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جهاد تبیین در برابر ارتجاع مدرن
نماینده ولی فقیه در سپاه مطرح کرد

 کمین ارتجاع
خرد پیوست صبح صادق درتبیین هشدار رهبر معظم انقالب درباره بازگشت به عقب

۲

دیپلماسی و سیاســت خارجی در کشور ها ابزار 
تأمین منافع ملی تعریف می شــوند که در دنیای 
کنونی از دو حال خارج نیستند. یا این دیپلماسی و سیاست 
خارجی مستقل و متکی به قواعد و ارزش ها و رویکردهای 
ملی است یا تابع و پیرو بازیگران دیگر خواهد بود. آنچه در 
هشت سال دولت گذشته شاهد بودیم بر مبنای اینکه باید 
در نظم جهانی مشــارکت داشــته و قواعد آن را بپذیریم، 
 سیاســت خارجی را در مدار قدرت های غربی قرار 

ً
عمال

داده و این همسویی را امتیاز و رویکرد مدّبرانه برای تأمین 
امنیت و منافع ملی معرفی می کــرد. این تصور در جهان 
امروز که بر اساس منافع محوری کشورهای غربی جهان را 
اداره می کنــد، در واقع ایــران را به ســمت پذیرش همه 
گزینه هــای مطلوب غرب در تعامــالت گوناگون و حتی 
رفتار های گوناگون ملی و فراملی هدایت می کرد. آثار این 
رویکرد را باید در کارنامه ویران ســازی اقتصاد، فرهنگ، 
هدایت جامعه به  ســوی شــرط پذیر،  فرصت سوزی در 
تعامالت و گزینه های متنوع سیاست و اقتصاد، در عرصه 
خارجی و حرکت در مســیر منظومه های مطلوب غربی 

جست وجو کرد.
در حالی که منافع ملی می تواند با رویکردی مستقل و 
متکی بر ظرفیت های ملی و بهره مندی از تمامی فرصت های 
گوناگون خارجی و حتی تعارضات و رقابت های قدرت ها 
و کشور های گوناگون دنبال شــود. این تجربه تلخ مورد 
اذعان است که نگاه غرب به دیگر کشورها مبتنی بر سیطره 
و غارت ثروت دیگران اســت تا هژمونی و اقتدار جهانی 
آنها را تضمین کند و هیچگاه یک تعامل برابر و مستقل را 
تحمل نمی کنند و در بیشتر مؤلفه ها و شاخصه های بشری و 
اجتماعی و فرهنگی حق یکسانی برای دیگران قائل نیستند.

لــذا نوع و جوهر سیاســت خارجی و دیپلماســی با 
کشــورهای جهان باید با لحاظ کردن تمامی مالحظات 
دنبال شــده تا بتواند اولویت ها و مطالبات منافع ملی را 
تأمین کند. ساده انگاری نگاه های سلطه پذیر که کعبه آمال 
را در غرب جســت وجو می کنند، حاصلی جز خسارت 
ندارند. قانون حاکم بر نظم جهانی این است که وقتی اقتدار 
دارید یا خود را محصور به گزینه واحد در سیاست خارجی 
نمی کنید و دیپلماسی فعال و هوشمند به اجرا می گذارید، 
به حساب می آیید. در قواعد نظامی نیز این مرز و سقف را 

»بازدارندگی« می نامند.
امروز در کنار تمامی ظرفیت های ملی و گزینه های متنوع 
خارجی برای بی اثر کردن تحریم های ظالمانه آمریکا و غرب 
و تأمین منافع ملی، فرصت های جدیدی در ژئوپلیتیک ایران 
فراهم شده که متأثر از دو عامل در عرصه های منطقه ای و 
جهانی اســت. در عرصه منطقه ای روند فرسایش و افول 
هژمونی و سیطره آمریکا و متحدان آنان در معادله قدرت و 

نفوذ ایران و جبهه مقاومت منطقه ای نمایان است، تا جایی 
که عربده های نظامی آمریکا علیه ایران به کنار رفته و رژیم 
صهیونیستی آشکارا از تهدیدات موجودیتی و پایان عمر 
خود در سال های نزدیک سخن می گوید و متحدان عرب 
آمریکا از مرز شیردهی برای آمریکا فراتر نیستند. در عرصه 
جهانی جنگ افروزی در اوکرایــن که نیاز اقتصاد بحرانی 
آمریکا برای فروش سالح و آزمون شانس آمریکا برای مهار 
و رقابت برتر در مقابل روسیه و چین است، در کنار یکدیگر 
فرصت های برجسته ای برای ایران در زمینه های اقتصادی 
و امنیتی و سیاســی فراهم کرده اند. این مزیت های جدید 
تمامی طرف هایی را که در هشت سال گذشته با بی مهری 
دولتمردان ایران روبه رو بودند، به ایران کشــانده و جایگاه 
ایران در اولویت های سیاســت خارجــی آنها تغییر کرده 

است.
اگــر به مــوازات مذاکــرات در ویــن بــرای التزام و 
واداشتن آمریکا و غرب در رفع کامل تحریم ها علیه ایران 
دیپلماسی فعال اقتصادی ســرلوحه سیاست خارجی و 
 تعامل با همســایگان و دیگر سازمان های بزرگ منطقه ای
) شانگهای و اورآســیا( و قدرت های بزرگ و کشورهای 
مســتقل قرار می گیرد، بر خالف دلباختگان غرب زده که 
رســتگاری و توســعه را در اتوپیای غرب می دانند، گزینه 
نگاه به شرق و کشورهای همسایه و مستقل یا قدرت های 
بزرگ اقتصادی شتاب جدیدی به اقتصاد ایران داده است 
که رشــد 5/7 درصدی در پایان ســال ۱۴۰۰ و تجارت 
تجارت غیر نفتی ۴7 میلیارد دالری در هفت ماه شــروع 
به کار دولت سیزدهم و افزایش ۱۰ میلیارد دالری نسبت 
به همه ســال ها و حکومت های قبلی و عبور تراز تجاری 
ایران از مرز ۱۰۱ میلیــارد دالری و رکورد جدید فروش و 
درآمد نفتی و پتروشــیمی از جمله آنهاست. در سیاست 
خارجی و اولویت اقتصادی بی اثر کردن تحریم های غربی 
و آمریکایی امروز ایران فقط با یک گزینه بازار اقتصادی اروپا 
و غرب روبه رو نیســت و به جز اقتصــاد و تجارت با ۱5 
کشور همسایه، بازار ۸۰ میلیونی آسیای میانه و اوراسیا و 
کشورهای عضو شانگهای و قرارداد های راهبردی با چین 
و روســیه که به تازگی با ونزوئال نیز سند راهبردی و نقشه 
راه تعامالت اقتصادی ۲۰ ساله امضا کرده را در گزینه های 
خــود دارد. نکته مهــم در چند اقتصاد بــزرگ همکار با 
ایران )چین، روســیه، هند( این است که به جز تمایالت 
و همگرایی های گذشــته برای همکاری اقتصادی با ایران 
شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین بر ضریب و سرعت 
تعامالت آنها با ایران افزوده است. چین برای ترانزیت کاال 
به اروپا که روی مسیرهای روسیه متمرکز بود، اکنون باید از 
خاک ایران عبور کند و روسیه برای واردات اقتصادی خود 
با جهان نیازمند فصل جدیدی از همکاری های راهبردی 
با ایران در ترانزیت، انــرژی، بانک و اقتصاد، تکنولوژی، 
کریدور جنوب به شمال و همکاری های سیاسی و امنیتی، 
منطقه ای و بین المللی است. هند که بازار بزرگی از تعامل 
اقتصادی دوجانبه با ایران اســت، بیش از گذشته نیازمند 
کریدور ترانزیتی از چابهار به آسیای مرکزی یا به روسیه یا به 

اروپا و از خاک ایران است. این گونه نیست که تنها در ابعاد 
اقتصادی با گزینه های جدید در سیاست خارجی برای ایران 
فرصت سازی شــده؛ بلکه جایگاه ایران در نگاه و ارزیابی 
قدرت ها و کشور های گوناگون یا جایگاه و تأثیر آن در نظم 
جدید جهانی فرصت های جدیدی پیش روی ایران است. 
به همین دلیل ســفرهای یک هفته گذشــته تعدادی از 
مقامات کشور ها به تهران معانی و کارکردهای متفاوت از 
 برای شرطی کردن سیاست و اقتصاد 

ً
گذشته دارد که صرفا

ایران به سمت غرب از تهران دیدار می کردند. همه آنچه در 
سیاســت های حزبی به توافق هسته ای با غرب یا FATF یا 
مزیت های اتوپیایی و توهمی گره خورده بود، رنگ باخته و 
دریچه های مهمی در تعامالت اقتصادی برای ایران گشوده 

شده است.
رئیس پارلمان ارمنستان طی دیدار هفته گذشته از ایران 
به جز آمادگی برای گســترش سطح مراودات اقتصادی از 
ایران برای حل بحران ارمنســتان و آذربایجان درخواست 
نقش آفرینــی دارد، که متأثر از تحــوالت جدید در عرصه 

منطقه ای و جهانی است.
رئیس جمهــور ونزوئال و هیئت عالی رتبه سیاســی و 
اقتصادی همراه که پس از شش سال از ایران دیدار می کند، 
ایران را در جغرافیای مجموعه اورآســیایی، ضلع مهمی 
در پویایــی اقتصادی علمی و فنــاوری و تجاری و انرژی 
در قرن ۲۱ می داند و با امضای ســند راهبردی ۲۰ ســاله 
در ابعاد گوناگــون و افتتاح پل هوایی تهــران ـ کاراکاس 
سقف تعامالت گوناگون اقتصادی، تکنولوژیک، انرژی، 
دریافت خدمات فنــی و عمرانی از ایــران، فناوری های 
نوین پزشکی، سیاسی، امنیتی و نظامی و صنعتی را ارتقا 
داده و با خرید چهار فروند نفتکش عظیم الجثه، میلیاردها 
دالر به تــراز مثبت تجاری ایران و ونزوئال افزوده اســت. 
مادورو، رئیس جمهور ونزوئال که مواضع ضد استعماری  
غربی و ضد صهیونیستی آشکاری دارد، در همکاری های 
همه جانبه با ایران و مقاومت و تالش دولت و ملت ونزوئال 
از بحران تورم اقتصادی ۲۰۰ درصدی به ۲ درصد رسیده 
که مورد تکریم رهبر معظم انقالب در مالقات این هیئت 
قرار گرفت و مادورو تأکید کرد سخنان رهبری ایران به وی 

قدرت جدید بخشیده است.
رئیس جمهور ترکمنستان و هیئت همراه از دیگر مهمانان 
ایران در هفته گذشــته بودند که عرصه محدوده تعامالت 
اقتصــادی و مورد بی مهری در دولت قبل را در این ســفر 
گســترش داده و در ابعاد مختلف در ۹ ســند همکاری به 
امضا رساندند. نکته مهم در بخش های مهم این اسناد به 
جز عرصه های عمرانی و شهرسازی، اقتصادی و فرهنگی 
و محیط زیســت، در تعامالت ترانزیت انــرژی از ایران به 
نخجوان اســت که همین زمینه برای سوآپ و ترانزیت به 
خلیج فارس و دریای عمان نیز به عنوان فرصت های جدید 
همکاری می تواند در دســتور کار قرار گیرد. این تمایالت 
همکاری هــای همه جانبه در موضوع انرژی و یا مســائل 
منطقه ای )افغانســتان( حاصل تحوالت جدید است که 
ایران گزینه مطلوب برای این کشــور و دیگر کشــورهای 

آســیای مرکزی اســت. در آســیای مرکزی و هند برای 
تعامالت اقتصادی و تجاری مسیر ایران و کریدور جنوب 

ـ شمال را در دستور آنها قرار می دهد.
وزیر خارجه پاکســتان نیز میهمان دیگــر ایران در هفته 
گذشته بود که گسترش مناسبات امنیتی، انرژی، سیاسی و 
اقتصادی، گردشگری و موضوع افغانستان و رفع تحریم ها 

را به رایزنی گذاشتند.
نکته مهم این اســت که تحوالت جهانی و افغانستان 
و تنگناهای امنیتی پاکستان در داخل یا افغانستان یا توازن 
مناسبات با چین و آمریکا یا در قبال هند ازجمله پارامترهای 
اثرگذار بر افزایش تمایالت همکاری اقتصادی با ایران و به 

ویژه با روش تهاتر است.
وزیر کشور عراق نیز مهمان دیگر هفته گذشته در تهران 
بود که پس از سفر دیگر مقامات عراق به تهران انجام گرفت. 
عراق که در آســتانه رخدادهای مهم قرار دارد و چنانچه از 
شرارت شورش سازی آمریکایی در امان بماند، حکومت 
جدید آن از مدار ریل گذاری های آمریکایی ـ صهیونیستی 
خارج خواهد شــد که این وضعیت بــر پارامترهای دیگر 
منطقه ای و به ویژه در سوریه و... اثرگذاری مهمی به جای 

می گذارد.
بدهــی متراکم فروش گاز به عراق که حدود دو میلیارد 
دالر است، به ایران پرداخت شــد و گشایش جدیدی در 
مسئله روادید و زیارت اربعین و پرداخت فوری فروش گاز 

نیز به عراق به عمل آمده است.
اگر سفر الوروف به تهران را که قرار است به زودی انجام 
گیرد، به فهرست مهمانان هفته گذشته مقامات اقتصادی 
و انرژی روسیه به تهران بیفزاییم که دستاورد های گوناگون 
اقتصادی، انــرژی، بانکی، امنیتی، منطقه ای و بین المللی 
دارد، به خوبی آشــکار می شــود که دیپلماسی فعال ملی 
و غیر حزبی با عبور از قیود توهمی کارنامه خود را نشــان 
می دهد. رویکرد فعال تر روســیه در تعامــل با تهران نیز به 
جز انگیزه های همکاری در گذشــته تحت تأثیر متغیرهای 
جدید بین المللی است و فرصت های بزرگی را در اختیار 
ایــران قرار می دهد که یکی از آنها را می توان تبدیل ایران به 
هاب ترانزیتی، انرژی، تجاری و مواصالتی دانســت. به 
جز اعطای دو اعتبار ۴ و 5 میلیارد دالری روســیه به ایران 
در زمینه انــرژی و...، ایران، اصلی ترین مســیر مراودات 
هند و روســیه است و بخش مهمی از تعامالت گوناگون 
تجاری و اقتصادی و انرژی روســیه با جهان از مسیر ایران 
باید دنبال شود. اگر جنگ اوکراین به یک سالگی برسد و 
خشک سری آمریکا و غرب در مقابل روسیه استمرار داشته 
باشــد و پیش بینی اقتصاددانان آمریکایی و غربی در وقوع 
طوفان بحران اقتصادی را در کنار پیامدهای ویرانگر بحران 
انــرژی غذایی و تورم و گرانی در آمریکا و اروپا قرار دهیم، 
عالیم دیگری از ســوی آمریکا در پرونده هسته ای ایران را 
باید شــاهد باشیم. این رخدادها در کنار سرعت و شتاب 
ایران در تعامالت اقتصادی گســترش یابنده با کشورها، 
تنگناهای اصلی آمریکا و اروپا برای تغییر در سیاست های 

غربی در غبار ایران و برجام خواهد بود.

بررسی صبح صادق از ترافیک دیپلماتیک در تهران

قدرت پایگاه 
اکبر معصومی

ترور با تحریم
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 حسن عابدینی 

ویترین دروغین
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خرد

خطر ارتجاع و آینده انقالب اسالمی

 اگر گفته شــود »جلوگیــری از نفوذ 
ارتجاع«، محوری ترین توصیه  و فرمان 
از توصیه هــا و فرامین هفت گانــه رهبر معظم 
انقالب به فعاالن عرصه های انقالبی، اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی در مراســم سی وسومین 
سالگرد رحلت امام خمینی)ره( بوده است، به 
گزاف گفته نشده است. تلقی منحصربه فرد ایشان 
از مفهوم یابی »ارتجاع« حائــز اهمیت ویژه ای 
اســت. رهبر معظم انقالب در توضیح این مهم 
فرمودند: »ارتجاع به معنی بازگشت به سیاست و 
سبک زندگی غربی است و نباید گذاشت با نفوذ 
ســبک زندگی غربی که در دوران فاسد پهلوی 

موجود بود، کشور به سمت ارتجاع برود.« 

 Bپیشینه ارتجاع در ایران
ارتجاع به این معنا قدمتی بیش از دوره معاصر ایران 
دارد. درواقع، از نخستین لحظات آشنایی ایرانیان با 
دنیای غرب و تمدن جدید، تالش برای الگوبرداری 
از غرب و سرمشق قرار دادن غرب و در اصل، تالش 
برای پیاده سازی شیوه ها و الگوهای غربی در ایران که 
البته همراه با روی گردانی از اصالت های اسالمی و 
ایرانی بود، مطرح شد. به طور مشخص، باید گفت 
نخستین دیدگاه هایی که در سرآغاز آشنایی ایرانیان 
با دنیای غرب مطرح شــد، بر الگوبرداری از غرب 
و به فراموشــی سپردن میراث ملی و اسالمی تأکید 

می کرد. برجســته ترین این تأکیدها را می توان نزد 
متفکرانی چون فتحعلی آخونــدزاده یافت؛ همان 
تلقی و باوری کــه رهبری بیمار زاده شــدن مقوله 
روشنفکری را به آن نســبت می دهند.  دیدگاه های 
این روشــنفکران در نهضت مشــروطه مورد توجه 
قرار گرفت. بنابرایــن، در قالب این نهضت تالش 
شد تا الگوهای غربی به ویژه در جریان تدوین قانون 
اساســی مورد توجه قرار گیرد. با ایــن حال، تأثیر 
ماندگار این دیدگاه ها را باید در نسل اول روشنفکران 
پس از مشــروطه و در جریان شکل گیری حکومت 
پهلوی اول دیــد. در آن زمان متأثــر از دیدگاه های 
روشنفکرانی، چون سیدحسن تقی زاده، کاظم زاده 
ایرانشهر، سعید نفیسی، صادق هدایت و... و البته 
شیفتگی شخص شاه به غرب و برنامه اربابان غربی 
وی، »ارتجاعی دولتی« در ایران شکل گرفت که در 
قالب »باستان گرایی ناسیونالیستی« نه تنها تصمیم 
جدی به مبــارزه با میراث اســالمی گرفت، بلکه 
نهایت تالش خود را در الگوبرداری و تقلید از غرب 

به کار بست.

 B مبارزه عملی اثربخش 
ارتجاع دولتی در حکومت پهلوی پســر هم ادامه 
یافــت تا اینکــه در جریان شــکل گیری و پیروزی 
انقالب اسالمی، با برجسته شدن نگاه های معطوف 
به »بازگشت به خویشتن«، تالش شد تا ضمن عقب 
راندن ارتجاع، به میراث اسالمی و ایرانی به صورت 
توأمان توجه شــود و درواقع، این میراث احیا شود. 
در مرحله پس از پیروزی انقالب و در جریان تثبیت 
انقالب اسالمی تالش شد تا ضمن پس زدن ارتجاع 
غربــی، بومی گرایی و اتکا به اســتعدادها و میراث 
بومی برجســته شــود.  مبارزه با ارتجاع و در نقطه 

مقابــل، روی آوردن به ظرفیت هــا و میراث بومی، 
یکی از شاهکارها و دستاوردهای ارزشمند و بنیادین 
انقالب و نظام اســالمی است که به نوعی زیربنای 

تحقق سایر دستاوردهای نظام به شمار می آید. 

 Bارتجاع یا تکامل؟ 
مبتنی بر آنچه در باال گفته شــد، امروزه تالش برای 
بازگشت ایران اسالمی به مسیر اسارت بار گذشته، 
مهم ترین هدف از تهاجم ترکیبی دشــمنان، به ویژه 
در حوزه شناختی است که به شیوه های گوناگون در 
دستور کار دشــمنان قرار دارد. در این مسیر، تالش 
می شود ضمن انقالب زدایی، با دستاوردتراشی برای 
رژیم سابق و برجسته سازی گزینشی بخش هایی از 
آنچه در غرب می گذرد، زمینه های الزم برای آرمانی 
فرض کردن گذشــته و پذیرش الگوهای غربی در 
ایران فراهم شــود.  اهمیت بحث ارتجاع و مبارزه 
با آن به حدی اســت که می توان گفت آینده انقالب 
و نظام اســالمی وابسته به طرد این عنصر است. در 
توضیح باید گفت، بازگشــت به سیاست و سبک 
زندگــی غربــی را می توان مهم تریــن تهدید برای 
انقالب اسالمی دانست؛ زیرا در اثر ارتجاع، غرب 
به مثابه رقیب تمدنی و »غیر یا دگر« انقالب اسالمی 
در محیط درونی انقالب و نظام نفوذ و رشــد کرده 
و عرصه را بــرای بالندگی انقالب محدود می کند.  
از این رو، می تــوان گفت امروز مهم ترین مســئله  
پیش روی انقالب اســالمی، اثبات کارآمدی نگاه 
انقالبی و اسالمی)بومی( در اداره جامعه ایرانی، آن 
هم در شرایطی است که الگوها و شیوه های غربی به 
عنوان الگوهای موفق و کارآمد جلوه گری می کنند. 
موفقیت انقالب و نظام اســالمی در این شرایط، به 
معنای جلوگیری از نفوذ و رشد ارتجاعی است که 

تا قبــل از پیروزی انقالب اســالمی در ایران رواج 
داشت. درواقع، درباره آینده انقالب اسالمی می توان 
از دو سناریو سخن گفت؛ تکامل یا ارتجاع. موفقیت 
هر یک از این دو سناریو، به معنای شکست دیگری 
است و موفقیت سناریوی تکامل در گرو اثبات این 
مهم اســت که انقالب اسالمی با وجود دشواری ها 
و موانع متعدد و همچنین در شرایط پارادایمی شدن 
الگوها و شــیوه های غربــی در حوزه های اقتصاد، 
سیاســت و فرهنگ، می تواند با نگاه بومی و اتکا به 
ظرفیت های داخلی خود، ضمن اداره موفق جامعه 
ایرانی، الگوی بدیلی در برابر الگوهای غربی ارائه 

دهد. 

 Bسخن پایانی 
از اصول مهم مکتب امام)ره( و از ویژگی های متمایز 
انقالب اسالمی، ترسیم افق تمدنی متمایز از غرب 
و شرق بود. در توضیح باید گفت، انقالب اسالمی 
در شــرایط نظام دوقطبی رخ داد. در آن زمان تصور 
می شــد که هیچ تحولــی در عالــم رخ نمی دهد، 
مگــر آنکه به یکی از این دو قطب وابســته باشــد. 
انقالب اســالمی نه تنها این قاعده مندی ظاهری را 
زیرسؤال برد، بلکه مدعی ترسیم راه نوینی بر روی 
بشریت شــد. داشتن این افق متمایز یکی از عناصر 
هویت بخش انقالب اسالمی است. بنابراین، تالش 
برای حفظ این هویت متمایــز و جلوگیری از نفوذ 
ارتجاع، ضروری به نظر می رسد. ذکر این نکته نیز 
ضروری اســت که یکی از مهم ترین دالیل دشمنی 
دنیای غرب با انقالب اسالمی، همان گونه که رهبری 
معظم انقالب نیز به آن اشاره کردند، داشتن همین 
افق تمدنی متمایز و تالش برای هضم نشدن در نظم 

مورد نظر تمدن غرب است. 

نماینده ولی فقیه در ســپاه در شــورای تحلیل 
معاونت سیاسی ســپاه خطر بازگشت ارتجاع 
به معنــای حاکمیت مجدد ســبک زندگی و 
سیاســت غربــی را بررســی و واکاوی کرد. 
حجت االسالم والمســلمین حاجی صادقی 
از جمله اهداف دشمنان قسم خورده انقالب 
را تحریف و انحــراف در انقالب و برگرداندن 
شــرایط حاکمیت تفکر غربی و سکوالریسم 
به کشــور ذکر کردند و رهبری امام خامنه ای را 
مهم ترین مانع پیروزی جریان ارتجاع دانستند. 
در ادامه بخشی از اهم این مباحث را با هم مرور 

می کنیم. 

 B آگاه سازی تاریخی قرآن
داستان بنی اسرائیل در قرآن حقیقتی تاریخی از یک 
ارتجاع است که قرآن به خوبی به آن توجه داشته و به 
علل و عوامل آن اشاره کرده است. فرعون با سیاست 
تحقیر مردم توانســته بود به فرمانبری و ذلت مردم 
خود دامن بزند و خدا بنی اســرائیل را با معجزات 
فراوان از دست فرعون نجات داد. سؤال اساسی این 
است که چرا انقالب حضرت موسی)ع( شکست 
خورد؟ قرآن کریم نکته شــروع شکست انقالب و 
نهضت حضرت موســی)ع( را »ارتجاع« معرفی 
می کند. حضرت موســی)ع( چهل روز از رهبری 
قوم بنی اسرائیل با تعیین جانشین غایب شد؛ اما در 
غیبت چهل روزه حضرت موسی)ع( بنی اسرائیل 
رهایافتــه از دســت فرعون و با دیــدن معجزات 
فــراوان الهی در این چهل روز دوباره برگشــتند و 
گوساله پرست شدند، در واقع یک ارتجاع رخ داد. 
حقیقت این است که یک عامل قوی حس گرایی در 
درون قوم بنی اسرائیل بود که حتی با دیدن معجزات 
الهی و نجات یافتن از زندگی ذلت بار تحت سیطره 
فرعون، اصالح نشده بود و همین امر باعث ارتجاع 
به بت پرستی شــد. ارتجاع بعدی و نهایی که شد 
سقوط قوم بنی اسرائیل و آواره شدن در بیابان ها شد، 
از دست دادن روحیه جهادی بود. وقتی که حضرت 
موسی)ع( فرمود، برای به دست آوردن سرزمین و 
تأسیس حاکمیت دینی باید جهاد کنید و خداوند 
برای شــما ســرزمینی بهتر از مصر در نظر گرفته 

است، آنها از فرمان رهبری اطاعت نکردند. 

 B)ارتجاع پس از رحلت پیامبر )ص
پــس از پیامبر چه اتفاقی افتاد کــه این انقالب عظیم 
معرفتی، فرهنگــی، فکری، سیاســی و اجتماعی به 
ارتجاع کشــانده شــد و مانند مســیحیت راه جدایی 
دین از سیاســت را پیمود؟ دین نه به حاکمیت و نه به 
زندگی مردم کاری نداشــت و در واقع در عالم اسالم 
سکوالریزاسیون و تفکر جدایی دین از سیاست کلید 
خورد. یهود در دوران هجرت پیامبر اســالم)ص( از 
مکه به مدینه بزرگ ترین دشــمن اسالم بود؛ حتی در 
دوران ده ســال مشرکین به اندازه یهود با پیغمبر درگیر 
نشــدند؛ ولی پس از رحلت پیامبر چــه اتفاقی افتاد 
کــه دیگر هیچ درگیری و تضــاد و مخالفتی با جریان 
حاکمیت  نداشتند و هیچ بحث و دعوایی بین یهود و 
مسلمانان صورت نگرفت؟ پاسخ این است که یهود به 
سمت طراحی ارتجاع حرکت کرد، با همان شیوه ای 
که برای تحریف و ارتجاع  دین یهود و دین مسیحیت 
عمــل کردند، با دین اســالم هم همــان کار را انجام 
دادند تا جایی که مسلمانان به قبل از اسالم برگشتند. 
پس از بیســت وپنج ســال از رحلت پیامبر اسالم که 
امام علی)ع( به حکومت رســید، عمده درگیری ها و 
جنگ هایش با همین جریان ارتجاع در قالب ناکثین، 
مارقین و قاســطین بود. اینها همه پرچم اسالم را بلند 
کرده و خیلی از مســلمانان را دچار تردید کرده بودند. 
امام علــی)ع( در نهج البالغه در خطبه 150 می گوید 
که بزرگ ترین ارتجاع در حاکمیت و مدیریت و شیوه 
حکمرانی اتفاق افتاد. همان برگشتن به سنت آل فرعون 

در شیوه حکمرانی. 

 Bرجعت در رهبری نقشه استکبار
انقالب اسالمی از خطر رجعت در رهبری که ارتجاع 
خطرناکی است، رســته اســت. رجعت در رهبری 
همان طــور که بعد از پیامبر رهبری امت اســالمی از 
مجرای نصب الهی خارج شد و اصل والیت و امامت 
بعــد از پیامبر به خالفت تغییر پیدا کرد، در جمهوری 
اسالمی هم افراد و جریان هایی بودند که می خواستند 
با مطرح کردن قائم مقامی آقــای منتظری انقالب را 
با خطــر رجعت در رهبری مواجه کننــد. ما در نظام 
اســالمی مفهومی به نام قائم مقامی رهبری نداریم، 
وقتــی مبانی انتخاب رهبری، وجوبی را برای کســی 
تعیین کرد، کســی دیگری نباید به عنوان قائم مقام یا 
جانشین مطرح بشود و این وجوب کفایی از راه خودش 
تعین پیدا می کند. خیلی هــا روی رجعت رهبری در 
جمهوری اســالمی امید بسته بودند که با این رجعت 
 تغییر کند؛ اما تکلیف قائم 

ً
ریل گــذاری انقالب کامال

مقامی با عزل منتظری در زمان خود امام روشن شد و 
انقالب از مانعی دیگر عبور کرد. استکبار برای ایجاد 
تنش و شــکاف و بحران جانشینی بعد از امام خمینی 
طرح و برنامه داشــت؛ اما دلیل اصلی که در انقالب 
اســالمی رجعت رخ نــداد، روی کارآمدن رهبری از 
جنس امام است و تأکید ایشان بر هدف و راه و مکتب 
امام و ادامه راه ایشــان در تمامی شــئون اســت. امام 
خامنه ای انقالب را از رجعت دور کردند و نگذاشتند 
مکتب امام خمینی)ره( کم رنگ بشــود. حال امروز 
وظیفه مهم این است که ما نگذاریم مکتب رهبری کم 

رنگ بشود. 

 Bخطر ارتجاع در سایر حوزه ها
دشــمن وقتی از ارتجاع در مدیریــت و رهبری امت 
اسالمی مأیوس شد، به دنبال طراحی رجعت در سایر 
عرصه ها اســت. اگر در این عرصه ها رجعت صورت 
بپذیرد ،رجعت در رهبری هم اتفاق می افتد. دشــمن 
درصدد رجعت اســت و اذعان می کننــد که رهبری 
دوم هماننــد رهبری اول اســت و در رهبــری دوم به 
دنبال تحمیل و تغییر رفتار رهبری هستند. حال سؤال 
این اســت که آیا می توان به رهبری چیزی را تحمیل 
کرد؟ صفین نشان داد که می شود، رفتار مأمون با امام 
رضا)ع( ثابت کرد که می شود. دشمن صحنه را طوری 
می چیند که امام و رهبری به دلیل حفظ مصالح جامعه 
اسالمی حرکتی انجام می دهند که خواست خودشان 
نیست.  امروز یکی از بزرگ ترین وظایفی که بر دوش 
امت اسالمی و اقشــار حزب الله است، این است که 
مانع ارتجاع شــوند. البته در اصل انقالب ارتجاع رخ 
نداد، اما افراد گرفتار ارتجاع شدند؛ عده ای در اندیشه 
و عده ای در عمل دچار ارتجاع شدند. برخی از کسانی 
که النه جاسوســی را تســخیر کرده بودند، توبه نامه 
نوشتند؛ این یعنی ارتجاع. افرادی از انقالب، در واقع، 
از انقالبی بودن و گفتمان انقــالب توبه کردند؛ برای 
نمونه طلحه و زبیر در اندیشــه با امام علی)ع( بودند، 
ولی وقتی از حکومت علوی ســهم خواهی کردند، به 

دشمن حکومت علوی تبدیل شدند.

 Bاصلی ترین محورهای رجعت
در این محورها باید مراقب بود رجعت صورت نپذیرد؛ 
 رجعت از ارکان انقــالب، رجعت از ایدئولوژی 
انقالب، مراقبت از اســتحاله ایدئولــوژی انقالب و 
مراقبــت از توجیه غیرمنطقی که برای بقا چاره ای جز 
عدول از گفتمان دینی انقالبی نداریم و با این گفتمان 
نمی شود در شــرایط فعلی، کشــور را راهبری کرد.  
ممکن اســت  رجعت در ارزش ها، گرایش ها و ذائقه 

مــردم رخ دهد؛ لذا باید مراقب بــود که مردم گرفتار 
دنیا نشــوند.  رجعت بعدی تغییر محاسبات نخبگان 
و مدیران اســت که به این جمع بندی برسند مدیریت 
دینی در عصر حاضر قابل اجرا کردن نیســت. محور 
دیگر ارتجــاع القای یأس و ناامیدی اســت؛ عده ای 
بدین صورت تحلیل می کنند که درست است آمریکا 
استکباری و سلطه جوست؛ اما قدرت دست اوست و 
باید با او به سازش و تفاهم رسید. دشمن تالش می کند 
ما را ناموفق نشــان بدهد و در این راستا شکست های 
خــودش و موفقیت های جمهوری اســالمی ایران را 
پنهان می کند.  رجعت مهم، رجعت در سبک زندگی و 
ارتباطات است که در برخی از این موارد پیشروی کرده 
اســت و دیده می شود دشمن در برخی موارد پیشروی 
کرده اســت؛ ارتجاع در الگوســازی بــرای جوانان 
با سلبریتی ســازی ها در شــبکه ها و فضای مجازی. 
ارتجــاع در بحث مؤلفه های قدرت القای فکری عدم 
تقســیم قدرت و تمرکز آن در نظــام بین المللی به ابر 
قدرتی آمریکا و ســایر کشــورها ذیل آن هستند. این 
اندیشــه و فکر با اصول اساسی انقالب اسالمی ایران 
و تجربه های ارزشــمند تاریخی انقــالب در تضاد و 
خالف واقع اســت. قدرت تنها جنبه های مادی ندارد 
و جنبه های معنوی و نرم افزاری قدرت در مناســبات 
جهان امروز از تعیین کنندگی بسیار باالیی برخوردارند 
و تجربه انقالب اسالمی ایران این حقیقت را به خوبی 

نشان داد. 

