرم شکست 
محتوای یک گزارش نظارتی حاکی از آن اســت که بر خالف 
شایعات، رئیس جمهور سابق افغانســتان و مشاوران ارشدش 
 بدون میلیون ها دالر پولی که در زمان تصرف این کشور 

ً
احتماال

از سوی طالبان ناپدید شــد، از افغانستان فرار کرده اند. شبکه 
»سی بی اس نیوز« نوشت: گزارش منتشــر شده از سوی نهاد 
آمریکایی موسوم به بازرس کل ویژه برای بازسازی افغانستان به 
این نتیجه رسیده است که در زمان سقوط دولت کابل، اشرف 
غنی و مشاورانش ممکن است نزدیک به 500 هزار دالر پول 
در هنگام خروج شــان از این کشــور با هلیکوپتر با خود برده 

باشند، اما این مبلغ از یک میلیون دالر فراتر نرفته است.«

معاون رئیس شورای امنیت روسیه درباره تند بودن پست های 
تلگرامی خود گفت: »این تنفر ناشــی از این واقعیت است که 
غرب مرگ را برای روســیه می خواهد.« مــردم اغلب از من 
می پرسند که چرا محتوای پست های تلگرام من اینقدر خشن 
هستند. پاســخ من این اســت که من از غربی ها متنفرم، آنها 
احمق هستند. آنها برای ما، یعنی روسیه مرگ می خواهند و تا 
زمانی که من زنده هســتم، همه کار را انجام خواهم داد تا آنها 
را ناپدید کنیم.« مدودف تأکید کرد: »به دلیل تشدید تحریم ها 
علیه مســکو، اتحادیه اروپا برای یافتن منبع نفتی جایگزین با 

کیفیت مشابه با انرژی روسیه، مبارزه خواهد کرد.«

فرماندار جمهوری خواه ایالت فلوریدا در یک نظرســنجی برای 
نامــزدی حزب جمهوری خواه »دونالــد ترامپ« رئیس جمهور 
ســابق ایاالت متحده را شکست داده اســت. »ران دسنتیس« 
از شــخصیت های نوظهور حزب جمهوری خــواه در تازه ترین 
نظرسنجی در ایالت »کلرادو«، »دونالد ترامپ« را شکست داد. 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی »ران دسنتیس«، فرماندار ایالت 
فلوریدا را باالتر از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا برای 
نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 
 2024 انتخاب کردند. دســنتیس 71 درصــد از آرا را در مقابل 

67 درصد رئیس جمهور سابق در نظرسنجی به دست آورد.

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

 بحران مرزی 

 

 

کاروانی که گفته شده است، 15 هزار نفر 
در آن هســتند، به سمت مرزهای آمریکا 
و مکزیــک در حرکتنــد. در حالــی که 
جو بایدن، رئیس جمهــور آمریکا میزبان 
رهبرانی از سراســر قــاره آمریکا خواهد 
بود، کاروانی متشکل از 15 هزار مهاجر 
که بســیاری از آنها اهــل ونزوئال و کوبا 
هســتند، راهپیمایی خــود را از جنوب 
مکزیک به سمت مرزهای ایاالت متحده 
آغــاز کرده اند. همــه این افــراد از فقر و 
خشــونت در کشورهای شان گریخته و با 
آرزوی زندگی بهتر به سمت مرز در حال 
حرکت هستند. روزنامه »یو اس ای تودی« 
در همین زمینه نوشته است: »مهاجران از 
تاپاچوال، شهری در جنوب شرقی ایالت 
چیاپاس مکزیک، چند مایلی دورتر از مرز 
گواتماال به راه افتادند. آنها برای رسیدن به 
ایاالت متحده باید بیش از 3000 مایل را 
طی کنند. این کاروان درحالی به ســمت 
مرزهای ایاالت متحده در حرکت است 
که در ماه آوریل روزانه هشــت هزار نفر 
وارد مرز آمریکا و مکزیک شدند تا رکورد 
ورود مهاجران غیرقانونی شکســته شود. 
این ورود با برداشته شدن محدودیت های 
مربوط به دوران کووید19 همزمان شــده 
اســت.« گفتنی اســت، رســانه ها آماده 
برخورد مأموران مرز و گارد ملی آمریکا با 

این کاروان هستند.

پیروزی جانسون 

بوریس جانســون، نخســت وزیر بریتانیا 
هفته گذشــته از اســتیضاح درون حزبی 
جان سالم به در برد. بنا به اعالم حزب از 
مجموع گروه پارلمانی محافظه کاران 148 
نماینده موافق برکناری آقای جانســون از 
ریاست حزب بودند و 211 نفر با ادامه کار 
وی در ایــن مقام موافقت کردند. روزنامه 
»ایندیپندنت« بیان کرده است، این پایان 
انتقادها از جانســون نیست و او احتماال 
باید در ادامه راه انتقادات بیشــتری را از 
هم حزبی هایش پذیرا باشد. جلسه رأی 
اعتماد دوباره به جانســون در پی انتشار 
گزارش هــای متعــدد پلیــس و پارلمان 
بریتانیــا درباره رســوایی برگــزاری یک 
جشــن در اوج قرنطینه کرونایی در خانه 
نخست وزیر انجام شــد. شمار زیادی از 
اعضای حزب محافظه کار و شــماری از 
وزیــران دولت در این مهمانی شــرکت 
داشتند. این رسوایی به پارتی گیت مشهور 
شده اســت. برگزاری جلسه رأی اعتماد 
درون حزبــی به نخســت وزیر بریتانیا دو 
ســال و نیم پس از پیــروزی قاطع حزب 
داد.  روی  انتخابــات  در  محافظــه کار 
موقعیت بوریس جانسون در ماه های اخیر 
و با رسوایی پارتی گیت به شدت تضعیف 
شده بود. امابر اساس قوانین فعلی حزب 
محافظه کار، با پیروزی جانســون، دیگر 
تالشی برای برکناری او به مدت یک سال 

وجود نخواهد داشت.

پیشخوان

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قرار بود به زودی طی 
سفری به منطقه، با مقامات سعودی و پس از آن رژیم 
صهیونیســتی دیدار داشته باشــد. به گفته رسانه های 
آمریکایی، قرار بود این ســفر مقدمــه ای برای فعال تر 
شدن عربستان در زمینه پیوستن به توافق آبراهام باشد؛ 
توافقــی که راه را برای عادی ســازی روابــط با رژیم 

صهیونیستی برای دولت سعودی هموار می کند. 
با این حال، هفته گذشته مقامات کاخ سفید اعالم 
کردند این سفر به تعویق افتاده و به زمان دیگری موکول 
می شود. این تعویق در حالی اتفاق افتاده است که به نظر 
می رسد بایدن برای رسیدن به توافقی به منظور افزایش 
تولیدات نفتی عربســتان برای پایــان دادن به بحران 
ســوخت در غرب، تالش دارد به سرعت وارد میدان 
شــود و این بحران را تا قبــل از انتخابات میان دوره ای 
کنگره حــل و فصل کند. خاندان ســعودی و به ویژه 
محمدبن سلمان، ولی عهد سعودی به خوبی به ضروری 
بودن این مســئله برای آمریکا واقف هســتند و تالش 
دارند باالتریــن میزان بهره برداری سیاســی را از این 
ماجرا ببرند. بن سلمان پس از ماجرای قتل خاشقجی 
و انزوایش در کشورهای غربی، به این مسئله به چشم 
یک فرصت نگاه می کند و تالش دارد پادشــاهی خود 
را در همیــن اثنــا از نگاه آمریکایی هــا صد درصد و 
تضمین شده بداند. از ســوی دیگر، بایدن نیز تالش 
دارد به جز ماجرای افزایش تولیــدات نفتی، به ادامه 
ائتالف سازی های منطقه ای به نفع رژیم صهیونیستی 
نیز بپردازد؛ به همین دلیل تالش می کند در این دیدار 
شرایط برای نزدیک شدن سعودی با رژیم صهیونیستی 
را نیز فراهم کند. در این میان، به نظر می رسد مسئوالن 
رژیم صهیونیســتی، از هیچ نظر، آمادگــی برای این 
شرایط را ندارند. در داخل، کابینه نفتالی بنت در حال 
فروپاشــی است و اعضای کنست هر روز با بهانه های 
جدید به جان هم می افتند. در عین حال، حزب لیکود 
به رهبری بنیامیــن نتانیاهو نیز مترصد اســت از هر 
فرصتی برای روی کار آوردن دوباره نتانیاهو اســتفاده 
کند و همین مسئله جنگ قدرت در داخل سرزمین های 

اشغالی را به شدت افزایش داده است. 

هفته گذشته، رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم 
کردند علت تأخیر در ســفر بایدن، آماده نبودن کابینه 
بنت برای استقبال از بایدن و در عین حال نگرانی بایدن 
دربــاره وضعیت ثبات دولت این رژیم اســت. با این 
حال، رسانه های عرب زبان منطقه مسئله دیگری را با 
عنوان دالیل این تأخیر اعالم کردند و مهم ترین دلیل، 
آماده نبودن بایدن برای توجه به خواســته های سعودی 

است. 
بایــدن هنوز از جانــب هم حزبی های خود تحت 
فشار قرار دارد که به دیدار دوجانبه با محمدبن سلمان 
نــرود. آدام شــف، از رهبــران دموکــرات در کنگره 
آمریکا در مصاحبه ای تلویزیونــی با صراحت به این 
مســئله اشــاره کرد که بایدن نباید به دیدار یک قاتل 
برود. رئیس جمهور آمریکا برای رســیدن به اهدافش 
و کم کردن میزان نارضایتی هــا از دولتش ، این روزها 
اقدامات زیادی انجام داده که چندان موافق میلش هم 
نبوده اســت. او به جز رایزنی و گفت وگو با ریاض، در 
گفت وگو با مســئوالن ونزوئالیی هم  خواهان افزایش 
تولیدات نفتی آنها شده است تا شاید بتواند راهکاری 
برای این بحران پیدا کند. برداشته شدن یا تعلیق بخشی 
از تحریم های نفتی ونزوئال خواسته بایدن نبوده است؛ 
اما به نظر می رســد به شــدت برای مدیریت بحران 
افزایش قیمت ها به این نوع اقدامات نیاز دارد. او حاال 
 ببیند اوضاع 

ً
ســفرش را به تعویق انداخته است تا اوال

سیاسی در سرزمین های اشغالی به چه سمتی می رود 
 ببیند می تواند بدون آبروریزی در مقابل فعاالن 

ً
و ثانیــا

حقوق بشر به دیدار بن ســلمان برود یا نه. او در عین 
 همان راه ترامپ 

ً
حل می خواهد مطمئن شود که دقیقا

در عرصه سیاســت خارجــی را نمــی رود و راه های 
دیگری نیز در مقابل خود می بیند. با این حال، تشــابه 
رفتــار و حرکات و سیاســت های او در قبال منطقه با 
ترامپ این گمانه را ایجاد کرده اســت که هیچ فرقی 
بین رئیس جمهور دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا 
وجود ندارد و همان کمی تفاوت نیز در سیاســت ها و 
تاکتیک ها به تشــابه عمدی در بین سیاست گذاران دو 

حزب تبدیل شده است.  

برنامه های آمریکا برای ادامه رابطه با دربار سعودی

دیدار با قاتل
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 صابر محمدی
خبرنگار

 امنیت
غذایی

نگاهی به بحران غذا در جهان 
و راه عبور از آن 

  جایگاه ایران
 در امنیت غذایی

»امنیت غذایی« یکی اساسی ترین موضوعاتی 
اســت که هر کشــوری باید به آن توجه کند. 
توجه به موضوع امنیت غذایی به این معناست 
که کشــورها باید در این حوزه از خودکفایی 
باالیی برخوردار باشند. صرف نگاه به بیرون و 
داشتن قدرت واردات باال، نه تنها هنر نیست؛ 
بلکه در راســتای وابسته کردن کشور است. با 
این نگاه، وضعیت کشــورهای غرب آســیا و 
بسیاری از کشورهای آفریقایی ضریب امنیت 
غذایی پایینی دارد. بحران اوکراین نشان داد، 
خیلی از کشــورهای مطرح شده در وضعیت 
بحرانی قرار دارند و ذخیره استراتژیک غالت 
آنها رو به کاهش است؛ اما این وضعیت برای 
جمهوری اسالمی ایران تا حدودی بهتر است 
که البته انتظار شرایط ایده آل نیز بود. در واقع، 
در کنار تحریم هــای دارویی و غذایی آمریکا، 
اگر دولت های قبل خودکفایی در حوزه غذا را 
به مثابه یک راهبرد مورد هدف قرار می دادند، 
امروز در شــرایط جهانی ما جزء کشورهای 

اثرگذار در حوزه امنیت غذایی بودیم. 
بر اســاس محاســبات ســازمان جهانی 
خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( ایران 
حدود 11 درصد کل ارزش صادرات خود در 
هر سال غذا وارد می کند که  کمتر از 119 کشور 

جهان است.
بر این اســاس، مردمان 119 کشور جهان 
امنیت غذایی کمتری نسبت به ایرانی ها دارند 
و ایران از این نظر در رتبه 76 جهان قرار گرفته 
است. نسبت واردات غذا به کل صادرات در 
75 کشــور جهان کمتر از ایران اســت و این 
کشــورها امنیت غذایی بیشتری در مقایسه با 
ایران دارند. این موفقیت نسبی در حالی نصیب 
جمهوری اســالمی ایران شــده که کشورمان 
بیش از چهــار دهه تحت تأثیر شــدیدترین 
تحریم هــای غرب بوده و حتی در ســال های 
اخیر این تحریم ها شــکل ســخت تری نیز به 
خود گرفته است تا جایی که بیماران سرطانی 
و صعب العــالج هــم از دریافــت داروهای 
مورد نیازشان محروم بوده اند. کمترین نسبت 
واردات غذا به کل صــادرات مربوط به چین 

تایپه است. 
آمریکا که اقتصاد برتر جهان است و تحت 
هیچ تحریمی هم نیست در رده بندی فائو رتبه 
63 را به خود اختصاص داده اســت. هشت 
درصد کل صادرات این کشور صرف واردات 

مواد غذایی می شود.
در ســایه رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
در جهــت حمایت از تولیــد داخلی و تالش 
برخی مســئوالن و تولیدکنندگان مواد غذایی 
و کشاورزی، کشــورمان تا کنون توانسته توان 
تولید خود را تا حــد قابل قبولی افزایش دهد 
که انتظار می رود با رویکرد دولت ســیزدهم، 
شــرایط ایده آلی را در امنیت غذایی به دست 
آوریم. سیاســت دولت ســیزدهم در افزایش 
نرخ خرید تضمینی گندم در حال جواب دادن 
است؛ به گونه ای که وزارت کشاورزی آمریکا 
با پیش بینی تولیــد 16 میلیون تنی دو غله مهم 
ایــران، یعنی گندم و جو طی ســال جاری از 
افزایش ذخایر و کاهش واردات گندم ایران در 

این سال خبر داده است.

احمد رجایی
خبرنگار
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پرونده

یاسر طالبی 
خبرنگار

»امنیت غذایی« یکی از استراتژیک ترین مسائل در 
جهان به شــمار می آید. امری حیاتی که وضعیت 
نابســامان بارندگی و تنش منابع آبی، کشــاورزی 
بی برنامه و زمین های بایر شده از عوامل تهدید آن 
هستند و در این میان پشتیبانی و رفع موانع تولید در 
کشاورزی می تواند چالش های پیش روی این مهم 
را کاهش دهد. در همین زمینه با حجت االســالم 
محمدتقی نقد علی، عضو کمیســیون کشاورزی 

مجلس شورای اسالمی به گفت وگو نشسته ایم. 

 BBBB پشــتیبانی و رفع مانع از کشــاورزی چه  
نقشی در امنیت غذایی کشور دارد؟

این روزها در برخی مسائل بین المللی شاهد بحران ها 
و تنش هایی بین کشــورها هستیم که طبعا آسیب ها و 
چالش هایی در حوزه تأمین مواد غذایی در دنیا داشته 
است، جایگاه غذا و غله به خوبی در بین سیاستمداران 
روشــن شده اســت. این امر از طرف برخی کشورها 
نوعی ابزار فشار قلمداد می شود که البته مسئله جدیدی 
نیســت و از قدیم اگر نان ســر ســفره ها نباشد، تمام 
معادالت کشوری و سیاســی از بین می رود و عوض 
می شود. لذا هر کشوری که بتواند امنیت غذایی خود را 
تأمین کند، برگ برنده را در دست دارد. حال این امنیت 
غذایــی در جاهایی که بتوانــد در داخل مرزها اتفاق 
 موجب امنیت پایدار غذایی می شود و این 

ً
بیفتد، یقینا

حاصل نمی شود مگر به واسطه حمایت از کشاورزی. 
به خاطر دارم امام)ره( و رهبر معظم انقالب به پیروی 
از مکتب و راه ایشان بر خودکفا شدن کشور در بحث 
گنــدم تأکید می کردند که در راســتای همین موضوع 

امنیت غذایی بود. 

 BBBB خودکفایــی در کشــاورزی به امنیت در  
منابع آبی بستگی دارد؛ با توجه به چالش 
در منابع آبی کشور و سدسازی های برخی 
کشــورهای منطقه بر روی رودخانه های 
مشترک، می توان گفت که امنیت غذایی 

ما هم به خطر خواهد افتاد؟
بحث کمبود منابع آبی موضوع بسیار مهمی است که 
از دیر هنگام در کشور ما ملموس بوده و در سال های 
اخیر با توجه به کم بارشــی کشــور و صرفه جویی 
نکردن و استفاده های غیرکارشناسی که از منابع آبی 
شده و از طرفی نبود آمایش سرزمین و عدم کشت، 
کشاورزی و امنیت غذایی ما با مخاطره روبه روست. 
به حتم باید یکســری سیاســت هایی را در استفاده 
بهینــه از منابع آب موجود و در باب الگوی کشــت 
و روش های آبیــاری به کار بگیریــم. جلوگیری از 
روش هایی که با تبخیر و تعریق، آب را از دســت ما 
خارج می کند، باز چرخانی آب و پساب و مواردی از 
این دست و در برخی جاها استفاده از منابع دریایی 
مانند شیرین سازی آب دریا و استفاده سیاسی پیرامون 
حق آبه هایی که از منابــع بین المللی و بین دولت ها 
داریم، همه با هم باید بتواند بخشی از مشکل را حل 
کند. کمبود آب مسئله ای تازه نیست و بارگذاری های 

غیر ضروری که بــر منابع آب اتفاق افتاده اســت، 
صادرات آب مجازی که به دلیل نبود الگوی کشت 
درســت رخ داده، همه نیازمند اصالح است. طرح 
امنیت غذایی که مجلس شــورای اسالمی تصویب 
کــرد و االن هــم مراحل نهایی خــود را در مجمع 
تشــخیص مصلحت می گذراند تا برای اجرا ابالغ 
و آیین نامه اش تنظیم شود، در همین راستای امنیت 

غذایی تدوین شده است.