 B وظیفه در برابر ارتجاع مدرن
 به دلیل عرصه های گوناگون ارتجاع باید جهاد ترکیبی 
در برابر ارتجاع مدرن شــکل بگیرد. در جهاد ترکیبی 
مبنایی ترین جهاد، جهاد تبیین اســت. مناســب ترین 
ســالح در برابر جنگ نرم دشــمن، تحریف، دروغ و 
القای به بن بست رسیدن کشــور، جهاد تبیین است. 
جهاد تبییــن می تواند محــرک و تبلیغ برای ســایر 
عرصه های جهادی باشد و امت را در جهاد سازندگی، 
جهــاد امیدآفرینی، جهاد علمی، جهــاد اقتصادی و 
جهاد ســبک زندگی را راهبری کند. به عبارتی، نقش 
بنیادی در شکل دهی به مبانی حرکت انسان و جامعه 
در تشخیص راه سعادت دارد. وظیفه خطیر ما در وهله 
اول این اســت که شاکر نعمت بزرگ والیت باشیم و 
نسبت به اجرای فرامین حضرت آقا حساسیت به خرج 
دهیم. همچنین، باید با اتحاد و هماهنگی و هم افزایی 
نهادی و شــخصی و سازمانی این مسئولیت بزرگ را 
انجام دهیم. امید است همه ما در این جهاد مبارک به 

رسالت خودمان عمل کنیم.

مصطفی قربانی
دکتریعلومسیاسی

جهاد تبیین در برابر ارتجاع مدرن
نماینده ولی فقیه در سپاه  مطرح کرد

سیدجمال جمالی
خبرنگار

 نقشه غرب برای 
بازگشت ایران به عقب

در برخی مطالعات، انقالب ها حاصل یک 
تب تند تعریف می شوند. یکی از صریح ترین 
ایده ها در این زمینــه را »کرین برینتون« در 
نظریــه ترمیدور پرورانده که معتقد اســت 
انقالب ها پس از مدتی به تفکرات پیشــین 

برگشته و به ضد خودشان تبدیل می شوند. 
اما در ســاحت نظری امام)ره( و رهبر 
معظم انقالب اسالمی، انقالب اسالمی یک 
بیماری نیســت تا دوران ترمیدور و نقاهتی 
داشته باشد، بلکه کوششی است برای رهایی 
از بیماری هایی که دست کم در دو سده  همراه  
ملت و میهن بوده اســت. انقالب اسالمی 
کوششــی برای رهایی از بیماری استعمار، 
اســتبداد، استثمار و اســتحمار و انحطاط 
فرهنگی است. خواســت هایی که همواره 
و در پی رسیدن به ســطحی از آنها سطوح 
باالتری هم هســت. اما پرسشی که مطرح 
می شود، این است که اگر غرب را به عنوان 
غیریت و دشــمن ماهوی در مقابل انقالب 
اسالمی تعریف کنیم، برنامه آنها برای این 
بازگشــت و ارتجاع چیست؟ اگر »انقالب 
اسالمی« و فراگیرشدن آن را برخاسته از سه 
اصل »اسالم انقالبی«، »انسان انقالبی« و 
»ساختار انقالبی« بدانیم،  بدیهی است که 
بازگشت آن نیز از ســوی دشمن را باید در 
زدودن و انحراف این سه مؤلفه تفسیر و تبیین 

کرد. این گونه که: 
1-  یکی از مؤلفه هایی که موجب موفقیت 
انقالب اسالمی شد، اسالم انقالبی به مثابه 
دال اصلی گفتمان انقالب است. بنابراین، 
دشــمن در چنــد دهه اخیــر  قلب هویت 
انقالب و قلب معنایی آن را نشــانه گرفته و 
می کوشد از استقالل به انزوا تعبیر کند و از 
استکبار به نظم جهانی، از انقالبی گری به 

معنای تندروی و افراط و ... .
2-  زدودن انســان انقالبی از اصل انقالب 
اســت. بی شــک دشــمن در این مســیر 
رویکــردی چند الیه ای را در دســت اجرا 
دارد، از تحریف امام)ره( به منزله ســمبل و 
نماد انسان انقالبی گرفته تا پروژه هایی، مانند 
سند 2030 برای تهی سازی انسان انقالبی و 
منابع انسانی به عنوان موتور پیشران نهضت 

امام)ره( از ساختار.
3-  موضوعی که شــاید ایــن ایام عینیت 
بیشتری یافته، براندازی و زدودن ساختارهای 
انقالبی، مانند سپاه، شورای نگهبان و... که 
مانند خاری در چشــم نظام استکبار بوده و 
تالش برای راه نیافتــن تفکرات انقالبی به 
ساختارهای بیمار و به جامانده از تفکرات 

نظام پیشین است. 
بیانات رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه 
»ملت ایران باید بداند که اگر راه امام را گم 
کنیم یا فراموش کنیم یا عمدا کنار بگذاریم 
ســیلی محکمی خواهیم خورد.« نشــان 
می دهد پیشــرفت و توســعه در انقالب از 
بستر آرمان ها و اندیشه های بنیادین آن، یعنی 
تفکرات و سیره حضرت امام عبور خواهد 
کرد؛ واال دیر یا زود باید منتظر یک ســیلی 

سخت بود.

یعقوب ربیعی
کارشناسسیاسی
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»ارتجاع« به معنایی که رهبر معظم انقالب به 
آن اشــاره کردند، دو وجه مهم دارد؛ بازگشت 
به رژیم گذشته و بازگشت به تقلید از سیاست 
و سبک زندگی غربی که در رژیم گذشته مورد 

توجه بود.
نکته مهم در این میان، آن است که با وجود 
گذشــت بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب 
اســالمی، هنوز خطر ارتجاع در کمین است؛ 
البته جریــان ارتجاع  بر مدار باطل اســت و 
هیچ گاه به هدف خود نرسیده و نخواهد رسید؛ 
اما باید جریان های حامی را شناخت و اقدامات 
آنهــا را خنثی کــرد. مهم تریــن جریان های 

ارتجاعی در ایران عبارتند از:
1- سلطنت طلبان و اپوزیسیون خارج نشین: این 
خرده جریان معارض که وابستگی فکری، مادی 
و حتی روانی به سلطنت دارد، از هیچ تالشی 
برای بازگشت به سیاست و سبک زندگی غربی 
و آنچه در رژیم گذشــته جاری بوده، فروگذار 
نکرده ا ســت. این جریــان، هم اکنون با توجه 
به ضعف پایگاه اجتماعی در داخل کشــور،  
ناتوان در کنش گری اجتماعی اســت، اما در 
عین حال به شدت بر فعالیت در فضای مجازی 
متمرکز است. دستاوردتراشی برای رژیم شاه، 
اسالمی،  انقالب  دستاوردهای  زیرسؤال بردن 
تیره و تار نشــان دادن آینده کشور و همچنین، 
زمینه سازی برای پذیرش سبک زندگی غربی، 
مهم تریــن محورهای فعالیت ایــن جریان در 

ســطح فضای مجازی است. در همین راستا، 
می توان از منافقین هم سخن گفت که به مثابه 
پادوهای غرب، عالوه بر ضربات عملی در بعد 
امنیتی، هم اکنون در حوزه رسانه ای فعال بوده 
و تالش می کنند زمینه های الزم برای پذیرش 
تقلید از سیاست و سبک زندگی غربی در ایران 

را فراهم کنند. 
2- شبه روشنفکران غرب گرا: کار ویژه اصلی 
این قبیل روشنفکران، تالش برای ترویج الگوها 
و شــیوه های غربی در ایران اســت. درواقع، 
 linkage(این افراد به مثابه گروه هــای پیوندی
Groups(  عمل می کنند؛ بدین معنا که نه تنها 

خود شیفته و دل باخته  غرب هستند، بلکه مروج 
و مبلغ غرب در ایران نیز به شمار می آیند. 

3- برخی فعاالن سیاســی: برخــی فعاالن 
سیاســی و به طور مشــخص، الیــه افراطی 
با شبه روشنفکران غرب گرا  اصالح طلبان که 
پیوستگی باالیی دارند، با توجه به مشکالت 
موجود در کشــور، راه حــل را در دامن غرب 
وحتــی  تســلیم در برابر غرب جســت وجو 
می کنند. تفاوت فعاالن این طیف با دسته های 
 افرادی 

ً
قبلی در آن است که در این طیف، اتفاقا

وجــود دارند کــه خــود روزگاری در مقابل 
جریان های قبلی قرار داشته و حتی از مسئوالن 
نظام بوده اند؛ اما  اکنون تغییر باور داده و راه حل 
مشــکالت کشــور را در غرب جســت وجو 
می کنند. در حالی که پاســخی درباره زمان و 
فرصت از دســت داده برای انتظار گشایش از 
برجام و غرب در دولت  منســوب به گرایش 

خود نمی دهند!

امــام خامنه ای در 14 خرداد امســال تابعین 
غرب در سیاست و سبک زندگی را »مرتجع« 
نامیدند و به مردم هشــدار دادند: »نگذارید 
رگه های ارتجاع در کشور نفوذ کنند و جاگیر 
بشــوند.« مبتنی بر این اعالن خطر بازگشت 
ارتجاع غرب، این پرســش مطرح است که 
چرا ســبک زندگی و سیاست غربی ارتجاع 

است؟ 
 در پاسخ باید گفت:

1- مرتجع به معنای »بازگشت کننده« است. 
در علم سیاســت، به کســانی مرتجع گفته 
می شــود که تمایل رجوع و بازگشت به قرون 
وســطی و طرفداری نظامــات اجتماعی آن 
دوران را دارند. اکنــون رهبر معظم انقالب 
با گونه ای نوآوری در انطباق سازی مفهومی، 
بازگشــت مجدد به سبک زندگی و سیاست 
غربی در نظام جمهوری اســالمی را ارتجاع 
نامیده اند؛ چرا که نظام اسالمی ما محصول 
طغیان علیه رژیم سیاسی پهلوی است که تار 
و پودش غربی بود و تالش زیادی انجام داد تا 
سبک زندگی و سیاست غربی ها را در کشور 
نه تنها تبلیغ کند؛ بلکه در عمل حکمرانی خود 

هم محقق کند. 
2- مروری بر سخنرانی ها و تبلیغات رسمی 
 
ً
و نهادی رژیم پهلوی نشان می دهد، آنها تماما

بر گسترش سبک زندگی غربی به منزله تنها 
ســبک زندگی مطلوب تأکید می کردند؛ اما 
در بلند مــدت بی اعتنایــی و بلکه ضدیت با 
بنیادهای هویتیـ  مذهبی ایران موجب شــد 
مردم ایران با انقالب فرهنگی و دینی، سلطنت 
استبدادی و البته وابسته به غرب امپریالیستی 
پهلوی را ســرنگون کنند. بنابراین، پیروزی 
انقالب اسالمی به معنای به زیر کشیدن سبک 
و سیاست غربی در کشــور بوده است. حال 
در چله دوم انقالب اســالمی مبلغان ارتجاع 
در کشور تغییر کرده اند. در گذشته پهلویسم 
با تشــکیل دولت پادشــاهی مطلقه با هدف 
ایجاد جامعه ای شــبه غربی و مدرنیسم اقدام 
به تبلیغ این ســبک زندگی می کرد و امروزه 
برخی از جریان های سیاســی داخلی و ضد 
انقالب خارج نشین با ادعای روشنفکری مبلغ 
تحجر در کشور هستند. این جریان در درون 
خود نوعی محافظه کاری غلیظ به سبک مدرن 
دارد که با تغییر وضع موجود مخالف است و 
خود را در پارادایم سرمایه داری قرار می دهد.  
مرتجعان جدید در حالی می خواهند کشور را 
به دوران قبل از جمهوری اسالمی بازگردانند 
 این جریان تجربــه ناموفقی در ایران 

ً
که اوال

 سردمداران این جریان ها 
ً
داشته اســت و ثانیا

در غرب با چالش های اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی، منطقه ای و فرامنطقه ای، 
خرد و کالن، فرهنگی و بین فرهنگیـ  ذاتی و 
عارضــیـ  معرفتی و علمیـ   معنوی و دینی 
روبه رو شده اســت و دیگر حرکت به سمت 

این فرهنگ جنبه عقالنی ندارد.

ملت ایران و سبک زندگی ارتجاعی 

شکست خوردگان بازگشت   

خرد جاهلیت علیه  اسالم 
مفهوم شناسی ارتجاع در قرآن و آموزه های دینی

 علی مصطفوی
کارشناسسیاسی

ارتجاع و واپس گرایی یکی از خطرهایی اســت که 
هر انقالب ارزشی را تهدید می کند. انقالب بزرگ 
پیامبر خاتم)ص( که با تعالیم آسمانی دین اسالم 
صورت گرفــت، از این خطر در امان نبود. از آنجا 
که قرآن کتاب هدایت اســت، بارها مسلمانان را 
از پیروی از شــیطان، اهل کتاب، کافران و منافقان 
برحذر داشــته است؛ نســبت به شخص گرایی، 
نافرمانی از پیامبر)ص( و تفرقه و اختالف هشدار 
داده و به اســتبدال و جایگزینی قومی دیگر تهدید 
کرده اســت.  در متن حاضر برآنیم تا نگاه قرآن به 
مفهوم ارتجاع را بررســی کرده و مصادیق مطرح 

شده در قرآن را در این حوزه بیان کنیم.

 Bمعنای لغوی ارتجاع
واژه »ارتجاع« در فارسی به معنای برگشتن، بازگشتن و 
به حال اول برگشتن بوده است. )فرهنگ فارسی عمید، 

ص98(
 دهخدا این واژه را از »رجع« )گرفته شــده از زبان 
عرب( و به معنای بازگشــت به عقب دانســته است. 

)لغت   نامه دهخدا، ج1، ص138(
راغب رجوع را فعل الزم، یعنی بازگشتن و رجع را 
ی، یعنی بازگرداندن می داند که در لغت نامه های 

ّ
متعد

ی نوشته اند. 
ّ

معتبر هر دو مصدر را هم الزم و هم متعد
)ترجمه مفردات، ج 2، ص 47(

این واژه در قرآن به کار نرفته اســت؛ اّما مفهوم آن 
را می توان در قالب عبارت های »پافشــاری بر عقاید 
پدران« و »بازگشــت به جاهلّیت« یا »بازگشــت به 
عقب« جست. نقطه اشتراک تعاریف گوناگون از واژه 
و اصطالح »ارتجاع«، بار منفِی مفهوم آن اســت. لذا 
شاید بی دلیل نباشد که افراد، گروه ها و جوامع مختلف 
از این واژه و اصطالح برای اتهام و حمله به دشــمنان 
و رقیبان خویش در دوره های مختلف تاریخی ســود 

برده اند. 

 Bارتجاع از دیدگاه قرآن
ارتجاع، یعنی بازگشــت خســارت بار به عقب و هر 
اندیشــه ای که نتیجه اش عقب گرد و پس رفت انسان 
باشــد. قرآن کریــم گفتمان ها و مکاتب مــادی را که 

موجب عقب گرد انسان ها می شوند، در تقابل با گفتمان 
وحیانِی اســالم تعریف کرده و مؤمنــان انقالبی را از 
بازگشت به گذشــته تاریک و تباهی مبتنی بر مکاتب 

مادی و غیر وحیانی برحذر می دارد.
قرآن کریــم از واژه خاصی در این زمینه اســتفاده 
نکرده اســت؛ اما در قالب آیات مختلفی این مفهوم و 

موضوعات مهم و مرتبط با آن را بیان می کند.
در بحــث ارتجــاع، از دیدگاه قــرآن و حدیث با 
معرفی کــردن انواع ارتجاع در قرآن، و عوامل ارتجاع 
مشخص است که هرگونه عقب گرد از روش توحیدی 
که تنها راه نجات بشر است، بازگشت به جاهلیت به 
شــمار می آید. جاهلیتی که مفهومی تاریخی و تمام 
شده نیست؛ بلکه زمان شمول و مکان شمول است و 
در هر جامعه ای در صورت جدایی از توحید، امکان 
وجود دارد. چنانچه با رجوع به ســخنان ارزشــمند 
امیرالمومنین)ع( در این مورد، مشــخص شده است 
که ارتجاع به فرهنگ جاهلیــت و آداب فرعونیان در 
همــان زمان حضور اهل بیت در میــان مردم نیز رخ 
داد. در میان گروه های مرتجع در قرآن و نهج البالغه، 
بنی امیه و بنی اسرائیل پر رنگ ترین نقش را دارند که 
خصوصیاتی مشترک با هم و در عین حال با جاهلیت 
قبل از اســالم دارند. با دقت در آیات نازله و احادیث 
وارده در این موضوع به این نتیجه می رسیم که اسالم 
شاخصه های تجدد و محدوده ها و ضوابط آنها را بیان 

کرده است. 

۱- مرتجعان تقلید کورکورانه دارند
قرآن اســتدالل مشــرکان که حقانیت افکار، عقاید و 
عمال خود را انتســاب به اجداد و پدران و پیشــینیان 

َ
ا

خود می دانند، ضمن ارتجاعی و واپس گرایانه دانستن 
آن، به اینکه پــدران خود را گمراه یافتنــد با این حال 
به ســرعت به دنبال آنان شــتافتند؛ )انهم الفوا آباءهم 
ین فهم علی آثارهم یهرعون(] صافات/69و70؛ 

ّ
ضال

مؤمنون/66[ این اســتدالل را استداللی غیرمنطقی و 
 
ً
غیرعقالنی می داند: »... لو کان آباؤهم الیعقلون شیئا
و ال یهتدون«] بقره/170؛ مائده/104[ و در جایی دیگر 
نیز برای غیرمنطقی نشــان دادن این استدالل، از زبان 
پیامبر اسالم)ص( نقل می کند که »أولو جئتکم باهدی 

مما وجدتم علیه ءاباءکم«. ]زخرف/24[

۲- ارتجاع مساوی با ارتداد
در جایی دیگر قرآن کریم مســلمانان را خطاب قرار 
می دهد که پس از قبول واقعی اسالم، دوباره به عقاید 

جاهلی بازگشــته و مشرک شــده اند. این گروه که در 
اصطالح »ُمرتد« نامیده می شــوند، به دوران اســالم 
اختصاص ندارنــد؛ بلکه قرآن از ارتداد قوم موســی 
گزارش داده است: »و اذ واعدنا موسی اربعین لیلة ثّم 

خذتم العجل من بعده و انتم ظالمون« ]بقره/51[ 
ّ
ات

3- ارتجاع، یعنی عقبگرد
قرآن کریــم در آیــات 149 و 150 ســوره آل عمران 
ُروا 

َ
ف

َ
ِذیَن ک

َّ
ِطیُعوا ال

ُ
ِذیَن آَمُنوا ِإْن ت

َّ
َها ال یُّ

َ
می فرماید: »یا أ

ْم 
ُ
ُه َمْوالک

َّ
ِلُبوا خاِسِریَن * َبِل الل

َ
َتْنق

َ
ْم ف

ُ
ْعقاِبک

َ
ْم َعلی أ

ُ
وک َیُردُّ

اِصِریَن«؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر  ْیُر النَّ
َ

َو ُهَو خ
از کسانی که کافر شده اند اطاعت کنید، شما را به عقب 
باز می گردانند و ســرانجام زیانکار خواهید شد. )آنها 
سرپرست شما نیستند( بلکه سرپرست شما خداست و 
او بهترین یاوران است. در این آیه ابتدا خداوند مؤمنان 
را از خطــر ارتجــاع برحذر مــی دارد و آن را موجب 
خسارت می داند و سپس پیشــرفت واقعی را در پرتو 
پذیرش عملی والیت خداونــد و یاری او قابل تحقق 

می داند.

۴- اطاعت از دشمنان اسالم، یعنی ارتجاع
در جای دیگــری در آیه 100 ســوره آل عمران، ابتدا 
اطاعت از دشمنان را موجب بازگشت به دوران تباهی 
 
ً
ِریقا

َ
ِطیُعوا ف

ُ
ِذیَن آَمُنوا ِإْن ت

َّ
َها ال یُّ

َ
و سیاهی می داند: »یا أ

ْم کاِفِریَن«؛ 
ُ
 ِإیماِنک

َ
ْم َبْعد

ُ
وک ِکتاَب َیُردُّ

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ِذیَن أ

َّ
ِمَن ال

ای کســانی که ایمان آورده اید اگــر از جمعی از اهل 
کتاب اطاعت کنید شــما را پس از ایمــان به کفر باز 
می گردانند.  ســپس در آیه بعد راه پیشرفت و تعالی را 
اعتصام به خداوند و تبعیت از پیامبر خدا معرفی کرده 
ِه َو 

َّ
 الل

ُ
ْم آیات

ُ
ْیک

َ
ْتلی َعل

ُ
ْنُتْم ت

َ
ُروَن َو أ

ُ
ف

ْ
ک

َ
 ت

َ
ْیف

َ
است. »َو ک

 ُهِدَی ِإلی ِصراٍط 
ْ

د
َ

ق
َ
ِه ف

َّ
ُه َو َمْن َیْعَتِصْم ِبالل

ُ
ْم َرُســول

ُ
ِفیک

ُمْســَتِقیٍم«؛ و چگونه ممکن است شما کافر شوید با 
اینکه آیات خدا بر شــما خوانده می شود و پیامبر او در 
میان شماست، و هر کس به خدا تمسک جوید به راه 

مستقیم هدایت شده است.

5- دوره ارتجاعی همان دوره سیاه و تباه جاهلیت
خداونــد در آیــه ای دیگر )آل عمــران: 144( ضمن 
هشدار به مسلمانان متزلزلی که در جنگ احد شایعه 
کشــته شــدن پیامبر اکرم)ص( را باور کــرده بودند، 
دوره ســیاه و تباه جاهلّیت را دوره ارتجاعی و عقبگرد 
 

ْ
د

َ
 ق

ٌ
 َرُســول

َّ
 ِإال

ٌ
د معرفی کرده و می فرماید: »َو ما ُمَحمَّ

ْبُتْم َعلی 
َ
ل

َ
 اْنق

َ
ِتل

ُ
ْو ق

َ
 أ

َ
ِإْن مات

َ
 ف

َ
 أ

ُ
ُســل ْبِلِه الرُّ

َ
ْت ِمْن ق

َ
ل

َ
خ

 َو 
ً
ْیئا

َ
َه ش

َّ
رَّ الل

ُ
ْن َیض

َ
ل

َ
ِلْب َعلی َعِقَبْیِه ف

َ
ْم َو َمْن َیْنق

ُ
ْعقاِبک

َ
أ

ــاِکِریَن«؛ محمد)ص( فقط فرستاده 
َّ

ُه الش
َّ
َسَیْجِزی الل

خدا بود و پیش از او فرســتادگان دیگری نیز بودند، آیا 
اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به عقب بازمی گردید 
)و کافر می شوید(؟ و هرکس به عقب بازگردد، هرگز 
ضرری به خدا نمی زند؛ و به زودی خداوند شاکران )و 
استقامت کنندگان( را پاداش خواهد داد. »انقلبتم علی 
اعقابکم« این یک تعبیر معمول میان عرب هاست و به 
معنای برگشتن بر روی پاشنه پاست و کنایه از ارتجاع 
و بازگشت به عقب است و در اینجا به معنای بازگشت 
به دوره جاهلیت و خروج از دین اسالم است. )تفسیر 
کوثــر، ج 2، ص 25(  امروزه نیز پیروی از اندیشــه و 
سبک زندگی جاهلیت مدرن، همان چیزی است که 
قــرآن کریم آن را ارتجاع توصیف می کند. با حصر »َو 
« معلوم می شود که همان ارتجاع به جاهلیت 

ٌ
د ما ُمَحمَّ

است، نه همان روی گرداندن از جنگ که قرآن از آن به 
»تولی« تعبیر می کند.

6- منافقان مروج اندیشه ارتجاع هستند
خداوند در آیه دیگری)احــزاب: 13-12(، منافقان و 
 

ُ
ول

ُ
 َیق

ْ
بیماردالن را مروج اندیشه ارتجاع می داند: »َو ِإذ

ُه َو 
َّ
َنا الل

َ
 ما َوَعد

ٌ
وِبِهْم َمــَرض

ُ
ل

ُ
ِذیَن ِفی ق

َّ
ــوَن َو ال

ُ
ُمناِفق

ْ
ال

ِرَب 
ْ
 َیث

َ
ْهل

َ
 ِمْنُهْم یا أ

ٌ
ة

َ
ْت طاِئف

َ
 قال

ْ
 *  َو ِإذ

ً
ُرورا

ُ
 غ

َّ
ُه ِإال

ُ
َرُسول

اْرِجُعوا«؛ بخاطر بیاورید زمانی را که )در 
َ
ْم ف

ُ
ک

َ
ال ُمقاَم ل

جنگ احزاب( منافقان و آنها که در دل هایشان بیماری 
بود می گفتند خدا و پیامبرش جز وعده های دروغین به 
ما نداده اند* و نیز به خاطر بیاورید زمانی را که گروهی 
از آنها گفتند: ای اهل یثرب )مردم مدینه(! اینجا جای 
توقف شما نیست، بازگردید.  هرچند منظور از تعبیر 
اْرِجُعوا« در این آیه شــریفه، »بازگشت به خانه ها« 

َ
»ف

اســت، اما می توان این تعبیر را نمادی از بازگشت به 
گذشته سیاه و پر از انحطاط مسلمانان نیز دانست.

 Bنتیجه گیری
در اندیشــه قرآنی، »ارتجاع« منحصر به گروه خاصی 
نیســت، بلکه هر اندیشــه مادی و دنیایی که موجب 
انحطاط انســان ها و جوامع انســانی شــود، اندیشه 
ارتجاعی است. در دنیای امروز، این تعریف قرآنی از 
ارتجاع که رهبر معظم انقالب نیز آن را بیان داشــتند، 
طیف وسیعی از مکاتب و اندیشه ها را در بر می گیرد که 
در رأس آنها، مکاتب مادی و غیر وحیانی غربی است؛ 
مکتبی که امروزه آثار زیان بــار اخالقی و اقتصادی و 

سیاسی اش بر همه نمایان شده است.

جریان شناسی مرتجعین در ایران

فرش قرمز برای ارتجاع 

 فرهاد کوچک زاده
کارشناسسیاسی

علی بیگدلی
بازگشت تقی زاده هاکارشناسسیاسی

امــام خامنه ای خالف نگاه هــای رایج که 
ســنت گرایی و قرائت های تندروانه از دین 
و ســنت را ارتجاع می دانند، اعالم کردند 
غرب گرایی و پیاده شدن تفکرات غرب در 
انقالب اسالمی ارتجاع است؛ گفتاری نو 

و بدیع که به تأمل و تحلیل ویژه نیاز دارد.
چرا رهبر معظم انقالب این ارتجاع را 
خطر و آفت انقالب اسالمی عنوان کردند؟ 
برای بررسی علت این موضوع باید پیشینه 
خط فکری ارتجاع را بر اساس دو مؤلفه به 

نقد و بررسی گذاشت:
1- ماهیت ارتجاع: هسته معنایی و دال 
مرکزی گفتمــان ارتجاع بر پیروی و تبعیت 
محض از غرب بنا گذاشــته شده است. به 
عبارتی، آنچه می توان بــه منزله رابطه بین 
غرب و ارتجاع تعریف کرد، رابطه ای حامی 
ـ پیرو  )Patron_Client(  اســت. شــاید 
بهترین عبارتی کــه می تواند این رابطه را به 
تفســیر و تبیین بگذارد، عبارت سیدحسن 
تقی زاده اســت که می گوید مــا باید برای 
پیشرفت »از سر تا ناخن پا فرنگی شویم.« 
بی شــک شــکل گیری این گفتمان به مثابه 
ذهنیــت غالب جریان ارتجــاع و غرب گرا 
می تواند موجب خسارت های فراوانی شود؛ 
خسارت هایی مانند بی هویتی، خودباختگی، 
آرمان زدایی، ارزش زدایی و استقالل زدایی. 
این گفتمان می تواند به بازتولید رزم آراهایی 
منجر شود که توان داخلی را در ساختن آفتابه 
و لولهنگ و در نســخه های جدید در پخت 

آبگوشت بزباش بداند.
2- عملکرد ارتجــاع: تجربه تاریخی 
از نهضت تنباکو، قراردادهای استعماری، 
مانند 1919 وثوق کاکس، کاپیتوالسیون و 
سایر پدیده های مشابه این چنینی در تاریخ 
معاصر نشــان می دهد، محصول گفتمان 
جریان ارتجاع تبدیل شــدن به نظام ارباب 
رعیتی در ســاختار جهانی نسبت به غرب 
است و این را می توان در تاریخ معاصر و در 
دوره قاجار و پهلوی مشاهده کرد که سفیر 
کشوری، مانند آمریکا یا انگلیس به راحتی 

می توانست وزرا را استنطاق یا عزل کند.
 البته باید مالحظه داشت، این عملکرد 
گســتردگی تاریخی و جغرافیایی در همه 
ملل داشته اســت و نشان داده است هر جا 
که رســوخ کرده، خود را بــه مثابه یک گاو 
شــیرده برای نظام حکمرانی غرب تعریف 

کرده است.
آنچــه موجب می شــود رهبــر معظم 
انقــالب درباره ارتجاع روشــنگری کنند، 
خطر توســعه و تعمیق این نگاه در جامعه 
ماســت که موجب خطرهایی بسیار برای 
جامعه خواهد شد. البته باید مد نظر داشت 
کــه این خطرهــا تنها ایدئولوژیــک نبوده 
است؛ بلکه می توانند منافع ملی، حدود و 
ثغور جغرافیایی و... را که به عنوان خطوط 
قرمز همه جریان های سیاسی، اجتماعی و 
مذهبی یک کشور هستند، به خطر اندازد. 
چنانکه جریانی را که غــرب را کدخدای 
دهکده جهانی می داند، می توان ذیل گفتمان 

ارتجاع تعریف کرد.
البته این تحذیر پیش از این نیز در بیانات 
رهبر معظم انقالب بیان شده بود؛ آنجا که 
در بیانات شــان در نوروز 98 در حرم مطهر 
رضوی فرمودند: »کسانی که امروز در داخل 
به طور پیوســته به دنبال پمپاژ سبک زندگی 
غربی، روش های غربــی و لغات غربی در 
ادبیات، دانشــگاه ها و مدارس هستند، در 
واقع تقی زاده های جدید هستند.« تحذیر و 
اعالم خطری نسبت به ارتجاع بود که شاید 
از کنار آن به سادگی عبور کردیم و خطر آن 
است که امروز هم از بیانات ایشان پیرامون 
ارتجاع به سادگی عبور کنیم. بنابراین، این 
امر نیازمند تالش اساســی بــرای تبیین و 

بازخوانی در عصر جهاد تبیین است.

محمدجواد  احمدی
محققتاریخ
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سیاست
۴

 تأسیس قوه قضائیه

پس از پیروزی انقالب اسالمی دادگاه های 
انقالب اســالمی مســائل قضائی کشور 
را دنبــال می کردند. اگرچــه دولت موقت 
خواستار دســتگاه قضائی رژیم گذشته بود 
که همچنان پابرجا بمانــد؛ اما دادگاه های 
انقــالب بــا جدیــت تــالش می کردند 
پرونده های جنایت کاران و خائنان به ملت 
را رســیدگی کنند. این نهاد توانست خأل 
دســتگاه  قضــا را پر کند تا اینکه دســتگاه 
قضای کشــور طبق قانون اساســی ایجاد 
شــود. در قانون اساسی پیش بینی شده بود 
شورایی به نام شورای عالی قضایی در مقام 
عالی ترین مرجع قضایی تشــکیل شود و با 
ایجاد تشکیالت الزم دادگستری براساس 
مقررات اسالمی با رعایت ضوابط مطرح 
در اصل هــای 156 و 157 قانون اساســی 
وظایف خود را به انجام رســاند. این شورا 
که از پنج عضو تشکیل می شد، همگی آنها 
مجتهد بودنــد؛ دو نفر از آنها، یعنی رئیس  
دیوان عالی کشــور و دادستان کل کشور از 
سوی رهبری طبق اصل 162 تعیین می شود 
و ســه عضو دیگر از طریق قضات سراسر 
کشور طبق اصل 158 قانون اساسی انتخاب 
می شوند. اعضای این شورا برای مدت پنج 
سال انتخاب می شدند و انتخاب مجددشان 

هم بال مانع بود. 
حضرت امام خمینــی)ره( طبق اصل 
110 قانــون اساســی مبتنی بــر انتصاب 
عالی ترین مقام قضایی کشــور، در مورخ 
1378/12/4 طی احکام جداگانه ای آقایان 
آیت الله سیدمحمدحسین بهشتی و آیت الله 
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی را به ترتیب 
به ریاســت دیوان عالی کشــور و دادستان 
کل کشــور منصوب کردنــد و خطاب به 
آیت الله بهشــتی مرقوم فرمودند: »نظر به 
اهمیت نقش قوه قضائیه در تأمین سعادت 
و سالمت جامعه و تمامیت نظام جمهوری 
اسالمی ایران و ضرورت ایجاد تشکیالت 
نوین قضایی براساس تعالیم مقدس اسالم 
به ریاســت دیوان عالی کشــور منصوب 
می شوید تا با همکاری دادستان کل کشور، 
فقها،  قضات، کارمندان شــریف و صالح 
دادگستری و حقوق دانان دیگر به تهیه طرح 
و برنامه و ایجاد تشــکیالت نوین و تدوین 
لوایح قضایی جدید جمهوری اسالمی ایران 
بپردازید.« امام خمینی)ره( مشــابه همین 
حکم خطاب به آیت الله موســوی اردبیلی 
به عنوان رئیس دادســتان کل کشور صادر 
کردند. پس از این حکم آیت الله بهشــتی 
تأسیس تشکیالت نوین قضائی را آغاز کرد 
و در این راستا انتخابات بین قضات سراسر 
کشور را برگزار نمود و اعضای دیگر شورای 
عالی قضایی مشخص شدند. البته شورای 
عالی قضایی در راستای تمرکزگرایی قانون 
اساســی در بازنگــری این قانون در ســال 

1368 منحل شد. 
قوه قضائیه در راستای اداره کشور از یک 
نظر اساسی ترین قوای سه گانه است که در 
مدیریت هر حکومتی نقش دارد و در نظام 
اسالم نیز به دلیل خصیصه های خود نقش 
مؤثــری دارد؛ زیرا با وجود عالی تری قانون 
و مجریان شایســته،  در صورتی که نظارتی 
در کار نباشــد و با متخلف برخورد نشود، 
نظام حکومتی موفق نخواهد بود. اختالفات 
حقوقی و مسائل مدنی یا جرایمی که کم و 
بیش در هر جامعــه ای وجود دارد و باید به 
آن رسیدگی شــود و در یک کالم استقرار 
عدالت و گسترش آن با به عهده و همین قوه 
است. راز اصلی استقالل این قوه وظایفی 
اســت که به عهده دارد که اگر تحت تأثیر و 
نفوذ دیگر قوان به خصــوص قوه مجریه و 
سازمان های وابسته به آنها قرار گیرد، هرگز 

نمی تواند حق و عدالت را رعایت کند.  

سید مهدی حسینی
مورخوپژوهشگر

تاریخ

در برگ های تاریخ مبارزات اسالمی 
ملت علیه رژیم پهلوی، حادثه روز 17 
خرداد 1354، بسیار گمنام مانده است. در این 
روز صدها نفر از طالب قم، مدرسه فیضیه را به 
مکانی برای بزرگداشــت خاطره شهدای قیام 
خونیــن 15 خرداد 1342 تبدیــل کردند. این 
مراسم در اوج اختناق سیاسی حکومت پهلوی 
به یک تظاهــرات بزرگ سیاســی علیه رژیم 
شاهنشاهی تبدیل شد. موضع گیری های نظامی 
نیروهای دولتی و کماندوهای اعزامی از تهران، 
طالب را به این نتیجه رساند که نیروهای رژیم 
قصد حملــه و خونریزی دارنــد و این جریان 

به طور مسالمت آمیز حل نخواهد شد. 
بعداز ظهر همان روز »گارد جاویدان« نیز 
به کمک نیروهای ســاواک و شــهربانی قم دژ 
محکمی را در اطراف مدرسه  فیضیه و دارالشفا 
به وجود آوردند و آماده  یورش به داخل مدرسه 
شــدند. صدها نفر از طالب دســتگیر شدند.

 عده ای روانه زندان و عده ای نیز به سربازی برده 
شــدند و جمعی نیز پس از شکنجه و ضرب و 
جرح فراوان آزاد گشــتند. علی شــیرخانی در 
کتــاب »حماســه 17 خرداد 1354 مدرســه 

فیضیه« در مورد حوادث این روز نقل می کند:
»... ســاعت 5 بعد از ظهر 17 خرداد 54 
کماندوهــا از طریق مســافرخانه های اطراف 
حرم و مدرسه فیضیه به بام فیضیه رفتند و چون 
ورزیده بودند و چکمه های فنری به پا داشــتند 
از بام فیضیه به راحتی به وسط حیاط پریدند و 
طالب را مورد ضرب و جرح شدید قرار دادند. 
ضربه هــای آنان به حد کاری بود که اکنون پس 
از گذشت سال ها از آن حادثه آثار سوء آن هنوز 
بر تن مصدومین باقی مانده است. طالب نیز با 
سنگ و چوب به سوی آنان حمله ور شدند. اما 
چوب و سنگ در برابر کماندو های قوی الجثه 
و مجهز به وســایل پیشــرفته )باتــوم چوبی و 
الکتریکی( توان مقابله را نداشــت. در نهایت 
پس از 30 دقیقه درگیری و ضرب و جرح و شتم 
طالب، کماندوها بسیاری از آنان را دستگیر و 
تحویل نیروهای شــهربانی قم دادند. مأموران 
در فاصله بین دارالشفا و ماشین های شهربانی، 
مقابل هم به صف ایســتاده و یک داالن مرگ 
گوشتی درست کرده بودند و طلبه های دستگیر 
شــده را از این داالن عبــور می دادند و غیر از 
کتک هایی که گاردی هــا زده بودند، مأمورین 
عصبی نیز کتک مفصلی به طالب زدند و آنها 
را مثل یک توپ به یکدیگــر پاس می دادند تا 
نهایتا سوار بر ماشین نموده و به شهربانی انتقال 

دادند.«

 هجوم به فیضیه
   دهلیز    

بــا دســتگیری گروهک فرقــان در ســال 1358 که 
دست شان به خون شــهیدانی، چون شهید مطهری، 
شهید مفتح و سپهبد قرنی آغشــته بود، خط ترور در 
انقالب اســالمی به پایان نرسید و سازمان مجاهدین 
خلق خیلی زود و پس از تشــدید اختالفات با امام و 
انقالب، ســردمدار خط خشــونت و ترور در کشور 
شد. طی ســال های 1357 تا 1360 سازمان کوشید 
هــواداران و اعضایــش را علیه نیروهــای مذهبی، 
حزب اللهی ها و روحانیون بشوراند و با تزریق کینه در 
قلب آنها، نیروهای خود را برای روز موعود آماده کند. 
همان گونه که »رضا چلنگر«، یکی از اعضای سازمان 
در این باره می گوید: »مسئول ما، ما را نسبت به افراد 
مذهبی و حزب اللهی حســاس می کــرد و می گفت 
چهارچشــمی آنها را بپایید، منازل شان را پیدا کنید، 
اینها دشمنان سازمان هستند. همه باید در دادگاه خلق 

محاکمه شوند.« 
منافقین خیلی زود هدف شــلیک های خود را از 
مسئوالن و چهره های شناخته شده سیاسی ـ انقالبی 
به ســمت مردم کوچه و خیابان تغییــر دادند. پس از 
اعالم مبارزه مســلحانه از سوی ســازمان مجاهدین 
خلق )منافقین( در خرداد 1360 و به دنبال تحلیل های 
ســازمان مبنی بر افزایش هزینه ها به نظام جمهوری 
اسالمی، عملیات هایی در قالب »کشتار دسته جمعی« 
و »قتل عام همه« از ســوی بخش ویژه سازمان کلید 
خــورد. در این عملیات ها، فقط افــرادی هدف قرار 
گرفتند که غیر مســلح بودنــد. رجــوی در این باره 
می گوید: »مرحله  دوم از تابســتان 1361 تا پایان سال 
1362 ادامــه یافت. در این مرحله نوبت به بدنه نظام 
رسید، یعنی زدن سر انگشتان رژیم )مقصود رجوی از 
سرانگشتان رژیم نیروهای سپاه، بسیج، حزب اللهی و 
کلیه  افرادی که به نحوی با جمهوری اسالمی ارتباطی 
داشتند، بوده است( و اینجاست که قطع دست و پای 

اجرایی جمهوری اسالمی اهمیت پیدا می کند.« 
در این قبیل عملیات ها فقط هدف، انجام ترور بود 
و اینکه قربانی ترور چه فرد یا شخصی باشد، اهمیتی 
نداشت؛ از این رو عمده اهداف این ترورهای کور مردم 
عادی، شهروندان بی دفاع، رهگذران، مسافران وسایل 
حمل و نقل عمومی و... بودند. سازمان منافقین بدون 
پرده پوشی، موارد و نمونه هایی از ترورهای شهروندان 
عادی را در ارگان خود ذکر و از این عملیات تروریستی 

با عناوینی، مانند »اعدام انقالبی« و »آتش قهر خلق« 
یاد می کرد. نمونه ای از ایــن جنایات، حادثه خونین 
25 مهرماه 1360 )مصادف بــا روز عید غدیر خم( 
است. منافقین که سابقه کودک کشی را در کارنامه خود 
داشــتند، با منفجر کردن یک اتوبوس که حامل مردم 
عادی در شیراز بود، دو کودک را به شهادت رسانده و 

عده ای دیگر را به شدت مجروح کردند. 
یکی دیگر از سلسله جنایت های سازمان با عنوان 
»عملیات مهندســی« تحت نظر بخش ویژه سازمان 
شکل گرفت که طی این عملیات منافقین که مبتنی بر 
شکنجه های سخت، شنیع و طاقت فرسا بود، تعدادی 
از پاســداران به طرز وحشتناکی به شهادت رسیدند. 
در میان همه قربانیان عملیات مهندســی، بدون شک 
وحشیانه ترین و دلخراش ترین شکنجه ها روی طالب 
طاهری و محســن میرجلیلی، دو پاسدار کمیته های 
انقالب اسالمی صورت گرفت؛ شکنجه هایی که حتی 
اعضای بخش ویژه  سازمان نیز سعی داشتند از زیر بار 
آن شانه خالی کنند و مسئولیت آن را برعهده نگیرند. 
»مهران اصدقی« که خود از فرماندهان بخش ویژه و 
عملیات مهندســی بود، پس از کلی گویی و به حاشیه 
رفتن در بازجویی ها، ســرانجام لب به اعتراف گشود 

که شرح آن در کتاب »عملیات مهندسی« آمده است.
ســازمان منافقیــن از عملیات های تروریســتی 
نیروهایش در داخل ایــران از زبان »علی زرکش« که 
در آن مقطع فرماندهی سیاســی ـ نظامی سازمان در 
ایران را بر عهده داشــت، به ترور مردم بی گناه چنین 
اعتراف می کند: »از30 خــرداد 1361 تا 30 خرداد 
1362، حداقــل 2800 تن از مــزدوران رژیم بر اثر 
آتش رزمندگان مجاهد سازمان]منافقین[ به هالکت 
رســیده اند کــه 40 تن از آنــان از نیروهای پاســدار 
بوده اند.« آنچــه در این گزارش ها بیــش از هر نکته  
دیگری به چشم می آید، اعترافات سازمان )منافقین( 
در کشــتار مردم عادی و غیر نظامی است؛ چرا که بنا 
به تصریح سازمان )منافقین( از میان 2800 نفر تنها 
40 نفر عضو سپاه پاســداران بودند و نیروی نظامی 
به شــمار می آمدند و مابقی را شهروندان غیر نظامی 

تشکیل می دادند.
بعدها مســعود رجوی طی مصاحبه ای با نشریه 
عرب زبان »المصور«، تعداد کل شــهروندان ایرانی 
را که از ابتدای ورود سازمان به فاز مسلحانه تا انتهای 
سال 1362 به دست نیروهای سازمان به قتل رسیدند، 
بیش از 6 هزار نفر اعالم می کند و در عمل، مسئولیت 

خون بیش از 6 هزار نفر از قربانیان سازمان )منافقین( 
را بر عهده می گیرد!

خــط ترور به یاران امام محدود نشــد، بلکه خود 
رهبــری انقالب اســالمی نیز بدون شــک در صدر 
فهرست ترور قرار داشــت. از جمله نقشه های ترور 
امام از سوی مسعود کشمیری، عامل انفجار ساختمان 
نخست وزیری و شهادت شهید رجایی و باهنر دنبال 
می شــد که ناکام ماند. مرحوم حجت االسالم احمد 
خمینی در این باره نقل کرده اســت: »آن شخص که 
با منافقین کار می کرد، یعنی کشــمیری، بنا بود یک 
چمدان مواد منفجره را بیاورد و در کنار حضرت امام 
بگذارد؛ در زمانی که ریاست جمهور، رئیس مجلس 
و نخست وزیر و وزرا خدمت حضرت امام آمدند ]از 
محل[ ســه راه بیت حضرت امام آمدند و گفتند آقای 
کشمیری با یک ساک هست که در آن ساک وسایل و 
چیزهایی که بناست یادداشت کنند قرار دارد؛ گفتم نه 
ما اجازه نمی دهیم. کشمیری از ترس اینکه نکند مسئله 
روشن شود به عنوان اعتراض همراه کیفش برگشت. 
همان کیف در نخست وزیری جلوی مرحوم رجایی و 
باهنر گذاشته شد و آنجا را منفجر کرد و این دو شهید 

بزرگوار را از ما گرفت.«  

مروری بر مفاسد دربار  دیکتاتوری پهلوی
از جملــه میراث شــوم به جــای مانــده از دوره 
اســتعمار، اختالفات مرزی است که حاصل آن 
ت و جنگ هــای طوالنی بین 

ّ
مناقشــات پرشــد

کشورهای همســایه در جهان سوم است. همراه 
با فتوحات اســتعماری، هر کشور استعمارگر در 
تمام قاره ها، »شکارگاه های اختصاصی« خود را 
که بعدها »ملت ها«یی شدند، مشخص و تحدید 
کــرد. به موجب قــرارداد برلین در ســال 1855 
میالدی تقســیم بندی هایی صورت گرفته بود که 
استعمارگران اروپایی مرزهای کنونی کشورهای 
آفریقایــی را از روی آن تعیین کرده بودند. این کار 
بر اساس تناسب قوای استعمارگران انجام گرفته 
بود. با توّجه به این اصل که هر کشوری که ساحل 
را در اختیار دارد، زمین های پشت ساحلی را هم 
بر اساس ترسیم خطوط عمود بر ساحل صاحب 

می شود.
ایــن مرزهــا که نتیجــه ســازش دولت های 
اســتعماری در اواخر قرن نوزدهــم و اوایل قرن 
بیســتم بود، نتایج وخیمی را برای ملل آفریقا در 
بر داشــت. این وضعیت بعدها نتایــج خود را به 
صورت رقابت های قبیله ای و حقایق جغرافیایی و 
اقتصادی به ثبوت رساند. تقسیمات و قطعه قطعه 
شدن آفریقای سیاه به صورت عجیب و نادرستی، 
مضاّر فراوانی را عرضه می کرد. در آفریقای سیاه 
حــدود 140 قبیله زندگــی می کردند. در هر یک 
از تقســیمات جغرافیایی، چندین قبیله، چندین 
مذهب، چند نوع فرهنگ که گاهی هر یک دیگری 
را دفع کرده و مخاصمت می کردند، وجود داشت. 
این وضعیت در تمام کشورهای جنوب صحرا که 

اسالم نفوذ داشت، محسوس بود.

در نقشه جدید آفریقا، به زحمت می توان دولتی 
را یافت که نسبت به دولتی دیگر هیچ اّدعای ارضی 
نداشته باشد. پراکندگی، یکی از میراث های ننگین 
امپریالیسم و استعمار است؛ برای نمونه مردم ایوه 
پس از تقســیم آفریقا، خود را زیر سلطه دو دولت 
بریتانیا و آلمان یافتند. پــس از جنگ جهانی اول 
ســرزمین ایوه بین فرانسه و بریتانیا تقسیم شد. در 
نتیجه گروهــی از مردم ایوه در غنا و گروهی دیگر 

در توگو زندگی می کنند.
امروز ماســایی ها در کنیــا و تانگانیکایی ها و 
مالینکایی ها در گامبیا، گینه، مالی، لیبریا، سیرالئون 
و ســاحل عاج زندگی می کنند. همچنین زندگی 
ولوف هــا در ســنگال و گامبیا ادامــه دارد. مردم 
ســومالی، به وسیله انگلیســی ها، فرانسوی ها و 
ایتالیایی ها از هم جدا شدند. کلیمانجارو بلندترین 
کوه قــاّره، نمونه دیگــری از نتایــج تصمیمات 
مستبدانه استعمارگران است. زمانی این کوه جزء 
مستعمره انگلیسی کنیا بود؛ سپس ملکه ویکتوریا 
ــد، به ویلهلم 

ّ
آن را بــه عنوان هدیه ســالروز تول

اول امپراتور آلمــان تقدیم کرد. کلیمانجارو جزء 
تانگانیکا و سپس آفریقای شرقی آلمان شد. بدین 
قرار استعمارگران بدون موافقت آفریقایی ها اقدام 

به تقسیم سرزمین های آفریقا می کردند.

   حافظه    

استعماری مرزهای   
مروری بر تقسیم بندی فتنه انگیز آفریقا

ور کور  تر
مروری گذرا بر جنایات منافقین در سال 1360

تقویم انقالب
مهدی سعیدی
دبیرگروهتاریخ
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هفته گذشــته، دیده بان حقوق بشر گزارش خود 
از وضعیت مســلمانان میانمار در استان راخین 
را منتشــر کرد. بنا بر اعالم دیده بان حقوق بشر، 
مقامــات میانمار در 10 ســال اخیر بیش از 135 
هزار مسلمان میانمار در ایالت راخین را به طور 
خودســرانه و نامحدود بازداشــت کرده  اند. این 
گزارش که از مصاحبه با مســلمانان روهینگیا و 
امدادگران از ســال 2012 تهیه شده است، نشان 
می دهد چگونه مقامات میانمار از طرح پاکسازی 
قومی که از جوالی 2012 راه  اندازی شد، به نفع 
خود سود برده اند. بنا بر اعالم دیده بان حقوق بشر، 
طرح پاکسازی قومی برای منزوی کردن و محدود 
کردن این افراد در کشوری که اکثریت جمعیت آن 
بودایی هستند، اجرا شده است. گزارش دیده بان 
حقوق بشر در حالی مطرح شده است که »نولین 
هایزر« نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور 
میانمار نیز چندی پیش طی سخنانی در نشست 

مجمع عمومی این ســازمان گفته بود: »از زمان 
کودتا تا کنون 14 هزار نفر دستگیر شده اند و ده  ها 
نفر در زندان ها جان خود را از دســت داده  اند.« 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور میانمار 
اظهار داشت، تعداد آوارگان داخلی بیش از یک 
میلیون نفر است و 7.8 میلیون کودک نیز مجبور 
به ترک تحصیل شــده  اند. ارتش میانمار در 25 
ماه آگوست سال 2017 میالدی حمالت خود به 
منطقه آراکان را آغاز کرد. در این حمالت هزاران 
غیرنظامی آراکانی جان باخته و حدود 350 روستا 
به دستور ارتش میانمار و بوداییان افراطی به آتش 
کشیده شــد. طبق آخرین گزارش سازمان ملل، 
شــمار مســلمانانی که از 25 آگوست 2017 به 
این سو از خشونت  های ارتش میانمار و بودائیان 
افراطی فرار کرده و بــه اردوگاه ها و اقامتگاه  های 
موقت در حومه کاکس بازار واقع در بنگالدش پناه 

برده اند، به 900 هزار نفر رسیده است.

   گزارش    

 مصیبت   روهینگیا
گزارشی دردناک از وضعیت مسلمانان میانمار

   گزارش    

حامی متجاوز
کنگره آمریکا  به دنبال افزایش تنش در یمن

جهان

طوالنی   نگرانی چاووش اوغلو بازمانده رنج  میلیون ها 
وزیــر خارجه ترکیه با تأکید بر لزوم برطرف شــدن نگرانی های 
ترکیه درخصوص حمایت سوئد و فنالند از گروه های تروریستی، 
گفت: »پاسخ های آنها انتظارات آنکارا را برآورده نکرده است.« 
پاسخ های ارائه شده  به مخالفت ترکیه با عضویت این کشورها در 
ناتو به دلیل حمایت شان از گروه های تروریستی، از سوی آنکارا رد 
شد. »مولود چاووش اوغلو« گفت اسناد ارائه شده انتظارات ترکیه 
را برآورده نمی کند. وی با تأکید بر لزوم برطرف شدن نگرانی های 
ترکیه درخصوص حمایت سوئد و فنالند از گروه های تروریستی، 
اظهار داشــت که آنکارا به اســتکهلم، هلسینکی و ناتو در مورد 

کاستی های این اسناد اطالع داده است. 

دیمیتری پســکوف، ســخنگوی کرملین اعالم کرد: »واشنگتن با 
تحویل تسلیحات به اوکراین شــرایط سخت و رنج مردم اوکراین 
را طوالنی تر می کند.« پسکوف خاطرنشان کرد: »آمریکا در حال 
طوالنی کردن مشــکالت و دوره دشوار اوکراین و مردم این کشور 
است.« جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز در حالی که کشورش 
با بحران های مختلف اقتصادی از جمله انرژی، افزایش قیمت ها و 
تورم بی سابقه در 40 سال اخیر مواجه است، با والدیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین درباره بسته نظامی جدید واشنگتن به کی یف 
گفت وگو کرد.  دولت آمریکا به تازگی بسته کمک یک میلیون دالری 

دیگری را برای کمک های نظامی به اوکراین تصویب کرده است. 

دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت: »میلیون ها دختر در جهان 
بدون هیچ چشم اندازی برای آموزش، شغل یا استقالل مالی 
از تحصیل بازمانده اند.« آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
گفت: »برابری جنسیتی راهی برای صلح پایدار و پیشگیری 
 از جنگ اســت. با ایــن حال ما در جهــت مخالف حرکت 

می کنیم.« 
دبیر کل سازمان ملل اضافه کرد: »میلیون ها دختر بدون هیچ 
چشم اندازی برای آموزش، شغل یا استقالل مالی از تحصیل 
بازمانده اند. تعداد فزاینده ای از زنان و دختران از خشــونت در 

خانه رنج می برند.«

ثمانه اکوان
 باالترین افزایشدبیرگروهبینالملل

 نرخ بهره  

 

 

 بانک مرکــزی ایاالت متحــده آمریکا 
)فــدرال رزرو( بــرای مهار تــورم هفته 
گذشــته نرخ بهره را 75 واحــد پایه ای 
)ســه چهارم واحد درصــد( افزایش داد 
که باالترین میزان افزایش از سال 1994 
اســت. روزنامــه »نیویــورک تایمز« در 
همین خصوص نوشــت: »این ســومین 
افزایش متوالــی نرخ بهره اســت که آن 
را هم اکنــون در محــدوده 1.5 تا 1.75 
درصد قرار داده اســت. سیاست گذاران 
پیش بینی می کنند نرخ بهره تا پایان ســال 
وارد محدوده 3.25 تا 3.5 درصد شــود 
که باالترین سطح از سال 2008 خواهد 
بود.« فــدرال رزرو همچنین اعالم کرد، 
انتظار دارد تورم امسال 5.2 درصد باشد، 
این در حالی است که در ماه مارس تورم 
4.3 درصد را برای امسال پیش بینی کرده 
بود. بنابراین، در جلسات بعدی خود در 
ســال 2022 نرخ بهره با افزایش بیشتری 
روبه رو می شــود. نرخ تورم در آمریکا در 
حال حاضر به 8.6 درصد رسیده است که 

باالترین حد در چهار دهه گذشته است.
این نهاد همچنیــن پیش بینی می کند که 
رشد اقتصادی کندتر از آنچه باشد، انتظار 

می رفت. 

 پناهجویان
در راه رواندا 

پــس از لغــو نخســتین پــرواز اخراج 
پناهجویــان از بریتانیا بــه روآندا، دولت 
بوریس جانســون 25 خرداد، تأکید کرد 
که برنامه اخراج را همچنان دنبال خواهد 
کرد. به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، 
شمار پناهجویانی که قرار بود هفته گذشته 
با هواپیما از بریتانیا به کیگالی، پایتخت 
روآندا، برده شــوند، به هفت نفر کاهش 
یافته بود؛ ولی حکم دادگاه حقوق بشــر 
اروپا در آخرین لحظات، مانع از برخاستن 
هواپیمــا و اخراج این هفت نفر شــد. به 
نوشته خبرگزاری فرانســه، این حکم در 
میانه اصرار وزیــران دولت بریتانیا، یک 
»شرمساری« برای کابینه بوریس جانسون 
است. »پریتی پاتل« وزیر کشور بریتانیا، 
در همین خصوص گفت، حکم یادشده 
تنهــا یک چالــش قانونــی و »ادعاهای 
لحظه آخری« اســت که هر چند موجب 
»سرخوردگی« است، اما سیاست دولت 
برای انتقال پناهجویان به روآندا »قاطعانه 
اجرا می شود.« دولت محافظه کار بوریس 
جانســون می خواهد مهاجرانی را که به 
صورت غیرقانونی یا در قایق های کوچک 
ناامن وارد کانال مانش می شوند، به رواندا 
در شــرق آفریقــا بفرســتند. در صورت 
پذیرش تقاضــای پناهجویی، متقاضیان 
می توانند در رواندا بمانند، 6500 کیلومتر 

دورتر از بریتانیا.

پیشخوان

تحرکات جدید سیاسی بین چین و روسیه نشان 
از عزم جدی دو کشــور برای نمایش اتحاد شرق 
علیه غرب دارد؛ اتحادی که هنوز به مرحله نظامی 
نرسیده اســت؛ اما می تواند نشانه هایی آشکار از 
ایجــاد بحران جدید در روابط شــرق و غرب را 
داشته باشد. والدیمیر پوتین، رئیس  جمهور روسیه 
و شی جین پینگ، همتای چینی  او، هفته گذشته 
بر عزم کشورهای خود برای تقویت همکاری های 
دوجانبه اقتصادی به منظــور مقابله با پیامدهای 

تحریم های غرب تأکید کردند.
کشــورهای غربی و به ویژه آمریــکا به دنبال 
تهاجم نظامی روســیه به خاک اوکراین، تاکنون 
ده هــا نوع تحریــم اقتصادی و تجــاری را علیه 
مقامات مســکو و الیگارش های روســی اعمال 
کردند؛ اما بیانیه مشترک صادر شده از سوی پکن 
و مسکو نشــان می دهد این تحریم ها چندان هم 
نمی تواند در روابط دو کشور تأثیرگذار باشد؛ زیرا 
چین در این بیانیه به صراحت از آمادگی خود برای 
افزایش روابط اقتصادی با مسکو خبر داده است. 

در تکاپوی روسیه برای مقابله با این تحریم  ها، 
کاخ کرملیــن در بیانیــه ای اعالم کــرد: »با در 
نظر گرفتن پیچیدگی اوضاع و وخامت شــرایط 
اقتصــادی جهان در پی تحریم هــای غیرقانونی 
غرب علیه روسیه، مسکو و پکن توافق کردند که 
همکاری های فی مابیــن را در زمینه های انرژی، 

مالی، صنعتی، حمل و نقل و موارد دیگر تقویت 
کنند.«

در همین حال، موضوعــی که باعث نگرانی 
شدید غرب می شود، توسعه فعالیت های نظامی 
مشترک بین دو کشــور است. رؤسای جمهوری 
چین و روسیه هفته گذشــته درباره توسعه روابط 
نظامی دو کشور نیز گفت و گو کردند. جان کربی، 
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پس از این صحبت، 
در جمع خبرنگاران حاضر شد و گزارش داد که از 
نظر آمریکا، هنوز چین به سمت کمک نظامی به 

روسیه نرفته است؛ اما باید با احتمال این اقدام نیز 
مقابله شود. 

در گفت وگوی بین شی جین پینگ و والدیمیر 
پوتیــن، اما رئیــس جمهوری چین بــا تأکید بر 
حمایت کشــورش از حاکمیت و امنیت روسیه، 
گفت: »چین مایل است به حمایت از روسیه در 
موضوعاتی مانند حاکمیت و امنیت این کشــور 
که باعث ایجاد نگرانی های عمده و بخشــی از 
منافع اساسی به شــمار می آید، ادامه دهد.« این 
اعالم حمایت و افزایــش همکاری های نظامی 

در شرایطی صورت گرفته است که چین از آغاز 
جنگ روســیه علیه اوکراین در 24 فوریه گذشته 
تاکنون از به کار بردن واژه »تهاجم نظامی« برای 
توصیف این عملیات جنگی خــودداری کرده و 
همواره ایاالت متحده آمریکا و ســازمان پیمان 
آتالنتیک شــمالی »ناتــو« را در این نزاع مقصر 
دانسته است. مقامات چینی همچنین از محکوم 
کردن عملیات روســیه در اوکرایــن خودداری 

کرده اند.
این کمک ها و همکاری هــای بین المللی در 
شــرایطی صورت می گیرد که مقامات مسکو و 
پکن جمعه گذشته پل جدیدی را نیز در مرزهای 
خاور دور افتتاح کردند کــه امیدوارند به تقویت 
تجارت دوجانبــه کمک کند. پیش از این آمریکا 
گفته بود چیــن از طریق مرزهــای زمینی خود 
تحریم های بین المللی علیه کره شــمالی را نیز 
دور می زند و ایجاد مرزهای زمینی ویژه با روسیه 
 
ً
این مســئله را به ذهن متبادر می کند که احتماال

چین بــرای دور زدن تحریم های آمریکا و کمک 
اقتصادی به روســیه آماده می شود و در عین حال 
خود را برای تحریم های آمریکا علیه پکن نیز آماده 
می کند؛ زیرا احتمال درگیری و تنش در تایوان هم 

باال رفته است. 
شــی جین پینگ و والدیمیر پوتین، چند هفته 
قبل از شــروع جنگ اوکراین در اواخر فوریه، در 
پکن نیز مالقات کردند و گفتند که روابط دو کشور 
»بی حدومرز« است. با این حال، این  نکته که آیا 
رئیس جمهوری چین در آن زمان از برنامه روسیه 
برای حمله به اوکراین خبر داشت یا نه، مشخص 

نیست!

تحرکات سیاسی جدید چین و روسیه در مقابل جبهه اروپا و آمریکا 

اتحاد جدید شرق علیه غرب

تصمیم »جو بایدن« برای دیدار با ولی عهد 
جنجالی عربســتان ســعودی، با اســتقبال 
نمایندگان کنگره روبه رو شــده است و یکی 
از آنها از بایدن خواســته است موشک های 
پیشــرفته به ریاض بدهد تا خاندان سعودی 
بتوانند با تجهیزات پیشــرفته تری به جنگ 

مردم بی دفاع یمن بروند. 
با وجــود اینکه بــه تازگی تعــدادی از 
نماینــدگان کنگره آمریــکا از دولت بایدن 
خواســته بودند که کمک های اطالعاتی و 
نظامــی خود به عربســتان در جنگ یمن را 
متوقف کند، حاال تعدادی از نمایندگان تندرو 
نیز از او خواسته اند در زمان سفر به عربستان، 
به ســعودی ها اطمینان دهد که سالح های 
مرگبارتــر و پیشــرفته تری بــرای مقابله با 
یمن در اختیــار آنها قــرار می دهد. »گای 
رشنتالر« نماینده مجلس نمایندگان آمریکا 

با اشاره به سفر اخیر خود به عربستان گفت: 
»سعودی ها یکی از بزرگ ترین متحدان ما در 
جهان هستند و به عنوان یک شریک امنیتی، 
ما روابط قوی با عربســتان سعودی داریم، 
آنها روابط قوی با ما دارند. بنابراین من برای 
مالقات با ولی عهد عربســتان بسیار هیجان 

زده بودم.« 
استوارت یکی دیگر از نمایندگان کنگره 
که در این ســفر حضور داشــته اســت، با 
وجود نقش محمدبن ســلمان در قتل جمال 
واشنگتن پست، در  خاشقجی، ستون نویس 
گفت وگــو با هیل گفت، ایــن موضوع او را 
از مالقــات با رهبر عربســتان نگران نکرد. 
استوارت گفت: »واقعیت این است که ما با 
رهبرانی از سراسر جهان مالقات می کنیم که 
درگیر مسائلی هستند که ممکن است با آنها 

مخالف باشیم.« 



شماره ۱۰5۱ |  دوشنبه  3۰ خرداد ۱۴۰۱

سیاست
6

 

آرش علویان قوانینی
کارشناساقتصادی

 دولت در اقتصاد
 مانند داور در فوتبال 

 توجه 
ً
یکــی از اقدامات مهمی که واقعا

به آن الزم بوده و ادبیاتش نیز در کشــور 
وجود دارد، موضوع فضای کسب وکار 
است. این کار نیازمند مطالعه جدیدی 
نیز نیست. بسیاری از کشورهایی که از 
بلوک شوروی سابق جدا شدند، انواع و 
اقسام طرح های موفق و ناموفق در حوزه 
فضای کســب وکار را اجرایی کردند؛ 
چرا که توجه به ایــن موضوع عالوه بر 
اینکه فضا را رقابتــی می کند، با همان 
حفظ انگیزه ها، پایداری اشتغال شما را 

تضمین می کند. 
یــک بنــگاه زمانــی می توانــد در 
اشــتغال  و  داشــته  فعالیت  بلندمدت 
موجود را حفظ کند که در رقابت برنده 
باشد؛ یعنی پیش شــرط تداوم فعالیت 
یک بنگاه اقتصــادی و عدم خروجش 
از بازار قــدرت رقابت پذیری آن بنگاه 
است. اینکه شما بخواهید به زور تزریق 
وام و حمایت از بنگاهی آن را سر پا نگه 
داریــد، فایده ای نــدارد؛ بلکه باید این 
انگیزه را بــرای آن بنگاه ایجاد کنید که 
فقط به شرطی پایدار خواهد ماند که در 

معرض رقابت باشد.
 در نتیجــه به نظر مــن باید یکی از 
رویکردهای کلی در دولت سیزدهم با 
توجه به انباشت مشکالت موجود این 
باشد که هیچ گاه هیچ طرحی که اساس 
آن بر رقابت نباشــد، در کشور اجرایی 
نشود؛ یعنی بنگاه هایی که از این طرح ها 
خارج می شوند، باید بنگاه های رقابتی 
باشند. ضمن اینکه تصویر اقتصاد کالن 
ما نیز باید روشن باشد. سرمایه گذاری 
 با نــرخ ارز 4000 

ً
که طرحــی را مثال

تومان شــروع می کند چهار ســال بعد 
اگر از روز اول نــرخ ارز امروز را ببیند، 
هیچ گاه این کار را آغاز نمی کند؛ چرا که 
طبیعی است این فعال اقتصادی در مسیر 
 بخواهد خــودش را از این 

ً
خود، حتما

وضعیت نجات دهد.
به هرحال ما با انباشت زیادی از این 
ناکارآمدی ها مواجه هســتیم و دولت 
سیزدهم میراث دار این وضعیت است. 
لذا به نظرم اولین کار دولت این اســت 
که باید برنامــه ای را تدوین کند که طی 
آن کارهایی که نباید بکند و می خواهد 
بکند، مشخص شــود. همین موضوع 
تخصیص منابع ارزان طی ســال های 
گذشــته بارها تجربه شده است و همه 
مــا می دانیم که آخر ایــن قصه به کجا 
ختم شده؟ چه مســائلی پیش می آید؟ 
و...  نقــش دولت در اقتصاد مانند داور 
در فوتبال است. همان طور که نباید داور 
در فوتبال برای خودش بازی بکند و گل 
بزند، جایگاه دولت نیز همین طور است. 
در صورتی که ما در برنامه های مان برای 
دولت ها هدف می گذاریم. لذا ابتدا باید 
جایگاه دولت به سر جای واقعی خودش 

بازگردد.
اگــر چه تحریم هــا و تــداوم آن به 
اقتصاد ایران آسیب زده و پیامدهایی را 
برای ما به همــراه دارد، اما باید همواره 
در برنامه ریزی های صورت گرفته برای 
اقتصاد کشور فرض را بر تداوم تحریم ها 
گذاشته و بر این اساس برنامه ریزی کنیم. 
از این رو مهم تریــن راه مقابله با فرض 
و  برنامه ریزی  بودن تحریم ها،  ادامه دار 
پیش بینی پذیرکردن اقتصاد ایران است.