 BBBB در مورد این طرح امنیت غذایی بیشــتر  
توضیح می دهید؟

عمده مطلب از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره 
مصرف و بازرگانی در این طرح بررســی شده است. 
حدود 14 مشکل اساســی را که خأل قانونی داشتیم، 
در ایــن طرح پیش بینی کردیم. عمده آن بحث آمایش 
ســرزمین، الگوی کشت، بانک اطالعاتی که کشاورز 
بتوانــد ابتدا و انتهای کار خــودش را پیش بینی کند و 
دغدغه ای نداشته باشد. امروز ما می بینیم که محصولی 
مانند گوجه یا آنقدر فراوان می شــود که دیگر فروش و 
حمل و نقلش نمی صرفد یا آنقدر نایاب می شــود که 
قیمت های عجیب و غریب پیدا می کند یا موارد دیگر 
 تولید 

ً
مانند سیب زمینی و خیار و صیفی جات که قاعدتا

اینها باید مدیریت شود؛ به این صورت که از طرفی نیاز 

کشور برآورده شود و از طرفی تولید مازادی که باعث 
اتالف، مصرف و احیانا صادرات آب مجازی می شود، 
در قانون دیده شــده است. همچنین، به منظور ارتقای 
امنیت غذایی در کشور از عرصه تولید و اصالح الگوی 
کشــت آمایش تا عرضه و بازرگانــی و قیمت گذاری 
کشاورزی و... همه و همه در این طرح دیده شده است.

 BBBB گندم محصول آب بری اســت؛ با توجه  
به کمبود منابع آبی کــه ما داریم، آیا بهتر 
نیســت این محصول را از واردات تأمین 
کنیم و الگوهای کشاورزی را در مسیرهای 

دیگری هدایت کنیم؟
اگر ما بین گندم و هندوانه و طالبی و صیفی جات، مانند 
فلفل، دلمه و خیار نسبت سنجی کنیم، به حتم مصرف 
آب این محصوالت در مقایسه با گندم به مراتب باالتر 
اســت؛ چرا که عمده دوره کشت گندم در فصل سرد 
اســت . نکته دیگر اینکه گندم در مواقع بحرانی یک 
اهرم فشار خواهد بود، لذا به نظر می رسد تولید گندم 
در داخل اولویت دارد. البته در زمان های نبود بحران و 
فشار ما می توانیم بر روی بحث کشت فراسرزمینی هم 
سرمایه گذاری کنیم؛ اما شکی نیست که باید به منظور 
امنیت غذایی عمــده تولید گندم را در داخل مدیریت 
کرد و تدبیری نسبت به محصوالت آب بر دیگر داشت؛ 
لذا کشــوری که می خواهد روی پای خودش بایستد، 
نباید امنیت غذایی خود را به زمان دیگری موکول کند.

 BBBB نقش پدافند غیرعامل در امنیت غذایی  
چطور تعریف می شود؟

توضیحاتی که عنوان شد به عبارتی ترجیحات پدافند 
غیرعامل اســت؛ یعنی اگر مــا بخواهیم روی برخی 
اهرم های فشار که از برخی کانال های ضعف موجب 
آسیب رسیدن به کشور می شود، تدبیر کنیم، باید روی 
تولید در داخل با وجود هزینه هایی که برای کشور دارد 
حســاب کنیم؛ اما صرفه با این است که تولید چنین 

محصول استراتژیکی را در داخل انجام دهیم.

 

جنــگ، کاهــش روابــط بیــن کشــورها و 
لجاجت هــای بین المللی مهم تریــن عامل در 
چالش غذایی در دنیا به شمار می آید؛ امری که 
در خالل جنگ روسیه و اوکراین به خوبی شاهد 
آن بودیم. برای بررسی بیشــتر این مبحث پای 
صحبت های مهدی خرسند، کارشناس اوراسیا 

نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

 BBBB نقــش جنــگ روســیه و اوکراین را  
در امنیــت غذایی دنیا چطــور ارزیابی 

می کنید؟
یکــی از اولین آثار جنگ روســیه و اوکراین بحث 
جابه جایی جمعیتی بود که ما شاهد چند میلیون آواره 
جنگ بودیم که از اوکراین به سمت اروپای مرکزی 
و غرب اوکراین حرکت کردند. این موضوع به حتم 
موجب ایجاد فضای جدیدی در کشــورهای دنیا و 
تأثیرات عمیق بر امنیت غذایی کشورهایی می شود 
که پذیرنده این جمعیت بوده انــد. از طرف دیگر، 
نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد، بحث امنیت 
انرژی و سوخت و کاهش تولید انرژی در دنیاست. 
در سایه جنگ اوکراین، اروپایی ها به دست خودشان 
به قتلگاه سوخت و انرژی می روند و با تحریم انرژی 
روسیه به گمان خودشان می توانند زمستان پیش رو 
را مدیریت کنند؛ اما این بحث ســبب خواهد شد 
که مردم اروپا و کشورهایی که گاز روسیه را از مسیر 
روســیه دریافت می کردند، متحمل آســیب بسیار 
بزرگی شــوند. اینجا مردم عادی اروپا هســتند که 
قربانی سیاست های کینه  توزانه اروپا در جنگ روسیه 
و اوکراین هستند.  اما سومین مسئله و موضوعی که 
در جنگ روسیه و اوکراین دچار تکانه و تالطمی در 
حوزه تولید و توزیع شد، موضوع امنیت غذایی دنیا 
بود. روســیه و اوکراین جغرافیایی حاصلخیز برای 
تولید غالت دارند و گندم و جو یکی از محصوالت 
اســتراتژیک این دو کشــور به شــمار می آید؛ اما 

برخالف آنچه در برخی رســانه ها در حال دســت 
به دست شدن اســت و در حال انتقال سینه به سینه 
از عده ای است که خودشــان را کارشناس قلمداد 
می کنند، میزان تولید در این دو کشــور کاهش پیدا 
نکرده و اگر کاهش پیدا کرده باشد، آنقدری نیست 
که بخواهد بر امنیت غذایی دنیا تأثیرگذار باشــد. 
اتفاقی که افتاده بحث تردد غالت در این دو کشــور 
دچار خسران شــده و همین موضوع موجب شده 
که غالت اوکراین دپو شــود و همچنین در مناطق 
جنوبی این کشور هیچ شرکت بیمه ای حاضر نیست 
که کشتی های حمل گندم را در این شرایط جنگی 
بیمه کند.  از ســمتی گلوگاه های خــروج انرژی و 
گندم تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته 
و روس ها تالش دارند بــا تهدید امنیت تردد گندم 
و غالت اوکراین ســعی کنند معادالت جنگ را در 
مقابل تحریم ها و تهدیدهای اروپا و غرب به موازنه  
برسانند. همین االن اگر 48 ساعت آتش بس اعالم 
شود و کشتی ها بتوانند گندم را از اوکراین خارج کنند 
موازنه تولید، توزیع و مصرف دوباره ایجاد خواهد 
شد و شــاهد برگشــتن دنیا به روال عادی هستیم. 
بنابراین، تأکید می کنم که در میزان تولید هیچ اتفاقی 
رخ نداده و هرچه هست، در میزان توزیع است و در 
موضوع توزیع ما دچار بحران شده ایم و این بحران 
ناشی از جنگ و به قول روس ها عملیات ویژه نظامی 
است؛ ولی ماحصل آن متأسفانه برهم خوردن تعادل 

امنیت غذایی در جهان است. 

 BBBB فکر می کنید در آینده برای امنیت غذایی  
دنیا با توجه به تحلیل های جنگ فرسایشی 
روسیه و اوکراین چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مــن فکر می کنــم روس ها مجبور بــه ورود به جنگ 
شــدند تا جلوی گســترش ناتو به شــرق را بگیرند و 
معتقد بودند اگر با روی کار آمدن زلنســکی اوکراین 
بــه ناتو بپیوندد و به دلیل جغرافیای همواری که از کی 
یف تا خود مرزهای روســیه وجود دارد و ناتو برای آن 
دندان تیز کرده است؛ این جنگ جنگ ناگزیری بود که 
روس هــا در آن ورود کردند. بر خالف اتفاقاتی که در 
دو ماه اول جنگ روســیه و اوکراین رخ داد و روس ها 
حوزه های جنگی وسیعی را انتخاب کرده بودند، روسیه 
در چهل روز اخیر در برخی از جبهه ها متمرکز شــده 
و پیشــروی های آرامی را دارد و تالش می کند از طرق 
دیگر بتواند پیشروی کند و تمام تمرکز خود را در سبد 
جنگ نگذارد و تالش می کند چه از طریق دیپلماتیک و 
چه از طریق فشارهای دیپلماسی اقتصادی مانند برهم 
زدن توزیع غــالت در دنیا رقبای خود را دچار چالش 
کند؛ چراکــه در این چالش می تواند به امتیازات خود 
دســت پیدا کند.  من قبل از این اتفاق پیش بینی وقوع 
این جنگ را کرده بودم و دو ماه یا ســه ماه قبل از اینکه 
این جنگ رخ بدهد، دیدگاه خود را مطرح کردم که این 
جنگ ناگزیر رخ خواهد داد. اما در حال حاضر عرض 
می کنم این جنگ فرسایشــی نخواهد شد و خیلی از 
کارشناسانی که تأکید داشتند جنگ نمی شود و سیستم 
بین المللی اجازه جنگ را نمی دهد االن بر این اعتقاد 

هستند که این جنگ فرسایشی می شود و سال های سال 
ادامه پیدا خواهد کرد. لحن و ادبیات غربی ها نسبت به 
روسیه تغییر کرده و امروز امانوئل مکرون اظهار می کند 
که شخص پوتین و روسیه را نباید خشمگین کنیم! اینها 
همه و همه نشــان می دهد، ادبیات غرب تغییر کرده و 
غربی ها می دانند که روســیه در حــال انجام اقداماتی 
است. غربی ها جنگ رسانه ای را ایجاد کردند تا فضا را 
مشوش جلوه بدهند و از زلنسکی یک افسانه و سوپرمن 
بسازند. آنها به یکباره او را بر زمین زدند؛ چنانچه االن 
 خبر و 

ً
بیش از یک ماه اســت که ما از زلنســکی اصال

مصاحبه ای در جمع مردم نمی بینیم و نمی شنویم.  این 
برای مایی که داریم با یک منطق خاص به جنگ نگاه 
می کنیم، بیان کننده این اســت که غربی ها اوکراین را 
ابزار کردند و وقتی دیدند این ابزار دیگر توانایی مقابله 
با روســیه را ندارد، ادبیات شــان تغییر کرده و مطمئن 
باشــید که در آینده نزدیک روســیه با آن سه هدفی که 
برای خودش تعیین کــرده که اوکراین باید غیرنظامی 
شده، پیوستن روسیه به کریمه باید پذیرفته و استقالل 
منطقه دنباسک باید اعالم شود و اینکه اوکراین عضو 
ناتو نشود و با قطعی شــدن این شروط مطمئن باشید 
روسیه به جنگ خاتمه خواهد داد. همین االن هم آقای 
پوتین اعالم می کند ما حاضریم بحث تردد غالت را 
خودمان بر عهده بگیریم و خودمان این را انجام بدهیم. 
پوتین به درســتی فهمیده که در اختیار داشــتن تردد 
غالت ابزاری قدرتمند برای روســیه و شخص پوتین 
اســت و اعالم می کند من این بحث تردد را حاضرم 
خودم مدیریت کنم. اما باز هم عرض می کنم غربی ها 
این را برای خودشــان یک برگ بازنده می دانند که اگر 
خواســتند این اقدام را انجام بدهند، قطعا قافیه را در 
برابر روسیه خواهند باخت و سعی می کنند همچنان به 
لجاجت ادامه بدهند. در پاسخ به دیپلماسی اقتصادی 
باید عرض بکنم روس ها به زودی این جنگ را خاتمه 
خواهند داد و خودشــان هم گریزان و فراری هستند از 
اینکه این جنگ طوالنی و فرسایشــی شود؛ چرا که از 
روز اول می دانستند هدف ایجاد این جنگ فرسایشی 
شدن و گرفتار شدن روسیه در باتالق اوکراین است که 
این نقشه از سوی آمریکا و اروپایی ها طراحی شده بود.

 خودکفایی غذایی با قوانین اصولی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگو با صبح صادق 

وپا در قتلگاه ار
گفت وگو با مهدی خرسند، کارشناس اوراسیا
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این روزها امنیت غذایــی در دنیا دچار چالش 
شده است؛ چالشــی که برخی کشورهای فقیر 
در امنیت غذایــی را فقیرتر و خیلی های دیگر را 
رم جهانی پایین کشیده است. برای 

ُ
چند پله در ن

بررسی این مهم با دکتر فاطمه پاسبان، پژوهشگر 
حوزه امنیت غذایی به گفت وگو نشسته ایم که در 

ادامه می خوانید.

 BBBB وضعیت امنیت غذایــی را در ایران و  
جهان چطور ارزیابی می کنید؟

امنیــت غذایی از طریق شــاخصه های آن قابل 
اندازه گیری و سنجش و در نهایت ارزیابی است 
که روند گذشته آن چه بوده و چشم انداز آینده آن 
چه خواهد شد. شــاخصه های امنیت غذایی، 
یعنی دسترســی به غذا )غذا در دســترس همه 
مردم باشــد(، توانایی اقتصادی )داشتن قدرت 
و توانایــی خرید غذا( و غذای ســالم از منظر 
استانداردهای بهداشتی و سالمت غذاست. به 
نظر می رسد، هر ســه مؤلفه مهم امنیت غذایی 
در ایران در مخاطره قــرار دارد. دالیلی از جمله 
تگرگ، ســرمازدگی ،  اقلیم )ســیل،  تغییرات 
گرمــای شــدید و...(، تورم شــدید در بخش 
تولیدی و مصــرف و بازاریابی و فروش، بحران 

خاک و فرونشست زمین، تحریم ها و سیاست 
آزادســازی نرخ ارز، رانت، قاچاق، کووید ـ1۹ 
و... همه دســت به دست هم داده اند که هر سه 
مؤلفه امنیت غذایی تضعیف شود. برای نمونه، 
از منظر توانایی اقتصادی هر روز شــاهد گرانی 
اقالم غذایی و محصوالت کشاورزی هستیم. 
بر اساس آمارمنتشر شده مرکز آمار در فروردین 
ماه 1401 نسبت به مدت مشــابه سال قبل از 
52 اقالم مــواد غذایی، قیمــت 40 قلم مواد 
غذایی بیش از 20 درصد افزایش داشــتند؛ به 
طوری که برای نمونــه قیمت برنج ایرانی 115 
درصــد، ماهی قــزل آال 55 درصد، عدس 60 
درصد و ماست پاســتوریزه 50 درصد افزایش 
قیمت داشته اند. این در شرایطی است که هنوز 
ارز 4200 برقرار بــوده و آثارحذف ارز 4200 
تومانی بر افزایش قیمت مواد غذایی)مستقیم( 
که نهــاده یا محصول نهایــی آن از این ارز بهره 
می گرفتند و آثار غیر مستقیم )افزایش تورم، تغییر 
تغییرالگوی مصرف  انتظارات مــردم،  الگوی 
و...( اتفاق نیفتاده اســت. به عبارتی ساختار 
افزایش قیمت در گروه مواد غذایی وجود داشته 
و برخی قیمت ها به اندازه ای افزایش یافته که از 
سبد مصرف گروهی از خانوارها حذف یا مقدار 
مصرف آن کاهش یافته است و دسترسی فیزیکی 
به اقالم مواد غذایی در بــازار به معنای ناتوانی 
قدرت خرید مردم اســت.  در سطح جهانی نیز 
شاهد تورم مواد غذایی هستیم که در ماه مه سال 
گذشــته تورم مواد غذایی 2/2 درصد بود که 

ســال 2022 را با 7 درصد افزایش آغاز کرد و 
هشتمین ماه متوالی است که این میزان افزایش 
یافته اســت. پیش بینی صندوق بین المللی پول 
برای اقتصاد جهان طی ســال2022 حاکی از 
آن اســت که قیمــت ذرت 1۹ درصد، جو 40 
درصد، گنــدم 43 درصد، روغــن 46 درصد 
و مــرغ 100 درصد گران تر خواهد شــد که با 
توجه به مطالعات تجربــی، این افزایش قیمت 
به داخل کشــور هم رسوخ خواهد کرد و گرانی 
بیشتر اتفاق خواهد افتاد.گرانی و افزایش قیمت 
مواد غذایی تهدیدی برای امنیت غذایی است که 
 سالمتی جامعه و نسل های آینده را به مخاطره

 می اندازد.

 BBBB نقش وضعیت بغرنج اقتصاد جهانی را  
در امنیت غذایی چطور تحلیل می کنید؟

بر اســاس پیش بینی های انجام شده، جمعیت 
جهان از 6/۹ میلیارد نفر در سال 2010 به 8/3 
میلیارد نفر در سال 2030 و به ۹/1 میلیارد نفر 
در سال 2050 افزایش می یابد و تا سال 2030، 
تقاضای مواد غذایــی 50 درصد )70 درصد 
تا ســال 2050( افزایش خواهد یافت. چالش 
اصلی پیش روی جهان تهیه غذا و دسترســی به 
آن برای جمعیت درحال رشد و جمعیت درگیر 
با ناامنی غذایی است؛ اما آنچه در جهان اتفاق 
افتاده و در حال اتفاق است، افزایش گرسنگی و 
سوء تغذیه است. بر اساس برآوردهای سازمان 
ملــل، بین 720 تا 811 میلیون نفر در جهان در 

ســال 2020 با گرسنگی مواجه بودند که از هر 
10 نفر یک نفر را شــامل می شود. بحران های 
مختلــف همانند کوویــد ـ1۹، تغییرات آب و 
هوایی و درگیــری و جنــگ، از جمله عوامل 
اصلــی ناامنی غذایی در جهان هســتند. در هر 
بحرانی، این فقیرترین و آســیب پذیرترین افراد 
هســتند که بیشــترین ضربه را می بینند. به طور 
کلی، ســه عامل مناقشــات منطقه ای، اقلیم و 
کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه 
تأثیرگــذار بوده اســت. در این میــان، اقلیم و 
تغییرات آن عامل مهمی در امنیت غذایی جهان 
به شمار می آید. تکرار و شدت حوادث شدید 
جوی و خشکسالی ها، افزایش سطح آب دریاها 
و افزایش بی نظمی های الگوهای فصلی بارش 
و... بر امنیت غذایی جهان تأثیرگذار است. در 
کنار آن مناقشات و جنگ های منطقه ای، همانند 
حمله روســیه به اوکراین تهدیدی برای امنیت 
غذایی جهان است. فائو تخمین می زند شکاف 
عرضه جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین 
می تواند قیمت هــای بین المللی مواد غذایی و 
خوراک را 8 تا 22 درصد باالتر از سطح پایه قبل 

از جنگ افزایش دهد. 

 BBBB بــرای امنیت غذایــی در جهانی که به  
سوی چالش غذایی پیش می رود، چه 

باید کرد؟
تــاب آوری سیســتم محصوالت کشــاورزی 
و مــواد غذایــی در برابــر مخاطرات بــه ویژه 

مخاطرات مرتبط با تغییر اقلیم و سایر مخاطرات 
بهداشــتی همانند کووید ـ1۹ مهم ترین راهکار 
تأمین امنیت غذایی اســت. بــرای تاب آوری 
سیستم محصوالت کشــاورزی و مواد غذایی 
راهکارهــای مختلفی وجــود دارد که از جمله 
می تــوان به موارد زیر اشــاره کــرد: 1 ـ کاهش 
ضایعات و هدررفت محصوالت کشــاورزی 
و غذایی در چرخــه زنجیره ارزش محصوالت 
کشــاورزی و غذایی تا دسترســی به غذا بیشتر 
شده و فشــار بر استفاده از منابع )آب و خاک ( 
کاهش یابد. 2 ـ افزایــش بهره وری محصول و 
نهاده از طریق سرمایه گذاری بر روی فناوری های 
جدید.  3ـ ذخیره سازی  آب های روان و سطحی 
و اســتفاده مجدد از آب خاکســتری در تولید 
کشاورزی. 4ـ توجه به آمایش سرزمین و تولید 
محصوالت کشاورزی و غذایی براساس الگوی 
کشت و قابلیت های اقلیم هر منطقه. 5ـ طراحی 
سیستم پایش و پیش بینی و آینده نگری برای رصد 
و پایش خشکسالی،کم بارشی و تغییرات اقلیمی 
و پیامدهای آن. 6ـ ســرمایه گذاری در تحقیق و 
توسعه به منظور به کارگیری آخرین نتایج علمی 
و فناوری جدیــد برای مقابله با خشکســالی 
و تاب آوری سیســتم غذایی. 7ـ پیاده ســازی 
حکمرانــی خــوب در سیســتم محصوالت 
کشــاورزی و مواد غذایی. 8ـ کنترل و مدیریت 
شــوک های اقتصادی. ۹ـ ایجاد شرایط رقابتی 
و حذف انحصار، فســاد و رانت و 10ـ ایجاد 

دیپلماسی اقتصادی فعال با جهان.

مقاوم   کشاورزی 
در برابر چالش ها ایجاد کنیم

بررسی راهکار عبور از بحران امنیت غذایی در گفت وگو با فاطمه پاسبان، پژوهشگر اقتصاد کشاورزی

ملیحه زرین پور
خبرنگار

»امنیــت غذایی« از مهم ترین و اســتراتژیک ترین 
موضوعات جهان بوده، هست و خواهد بود. در 
جامعه ای که امنیت نظامی ندارد، می توان زندگی 
کرد؛ امــا زندگی در جامعه ای کــه امنیت غذایی 

ندارد، ادامه حیات محال است. 
بنابراین، تأمین امنیــت غذایی باید مورد توجه 
همه متولیان باشــد. یکی از پایه های اصلی تأمین 
امنیــت غذایی تولیــد و تأمین نهاده هــای دامی 

است و امنیت غذایی بدون تأمین نهاده های دامی 
امکان پذیر نیست.

شرایط ایجاد شده در روسیه و اوکراین بر امنیت 
غذایی در دنیا تأثیر ناگواری داشته است؛ چنانچه 
33 درصد نهاده های دامی مصرفی دنیا در اوکراین 
تولید می شد و حدود 10تا 12 درصد را هم روسیه 

تولید و تأمین می کرد.
یعنــی در حال حاضــر نزدیک بــه 45 درصد 
نهاده هــای دامی کل دنیا که این دو کشــور تأمین 
می کردند، با این جنگ وارد بازار جهانی نمی شود. 
از این رو در مجلس شورای اسالمی با هدف تأمین 
امنیت غذایی طرحی با عنــوان »امنیت غذایی« 
تصویب و اجرایی شد تا از پیامدهای آینده جنگ 

اوکراین و روسیه در امنیت غذایی کشور جلوگیری 
شود.

اگر در گذشته و در چهار دهه پیش تا امروز ساالنه 
2/5 درصد برای رسیدن به خودکفایی هدف گیری 
و عملی می شــد، اآلن ما در تأمین نهاده های دامی 

باید خودکفا می شدیم. 
لذا امروز همه باید دســت به دســت هم داده 
تــا کلید امنیت غذایــی را به دســت بگیریم و در 
نهاده های دامی مستقل شویم؛ چرا که با وابستگی 
 در امنیت غذایی مشــکل 

ً
در نهاده های دامی قطعا

خواهیم داشــت. در این مسیر باید موانع در تولید 
محصوالت کشاورزی و نهاده های دامی رفع شود 
تا کم کم با تولید بیشتر و بیشتر به خودکفایی برسیم.

غذایی استقالل 
جعفر راستی

عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس
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آیت الله شــیخ مرتضی تهرانی: فرعون که تمام معجزات خدا 
را از طریــق حضرت موســی)ع( دید، نه تنها ایمــان نیاورد، 
بلکه همچنان به کشــتار و آزار مؤمنان دست می زد. اما فرعون 
هنگام غرق شــدن وقتی دید همه معجزات موسی تحقق پیدا 
کرده و دارد غرق می شــود، از ترســش گفت: »من به خدای 
قوم بنی اسرائیل ایمان آوردم.« این ایمان، غیر واقعی بود و فقط 
می خواست نجات پیدا کند. اگر به خدا ایمان داشت، او را صدا 
 
ً
مــی زد و می گفت به خدا ایمان آوردم و او را صدا می زد. حتما
نجات می یافت. »و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه 

نجاتی برای او فراهم می کند.«)طالق/2(.

حیات بشری با مبارزه و مقاومت عجین است. 
گاهی ایــن مبــارزه در یک میــدان عادالنه و 
رودررو است، گاهی ناعادالنه و نامتوازن است. 
نیروهــای هر دو طرف برای بازداشــتن طرف 
مقابــل از کاری صف آرایــی می کنند و با تمام 
توان در میدان مبارزه حاضر می شوند. شیطان و 
ایادی آن نیز برای بازداشــتن انسان ها از بندگی 
خدا و سرگرم کردن شــان به حواشی زندگی و 
بعد حیوانی آن، مشغول مبارزه با انسان  هستند.

 انسان ها نیز گاهی در موقعیت ضعف قرار 
گرفته و مطیع شیطان می شــوند؛ گاهی هم با 
اســتقامت و ایســتادگی در راه خدا ثابت قدم 
می مانند. در کل ابزارهای زیادی برای بازداشتن 
انسان از طریق بندگی وجود دارد که یکی از آنها 
و شــاید مهم ترین آنها، »استهزا« و »تمسخر« 
 از تحقیر و 

ً
است. با توجه به اینکه انسان ها ذاتا

تمســخر بیزارند، این کار نقطه ضعف بزرگی 
برای او به شمار می آید. بسیار اتفاق افتاده که ما 
برای دور ماندن از تمســخر و کوچک شدن از 
کارهای بزرگی دست کشیده ایم و سعی کرده ایم 
با ترک رفتارهایی خود را از این مهلکه نجات 
دهیم. شیطان که انسان شــناس خوبی است و 

بیش از آنکه فکرش را بکنیم ما را می شناسد، به 
این نقطه ضعف آگاه است و به راحتی می تواند 
با ایجاد حس تحقیر و استهزا کردن انسان ها را 
از کاری که می خواهند انجــام دهند، بازدارد. 
در طول تاریخ همیشه پیامبران و یارانش با این 
تمســخر مواجه بودند و ایــن وادی برای آنان 
یک میدان مبارزه بود. کمتر کسی می توانست 
در این فشــار روحی و روانی مقاومت کند و در 
راه خود ثابت قدم بماند. البته این کار همیشه به 
نیت بازداشــتن افراد از افعال نیک و پسندیده 
نبود؛ بلکه برای اشاعه ندادن یک فرهنگ الهی و 
اخالقی و جلوگیری از گسترش یک رفتار خوب 
و مؤثر در جامعه بود. آیات و روایات فراوانی در 
این خصوص وجود دارد که شرح حال بندگان 
خدا در حین انجام کارهایی است که در راستای 

رضایت پروردگار است. 
خداوند در ســوره توبه، آیه 79 می فرماید: 
»آنهایــی کــه از مؤمنــان اطاعــت کار، در 
صدقات شــان عیب جویی می کنند و کســانی 
را که )بــرای انفاق در راه خــدا( جز به مقدار 
)ناچیز( توانایی خود دسترسی ندارند، مسخره 
می نمایند، خدا آنها را مسخره می کند؛ )و کیفر 
اســتهزاکنندگان را به آنها می دهد( و برای آنها 
عذاب دردناکی است.« برای نمونه، وقتی انفاق 
در جامعه گسترش پیدا کند، فقر از بین می رود 
و وقتی این اتفاق بیفتد، یکی از ابزارهای شیطان 
برای به گناه کشــاندن انسان از دستش می رود، 

پس با فریب عده ای برای تمسخر عده  ای دیگر 
از گسترش انفاق در جامعه جلوگیری می کند. 
قتاده و سایر مفسران می گویند: »این آیه درباره 
جنجاب بن عثمان نازل شده است؛ زیرا او یک 
صاع خرما نزد رســول خدا)ص( آورد و گفت: 
یا رســول الله من در نخلســتان خود، دو صاع 
خرمــا به عمل آوردم که یک صــاع آن را برای 
اهل و عیال خود گذاشتم و یک صاع آن را برای 
خدا در نظر گرفتــم و نیز عبدالرحمن بن عوف 
چهارهــزار درهم به عنوان صدقــه آورده بود. 
منافقین گفتند: عبدالرحمــن ریاکاری بزرگی 
کرده است و خداوند بی نیاز از چیزهایی است 
که او آورده اســت، سپس این آیه نازل گردید.« 
جالب آنکه تمســخرکنندگان خود را موحد و 
خداشناس می دانند و معرفت خود را بیشتر از 
صدقه دهندگان برمی شــمارند؛ به همین دلیل 

خداوند در این آیه آنان را منافق دانسته است. 
در زمان رســول خدا)ص( مشرکان سعی 
می کردند با تحقیر و تمسخر پیامبر)ص( مردم 
 مانند همه 

ً
را از اطــراف او دور کننــد، دقیقــا

پیامبران گذشته. مشرکان با این کار سعی داشتند 
پیامبر)ص( را ترور شــخصیتی کنند که دیگر 
کســی در مکه او را در قامت پیامبر خدا نبیند و 
گرد او جمع نشود. هدف از این کار هم مشخص 
بود، حرف ها و تذکراتــی که پیامبر خدا)ص( 
داشــت زندگی حیوانی مشرکان را تحت تأثیر 
قرار می داد و آنان را پایین  می آورد و صدارت و 

تسلط شان بر مردم را از بین می برد.
 اینجا بود که همگی ابتدا سعی داشتند رسول 
اعظم)ص( را ترور شــخصیتی کنند. در قرآن 
خداوند از چهار روش تمســخر مشرکان گفته 
اســت. افراد، گروه ها و حتی ادیان مختلف هر 
یک به دالیلی پیامبر خدا)ص( و مسلمانان را 
مســخره می کردند؛ ولی هدف شان یکی بود. 
پیامبر اســالم)ص( هم باتوجه بــه هدفی که 
داشت، در مقابل رفتار دشمنان صبر می فرمود 
و بــا این کار بیــش از پیــش در دل مردم جای 
می گرفت؛ یعنی رســول خدا)ص( با صبرش 
تمام نقشه های دشمن را نقس بر آب می فرمود. 
امروزه نیز این افــراد وجود دارند و با ابزارهای 
مختلف ســعی دارند اهل تدیــن و اخالق را 
تمســخر و اســتهزا کنند تا اثرگذاری شان در 
جامعه کم شود. گاهی در فیلم ها این اشارات را 
می بینیم که اهل دین را طوری نمایش می دهند 
که انگار از بی عقلی و نادانی افعال دینی را انجام 
می دهند و بر روی آن حســاس هستند. این کار 
برای بازداشــتن مؤمنان از اشاعه فرهنگ ناب 

اسالمی و دینی در جامعه است. 
البته استهزا و تمســخر انواع مختلفی دارد 
که همه آنان نشــئت گرفته از یک عیب نیست؛ 
بلکه سبک شمردن یک رفتار برای جلوگیری از 
گسترش آن هم هست. کفار و منافقان یک فعل 
الهی را به دروغ عیب قلمداد می کردند تا مؤمنان 

از آن دست بردارند. 

ترور شخصیتی حربه منافقان علیه  جبهه حق
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

ســرمایه های همراه آدم همان نوری  اســت که 
همراهش هســت. بعد وقتی به بهشــت برود، 
به بهشت تبدیل می شــود. یک قصر صد طبقه 
دارد. از همین نوری  است که برده و سرمایه اش 
هســت. هرچه آنجا دارد از همین نوری است 
کــه به همراه برده. زحمت های شــما تبدیل به 
آن نور شــده و آن نور هم تبدیل به بهشت شما 
می شــود. هر کدام به حساب خودش. هر کدام 
ســر جای خودش. خب من فکر می کردم که با 
دســت خالی، خجالت می کشم. اگر من در آن 
عالم ایشان را ببینم، خجالت خواهم کشید. فکر 
ُهَمّ َبیْض َوْجهی«. 

ّ
کردم که در وضو بگویم: »الل

بعد این هم به حوادث مزاجی ام برخورد کرد 
و این را هم فراموش کردم و دیگر 
ُهَمّ 

ّ
نمی گویم. شــما با »الل

َبیــْض َوْجهی« چقدر 
می توانــی نور تهیه 
مقابل  در  کنی؟ 

کسی که از سر و جانش و آبرویش و همه چیزش 
در راه خدا گذشــته... شــما هرچه می خواهی 
خودت را عندالله بدانــی، به نمازت نگاه کن. 
نمازت نشــان می دهد کــه اخالقیاتت چیزی 
هست یا نیســت. اعمال شما را نشان می دهد. 
عقاید شــما را، همه چیز شما را نمازت ]نشان 
می دهد[. میزان اســت. ترازوی شــخصیت. 
ترازوی عمل. تــرازوی اخالق. ترازوی زبانت. 
ترازوی چشــمت. ترازوی گوشــت. گوشت 
درســت عمل کــرده؟ زبانت درســت عمل 
کرده؟ چشــمت درســت عمل کرده؟ در نماز 
نشان داده می شــود. گاهی یک دوستانی برای 
حضور قلب در نماز به مــن مراجعه می کنند. 
من عــرض می کنم چشــمت را مواظبت کن. 
اگر شما از چشــمت مواظبت کنی، نمازت را 
خوب می خوانی. اگر از زبانت هم مراقبت کنی، 
منظم، مرتب، درســت و صحیح، نماز را بهتر 
می خوانی. اگر از غذایی که می خوری مراقبت 

کنی، نمــازت را بهتر می خوانی. اگر درســی 
که می دهی را درســت بدهی، در نمازت نشان 
داده می شــود. نماز میزان است. ترازوی آدمی  
است... نماز من نشــان می دهد که من چیزی 
نیســتم. چیزی تحصیل نکرده ام... آه. ای وای. 
متأسفانه آدم آثار آخرتی و خوشبختی آخرتی اش 
را بعد از مرگ می فهمد. اینجا که نمی فهمد... 
یک دوستی داشــتیم که یک تابستانی داشت به 
مشهد می رفت. گفتم آنجا خدمت ایشان برو و 
بگو آقا من می خواهم یک کمی آدم بشوم. نگویی 
می خواهم آدم بشوم ها. بگو می خواهم یک کمی 
آدم بشــوم. چه کار کنم؟ خب ایشان داشتند به 
منزل شــان می رفتند. آن لحظات آخر که ایشان 
داشــتند می رفتند داخل منزل خودش را به آقا 
رسانده بود. به ایشان عرض کرده بود که: »آقا من 
می خواهم یک کمی آدم شوم.« ایشان فرمودند: 
»استغفار کن. زیاد استغفار کن. با توجه استغفار 

کن.«

 سرمایه آخرت را از اینجا می بریم
   منبر    

 راه نجات
سلوک

  بازنگری در مشهورات 
راهنما

حجت االســالم والمســلمین فرج الله هدایت نیا: دو راه برای 
خانواده محــوری در قانون گذاری وجود دارد. اول، تغییر فتوای 
معیار؛ در موضوعات اختالفی یک فتوا معیار قرار می گیرد و آن 
فتوایی است که با مصالح خانواده سازگار باشد. راه دیگر تغییر 
حکم مبناست؛ در اینجا قوانین باید بر مبنای احکام اولیه باشد، 
ولی اگر تأمین کننده غرض شارع به دالیل سیاسی و اجتماعی 
نباشــد، به سراغ حکم ثانوی می رویم. دانش فقه نباید متوقف 
شود؛ یعنی این سخن که اگر حرف جدیدی بزنیم، فقه جدیدی 
تأسیس  می شود، منطقی نیست و ما با رعایت ادب می توانیم در 

بسیاری از مشهورات فقهی بازنگری کنیم. 

 سهم امام و کار خیر
احکام

گفتاری از  آیت الله محمدعلی جاودان

پرسش: آیا اجازه گرفتن از مجتهدی که مقلد از او تقلید می کند، 
برای مصرف سهم امام)ع( در عمل خیر برای نمونه در حوزه علمیه 
 یا داراالیتام، ضرورت دارد یا اجازه هر مجتهدی کافی اســت؟ 
 پاسخ: اختیار ســهمین مبارکین به طور کلی مربوط به ولی امر 
مسلمین است و کســی که بر عهده او یا در مال وی مقداری حق 
امام)ع( یا سهم سادات باشد، باید آن را به ولّی امر خمس یا وکیلی 
که از طرف او اجازه دارد، تسلیم کند و اگر می خواهد آن را در یکی 
از مــوارد مقرر مصرف کند، باید ابتدا درباره آن اجازه بگیرد و در 
ف باید فتوای مرجع تقلید خود را در آن رعایت کند.