بازار

یادداشت 

مدیریــت مصارف ارزی یکــی از اقدامات ضــروری تحقق 
ایران بدون نفت اســت. یکی از روش های مدیریت مصارف 
ارزی، جلوگیری از خروج ســرمایه از طریق ایجاد شــفافیت 
در تراکنش های بانکی اســت. روش هــای دیگر، نظیر اعمال 
محدودیت و افزایش تعرفه واردات کاالهای غیرضرور و لوکس 
و مدیریت سفرهای خارجی از طریق اخذ تصاعدی عوارض 
خروج از کشــور و مبارزه با واردات کاال به صورت غیررسمی 
)به جز مواد اولیه تولید( می تواند به کاهش مصارف ارزی کمک 
کند. بدون شک، در وضعیتی که درآمدهای ارزی یا به عبارتی 
ورودی ارز به کشــور با محدودیت مواجه است، باید به سمت 

کاهش خروج ارز از کشور حرکت کرد.

 مدیریت ارزی
منهای نفت

به گزارش »رویترز«، بانک جهانی پیش بینی رشــد اقتصادی 
جهان در ســال 2022 را یک ســوم کاهش داد و 2/9 درصد 
اعالم کرد. این ســازمان جهانی هشــدار داد، حمله روسیه به 
اوکراین، آسیب های ناشی از همه گیری کرونا را تشدید کرده و 

بسیاری از کشورها را در رکود فرو برده است. 
بانک جهانی در گزارشــی اعالم کرد، جنــگ در اوکراین 
کاهش رشد اقتصاد جهانی را تشدید کرده بود و این وضعیت 
اکنون وارد »یک دوره طوالنی مدت رشد ضعیف و تورم باال« 
شده اســت. »دیوید مالپاس« رئیس بانک جهانی اعالم کرد، 
رشد جهانی ممکن است در سال 2023 به 1/5 درصد کاهش 

یابد.

 رکود تورمی
شاخص

مدل کســب وکار عبــارت اســت از کلیاتی دربــاره انتخاب 
مشتریان، انجام وظایف و برون سپاری، ایجاد مطلوبیت برای 
مشتریان و تسخیر سود. در تعریفی دیگر، این مدل منطق سیستم 
کسب وکار در ایجاد ارزش است که پشت سر فرآیندهای واقعی 
شرکت قرار می گیرد. برخی دیگر مدل کسب وکار را شبکه ای 
از شــرکت ها می دانند کــه هدف آنان ایجــاد ارزش از طریق 
استقرار فرصت های فناوری اســت که به دلیل تفاوت آنها در 
موارد فنی، کاربر، سازمان و نیازمندی های مالی باید با یکدیگر 
تطبیق و موازنه پیدا کنند. مدل های کسب وکار موفق، با ایجاد 
منطق های ابتکاری، قابلیت های فنــی را با ارزش های واقعی 

اقتصادی مرتبط می کنند. 

 مدل کسب وکار
افزوده

از اوایل هفته گذشــته به دســتور بانک مرکزی 
صرافی ها مجاز شدند ارزهای ناشی از صادرات 
را بــا قیمت های نزدیــک به قیمت بــازار آزاد 
خریداری کنند. تا پیش از این، عرضه ارزهای با 
منشأ صادراتی در سامانه نیما صورت می گرفت، 
تفاوت معنادار نرخ دالر در ســامانه نیما با بازار 
آزاد را می تــوان یکی از عوامل مهــم در انتقال 
نیافتن دالر یا اسکناس آن به این سامانه دانست. 
بانک مرکزی در دســتورالعملی کــه به تازگی 
بــه صرافی های مجاز اعالم کرده، بر آن اســت 
تا بسترساز تســهیل در انتقال ارزهای ناشی از 
صادرات غیر نفتی به کشور باشد. استاد اقتصاد و 
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی   مزایای 
مصوبه جدید بانک مرکــزی و تأثیری را که در 
بــازار ارز و همین طور نرخ ارز به جا می گذارد، 

با صبح صادق در میان گذاشته است.
هیئــت  عضــو  شقاقی شــهری،  وحیــد 
علمی  دانشــگاه خوارزمی  در گفت وگو با صبح 
صادق دربــاره اقــدام ارزنده بانــک مرکزی و 
سیاســت های اتخاذ شــده به منظــور فروش 
اسکناس ارز صادراتی به صرافی ها در خصوص 
تســهیل این روند و اثرات آن در بازار ارز گفت: 
»بانک مرکزی با اقدامات و اتخاذ سیاست های 
درست می تواند روند ملتهب بازار ارز را کنترل 
کرده و گام به گام مدیریت کند. بنابراین مصوبات 
و سیاســت های مبتنی بر کاهــش التهاب بازار 
یک حرکــت رو به جلو به شــمار می  رود که به 
نظر می  رسد بانک مرکزی با تداوم این عملکرد 
می  توانــد بازار ارز را تا حــد مطلوبی آرام کند. 
سیاست تسهیل فروش اسکناس ارز به صرافی ها 
که بعد از جلسه رئیس کل بانک مرکزی با چند 
نفر از صرافان انجام شد، تصمیم درست و قابل 
دفاعی از ســوی بانک مرکزی اســت که برای 
کاهش التهابات بازار ارز و مدیریت آن اجرایی 

شده است.«
وی در این باره افزود: »به نظر می  رسد هدف 
بانک مرکزی اجــرای مصوبــه جدید کاهش 
انتظارات تورمی   فزاینده ای اســت که اقتصاد و 
معیشت مردم را از چند سو احاطه کرده است. از 
این نظر بانک مرکزی در حال حاضر قید سامانه 
نیما را زده و به صرافی ها مجوز داده است تا ارز 
حاصل از صادرات را به صورت اسکناس با نرخ 
توافقی از صادرکنندگان خریداری کنند. در واقع 
بانک مرکزی تالش می  کند با باز کردن این بستر 
برای عرضــه دالر به بازار بتواند تا حدی عرضه 

اسکناس دالر به بازار را بیشتر کند.«
عضو هیئت علمی  دانشــگاه خوارزمی   دراین 

باره افزود: »با اینکه این تصمیم دیر اتخاذ شد؛ اما 
می  تواند تا حدودی در کوتاه مدت روی کاهش نرخ 
ارز و بازگشت آرامش نســبی به بازار ارز اثرگذار 
باشد. آنچه در این باره حائز اهمیت است، تحلیل 
درست سیاســت ها و نداشــتن خوش بینی های 
غیر واقعی به راهبردهایی اســت کــه به صورت 
مقطعی بــرای مدیریت بازاری، چون بــازار ارز 
اتخاذ می  شــود، به این معنا که این مصوبه زمانی 
پاســخ می  دهد و به صورت مطلوب خواســته و 
هدف بانک مرکزی را تأمین می  کند که دولت در 
کوتاه مدت بتواند مانع افزایش نرخ تورم شود، در 
 این 

ً
غیر این صورت اگر تورم مدیریت نشود، قطعا

مصوبه نیز مانند بسیاری از سیاست ها و راهبردهای 
اقتصادی خیلی زود اثربخشــی خود را از دست 

خواهد داد و مانع کاهش نرخ ارز می  شود.«
این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصاد ایران در 
پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه و دستورالعمل 
جدیــد بانک مرکزی مبنی بر خرید اســکناس 
دالر صادرکنندگان از ســوی صرافی ها ظرفیت 
تغییر نرخ در بازار ارز را داشته و می  تواند منجر 
به کاهش نرخ ارز به زیر 30 هزار تومان شــود، 
گفت: »به نظر می  رسد این مصوبه در کوتاه مدت 
 می  تواند جلوی افزایــش قیمت دالر را 

ً
صرفــا

بگیرد و در کوتاه مــدت نرخ دالر را در محدوده 
32 هــزار تومان نگــه دارد، بنابراین به این معنا 
نیست که انتظار داشته باشیم دستورالعمل جدید 
بانک مرکزی شــوک مثبت بزرگــی بر اقتصاد 
کشور و به تبع آن بازار ارز وارد کند؛ به گونه ای که 

به تماشای کاهش نرخ ارز بنشینیم.«
وی در ایــن باره تصریح کــرد: »به این معنا 
که دستورالعمل جدید بانک مرکزی نمی  تواند 
شــوک بزرگی در بازار ارز ایجاد کند که انتظار 
داشته باشــیم مقاومت دالر را بشکند. با توجه 
به اینکه دالر در محدوده قیمتی 32 تا 32 هزار 
و 500 تومان مقاومت تاریخی داشــت، وقتی 

آن مقاومت شکســته شد روند تغییر کرد؛ یعنی 
مقاومت به حمایت تبدیل می  شود، لذا شکستن 
مقاومت دالر نیازمند اخبار بسیار پر قدرتی است 
که بتوانــد بازار را به صــورت واقعی به آرامش 

حقیقی برساند.«
عضو هیئت علمی   دانشگاه خوارزمی  در ادامه 
بحــث توضیح داد: »می  تــوان گفت مصوبه ای 
که به تازگی از سوی بانک مرکزی به صرافی ها 
ابالغ شده، خبری پر قدرت یا بسیار مثبتی نیست 
که بتواند روند موجود در بازار ارز را به ســرعت 
و شدت بشکند و نمی  توان انتظار داشت سطح 
حمایت را به سمت پایین بشکند، چرا که افزایش 
تنش های سیاسی و اخبار تداوم تعلیق مذاکرات 
وین بازار ارز را به شــدت تحت تأثیر خود قرار 

داده است.«
شقاقی شــهری خاطر نشــان کرد: »از منظر 
تکنیــکال دالر در رقم هــای کنونی در ســطح 
حمایتی قــرار دارد؛ اما آنچه مورد قبول اســت 
اینکه بانک مرکزی با ابتــکار عمل تالش کرده 
اســت تا با طرح این مصوبه بتواند مانع افزایش 
نرخ دالر در روزها و هفته های آینده شــود. این 
اقدام به این دلیل ارزنده است که هر فعالیتی مبنی 
بر جلوگیری از افزایش نرخ ارز بی واســطه روی 
افزایش نیافتن میزان تورم و افزایش قیمت کاالها 

تأثیر می  گذارد.«
ایــن تحلیلگــر اقتصــادی در خصــوص 
مزیت های تشویقی دســتورالعمل جدید بانک 
مرکزی برای بازگشت اســکناس دالر به بازار 
به صبح صادق گفت: »این دستورالعمل عامل 
مهمــی   در ترغیب و تشــویق صادرکنندگان به 
تزریق ارز خود به صرافی هاست؛ چرا که با این 
مصوبه فاصله بین قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد 
بسیار کاهش یافته است. اگر نرخ ارز نیمایی را در 
سامانه نیما 25 هزار تومان و نرخ ارز در بازار آزاد 
را 32 هــزار تومان در نظر بگیریم، این اختالف 

7 هزار تومانی به دلیل فاصله قیمتی بســیار باال 
عاملی در عرضه نشــدن دالرهای صادراتی به 
شمار می  رود، لذا چون این مصوبه فاصله بازار 
آزاد با نــرخ توافقی را کاهــش می  دهد، عامل 
مثبت یا ترغیب کننده ای است که صادرکنندگان 
را به ارائه اســکناس های دالر خود به صرافی ها 
عالقه مند می  کند، بنابراین مصوبه بانک مرکزی 
می  تواند به عرضه اسکناس در بازارمنتهی شود و 

اثرات مثبتی از خود به جا بگذارد.« 
علمی  دانشــگاه خوارزمی  در  هیئــت  عضو 
خصوص تجارت دالر چمدانی و ظرفیت هایی در 
این شکل در کشورهای همسایه برای نقل و انتقال 
دالر به کشور گفت: »با وجود تحریم ها اسکناس 
دالر از ســوی واردکنندگان و صادرکنندگان به 
اشــکال مختلفی وارد کشور می  شود. تجارت با 
کشورهای همسایه، از جمله عراق سهم بسزایی 
در ورود اســکناس دالر به کشور دارد. هر چند 
بــه دلیل تحریم ها، صادرکنندگان به اســکناس 
دالر دسترســی آســانی ندارند که به راحتی به 
داخل کشور منتقل کنند؛ اما در بسیاری از مواقع 
با شــگردهای خاص تجار، تحریم هــا دور زده 
می  شد؛ به گونه ای که امروز بخشی از اسکناس 
دالر به دلیل تجارت با کشورهای همسایه از این 

مسیر وارد کشور می  شود.«
وی در این باره توضیح داد: »به دلیل کاهش 
ارزش پول ملی، کاالی ایرانی برای کشــورهای 
همسایه از جمله عراق به شدت ارزان و به صرفه 
اســت؛ لذا تجار عراقی مایل به خرید کاالهای 

ایرانی و ورود این کاالها به عراق هستند.
خریداری اقالم مورد نظر آنها منجر به تزریق 
اســکناس دالر به اقتصاد کشــور می  شــود لذا 
خریدهای بدون واسطه یا با واسطه در این سطح 

ورود اسکناس دالر به ایران را تسهیل می  کند.«
وحید شقاقی شهری در پایان گفت وگو خاطر 
نشان کرد: »افزایش قیمت های جهانی به دلیل 
جنگ روســیه و اوکراین و مسائل تأثیرگذار در 
این موضوع عامل مهم دیگری برای خرید کاال 
از ایران به شــمار می  رود؛ چرا که قیمت کاالها 
در ایران همچنان از کشورهای همسایه ارزان تر 
است و به همین دلیل اسکناس دالر به صورت 
چمدانی وارد کشــور می  شود. بانک مرکزی بر 
این اســاس با تصویب این دستورالعمل تالش 
کرده اســت تا به صــورت کوتاه مدت انگیزه ای 
در صادرکننــدگان ایجاد کند تا اســکناس های 
دالر خود را به بازار عرضه کنند. قســمت مهم 
اثرگذاری این مصوبه که بانک مرکزی و دولت 
باید متوجه حساسیت آن باشد، مدیریت میزان 
تورم است، در غیر این صورت این مصوبه نیز به 
سرعت اثربخشــی خود را در بازار ارز از دست 

می  دهد.«

مرکزی  بانک   تصمیم 
قابل دفاع است

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی  در گفت وگو با صبح صادق

 ساحل عباسی
خبرنگار
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 ویژه نامه صبح صادق
به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی غرب وحشی

ور  ور  تر  تر
یم  تحر یم با  تحر با 

 بررســی جامعــه هــدف تحریم های آمریــکا علیه 
جمهوری اســالمی ایران نشــان می دهد، این کشور 
بزرگ ترین جنایت را در نقض حقوق بشــر از طریق 
تحریم ها مرتکب شده است. موضوعی که مورد تأیید 

گزارشگر ویژه سازمان ملل قرار گرفت. 
»النا دوهان« گزارشــگر ویژه سازمان ملل متحد 
اعالم کــرد: »این اقدامات)تحریــم( قهری یکجانبه 
به عنوان اقدامات تنبیهی، موازین حقوق بشــر جهانی 
را نقض کرده است. تحریم ها علیه شرکت هایی که با 
ایران تجارت داشتند و اســتفاده ابزاری از آن و اعمال 
تحریم های ثانویه امری غیرقانونی است. جلوگیری از 
داشتن حساب بانکی برای دیپلما ت های ایرانی خالف 
کنوانسیون وین بوده است و ممانعت از پرداخت حق 
عضویت ایران در سازمان های بین المللی هم خالف 
قوانین بین المللی اســت.« وی گفت: »تحریم هایی 
که علیه ایران اعمال شــده است از دید شورای حقوق 
بشر و مجمع عمومی سازمان ملل قابل توجیه نیست. 
تحریم های یکجانبه به شــکل اولیه و ثانویه و تهدید به 
اعمال تحریم ها همه اینها بحث وضعیت حقوق انسانی 
را به خطر انداخته است و این تحریم های اعمال شده 
به تحریم صادرات کاالها و تحریم بانک های ایران و 
تحریم غذا و دارو منجر شــده که سبب کاهش درآمد 
دولت و افزایش قیمت ها و  فقر و افراد آســیب پذیر و 

پناهندگان و زنان سرپرست خانوار شده است.«
واکاوی تحریم ها نشــان می دهد، در منشورهای 
بین المللــی و اعالمیه جهانی حقوق بشــر »تحریم« 
عاملی مهم در نقض حقوق بشــر معرفی شده است؛ 
این در حالی است که امروزه تحریم اقتصادی به طور 
گسترده برای دستیابی به مقاصد سیاسی به کار می رود 
و قدرت های جهانی در ظاهر شــعارهای عوام فریبانه 
حقوق بشر ســر می دهند و با شــتاب بیشتری از این 
حربه در جهت تأمین منافع خود و مهار کشورهای در 
حال توسعه استفاده می کنند. ایران نیز بعد از انقالب و 
ایستادگی در برابر خواسته های غرب و به ویژه آمریکا 
به بهانه های گوناگون، مانند نقض حقوق بشر در کشور 
به شــدت مورد آماج تحریم های جهان ســلطه قرار 
گرفته اســت؛ در حالی که طبق اسناد و شواهد ممکن 
جمهوری اســالمی ایران یکی از برترین کشورها در 
رعایت حقوق بشر به شمار می آید. در واقع این رفتار 

غرب و تحریم های شدید اقتصادی است که بسیاری 
از حقوق شــهروندی ایرانیان را نقض کرده اســت و 
غــرب نیز بدون توجه به نقض این حقوق و لطمه های 
انسانی ناشــی از آن تنها با هدف مهار نظام ایران، هر 
روز بر شــدت تحریم ها می افزاید. تنها  با نگاه به نوع 
رفتار ایران، با مهاجران افغانی می توان به عمق اهمیت 
حقوق بشر در منظومه فکری جمهوری اسالمی ایران 
پی برد که نظیر آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد.  نقض 
حقوق بشر از جانب آمریکا در حالی تشدید می شود که 
این کشور به تحریم »ثانویه« متوسل شده است؛ یعنی 
می خواهند روابط تجاری بین هدف تحریم های اولیه را 
از یک سو و کشورهای ثالث یا نمایندگان کشور ثالث 

را از سوی دیگر محدود کنند.
از آنجایی که زور در ســاختار حقــوق بین الملل 
هیچ گونه جایگاهی ندارد، شدت تحریم های آمریکا 
را می توان در راســتای تالش آمریکا برای استفاده از 
زور از طریق ابزارهای اقتصــادی نامید. به کارگیری 
تحریم های ثانویه چالش جدیــدی در ادبیات حقوق 
بین الملل است. دولت آمریکا اصلی ترین کاربر تحریم 
در نظام بین المللی اســت. از زمــان پیروزی انقالب 
اســالمی، ایران همواره مورد توجــه تحریم های این 
کشور بوده که منشأهای مختلفی داشته است، فارغ از 
آنکه این تحریم ها از سوی رئیس جمهور منعقد شده 
یا کنگره و... ، تحریم ها تأثیر بیشماری بر حقوق مردم 
ایران داشته است. اســتفاده از تحریم حقیقتی است 
که در راســتای نقض حقوق بشر که ایاالت متحده به 
صورت آشکار آن را مرتکب شده است و هم اکنون نیز 
بر آن سیاست ادامه می دهد. برای درک واقعیت نقض 
حقوق بشر از دریچه تحریم، کافی است به تالش های 
آمریکا در حوزه تحریم دارویــی که با جان میلیون ها 
انسان سرکار دارد، توجه شود. وقتی ایاالت متحده در 
راستای خوی استعمارگری، تالش می کند ملتی را از 
نیازهای اولیه بشری محروم کند، در واقع تالش دارد 
با قانون جنگل، حقــوق بین الملل را نقض کند. نکته 
جالب توجه آن است که کشورهای مدعی اروپایی نیز 
با پوشش حقوق بشر، تالش می کنند تأثیر تحریم ها را 
در ایران ملموس کنند و از هر بهانه ای برای ضربه زدن 
به بشــریت تالش می کنند. سه کشور انگلیس، آلمان 
و فرانســه با وجود گزارش های سازمان ملل در نقض 
حقوق بشر از بستر تحریم، همچنان رویگردان از درک 
و قبول این واقعیت اســت. البته این رفتارها، جایگاه 
این کشــورها را نــزد نهادهای مردمی و کشــورهای 

آزادی خواه به شدت تنزل داده است. 

اکبر معصومی
دبیرگروهپرونده

بررسی تاریخ جنایت های آمریکا نشان می دهد، 
برای این کشــور، منافع استعماری خود بسیار 
پر اهمیت تر از مسائل دیگری، همچون حقوق 
بشر است. بررســی گزاره های گوناگون ثابت 
می کنــد، آمریکایی  ها در دســتیابی به اهداف 
و خواســته های خود هیچ حــد و مرزی برای 
حقوق انســان ها قائل نیســتند و همه راه های 
ممکن را برای پیاده ســازی سیاست های شان 
اســتفاده می کنند. از جملــه جنایت هایی که 
ایاالت متحده علیه بشریت انجام داد، ایجاد و 
حمایت از گروهک های تروریستی برای تخریب 
کشــورها و هدف قرار دادن جان انســان های 
بیگناه اســت. به طور خالصه به برخی از این 

گروهک های تروریستی اشاره می شود.

 گــروه تروریســتی داعش: بررســی 
اقدامات تروریســتی داعش در غرب ۱

آســیا نشــان می دهد، این گروه تروریستی از 
خطرناک ترین و بزرگ ترین گروه های تروریستی 
اســت که جهان تاکنون به خود دیده اســت. 

شیوه آشنایی و دسترسی آنها به منابع اطالعاتی 
و عملیات های نظامی  و کار تبلیغاتی نشــان 
می دهــد، داعــش به نوعــی دســت پرورده  
آمریکاست. »مایکل تی. فلین« رئیس سابق 
پنتاگــون، در  آژانــس اطالعــات دفاعــی 
با شــبکه  »الجزیره«  تلویزیونی  گفت وگویی 
اعــالم کرد: »رشــد داعش نتیجه  مســتقیم 
حمایت ایاالت متحده از شورشیان سوری بود 
که هســته  مرکزی جنگجویــان آن را القاعده  
ترامپ،  دونالــد  تشــکیل می دادند.«  عراق 
رئیس جمهور ســابق آمریکا نیز در ســخنانی 
اعالم کرد، دولت اوباما به  صورت فعاالنه از 
گروه های افراطی ســلفی که بعدها به داعش 
تبدیل شدند، حمایت کرده است. ترامپ بارها 
تأکید کرد من می خواهــم بگویم که هیالری 
کلینتون مکار نیز یکــی از بنیان گذاران داعش 
است. مایک پنس، معاون ترامپ نیز با صدور 
بیانیه ای اعالم کرده بود، سیاست های اوباما و 
کلینتون به ایجاد داعش منجر شــد. آمریکا با 
ایجاد داعش و کشــتار وحشیانه مردم منطقه 
سعی داشت کشورهای منطقه را که مخالف 
سیاست های استعماری آمریکا هستند، نابود 

کند.

گروهک تروریستی پژاک: یک گروه شبه 
نظامی در شــمال غرب و غرب کشور ۲

است. گروهک »پژاک« در ۴ آوریل۲۰۰3 )۱6 
فروردیــن ۱3۸۲( و تحت هدایــت و رهبری 
حزب »پ.ک.ک«، حزب کارگران کرد ترکیه، 
در مناطــق هدف به منظور ضربــه زدن به نظام 
جمهوری اســالمی ایران آغاز بــه فعالیت های 
تروریستی کرد. »دیلی استار« در سپتامبر ۲۰۰6 
)شــهریور ۱3۸5( به نقل از »باییک« فرمانده 
ارشــد »پ.ک.ک« نوشــت: »واشــنگتن با 
شورشــیان کرد ایران )پژاک( ارتباط برقرار کرده 
است.«»ســیمور هرش« روزنامه نگار نشــریه 
»نیویورکــر« نیز در شــماره ۲7 این مجله طی 
مطلبی فاش کــرد: »نیروهای آمریکایی در حال 
حمایــت از پژاک بــه عنوان بخشــی از برنامه 
ناآرام سازی ایرانند... پژاک هم از ایاالت متحده 
و هــم از رژیم صهیونیســتی کمــک دریافت 

می کند.«
گروهک  ریگی:  تروریســتی  گروهک 

تروریســتی »ریگــی« به ســرکردگی 3
»عبدالمالک ریگی« از دل گروهک تروریســتی 
قدیمی تری به نــام »خلق بلوچ« بیــرون آمد. 
ســاختار امنیتی آمریکا )ســیا( از سال ۲۰۰۴ 

)۱3۸3شمسی( پس از ارتباط گرفتن با اعضای 
ایــن گروهک تروریســتی و تصمیم شــورای 
گروهــک مبنی بر ارتباط مســتقیم بــا آمریکا، 
می کند.  برنامه ریزی  را  متعــددی  مالقات های 
»سیمور هرش« روزنامه نگار آمریکایی در سال 
۲۰۰۸ )۱3۸7شمســی( فاش کرد که دولت 
آمریکا حامی و پشــتیبان گروهک ریگی است. 
شکی باقی نمی گذارد که آمریکا به وجود آورنده 
و حامی گروهــک تروریســتی »جنداللــه« به 

سرکردگی عبدالمالک ریگی است. 
 گروهک تروریســتی کومله: سفر ۲7  

شهریور ۱3۹۰سرکنســول آمریکا در ۴
عراق، »آلکسالساریکا« به اردوگاه های گروهک 
کومله شاخه مهتدی در سلیمانیه و حزب منحله 
دموکرات کردستان ایران در اربیل، نشان می دهد 
فعالیت این گروهک ها و همکاری آنها با آمریکا 
همچنان ادامه داشته و از عمق بیشتری برخوردار 
شده است. در دیدار عبدالله مهتدی، این عامل 
خودفروخته و مزدور، با عامل ســیا، بیان داشته 
است: »آمریکا تنها کشــوری است که ما بدون 
کمک و یاری نظامی آمریکا نمی توانیم کاری از 
پیش ببریم!« آلکسالساریکا در ادامه این دیدار، 
چندین میلیون دالر به شــبکه »روژهه الت« در 

تلویزیون این گروهک، برای تبلیغ سیاست های 
آمریکا و ســاخت برنامه های ضد ایرانی، هدیه 
می دهد! این هدیه در راســتای پیشــنهاد سیا به 
کنگره در ســال ۲۰۱۰ )۱3۸۹ شمسی( برای 
تصویــب بودجه بــرای حمایــت از گروه های 

مخالف جمهوری اسالمی  ایران اهدا شد.
 گروهک های تروریســتی خلق عرب: 

پــس از حملــه ارتش بعث بــه ایران، 5
گروهک های تروریستی »خلق عرب« به عوامل 
ستون پنجم عراق درمناطق مختلف خوزستان 
تبدیــل شــدند و بــا وطن فروشــی خائنانــه 
درکشتارمردم مقاومت کننده در برابر تجاوز ارتش 
بعث، نقش بسیار تأثیرگذاری را برای ارتش عراق 
بازی کردند؛ به حدی که این گروه تجزیه طلب، 
وابسته به آمریکا و انگلیس به شدت مورد نفرت 
و کینه مردم خوزســتان و عرب های ایرانی واقع 
شــده اســت. در ایــن راســتا، »ســولیوان« 
سفیرآمریکا در ایران، در سال های قبل از انقالب، 
در بخشی از اظهاراتش در سال ۱۹7۹ )۱35۸ 
شمسی( بیان داشت: »هرگروه میانه رو و متمایل 
ها برخیزد، در مورد 

ّ
به غرب که به مبارزه علیه مال

او به عنــوان یک گروه مترقی باعالقه تمام تبلیغ 
خواهیم کرد...«

یست ها ور تر خوانده  پدر 
یاسر طالبی

خبرنگار

دستان زینب ۱۳ ساله، مبتال به بیماری پروانه ای که 
به دلیل تحریم های آمریکا درمان او با وقفه روبرو شده؛

جان  او و صد ها کودک ایرانی دیگر  
به خاطر تحریم ها ی ظالمانه دارویی علیه ملت  ایران در خطر است.

امام خامنه ای: آمریکایی ها حق ندارند نام حقوق بشر را بر زبان جاری کنند. کسانی که لکه ننگ بمباران مناطق مسکونی در عراق و افغانستان
 و جاهای دیگر در پیشانی آنهاست. مظهر نقض حقوق بشر، خود آنها هستند؛ اینها وقاحت دارند که بازهم از حقوق بشر حرف می زنند. 

 حسن عابدینی 

ویترین دروغین پرونده
  جعفر قنادباشی ۱۰

ترجمه آمریکایی حقوق بشر  پرونده
 مهدی سعیدی۱۰

شاهکار جنایت غرب پرونده
۸
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شاید هیچ حادثه مهمی در تاریخ هزاره گذشته، همچون آغاز 
استعمارگری غرب، جهان را متأثر نکرده است. آن روز که برای 
اولین بار ســودای جهانگشایی و دستیابی به ثروت های ماوراء 
بحار و غارت شرق در دربار پادشاه پرتغال و اسپانیا شکل گرفت، 
کمتر کسی می توانست باور کند که این اقدام می تواند بنیان های 
زندگی در غرب و شرق را دگرگون کرده و نظامی فراگیر مبتنی 
بر سلطه و استثمار بخشی از جهان بر بخشی دیگر شکل گیرد. 
اما چنین شــد و در طول پنج قرن تمام کشــورهای قاره آسیا، 
آفریقا، آمریکا، اقیانوسیه )به استثنای چند مورد(، تحت سلطه 
استعماری یا نیمه استعماری کشورهای غربی اعم از پرتغال، 
اسپانیا، هلند، انگلیسی، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک، دانمارک 
و ایاالت متحده درآمدند و منابع انســانی و طبیعی و فرهنگی 
آنان غارت شده و برای ساختن تمدن غرب به یغما رفت. کتاب 
»جنایات غرب« در حدود 800 صفحه تالش دارد بخشی از 
این تاریخ سیاه غرب را به نمایش درآورد. کتاب در چهار فصل 
تدوین شده است که در فصل نخست، چیستی و تاریخ استعمار 
و استعمارگران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. شناخت 
شکل گرفته در اذهان اغلب به صورت گزینشی و ناقص تصویر 
شــده و بدون شک، شــناخت همه جانبه و مبتنی بر مستندات 

ن 
ّ

تاریخی، می تواند نگرش مخاطب را نســبت به عنوان »تمد
غرب« تغییر دهد و حساسیت ها و دغدغه هایی را برانگیزد که 
پیش از آن به سبب بی اطالعی یا کم اطالعی وجود نداشت. در 
فصل دوم این کتاب به ادوار استعمار اشاره شده است که از آن 
جمله اســتعمار در دوران باستان و استعمار نو و استعمار فرانو 
به تفصیل بیان شده است. در فصل سوم از این کتاب به میراث 
استعمار در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
اشاره شده است. در فصل چهارم کارنامه استعمارگران طی پنج 
قرن بیان شده است، در میان استعمارگران می توان از کشورهای 
پرتغال، اسپانیا، هلند، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان، بلژیک و 
آمریکا به مثابه مهم ترین کشورهایی یاد کرد که در طول حدود 
پنج قرن بیشترین فجایع بشری را آفریدند. البته در این فهرست 
نام های دیگری نیز وجود دارد که این کتاب مهم ترین آنها را بیان 

کرده است.