ّ
عین حال مکل

اجوبةاالستفتائات، س1005

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

راه نجات از اغوای شیطان

در ادبیات دینی موضوع »تقوا« و »اغوا« 
را داریم که اولی از مصدر »وقایه« و ریشه 
»و ق ی« است و در لغت به معنای »حفظ 
کردن و نگاه داشتن از بدی و گزند« است. 
اغوا نیز به معنای »گمــراه کردن؛ از راه به 
 در بردن و گول زدن« اســت. کار شیطان 
اغوا کردن اســت؛ یعنــی ایجاد اختالل 
در دستگاه محاسبه انسان ها تا نتوانند در 
مواقع الزم تصمیم درستی بگیرند. شیطان 
دستگاه عقل و فطرت و دستگاه سنجش 
صحیــح را که خداوند در وجود انســان 
قرار داده است، با اخالل مواجه می کند. 
این  کار هم به صورت های گوناگون انجام 

می پذیرد. 
گاهی بــا ادله عقلی و منطقی و گاهی 
با جریحه دار کردن احساســات انسان ها 
و تحریــک  ایشــان. خداوند از انســان 
می خواهــد که با رعایت تقــوای الهی و 
دوری از رفتارهایی که سبب ورود شیطان 
به قلب و ذهن می شــود، خــود را از بند 
اغوایش رها کنند. نکته مهم این است که 
خود انســان ها راه ورود شیطان را به قلب 
و ذهن بــاز می کنند، آن  هم با عدم تقوای 
الزم، زیرا شــیطان ابزارهایی برای به بند 
کشیدن انســان الزم دارد که این ابزارها 
از طریق خود آنها در اختیار شــیطان قرار 

می گیرد. 
اگر کسی می خواهد در مقابل شیطان 
قد علم کند و پشــت او را به خاک بزند، 
باید علوم الزم را در اختیار داشته باشد و 
مسلح به یک سالح خاص باشد. این علم 
و قدرت را خداوند به اهل تقوا می دهد و 
به آنان بصیرت الزم برای محاسبه دقیق و 
حساب و کتاب درست اعطا می فرماید. 
خداوند در سوره انفال، آیه 29 می فرماید: 
»ای کســانی  که ایمان آورده ایــد! اگر از 
]مخالفت فرمان[ خــدا بپرهیزید، برای 
شــما ]نورانّیت درون و[ وسیله تشخیص 
حق از باطل قرار می دهد و گناهان تان را 
می پوشاند و شــما را می آمرزد و خداوند 

دارای فضل عظیم است.« 
مثال هــای زیادی بــرای درک این آیه 
می توان به  کار برد که یکی از آنان در بیان 
علما این مثال است که تقوا به نوری شبیه 
است برای روشن کردن راه مقابل و حتی 
محیط اطراف؛ یا تقــوا مانند پاک کردن 
شیشــه و زدودن آن از گردوغبار و آلودگی 
به منظور شــفاف دیدن مسیر مقابل و... . 
وقتی دید کافی برای مشاهده راه در پیش 
گرفته شــده وجود نداشته باشد و یک نفر 
مدام ما را به چپ و راســت رفتن وسوسه 
می کنــد، هر لحظه ممکن اســت به دره 
ســقوط کنیم و همه چیزمان را از دست 
بدهیم. در حالی که خداوند وقتی تقوا را 
در ما ببیند، علم شناسایی راه و مقصدیابی 

را به ما عطا می کند. 
البته گفته اند، تقوا به معنای پروا نیست. 
پروا فقــط یکی از زوایــای تقوا می تواند 
باشد. از معانی زیر مجموعه تقوا می توان 
به خویشــتن داری، حفاظت و مراقبت از 
خود، پرهیزگاری، تسلط بر نفس و... نام 

برد. 
در معنای »فرقان« آورده اند که به معنای 
تشخیص حق و باطل است و در احادیث 
آمده است، علی)ع( معیار تشخیص حق 
 فقد فارق 

ً
و باطل اســت. »َمن فارق علّیا

ه«؛ هر کسی علی)ع( را رها کند، خدا 
ّ
الل

را رها کرده است.)ملحقات احقاق الحّق، 
ج4، ص26( پیامبر اسالم)ص(، علی)ع( 
را فاروق می نامد که حق و باطل را از هم 
جدا می کند، پس هر کس با او باشــد، از 

اغوای شیطان نجات پیدا می کند.

دین

آیه
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نزاع دو جبهه حق و باطل، از نزاع های همیشگی 
تاریخ بشریت بوده است. در این جدال، اهالی 
باطل از طرق مختلف و با شگردهای گوناگون 
بر اهل حق شــوریده و ســعی در از بین بردن 
و مخفی کــردن حقیقت داشــته و دارند تا به 
وســیله آن بتوانند به اهداف شــوم و شیطانی 
خود دســت یابند. یکی از مهم ترین ابزارهای 
باطل برای پیشــبرد اهداف خود اســتفاده از 
ابزارهای رسانه ای متناسب همان عصر و زمانه 
بوده اســت. در دنیای کنونی، با توجه به رشد 
شبکه های اجتماعی و مجازی و بستر اینترنت 
و قابل دسترس بودن آن برای آحاد مردم از این 
وسیله برای نشر دروغ ها و ناامید کردن مردم و 
وارونه جلوه دادن حق و حقیقت سوءاســتفاده 

می کنند.
»جوزف ساموئل نای« سال 2011 در کتاب
The Future of Power« « می گوید: »آمریکا 

در آینــده تمایل چندانی به اســتفاده از قدرت 
نظامی نخواهد داشت و برتری نظامی به معنای 
برتری جهانی نیســت.« وی در مورد ایران هم 
این بحث را مطرح می کند و می گوید که آمریکا 
جنگ نرم را با ایــران در پیش خواهد گرفت و 
از اهرم فشار اقتصادی اســتفاده خواهد کرد. 
نگاهی به وضعیت امروز تحقق این پیش بینی 
 یــا به عبــارت بهتر ایــن سیاســت گذاری را

 می بینیم.
رهبر معظم انقــالب در تاریخ 1395/3/3 

ضرورت جهاد تبیین در عصر حاضر را مبتنی 
بر ایــن ابزارهای جدید که خروجی نهایی آنها 
نفوذ و جا پا باز کردن در داخل برای دشــمنان 
و ارزش هــای فرهنگی آنهاســت، این گونه به 
تصویــر می کشــند: »]امروز[ جنــگ نظامی 
مطرح نیســت؛ امروز برای کشــور ما جنگ 
نظامِی ســّنتی و متعارف احتمال بسیار بسیار 
ضعیفی اســت؛ لکن جهاد باقی است؛ جهاد 
یــک چیز دیگر اســت. جهاد فقــط به معنای 
جنگ نظامی نیســت؛ جهاد یک معنای بسیار 
وسیع تری دارد... امروز، دشمن از اینکه بتواند 
به نظام اسالمی ضربه  اساسی وارد کند ناامید 
اســت، چون می داند در داخــل به قدر کافی 
انگیزه و ایمان و صــدق و آمادگی وجود دارد؛ 
لذا ناامیدند از اینکه بتوانند ضربه  اساسی وارد 
کنند، اّما ناامید نیســتند از اینکــه بتوانند نفوذ 
کنند. ســعی دارند جوان ایرانی را به شــکلی 
بار بیاورند که خودشان می پسندند. اگر جوان 
ایرانی به شکل آمریکاپسند و استکبارپسند رشد 
کرد، آمریکا دیگر برای پیاده کردن نقشــه های 
 خــود در ایــران خرجی و هزینــه ای نخواهد

 داشت.«
رهبر معظم انقالب این اقدام اســتکبار را 
نوعی استعمارگری نوین می دانند و معتقدند: 
»این جوان خودش مثل نوکر بی جیره ومواجب 
برای آنها کار خواهــد کرد؛ می خواهند جوان 
ایرانــی را این جوری بــار بیاورنــد... از نفوذ 
کردن ناامید نیســتند؛ می خواهند نفوذ کنند، 
می خواهند دل ها را تسخیر کنند، می خواهند 

ذهن ها را تغییر بدهند.«

   تبیین    

 
اختــالل در منطق محاســبه هزینه و 
فایده یکی دیگر از عناصر نفوذ ادراکی 
و شــناختی اســت. به گمان دولت ها، بیشتر 
بازیگران سیاســی بازیگر خردمند هســتند و 
تصمیمات شــان در چارچــوب مدل عقالیی 
مبتنی بــر هزینه و فایده صــورت می گیرد. در 
نتیجه، می توان از طریق بسیج امکانات)فیزیک 
تهدید( و اقدامات نرم)محتوای تهدید( هزینه 
تصمیم و رفتار را باال برده و نخبگان و مسئوالن 
و حتی مردم را به تجدیــد نظر در تصمیمات 
وادار کرد. به بیان دیگر، زمانی اشتباه محاسباتی 
در هزینه و فایده یک تصمیم یا رفتار)مانند تداوم 
برنامه هســته ای، پایبندی به گفتمان مقاومت، 
حمایت از جریان مقاومت، ایستادگی در برابر 
نظام سلطه، حفظ آرمان گرایی واقع بینانه، ایمان 
به اصول انقــالب و...( رخ می دهد که نفوذگر 
همزمــان با اقدامــات عملی )ماننــد تحریم 
اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک( برای باال بردن 
هزینه تصمیم یا رفتار، منطق محاسبه هزینه و 
فایده عمل را دستکاری و دستخوش تغییر کند. 
در واقع، وجود یکی بــدون دیگری نمی تواند 
موجب تغییر محاسباتی تصمیم گیران، نخبگان 
و مردم شود. در حال حاضر، با توجه به توسعه 
فناوری های نوین نرم افزاری، بعد دوم تغییرات 
محاســباتی در زمینه هزینه ـ فایده پیچیده تر و 

اثرگذارتر شــده اســت. رهبر معظم انقالب 
همواره به این دو بعد اشاره کرده اند: »می گویند 
می خواهیــم مســئولین جمهوری اســالمی 
احساس کنند که هزینه تصمیم گیری های آنها 
باالســت. این رخنه ایجــاد کــردن در اراده 
مســئولین کشــور با همه توان شــان، با همه 
ترفندهایی که بلدند ]است[.«)1390/10/19(

این نکتــه را نمی توان نادیــده گرفت که به 
میــزان افزایش ضعــف مبانی اندیشــه ای در 
تحلیل مسائل و غلبه اندیشه های مادی گرایانه 
در حوزه سیاســت ورزی، منطق محاســباتی 
هزینه ـ فایده نیز تغییر خواهد کرد. چنانکه رهبر 
معظم انقالب می فرمایند: »یکی از خطاهای 
محاســباتی این است که انسان در چهارچوب 
 ماّدی محدود بماند؛ 

ً
عوامل محسوس و صرفا

یعنــی عوامل معنوی را، ســّنت های الهی را، 
ســّنت هایی که خدا از آنها خبر داده است، آن 
چیزهایی را که با چشــم دیده نمی شود، ندیده 

بگیرد.«)1393/4/16(
از بیان فوق این نتیجه رهنمون می شــود که 
اگر فرهنگ دینی ضعیف شــود، نفوذگرهای 
خارجی و داخلی نظام سلطه راحت تر می توانند 
با استفاده از آن منطق محاسبات تصمیم گیران، 
تصمیم سازان و مردم عادی اختالل ایجاد کنند. 
البته این موضوع نافی این واقعیت نیســت که 
بازیگران نفوذ بدون توجه به چنین زمینه ای، به 
صورت مستقیم به تکنیک هایی نظیر تهدید و 
تطمیع بر دستگاه محاسباتی مسئوالن، نخبگان 
و آحاد مردم در رویارویی با مسائل مختلف اثر 

بگذارند. 

چهره پنهان سیاست  ـ 4۳ 

محاسبه منطق  در  اختالل 

   آفاق    

خرد

سیاست نامه
سیدمحمدکاظم یزدی  ـ ۳4

تعارض جناح ها

بررسی اندیشه سیاسی مرحوم سیدمحمدکاظم 
یزدی فرصتی شــد تــا انقالب مشــروطه تا 
حــدودی آسیب شناســی شــود و در برخی 
شماره ها به دلیل تقارن ایام نگارش این سلسله 
مقاله ها با ایــام ارتحال امــام خمینی)ره( به 
بررسی مقایسه ای رهبری دو انقالب مشروطه 
و انقالب اســالمی به منزله یکی از مهم ترین 
دالیل ناکامی مشروطه و البته پیروزی انقالب 
اسالمی پرداختیم. البته این دالیل و علل تنها 
 متفاوت 

ً
به آن منحصر نمی شود. ماهیت کامال

نیروهای مشــروطه خواه، یکی دیگر از عوامل 
شکست انقالب مشروطه است. ناهمخوانی 
و نبود همدلی در میان نیروهای مشروطه خواه، 
اهداف قیام را متشــتت کرد. بنابراین، طبیعی 
بود که پس از پیروزی، این تفســیرها و اهداف 
متفاوت نمی توانســت با هم به اجرا درآید. از 
یک ســو روحانیون بودند که به منظور محدود 
کردن قدرت سلطنت غاصبانه و با شعارهای 
مذهبی و دینی، بر مبنای قرآن و سنت که توان 
به حرکت درآوردن مردم را داشــت، به میدان 
آمده بودند و از ســوی دیگر، روشــنفکرانی 
در این انقالب حضور داشــتند که باید گفت 
تنهــا، ناقالن خوبی برای اندیشــه های غربی 
به شمار آمدند. بســیاری از آنان جز تقلید از 
ظواهر فرهنگ غربــی و اداهای اروپایی، کار 
دیگری نمی دانســتند؛ بــرای نمونه، می توان 
از آخونــدزاده نام برد که ضمن اینکه از ملیت 
ایرانی و ناسیونالیسم و میهن پرستی دم می زد، 
در خدمت روسیه، دشمن ایران قرار داشت و 
در نوشــته های خود از روسیه تمجید می کرد. 
وی با صراحت به مذهب و اعتقادات اسالمی 
مردم می تاخت و باورهــای دینی را از عوامل 
عقب ماندگی مردم می شــمرد و بــر تقلید از 
غرب تأکید داشــت. دیگر روشنفکران، میرزا 
ملکم خان ناظم الدوله و سپهســاالر بودند که 
کم و بیش در این جهات مشابه یکدیگر بودند.1

بنابراین، طبیعی خواهد بود اگر گفته شود 
یکی از عوامل شکست مشروطه، ناهمخوانی 
و تعــارض جناح هــای موجــود در هدایت 
نهضــت بوده اســت. در واقــع، »جناح های 
مختلف در عصر مشــروطه هر کدام هدف و 
مقصدی خاص را دنبال کردند و نقطه اشتراک 
آنان در نفــی وضع موجود بود. این اختالفات 
وســیع، ائتالف آنان را شکننده کرد و باعث از 
هم پاشیدن آن شد.«2 البته در این باره نباید از 
کناره گیری روحانیون از مشروطه و جایگزینی 
رهبری مشــروطه به تعــدادی از غرب زدگان 
غفلت کرد. علمایی هم که در معرکه مشروطه 
حضور داشتند، با هم نمی توانستند کار کنند و 
به عبارتی همان روشنفکران غرب زده توانسته 
بودند در میان آنها نفوذ و رخنه کنند و بر دامنه 
اختالفات آنها بیفزایند. این در حالی اســت 
که علما اختالف عمده ای نداشــتند. در خأل 
حضور علما، تعــدادی از غــرب زدگان ـ  در 
عمل ـ هدایت مشــروطه را به دست گرفتند. 
به این ترتیب، مشــروطه که با مذهب و همت 
علمای مذهبی متولد شــده بود، به حاکمیت 
سکوالریســم ختم شــد و صبغه دینی آن در 
زیر سایه حاکمیت غرب گرایی و غرب زدگی 
به فراموشــی سپرده شــد. تقلید کورکورانه و 
سطحی روشنفکران این عصر از تمدن غربی، 
اعتماد آنان به استعمار، بی اعتنایی به سنت ها و 
مذهب در جامعه ایران و باالخره فقدان پایگاه 
مردمی آنان، سبب می شــد تا نتوانند متولیان 
الیقی برای ادامه مشــروطه باشند. به عوامل 
فوق می توان، افزایش ســتم حاکمان با وجود 
ناتوانی دولت مشــروطه در ایجــاد امنیت را 
اضافه کرد که در مجموع باعث شد ناخشنودی 
فراگیر در ملت پدید آمده و زمینه برای ظهور 

دوباره استبداد فراهم شود.
منابع در دفتر نشریه موجود است.

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

احیا گرا یان  جر مختصات 
نسبت سنجی میان جریان های سیاسی و مسائل انقالب اسالمی ـ6)بخش پایانی(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مصطفی قربانی
دکتری علوم سیاسی

امیر قلی زاده
کارشناس فرهنگی

 براساس تقسیم بندی  نوینی که از جریان های 
سیاســی در پنج شماره گذشــته و بر مبنای 
نســبت آنها با انقالب اسالمی و حل مسائل 
کشور ارائه شــد، در این نوشته آخرین جریان 
را که جریان احیاگرا نامیده می شــود، بررسی 
می کنیم. در توضیح بایــد گفت، اگر رویکرد 
جریان اول؛ یعنی جریان تغییرگرا بیش از حد 
واقع گرایانه است و عملی کردن دیدگاه های آن 
به پذیرش تمامی واقعیت ها و تعیین الزامات 
رفتاری برای نظام در چارچوب این واقعیت ها 
منجر می شود، این جریان ماهیت آرمان گرایانه 
دارد و توجه چندانی به واقعیت ها، مقتضیات 
زمان و شرایط موجود کشور ندارد و در موارد 
زیادی هم مدعی عبور از ساختارهای موجود 

نظام است.

 B پارادایم متناقض
این نوع نگاه و تحلیل که به طور عمده از ســوی 
جنبش عدالت خواه دانشــجویی، احمدی نژاد و 
اطرافیانش ارائه می شود، برخاسته از دیدگاه ها و 
تفاســیر حداکثرگرا، خلوص گرایانه و البته بدون 
توجــه به مســائل و مقتضیات زمانــه از مکتب 
امــام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب اســت. 
ایــده و راهبرد حکمرانی کــه از این نوع تحلیل 
برمی خیزد، همانا تأکید صــرف بر درون گرایی، 
غلبه نگاه تهدیدمحوری نسبت به محیط بیرونی، 
نگاه ســلبی و البته تهاجمی به نظام بین الملل و 
بنابراین، تحدید روابط و سیاست خارجی کشور 
به تعداد بسیار محدودی از کشورهاست. مسلم 
است که این نوع نگاه، نه تنها فرصت ساز و قادر به 
حل مشکالت موجود نیست، بلکه می تواند سبب 
افزایش هزینه های حل مشکالت و دامن زدن به 

منازعات سیاسی داخلی شود.
نکته مهم در ارتباط با این جریان آن است که 
ادعا دارد در وضعیت فعلی، ارزش ها و هنجارهای 
انقالب اسالمی حاکم نیست و بنابراین، چاره  کار 
مشــکالت را در تمســک به ارزش های انقالب 

و احیــای آنها می داند و در ایــن میان، به عبور از 
ســاختارهای نظام معتقد هستند)در حالی که از 
دیدگاه رهبری، انقالبی گــری تنها در چارچوب 
نظام امکان پذیر اســت(؛ یعنی این خرده جریان، 

 قوی دارد. 
ً
سویه های ضدساختاری نسبتا

به بیان دقیق تر، فعــاالن این جریان معتقدند 
هم اکنــون، ســاختارهای نظام اجــازه  عمل به 
ارزش های انقالب را نمی دهــد و برای عمل به 
ارزش های انقالب که راه حل مشکالت موجود 
کشــور و مردم اســت، الجــرم بایــد از برخی 
ساختارهای نظام عبور کرد. در سایر حوزه ها نیز 
گفتمان و رویکردش هم بیشــتر ماهیت سلبی و 
بســته دارد. بنابراین، این جریان از آن رو احیاگرا 
نامیده شده که مدعی احیای ارزش های انقالب یا 
بازگشت به این ارزش ها در وضعیت کنونی است. 
گفتنی است، این جریان، »عدالت« را مهم ترین 
ارزش انقالب اسالمی می داند و با علم کردن آن، 
عملکرد مســئوالن را نقد کرده و با همین مدعا، 
مسئوالن مختلف را به فساد و ویژه خواری متهم 

می کنند. 

 Bدال های گفتمان احیاگرایان
مهم ترین ویژگی ها یا دال های گفتمانی این جریان 

عبارتند از:
 تکاملی و آرمانی نسبت به انقالب 

ً
1ـ نگرش کامال

اسالمی
احیاگرایان خود را انقالبی خالص می دانند و 
به تالش برای تحقق تام اهداف انقالب اسالمی به 
ویژه عدالت معتقد هستند. درواقع، آنها معتقدند 
ارزش های انقالب اســالمی باید در هر شرایطی 
ســاری و جاری باشد. در همین راستا، آنها حتی 
قائل بــه عبور از نظام هســتند؛ زیــرا آن را مانع 
ساری و جاری شدن ارزش های انقالب می دانند. 
نقدهایی که آنها به مسئوالن به ویژه در حوزه مبارزه 
با فساد و عدالت گستری دارند، باتوجه به این نکته 
مهم قابل فهم اســت که در ادامه بیشتر آن را شرح 

می دهیم. 
2ـ رویکرد بســته و تهدیدمحور نســبت به نظام 

بین الملل)درون گرایی صرف(
این جریان رویکردی درون گرا نســبت به حل 
مسائل و مشکالت کشور دارد و در نگاه آن، اگرچه 

ارتباط با دنیا نفی نمی شــود، اما هیچ اعتمادی به 
دنیــای بیرون ندارد. درواقــع، این جریان نگاهی 
تهدیدمحور نسبت به نظام بین الملل و قدرت های 
بزرگ دارد؛ بر همین اساس بود که به شدت برجام 
را نقد می کردند و در مقابل انعقاد برجام، خود را 

»دلواپس« پیامدهای اجرای آن می دانستند. 
نکته مهم در این میان آن است که در ارتباط با 
نظام بین الملل، این جریان با جریان استحکام گرا 
اشــتراکات زیــادی دارد، اما با ایــن حال، نقطه  
اختالف این دو جریــان در این خصوص، که در 
قضیه برجام خود را به خوبی نشان داد، این است 
که بــرای نمونه، جریان اســتحکام گرا ضرورت 
برجام را انــکار نمی کرد؛ بلکه بــه آن نقدهایی 
داشــت و خواهان اصالح و تقویــت آن بود؛ اما 
بیشتر احیاگرایان، آن را نفی می کردند و حتی آن 

را محصول نفوذ و... می دانستند. 
3ـ متهم سازی مسئوالن به فساد و الیگارشی سازی 

از حوزه قدرت
الیه هــای معتدل این جریــان تالش می کنند 
ضمن برجسته سازی برخی تبعیض ها و رویه های 
به زعم خــود ناعادالنه، زمینه های الزم برای رفع 
تبعیض ها را فراهم کنند. در این زمینه، آنها به ویژه 
بر روی تبعیض های موجود در نظام آموزشی کشور 
تمرکز دارند. با این حــال، الیه های رادیکال این 
جریان مسئوالن و نظام را به فساد، ویژه خواری و... 
متهم می کنند. در این زمینه، مطالب گوناگونی که 
اشخاصی چون »وحید اشتری«، »محمدحسین 
بادامچی« و... در نقد عملکرد مسئوالن مختلف، 
انتصاب هــای دولتــی و... در کانــال تلگرامی 
»مکتوبات« می نویسند، در این زمینه جالب  توجه 
است. به زعم نویســندگان، رویکرد حاکم بر این 
دست مطالب، ماهیت افشاگرانه داشته و به منظور 
مبارزه با فساد مسئوالن انجام می شود، اما در واقع، 
انواع و اقسام نسبت ها و حتی اتهامات صحیح و 
غلط، منصفانه و غیرمنصفانه به مسئوالن و نظام 

نسبت داده می شود.
در همین راستا، بطور مثال این جریان ادعا دارد 
که صداوســیما در انحصار طبقه سرمایه دار قرار 
گرفته است. مبتنی بر اینگونه نگاه است که آنها هم 
مســئوالن مختلف را به فساد متهم می کنند و هم 
در نقد دستگاه های مختلف و سیاست های نظام، 

رادیکال عمل می کنند.

 جنگ روایت ها و جهاد تبیین -6

 اسم رمز نفوذ



شماره ۱۰5۰ |  دوشنبه  23 خرداد ۱۴۰۱

سیاست
12

محققــان دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیر موفق به بررسی اثرات 
پای انگشت چکشی بر نیروهای 
انگشتان  لیگامنت های  بر  وارد 
پای فرد مبتال به بیماری دیابت 
پژوهش های  شــدند.  پیشرفته 
آماری نشــان می دهد، بین 32 
تا 39 درصد افراد دیابتی دچار 
چکشــی  انگشــت  فرم  تغییر 
خواهند شــد. وجود تغییر فرم 

در افراد دیابتی پدیده ای اســت که خطر و ریسک ایجاد زخم 
را باال می برد و به همین دلیل با بررســی و مدل سازی می توان 
کفش های مناسب این بیماران را تولید کرد و آسیب های وارده 

را به کمترین میزان رساند.

دیابتی ها همپای 
تولید کفش  های هوشمند

طبــق گزارش هــای جدیــد، 
کالهبــرداران ارزهای دیجیتال 
از ابتدای ســال 2021 بیش از 
1 میلیــارد دالر از 46 هزار نفر 
سرقت کرده اند. حدود نیمی از 
افراد قربانی این حادثه گزارش 
کردند که کالهبــرداری از آنها 
با یک تبلیغ،  پست یا پیامی در 
شده  آغاز  اجتماعی  شبکه های 
است. شــبکه های اجتماعی و 

ارزهــای دیجیتال فضایی تازه را بــرای کالهبرداران اینترنتی 
ایجــاده کرده و چیــزی حدود 575 میلیــون دالر از همه این 
کالهبرداری ها،  در حوزه سرمایه گذاری های دروغی بوده است. 

مراقب دارایی های خود باشید.

هنگفت! خسارت 
ارزهای دیجیتال بستر کالهبرداری

»تلبورس« با استفاده از تحلیل 
داده و هوش مصنوعی به شــما 
کمــک می کنــد کــه در زمان 
کوتاه تر تحلیل عمیق تری داشته 
باشید. تلبورس اطالعات تابلو و 
پیام های سهم ها را تحلیل کرده 
و اطالعات منحصــر به فردی 
امتیاز  امتیاز حقیقــی،  قبیل  از 
حقوقی، نمایــش نقاط خرید و 
فروش حقوقی و تحلیل پیام های 

سهم در شبکه های اجتماعی را در اختیار شما قرار می دهد. با 
استفاده از این اطالعات شما می توانید با کیفیت باالتری تحلیل 
و بهتــر تصمیم گیری کنید. با اســتفاده از این برنامه می توانید 

حرفه ای تر از رخدادهای بازار آگاه شوید.

تلبورس
تحلیل حرفه ای بورس

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات

هر سال در ماه خرداد و آغاز امتحانات فرزندان مان و در 
ادامه برگزاری کنکور سراسری، بسیاری از والدین در 
فکر کمک به فرزندان خود و جبران عقب ماندگی های 
تحصیلی آنها هســتند. ایــن جبران در بســیاری از 
خانواده هــا با معلم خصوصی، مشــاوره تحصیلی و 
برنامه ریزی های دقیق انجام می شــود؛ اما متأســفانه 
برخی به سوی خرید پرسش های امتحان نهایی، کنکور 
سراســری یا حتی استفاده از شــیوه های جدید تقلب 
کشیده می شوند! فضای مجازی بستر تسهیل کننده این 
تخلف شناخته می شود و اما مهم تر از آن، تغییر دیدگاه 
 به این نتیجه 

ً
نســبت به مفهوم تقلب اســت! آیا واقعا

رسیده ایم که تقلب عادی است و کودکان مان را به این 
کار تشویق و حتی کمک می کنیم؟ بررسی این فرضیه 
برعهده نویسنده این متن نیست و در ادامه به خطراتی 
اشاره خواهیم کرد که ســودجویان برای دانش آموزان 

شما پهن کرده اند.
افزون بر فروش ســؤاالت، درآمدزایی از کنکور به 

شکل های تازه تری انجام می گیرد؛ به گونه ای که برخی 
کانال های تلگرامی با دریافت مبلغی روش های تقلب 
در کنکور را آموزش می دهند. در واقع، با توجه به اینکه 
در سال های گذشته بســیاری از داوطلبان شرکت در 
کنکور فریب سودجویان را خورده بودند و مبالغ گزافی 
برای ســؤاالت پرداخت کرده بودند و بعد از امتحان 
متوجه شــده بودند چه کالهی بر سرشان رفته است و 
هیچ کدام از سؤال های ادعایی فروشندگان با سؤال های 
سر جلسه امتحان هماهنگ نبوده است، دیگر امروزه 
کسی به حرف فروشندگان سؤال توجهی نمی کند و به 
همین دلیل کســب و کار این افراد به شیوه های جدید 
بازایابی نیاز داشته اســت که اثرات آن را در این چند 

هفته مشاهده کرده ایم!
دیگر فروش سؤاالت مدنظر نیست، بلکه به شما راه 
و روش تقلب آموزش داده می شود! در روزهای گذشته 
همه ما تصویری را دیدیم که از شرکت کننده در جلسه 
امتحان، وسایل رادیویی برای تقلب کشف شده بود که 
 او 

ً
آنها را در زیر ماسک خود جاسازی کرده بود! احتماال

یکی از مشتریان این کانال های تلگرامی بوده است که 
آموزش های تقلب را ارائه می دهد!

در یکی از این کانال ها روش های جاسازی وسایل 
به داوطلبان آموزش داده می شود و از داوطلبان خواسته 
می شود وسایل تقلب شان مانند هندزفری را در کفش، 
کمربند یــا جامدادی خود قــرار دهند. همچنین این 
کانال به مبتدی ترین روش درباره عبور از گیت ورودی 
محل آزمون با همراه داشتن وسایل غیرمجاز صحبت 
می کند؛ به گونه ای که قدیمی ترین گیت ها هم می توانند 
این مسئله را تشخیص دهند. جالب اینجاست که این 
کانال مدعی است افراد برای تقلب باید وسایل خاصی 
را تهیه کنند و فهرســتی از وسایل را اعالم کرده و این 
نوع وســایل را هم به فروش می رساند و داوطلبان باید 
با صرف هزینه هنگفت این وسایل را بخرند. از انواع 
وســایلی که در این کانال به فروش می رســد، گوشی 
کوچک بندانگشــتی، خودکار هندزفری دار، ساعت 
هوشــمند، پاک کن مخصوص، هندزفری نامرئی و 
هندزفری بلوتوثی است که به صورت میلیونی فروخته 

می شود.
وقتی از دگرگونی شیوه های بازایابی این سودجویان 
 همین اســت، 

ً
صحبــت می کنیم، منظورمــان دقیقا

ســودجویان که متوجه شــده اند دیگــر کلک فروش 

ســؤال های امتحانــی نمی گیرد، به ســراغ بازارهای 
جایگزین رفته اند و ادعا می کنند روش تقلب را به شما 
می فروشــند! در حالی که این روش ها نه تنها کارساز 
نیست؛ بلکه شما را مجبور به خرید وسایلی می کنند 
کــه ناکارآمد بودن آن را ســر جلســه امتحان متوجه 
می شــوید! به زودی مانند نخ نما شــدن ادعای فروش 
سؤاالت امتحانی، ادعای آموزش روش های تقلب هم 
نخ نما خواهد شد، سودجویان در فضای مجازی بیکار 
نخواهند ماند و به وقتش، با ترفندی جدید به ســراغ 
طعمه های خود خواهند رفت و چه خوب است که ما 
بدانیم فضای مجازی از فضای واقعی بی چارچوب تر 
است و ادعاهای افراد در این محیط، اغلب دروغ است!
چــه خوب اســت به جــای اینکه به حــرف این 
کالهبرداران در شــبکه های اجتماعی گوش دهیم و 
اسیر ترفندهای آنها شویم، با یک برنامه ریزی و مطالعه 
درس ها در نهایت نتیجه مورد نظرمان را بگیریم. البته 
باید به انتظارات والدین هــم توجه کرد، فرزندمان را 
همانگونه که است، بپذیریم و از او انتظار کارهایی که 
در توانش نیست، نداشته باشیم. موفقیت همه در نمره 

20 رقم نمی خورد!

مجازستان

نیکوالس میلر، کارشناس آمریکایی حوزه جنگ: 

جنگ اوکراین نشــان داد ســالح هسته ای 
محدودیت هایی  بازدارندگــی،  وجــود  با 
را نیــز برای قدرت های بــزرگ دربر دارد. 
جنگ اوکرایــن به طور همزمــان، قدرت 
و محدودیت های ســالح های هسته ای را 
نشان داد. این سالح ها می توانند قدرت های 
بزرگ را از دخالت ]مستقیم[ علیه شما باز 
دارد؛ اما از اعمال خســارت های ســنگین 
از ســوی قدرت های کوچــک جلوگیری 
نمی کند و همچنین قدرت های بزرگ را از 
زخمی کردن شما به صورت غیرمستقیم باز 

نمی دارد.

الرنس نورمن، خبرنگار وال اســتریت ژورنال: 

یک منبع عالی رتبه گفته اســت گزارشاتی 
 به ایران اجازه 

ً
که می گویند آمریکا احتماال

خواهد داد که نفت خود را بدون بازگشــت 
به برجام بفروشــد، به کلی بی اساس است. 
واشنگتن تحریم ها را تا زمانی که توافقی به 

دست نیاید، اعمال خواهد کرد.

عبدالرحیــم انصاری، کاربر فضــای مجازی: 

 آمریکا مانــده با ایران چه کند؛ شــهرهای 
موشکی را زیر نظر بگیرد، شهرهای پهپادی 
را رصد کند، غنی سازی 60 درصد را مهار 
کند، یاران مسلحش در عراق، شام و لبنان 
را کنترل کند، ارســال نفت و تجهیزات به 
ونزوئال را داشته باشد، از توقیف نفت کش ها 
در خلیج فارس جلوگیــری کند، یا محافظ 

اسرائیل باشد!

فــواد ایزدی، کارشــناس سیاســی:  به منظور 

ثبت در تاریخ، سرلشکر یایر گوالن، عضو 
کنســت و معاون ســابق رئیس ســتاد کل 
ارتش  اسرائیل، دیروز در گفت وگو با نشریه 
بازگشت  آمریکایی »هیل« گفت، طرفدار 
به  برجام هستم. هیچ چشم انداز مثبتی برای 
تغییر رژیــم در ایران وجود نــدارد. برجام 

بهترین گزینه قابل دسترس است.

علی بهــادری جهرمــی، ســخنگوی دولت: 

 حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 
57 درصد افزایش یافت؛ یکی از بیشترین 
افزایش ها در 20 سال گذشته و نزدیک 20 
درصد باالتر از نرخ رسمی تورم. در راستای 
عدالت و با حفظ تناســب پرداخت با سایر 
صندوق ها در بودجه 1401، افزایش حقوق 
ســایر ســطوح به صورت پلکانی و به نفع 

دریافتی های کمتر تنظیم شده است.

قیس قریشی، تحلیلگر سیاسی: آدم شک می کنه 

که طنزه یا واقعی! مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برای برطرف کردن نگرانی های 
اسرائیل)دارای بیش از 90 کالهک هسته ای( 
از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران)به اعتراف 
همون آژانس( به تل آویو سفر کرده...!!! لجن 

زاری به نام  نظم جهانی.

کیان عبداللهی، فعال رسانه ای:  زندگینامه  حاج 

قاسم به وضوح نشون میده چقدر امام)ره( 
و  انقالب در شــکل گیری چنین اسطوره ای 
مؤثر بود؛ و اگر خمینی)ره( نبود شاید حاج 
قاســم هیچگاه چنین عظمتــی نمی یافت. 
پــرورش یک ســلیمانی برای یــک تاریخ 
کفایت می کنه؛ اّما امام، انقالبی ســاخت 
که سلیمانی ها تربیت کرده و تربیت می کند. 

امام چنین انسان مافوقی بود.

مهــدی جهان تیغی، فعــال رســانه ای: رهبر 

انقالب با بیان خائن بودن  مشــاوران ایرانی 
ضد انقالب خارج از کشــور، سرنوشــت 
جدیدی برای اپوزیسیون جمهوری اسالمی 
رقم زدند. مقامات آمریکایی در این سال ها 
خوب می دانند که رهبــر انقالب در اعالم 
نظر، یک کارشناس دقیق و صادق هستند. 
اخراج و طرد برخی مشاوران خائن از غرب 

دیر نخواهد بود.

تقلب    
فناوری! چاشنی  با 

چند سالی اســت که اســتفاده از تلویزیون  های 
هوشمند در میان مردم باب شده است و بسیاری از 
خریداران هنگام خرید تلویزیون جدید، به قابلیت 
هوشمند بودن آن توجه بســیاری دارند. در میان 
برندهای مختلف، هر شــرکتی سعی می کند که 
سیستم عامل خود را بر روی تلویزیون تولیدی اش 
نصب کند و مشــکل از همین جا آغاز می شود. 
بســیاری از سیســتم عامل هــای تلویزیون های 

هوشمند نســخه های کمتر توســعه یافته درون 
شــرکتی هســتند که تمرکزی بر روی مســائل 
امنیتی در آنها نشده است. تایزن و وب اوِاس، از 
نمونه های سیستم عامل تلویزیون هوشمند هستند 

که به راحتی به وسیله هکر قابل نفوذ هستند. 
اگر تلویزیون هوشمند خود را به اینترنت متصل 
کنید، مطمئن باشید که به راحتی قابل هک است. 
 به وسیله فردی 

ً
این هک و سرقت اطالعات لزوما

در آن سوی دنیا انجام نخواهد شد، همسایه کناری 
شما می تواند با هک کردن تلویزیون و دسترسی 
به داده های شخصی شــما، از شما اخاذی کند! 
حتی گاهی خطر از ایــن هم فراتر می رود؛ هکر 
می تواند با دسترســی به دوربین و میکروفن های 
این تلویزیون ها، همه چیز را ببیند و بشنود. جالب 
است بدانید پس از اینکه هکر به صورت مخفیانه 
مهار دوربین تلویزیون شــما را به دست گرفت، 

شما به هیچ طریقی متوجه نمی شوید که این اتفاق 
افتاده و این کار هیچ نشانه ای ندارد.

برای جلوگیری از این خطر از سیستم عامل های 
هوشمند به روز که آپدیت های امنیتی را دریافت 
می کنند، استفاده کنید. آندروید تی وی یکی از این 
سیستم عامل هاست و پیشنهاد می شود حتی اگر 
تلویزیون هوشمند تایزنی یا وب او ِاسی دارید، از 

دانگل های جداگانه آندروید تی وی استفاده کنید.

 هوشمند خطرناک!