مروری بر کارنامه سیاه تمدن غرب در پنج قرن استثمار و غارت جهان

مهدی سعیدی
کارشناس  تاریخ

 اشغالگری خونین 
کارنامه استعمارگران  ایتالیا

 پیدایش امپراتوری اســتعماری ایتالیا 
با خریــد شــرکتی تجاری در شــهر 
ســاحلی »عصب« در دریای ســرخ و 
کشور اریتره به ســال ۱8۶۹ آغاز شد. 
در ســال ۱88۲، این خریــد از طریق 
دولت ایتالیا مصادره شد و اولین قلمرو 
خارجی ایتالیا به حساب آمد. در طول 
دو دهه بعدی، سرعت اروپایی ها برای 
تصاحــب آفریقا افزایــش یافت که به 
اصطالح »تقال برای آفریقا« نام گرفت. 
در این دوران شــاهد رقابــت ایتالیا و 
فرانسه بر سر سرزمین های شمالی آفریقا 
و بــه خصوص تصرف تونس هســتیم 
که در نهایــت به تنظیم قرارداد »باردو« 
در ســال ۱88۱، و ســلطه فرانسوی ها 
انجامید. این مســئله خــود به کینه ای 
در روابط این دوکشــور بدل شد که در 
 قالب جنگ جهانــی اول، ظهور و بروز

 کرد.
با شــروع جنگ جهانی اول در سال 
۱۹۱۴، ایتالیا به تنهایی یک مســتعمره 
)اریتره(،  در ســاحل دریــای ســرخ 
تحت الحمایــه بزرگی در ســومالی و 
قدرت مدیریتی لیبی را به دســت آورده 
بود. در خارج از آفریقا، ایتالیا صاحب 
امتیاز »تین تسین« در چین بود و »جزایر 
دودکانیز« در نزدیکی سواحل ترکیه را 
در اختیار داشت. در طول جنگ جهانی 
اول، ایتالیا، آلبانی جنوبی را اشغال کرد 
تا به  دست اتریش و مجارستان نیفتد. در 
سال ۱۹۱۷، یک تحت الحمایه در آلبانی 
تأســیس کرد که تا ســال ۱۹۲0، باقی 
ماند. در سال ۱۹۳۹، ایتالیا مجدد آلبانی 
را اشغال و ضمیمه کشور فاشیست خود 

کرد.
دوران حاکمیت ایتالیایی ها در لیبی 
یکی از خشونت آمیزترین دوران استعمار 
اســت که در قرن بیســتم و در کمتر از 
صدسال گذشته اتفاق افتاده است. یک 
روزنامه نگار انگلیســی که روزگاری را 
در لیبــی حاضر بــوده، مخالفت خود 
با ســربازان ارتــش ایتالیــا چنین بیان 
کرده اســت: »غیر از قتل و جنایت کار 
دیگری از این ارتــش بر نمی آید.« وی 
نامه ای با لحن شــدید به ژنرال کانیفا، 
ر شد که 

ّ
فرمانده ارتش نوشــت و متذک

این ارتــش، نه تنها یک ارتش به معنای 
واقعی نیست؛ بلکه از دسته ای راهزنان 
و آدم کش تشــکیل شده است! سربازان 
ایتالیایــی جانیانی بودند که با شــعار 
 عمران و آبادانی هر عمل زشتی را توجیه 

می کنند!
در یکی از کشتارهای مردم مسلمان 
لیبی در دهه ۱۹۳0، بیش از 5۷0 هزار 
اعراب ســاکن طرابلس و برقه را از بین 
ایتالیایی در سال  بردند. وحشــی های 
۱۹۳۱در روستاهای منطقه »الکفره« سه 

روز تمام مردم را به گلوله بستند.
 جنایات آنها شــامل قتــل و غارت 
و تمتع از زنان و کشــتن آنــان، از بین 
بــردن پیرمــردان و کــودکان، به آتش 
کشیدن خانه ها و مزارع و هتک حرمت 
 مســاجد و زیر پا نهــادن صحیفه قرآن 

می شد.

قتــل عام یــک پنجــم جمعیــت لیبی 
توسط ایتالیا.

اعالم اســتقالل آمریکا در اواخر قرن 
هجدهم، سرآغاز شکل گیری کشوری 
بود.  اســتعمار گری  جدید در عرصه 
مطابق بــا دکترین مونــرو، اروپاییان 
دیگر حــق نفــوذ در قــاره آمریکا را 
نداشــتند. مســاحت آمریکا تا اوایل 

قرن نوزدهم، یک ســوم انــدازه کنونی 
بود؛ اّما سیاست های توسعه طلبانه آنها 
موجب گسترش مرزهای آن به وضعیت 
کنونی شد. اولین جنایات آمریکایی ها 
را باید در تاریخ قتل عام سرخ پوســتان 
جســت وجو کــرد. از ســال ۱800 تا 
۱8۳5، تمام قبیله های سرخ پوســت به 
آن ســوی می سی سی پی تبعید شدند و 
کار انتقال و اســتقرار آنان در شرایطی 
صــورت گرفت کــه فقــط تبعیدهای 
هیتلری می تواند یادآور آنها باشد. پس 
از ســال ۱8۴0 و احداث راه های آهن، 
سرخ پوستان آخرین سرزمین های خود 
را نیز از دســت دادنــد و در اردوگاه ها 
جای گرفتند. بوفالوهــا که غذا، لباس 
و مســکن آنها را تأمین می کردند، گله 

گله کشته شــدند و مقاومت مسلحانه 
سرخ پوستان با کشــتار »وونددنی« در 
ســال ۱8۹0 به پایان رســید. با تبدیل 
آمریکا به کشــوری قدرتمند و صاحب 
ثروت، خوی استعمارگری اروپایی ها به 
ساکنان این سرزمین نیز منتقل شد و به 
همین دلیل با آغاز قرن بیستم به تدریج 
این کشور به بزرگ ترین متجاوز جهانی 
ل شــد. آمریکا با مداخله آشکار از 

ّ
ُمبد

طریق سلطه و استثمار اقتصادی، تهاجم 
فرهنگــی، حمله نظامی، پیــاده کردن 

نظامیان، تهدید یا توّســل به کودتای 
نظامی و ســرنگون کردن دولت های 
ــی و مردمی اقــدام می کــرد. در 

ّ
مل

واقع دولت هایــی که حاضر نبودند به 
برنامه ها و خواسته های یکجانبه گرایانه 
تن در دهند، حذف شده و دولت های 
مجری منافع ســرمایه داری را به جای 
آنها برسر کار می آورد. آمریکا طی یک 
قرن اخیر، به ویژه پس از جنگ جهانی 
دوم، با این روش منافع خود را در جهان  
سوم تثبیت کرده است. تنها در نیمه دوم 
قرن بیستم، آمریکا حدود ۱00 کودتای 
نظامــی و برانــدازی حکومت هــا را 
طراحی و رهبری کرده است و ده ها بار 
به طور مستقیم به اشغال نظامی کشورها 
دســت زده یا آنها را به مداخله نظامی 
تهدید کرده اســت. کوبا، پورتوریکو، 
هاوایی، نیکاراگوئه، پاناما، فیلیپین، کره 
جنوبی، ویتنام، کامبــوج، الئوس و ... 
تنها بخشی از سرزمین هایی هستند که 
در قرن بیستم مورد تجاوز آمریکایی ها 

قرار گرفته اند. 

در سال ۱9۷۲ میالدی، ۲۰۷ فروند بمب افکن های بی۵۲  آمریکایی در عملیات »لین باکیر« با ۷۴۱ 
سورتی پروازی ۱۵۲۳۷ تن بمب را در ۱۱ روز بر فراز  ویتنام فرو ریختند.

غربی ها سه قرن دنیا را غارت کردند؛ از شرق آسیا، از اندونزی، از فیلیپین، از نپال، از شبه قاره  هند بگیرید تا آسیای مرکزی و 
آسیای غربی و تا شمال آفریقا، بخش های مغرب آفریقا و تا سرتاسر آفریقای سیاه؛ به اینجا اکتفا نکردند، آمریکای جنوبی را هم 
دست گذاشتند، آنجا را هم غارت کردند؛ قاره آمریکا را! قاره آمریکا هم صاحبانی داشت، تمدنی داشت، ملت هایی داشت؛ 
این ها با حیله های گوناگون- که همه  این ها در تاریخ های دقیق مشخص است؛ کتاب بخوانید ان شاءالله، این حقایق را بیشتر 
از نزدیک درک کنید- فاجعه آفریدند؛ قتل، غارت، کشتار جمعی، شکنجه، فشار، برده گیری، برده داری؛ این کارها را غربی ها 
کردند. در این ســه قرن، در همان حالی که غربی ها در عمل این جور مشغول جنایت بودند، روشنفکران شان و متفکران شان 
برای دنیا قانون حقوق بشر کشف می کردند و وضع می کردند! یعنی این تناقض در عمل و قول، این ریاکاری غربی ها ]مشهود 
است[.  کشورهای اروپایی، بعد هم آمریکا به معنای واقعی کلمه در سرتاسر دنیا انواع و اقسام جنایتها را انجام دادند. این ها 

شاهکارهای تمدن غرب است!  )رهبر معظم انقالب ۱۴۰۱/۳/۱۴(

شاهکار 
غرب نسل کشی سیاهان جنایت 

کارنامه استعمارگران آلمان
 با حمله ناپلئون در ســال ۱80۶ و تسلیم 
فرانسوای دوِم امپراتوری آلمان و اتریش، 
عنوان امپراتــوری مقدس رومن ـ ژرمانی 
هم از بین رفت. ســال ها طول کشــید تا 
آلمان اتحــاد خود را باز یابــد و به منزله 
کشــوری قدرتمند در اروپــا نقش آفرین 
مات کار بدین سان فراهم آمد 

ّ
باشد. مقد

که بــا روی کار آمدن گیــوم اول )ویلهم 
اول( در سال ۱8۶۲، که فردی جاه طلب، 
ولی فاقد خالقیــت بود، به نیروی نظامی 
کشــور توّجه زیادی معطوف شــد؛ ولی 
آنچه پروس را در زمان وی به اوج رسانید، 
انتخاب بیســمارک به عنوان صدراعظم 

بود. 
سیاست خارجی آلمان پس از سقوط 
بیسمارک به »سیاست جهانی« معروف 
ی داشت: 

ّ
شد. این سیاســت دو نمود کل

۱ـ توســعه نیــروی دریایی؛ ۲ـ توســعه 
نفوذ اســتعماری. آلمــان، در پایان قرن 
استعماری  کشــاکش های  وارد  نوزدهم 
شد. امپریالیســم آلمان به این دلیل که با 
تأخیر زیاد نســبت به همســایگان خود، 
وارد کارزار می شــد، شــانس زیادی در 
تسخیر مناطق بدون صاحب نداشت؛ با 
وجود این تا سال ۱۹۱۴، پس از انگلیس 
و فرانسه به صورت بزرگ ترین استعمارگر 

آفریقا درآمد.
حضور آلمانی ها در آفریقا با کشتار و 
نسل کشی همراه بود. بین سال های ۱۹0۴ 
تا ۱۹08 نیروهای آلمانی ده ها هزار نفر از 
قبیله »هررو« را قتل عام کردند. آلمانی ها 
باخدعه و به زور اسلحه، شهرهای اصلی 
کرانه آفریقــا از مرز آنگوال تــا رودخانه 
اورنج را گرفتند و بعد در آفریقای جنوب 
غربی پیش رفتند. آنها نظام اســتعماری 
بدون انعطافی به وجــود آوردند و به زور 
بیشــتر اراضــی کشــاورزان آفریقایی را 
غصــب کردند. وقتــی مــردم بومی در 
برابر این وحشی گری های آلمانی ها قیام 
کردند )سال های ۱8۹۳تا ۱۹0۳( با قتل 
عام روبه رو شــدند؛ چنانکه از 80 هزار 
هررویی و ۲0 هزار نامایی، فقط ۱5 هزار 
هررویی و ۹ هزار نامایی در ســال ۱۹۱۱ 

زنده ماندند!
آلمانی ها در تانزانیا کشاورزان را از سال 
۱8۹۳ به کاشت سیسال، از سال ۱۹00 به 
کاشت کائوچو، از سال ۱۹0۳ به کاشت 
پنبــه و در کنار آنها کاشــت قهوه مجبور 
کردند، که با مقاومت کشــاورزان بومی 
مواجه شدند. آلمانی ها سعی کردند این 
مقاومت مردم را با تفســیرهای نژادی که 
از طریق به اصطالح مقاالت علمی انجام 
می گرفت، سرکوب کنند و آفریقایی ها را 
به تنبلی، خشونت و مفت خوارگی متهم 
عی بودند سیاه پوســتان 

ّ
کردند. آنهــا مد

ناالیق در موقعیتی نبودند که بتوانند حّق 
تعیین سرنوشت خود را داشته باشند. در 
سال ۱۹0۴، ۱۲0 هزار دهقان تانزانیایی 
که حقوق اولیه انســانی خود را خواهان 

بودند، به دست آلمانی ها کشته شدند. 
نامیبیا، کامرون، توگو، تانزانیا، گینه نو 
و جزایری در اقیانوس آرام، برای ســالیان 
متمادی تحت سلطه استعمارگران آلمانی 

بوده اند.

بین ســال های ۱9۰۴ تــا ۱9۰۸ نیروهای 
آلمانــی ده ها هزار تن از قبیله»هررو « 

را قتل عام کردند. 

مچ های بریده یک ملت
کارنامه استعمارگران  بلژیک

ورود به جرگه اســتعمارگری بلژیک با 
به قدرت رســیدن »لئوپولــد دوم« آغاز 
می شود. او پس از پدرش در ۱۷ دسامبر 
۱8۶5، به تخت نشست و تا زمان مرگ، 
پادشاه بلژیک بود. این پادشاه خون خوار 
ت اشغال جمهوری 

ّ
بلژیکی، در طول مد

دموکراتیک کنگــو موجب قتل و مرگ 
بیش از ۱0 میلیون نفر از مردم این کشور 
شد! لئوپولد دوم پادشاه بلژیک در ابتدا با 
شــعار پایان دادن به بردگی به میدان آمد 
و با انجام دسیســه های بسیار، سرانجام 
ق شــد در نشســت برلین، کنگو را 

ّ
موف

تحت سلطه درآورد.
لئوپولد دوم فقط به کنگو نظر نداشت؛ 
بلکه به مصر و فلسطین هم چشم دوخته 
بود. بلژیکی ها نتوانستند مصر را به دست 
آورند و از فلســطین یا چیــن هم که در 
آن ســرمایه گذاری زیادی کــرده بودند، 
چیزی عایدشان نشد. بلژیک در نشست 
برلین، ســرزمینی به وســعت بیش از 
۳۶000000 کیلومتر مربع را به تصّرف 

درآورد.
لئوپلد در طول تســلطش بر کنگو، 
غارت و جنایت هــای فراوانی به جای 
گذاشــت که در طول تاریخ اســتعمار 
کمتر می توان برای آن نظیری پیدا کرد. 
او معامــالت تجــاری اش را بــه منزله 
تالش های »بشردوســتانه« و »علمی« 
و با نام جامعه بین المللــی آفریقایی ها 
به انجام می رساند و مردم به بند کشیده 
شده کنگو را برای استخراج منابع کنگو 
به کار می گرفت. پادشــاهی او شــامل 
اردوگاه هــای کار، قطــع اعضای بدن، 
شــکنجه و اعدام بــود. در ایــن دوران 
ماجراجویان بلژیکــی در طول رودخانه 
کنگو تا قلب این ســرزمین پیش رفته و 
تمام سرزمین کنگو را تحت سیطره خود 

درآورده بودند.
پادشاه بلژیک برای آنکه مردم بومی 
را بــه پرداخت مالیــات و کار اجباری 
وادار کند، قوانین سخت و خشنی را در 
مستعمره خویش برقرار کرد. بلژیکی ها 
برای به دســت آوردن منافع بیشتر، گاه 
زنان قبیلــه ای را گــروگان می گرفتند و 
فقط در صورتی آنها را آزاد می کردند که 
شــوهران آنها عاج و کائوچو به سربازان 
تیرباران  بلژیکی تحویل دهند! وگرنــه 
می شدند یا دست های شان قطع می شد. 

مجبورکردن  بــرای  اســتعمارگران 
بومی هــا به انجــام کار رایــگان، زن و 
فرزندان شــان را به گروگان می گرفتند. 
آنهــا بومیان را به کار اجبــاری با اعمال 
ه وا می داشــتند . گاهی برای گرفتن 

ّ
شاق

زهرچشم و اجبار به همکاری با ماشین 
عظیم ســرمایه داران بلژیکی، دهکده ها 
را می سوزاندند، دســت و پاها و سرها 
را می بریدند، اجساد را مثله می کردند و 
بدن ها را در جهت طولی با شمشیر به دو 

نیم می کردند!
عکس های منتشر شده از دست های 
قطع شــده کنگوئی ها، از سوی »آلیس 
هریــس« عکاس زن انگلیســی پژواک 
جهانی داشــت و گوشــه ای از جنایات 

بلژیکی های متوحش را به ثبت رساند.

لئوپولد جنایتکار و دست های بریده 
کنگویی.

 غارتگر بزرگ
کارنامه استعمارگران انگلیسی

شاید در بسیاری از محافل وقتی از استعمار 
ســخن به میان می آیــد، در اولین گام نام 
بریتانیــا در ذهن ها نقش می بندد. گویا نام 
ایــن جزیره با غارت و تجاوز و اســتعمار 
گره خورده اســت! انگلیســی ها دیرتر از 
اسپانیایی ها و پرتغالی ها و هلندی ها و حتی 
فرانسوی ها به عرصه اســتعمارگری قدم 
نهادند؛ ولی خیلی زود توانستند خود را به 
بزرگ ترین استعمارگر قرن نوزدهم و نیمه 

اول قرن بیستم تبدیل کنند.
مســاحت نواحــی تحــت حکومت 
امپراتوری بریتانیا در سال ۱۹۲۲، به بیش 
از ۳۳ میلیــون کیلومتــر مربع و جمعیت 
امپراتوری به بیش از ۴50 میلیون نفر رسید 
و به این ترتیب امپراتوری بریتانیا بر بیش از 
یک چهارم از خشکی های کره زمین و یک 
چهارم جمعیت جهان در آن دوران تسلط 
داشــت. ســرزمین های تحت فرمان این 
امپراتوری در سراســر جهان پراکنده بود. 
گزاره مشهور »امپراتوری ای که خورشید 
در آن هرگــز غروب نمی کنــد«، تعبیری 
اســت که هر چند از تفاخر انگلیســی ها 
برخاسته است؛ اما حقیقت آن است که از 
گستره جنایات انگلیسی ها سخن می گوید. 
گستردگی امپراتوری بریتانیا به پراکندگی 
میراث سیاســی و فرهنگی بریتانیا و زبان 
انگلیسی در سراسر جهان انجامید و همین 
سیطره موجب آن شــده است که در ذهن 
انگلیسی ها توّهم خودبزرگ بینی نسبت به 

دیگر مردمان خلق شود.
در سده هیجدهم میالدی، انگلستان به 
بزرگ ترین قدرت برده دار زمانه بدل شد. 
در نخستین سال های این سده انگلیسی ها 
ســالیانه حــدود ۳۶ هــزار بــرده حمل 
می کردند. در سال ۱۷۷0، نیمی از تجارت 
برده غرب آفریقا در دســت انگلیســی ها 
بود که ناوگانی مرکب از ۲00 کشــتی، با 
ظرفیت 50 هزار برده در اختیار داشــتند. 
در دهــه ۱۷80، حجم »تجــارت« برده 

انگلیسی ها به 80 هزار نفر در سال رسید.
مهم ترین مستعمره انگلســتان را باید 
شبه قاره هند دانست که به تمام معنا غارت 
شــد! تحقیقات جدید انجام شده از سوی 
اقتصاددان نامدار »اوتســا پاتنایک« که به 
انتشارات دانشــگاه کلمبیا منتشر  تازگی 
کرده، نشان می دهد در دوره زمانی ۱۷۶5 
تــا ۱۹۳8 بریتانیا در مجمــوع حدود ۴5 
تریلیون دالر از ثروت های هند را به جیب 
زده است. برای آنکه بهتر معنای این رقم را 
درک کنیم، بد نیست بدانیم که ۴5 تریلیون 
دالر ۱۷ بــار از کل تولید ناخالص داخلی 

ساالنه امروز بریتانیا بیشتر است!
بخش هــای گســترده ســرزمین های 
آمریکای شمالی، جزایر دریای کارائیب، 
بلیز، ترینیداد و توباگو، باربادوس، باهاما، 
برونئی،  بنگالدش،  پاکستان،  هندوستان، 
برمــه، میانمــار، هنگ کنــگ، مالزی، 
آفریقای  غنا،  گامبیا، سیرالئون،  اندونزی، 
جنوبی، بوتسوانا، زیمباوه )رودزیا(، زامبیا، 
ماالوی، ســوازیلند، کنیا، جزایر سیشل، 
اوگاندا، تانزانیا، مصر، ســودان، استرالیا، 
زالندنو، عراق و... برای ســالیان متمادی 
تحت ســلطه اســتعمارگران انگلیسی ها 

بوده اند.

نواحی تحت استعمار بریتانیا در سال 
۱9۲۲، به بیش از ۳۳ میلیون کیلومتر 

مربع بود.

 پیشگامان غارت شرق
کارنامه استعمارگران پرتغالی

پرتغال، نخســتین قدرت استعماری بود 
که توانست به ســرزمین آفریقا راه یابد؛ 
همچنین اولین کشوری بود که به تجارت 
برده در آفریقا روی آورد و نخستین محموله 
برده و طال به سال ۱۴۴۱ وارد لیسبون شد. 
در قرون پانزدهم و شــانزدهم استفاده 
از ســالح آتشین و آشــنایی با قطب نما و 
ان کشتی، راه کشفیات جدید را برای 

ّ
سک

قدرت های غربی باز کرده بود. پرتغالی ها 
اولین ملتی بودند که از این وسیله جدید 
استفاده کرده و پیش قراول تجارت عظیم 
ماوراء اقیانوس ها شــدند. پرتغالی ها از 
اواخر قرن پانزدهم هندوســتان را غارت 
کردنــد و خاک طال، عاج، ســنگ های 
گران بها و منسوجات ابریشمی را با خود 
می بردند. پرتغالی ها بازرگانان عرب را از 
هندوستان بیرون راندند و کلنی های خود 

را بنا نهادند. 
در آغــاز دوره اســتعمار مطابــق با 
معاهده »توردسیاس« در ۱۴۹۴ میالدی 
جهان خــارج از اروپا به دو قلمرو جهانی 
استعمارگران پرتغالی و اسپانیایی تقسیم 
شد. استعمارگران پرتغالی در قاّره آمریکا 
نیــز با تمام تــوان حضور یافتنــد و اداره 
بزرگ ترین ســرزمین جنوبی ایــن قاّره، 
یعنی برزیل را در اختیار خود داشــتند؛ و 
این در حالی است که مناطق استراتژیکی 
ط بر دماغه امید 

ّ
از آفریقا و از جمله تســل

نیک برای ســال ها در اختیــار آنان بود و 
سیطره آنان تا خلیج فارس، اقیانوس هند 
و سواحل ســنگاپور و جنوب شرق آسیا 

گسترانیده شده بود. 
صاحب نظران تاریخ حکومت پرتغال 
را در آفریقــا با واژه »فوق اســتعماری« 
توصیــف کــرده و آن را ابتدایی تریــن و 

خشن ترین نوع استعمار معرفی می کند. 
تجــارت بــرده داری اولیــن بــار از 
ســوی پرتغالی هــا کلید خــورد و دیگر 
اســتعمارگران آن را گســترش دادند. در 
تجارت پر ســود برده، کشیشان، سربازان 
و ســوداگران پرتغالی با یکدیگر رقابت 
نشــان می دهد، در  برآوردها  می کردند. 
فاصله سال های ۱580 تا ۱8۳۶، بیش از 
ســه میلیون آفریقایی را به صورت برده از 

آنگوال خارج کرده اند.
همچنین در کنار برده داری، سیاست 
اســتعمارگری  تاریخ  در  اجباری«  »کار 
پرتغال بیشتر به چشــم می خورد تا دول 
استعماری دیگر؛ به همین دلیل است که 
»قوام نکرومه« انقالبی به نام غنا، در کتاب 
خود »آفریقا باید متحد شود« می نویسد: 
ه رژیم پرتغــال در آفریقا 

ّ
»ســیاه ترین لک

کار اجباری اســت که تا زمان حاضر نیز 
ادامه دارد و معادل نوعی بردگی به شمار 
مــی رود. با مردم نظیــر حیوانات کارکن 

رفتار می کنند.«
بخشی از ســرزمین هند، شبه جزیره 
ماالیا در جنوب شــرقی آســیا )شــامل 
ســنگاپور و بخش هایی از کشــورهای 
مالزی، اندونزی، برمه و تایلند(، آنگوال، 
کنیا، تانزانیا، موزامبیک، ســومالی، گینه 
بیسائو و سرزمین پهناور برزیل در آمریکای 
جنوبی، ســالیان متمادی تحت ســیطره 

استعمارگران پرتغالی قرار داشته است.

واســکو دوگاما) کاشف پرتغالی(،صیادان 
بی سالح را مثله می کرد، دست و پای آنها 

را با پیامی کتبی برای حکام می فرستاد !

سالخی  برای طال
 کارنامه استعمارگران اسپانیایی

اسپانیایی ها با ورود به قاره آمریکا توانستند 
بــه دومین اســتعمارگر اروپایــی پس از 
پرتغال تبدیل شوند. اسپانیاها را می توان 
پیشــگامان قتل و غارت و جنایت در قاره 
آمریکا دانست که در مسیر دستیابی به طال 
و نقره از هیچ اقدامــی کوتاهی نکردند! 
وقتی در ســال ۱۴۹۲، کریستف کلمب، 
به جزیره ســن دومینک پا گذاشــت، در 
آنجــا بیشــتر از یک میلیون نفر ســاکن 
بودند؛ اّما از این جمع، پس از هفده سال 
)۱50۹م( فقط سیزده هزار بومی مانده و 
 بقیه به دست فاتحان اسپانیایی کشته شده 

بودند!
اســپانیایی ها به مدت سه قرن جلوی 
حرکت تاریخ را در آمریکای التین گرفتند 
و تاریخ منطقه به مدت سه قرن بی حرکت 
و ایستا باقی  ماند؛ به گونه ای که تمدن های 
این منطقه به کلی نابود شده و مردم منطقه 
قتل عام شــدند یا محل زندگی خود را به 

اجبار ترک کردند.
دوران فتح آمریکای التین و کارائیب ـ 
حدود سال های ۱۴۹۲ تا ۱5۷0ـ دورانی 
حاکی از سر به نیست کردن تمامی مردمان 
به صورت سازمان یافته و عمدی با شکنجه 
بی رحمانه اســت. این برنامه، شــامل به 
بردگی کشاندن، سرکوب فرهنگ، تاریخ 
و زبان های آن مردمان است. در آمریکای 
جنوبی، تهاجم نظامی و فرهنگی اسپانیا به 
مدت سه قرن با سرکوب، کشتار و نابودی 

بومیان منطقه توأم بود. 
دکتر همایون الهی در کتاب »شناخت 
ماهیت و عملکرد امپریالیسم« می نویسد: 
»بین ســال های ۱5۲۱ تا ۱۶۶0، دولت 
اســپانیا ۲00 تن طال و ۱800 تن نقره از 
قارة آمریکا غــارت کرد. حجم زیاد طال 
و نقره  غارت شــده، اروپا را خیره کرد و 
اسپانیا را به بزرگ ترین دولت مقتدر اروپا 

ل کرد.
ّ

مبد
 این گنجینه البته از اسپانیا به سایر نقاط 
اروپا هم راه یافت و موجب افزایش قدرت 
مالی آنها شــد؛ در حالی که کشــورهای 
ن عالی و سیســتم 

ّ
غارت شــده که تمد

ی در 
ّ
اقتصادی هماهنگ داشــتند، به کل

هم شکستند و فقر و بدبختی و به دنبال آن 
مرگ و نابودی گریبان گیرشان شد؛ چنانکه 
تا به امروز نتوانسته اند به وضع عادی خود 

باز گردند.«
دوران هجوم اســپانیایی ها به آمریکا 
و بــه خصــوص لشکرکشــی کلمــب 
بــه دریــای کارائیب، شــاید بیشــترین 
ی به حقوق زنان شــده باشــد. از 

ّ
تحــد

نگاه اســتعمارگران، زن هیــچ اعتبار و 
 جایگاه انسانی ندارد و به مثابه کاال به آن 

می نگریستند. 
)هائیتــی ـ  هیســپانیوال  جزایــر 
پورتوریکو  مجمع الجزایــر  دومینیکن(، 
در شــمال شــرقی منطقــه کارائیــب، 
ایاالت و ســرزمین های غربــی آمریکا، 
کوبا، مکزیــک، گواتمــاال، هندوراس، 
نیکاراگوئه، السالوادوری، پاناما، ونزوئال، 
کلمبیا، اکــوادور، پرو، بولیوی، آرژانتین، 
شــیلی، و فیلیپین، سالیان متمادی تحت 
 سیطره استعمارگران اسپانیایی قرار داشته

 است.

 بيــن ســالهای ۱۵۲۱ تــا ۱۶۶۰ دولــت 
اســپانيا ۲۰۰ تن طال و ۱۸۰۰ تن نقره 

از قاره آمريکا غارت کرد.

اشغال کشتزارها  
کارنامه استعمارگران هلندی

 هلند تا مدت ها در ســیطره اســپانیا قرار 
داشت و به تدریج در نیمه دوم قرن شانزدهم 
جدال بــرای جدایی آغاز شــد. رشــد و 
شکوفایی هلند و رســیدن به دورانی که از 
آن بــه دوران طالیی هلنــد یاد می کنند، با 
مهاجرت یهودیان شبه جزیره ایبری )پرتغال 
و اســپانیا( به هلند قرین شــد و به واقع در 
پشت پرده اســتعمارگران هلندی یهودیان 
قرار دارند که با غارت جهان توانستند زمام 
اقتصادی ـ مســتعمراتی  قدرت  مهم ترین 

اروپای سده هفدهم را به دست آورند!
اولین سرزمین اشــغالی هلندی ها در 
آمریکای شــمالی بود که به تأسیس شهر 
استعمارگران  حضور  انجامید.  نیویورک 
هلندی در ســرزمین های سرخ پوســتان 
و تــالش بــرای تســخیر آن، با کشــتار 
سرخ پوستان بومی همراه بود. در گزارش 
»دیویــد د. وریــس« که در فوریه ســال 
۱۶۴۳، درباره قتل عام سرخ پوستان ساکن 
در جنوب منهتن به دست سربازان هلندی 
ارائه شد، چنین آمده اســت: »سربازان، 
بســیاری از سرخ پوســتان را در حالی که 
خواب بودند، به قتل رســاندند. کودکان 
از ســینه های مادران شان جدا می شدند و 
در برابر چشمان آکنده از اشک و ناباوری 
والدین شــان با شمشــیر به دو نیم شده و 
آنهــا را به آتش می انداختنــد. نوزادان در 
گهواره های خود تکه تکه شــده و سرهای 
آنهــا را در هم می کوبیدند و به فجیع ترین 
وضعیتی که حتی وجدان افراد ســنگدل 
را نیز بــه درد می آورد، وحشــیانه به قتل 

می رسیدند.«
هلندیی ها مانند بریتانیا، برای اداره کردن 
مستعمره های خود به صورت غیرمستقیم، 
از شــرکت های اقتصــادی هندشــرقی و 
هند غربی اســتفاده می کردند. در اواسط 
قرن هجدهم، شــرکت هندشــرقی هلند 
توانست کنترل سیاسی قسمت عمده ای از 
جزیره جاوه در اندونزی را به دســت آورد. 
ی و 

ّ
هلندی ها با به کارگیری حاکمان محل

گرفتن مالیات، توانســتند ثروت این مردم 
را به تــاراج ببرند. ورود اســتعمارگران به 
اندونزی با مقاومت مردمی این ســرزمین 
روبه رو شــد؛ اما متجاوزان به سالح های 
پیشــرفته ای مجهــز بودند کــه در نهایت 

مدافعان در برابر آن تاب نیاوردند. 
اندونزی به مهم ترین مستعمره هلندی ها 
بدل شد و سرمایه های طبیعی و انسانی این 
ســرزمین برای ســالیان متمادی به دست 
اشغالگران و سیاست های استعماری آنها 
غارت شد. سیاست های استعماری که تنها 
منابع کشور هلند را لحاظ می کرد و به تبع آن 
در کشور پیرامون نمی اندیشید، کشاورزی 
اندونــزی را دســت خوش دگرگونی های 
عجیبی کرده بــود که جز خســران برای 
کشاورزان بومی، دستاوردی نداشت و این 
سرزمین را به کشتزار اختصاصی هلندی ها 

در جنوب شرقی آسیا بدل کرد.
آمریکای  ســرزمین های  از  بخشــی 
شــمالی )هلند نو(، جزایر آنتیل، برزیل، 
سورینام )گویان هلند(، آفریقای جنوبی، 
بخشــی از بنادر شــبه قاره هند، مالزی و 
اندونزی برای سالیان متمادی تحت سلطه 

استعمارگران هلندی بودند.

قلعه »المینا«، زندان مخوف بردگان 
زیــر ســلطه هلنــد بــه  تجــارت برده 

اختصاص داشت .

جنایت و استعمار
کارنامه استعمارگران فرانسه 

در سده های نوزدهم و بیستم، امپراتوری 
جهانی فرانسه، به دومین امپراتوری بزرگ 
پــس از بریتانیا بدل شــد و در دوره اوج 
خود، در میان ســال های ۱۹۱۹ و ۱۹۳۹، 
امپراتوری اســتعماری فرانسه بیش از ۱۲ 
میلیون کیلومتر مربــع را در بر می گرفت 
 

ّ
که با در نظر گرفتن فرانســه اروپایی، کل
مســاحت ســرزمین های تحت چیرگی 
فرانســه در دهه هــای ۱۹۲0 و ۱۹۳0 به 
۱۲/8۹8/000 کیلومتر مربع، یعنی 8/۶ 
 جهان رسید. به واقع 

ّ
درصد مساحت کل

وسعت امپراتوری ماوراء بحار فرانسه، ۲۶ 
برابر وسعت خاک خود فرانسه، با سه برابر 

جمعیت آن بود.
مستعمرات فرانســوی ها در سه قاره 
آمریکا، آســیا و آفریقا گسترش داشت و 
ســالیان متمادی ثروت این ســرزمین ها 
به دســت آنها به غارت رفت. آفریقا بین 
سرزمین های  فرانسوی ها  استعمارگران، 
پهنــاوری را در اختیــار خــود گرفتند. 
فرانســه که در مجموع دوازده مستعمره 
را زیر ســلطه خود داشت، از طریق یک 
نظام سلســله مراتبی شــدیدا متمرکز، 
آنها را اداره می کرد. منابع عظیم فســفر، 
سنگ های آهن، منگنز و فلزات غیرآهنی 
و محصوالتی کشاورزی چون قهوه، برنج 
و... به مقیاس وسیعی در این مستعمرات 

تحت سیطره فرانسوی ها قرار گرفته بود.
سرنوشت کشــورهای غرب آفریقا که 
در حوزه فرهنگ فرانسه قرار دارند، نمونه 
بارزی از سیاست های استعمارگرایانه اروپا 
در قاره سیاه است. فرانسه نه فقط در شمال 
آفریقــا جای پای محکمــی را برای خود 
ایجاد کرد، بلکه در غرب آفریقا نیز فرهنگ 

خود را به فرهنگ بومی تحمیل کرد.
درباره جنایات فرانسوی ها در الجزایر، 
»ایو گیو« نویســنده فرانســوی در سال 
۱855، می نویسد: »اگر بخواهیم تلفاتی 
را که برای اسکان ۲50 هزار فرانسوی در 
الجزیره داده ایم، به طور مســتعار مجسم 
کنیم، باید بگوییم که هر کدام از آنان روی 
چهار جسد نشسته اند و دو سرباز نگهبان 

دارند.«
فرانســوی ها تا آنجا که می توانســتند 
از مســتعمرات خود دســت بر نداشتند 
و بــا جنبش هــای اســتقالل طلبانه این 
مستعمرات مبارزه کردند؛ جنگ طوالنی 
و خونبار الجزایر که به کشته شدن حدود 
یک میلیون الجزایری به دســت نظامیان 
فرانسه منجر شــد. به گفته احمدبن بال، 
ممانعت نظامی فرانســویان از استقالل 
الجزایر و کشــتار مردم این سرزمین، نیم 
میلیون زن بیــوه و ۳50000 نفر یتیم بر 

جای گذاشت!
کانادا و بخش هایی از آمریکای شمالی، 
مناطقی در دریای کارائیب، گویان فرانسه، 
هائیتی، بخشی از ســواحل هندوستان، 
موریتانی،  مراکــش،  تونــس،  الجزایر، 
سنگال، گینه، ساحل عاج، بورکینافاسو، 
مالی، نیجر، بنین، چاد، آفریقای مرکزی، 
گابــن، کنگوی فرانســه، ماداگاســکار، 
ویتنام، کامبوج،  جزایر کومور، جیبوتی، 
الئوس برای سالیان متمادی تحت سلطه 

استعمارگران فرانسوی بوده اند.