»نظریــه جنگ نرم« طــی دهه های اخیــر وارد 
ادبیات سیاسی شده و جوزف نای، از اندیشمندان 
معاصر معتقد است، مبنای قدرت سخت یا جنگ 
سخت بر اجبار و مبنای قدرت نرم بر اقناع است. 
او برخــالف بعضی از صاحب نظــران، اقتصاد 
و دیپلماســی را در زیرمجموعه قدرت ســخت 
قرار داده و تنها از رســانه به مثابه »قدرت نرم« نام 

می برد.
او در تبیین نظریه خود، قدرت نرم را واداشتن 
دیگران به آنچه شــما می خواهید می داند، بدون 
آنکه با تهدید و تطمیع آنها را مجبور کنید؛ بلکه آنها 
را همدل و هم نظر خود خواهید کرد. وی با عقیده 
به اینکه »در جهان سیاست اگر بتوانم کاری کنم که 
تو همان چیزی را بخواهی که من می خواهم، الزم 
نیست برای رســیدن به هدفم از تهدید یا تطمیع 

اســتفاده کنم«، می گوید که قــدرت نرم نوعی از 
توانایی است که افکار عمومی را همراه با رضایت 
جذب می کند. قدرت نرم محدوده ای وسیع تر از 
قدرت سخت دارد و نقش نســبی قدرت نرم در 
برابر قدرت سخت افزایش خواهد یافت، که وی 
آن را برای نجات ایاالت متحده از اوضاع کنونی 
تئوریزه می کند. در یک بررسی، حوزه های جنگ 
نرم مورد مطالعه قرار گرفتند که در ادامه این متن و 

در شماره بعد آنها را می آوریم.
فضای مجازی )cyber(: از نگاه »آلوین تافلر« 
سومین موج دگرگون کننده زندگی بشری پس از 
موج های کشــاورزی و صنعتی، موج الکترونیک 
و دیجیتال اســت. این موج به قدری غنی اســت 
که تمامی زندگی بشــر را تحت تأثیــر خود قرار 
خواهد داد. فضای مجازی فرزند عصر دیجیتال، 

الکترونیک و اطالعات، فضایی اســت که بشــر 
می تواند از انجام خریدهای روزمره خود تا انجام 
فعالیت هــای اقتصادی، فرهنگــی و اجتماعی و 
حتی نظامی و امنیتی خــود را در آن محقق کند. 
با تأثیرپذیری شیوه زندگی امروزین بشر از چنین 
مقوله ای می توان زندگی فردای او را نیز در قالب 

یک جامعه مجازی تصور کرد.
رسانه)media(: ارتباطات بشر بر اساس زبان، 
پیام و مخاطب صورت می پذیرد. اســاس وسیله 
ارتباطی بشــر که از آن به رسانه یاد می شود نیز بر 
همین مبنا شکل گرفته و دسته بندی می شود. مانند 
روزنامه )رســانه ســرد(، تلویزیون )رسانه گرم(، 
رادیــو، تلویزیون و روزنامه )یکســویه(، اینترنت 
)رسانه دو سویه(، رسانه های رو در رو و .... نقش 
حوزه رسانه در منازعه گرم انتقال پیام های دلخواه 

هر یک از طرف های منازعه، بسته به طرح و برنامه 
در نظر گرفته شده از سوی آنان، به منظور ساخت 
افکار مخاطب است. این تنظیم با توجه به جنس، 
نوع و مضمون پیام، جنس و سطح مخاطب خود 

را خواهد یافت.
هنــر )art(: درباره هنــر در منازعات، به ویژه 
جنگ نرم، نظرهای متفاوتی بیان شــده است. از 
حذف نقش هنر و هنرمندان، تا به قدرت رساندن 
آنها در مصادر سیاسی، نظیر آنچه با وقوع انقالب 
مخملین در جمهوری چک و روی کار آمدن یک 
نمایشنامه نویس )واسالو هاول( به وقوع پیوست. 
قدر مسلم آن است که به دلیل کار ویژه هنر، یعنی 
تبدیل یک پیام به »حس« که خود منشأ تولید رفتار 
اســت، نمی توان نقــش آن را در حوزه جنگ نرم 

نادیده گرفت.

یه   جنگ نرم  نظر

   پژواک       نرم افزار    

   رسانه    

   سایبر    

   نکته گرام    

   دانش بنیان    
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آرش فهیم
منتقد سینما

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

  وقتی هنرمند
 فرزند زمانه اش نیست

 در دو ســال اخیــر هــر چه بیــن اخبار 
جســت وجو می کردیم تا خبری از دنیای 
کنسرت و تئاتر پیدا کنیم، کمتر به نتیجه 
می رسیدیم. با گســترش بیماری کرونا، 
بســیاری از تماشاخانه ها یا بسته شدند یا 
کمتر فعالیت می کردند. کنســرت ها لغو 
شده بود و در نهایت همه فعاالن این حوزه 
با نوعی بیکاری موقتی دســت به گریبان 
بودند؛ اما حاال بــا فروکش کردن کرونا، 
اخبار این حوزه های فرهنگی نیز هر روز 
بیشــتر می شــود و هفته پیش بود که یک 
کنسرت نمایشی، به یکی از جنجالی ترین 
اخبار حوزه نه فقط موسیقی، بلکه فرهنگی 
کشور تبدیل شد. خبری با این تیتر »بلیت 

700 هزار تومانی برای یک کنسرت«!
این کنسرت نمایشی، به دلیل حضور 
ســتارگان موســیقی و بازیگــران بنــام 
برای بخش قابل توجهــی از بینندگان و 
مخاطبانش بلیت 700 هزار تومانی تعیین 
کرد! هر چند در این میان کف قیمت 70 
هزار تومانی نیز در نظر گرفته شد، اما در 
حال حاضر نه کــف قیمت فارغ از اینکه 
چند درصِد تماشاگران را شامل می شود، 
بلکه ســقف قیمت این کنسرت نمایشی 
اســت که بازتاب های زیــادی به همراه 

داشته است.
شاید برخی بگویند بخش خصوصی 
یک کار را عرضه کرده و می تواند هرطور 
به  قیمت گــذاری کنــد؛  دارد  دوســت 
خصوص اینکه گفته می شود کار، کاری 
پروداکشن است و نمی توان انتظار داشت 
مانند کارهای دیگر قیمت گذاری شــود. 
 این بخش از حرف درســت 

ً
بله؛ قطعــا

اســت، اما نه در زمانی که عموم جامعه 
تا این حد درگیر فشــار اقتصادی هستند 
و بزرگ ترین ســؤالی که برای شان ایجاد 
می شود، این است که چه کسانی حاضرند 
بلیت 700 هزار تومانی برای یک کنسرت 

نمایشی تهیه کنند؟! 
این گونه سؤاالت پیامدها و هزینه های 
فرهنگی و اجتماعــی کمی برای جامعه 
نخواهد داشــت، آن هــم در حالی که از 
هنرمنــدان در عرصه های مختلف انتظار 
می رود فرزند زمان خویش باشند و جامعه 
خود و شرایط آن را بشناسند و سعی کنند 
هنری را به جامعه عرضه کنند که هم مورد 
استفاده عموم باشد و هم از غم های مردم 
بکاهد، نه اینکه نمــک بر روی زخم آنان 
بپاشد.  تهیه کننده این کنسرت نمایشی در 
مصاحبه ای گفته است: »مطمئن باشید آن 
چیزی که هزینه شده، هرگز باز نمی گردد. 
ما ریســک بزرگــی کردیم و ایــن را هم 
می دانســتیم که این پروژه بدون حاشیه و 
بدون دردسر نخواهد بود. اما همه دست 
به دســت دادیم تا با عشق کاری را جمع 
کنیم که هــدف فقط پول نیســت، بلکه 
بدون شعار انجام یک کار فرهنگی است 
که حتی من بایــد 25 درصد از درآمدش 
را هم به دولت برای مالیات بدهم.« این 
سخنان تأمل برانگیز است؛ اما نفس این 
کار در جامعــه ای که مردان آن برای لقمه 
نان حاللی ساعت ها عرق می ریزند و زنان 
همپای مردان زحمت می کشــند، توجیه 
نداشــته و باید هنرمندان بیش از هر چیز 
به وضعیت کنونی جامعه اش توجه داشته 
باشــند، نه اینکه مانند سکانس ماندگار 
»جوکر« بی خبــر از دردهای جامعه، در 
فضایی پــر زرق و برق درگیر یک فضای 
هنری الکچری باشند و همزمان مردم در 
سطح جامعه با دغدغه ها و مشکالت ریز 

و درشت دست و پنجه نرم کنند.

فرهنگ

   کتاب     فیلم    

کتاب »بانــوی ملکوت نگاهی 
بــه حیــات معنــوی کریمــه 
آل محمــد حضــرت فاطمــه 
معصومــه)س(« اثــر آیت الله 
به همت  علی کریمی جهرمی 
مؤسسه بوســتان کتاب در 164 
صفحه منتشر شد. این اثر، پس 
از نگاهی اجمالی به قم در کالم 
روایات و تحلیلی از آن در اخبار 
از حیات طیبه  ابعاد مختلــف 

کریمــه آل محمد حضرت فاطمه معصومه)س( را بررســی 
می کنــد و خاتمــه کتاب ذکــر و یاد کســانی اســت که در 
 همجــواری بــا دختر موســی  بن جعفر قرین ســعادت ابدی 

شده اند.

ملکوت بانوی 
روایت  زندگی حضرت معصومه)س(

 ســریال تلویزیونی »شــهباز« به 
نویســندگی مینا خدیوی در 30 
قســمت 40 دقیقــه ای در گروه 
فیلم و سریال شبکه پنج سیما در 
حال تولید است. ژانر این سریال 
معمایی و پلیســی است و تاکنون 
هنرمندانی همچون آرش مجیدی، 
رضا داودنژاد، علیرضا آرا، میالد 
نیما  موالیی،  مهدخت  میرزایی، 
نادری، ســیروس همتی، فاطیما 

بهارمست، غزال نظر، پاوان افســر و... مقابل دوربین حمیدرضا 
لوافی ایفای نقش می کنند. سریال »شهباز« یکی از مجموعه های 
تلویزیونی پر لوکیشن است که عوامل آن افزون بر حضور در تهران 

به شهرهای قزوین، رودبار و کیش نیز مسافرت می کنند.

ز شهبا
سریال شبکه پنج سیما

ســه فیلم کوتاه به مناسبت میالد 
با ســعادت امام رضا)ع( در بسته 
»بلیت مشــهد« در ســامانه های 
هاشــور، ودیــو و تیــوال اکــران 
فیلم کوتاه »الالیی  می شوند. سه 
نزدیــک ابرهــا«، »شــفاعت« و 
»ماجــان« از روز چهارشــنبه 18 
خرداد 1401 به مــدت دو ماه در 
دارد.   قرار  عالقه مندان  دســترس 
گفتنی اســت، »الالیــی نزدیک 

ابرها« ساخته جمیل عامل صادقی است. مستند کوتاه »شفاعت« به 
کارگردانی رضا اکبریان و »ماجان« نیز عنوان فیلم کوتاهی از فردین 
انصاری است که داستان پسربچه ای به نام سجاد را روایت می کند که 
تا به حال به مشهد نرفته است و حاال می خواهد به دروغ انشا بنویسد.

مشهد بلیت 
سه فیلم کوتاه درباره امام هشتم)ع(

 رسانه ملی  

یادداشت 

   برداشت    

 ضربه ای دیگربه کتاب

چند روز پیش بود که آمارهای جدید حوزه »نشــر« 
ویژه اردیبهشــت  ماه 1401 منتشــر شــد و میزان 
کتاب های تألیفی و ترجمه ای انتشــار یافته در این 
مــاه و فراوانی آن در هر یک از حوزه های موضوعی 
)ادبیات، کودک و نوجوان، علمی و...( اعالم شد. بر 
اساس این آمار،  در اردیبهشت ماه امسال در مجموع 
10 هزار و 687 عنوان کتاب منتشــر شده که از این 
تعداد، 7547 عنوان کتــاب تألیفی و 3133 عنوان 

کتاب نیز ترجمه ای بوده است.

اما نکته مهــم در این آمار، افزایش 55 درصدی 
قیمت کتاب نســبت به بازه زمانی مشــابه در سال 
گذشته بوده است! بر اساس این آمار، میانگین قیمت 
کتاب در اردیبهشت ماه امســال به 62 هزار تومان 
رسیده؛ بنابراین، مقایسه میانگین قیمت کتاب در این 
ماه با اردیبهشت 1400 ـ که میانگین قیمت ها در آن 
موقع 40 هزار تومان بوده ـ نشــان می دهد کتاب باز 
هم گران تر شــده و این بار 55 درصد افزایش داشته 

است!
هرچنــد موضــوع گرانی کتاب و مشــکالت 
ناشران، مسئله جدیدی نیست و در سال های اخیر 
بارها و بارها به آن توجه شــده و مســئوالن وزارت 

ارشاد هم دالیل آن را شرح داده اند، اما واقعیت این 
است که این توجیهات ـ چه ناشی از افزایش قیمت 
کاغذ در داخــل و خارج و چه ناشــی از هر عامل 
اقتصادی دیگری که باشد ـ نمی تواند این واقعیت را 
کتمان کند که گرانی چندباره کتاب، ضربه کاری و 
خطرناکی به پیکره خود صنعت نشر و سپس به بدنه 

جامعه فرهنگی وارد می کند! 
یادمان نرود، صنعت نشر به تازگی و کم کم دارد 
از زیر بار رکود و ضررهای سنگین ناشی از دو سال 
شیوع بیماری کرونا و تعطیلی ها و محدودیت های 
گاه و بیگاه خارج می شــود. در این دو سال، فعاالن 
حوزه نشــر هم مانند بسیاری از حوزه های صنفی و 

تخصصی دیگر، بابت تعطیلی ها و محدودیت های 
کرونایی و دیگر تبعات ناشــی از شیوع جهانی این 
بیماری مزاحم، دچار زیان های قابل توجهی شده اند 
و حاال اگر قرار باشد، قیمت کتاب و عوامل مؤثر بر 
آن مدیریت نشــود، کاهش خرید کتاب و در نتیجه 
کاهش شدیدتر آمارهای حوزه نشر و تجدید چاپ 
کتاب، باعث ضررهای ســنگین تر برای فعاالن این 
صنعت خواهد شــد. بماند کــه ضربات فرهنگی 
این گرانی های افسارگسیخته آثار فرهنگی ـ به ویژه 
کتــاب ـ به مراتب از زیان های اقتصــادی آن بدتر و 
عمیق تر خواهد بود. رفع این نگرانی، تدبیر فوری و 

فوق العاده مسئوالن وزارت ارشاد را می طلبد.

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

 علفزار 
زندگی  سبک 

غربی

نگاهی به نخستین فیلم »کاظم دانشی«

»علفزار« فیلمی در حال اکران است که سال گذشته 
به تهیه کنندگی بهرام رادان و کارگردانی کاظم دانشی 
ساخته شد و در جشنواره فیلم فجر نیز توانست بعد از 
فیلم »موقعیت مهدی« بهترین تعداد نامزدی جوایز 
را از آن خود کند. این فیلــم در نهایت برنده چهار 
جایزه بهترین صداگذاری، بهترین تدوین، بهترین 
نقش مکمل زن و بهترین فیلمنامه شــد. نگاهی به 
این اثر سینمایی نشان می دهد، فیلمنامه  آن خوب به 
اجرا درآمده اســت؛ آن هم با تالش یک کارگردان 
فیلم اولی. فیلمنامه از کشته شدن یک پسر بچه آغاز 
می شــود،  اما نمی توان آن را آغاِز فیلم دانست. در 
واقع، می توان گفت این سکانس ابتدایی، سکانسی 
اضافه است که هیچ ارتباطی به ماجرای کل داستان 
نــدارد، به جز اینکه فقط در جاهایــی به آن ارجاع 
می شود. حتی پس از این سکانس، در نمایی تعدادی 
افراد قمه به دست دیده می شوند که باز هم سکانسی 
اضافه است.  این دو سکانس را می توان یک شروع 
بی ربط یا حداقل بگوییم کم ارتباط با داستان اصلی 
فیلم دانســت. شــاید بتوان گفت تنها دلیل آوردن 
این ســکانس ها استفاده از آنها به منظور نشان دادن 
تالش برخی ها برای تحت فشار قرار دادن بازپرس 
یک پرونده است که قهرمان اصلی داستان به شمار 
می آید. بازپرس جوانی کــه یک بچه مریض دارد، 
متقاضی انتقالی به تهران است و هر زمان که مطابق 
میل و درخواست غیرقانونی مافوق خود )دادستان( 
عمل نمی کند، با پرونده ای که در ســکانس اول به 

تصویر کشیده شده، تهدید می شود.

 Bروایت یک قضاوت  
پس از این دو ســکانس ظاهرا بی ربط، داستان وارد 
ماجرای اصلی خود می شود. داستان فیلم، پرونده 
یک تجاوز اســت که قرار است از ســوی قهرماِن 
داستان، یعنی بازپرس پیگیری شود؛ اما مافوِق او بنا 
به سفارش شهردار و مصلحت اندیشی های ناشی 
از روابط ناسالم، سعی در تغییر مسیر پرونده دارد و 
حاال قرار است این بازپرس جوان و مسئولیت پذیر 
تصمیمی مهم بگیرد. آیا قضاوت درســت را پیش 
بگیرد یــا او نیز به همان مصلحت های ناســالم و 

شخصی فکر کند؟! 
اما واقعیت این اســت که هر چنــد کارگردان 
 
ً
می خواهــد قهرمــان داســتان )بازپــرس( واقعا
قهرمــان باشــد، اما در جاهایی نتوانســته اســت 
شخصیت پردازی خوبی از این بازپرس انجام داده 
و به مخاطب معرفی کند؛ این در حالی اســت که 
بازیگر این نقش )پژمان جمشــیدی( خیلی خوب 

توانسته اســت از ایفای آن برآید.  در واقع، پیرنگ 
اصلی داستان همین پرونده تلخ تجاوز چند نفر به 
چند زن در یک باغ است؛ اما در کنار آن، پرونده مرد 
و زنی معتاد نیز به داســتان اضافه می شود که خیلی 
خوب توانسته به کمک انتقال پیام فیلم به مخاطب 
بیاید، زیرا ناخودآگاه تصمیم گیری بازپرس داستان 
در مورد این دو پرونده، یک مقایسه مفهومی و مبنایی 
برای مخاطب ایجاد می کند. در واقع نشان می داد که 
یک قاضی عادل مسلمان می تواند آن هنگام که الزم 
اســت برای آبروی یک فرد اغماض کند و آنجا هم 
که الزم اســت برای حفظ حیثیت و آبروی یک فرد 
دیگر )زنان قربانی تجاوز( سرسختانه برخورد کند و 
تبعات آن را هم بپذیرد.  شاید برخی حضور این زن 
و مرد معتاد را بی ربط به کل فیلم بدانند، اما واقعیت 
این است که خیلی خوب در دل کار نشسته است و 

خیلی خوب پیام داستان را جلو می برد.