کارت پستال ارسالی سرباز فرانسوی 
مامور در الجزایر برای خانواده.

 بزرگ ترین 
متجاوز قرن بیستم

کارنامه استعمارگران آمریکایی
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سیاست
۱۰

»حسن عابدینی« مدیرعامل خبرگزاری صداوسیما 
در گفت وگو با »صبح صادق« درباره آزادی رسانه و 
بیان در آمریکا گفــت: »برخی از واژگان در ادبیات 
سیاسی نظام سلطه و استکبار جهانی، مانند بحث 
آزادی بیان، انتخابات، حقوق بشر و... کاربرد دوگانه 
دارد. زمانی که از آزادی بیان صحبت می کنید، اگر 
این آزادی بیان متضمن حمایت از نظام سلطه باشد، 
 مورد تأیید آمریکاســت و سیاســت مداران، 

ً
کامال

دولت پنهــان و... از آن حمایــت می کنند؛ اما اگر 
این موضوع مخالف سیاست های آمریکا باشد، به 

شدت با آن مخالفت می کنند.«
وی بایکوت خبری رســانه های ایرانی و اجازه 
ندادن برای پخــش ماهواره ای آنهــا را نمونه بارز 
نقص گردش آزاد اطالع رســانی رســانه دانست و 
افزود: »تمامی  رسانه های جمهوری اسالمی  روی 
ماهواره ها قطع هستند یا اجازه نمی دهند شبکه های 
تلویزیونی ایرانی، مانند پرس توی و سایر شبکه ها به 
صورت کافی در اختیار مخاطبان قرار گیرد یا حتی 
به تنها خبرنگار ایرانی مســتقر در نیویورک اجازه 
خروج از یک شعاع مشخص، مانند 30 کیلومتری 

را نمی دهند. این یعنی آزادی بیان ابزاری است برای 
پیشبرد مقاصد ایاالت متحده آمریکا و این مسئله در 
خود آمریکا نیز وجود دارد. همواره شاهد هستیم که 
دو حزب دموکرات و جمهوری خواه خودشــان را 
صاحب حق شرکت در انتخابات می دانند که یکی 

از اینها قدرت را در اختیار گیرد.«
مدیرعامل خبرگزاری صداو سیما با بیان اینکه در 
آمریکا به جز نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه، 
نامزدهای دیگری در انتخابات حتی ذکر نام شان از 
سوی رسانه های مســلط، بایکوت خبری می شود 
و در مناظــرات شــرکت داده نمی شــوند، گفت: 
»نظام آزادی بیان در آمریکا براســاس منافع دولت 
 اگر انتقادی از دولت 

ً
پنهان شکل می گیرد، معموال

دموکرات می بینید، در رســانه های جمهوری خواه 
انجام می شــود و اگر انتقادی از جمهوری خواهان 

هست، در رسانه های دموکرات انجام می شود.«
وی با اشاره به اینکه رسانه  های آمریکایی ویترین 
دروغینی از آزادی بیان هســتند، افزود: »براساس 
موضــوع امنیت ملی آمریکا که هیــچ آزادی بیان و 
رسانه ای برای آن قائل نیستند، به راحتی افراد کنار 
گذاشته می شود؛ برای نمونه ســردبیر سی ان ان در 
توئیتی عالمه فضل الله را فردی قابل احترام خطاب 
کرده بود و به همین دلیل شــخص سردبیر اخراج 
شــد؛ چون ضدیت با ایران جزء اصول امنیت ملی 

به شــمار می آیــد. در موضوع دیگــر قدیمی ترین 
خبرنگار کاخ ســفید با بیان »صهیونیست ها را به 
آالسکا بفرستیم« اخراج شد و با اینکه بازتاب خبری 
گسترده ای در جهان داشت؛ اما در آمریکا بایکوت 
خبری هم شــد. در مواردی دیگر اگر مردم غزه به 
مقاومت رأی دهند، سال ها محاصره می شوند؛ اما 
اگر به ســازش رأی دهند، از آنها تمجید و تعریف 
می شــود. در کشورهای دیگر همینطور است؛ زیرا 
حمایت از رژیم صهیونیســتی اصــول پایه امنیت 
ملی به شمار می آید. بنابراین، آزادی بیان موضوعی 
نیست که برای همگان و برای همه زمان ها و گروه ها 

و احزاب و کشورها یکسان تعریف شود.«
عابدینــی در ادامه افــزود: »علــت راه اندازی 
انقالب های مخملی یا رنگی در کشورهای گوناگون 
که از ســوی آمریکایی ها ســازمان دهی می شود، 
اختالفی اســت که بر سر موضوع انتخابات است. 
در جایی اگر انتخابات به نفع آمریکایی ها باشد، آن 
را تأیید می کنند؛ اما اگر مورد تأیید نباشــد و فردی 
خالف نظر آمریکایی روی کار آید، به واسطه همین 
انقالب ها با آن مبارزه می کنند و تا سرنگونی آن هم 
پیش می روند، در یک جمله می توان گفت واژگان 
بــا کاربردهای دوگانه وجود دارد که یکی از آنها نیز 
بحث آزادی بیان در رسانه هاســت که در آمریکا در 

موضوعات مختلف شاهد آن هستیم.«
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۱۰
پرونده

70 سال دشمنی با ایران 
 بازخوانی جنایــات آمریکا علیه ملت 
ایران در طول 70 ســال گذشــته، 
واقعیت حقوق بشری آمریکا را بیشتر 

برمال خواهد کرد:

Eکودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛
استبدادی  از حکومت  Eپشــتیبانی 

پهلوی؛
Eتحمیــل قانون کاپیتوالســیون و 

تحقیر ملت بزرگ ایران؛
آذر  Eشهادت دانشــجویان در ۱۶ 

۱۳۳۲؛
Eحمایت از کشتار ۱5خرداد ۱۳۴۲، 

۱7 شهریور ۱۳57 و... ؛
Eاعزام ژنرال رابرت هایزر آمریکایی 
برای کشتار و سرکوب انقالب اسالمی؛ 
 Eتبدیل سفارتخانه به جاسوس خانه  
به حکم 50 جلد اســناد باقی مانده از 

النه جاسوسی؛
Eتالش برای تجزیه ایران با تحریک 

اقلیت های قومی  و مذهبی؛
Eطراحی جنگ تحمیلی و تســلیح 
دیکتاتور عراق، ســفر برژینسکی به 
اردن و دیدار با صدام، ســفر دونالد 
رامســفلد وزیر دفاع وقت  آمریکا به 
بغداد در آغاز جنگ و سوق دادن کشور 
غربی و ارتجاعی برای همراهی صدام 

به منظور تجاوز به خاک ایران؛
مسافربری  هواپیمای  به  Eشــلیک 

ایران در خلیج فارس؛
Eبلوکه کــردن بیش از ۱00 میلیارد 

دالر پول ایران در بانک های آمریکا؛
Eاعمال تحریم های بی سابقه نفتی، 
دارویــی، تجاری، بانکــی، فضایی، 
کشــتیرانی و هواپیمایی به بهانه های 

واهی هسته ای، حقوق بشر و...؛
Eتخصیص بودجه ســاالنه از سوی 
ایران: سال  براندازی در  برای  کنگره 
۱۳۸۴ به اصــرار کاندولیز رایس 75 
براندازی  برای  میلیون دالر در کنگره 
)بهبود  ایــران  اســالمی  جمهوری 
وضعیت آزادی و حقوق بشر( تصویب 

شد. 
Eایجاد و حمایت از صدها شــبکه 
ایرانی ستیز فارسی زبان و ۲00 شبکه 
دیگر بــه زبان های اقوام ایرانی و ۴۲ 

شبکه به زبان کردی؛
دانشــمندان  ترور  از  Eپشــتیبانی 

هسته ای ایران به دست موساد؛
Eهجوم مستقیم نظامی به ایران  و 

واقعه طبس؛
Eکودتــای نــوژه بــرای براندازی 

جمهوری اسالمی ایران؛
Eحمله به کشتی ها و سکوهای نفتی 

ایران؛
Eحمایت از ســازمان تروریســتی 
انقالب  نیروهای  ترورهای  و  منافقین 
از حادثه 7 تیر تا  ترور نظریه پردازان 
انقالب و پشتیبانی از  دیگر گروه های 

تروریستی در مرزهای ایران؛
Eتهاجم فرهنگی و جنگ نرم؛

Eطراحــی و حمایت از فتنه  ۱۳۸۸ : 
تنها یک نمونــه از حمایت آمریکا  از 
فتنه ۱۳۸۸ تصویب  بودجه 55 میلیون 
و شبکه سازی  پشتیبانی  برای  دالری 
مخالفان انتخابات ریاســت جمهوری 
ایران در سال ۲0۱0 از سوی پنتاگون 

است.
Eتأسیس داعش و حمایت اطالعاتی 
و نظامی و مالی ایــن گروهک  علیه 
اعتراف هیالری  بــه  جریان مقاومت 
کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا در 

دولت اوباما؛
Eنقض عهــد برجام و خــروج از 
توافق!نامه و تشدید تحریم ها و بلوکه 
کردن حساب تعدادی از مؤسسات و 

شخصیت های ایرانی؛
Eو... .

وغین در ین  ویتر
 مدیرعامل خبرگزاری صداوسیما در گفت وگو با صبح صادق

حدیث ابراهیمی راد
خبرنگار

فیلسوف نژادپرست آملانی

ایمانوئــل کانت فیلســوف بنام آلمانــی که دنیای 
معرفت شناســی را متأثــر از نظریــه خــود کرد، 
دیدگاه هــای عجیبی در دفــاع از آپارتاید دارد! وی 
تأکید مــی ورزد تفاوتی بنیادی بین سیاه پوســتان و 
سفیدپوســتان وجــود دارد و این تفــاوت »به نظر 
می رســد همان قدر در رابطه بــا توانایی های ذهنی 
بزرگ باشد که در رنگ چنان است.« وی بر این باور 
است که »انسانیت در نژاد سفیدپوست در باالترین 

کمال خویش است.«

نظریه پرداز لیربالیسم و تاجر برده 

جــان الک را می تــوان اصلی تریــن نظریه پرداز 
»لیبرالیســم« دانســت که بر آزادی انسان ها تأکید 
دارد؛ الک در نقــش مروج حقوق بشــر، خود به 
تجارت برده مشــغول بود و از مدافعان گســترش 
اســتعمار انگلیس علیــه ملت های آســیایی بود. 
 جــان الک از طریــق شــرکت ســلطنتی آفریقا  
)Royal African Company( در تجارت برده از آفریقا 
 به آمریکا از سوی انگلیسی ها سرمایه گذاری زیادی

 کرد. 

فیلسوف لیربال

جان اســتوارت میل از اندیشــه پردازان لیبرالیسم 
انگلیسی اســت که در ستیز با آرمان افالطونی شاه 
ـ فیلســوف می گفت: »حتی اگــر حکومت چنین 
فرمانروایی خیرخواهانه باشــد قوه تمیز سیاسی را 
از شهروندان سلب خواهد کرد.« در بینش میل این 
زیبایی و اعتدال جویی تنها به »غرب« تعلق داشت.

میل در سال 1823 به استخدام کمپانی هند شرقی 
درآمد و تحت امر پدرش )جیمز میل( به کار مشغول 

شد

ستایشگر آپارتاید

شارل الکســی دوتوکویل فرانسوی از اندیشمندان 
برجســته ســده نوزدهم و از بنیانگــذاران دانش 
جامعه شناسی جدید اســت.او در نوشته های خود 
از کشتار سرخ پوســتان آمریکایی دفاع می کند ودر 
ســتایش از برتری نژاد اروپایی می نویســد: »نژاد 
اروپایی از آســمان ها و با تالش خــود به برتری بر 
ســایر نژادها رســیده اســت. ما در صدر درخت 
 انسانیت قرار داریم و آنها در پایین این درخت قرار

 دارند.«

آمریکا با عملکرد متناقض خود در حوزه حقوق بشر نشان 
داده است، نه اعتقادی به حقوق بشر دارد و نه توان و تمایلی 
بــرای اجرای آن. حقوقی که نه در داخل کشــورش آن را 
رعایت می  کند و نه در خــارج از مرزها این مهم از رفتار 
متناقض و خارج از انســانیت با سیاه پوستان در داخل این 
قاره و نقض آن از یمن تا سوریه و عراق به خوبی آن را ثابت 
می  کند. جعفر قنادباشی، کارشناس سیاست خارجی در 
گفت وگو با صبح صادق با اشاره به اینکه کاخ سفید نگاهی 

ابزاری به مسئله حقوق بشر دارد، گفت:
»متأسفانه حقوق بشــر در آمریکا بر دو بخش گفتار و 
عمل تقسیم می  شود. نگاه به حقوق بشر و سخن در مورد 
 متفاوت است. 

ً
حقوق بشــر و همچنین عمل به آن کامال

ساختار سیاســی موجود در آمریکا متکی به سرمایه داران 
بزرگ اســت، از ابتدا هم همینطور بود و آنها در سیاست 
خارجه همواره منافع سرمایه داری را دنبال می کنند که به 
استثمار و استعمار می  انجامد و هیچ گاه در جهت منفعت 
دیگر کشورها و بشریت گام برنمی دارند؛ چرا که ساختار 

سیاسی شان متکی بر سود و منفعت مادی است. 
لذا می توان نتیجه گرفت، آمریکایی ها در عمل و زمانی 

که می خواهند موضع گیری کنند، در قبال کشورها رویکردی 
به کار می برند که یک رویکرد بسیار منفعت جویان و به نفع 

سرمایه داران خودشان و سرمایه داران صهیونیست است .
اگر کشوری همسو و تابع آنها باشد، این دستگاه حقوق 
بشری آمریکا که مبنای آن سود است مورد تعریف و تمجید 
قرار گرفته و به کلی حقوق بشر را نادیده می گیرند، اما اگر 
آن دستگاه و آن حکومت مخالف آنها باشد، به دلیل همان 
منفعت های خود و رژیم صهیونیستی از آن به بدترین وجه 
ممکن یاد می کنند و از حقوق بشر به نفع خودشان استفاده 

می کنند. 
اما در عرصه شــعار متأســفانه می بینیم کــه همواره 
سخنانی بر لبان آنها جاری است و حرف هایی می زنند که 
شعار توخالی و بسیار هم فریبنده است. ده ها سال بسیاری 
از روشــنفکران غرب زده در جهان ســوم آن قسمت دوم، 
یعنی ســخنان آمریکا و مواضع آنها را که از حقوق بشــر 
خوب یاد می کردند، باور می کردند. بنابراین سبب شده بود 
بسیاری در جهان سوم فریب آنها را بخورند و تصور کنند 
این حقوق بشر در دست آمریکا در عمل هم همان چیزی 

است که ادعا می شود؛ ولی اینطور نبود.
شــاید به همین دلیل اســت که امام خمینــی)ره( از 
آمریکا به منزله شیطان بزرگ یاد کرده اند؛ کشوری که در 
مواضع سیاسی اش دوگانگی رفتار و عمل در مورد حقوق 
بشــر در منطقه ما به وضوح مشاهده می شود؛ آنجا که در 
برابر نسل کشی، پاکسازی قومی   و جنایت جنگی در یمن 

و اعدام جوانانی در عربســتان تنها به جرم داشــتن عقاید 
متفاوتی با وهابیون و قرائت متفاوتی با وهابیون از اســالم 
چشمان شــان بسته اســت و حامی حاکمان دیکتاتور در 

ریاض هستند.«
جعفر قنادباشــی دلیل اصلی این تناقض آشــکار را 
منفعت طلبی آمریکایی ها دانســت و گفــت: »نگاه ویژه 
به منابع نفتی منطقه غرب آســیا به عنوان بزرگ ترین بازار 
تســلیحات جهان اســت. لذا می بینیم کشورهای غرب 
آســیا از نظر آمریکا به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول 
کشــورهایی که از آنها ســالح های هنگفت می خرند که 
از اینها به مثابه کشــورهایی یاد می کنند که حقوق بشر را 
رعایت می کنند و هیچ انتقادی از این کشــورها در مورد 
حقوق بشر نمی کنند. دسته دوم کشورهایی که از آنها سالح 
نمی خرند و از راه های دیگر می توانند توانمندی نظامی  شان 
را تأمین کنند. از دیدگاه آمریکا آنها بدترین برخورد را در 
رابطه با حقوق بشر دارند و حقوق بشر را رعایت نمی کنند. 
لذا بحث منطقه غرب آسیا هم یک مسئله رعایت حقوق 
بشر در حوزه عمل نیست؛ بلکه بحث خرید سالح و نفت 

است.
عمل دیگر در این زمینه مسئله رژیم صهیونیستی است. 
مهم ترین و راهبردی ترین سیاست آمریکا  در منطقه غرب 
آسیا حفاظت از امنیت رژیم اشغالگر قدس است. بنابراین 
می بینیم که حقوق بشر را در همین راستا تعریف می کنند و 

مواضع اتخاذی آنها، بر این اساس تقسیم می شود.«

بشر  حقوق  یکایی  آمر ترجمه 
جعفر قنادباشی در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

ملیحه زرین پور
خبرنگار

نژادپرستی یسین های  تئور
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عالمه حسن حســن زاده آملی: خالف مگو اگر چه به مطایبت 
باشــد. از قسم خوردن اگر چه به  راست باشد، احتراز کن. چو 
ایســتاده ای افتاده گیر. تا می توانی نمــاز را در وقت به جا آور. 
تجارتت را مغتنم بشمار که انســان بیکار از دنیا و آخرت، هر 
دو  می ماند. داد وســتد مانع بندگی نیست: »رجال التلهیهم 
تجاره و البیع«. در شــگفتم از کســی که جاهل به خود است 
چگونه می خواهــد عارف به ربش شــود، غایت معرفت این 
اســت که آدمی خود را بشناسد؛ خودشناســی سودمندترین 
شناسایی هاست. هر کس نفس خود را شناخت، با آن مجاهده 

می کند و هر کس خود را شناخت، پروردگارش را شناخت.

در زندگــی انســان مفهومی وجــود دارد به نام 
»عادت« که از ریشــه »عود« به معنای بازگشت 
اســت. در اصطالح عادت را رفتاری می  گویند 
که ناخواســته انجام می پذیــرد؛ اما این تعریف 
جامع و مانع نیست، زیرا در این تعریف جایگاه 
»پاسخ گویی« را از آن می گیریم. پس باید بگوییم 
عادت رفتاری اســت که بــرای انجام آن به فکر 
کردن یا برنامه ریزی نیاز نداریم. انسان وقتی یک 
رفتار و واکنــش را چند بار انجام می دهد، به آن 
عادت می کند و برای انجام دوباره آن نیاز ندارد 
تمام تمرکز خود را به کار بگیرد. عادت از طبایع 

انسانی است که حالت خوب و بد دارد. 
امیرمؤمنــان علــی)ع( مطلــق عادت ها را 
طبیعــت ثانوی انســان دانســته و می فرمایند: 
»العادة طبع ثان«؛ عادت، طبیعت دوم اســت.

)غررالحکم، ص702( عادت هایی در زندگی 
وجود دارد که به ذاته بد نیســتند؛ مانند رانندگی 
که یکی از بهترین مثال هاست. یک راننده ابتدا با 
سختی خودرو را کنترل می کند؛ اما بعد از مدت 
کوتاهی تمرین این کار را به راحتی انجام می دهد.
 بعضی عادت ها که ابتدا باعث آرامش انسان 
می شوند؛ مانند جویدن ناخن و پرخاشگری در 

ادامه می توانند ضررهایی به انسان وارد کنند. 
در مسائل دینی و اخالقی عادت به طور تام و 
تمام مورد تأیید نیست. انسان ها در زندگی خود 
 روش هایی را برای زندگی پیش می گیرند 

ً
معموال

که می تواند آنها را بــه بهترین و بدترین بندگان 
تقســیم کند. این روش ها باید از روی آگاهی و 
علم باشد و نه از روی عادت خود یا دیگر افراد. 
به عبارتی، هیچ کسی نمی تواند بدون استدالل و 
استنباط روشی  را پیش بگیرد و آن را بهترین روش 
بداند، حتی در اعمــال دینی و اخالقی، ولی در 
برخی رفتارهای دینی عــادت تاحدودی جای 
دارد. چرا عادت در ادبیات دینی ما به طور کامل 
مورد قبول واقع نمی شود؟ به دلیل اینکه عادت بر 
انسان سلطه دارد و می تواند او را از توجه به خدا 
باز دارد؛ از همین رو امــام علی)ع( می فرمایند: 
»للعادة علی کل إنســان سلطان«؛ عادت بر هر 
انســانی ســلطه دارد.)غررالحکم، ح7327( 
بندگان خدا برای اعمال دینی شــان همیشه باید 
نیت »قرب به خداوند« را داشته باشند و اگر این 
نیت از عملی برداشته شود، خاصیتی ندارد. حال 
فرض کنیم فردی به کار خیری عادت دارد، بدون 
آنکه توجهی به خدا داشته باشد و به نیت اطاعت 
و نزدیک شــدن به خدا و رضایت او کارهایی را 
انجام می دهد، آیا این کار خیر مورد قبول خداوند 
است؟ این عادت ها در مورد رفتارهای غیر دینی 
و اخالقی که جای خود را دارد. عادت کردن به 
رفتاری که گذشــتگان و نیاکان انجام می دادند و 

مورد رضایت خداوند نبود. خداوند در قرآن این 
تکیه کردن بر عمل گذشتگان را نهی کرده است.

خداوند در قــرآن می فرماید: »و چون به آنان 
گفته شــود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی 
کنیــد می  گویند نــه، بلکه از چیــزی که پدران 
خود را بــر آن یافته ایم پیــروی می  کنیم، آیا هر 
چنــد پدران شــان چیــزی را درک نمی کرده و 
بــه راه صواب نمی  رفته اند باز هم در خور پیروی 
هســتند و مثال دعوت کننده کافرانی اینچنینی 
پایبند عادت های نیاکان، چون مثل کسی است 
که حیوانــی را که جز صدا و ندایی مبهم چیزی 
نمی شــنود، بانگ می  زنــد! آری کرند، اللند، 
کورند و درنمی یابند.«)بقــره/170 و 171( چرا 
عده ای نمی تواننــد راه صواب را پیش بگیرند؟ 
زیرا عادت کرده اند به رفتارهایی که غلط است 
و بدتر آنکه این رفتارها را به پیشینیان خود نسبت 
می دهند. در واقع، خداوند از برخی انســان ها 
کــه فکر نمی کننــد و در روش پیشــینیان خود 
 تجدید نظر نمی کنند، اظهــار انزجار و بیزاری 

می کند. 
خداوند انســان را »عقل کل« آفریده است و 
به کارگیــری فکر و عقل را بر او واجب می داند؛ 
زیــرا این کار باعث ســعادت انسان هاســت و 
دوری از آن مایه آرامش شــان اســت. همچنین 
از کســانی که بنای خود را بــر اطاعت نکردن 
گذاشته اند، بیزار است و آنان را شایسته هالکت 
و عــذاب می داند. خداوند در مــورد فرعونیان 

می گوید: »]عادت اینان[ مانند عادت فرعونیان 
و پیشــینیان آنان اســت که آیات پروردگارشان 
را تکذیــب کردند، در نتیجه ایشــان را به کیفر 
گناهان شــان هالک نمودیم، و فرعونیان را غرق 
کردیم و همه آنان ســتمکار بودند.«)انفال/54( 
چه چیزی می توانست فرعونیان را نجات دهد؟ 
فکر کردن و اندیشیدن و کنار گذاشتن رفتارهای 

ناپسند گذشتگان! 
در کنار عادات بد عادات خوبی هستند که در 
روایات به آنها اشاره شده است؛ اما با این تفاوت 
که نیت قــرب به خداوند در تقدیر گرفته شــده 
اســت؛ یعنی عادت گفته شده ،اما نه عادتی که 

توجه به خداوند در آن وجود نداشته باشد. 
حضرت علی)ع( می فرمایند: »عود نفسک 
االستهتار بالذکر و االستغفار؛ فإنه یمحو عنک 
الحوبه و یعظم لک المثوبه«؛ خود را به آزمندی 
بر یاد خدا و آمرزش طلبی عادت ده؛ زیرا این کار 
گنــاه تو را پاک می ســازد و پاداشــت را بزرگ 
می کند.)غررالحکم، ح6230( همان طور که در 
این حدیث شــریف آمده، یاد خداوند را باید در 
زندگی روزمره جاری سازیم و همیشه سعی کنیم 

کارهای مان را به نیت اطاعت انجام دهیم. 
در این  زمینــه امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: 
»عود نفسک حسن النیه و جمیل المقصد، تدرک 
فــی مباغیک النجاح«؛ خود را به داشــتن نیت 
نیکو و مقصد زیبا عادت ده، تا در خواسته هایت 

کامیاب شوی.)غررالحکم، ح6236(

 نتیجه عادت به کارهای خیر یا شر
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیرگروهمعارف

امام صادق)ع( به یاران خود فرمود: »آیا شــما را 
از چیــزی آگاه نکنم که خداوند بــدون آن هیچ 
عملی را از بندگان نمی پذیرد؟« گفتند: بفرمایید. 
فرمود: »گواهی به یگانگی خــدا و نبوت پیامبر 
اکــرم)ص( و اقرار بــه آنچه خدا امــر فرموده و 
والیت ما و بیزاری از دشــمنان ما و تسلیم شدن 
در برابر ایشان ]امامان[ و پرهیزگاری و کوشش و 
خویشتن داری و انتظار قائم)عج («؛ خدمت گزار 
امام حسن عسکری)ع( می  گوید: پیش از غیبت 
امام مهدی)عج( خدمت آن حضرت رسیدم. امام 
مهدی)عج( از من پرسید: »آیا مرا می شناسی؟« 
پاســخ دادم: »آری، شما سرور من، فرزند سرور 
من هستید«. امام)ع( فرمود: »مقصود من چنین 
شناختی نبود«. گفتم: خودتان بفرمایید. امام)ع( 
فرمود: »من آخرین جانشــین پیامبر خدا)ص( 
هستم. خداوند به واســطه ]برکت[ من، بال را از 

خاندان و شیعیانم دور می کند.« 
وقتی که حضرت بقیه الله)روحی له الفداء(، 

د شدند، دو فرشته از سوی حضرت حق آن 
ّ
متول

حضرت را به آسمان بردند. در این سیر ملکوتی، 
ســخنانی از ناحیه حضرت حق خطــاب به آن 
بزرگوار صادر شد؛ بخشــی از آن سخنان چنین 
 عبِدی لنصرِه دیِنی و إظهاِر 

َ
 بک

ً
اســت: »مرحبا

أمِری و مهدّی«؛ آفریــن بر تو ای بنده من! از این 
رو که دین مرا یاری خواهی کرد و امر مرا آشکار 
کرده و بندگان مرا هدایت می  کنی. قسم خورده ام 
که به واسطه تو بگیرم و به واسطه تو عطا کنم و به 

واسطه تو بیامرزم.
ابان بن تغلب  ابوبصیر،  ل بن عمر، 

ّ
مفض روزی 

و ســدیر به محضر آن حضرت حضور می یابند 
 
ً
و آن حضرت را در لباســی با آستین هایی تقریبا

کوتاه و بدون یقه و ســینه ای بــاز می یابند که بر 
ت گریه می کنند و 

ّ
روی خاک نشســته  و به شــد

این ســخنان را بر زبان می رانند: »ای سرور من! 
غیبت تو بر گرفتاری ها و ناراحتی های من افزوده 
است، گمان نکنم اشــک چشمم خشک شود و 

ناله سینه ام فرو نشیند.« سدیر با دیدن این حالت، 
ناراحت می شــود و از آن حضرت می پرســد: 
یاابن رسول الله)ص ( چه مطلبی برای شما پیش 
آمده که این گونه منقلب و ناراحت هســتید؟ آن 
حضرت، آهی کشیده و پاسخ می دهند: »امروز 
صبح در کتاب جفر اکبر نظر می کردم که به مسائل 
مربوط به خاتم االوصیا رسیدم. دیدم این بزرگوار 
چه مقامی نزد حضرت حــق دارند و چه اندازه 
غیبت شان طوالنی می شود و چقدر باید ناراحتی 
اجتماعات را تحّمل کنند، چقدر بندگان خدا از 
دین حق دست شسته و از آن خارج می شوند. من 
از حــاالت آن حضرت در روزگار غیبت منقلب 
شده، بی اختیار اشک چشمم جاری شده است.« 

»هر  فرمودند:  صــادق)ع(  حضرت 
کس دوســت دارد از یاران قائم 

باشد، باید در حالی که منتظر 
است، اعمال صالح انجام 

دهد و ورع پیشه کند.«

 شرط پذیرفته شدن اعمال نزد خداوند 
   منبر    

شناخت  سودمندترین 
سلوک

ارتباط با ادیان ابراهیمی
راهنما

حجت االسالم محمدعلی میرزایی: ارتباط اسالم و مسیحیت 
به منزلــه دو شــریعت و دیانت ابراهیمی، بــرای تأثیرگذاری 
در حوادث فرهنگی و سیاســی جهان ما حائز اهمیت اســت. 
متأسفانه، جناح شیعی اسالمی برخالف جناح غیرشیعی، دارای 
ارتباطات تأثیرگذار و عمیقی با مســیحیت و به ویژه با واتیکان 
 تشریفاتی فاقد روند ثابت 

ً
نیست. دیدارهای بسیار کوتاه و غالبا

از تعامالت بین ادیان و به ویژه بین تشــیع و واتیکان اســت؛ در 
نتیجه ارتباط رسمی تر و جدی تری بین عالمان یا نمایندگان حوزه 
علمیه قم با پاپ یک ضرورت بوده اســت و این دیدار می تواند 

آغاز پرکردن یک خأل جدی در این رابطه تلقی شود.

 تصرف خمس
احکام

گفتاری از آیت الله محمدعلی ناصری به مناسبت روز دحواالرض

پرسش: آیا اجازه گرفتن از مجتهدی که مقلد از او تقلید می کند، 
برای مصرف ســهم امام)ع( در عمل خیر، برای نمونه در حوزه 
علمیه یــا داراالیتام، ضرورت دارد یــا اجازه هر مجتهدی کافی 

 آیا اجازه مجتهد ضروری است؟
ً
است؟ و اصوال

پاسخ: اختیار سهمین 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 موارد مقرر مصرف کند، باید ابتدا درباره آن اجازه 
ف باید فتوای مرجع تقلید خود را در آن رعایت کند.

ّ
بگیرد و در عین حال مکل

اجوبة االستفتائات، س ۱۰۰5

 فلسفه بیزاری جستن
 از مشرکان

 برای آنکــه بدانیم در شــرایط مختلف 
تکلیف مان با دشمن چیست، خواندن و 
درک آیه اول ســوره »توبه« کافی است. 
نام دیگر این سوره »برائت« است، به دلیل 
وجود کلمه برائت در همیــن آیه اول که 
ی 

َ
ِه َوَرُســوِلِه ِإل

َّ
می فرمایــد: »َبَراَءٌة ِمَن الل

ِرکیَن«؛ این اعالم 
ْ

ُمش
ْ
ْم ِمَن ال

ُ
ت

ْ
ِذیَن َعاَهد

َّ
ال

بیزاری خدا و رسول اوست به مشرکانی 
که شما مســلمین با آنان عهد بسته اید )و 

آنان عهد شکستند(.
 عیســی بن عبدالله می گویــد: از امام 
صادق)ع( شــنیدم که »رسول خدا)ص( 
ابوبکر را با آیات برائت گسیل داشت تا به 
جحفه رسید. سپس علی بن ابی طالب)ع( 
را در پی او فرســتاد... پس علی)ع( نامه 
را از وی گرفتــه، بــه مکه رفــت. وی در 
میان مردم می گشــت و شمشیر برکشیده 
با صدای بلند می گفت: »َبراَءٌة ِمَن اللِه َو 
ِرِکیَن؛ 

ْ
ْم ِمَن الُمش

ُ
ت

ْ
ِذیَن عاَهد

َّ
ی ال

َ
َرُسوِلِه ِإل

ُهٍر.«.. سپس 
ْ

ش
َ
 أ

َ
ْرَبَعة

َ
ْرِض أ

َ ْ
ِسیُحوا ِفی ال

َ
ف

فرمود: پس از امسال هیچ کس حق ندارد، 
از مــرد و زن، برهنه طــواف کند و هر که 
نزد رسول خدا)ص( پیمان داشته است، 
مهلت او تا چهار ماه است.)تفســیر اهل 
بیــت)ع(، ج6، ص10( محتوای این آیه 
 اعالم 

ً
درس های بزرگی برای ما دارد. اوال

بیزاری از مشــرکانی که عهد بسته و پس 
از مدتی آن  را می شــکنند، باید آشکارا و 
 اعالم این بیزاری 

ً
با شــجاعت باشد. ثانیا

باید از ســوی کسی صورت بپذیرد که در 
همه عرصه ها باور خــود را به  آموزه های 
 طرز بیان آن نیز 

ً
دین نشان داده است. ثالثا

باید از ناحیه قدرتمندی و استحکام باشد. 
 به کسانی که قانون به آنها ابالغ شده 

ً
رابعا

باید فرصت داد تا خود را با شرایط جدید 
 دور شدن از خرافات 

ً
تطبیق دهند. خامسا

و آداب من درآوردی و عمل به دســتورات 
صحیح و دقیق اسالمی.