 B»دو پیام »علف زار 
موضوع مهمــی که در خالل ایــن فیلمنامه خیلی 
خوب به تصویر کشــیده شــده، انتقال دو پیام مهم 
به مخاطب اســت؛ پیام اول، به چالش کشیدن نوع 
سبک زندگی غلط و ضدفرهنگی است که پیامدهای 
تلخ آن دامن گیر خودشان می شود. با این توضیح که 
اختالط زنان و مردان نامحرم در یک باغ و عادت به 
مصرف مشروبات الکلی چنان آنها را در منگنه قرار 
می دهــد که وقتی مورد تعرض عده ای در همان باغ 
قرار می گیرند، برای شکایت و پیگیری حق ناموس 
خود دچــار تردید و تناقض می شــوند و ـ جز یک 

نفرشان ـ بقیه دنبال الپوشانی می افتند!
پیام دوم فیلمنامه هم، گوشــزد کردن خطرات 
اعمال نفوذ صاحبان قدرت در دستگاه قضایی است 
که در کنار پاک دســتی بازپرس جــوان پرونده، به 

خوبی انجام شده است.
فیلمنامه به جز چند سکانس ابتدایی، آغاز، میانه 
و البته پایانی بــاز دارد. در نهایت نیز ضربه آخر را 
وقتی می زند که دلیل اصلــی عروس خانواده برای 
پیگیری جدی پرونده ای که همه می گفتند دنباله اش 
را نگیر، روشــن می شــود و در واقــع گویای نگاه 

فیلم ساز به کودکان و نسل آینده است.
در کل فیلم کاظم دانشی خوب است، با ایراداتی 
در شــخصیت پردازی ها. حتی شخصیت پردازی 
قهرمان داســتان در جایی که راز خواهِر شــاکی را 
برمــال می کند، تا حدی برای مخاطب زیر ســؤال 
می رود؛ اما در نهایت پایان باز داستان را به نفع حق 
تمام می کند. این موضوع و تقابل آن با شــخصیت 
دادســتان که از قهرمان داســتان )بازپرس(، تجربه 
بیشــتری دارد؛ اما بــه دلیل روابط ناســالم، دنبال 
انحراف در مســیر پرونده مهمی، مانند حادثه تلخ 
باغ است،  اهمیت سالمت دستگاه قضا و تأثیر آن بر 

آرامش و سالمت جامعه را یادآوری می کند.
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قبیله عشق

سید مدافعان حرم

حاج حمید نقشه ترور صدام را 
کشــیده بود، در آن ترور فرزند 
صــدام 13 تیر خورد. آن زمــان در اهواز 
بودیم، چند روز بعد از این ترور نافرجام 
حاج حمید در پذیرایی نشسته و تلویزیون 
نگاه می کرد که از شدت خستگی خوابش 
برد. ســاعت حدود 12 شــب نارنجکی 
داخل پذیرایی خانــه انداختند. همراه با 
دخترهایم در اتاق خواب بودیم، با شنیدن 
صدای مهیب از اتاق خارج شدیم و او هم 
به ســمت هــال دویــد. در آن حادثه پتو 
سوخت؛ ولی حاج حمید صدمه ای ندید. 
تکه های نارنجک به سقف و دیوار اتاق ها 
پخش شده بود. همسایه  سپاهی مان حادثه 
را به حفاظت ســپاه اطالع داد. حفاظت 
احتمال می داد که به خاطر ترور صدام که 
نقشه حاج حمید بود، این ترور را منافقین 
یا نفوذی ها انجــام داده اند. فردای آن روز 
هوا بسیار سرد بود؛ از طرف حفاظت سپاه 
هم یک ســرباز را برای نگهبانی به درب 
منزل مان فرســتادند. حــاج حمید گفت 
نیازی به نگهبان نیست. آن سرباز رفت و 
مجدد سرباز دیگری آمد. حاج حمید با 
دیدن ســرباز عصبانی شد و گفت در این 
هوای سرد نیازی به نگهبانی نیست! اتفاقی 
نمی افتد. بروید. با سپاه هم تماس گرفت 
که سربازی نفرستند. پس از ترور نافرجام 
حاج حمید برخی از اقوام تماس گرفتند و 
خبر دادند که صدام برای سر حاج حمید 
جایــزه گذاشــته اســت. اقــوام از من 
می خواستند که مانع فعالیت  هایش شوم، 
امــا هر بار که ســر این موضــوع بحث 
می کردیــم، حاج حمید بــه من اطمینان 
می داد که نگــران نباشــم و چیز مهمی 

نیست.
به نقل از همسر شهید
سیدحمید تقوی فر

ســیدحمید تقوی فر 20 فروردین 1338 
شهرســتان  »ابودیــس«  روســتای  در 
کارون )کــوت عبدالله( متولد شــد. با 
پیروزی انقالب اســالمی و تشکیل سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی، از نیروهای 
تشــکیل دهنده هســته اولیه آن در اهواز 
بود. از آغازین روزهای حمله رژیم بعث 
عــراق به ایــران، برای دفــاع از میهن به 
جبهه های نبرد شــتافت. با پایان جنگ، 
فعالیــت خویش را در ســپاه قدس ادامه 
داد و ســرانجام در سال 1390 از خدمت 
در ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
بازنشســته شــد. همسر شــهید درباره 
علت بازنشســتگی وی می گوید: »وقتی 
مســئله داعش پیش آمــد، حمید گفت 
می خواهم برای مقابله بــا داعش بروم؛ 
اما چون مسئولیت اطالعات سپاه قدس 
را داشــت، این مسئله امکان پذیر نبود. او 
هم رفت و تقاضای بازنشســتگی کرد... 
باالخره بعد از سه سال اصرار و پافشاری 
حمید، با درخواســت بازنشســتگی اش 
موافقــت شــد.« در 6 دی مــاه 1393 
مورد اصابت گلوله تک تیرانداز داعشــی 
قرار می گیرد که ســرانجام در سامراء، به 
 دست عوامل تکفیری داعش به شهادت 

رسید.

 مقاومت
جانانه   

 در سلسله نشست های
 شورای مطالعات راهبردی دفاع مقدس بررسی شد

سلسله جلسات شورای مطالعات راهبردی دفاع 
مقدس با هدف روایت جمعــی از فرماندهان و 
راویان فرماندهان در زمینه مباحث دفاع مقدس با 
تمرکز بر موضوعات تاریخی و تقویمی با حضور 
کارشناسان و مســئوالن مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس در کنــار فرماندهان و راویان برگزار 
می شــود. بر این اســاس، هفته گذشته مبتنی بر 
وقایع چند ماه پایانی هشــت ســال دفاع مقدس 
موضوع بازپس گیری فاو به دست ارتش عراق در 
اردیبهشت و خرداد ماه سال 1367 بررسی شد. 
در این جلسه که ششمین جلسه این شورا در سال 
1401 اســت، تعدادی از راویان فرماندهان و نیز 
فرماندهان حاضــر در میدان عملیات مباحثی را 

بیان کردند. آنچه در ادامه می خوانید، بخش هایی 
از سخنان سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی 
ارشد نیروهای مسلح و فرمانده محور فاو از لشکر 
علی بن ابی طالب)ع( در دوران دفاع مقدس و در 

ماه های پایانی دفاع مقدس است. 
در حالی که عمده یگان های سپاه برای اجرای 
عملیات والفجر 10 در غرب کشور متمرکز بودند 
و خطوط پدافندی در جبهه های جنوبی در جزایر 
فاو و... دســت بخش هایی از یگان های تیپ ها و 
لشکرهای سپاه بود، ارتش بعث عراق با استفاده 
از حجم انبوه سالح های شیمیایی و غیر متعارف 
اقدامات خود را برای بازپس گیری مناطق اشغال 

شده به دست رزمندگان اسالم به کار بست.
ســردار ابوالفضل شــکارچی، مسئول وقت 
محور لشــکر 17 علی بــن ابی طالب)ع( ضمن 
تشــریح حمله همه جانبه و ناجوانمردانه ارتش 

بعث به فــاو که با به کارگیری میــزان فراوانی از 
بمب ها و سالح های شیمیایی همراه بود، گفت: 
»یگان دریایی لشــکر 17 علی بن ابی طالب)ع( 
از یگان هایــی بود کــه مقاومت جانانــه ای در 
برابــر ارتش بعثــی در فاو از خود نشــان داد و با 
وجود درخواســت های مکــرر فرماندهان مبنی 
بر عقب نشــینی، تا دقایق آخر سقوط فاو در برابر 

بعثی ها دفاع کرد.«
وی ضمن تشریح عملکرد یگان دریایی لشکر 
علی بن ابی طالــب)ع( در ماجرای بازپس گیری 
فاو از ســوی عراق، با اشاره به درگیر بودن بخش 
اعظمی از نیروهای این لشــکر در مقطع سقوط 
فاو در غرب و در چارچوب عملیات والفجر 10، 
اظهار داشــت: »یگان دریایی لشکر 17 علی بن 
ابی طالــب)ع( در این مقطع در فــاو و بین جاده 
البحار و رودخانه اروند مســتقر بود که در سمت 

راست آن تیپ 44 قمر بنی هاشم)ع( و در سمت 
چپ آن لشکر 8 نجف اشرف به فرماندهی سردار 

شهید احمد کاظمی مستقر بودند.«
شــکارچی گفت: »ایســتادگی نیروهای این 
لشــکر به گونه ای بود که وقتی آنها در خط اول در 
فاو در برابر عراقی ها مبارزه می کردند، ارتش بعثی 
با رخنه و دور زدن نیروها، به پشت آنها در خطوط 
بعدی رسیده و قرارگاه تاکتیکی شهید صادقی را 

تصرف می کند.«
وی در پایان با اشــاره به رشــادت های یکی 
از فرمانــده گردان هــای لشــکر 17 علی بــن 
ابی طالــب)ع(، بیان کرد: »شــهید نظام فتحی 
در جریان عقب نشــینی، نیروهای گردان خود را 
یک به یک به عقب فرستاده و خود به مزله آخرین 
نفر تصمیم به عقب نشینی می گیرد که در همان جا 

نیز به فیض شهادت نائل می آید.«

زهرا جودکی
خبرنگار حوزه دفاع مقدس

   کتابخانه   

کتاب »جوانان اهواز زنده اند« جلد اول از کتاب 
تاریخ شــفاهی دفــاع مقدس به روایت ســردار 
احمد غالمپور است. این کتاب از 15 گفت وگو 
تشکیل شده که شامل ســه دوره از زندگی سردار 
غالمپــور می شــود: دوره کودکــی تــا انقالب 
اســالمی، دوره پس از انقالب اسالمی تا وقوع 
جنــگ تحمیلــی و دوره هجوم ارتــش عراق تا 
آزادسازی خرمشهر. بر اساس اطالعات مندرج 
در کتاب، ضبط خاطرات ســردار غالمپور، یا به 
عبارتی تاریخ شفاهی دفاع مقدس به روایت این 
فرمانــده دفاع مقدس از 27 مرداد ســال 1388 
در مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس شروع 
شــده و کتاب حاضر اولین جلد از محصول این 

خاطرات شفاهی است که به کمک پژوهشگران 
دفاع مقــدس در مرکز اســناد و تحقیقات دفاع 
مقدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی تهیه و 
تنظیم شده اســت. این کتاب در قالب 15 فصل 
تنظیم شده اســت که هر فصل یک گفت وگو را 
شامل می شود. بر این اســاس گفت وگوی اول؛ 
از کودکی تا وقوع انقالب اســالمی، گفت وگوی 
دوم؛ عضویت در سپاه پاسداران خوزستان و مهار 
غائله خلق عرب، گفت وگوی سوم؛ اهداف عراق 
و قدرت های جهانی از حمله به ایران، گفت وگوی 
چهــارم؛ ایران در آســتانه جنــگ، گفت وگوی 
پنجم؛ هجوم سراســری ارتش عراق و نخستین 
واکنش ها، گفت وگوی ششــم؛ مقاومت در برابر 

متجاوز، گفت وگوی هفتم؛ حماسه مقاومت در 
سوسنگرد، گفت وگوی هشــتم؛ چهار عملیات 
ناموفق در جنوب و تحــول در ارتش پس از فرار 
بنی صدر، گفت وگوی نهم؛ خودباوری و غلبه بر 
ناامیدی، گفت وگوی دهم؛ جنگ و واکنش های 
ارتش و سپاه، گفت وگوی یازدهم؛ جنگ، عرصه 
ظهــور فرماندهان خالق در ســپاه، گفت وگوی 
دوازدهم؛ شکل گیری و توسعه سازمان رزم سپاه 
پاسداران، گفت وگوی سیزدهم؛ طراحی و اجرای 
عملیــات فتح المبین، گفت وگــوی چهاردهم؛ 
عملیات بیت المقدس و فرماندهی قرارگاه قدس و 
گفت وگوی پانزدهم؛ آزادسازی خرمشهر و مسئله 

پایان جنگ فصول این کتاب هستند.

جوانان اهواز   زنده اند
کتابی که زندگی سردار احمد غالمپور را روایت می کند

حجت االسالم والمسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه 
در سپاه در پیامی درگذشت حجت االسالم سید محمود دعایی را 

تسلیت گفت.
به گزارش صبح صادق در این پیام آمده اســت: ارتحال یار دیرین 
امام و انقالب مرحوم مغفور جناب حجت االســالم والمسلمین 
ســیدمحمود دعایی)ره( موجب تأســف و تأثر اینجانب گردید. 
ســال ها مجاهدات پیــش از انقــالب و تالش های مســتمر در 
عرصه های مختلف نظــام مقدس اســالمی، انتصاب نمایندگی 
ولی فقیه و سرپرستی مؤسسه اطالعات از سوی رهبر کبیر انقالب 
امام خمینی)ره(، فعالیت مؤثر به عنوان ســفیر جمهوری اسالمی 
ایران در کشــور عراق، حضور در شــش دوره نمایندگی مجلس 

شورای اسالمی، داشتن ویژگی های بارز اخالقی همچون تواضع، 
ساده زیستی، سالمت نفس، مردمی بودن و در نهایت انجام اقدامات 
 
ً
اثرگذار در عرصه فرهنگ و رســانه در محضر خدای مهربان قطعا
به عنوان باقیات الصالحات موجبات تعالی روزافزون روح بلند آن 

عالم گرانقدر خواهد شد.
در بخش دیگری از پیام نماینده ولی فقیه در ســپاه آمده است: 
این مصیبت را تســلیت عرض نمــوده و از درگاه خداوند تبارک 
و تعالی برای آن ســید جلیل القدر خلــود در روح، ریحان و جّنت 
النعیم و برای خانواده محترم، همکاران و کلیه عالقه مندان به ایشان 
علی الخصوص اصحاب فرهنگ و رسانه کشور اجر جزیل و صبر 

جمیل مقرون صحت و سالمت مسئلت می نمایم.

یار دیر ین امام
پیام نماینده ولی فقیه در سپاه در پی درگذشت حجت االسالم والمسلمین دعایی  

جبهه
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وپل متر ناپایدار  سازه  یب  تخر
   گزارش    

پاسدار

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

   روی خط    

 به آفتاب پرست
 توهین شد...

صهیونیست  0۹1200068۹1/ســران   
باید بدانند به هالکت رســاندن فرمانده 
و  تــرور موســاد کوچک ترین  جوخــه 
ســاده ترین پاســخی اســت که دریافت 
کردند؛ پاســخ های آماده مــا در مخیله 

صهیونیست ها نمی گنجد.

0۹110004821/ بــا ســالم و صلوات 

به روح ملکوتــی امام خمینــی)ره(، به 
مسئوالن کشور سفارش می کنم نگذارید 
پیشکســوتان جهاد و شــهادت در پیچ و 
خم روزگار به فراموشــی سپرده شوند./ 

»اسدی«

0۹130004108/ در شــماره 1049 به 

تاریــخ 16 خرداد به یکــی از آفریده های 
خداوند بی حرمتی شده بود و این جنبنده 
رنگ پذیر با برخــی چهره های بی هویت 
غرب گــرای اجق وجــق و نیــز برخی 
شرکت کنندگان در جشنواره کن مقایسه 
و متشابه شده بود که این امر مایه ناراحتی 
شــدید این خزنده شده اســت، پیشنهاد 
می کنم در اولین فرصت از آفتاب پرست 
که بسیار هم دلگیر است، دلجویی ویژه ای 

به عمل آید!
صبــح صادق: اشــاره نغــز و جالب 
مخاطب عزیز نشریه به طرح کار شده 
در ســتون تلخند صفحــه 16 صبح 
صادق در شماره گذشته است که برخی 
ســلبریتی ها را آفتاب پرســتان گدای 

شهرت نامیده بود. 

0۹1100036۹8/ از مســئول صفحــه 

اقتصــادی می خواهیــم کــه در رابطــه 
بــا وضعیــت اقتصاد بــا جهــاد تبیین 
مشخص کنند که چرا قیمت ها اینچنین 
افسارگسیخته باال می رود؟ چرا به موضوع 
انقــالب اقتصــادی بعد از 43 ســال از 
پیروزی انقالب اســالمی و استقرار نظام 

اسالمی توجه نمی شود؟ 

و  صــدا  متأســفانه،   /0۹160003237

ســیمای جمهوری اسالمی با هزینه های 
همیــن مــردم و بیت المــال اقــدام به 
شهرت سازی برای افرادی کرده که بخشی 

از این افراد نمک نشناس هستند.

0۹140006581/ ویژگــی جنگ هــای 

جدیــد جبهــه مقاومت با جبهــه کفر و 
اســتکبار و صهیونیزم این است که هیچ 
تهاجم و تعرضی بی پاسخ نمی ماند. یکی 
می زننــد ده تا می خورند اما حتی جرئت 
اعالم آن را هم ندارند. دشــمنان ما آنقدر 
ترسو هستند که مسئولیت اقدامات شان را 

هم نمی توانند بر عهده بگیرند.

0۹120002115/ بــه مســئوالن آماد و 

پشتیبانی و شرکت ساتر سبز سپاه پیشنهاد 
می کنم برای مشاغلی که همیشه از لباس 
نظامی استفاده نمی کنند، بجای لباس بن 
خرید بدهند تا لباس مورد نیازشان را تهیه 

کنند./ »حسینی« از تهران.

0۹370008040/ ســفر آقای گروســی 

به ســرزمین اشــغالی و  ابــراز نگران از 
کنار زراتخانه های هســته ای و بمب های 
هســته ای رژیم غاصب و کــودک کش  
تصویر کامل از مضحک بودن  ادعاهای 
نگرانی شورای حکام است، از مسئوالن 
انقالبــی می خواهیــم در مقابــل زیاده 

خواهی های  دشمنان کوتاه نیایند.

افراماکس تسخیر  در  اقیانوس ها 
با حضور جانشین فرمانده کل سپاه کشتی افراماکس 2 به آب انداخته شد

معاون قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( خبر داد

جشــن ازدواج دانشــجویی دانشــجویان دانشــگاه جامع امام 
حسین)ع( در مجتمع فرهنگی ـ تفریحی طالئیه تهران برگزار شد.

در این جشن که با حضور و سخنرانی فرمانده دانشگاه جامع امام 
حسین)ع( دکتر حسنی آهنگر و حجت االسالم محمود پاکیزه، 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در این دانشگاه برگزار شد، 35 
زوج جوان جشــن ازدواج خود را همزمان با میالد هشــتمین 
اختر تابناک امامت و والیت امام رضا)ع( برگزار کردند. سردار 
ســرتیپ دوم پاسدار حســنی آهنگر در حاشــیه این مراسم به 
ضرورت توجه به موضوع خانواده و جمعیت در دانشگاه جامع 

امام حسین)ع( برای تسهیل و تسریع ازدواج خبر داد.

دریادار پاسدارعلیرضا تنگســیری فرمانده نیروی دریایی سپاه به 
منظور بررسی وضعیت استحکامات و سازه های مهندسی، پدافند 
غیر عامــل و ارزیابی آمادگی های رزمی در جزیره تنب بزرگ، از 

یگان های مستقر در این جزیره بازدید کرد.
سردار تنگسیری با اشاره به فرمایش اخیر مقام معظم رهبری )مد 
ظله العالی( و تقدیر و اظهار رضایت معظم له از عملکرد دریادالن  
گفت: دالوری ها و جان فشانی های شما رزمندگان نیروی دریایی 
سپاه در توقیف نفتکش های متخلف یونانی، موجب رضایتمندی 
نائب امام المهدی،حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای)حفظه 

الله( را فراهم نمود که برای ما بهترین مدال افتخار است .