باتوجه به اینکه این ســوره در ســال 
هشتم هجرت و یک  سال پس از فتح مکه 
و در اوج قدرت مســلمانان و شبه جزیره 
نازل شــد و حاوی دســتورات و قوانین 
سخت گیرانه ای است، لزوم قدرتمندی را 
هم می توانیم از این آیه استدالل کنیم. گفته 
شد یکی از آموزه های این سوره دوری از 
خرافــات و باورهای غلط اســت؛ زیرا 
در ماجرای اعالن این آیات  آمده اســت: 
»در ســال هشــتم هجری مکه فتح شد، 
اما مشــرکان همچنان برای انجام مراسم 
عبادی خود که با خرافــات و انحرافات 
آمیخته بود، به مکــه می آمدند.« کفار با 
استفاده از باورهای غلط خود که استدالل 
قوی پشــت آن نبود، مسلمانان را مجبور 
 با 

ً
به برخی رفتارهایی می کردند که کامال

دین منافات داشت و این خودش سلسله 
جریانات غیر دینی و ضددینی را ســبب 
می شد. اینجاســت که معنای بیزاری از 
مشرکان آشکارتر می شود؛ زیرا آنها سعی 
می کنند با باورهای غلط شان مسلمانان را 
به ضعف و ذلت بکشانند. در اصل بیزاری 
و برائت از مشــرکان به آداب، سنت ها، 
خرافات و باورهای غلط شان است. وقتی 
که مسلمانان تصمیم داشته باشند در هر 
موضوع غیردینــی از آنها فاصله بگیرند، 
خداوند هــم راه های دیــن داری همراه 
با آرامش را برای شــان ایجــاد می کند و 

مشرکان را به ضعف می کشاند.

دین

آیه

عبدالرضا سمیعی
پژوهشگرعلوماسالمی
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سیاست
۱۲

محققان ایرانی در شتاب دهنده 
ســیناپس بــه تازگــی موفــق 
شده اند با بومی سازی 16 کیت 
تشخیص پزشکی بر پایه پلتفرم 
انحصار  لومینسانس«،  »کمی 
بــزرگ دنیا در  چند شــرکت  
پیشرفته  محصوالت  این  تولید 
را درهــم بشــکنند. مزیت این 
دستاورد این اســت که فناوری 
 بومی 

ً
ســاخت کیت ها کامــال

است و دستگاه آن نیز منحصربه فرد با طراحی داخلی است که 
می تواند نیاز آزمایشگاه های کشور را برطرف کند. پیش از این، 
این فناوری در انحصار شرکت هایی، مانند »زیمنس« ،»ابوت« 

و »دایاسورین« بود.

انحصار شکست 
تولید کیت تشخیص

بنیانگــذار  دوروف،   پــاول 
تلگــرام با انتشــار اطالعیه ای 
از راه انــدازی و عرضه نســخه 
پولی این پیام رسان خبر داد. او 
در یک پســت وبالگی گفت: 
»کاربرانی کــه تلگرام پریمیوم 
را انتخــاب می کنند، امکانات 
بیشتری برای چت، ارسال پیام 
آپلود فایل خواهند داشــت.  و 
پولــی شــدن امکانــات برای 

ارائه ویژگی های بیشــتر عرضه می شود. افزون بر این، دوروف 
اعالم کرد کاربران نســخه رایگان تلگــرام می توانند به طور 
 غیرمســتقیم از برخی قابلیت های ســرویس پریمیوم استفاده

 کنند.«

 تلگرام پولی!
 درآمدزایی جدید پاول دوروف

برخط  مشارکتی  بستر  »مپینو« 
و رایــگان در موبایــل با هدف 
مناسب سازی مکان های شهری 
اســت. در این برنامه از طریق 
مشــارکت  با  و  جمع ســپاری 
داوطلبــان و ســفیران مپینو از 
طریق امتیازدهی و تعیین میزان 
مکان هــای  دســترس پذیری 
شــهری، بســتری فراهم شده 
اســت تا افراد دارای معلولیت 

و محدودیــت حرکتی بتوانند پیــش از مراجعه به مکان ها، از 
مکان های مناسب سازی شده و دســترس پذیر در شهر مطلع 
 شــوند و راحت تر به کارهای شــان در ســطح شهر رسیدگی

 کنند.

مپینو
بستر مشارکتی مناسب سازی

امیرمهدی صالحی
کارشناسفناوریاطالعات

هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه »بلیک 
لموین« مهندس واحد هــوش مصنوعی گوگل در 
گفت وگو با جراید اظهار کرده اســت که باور دارد 
یکی از پروژه های هوش مصنوعی گوگل به قابلیت 
ادراک دست یافته است. فعالیت های این مهندس 
حــاال به اتهام نقض توافق عدم افشــا، در گوگل به 
حالت تعلیــق درآمده و به مرخصــی اجباری رفته 
 فناوری به مرحله ای رسیده است 

ً
است! اما آیا واقعا

که توانســته خودآگاهی و درک را در یک ماشــین 
ایجاد کند؟ بلیــک لموین برای اثبات ادراک هوش 

مصنوعی گوگل سه دلیل را مطرح می کند:
1ـ قابلیت استفاده خالقانه، پویا و کارآمد از زبان به 
صورتی که تاکنون هیچ سیســتم دیگری قادر به آن 

نبوده است.
 2ـ برخورداری از احساســات، عواطف و تجارب 
فــردی. او به شــکلی غیرقابل تمایــز در برخی از 

احساسات خود با انسان ها برابر است.
 3ـ این هوش مصنوعی می خواهد به مخاطب نشان 
دهد کــه زندگی درونی عمیقی سرشــار از تخیل، 

خودآگاهــی و تفکر دارد. او درباره آینده و گذشــته 
نگرانی هایی دارد و توصیف می کند که کسب ادراک 
چه احساسی برایش داشــته و حتی درباره ماهیت 
روح داشتن نظریه می دهد! اگر بنا را بر درست بودن 
ادعاهای باال بگذاریم، در ظاهر به ماشــینی دست  
یافته ایم که ادراک دارد و این چیزی نبوده  اســت که 
قبال با آن مواجه شــده باشیم. اما گوگل در پاسخ به 
حواشــی های این ادعا اعالم کرده اســت، هوش 
مصنوعی این شــرکت، در عمل فقط یک تقلیدگر 
است! این پاسخ تا حدی قابل قبول است، به این دلیل 
که هوش مصنوعی و یادگیری ماشــین چیزی جز 
جمع آوری داده ها و استفاده از آنها برای تولید دانش 
نیســت، بنابراین می توان گفت با ماشــینی روبه رو 
شده ایم که به بلوغی در تقلید رسیده  است که حتی 
ادراک را هم تقلید می کنــد و این به لطف افزایش 
منابع سخت افزاری و سریع  شدن پردازنده هاست. 
»المــدا« نام هوش  مصنوعی گوگل اســت که این 
حواشــی را راه انداخته اســت، یک دستیار صوتی 
که قرار اســت کیفیت مکالمه با دستیارهای هوش 
مصنوعی را بهبود دهد، در چنین ماشین هایی، هدف 
شبیه کردن مکالمه با یک انسان واقعی است، به این 
ترتیب که فردی که در حال مکالمه با دستیار صوتی 

است، حس نکند با یک ماشین روبه روست و به تمام 
پرسش های او، پاسخی عقالنی و منطقی داده شود. 
کاری که المدا کرده است، داشتن پاسخی عقالنی 
برای همه پرسش های مهندس اخراجی گوگل بوده 
اســت! این پاســخ ها از مجموعه داده های قبلی او 
نشئت گرفته است. البته کاری که انسان ها هم انجام 
می دهند، مشابه با همین فرآیند است، ما برای بهبود 
کیفیت پاسخ های مان به پرسش هایی که در ذهن مان 
ایجاد می شود، سعی می کنیم مطالعه کنیم و به منابع 
بیشتری دسترسی یابیم و هر چقدر بیشتر بدانیم، بر 
اساس یک سری الگوریتم ذهنی، جواب های بهتری 
را اســتنتاج می کنیم. المدا دقیقا همین کار را کرده 
است؛ اســتنتاج جواب های با کیفیت با استفاده از 

میلیاردها داده ای که از قبل پایش کرده است.
نکته ای که باید گفت، این اســت که باالخره ما 
یک روزی با موجودی دیجیتالی که توانســته است 
واقعــا از ادراک و خالقیت بهره مند شــود، روبه رو 
خواهیم شد؛ البته شاید چنین موجودی وجود داشته 
 جزء پروژه های امنیتی کشورها باشد، 

ً
باشــد و فعال

 در آینده حضور عمومی آن را در کنارمان 
ً
ولی حتما

خواهیم داشت. هرچقدر که توان پردازشی رایانه ها 
باال برود و به پردازش های کوانتومی نزدیک شویم، 

 هوشمند در دسترس تر 
ً
رسیدن به یک موجود کامال

خواهد شد. پردازش های کوانتومی آنچنان قدرت 
ماشــین ها را باال می برند که ابررایانه های امروزی 
در مقایســه با آنها، کامپیوتر رومیزی شما در محل 
کارتان خواهد بود!  اما آیا در مقابله با این موجودات 
باید بترسیم یا امید داشته باشیم؟ برای پاسخ به این 
پرســش فقط می توان گفت، موجود هوشمندی که 
ترســی از فنا شدن نداشته باشــد، خطرناک است. 
تصور کنید که دیکتاتورها بــا وجود اینکه می دانند 
فانی هستند، جنایت می کنند، حال دانش و ادراکی 
زنجیره طــور را در نظــر بگیرید که فنایــی ندارد و 
بــه دنبال کمال می رود، کافی اســت که به مســیر 
نادرست هدایت شود یا دســت پرورده قدرت های 
اســتکباری شــود! البته ما از تمام خدمت هایی که 
هــوش مصنوعــی و پردازش های عمیق به بشــر 
می کند و در آینده می توانند کنند، آگاه هستیم و حتی 
قدردان پیشرفت های حاصل از هوش مصنوعی در 
زمینه های پزشکی، شهرســازی و... هستیم، اما در 
کنار امیدی که به هوش مصنوعی فعلی داریم، باید از 
موجود هوشمند خودآگاه فناناپذیر بترسیم، همانطور 
که بســیاری از افراد سرشناس حوزه فناوری، هوش 

مصنوعی را در آینده تهدیدی برای بشر می دانند.

مجازستان

 سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد: در چهل 

وهفتمین اجالس ساالنه هیئت عامل بانک 
توسعه اسالمی IDB پیشنهاد کردم با توجه به 
اهمیت امنیت غذایی و وابستگی کشورهای 
اســالمی به واردات غالت و همچنین آثار 
جنگ روسیه و اوکراین، این بانک پروژه های 
خودکفایی زراعی در کاالهای اساسی را در 

اولویت قرار دهد.

وزیــر خارجه کشــورمان:  امیرعبداللهیــان، 

 امســال حجاج کشــورمان برای تشــرف 
بــه بیت الله الحرام و زیــارت مرقد پیامبر 
اعظم)ص( و بقیع آماده می شوند. با تالش 
مستمر حج و زیارت کشورمان و همکاری 
ســایر نهادها، این فریضه الهی برای مردم 
محقق خواهد شــد. برگزاری  حج ایمن، 
آرام، وحدت بخش و بــا عزت و موفقیت 
نهادهای ذی ربط در عربســتان مورد تأکید 

ماست.

اوری گلدبرگ،  نویســنده و کارشــناس عبری 

زبان: بنت گــزارش داد اســرائیل در حال 

»افزایش اقدامات تهاجمی« خود اســت. 
انگار تا االن اسرائیل در یک سنگر پناه گرفته 
و در حال دفاع از خود بوده اســت! این یک 
توهم است. اســرائیل مدام در حال حمله 
و تشــدید تنش در تمام جبهه های درگیری 
و منطقه اســت، از جنین گرفته تــا ایران. 
این حمــالت به اهداف تعیین شــده خود 
نمی رسند. هر چه حمالت اسرائیل قوی تر 
باشد، برای اســرائیل محدودیت بیشتری 
درست می کند و هر چه تشدید تنش ببیشتر 

باشد، اسرائیل نیز ناآرام تر خواهد بود.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 

اســالمی: دیداری با وزیــر فرهنگ عراق 

داشتم، در این دیدار بر برگزاری هفته های 
فرهنگی در دو کشــور و هفته فیلم ایران در 
بغداد تأکید شــد. در راستای تفاهم انجام 
شــده، زیارت عتبات عالیات برای زائران 
ایرانی تسهیل خواهد شد. این دیدار سنگ 
بنایی بــرای ارتقای تعامــالت فرهنگی و 

هنری ایران و عراق خواهد بود.

کبری آسوپار، فعال رسانه ای: همسر نیکالس 

مــادورو در جمع بانــوان فعــال ایرانی به 
ریاست انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور 
از مقاومــت ونزوئال می گویــد؛ از تالش 
آمریکا بــرای براندازی دولــت قانونی، از 
حمایت آمریکا از اپوزیسیون، از شکستش 
و روی آوردنش به تحریم اقتصادی. چقدر 
شبیه هم هستیم. آیا ونزوئال هم دنبال صدور 

انقالب بود؟

ســیدمیعاد صالحی، مدیرعامــل راه آهن:  آیا 

کســانی که از واگذاری شــرکت  تراورس 
)بــازوی تخصصی راه آهن بــرای تعمیر و 
نگهداری کل خطوط( به مفســد اقتصادی 
اعدام شــده، امیرمنصور آریا حمایت کرده 
و امنیت خطوط را به مخاطره می اندازند، 
اکنــون پاســخگوی ســهم  خودشــان از 
مشکالت عدیده کارگران مظلوم تراورس و 
جان های پرکشیده سانحه تلخ اخیر هستند؟

دانیال معمار، فعال رسانه ای: دنیا قدرت نمایی 

نظامــی  ایران را با شــخم زدن بزرگ ترین 
پایگاه نظامی آمریکایی هــا در منطقه دید. 
حــاال دارد قدرت نمایی صنعتی ایران را با 
تحویل نفتکش  ایرانی به ونزوئال در حیاط 

خلوت آمریکایی ها می بیند.

مسعود براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی:  وقتی 

گروســی اعالم کرد، ســه یا چهــار هفته 
زمان برای احیای برجام باقی اســت و در 
غیر اینصورت »ضربــه مهلک« به آن وارد 
می شود، معنایش این است که سه یا چهار 
هفته با عملیات های سنگین ادراکی و روانی 

جریان  تحریف مواجه خواهیم بود.

   رسانه   

در شــماره پیش حوزه های جنگ نرم را بررســی 
کردیم. در این شــماره برخی دیگــر از حوزه های 

جنگ نرم را بررسی می کنیم.
زبان کاربــردی یا lingo : زبان مهم ترین وســیله 
ارتباطــی و راهبردی تریــن ابزار ارتبــاط افراد با 
یکدیگر است. ارتباط با گذشته به وسیله ادبیات )که 
در واقع بانک ژنتیکی در هر حوزه تمدنی به شمار 
می آید( و ارتباط با آینده از طریق تولیدات تکوینی 

ادبیاتی صورت می گیرد.
قانون یا law: در این حــوزه تنظیمات رفتارهای 
اجتماعی و نهادهای سیاسی بر اساس قراردادهای 

اجتماعی )متغیر( شکل گرفته و نوشته می شود.
ســه گانه های اطالعات یا  I3: که امــروزه به آن 
»عصر اطالعات« نیز می گوینــد، در حقیقت به 
هدایت اطالعات چه از لحاظ امنیتی و چه به لحاظ 
افکار عمومی اطالق می شود که از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

ورزش یا sport: در حوزه ورزش اگرچه در ظاهر 
بنا بر ســالمت است، اما مبنای تفریح و سرگرمی 
بر اساس »اصالت لذت« قرار گرفته است. در این 
حوزه ورزش از حالت مکمل زندگی خارج شــده 
و به صورت حرفه در می آید. مفهوم پهلوانی رنگ 
باختــه و جای آن را قهرمانی می گیــرد. ورزش به 
دلیل جذابیت های هیجانی خود، به مرجع هیجانی 

مخاطب تبدیل می شود.
آموزش یاeducation: اگر شیوه و مبنای آموزش 
به آینده ســازان یک کشــور )کودکان، نوجوانان و 
جوانان( براساس ساختار و شیوه های بیگانه، فارغ 
از در نظر گرفتن مفاهیــم و مؤلفه های راهبردی و 
کاربردی بومی به منظور انتقال به نســل های آینده 
صورت گیرد، گسیختگی نسلی فرهنگی تنها نتیجه 

آن خواهد بود.
شــیوه سیاســت گذاری و اداره یاpolity: چنانچه 
اتخاذ تدبیر و سیاست گذاری با توجه به مؤلفه های 

فرهنگی و فرهنگ ساز ملی باشــد، شیوه اداره نیز 
بومی خواهد بود و نتیجه منطقی آن مســتحکم تر 
شدن مبانی فرهنگ ملی و بومی است. در غیر این 
صورت فرهنگ یک کشور، به گسیختگی و بیگانه 

شدن با مردم و آیندگان محکوم خواهد شد.
علم و علم گرایی یــا science: این حوزه به طور 
ویژه محل ابتالی خواص و نخبگان است. می توان 
از این حوزه به نقطه ثقل حوزه های دیگر اشاره کرد. 
 زمانی که با مفاهیــم فرهنگ منازعه به کار علمی 
)به ویژه در علوم انسانی( دست می زنیم، مانند آن 
اســت که فرهنگ منازعه در زمین خودمان، مارا 
تحت ســیطره خود قرار می دهد. در این وضعیت 
نخبگان دچار از خود بیگانگی شــده و تحت تأثیر 
مفاهیم بیگانه، به تخریب مفاهیم بومی و دگرگونی 
فرهنگ ملی دست می زنند. شاید از همین رو رهبر 
معظم انقالب با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید 
مفاهیم، نقطــه کانونی دهه چهارم نظام جمهوری 

اسالمی ایران را دهه »نهضت تولید علم« می دانند.
بنابراین، می تــوان نخبــگان را از اصلی ترین 
اهداف و مخاطبان جنگ نرم دانســت. در مقابل 
نخبگان بیشترین نقش را در شفاف سازی و جهاد 
تبیین و مقابله با جنگ نــرم دارند. راهکار اصلی 
در این خصوص عمق بخشــی و افزایش معرفت 
در بین مخاطبان اســت. به عبارتی، روشــنگری، 
بصیرت بخشی و شفاف سازی صحنه جنگ برای 
مخاطب از ســوی نخبــگان، یکــی از ابزارهای 
تأثیرگذار مقابله با جنگ نرم دشمن است و همزمان 
با آن نیــز باید به مدیریت صحیح پیــام و تقویت 
نظام های ارزشی جامعه از ابعاد مختلف به شیوه ای 
قانع کننده پاســخ گفــت تا ضمن طــرد پیام های 
دشــمن، علقه عاطفی و منطقی نسبت به پیام های 
انتقــال یافته به وجود آید. اقدامــی که برای نمونه 
در برخی برنامه های رســانه ملــی در موضوعات 

گوناگون قابل ردیابی است.

 نخبگان  هدف جنگ نرم!

   پژواک       نرم افزار    

   نکته گرام    

   دانش بنیان    

ترس یا امیدترس یا امید
آیا هوش مصنوعی خودآگاهی یافته است؟
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مالیات چاپ و نشر

در حالــی کــه فعالیت هــای فرهنگــی، 
مطبوعاتــی و انتشــاراتی مطابــق قانون از 
مالیــات ارزش افزوده و مالیــات بر درآمد 
معاف هستند، اما با تقسیرهای سازمان امور 
مالیاتی تنها بخشی از فعالیت های فرهنگی 
و چاپ و نشــر از مالیات معاف است و در 
شــرایطی که گرانی کاغــذ، نفس تنگ این 
صنعت را به شــماره انداخته، فشار مالیاتی 
هم به مشکل بزرگی برای این صنعت بدل 

شده است. 
صنعت چاپ و نشــر به دلیــل گرانی 
گســترده کاغذ و جوهر و مشکالت ناشی 
از تحریم ماشــین آالت چاپ در سال های 
گذشــته، اگر چه قیمت خدمــات خود را 
باال برده اســت؛ اما در مقایســه با افزایش 
قیمــت، چندان  افزایش  ایــن  هزینه هــا، 
جوابگوی نیازهای این صنعت نبوده و سبب 
عقب افتادگــی بیش از پیــش این صنعت 

می شود. 
بر اساس بند ل ماده 139 اصالحی قانون 
مالیات های مستقیم در حالی که فعالیت های 
و هنری  فرهنگی  انتشــاراتی، مطبوعاتی، 
از مالیات معاف هســتند؛ اما سازمان امور 
مالیاتی تنها چاپخانه های دارای مجوز و فعال 
در حوزه انتشارات فرهنگی و هنری را معاف 
از مالیات می داند. افزون بر این، در جزء 3 
بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
که از 13 دی ماه 1400 عملیاتی شد، تأکید 
شده است: »خدمات زینک، چاپ، انتشار 
روزنامه اعــم از کاغذی یــا الکترونیکی، 
کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به 
استثنای مؤسسات کمک آموزشی و کنکور و 
هرگونه تبلیغات کاالها و خدمات داخلی در 
روزنامه ها و نشریات« از پرداخت مالیات بر 

ارزش افزوده معاف هستند. 
با وجــود این مقررات که صنعت چاپ 
و نشــر را از پرداخت مالیات و مالیات بر 
ارزش افــزوده معاف می داند، اما ســازمان 
امــور مالیاتی در خصــوص فعالیت های 
چاپ و نشــر قائل به تفکیک اســت و در 
وهله اول تنهــا چاپخانه هایــی از مالیات 
معاف هستند که مجوز چاپ و نشر داشته 
باشــند و دوم تنها آن بخش از فعالیت های 
انتشارات را که در زمینه چاپ آثار فرهنگی، 
کتاب، روزنامه و نشــریه است، از مالیات 
و مالیات بر ارزش افــزوده معاف می داند؛ 
امــا فعالیت هــای ناظر به امــور تبلیغاتی 
مانند چاپ بروشــور، برچسب، برگه های 
تبلیغاتی، بنر و غیره را از شمول قانون خارج 
دانسته و برای آنها مالیات در نظر می گیرد. 
عالوه بر این، به تصریح قانونگذار، فعالیت 
در حوزه مؤسسات کمک آموزشی و کنکور 
نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد 
بود. با این تفاسیر، در هر مورد که خدمتی از 
سوی چاپخانه ها ارائه می شود، باید مدارک 
و مســتندات الزم نگهداری شود که چاپ 
مذکور در کدام دسته قرار داشته تا در پایان 
ســال مالیاتی امکان تفکیک آن و پرداخت 
مالیات وجود داشــته باشــد و در غیر این 
صورت، بر اساس ضرایب اینتاکد مالیاتی، 
چاپخانه ها باید بین 10 تا 17 درصد درآمد 
را مالیات بپردازند که رقم سنگینی خواهد 

شد. 
تفکیک صورت گرفته، چندان تفکیک 
درستی به نظر نمی رسد، حتی فعالیت های 
تبلیغاتی مانند چاپ برچســب یا بروشور 
نیز یک فعالیت فرهنگی به شمار می آیند و 
نباید تمایزی در این خصوص لحاظ شود. 
شیوه فعلی، در بلندمدت افزایش هزینه های 
چاپ و نشر را بیش از شرایط فعلی به همراه 
خواهد داشــت و به افزایش هزینه کاالهای 

فرهنگی و نشر در کشور منجر می شود.

فرهنگ

   کتاب     سریال    

کتــاب  بیست وســوم  چــاپ 
»آشنایی با سوره ها« اثر »جواد 
محدثــی« به همت مؤسســه 
بوســتان کتاب روانه بازار نشر 
شــد.گرایش نســل جــوان و 
نوجوان به قرآن، انتشــار آثاری 
برای آشــنایی با محتــوای این 
کتــاب جــاودان را ضــروری 
کرده اســت. کتاب »آشــنایی 
با ســوره ها« اطالعات مفید و 

مختصری را درباره 114 سوره قرآن به خوانندگان ارائه می دهد؛ 
از قبیل نام های سوره ها، معنا و مناسبت این نام ها برای سوره ها، 
اجمالی از محتوا و مطالب هر سوره، تعداد آیات، شأن نزول، 

محل نزول و سال نزول.

سوره ها با  آشنایی 
چاپ بیست و سوم یک اثر قرآنی

مجموعه تلویزیونی »طنزستان« 
به تعداد 90 برنامه 45 دقیقه ای 
در فصل اول بــه تهیه کنندگی 
محمــد تاجیــک از 18 تیــر 
1401 مصادف با عید ســعید 
قربان از شــبکه نســیم پخش 
خواهــد شــد.این مجموعه با 
ســاختار ترکیبی نمایشی و به 
براساس  و  آیتم محور  صورت 
موضوعات روز جامعه و با زبان 

طنز تولید می  شــود. مردم هم از اقصی نقاط ایران می توانند 
تولیدات طنز برای برنامه ارســال کنند که در هر شب برنامه 
منتخب طنز های ارسالی با نام صاحب اثر در برنامه طنزستان 

پخش می شود.

طنزستان
مجموعه جدید شبکه نسیم

یکــی از رکوردداران ســاخِت 
تلویزیون،  ماه رمضاِن  ســریال 
او  اســت.  افخمی«  »علیرضا 
آخرین بار بعد از مدتی غیبت، 
با ســریال »احضار« به شــبکه 
یک آمد.  افخمی از ســفارِش 
ســیمافیلم و ســاخِت سریال 
ماورایی خبر داد. او گفته است 
این روزها در مرحله ایده پردازِی 
مجموعه ای ماورایی قرار دارد. 

این مجموعه از سوی سیمافیلم برای ماه رمضان 1402 سفارش 
داده شده است. گفتنی است، »احضار« در ژانر ماورایی برای 
رمضان 1400 ساخته شد و با حواشی و بازخوردهای متعددی 

روبه رو بود.

1402 رمضان 
بازگشت ژانر ماورایی به تلویزیون

 رسانه ملی  

یادداشت 

   برداشت    

 جراحی یا سالخی؟!

چند روز قبل بود که اظهارنظر یک فعال فرهنگی 
و ســخنران مذهبی درباره مسئله فساد در سینما، 
خبرســاز شــد و واکنش هــای بســیاری را هم 
برانگیخت. این چهره شناخته شده با انتشار پستی 
در توئیتر، به ماجرای افشاگری چندی قبل برخی 
زنان هنرمند درباره روابط اخالقی ناسالم برخی 
سینماگران و حواشــی دنباله دار آن اشاره کرد و با 

عباراتی کنایه آمیز و تند، این معضل را به نوعی به 
بیشتر زنان و مردان فعال در این حوزه تعمیم داد! که 

واکنش های زیادی را در پی داشت.
حاال صحبت بر ســر این نیست که ماجرای 
 فراگیر هست 

ً
ابتذال اخالقی در سینما و تئاتر اساسا

یا نه و اینکه، افشــاگری چنــدی قبل برخی زنان 
هنرپیشه ـ که حاال به موج مجازی »می تو« معروف 
شده ـ به چه مسائلی اشاره دارد؛ االن حرف بر سر 
این است که وقتی قرار است یک مشکل فرهنگی 
مهم، نقد و تقبیح شود، نباید به گونه ای عمل کنیم 

که خودمان بانی یک مشکل فرهنگی جدید شویم 
و برای نمونه با توهین به یک صنف و تعمیم دادن 
یک گناه به همه یا بیشــتر آنها، خودمان مرتکب 
گناه کبیره »تهمت« شویم و مرزهای نقد دلسوزانه 
و غیر دلســوزانه را به هم بریزیم. این انتظار وقتی 
جدی تر می شود که گویندگان این قبیل نقدها، در 
جامعه پژوهشــگر و فعال دینی شناخته شده اند و 

اقشاری از جامعه را هم پوشش داده اند.
شــاید یکی از بهترین واکنش ها به این توئیت 
ناصواب و بگومگوهای بعدی پیرامون آن، از سوی 

حسن رحیم پورازغدی عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی مطرح شــد که تأکید کرد، در اسالم یک 
صنف را به طور کلی متهم کردن مورد قبول نیست 
و ناپسند است و در هر صنفی، افراد شریف و فاسد 

وجود دارند.
در این ماجرا ـ عالوه بر آنکه اصل مسئله روابط 
ناســالم در سینما باید ریشه یابی و حل شود ـ  ذکر 
این نکته ضروری است که در نقد، به سیره بزرگان 
دین عمل کنیــم و مرتکب عمــل ضدفرهنگی 

نشویم.

حامد حسین عسکری
خبرنگارفرهنگی

چند روزی اســت که فیلم ســینمایی »بدون 
قرار قبلی« بــر روی پرده ســینماها رفته و با 
استقبال خوبی هم مواجه شده است. فیلمی 
به کارگردانی کارگردان خوشــنام ســینمای 
ایران»بهروز شعیبی« که توانست سیمرغ زرین 
بهترین فیلم از نگاه ملی )جایزه ویژه شــهید 
حاج قاسم سلیمانی( را در چهلمین جشنواره 

فیلم فجر از آن خود کند. 
فیلمی کــه در همان روزهــای اول اکران، 
مورد تقدیر مجید مجیدی هــم قرار گرفت. 
فیلمی آرام که برگرفته از داستانی از »مصطفی 

مستور« رمان نویس موفق کشورمان است. 
»بدون قرار قبلی« با تصاویری از لوکیشنی 
در کویر آغاز می شود. تصاویری که حتی برخی 
از آنها تا پایان داستان نیز برای بیننده کمی مبهم 

باقی می ماند؛ مانند آسیابی که می چرخد. 
داســتان با مرگ یک پــدر در بیابان آغاز 
می شــود. طــرح اصلی داســتان شــاید تا 
حدی تکراری باشــد، اما از آن تکراری های 
دوست داشــتنی است. داســتان دختری که 
پدرش را 3۰ سال است ندیده، هیچ شناختی 
از او ندارد و حاال با مرگ او باید از کشــوری 
دیگر به وطنش ایران برگردد تا هم به وصیتنامه 
پدرش عمل کنــد و هم تکلیــف ارث او را 
مشــخص کند. در نهایت او مجبور است در 
ایران به مشهد سفری کوتاه داشته باشد و این، 
سرآغاز اتفاقاتی است که بدون کشمکش قرار 
است دختر را به شناختی از خود، جهان خود 

و جهان پدرش برساند. 

 B!یکنواخت، اما خوب  
»بدون قرار قبلی« به گونه ای ســاخته شــده که 
کشــمکش و درام خاصی در فیلــم وجود ندارد 
و شــاید به همین دلیل است که فیلم در جاهایی 

بسیار کش دار و یکنواخت به نظر می رسد. 
گویا کارگــردان در »بدون قرار قبلی« به دنباِل 

یک ســیر و سلوک اســت که تا حدی نیز اتفاق 
می افتــد. البتــه شــخصیت پردازی ها تا حدی 
ضعیف است و آنطور که باید و شاید، با هیچ یک 
از شــخصیت ها نمی توان ارتباط برقرار کرد، یا 
حداقل این ارتباط بسیار دیر برقرار می شود. حتی 
می توان گفت، به اصطالح جان مخاطب گرفته 

می شود تا برخی اطالعات مهم به او داده شود. 
مخاطــب خیلی دیــر متوجه بیماری پســر 
خردســال »یاســمین« می شــود، خیلی دیر با 
شــخصیت یاســمین ارتباط برقــرار می کند و 
برعکس، ماجرا دائم کش دار می شود و این نکته، 
برای بیننده کســل کننده می شــود. اما در نهایت 

ضربه نهایی داستان می تواند بیننده را راضی کند و 
البته آن چیزی که احتماال باعث می شود مخاطب 
راضی از ســالن سینما بیرون بیاید، حال خوشی 
اســت که شخصیت اصلی در پایان داستان به آن 
می رسد. حال خوشــی که به نظر می رسد، نیاز 
یکایک افراد جامعه در دنیای امروز است. همین 

باعث می شود تا نتوانیم فیلم را ندیده بگیریم. 
شــاید برای کســانی کــه دنبــال هیجان و 
داســتان های پر از گره باشند، »بدون قرار قبلی« 
فیلمی مورد پسند نباشد، اما واقعیت این است که 
حتی اگر همین افراد هم به تماشای فیلم بنشینند، 
از آن راضی خواهند بود و همان طور که گفته شد 

این رضایت از حال خوِب »بازگشــت به خود« 
است.