برگزاری مراسم جشن ازدواج 
دانشجویان پاسدار

 مدال افتخار 
یا دل رزمندگان در

سی وششــمین مرحله واریــز یارانه نقدی طــرح حکمت در 
حکمت کارت خانواده نیروهای مسلح شارژ شد.

بر اساس اعالم سازمان اتکا، شــارژ یارانه نقدی حکمت 
کارت مدتی است که با افزایش دوبرابری واریز می شود.

پیش از این نیز سوم خرداد ماه به مناسبت سالروز آزادسازی 
خرمشهر هدیه ای به مبلغ پانصد هزار تومان در همه حکمت 
کارت های کارکنان و وابســتگان و مستمری بگیران نیروهای 
مسلح واریز شد و با احتساب این هدیه، این دومین شارژ نقدی 
حکمت کارت اســت که در خرداد ماه پرداخت شــده و قابل 

استفاده در فروشگاه های اتکاست.

 سی وششمین مرحله
 یارانه نقدی حکمت کارت

مهندس معظمی گفت: »تخریب مابقی سازه 
متروپل در قالب برنامه ای ســه ماهه از سوی 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( صورت 
می گیرد که البته روش های مختلفی از جمله 
روش تخریب از باال به پایین و برش لیزری هم 

در حال بررسی است.«

اقدامات  ایمنــی،  معــاون  »عباس معظمــی« 
تأمینی، بحران و محیط زیست قرارگاه سازندگی 
دربــاره  پاســداران  خاتم االنبیــاء)ص( ســپاه 
فعالیت های ایــن قرارگاه در حادثه متروپل آبادان 
گفــت: »در ابتدای بروز حادثــه ریزش آوار برج 
متروپــل، در قرارگاه تیمی را متشــکل از 10 نفر 
از بهترین استادان مهندسین سازه و متخصصان 
انفجارات تشــکیل دادیم و به منطقه اعزام شدیم 
و با هماهنگی وزارت کشــور و سایر ارگان های 

حاضر، کار را شروع کردیم.«
وی با بیان اینکه بحث اولیه انفجار که در جای 
ساختمان متروپل مطرح شده بود و به دلیل احتمال 
ریزش و بروز خطرات جانبی، منتفی شد، عنوان 
کرد: »با کمک هلدینگ های تخصصی مهندسی 
مشاور، راه و شهرسازی، نیروی دریایی، بیش از 

30 دستگاه و ماشین آالت تخصصی را به محل 
حادثه متروپل اعــزام کنیم که به دنبال آن، حدود 
100 نفر از بهترین متخصصان هم به محل اعزام 
شدند.« معظمی با بیان اینکه با پیدا شدن آخرین 
پیکر جان باختگان ایــن حادثه، تعداد متوفیان به 
42 نفر رسید و بدین ترتیب دیگر هیچ مفقودی 
در این رابطه وجود ندارد، تصریح کرد: »تخریب 

مابقی سازه متروپل در قالب برنامه ای سه ماهه با 
تالش قرارگاه صــورت می گیرد؛ البته روش های 
گوناگونــی نیز از جملــه روش تخریب از باال به 
پایین و برش لیزری در حال بررســی است و در 
این رابطه چنانچه تجهیزاتی هم نیاز داشته باشیم، 
وارد می کنیم تا در کمترین زمان ممکن با باالترین 

ایمنی، این کار انجام شود.«

وی در ادامه دربــاره فعالیت های این قرارگاه 
در حــوزه محرومیت زدایــی اظهــار داشــت: 
»قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( در حوزه 
مســئولیت های اجتماعــی و محرومیت زدایی، 
تعهداتــی را قبول کرده که در این رابطه می توانیم 
به تهیه و توزیع بســته های معیشــتی ویژه مردم 
مناطق محروم نقاط مختلف کشور اشاره کنیم؛ 
موضوعی که در آخرین اقدام 31 هزار بسته کمک 
معیشتی، شامل 15 قلم جنس با تالش متولیان این 

قرارگاه تهیه و توزیع شد.«
معظمی با اشاره به اینکه تهیه و توزیع این گونه 
کمک ها تا پایان سال و به مناسبت های مختلف 
ادامه خواهد داشت، افزود: »عالوه بر تهیه و توزیع 
کمک های معیشــتی، برای دانش آموزان مناطق 
یادشده نیز بســته های لوازم التحریر از سوی این 
قرارگاه تهیه و توزیع شده و در آینده هم می شود؛ 
در بحث توانمندســازی خانواده های محروم نیز 
بــا ایجاد کارگاه های کوچــک و زودبازده، مانند 
خیاطی، پــرورش طیور و دام ســبک، کمک به 
مردم در بحران های انسان ساز یا طبیعی همچون 
سیل خوزستان و زلزله سی سخت و حتی ریزش 

متروپل آبادان نیز قرارگاه فعالیت دارد.«

مراســم آب اندازی کشتی افراماکس 2، ساخته 
شده در شــرکت صنعتی دریایی ایران)صدرا( 
ســازندگی  قــرارگاه  مجموعه هــای  زیــر  از 
خاتم االنبیــاء)ص( از طریق تصویــری زنده با 
سردار فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه انجام 

شد. 

بــه گزارش صبح صــادق، کشــتی 113 هزار تنی 
افراماکــس 2، هجدهــم خــرداد ماه بــا حضور 
ویدئوکنفرانسی ســردار فدوی جانشــین فرمانده 
کل سپاه و سردار هوش الســادات فرمانده قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص(، به منظــور انجام 
آزمایش هــای دریایــی عــازم آب هــای نیلگون 
خلیج فارس شد تا پس از انجام آزمون های مختلف 
به عنــوان دومین کشــتی افراماکــس تولید داخل 

عملیاتی و تحویل مشتری خارجی شود.
این کشــتی با 250 متر طول، 44 متر عرض و 
21 متر ارتفاع تا روی عرشــه ، 21 هزار و 500 تن 
وزن در مدت دو ســال در شــرکت صنعتی دریایی 
ایران )صدرا( ساخته شده است و دارای یک موتور 

پیشران با قدرت 21 هزار اسب بخار است.
سردار دریادار پاســدار »علی فدوی« جانشین 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ارتباط 
تصویری با محل به آب اندازی نفتکش »افراماکس 
2« در شرکت صدرای بوشهر، اظهار داشت: »اگر 
توانایی و دانش جوانان ایرانی عملیاتی شود، آن گاه 
نشانه ای از دانش ایرانی در هر نقطه ای از این دنیا را 

در زمین، دریا  و آسمان شاهد خواهیم بود.«

وی افزود: »کشتی ســازی صنعتی اســت که تا 
سال های سال می تواند برای کشور اشتغال آفرین و 
درآمدزا باشد.« جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: 
»ساخت کشتی ها باید سرعت بیشتری بگیرد و بتوان 
در مدت زمان کوتاه تری این کشتی ها را وارد چرخه 
بهره برداری کرد.« وی عنوان کــرد: »امیدواریم با 
انجام موفقیت آمیز آزمایش هــای دریایی، نفتکش 
افراماکس 2 هرچه زودتر در مســیر انجام خدمات 

طراحی شده برای آن قرار گیرد.«

 Bقراردادهای جدید کشتی سازی
علــی زارعی، مدیرعامل شــرکت صنعتی دریایی 
ایران)صدرا( نیز در مراســم آب انــدازی نفتکش 
افراماکس در بوشــهر گفت: »دو قــرارداد جدید 
کشتی سازی برای مجموعه ایران شمال منعقد شده و 
دو قرارداد دیگر هم در روزهای آینده به امضا خواهد 
رســید که با امضای این قراردادها در مجموع شش 

کشتی در شرکت صدرا ساخته خواهد شد.«
مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران)صدرا(، 
این شــرکت را حلقه زنجیره صنعت دریایی نامید 
و افــزود: »نفتکــش افراماکس امــروز با حمایت 
مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( برای 
آزمایش های دریایــی به آب انداخته شــد و نقطه 
عطفی در کارنامه درخشــان این قرارگاه و شرکت 

صدراست.«
شایان ذکر است، این شناور ســه دیزل ژنراتور 
دارد که هر یــک ظرفیت تولید برق 900 کیلووات 
برق را دارد و با 36 خدمه شــامل کاپیتان، افسران 

کشتی، تکنسین ها و ملوان های خود، قابلیت حرکت 
با سرعت 15 گره دریایی در اقیانوس ها را دارد.

 Bچرا افراماکس؟
انتخاب نام افراماکس برای این مجموعه کشتی ها 
به موجب نامگذاری کشور خارجی سفارش دهنده 
اســت. پیش از این مجموعه صدرا طی قراردادی 
ساخت چند فروند کشــتی  نفتکش را برای کشور 
ونزوئال آغــاز کرده بود، که با توجــه به تحریم این 
کشــور و ناتوانی ونزوئال برای پرداخت هزینه های 
ســاخت این پروژه متوقف شد. البته با سفر رئیس 

جمهــور ونزوئال بــه ایــران اخبار خوبــی درباره 
قراردادهای ساخت جدید به گوش می رسد. به آب 
انداختن افراماکس 2 پیش از حضور رئیس جمهور 
ونزوئال در ایران نشان دهنده اخبار خوبی برای آینده 

کشتی سازی کشور است.
گفتنی است، با وجود اینکه جمهوری اسالمی 
حدود بیش از یک دهه است که به فناوری ساخت 
کشــتی های پهن پیکر دســت پیدا کرده و با تولید 
افراماکس 1 این توانایی را ثابت کرده بود، در دولت 
گذشــته زمزمه هایی از قرارداد کشتی سازی با یکی 
از قول های کشتی سازی کره جنوبی مورد اعتراض 

تولیدکنندگان داخلی قرار گرفت.
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هر چه گفتیم به یاران که تغافل نکنید

زین خطا چشم تو با اشک َبَصر می شوَیم

خسته ام روی زمین منزل و مأوایی کو؟

خشک شد ساقه ام و بار دیگر می روَیم...
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سادگی و صفا

 گندم زار دنیا

آقا جان! خدا نکند در این گندم زار برشته 
دنیــا حواس مان به زمســتان حســاب و 
کتاب ها نباشــد. خدا نکنــد بی عار لم 
بدهیم. باری برنداریم. توشــه ای تدارک 
نبینیم. آذوقه زمستان مان را از دل این زمین 

حاصلخیز زیاد نکنیم. الهی  آمین.
زیاد شدن و رشد کردن همان دور شدن 
از تالوت هــای تکراری زندگی اســت. 
اسیر دام های شــیرین و فانی دنیا نشدن. 
گوش به راهنما سپردن و دست در دست 
کسی گذاشــتن که راه بلد است و دست 
دنیا را خوانده اســت. خوشا آنان که میوه 
اندیشه شــان از درختی تغذیه می کند که 
همه آفات را پــس زده و راه را به روی هر 

آفتی سد کرده است.
آقاجان یا صاحب الزمان)عج(، خوشا 
آنــان که در ایــن گنــدم زار، در این جاده 
بی انتهای رنگارنگ، میوه دل و اندیشه شان 
به دست شما بزرگ و زیاد شده است؛ چرا 

که به جز شما راهبر و باغبانی نیست.

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام رضا)ع( می فرماید: به خداوند خوش بین باش، زیرا هر که به خدا خوش بین باشــد، خدا با گماِن 
خوِش او همراه اســت و هر که به رزق و روزی اندک خشــنود باشد، خداوند به کردار اندک او خشنود 
باشد، و هر که به اندک از روزی حالل خشنود باشد، بارش سبک و خانواده اش در نعمت باشد و خداوند 

او را به درد دنیا و دوایش بینا سازد و او را از دنیا به سالمت به دارالّسالِم بهشت رساند.
کافی، ج 2، ص72

خوش گمانی  
   صادقانه    

گاه ســنگ هایی به سمت انسان پرتاب می شود تا او را از حرکت و تکاپو منصرف کند یا راهش را برای 
رسیدن به موفقیت سد کند، اما این انتخاب انسان است که چه راهی را انتخاب کند. می تواند با هر ضربه 
زمین گیر شود یا اینکه سنگ ها را کنار هم بچیند و با آن یک دژ محکم بسازد تا از هجوم سختی ها در امان 

باشد. آنچه در آینده اتفاق می افتد، انتخاب امروز است .

انتخاب  
   صبحانه    

  نشکوا الیک

دنیا به کام ماست که کام جهان تویی

اینک زمان ماست، امام زمان تویی

امید دست خالی مستضعفان تویی

آوای عاشقانه  پیر و جوان تویی

نشکوا الیک، از دل بارانی ات عزیز!

از این فراق و غیبت طوالنی ات عزیز...

عمری اسیر ظلمت این دار فانی ام

با بیم مرگ می گذرد زندگانی ام

مانند باد می رود از کف جوانی ام

بوی بهار می رسد و من خزانی ام

صحرای جان بهانه  باران گرفته است

خیلی دلم برای شهیدان گرفته است

آن عاشقان که رد شده اند از حصار تن

شوقی نداشتند به غیر از فدا شدن

از پیله پر زدند به امید سوختن

آتش بیار معرکه دلبرند و من

دل را به پای یار نسوزانده ام هنوز

در سیم خاردار گنه مانده ام هنوز

افسانه نیست قصه پروانه های ما

جبهه گواه روشن این مدعای ما

رفتند و مانده خاطره هاشان برای ما

حاال شده ست مقتل شان کربالی ما

ما شیعه ایم پا به رکاب والیتیم

آری طالیه دار مسیر شهادتیم
داوود رحیمی و محمد کاظمی نیا

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

   تلخند    
نمایش مضحک گروسی و سیاسی بازی علنی آژانس

   داستان    

وشن چراغ ر

صدیقه شاهسون
نویسنده

حسن نوروزی
نویسنده  

 ـ خدیجــه بیا این چند تــا نون رو بــده در خونه 
صنمبر... آخر هفتــه مهمون داره، از شــهر میان 

خونه شون، نون خونگی دوست دارن!
تکه ذغالی را که با آن کف سیمانی حیاط لی لی 
کشیده بودم، روی زمین می اندازم و سمتش می دوم. 
بوی دود و چوپ سوخته روی لباس های بی بی حبیبه 
از بوی نان ها زودتر خودش را به دماغم می رساند. 
دسته نان ها را روی دســتم می اندازد و یک شیشه 
عسل روی نان ها می گذارد. گرمای نان و بوی شان 
به تن و جانم می نشــیند. نگاهی به آنها می اندازم و 

می گویم: »بی بی حبیبه، اینا زیاد نیستن؟«
در حالی که سمت مطبخ می پیچد، با طمأنینه 
می گوید: »ننه تا زنده هستی خودت چراغ جلو پات 

رو روشن کن!«
من که هنوز گیج حرف او هستم، چادر رنگی را 
از روی بند رخت می کشــم و روی سرم می اندازم. 

بی بی حبیبه که از همان فاصله گیجی ام را زیر نظر 
دارد، با صدایی بلندتر می گوید: »من خودم نون بپزم 
بدم دست کسی که احتیاج داره بهتره تا اینکه تو چند 

سال دیگه بعد مرگم بپزی برام خیرات کنی!«
لبخندی می زنم و با دسته نان های توی دستم از 

در چوبی خانه بیرون می روم.
کوچه را از زیر درخت های توت بلند دو طرفش 
رد می کنــم. از روی جــوی باریک و پر آب جلوی 

خانه صنمبر می گذرم.
هنوز به در خانه شــان نرسیده ام که سر و صدای 
چند بچه از توی حیاط به گوشــم می رسد. خوب 
که دقت می کنم، صدای نوه های شهرنشین صنمبر 
را تشــخیص می دهم. روزهای هفته را توی ذهنم 

می شمرم. 
ـ دوشنبه، سه شنبه و... هنوز که جمعه نشده! چطور 
شده که بچه های صنمبر وسط هفته از شهر اومدن؟

در می زنم. طولی نمی کشد که صنمبر با صورت 
گرد و پر چــروک و لبخند کش داری که به آن صفا 

داده پیدایش می شود.
بعد از احوال پرســی گرمی که می کند کمر خم 

شده اش را کمی راست می کند. نگاهی به صورت 
من و نگاهی به دسته نان ها می اندازد.

ـ باز بی بی حبیبه من رو شرمنده کرده، خدا خیرش 
بده که آبرومو می خره هربار...

نان ها را به طرفش می گیرم.
ـ قابلی نداره. برا بابا بزرگم فاتحه بخونید.

پیر زن نان ها را از دستم می گیرد و می گوید: »به 
بی بی بگو پسرم امروز اومده تا با چند تا از بزرگای 
لنگ ساختن یه مدرسه 

ُ
آبادی و رئیس اداره شون، ک

رو تو ده بزنن. به بی بی بگو رئیس شــون یه مبلغی 
پول به جای نون هایی که تا حاال براشون فرستادی 
از طرفش به مدرسه کمک کرده، خدا خیرش بده...

از شــنیدن این حرف خوشحالی روی صورتم 
پخش می شود.

ـ مدرسه راهنمایی؟
ـ آره ننه...

ـ چقد خوب... اون وقت منم می تونم درس بخونم!
نمی توانم ذوقم را مخفی کنم. با عجله کوچه را 
برمی گردم تا خبر چراغی را که بی بی جلوی پایش 

روشن کرده، به او بدهم. 

چند روز پس از خواســتگاری خانواده 
بزرگوار حضــرت آیت الله خامنه ای از 
دختر بنده، خدمت رهبر معظم انقالب 

رسیدم.
 ایشان فرمودند: آقای دکتر! اگر خدا 
بخواهد با هم خویشــاوند می شــویم. 

عرض کردم: چطور؟ 
فرمودند: آقا مجتبــی و دختر خانم 
شما ظاهرا یکدیگر را پسندیده اند و در 
گفت وگو به نتیجه رسیده اند. حاال نظر 
شما چیست؟ عرض کردم: آقا اختیار ما 

هم دست شماست! 
آقا فرمودند: شما و همسرتان استاد 
دانشگاه هستید و زندگی شما با زندگی 
ما متفاوت است. تمام زندگی ما غیر از 
کتاب هایم، یک وانت لوازم کهنه است. 
خانه ما هم دو اتاق اندرونی دارد و یک 
اتاق بیرونی که مسئوالن می آیند و با من 
دیدار می کنند. من پولــی برای خرید 
خانه ندارم. خانــه ای اجاره کرده ایم که 
قرار است در یک طبقه آن آقا مصطفی 
و در طبقه دیگر آقا مجتبی زندگی کنند. 
ما زندگی معمولی داریم و شما زندگی 
خوبی دارید، مثل ما زندگی نکرده اید. 
آیا دختر شما حاضر است با این وجود 

زندگی کند؟
زیبایــی و دقت ســخن رهبر معظم 
انقالب برای من بسیار جالب بود. موضوع 
را به دخترم گفتم و او با روی باز اســتقبال 

کرد.

غالمعلی حدادعادل 