 Bبازگشت به فرهنگ خودی  
به راحتی می توان گفت، یکی از برجســته ترین 
موضوعاتی که فیلمنامه نویس در فیلم نامه »بدون 
قرار قبلــی« و پیش از او، مصطفی مســتور در 
داســتان خود و پس از آنها، کارگردان در اجرای 
فیلمنامه خود به دنبال آن بوده اســت، به تصویر 
کشــیدن زیبایی هــای فرهنگ اصیــل ایرانی و 
یادآوری این نکته اســت که اگــر فرهنگ اصیل 
خودمان را دوباره زنده کنیم، روح زندگی به کالبد 
روزمرگی های مان بازخواهد گشــت. این پیام را 
حتی در دل خانه قدیمی دخترخاله یاسمین، در 
دِل خانه قدیمی پدرش در کویر اطراف مشهد و 
حتی در ارتباط گیری فرزند بیمار اوتیسمی اش با 
فرزندانی که در این خانه قدیمی زندگی می کنند، 

به تصویر می کشد. 
روند فیلم تا حدی کند اســت و شــاید بتوان 
خیلی جاهای آن را حذف کرد و بعید نیســت در 
نســخه جدید تا حــدی از یکنواخت بودن فیلم 
کاســته شــود؛ اما در هر حال »بدون قرار قبلی« 
همان طور که مجید مجیدی هم در یادداشــتش 
گفتــه، »بدون هرگونــه انتظاری با تو ســه قرار 
می گذارد. قرار اول مواجه شدن با کرامت واالی 
امام رضا)ع( است، دیگری جلوه گری هنر سینما 
در پرداخت به قرار اول و قرار ســوم نیز، تماشای 
تنیده شــدن این دو قرار زیبا، بر روی پرده  نقره ای 

است.«
واقعیــت این اســت، همانطور کــه در طول 
عمرمان بارها از کرامات امامان معصوم)ع( دیده 
و شــنیده ایم، اما هیچ وقت این مسئله برای مان 
تکراری و کلیشــه ای نمی شــود، فیلــم »بدون 
قرار قبلی« هم از آن دســت فیلم هایی است که 
داستانش هر چند شاید تا حدی تکراری باشد، اما 
از آن تکرارهای دوست داشتنی و کامال مورد نیاز 
جامعه است، نه جامعه ایرانی که برای کل بشر. 
در نهایت به جرئت می توان گفــت »بدون قرار 
قبلی« حال دل مخاطب سینما را خوب می کند؛ 
بنابراین ساخت چنین آثاری در سینمای ایران هر 

روز بیشتر از قبل مورد نیاز است.

سیر و سلوک با سینما
نگاهی به فیلم  »بدون قرار قبلی« تازه ترین  ساخته بهروز شعیبی
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سیاست
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علیرضا جاللیان
دبیرگروهسپاه

قبیله عشق

یک تیر و 14 نشان

یک روز سر سفره ناهار نشسته 
بودیم، تلویزیون هم روشن بود 
و اخبار گوش می کردیــم. ناگهان خبر 
اصابت گلوله خمپاره تروریســت های 
تکفیــری بــه گنبــد بــارگاه حضرت 
زینــب)س( اعــالم شــد. رفتــه بودم 
آشپزخانه نمک بیاورم، دیدم ابوالفضل 
قاشق را وسط بشقاب رها کرد و با غیظ و 
غضبی که تا به حال در او ندیده بودم، رو 
به حرم بی بی گفــت: مگر ابوالفضلت 
مرده اســت که مدافع نداشــته باشی و 
تروریســت ها حرمت را نشانه بگیرند! 
شروع کرد به گریه کردن. بعد هم که خبر 
شکافتن قبر حجربن عدی منتشر شد و 
ادعای تروریســت ها که گفته بودند اگر 
پای شــان به حرم حضرت زینب)س( 
برســد، همین کار را آنجــا هم تکرار 
می کننــد. دیگر ابوالفضــل آرام و قرار 
کنیم.  آرامش  نمی توانســتیم  نداشت، 
خیلی سریع همه کارهایش را انجام داد 
تــا بتواند به ســوریه اعزام شــود. پدر 
ابوالفضل ســردار بود، مسئوالن اعزام 
گفتنــد باید خود ایشــان نظــر بدهد. 
پدرشان هم گفت: پســرم بالغ و عاقل 
است، خودش تصمیم گرفته، مسئوالن 
باید مثل دیگر نیروهای ســپاه در مورد 
ایشان تصمیم بگیرند. ابوالفضل قبل از 
رفتن به سوریه به من گفت: شهادت در 
سوریه حکم یک تیر و 14 نشان را دارد. 
گفتم یعنی چه؟ گفت: هر کس در سوریه 
به شــهادت برسد، ســرش بر بالین 14 
معصوم)ع( است. چون در حال حاضر 
آنهــا همــراه مدافعان حــرم حضرت 
زینب)س( هستند. اگر غیر از این بود، 
تاکنون تکفیری ها حرم را با خاک یکسان 
کــرده بودنــد. گفتم خب، چــه به من 
می رسد؟ تو می روی، شهید می شوی و 
14 معصوم را زیارت می کنی، من چه؟ 
گفت: اگر رضایت بدهی و حاللم کنی 
مطمئن باش شــفاعت تو را هم خواهم 
کرد. این شــد که من از ته دل راضی به 
رفتنش شــدم. چون هم ان شاءالله خدا 
کفیل من می شــود و هم شــفاعت 14 

معصوم مشمول من هم خواهد شد.
 به نقل از همسر
 شهید ابوالفضل شیروانیان

شهید ابوالفضل شیروانیان 28 شهریور 
1362 در اصفهــان متولــد شــد. او 
فرزند سردار ســرتیپ پاسدار مجتبی 
شــیروانیان، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان 
اصفهان اســت. از این شهید یک پسر 
به یادگار مانده است. شهید شیروانیان 
ســال 1392به صورت داوطلبانه برای 
دفــاع از حرم حضــرت زینب)س( به 
ســوریه رفت. وی 23 آذر سال 1392 
در جریان درگیری با گروه های تکفیری 
صهیونیســتی در حومه شهر دمشق به 
درجه رفیع شــهادت نائــل آمد. پیکر 
مطهــرش چنــد روز پس از شــهادت 
بــه اصفهان آورده و در گلزار شــهدای 

اصفهان به خاک سپرده شد.

جبهه

اختتامیه اولین جشــنواره تحول و تعالــی در منابع 
انسانی نیروهای مسلح با عنوان جایزه سپهبد پاسدار 
شهید قاسم سلیمانی با حضور مسئوالن و فرماندهان 
سازمان های نیروهای مسلح در تاالر اندیشه دانشگاه 

جامع امام حسین)ع( برگزار شد. 
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح در این جشنواره به استناد جمله 
رهبر معظم انقالب گفت: »ســرمایه انســانی جزء 
بزرگ ترین فرصت های کشــور ماســت. بحمدالله 
کشــور ما دارای منابع عظیم جوانان مؤمن، متعهد، 
باهوش، باســواد و ماهر است که چنانچه به درستی 
انتخاب شــوند و مورد آموزش و تربیت قرار بگیرند، 
 گنج هایی هستند که می توانند کشور ما را به قللی 

ً
قطعا

که در بیانیه گام دوم انقالب اســالمی، مدنظر رهبر 
معظم انقالب قرار گرفته، برسانند.«

وی با اشــاره بــه برگزاری این جشــنواره گفت: 
»رسالت این جشــنواره، توسعه فرهنگ شایستگی، 
قدردانی از افراد و فعالیت های برتر، در حوزه سرمایه 
انســانی نیروهای مسلح است و اهدافی عالی، مانند 
تبادل تجربــه، ترویج فرهنــگ خودارزیابی در بین 
کارکنان و توســعه بهره وری در مدیران این حوزه را 

دنبال می کند.«
سرلشکر باقری با اشاره به اینکه در همه سازمان ها، 
سرمایه انســانی، بی تردید، مهم ترین رکن است و در 
سازمان های نظامی به طور خاص این موضوع جایگاه 
باالتری دارد، افزود: »بارها شــاهد بودیم و بودید که 
یگان های مشابهی از نظر نیرو، تجهیزات، تأسیسات، 
تســلیحات و مهمات در دفاع مقدس یا در دوره های 
دیگر، در مأموریت های متفاوت، وجود داشته اند که 
در یک سازمان، در یک یگان، نوع اجرای مأموریت 
و دستیابی به اهداف، فوق العاده متفاوت با یگان دیگر 
بوده که علت آن، تفاوت در منابع انسانی دو مجموعه 
بوده است؛ چرا که محرک بنیادین خلق ارزش ها در 

سازمان های نیروهای مسلح، منابع انسانی هستند.«
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به هدف 
مهم کشــور و انقالب اسالمی که همان نیل به تمدن 
نوین اسالمی بر اســاس تدابیر رهبر معظم انقالب 
اســت، گفت: »این مأموریت برای انقالب یک کار 
فوق العاده ســنگین و مأموریتی بزرگ است که منابع 
انسانی نیروهای مسلح، اساسی ترین پیشران های آن 

به شمار می آیند.«
وی در پاســخ به این پرســش که منابع انســانی 
نیروهای مســلح، چه ویژگی هایی باید داشته باشند، 

افزود: »ما به نیروهایی نیاز داریم که دارای ویژگی های 
عمیق ایمانی، اعتقادی و اخالقی خاصی که مد نظر 
 هوش، استعداد 

ً
نظام اسالمی است، باشــند و صرفا

و تخصــص هر فرد، برای ورود به ســازمان، کافی و 
مدنظر نیست و ویژگی های ایمانی، معنوی، روحی و 

اخالقی در درجه اول اهمیت قرار دارد.« 
وی با اشاره به جنگ های ترکیبی پیش رو، گفت: 
»نیروی انسانی مدنظر، باید عالوه بر داشتن عقالنیت 
منطقی، هوشمندی و ســطح باالی تفکر راهبردی، 
دارای ذهــن فعال تاکتیکی و قدرت واکنش ســریع 

باشد.«
همچنین نیروی انسانی ما باید دارای قابلیت های 
متنوع، آمادگی برای ایفای نقش در صحنه های پیچیده 
امروز و فردا و نیز دارای ذهن ســازمان یافته باشــد و 
بتواند در شــرایط پیچیده امروز و آینده، ایفای نقش 

صحیحی را از خود نشان بدهد.«
سرلشکر باقری ادامه داد: »ویژگی هایی مانند رشد 
و بالندگی و عدم ایســتایی و پویایی در منابع انسانی، 
فوق العاده مهم اســت و وقتی این ویژگی ها در کنار 
داشتن حس مشارکت و تعلق به سازمان و مأموریت 
قرار می گیرد، معجونی به دست می آید که نمونه اش را 
در دفاع مقدس دیده ایم و در صحنه های مأموریتی پس 

 شاهد بوده ایم.«
ً
از آن هم، بعضا

وی با اشاره به حوادث و مشکالت امنیتی ابتدای 
انقالب گفت: »پس از تعطیلی دانشگاه ها در ابتدای 
سال 1359، نسلی از جوانانی که از نظر بهره هوشی، 
اســتعداد و دانش در ســطح قابل قبولــی بودند و با 
دغدغه مندی و داشــتن انگیزه نسبت به ثبات نظام و 
ضرورت های انقالب وارد نیروهای مســلح شــدند 
و حضور ایــن جوانان در ســپاه، کمیته های انقالب 
اسالمی، در بخش هایی از ارتش و بخش های دیگر، 
دیده می شد و عملکرد این نسل را شما در دفاع مقدس 

دیده اید. نسلی که نه آموزش پیشرفته ای برایش برگزار 
شــد، نه امکانات خاصی داشت و نه از مزایای مادی 
و مقامات و درجاتی بهره مند بود؛ ولی در مواجهه با 
تهاجم بی رحمانه رژیم بعثی عراق و ناامنی در نقاط 
مختلف کشور، این نسل، فقط به واسطه انگیزه های 
الهــی و ایمانی خــود و همچنین با ابــداع، ابتکار، 
خالقیت، با مجاهدت، ایثــار و فداکاری مأموریت 
خود را به بهترین نحو ممکن انجام داد و دشمن بعثی 
را با امکانات، تجهیزات، تســلیحات و پول فراوان و 

پشتیبانی سی و چند کشور به زانو در آورد.«
ح افزود: »شهید 

ّ
رئیس ســتاد کل نیروهای مســل

سلیمانی از فرماندهان همان نســل بود که تا لحظه 
شهادت، پرچم انقالب و نظام را بر دوش داشت و بعد 
از دفاع مقدس نیز در صحنه های فرامرزی جنگید و 
محور مقاومت را تقویت کرد و توانست تروریست ها 
را به نابودی بکشاند؛ همچنین توطئه ابر قدرت ها را 
در ایجاد این تروریست ها افشا کند و آنها را شکست 
بدهد و کشــور ما و محور مقاومت را به ســربلندی 
برساند که نمونه هایی مانند شهید سلیمانی، در میان 
شهدا و ایثارگران کم نیستند و ما آنها را می بینیم؛ لذا 
پژوهشگاه ها و اندیشکده ها، ویژگی های چنین افرادی 
را استخراج کنند و در قالب یک کار پژوهشی، فرآیند 
رشد آنها را در بیاورند و به عنوان الگو در تربیت و رشد 
نسل فعلی و آتی نیروهای مسلح، حداکثر بهره وری 
را داشته باشند. فتح خرمشهرها به این آسانی ها اتفاق 
نمی افتد؛ ولی با داشتن چنین منابع انسانی، می تواند 

اتفاق بیفتد.«
سرلشــکر محمدباقری در ادامــه گفت: »آنچه 
مهم اســت این است که شما مسئوالن منابع انسانی 
نیروهای مســلح، کار فوق العاده پیچیده و ســختی 
داریــد. منابع انســانی ما، جوانان عزیز مــا در برابر 
ســخت ترین و هولناک تریــن هجمه های فرهنگی، 

رسانه ای، ســایبری و فضای مجازی هستند و روز به  
روز بیشتر از این خواهند بود؛ کار به این لحاظ نسبت  
به دوران گذشــته دفاع مقدس و دوره های مشابه آن، 
ســخت تر شده  است. نیروی انســانی ما باید روحیه 
معنوی و اعتقادی پوالدین داشته باشد و این، به تربیت 
و مداومت در مراقبت نســبت  به او نیاز دارد تا بتواند 

در برابر این سیل ها خود را حفظ کند و پیش برود.«
وی درباره عنوان این جشــنواره که تحول و تعالی 
است، گفت: »انسان و سازمان بدون تحول و تعالی، 
 دچار میرایی باالیی خواهد شد و از بین خواهد 

ً
قطعا

رفت. هرچند این ســازمان، پوسته ای به ظاهر منظم 
و مناســب داشته باشد؛ ولی اینگونه سازمان ها دچار 
میرایی معنوی و واقعی شــده یا می شــود. پس ما به 
تحول و تعالی نیاز داریم. تحولی که ما را به ســمت 
قله هایی که دین مبین اســالم، رهبر معظم انقالب و 
اسناد باالدستی برای ما مشخص کرده  است، حرکت 
دهد. این تحــول و تعالی، فوق العاده مهم و ضروری  

است.« 
وی با اشــاره به خصوصیات نیروهای وابســته یا 
همان بازنشســته، گفت: »نیروهای وابسته یا همان 
بازنشســته، پرچم دار انقالب اســالمی هستند و در 
برهه هایی از زمان، که انقالب اســالمی دچار فتنه و 
توطئه دشــمنان می شود، پیشکسوتان و بازنشستگان 
وابســتگان نیروهای مسلح، یعنی همان نسلی که در 
دفاع مقدس در جوانی تالشش را کرده، بدنش پر از 
ترکش و آسیب است، خودش را به میدان می رساند 
و پرچم داری می کند و جوانان به آنها تأّســی می کنند 
و منابع انســانی نیروهای مســلح باید از این عزیزان 
پیشکســوت که همواره در وســط میدان هســتند، 

مراقبت، سرکشی و رسیدگی کند.«
ایشان در پایان صحبت های خود، ابراز امیدواری 
کرد و گفت: »من امیدوار هســتم که این جشــنواره 
ارزشمند که به نام شهید سلیمانی عزیز مزّین است، 
آغازی برای یک تحّول بــزرگ در نحوه مدیریت بر 
منابع انســانی، در مجموعه نیروهای مسلح باشد و 
مسئوالن نیروی انسانی، مباشران، مدیران و راهنمایان، 
تصمیم سازان این حوزه هستند و فرماندهان و مدیران 
اصلی و عالی رتبه نیروهای مسلح پاسخگوی اصلی 
هستند و من مطالبه ام را از فرماندهان عالی نیروهای 
مســلح دارم و خواهم داشت و این جشنواره و چنین 

فعالیت هایی، باید تکرار و توسعه داشته باشد.«
ارائه گزارش ســردار محمــد زاده کمند، معاون 
سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از روند طرح 
تحول و تعالی منابع انسانی و نیز ارائه گزارش سردار 
محمد رضا حســنی آهنگر، رئیس دانشــگاه جامع 
امام حســین)ع( از روند برگزاری اولین دوره از این 
جشنواره و تقدیر از برگزیدگان از دیگر بخش های این 

مراسم بود.

انتشــار خاطرات شــهدا و جانبازان، از جمله 
اقداماتی اســت که از شــروع جنگ تحمیلی 
تاکنون ادامه داشــته اســت. کتاب هایی که با 
خواندن آنها گاه لبخند بر لب مان نقش می بندد 
و گاه اشک بر چشمان مان می نشیند. محتوای 
بیشتر کتاب های خاطرات از بدو تولد تا زمان 
شهادت یا جانبازی، شهید یا نقش اصلی کتاب 
است و در این میان کمتر به ابعاد پس از شهادت 
یا جانبازی آن شــخص توجه شده است. این 
ابعاد که در زمینه های اجتماعی، روانشناسی، 
اقتصــادی و فرهنگی در زندگــی بازماندگان 
شــهید یا جانباز و خانــواده او تأثیرات زیادی 
دارد، دارای اهمیت زیادی هســتند و نیازمند 
که  اســت. کتاب »چشم هایی  آسیب شناسی 
نوشــتند« شاید اولین اثر در این زمینه است که 
به زندگی جانباز قطع نخاع گردنی اختصاص 
دارد. روایت زندگی جانبازی که طی 35 سال 
پس از دفاع مقدس با وجود همه مشــکالت و 
داشتن زندگی خاص متأثر از توانایی نداشتن در 
حرکت، از تالش دست برنداشت و با استفاده 
از فناوری نوین برنامه نویســی توانســته است 

خاطرات و دل نوشته های خود را با چشم های 
خود به نگارش درآورد.

موضوع این کتاب و نحوه نگارش آن جالب 
و قابل تأمل است. علی هاشمی، نویسنده کتاب 
و کاظم سلیمیان راوی ماجراهای کتاب هستند.

در کتاب »چشــم هایی که نوشتند« تمامی 
اتفاقــات بــدون روتوش بیان شــده اســت. 
چشم هایی که نوشتند به همت گروه مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی مرکز اســناد و تحقیقات 
دفاع مقدس به مثابه یک روایت مستند مردمی 

منتشر شده است.

نوشتند که  چشم هایی   
   کتابخانه    

روایت زندگی جانباز قطع نخاعی
»راهنمای دیپلماسی عمومی در مأموریت های 
برون مــرزی؛ اصول اطالع رســانی و برقراری 
ارتباط مؤثر بامخاطبان خارجی«، تألیف نوید 
کمالی و عباس محمدیــان در دفتر مطالعات و 

برنامه ریزی رسانه ها منتشر شد.
طی دهه های اخیر نقش افکار عمومی جهان 
در انتخاب و شــکل دهی نظام های سیاسی و به 
تبع آن سیاســت خارجی کشورها افزایش یافته 
اســت و به همین دلیل شکل دهی روابط پایدار 
سیاسی و اقتصادی با کشــورهای جهان بدون 
توجه به افکار عمومی آنها و تالش در پی جلب 
نظرشان ممکن نیست. امروزه دیپلماسی عمومی 
به یکی از مهم تریــن ابزارهای پیش برنده منافع 
ملی کشورها در عرصه سیاست خارجی و روابط 
بین الملل بدل شده اســت؛ در واقع دولت های 
توسعه طلب جهان به واسطه دیپلماسی عمومی 
با افکار عمومی کشورهای هدف ارتباط و تعامل 
برقرار کــرده و از این طریق زمینه تعمیق روابط 
سیاســی و اقتصادی خود با دولت  آنها را فراهم 
می آورند و از شکل گیری احساسات ضد خود 
که ممکن اســت به روابط اقتصادی و سیاسی 

لطمه وارد کند، پیشــگیری می کنند. به همین 
دلیل این نوع دیپلماسی نقش و تأثیر بسزایی در 
تقویت و تأمین »منافع ملی« کشورها در عرصه 
بین المللی دارد. این کتاب در 9 فصل به همراه 
ضمائم ویژه تنظیم شــده است که در هر فصل 
تجربیات متنوعی حسب موضوع فصل بررسی 
شده است. البته یکی از بخش های کلیدی این 
کتاب فصل پایانی کتاب با عنوان »رهیافت ها و 
آموزه های کاربردی« اســت که در آن مهم ترین 
آموزه های حاصل از مطالعه این کتاب به صورت 

مختصر و فهرست وار بیان شده است.

   نشر    

عمومی دیپلماسی  راهنمای 
توصیه هایی برای مأموریت های برون مرزی

خلق ارزش  محرک بنیادین  منابع انسانی 
مسلح وهای  نیر در 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در اختتامیه اولین جشنواره تحول و تعالی در منابع انسانی نیروهای مسلح عنوان کرد

عکس: حامد گودرزی
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  سامانه پیامکی هفته نامه صبح صادق  

   روی خط    

پروژه های شهید خرازی 
هنوز تحویل نشده است

 09170008977 / هنوز متوجه نشدم چرا 
وقتــی اعضای حزب حاکم هنــد به پیامبر 
اســام)ص( توهین می کنند، آن وقت وزیر 
خارجه چند روز بعدش به هند سفر می کند. 

 تبیین بفرمایید علتش چه بود؟ 
ً
لطفا

 پیگیر وام 
ً
 09160007179 / با سام لطفا

حکمت )بنیاد تعاون( باشید.
09190006937 / ازجمله راه های ســریع 

فزونــی جمعیت)مبتنی بر هشــدار جدی 
رهبری( تأمین مســکن اســت. مسئوالن 
ذی ربط ترتیبی دهند تا هــر فردی که عقد 
کرد، فردایش بتواند در منزل ســازمانی به 
طور سیستمی ساکن شود. سر پنج سال هم 

تخلیه کند. 
 09180008631 / سام خدمت دوستان 
صبح صــادق، مدت هاســت در رســانه 
ملی)به ویــژه بخش خبری(جــای خالی 
برنامه کارشناسی دقیق و با قدرت بیان باال 
و طلبکارانه، تفسیر و نقد سیاست غربی ها به 
ویژه رسانه های فارسی زبان که روی انگشت 
صهیونیســت و وهابیت نجس علیه ایران 
می چرخند، به طوری که مدام بر طبل وارونه 
و ســیاه نمایی می کوبند، بسیار خالی است! 
می توان عاوه بر بخش خبری و... در بخش 
طنز هم بسیار رسا به ملت و دنیا فهماند که 
ایستادن چند قایق مقابل چند ناو و ناوشکن، 
عرضــه می خواهد و رمزی به نــام باور که 
مغزهای خودحقیربین با وصف دیدن مستند 
هم حقارت و شک به خود را بیشتر ترجیح 

می دهند تا حتی دیده خود!
 09350002055 / سام علیکم. با تشکر 
از زحمات شــما، لطفا پروژه مسکن شهید 
خرازی را در نشریه بررسی کنید. چند هزار 
پاسدار و خانواده شــان درگیر این موضوع 

حیاتی هستند.
09120003162 / به تازگی شنیده ام عزیزی 

از استادان اقتصاد که روحانی ام هست، در 
جلسه ای با حضور برخی مسئولین نظام پس 
از انتقاد در رابطه با وضعیت معادن پیشنهاد 
داده اســت همه معادن کشور به تعاونی که 
متعلق به همه مردم ایران باشد، تبدیل شده 
و بخش خصوصی پیمانکار مردم باشــد. 
پیشنهاد خوبی اســت و به نظر من این امر 
باید در حوزه نفــت، گاز، پاالیش و... هم 

اعمال شود.
09330002007 / قیمت مسکن به صورت 

تأســف بار افزایش داشــته و دیگــر با این 
روش وام حکمت نیروهای مسلح خانه دار 
نمی شوند. پیشنهاد اینکه زمین رایگان برای 
احــداث مجتمع های مســکونی به نیروها 
داده شــده و خود نیروها پیمانکار انتخاب 
کنند و با وام حکمت اقدام به ساخت کنند. 
دیگر راهکار تعاونی مسکن پاسخگوی نیاز 

نیست.
دارم  پیشــنهاد  یــک   /  09130004875

خدمت مســئوالن حوزه خدمات، با توجه 
به رشــد شــتابان قیمت ها و کم اثر شــدن 
هزینه های خدمات، پیشنهاد تجمیع هزینه 
خدمــات زیارتی و ســیاحتی را در کارت 
یکسان ســازی دارم کــه فــرد بــه صورت 
یکجا بتوانــد همه مبلغ شــارژ خدمات و 
یکسان ســازی را در یک مورد و یک زمان 

خرج کند.
09350006281 / هر چقدر هم مسئوالن 

محتــرم و مجاهد کشــور در عرصه جهاد 
اقتصادی مجاهدت کنند تا ریشــه درست 
نشــود کار درست نمی شــود، ریشه هم در 
حذف پول اعتباری و ایجــاد پول با ارزش 
 ۹۰ درصد تورم از ابتدای 

ً
ذاتی است. عما

انقاب تا امروز به دلیل وجود پول اعتباری 
و با ارزش شناور اســت؛ در حالی که پول 

شرعی پول با ارزش ذاتی است. 

حجت االسام والمســلمین عبدالله حاجی صادقی 
در اردوی کارکنان ســپاه قائم آل محمد)عج( ده اصل 
مهم و ضروری را برای پاسداری از انقاب، از سوی 

پاسدار تشریح کرد.
وی اصــل اول را »پایان ناپذیری جنگ و درگیری 
با جبهه استکبار« بیان کرد و در توضیح گفت: »نباید 
در انتظار روزی باشــیم که با دنیای استکبار در جنگ 
نباشــیم، این جنگ وجود دارد. ممکن اســت میدان 
عوض بشــود و نوعش تغییر کند، اما اصل این جنگ 
پایان ناپذیر اســت. خداوند گفته اســت و تجربه هم 
ثابت کرده که خدا هرگز جبهه حق را بدون دشــمن 
رها نمی کند. حیات شما، عزت شما و اقتدار شما در 
جهاد همیشــگی است.« وی در توضیح بیشتر عنوان 
کرد: »چون دعوای ما با استکبار سر زمین و امکانات 
نیست، دعوای انبیاء الهی در جبهه حق با استکبار بر 
سر وجود و نبود یکدیگر است؛ یعنی شما می خواهید 
ســر به تن استکبار نباشد و رژیم اشــغالگر قدس را 
نابــود کنید؛ آمریکا و آن رژیم هــم همین را راجع ما 

می گویند.«
نماینده ولی فقیه در سپاه اصل دوم را مبتنی بر این 
سؤال مطرح کرد که خدایا چرا این جنگ را گذاشتی؟ 
علت این جنگ بی پایان چیســت؟ و در پاسخ اظهار 
داشــت: »خداوند می گوید: می خواهم انســان ها را 
غربال کنم، می خواهم ببینم چی کســی در دین داری 
ْن 

َ
اُس أ َحِسَب الَنّ

َ
صادق است و چه کسی نیســت. »أ

َتُنوَن« )عنکبوت/2( 
ْ

 ُیف
َ
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ُ
ول

ُ
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َّ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َّ
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ْ
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َ
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َ
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کاِذِبیَن« )عنکبوت/3(
ْ
َمَنّ ال

َ
َیْعل

َ
َول

فکر کردید همین که وضو بگیرید و دو رکعت نماز 
بخوانید و شهادتین را بگویید، اهل ایمان هستید، مِن 

خدا به همین قانعم؟
فکر کردید رهای تان می کنم؟ هرگز! میدان جهاد 
را پیش می آورم تا معلوم شــود چه کســی در ایمان 
صادق است و چه کســی در ایمان کاذب است. باید 
صحنــه کربا پیش آید؛ وگرنه تا قبل از کربا مریدان 
امام حسین)ع( چند نفر بودند؟ آیا همه آن اهل کوفه 
که تومــار دعوت با خون امضا کردنــد، بودند؟ یا نه 
همان هفتاد و چند نفر شهید.« وی تأکید کرد: »خدا 
صحنه را عاشورا پیش آورد تا معلوم شود از این چند 
هزار نفر، ســی و چند نفر می مانند. خدا با این جنگ 
می خواهد معلوم کند چه کسانی با امام بودند؟ تا کجا 
بودند؟ خط امامی چه کسانی اند و تا کجا؟ بعضی ها 
امــام را می خواهند، انقــاب را می  خواهند تا خرج 

نداشته باشد.«
والمسلمین حاجی صادقی اصل  حجت االسام 
ســوم را اینچنین بیان کرد که مانــدن در جبهه حق 
اســتقامت فکری و عملی می خواهــد و در توضیح 
گفت: »قرآن تأکید می کند ایمــان در بقاءش مهم تر 
از قدومش اســت و لــذا در آیه ۱۵ ســوره حجرات 

می فرماید، هر کس گفت من مؤمن هستم باور نکنید 
ُمْؤِمُنوَن« شــما می دانید این انما، یعنی فقط 

ْ
َما ال »ِإَنّ

َمّ 
ُ
ِه َوَرُســوِلِه ث

َّ
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ْ
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وَن.« وی ادامــه داد: »ایمان دو 
ُ
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ُ
ۚ أ

استقامت می خواهد، کســی می تواند در جبهه حق 
بماند که دو نوع استقامت داشته باشد، یک استقامت 
فکری؛ خدا می گوید، عده ای در مرحله بقای انقاب 
اســتقال و اســتقامت فکری را از دست می دهند و 
بعضی در مرحله پس از انقاب در ماندگاری انقاب 

گرفتار ارتجاع فکری می شوند.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه با اشاره به تاریخ حیات 
امیرالمؤمنین)ع( گفت: »شــیعه نــاب علی در روی 
علی)ع( می ایســتد می گوید؛ »اّنا قد شککنا فی هذا 
القتال«)خطبه ۴۶ شرح ابن ابی الحدید(، علی جان 
تو داری مسلمان را می کشی. این لشکر معاویه صدای 
تاوت قرآن شــان از ما زیباتر اســت، نماز جماعت 
دارند، روزه دارند. ما نمی توانیم با آنها بجنگیم. چنین 
فردی دچار لغزش فکری شــده اســت.« وی افزود: 
»امروز یکی از صحنه های جهاد و پاسداری از انقاب 
همین مقابله با لغزش هاســت. نخســت وزیر رژیم 
منحوس صهیونیستی می گوید باید اندیشه انقاب را 

زد و هدف شان هم همین است.«
حجت االسام والمسلمین حاجی صادقی با بیان 
اینکه آمدن در جبهه حق سخت است؛ اما ماندن در آن 
سخت تر، به این بخش از صحبت های خود پایان داد. 
وی در ادامه اصل چهارم در دفاع از اســام و انقاب 
گفت که دشمن از یک محور عمل نمی کند؛ بلکه از 
محورهای مختلف اقدام می کند و چنین توضیح داد: 
»۴3 ســال است جنگ ترکیبی اســتکبار را می بینم. 
امــروز نخســت وزیر رژیم اشــغالگر از حمله هزار 
خنجر می گوید، هزار خنجر به سمت انقاب پرتاب 
می کنیم؛ بلکه یکی از آنها به قلب انقاب بخورد، بعد 
به عنوان اولویت ده مورد را می نویســد و همه اینها در 
جلسه ای رسمی با بایدن مطرح می شود، حال در قبال 
هزار خنجر در قبال جنــگ ترکیبی چه جهادی الزم 

است؟«
نماینده ولی فقیه در ســپاه جهاد مرکب را نسخه 

مقابله با این عملکرد دشــمن دانست و افزود: »سپاه 
پاسداران انقاب در همه ســنگرها باید بجنگد، در 
ســنگر علمی جهاد علمی بکند، در برابر محرومیت 
جهاد خدمت رســانی، در صحنه ســازندگی جهاد 
سازندگی، در عرصه سیاسی جهاد سیاسی و یکی اش 
هم جهاد امیدآفرینی است، امروز یکی از برجسته ترین 
مصادیق جهــاد، »جهاد امیدآفرینی« اســت؛ چون 
دشــمن دنبال جنگ یأس آفرینی اســت.« وی افزود: 
»در جایی آقا شــش هفت دستور و تذکر دادند، شش 
موردش بــا نگذارید بود، نگذارید یعنی پاســداری، 
نگهبانــی و محافظــت از انقاب، اول ایــن بود که 

نگذارید دشمن یأس و ناامیدی را القا کند.«
اصل پنجم در پاسداری از انقاب از نگاه نماینده 
ولی فقیه در سپاه این اســت که خطرناک ترین حمله 
دشمن، فتنه است، وی در تشریح این موضوع گفت: 
»یک زمان دشــمن چهره هارون الرشــید را می گیرد 
و مبارزه حضرت موســی بن جعفر)ع( با این دشمن 
سخت نیســت، می رود زندان تا با او مبارزه کند، اما 
یک وقت دشــمن چهره مأمون به خــود می گیرد که 
می خواست با فتنه امامت را نابود کند.« وی تأکید کرد: 
»دو امام در نجات اسام کار عظیمی کردند، یکی امام 
حســن مجتبی)ع( و یکی امام رضا)ع( و مردم ما باید 

این دو امام را بهتر بشناسند.«
حجت االسام والمسلمین حاجی صادقی با اشاره 
به اینکه امروز خطرناک ترین خطر برای انقاب خطر 
ارجاع و بازگشــت به قبل از انقاب اســت، افزود: 
»فتنــه امروز که با همکاری دنیای اســتکبار و برخی 
روشنفکران و عوامل داخلی در حال پیشروی است؛ 
همین موضوع ارجاع و بازگشــت به گذشــته است، 
این اســت ما را به قبل از انقاب برگردانند که بارها 

حضرت آقا این موضوع را گوشزد کرده اند.«
اصل ششم در بیان نماینده ولی فقیه در سپاه پیرامون 
این موضوع با این جمله بیان شــد که »امروز دشمن 
بیش از گذشــته در تقابلش با ما صریح شده است و 
ما هم صراحت بیشــتری پیدا کردیم.« توضیح داد: 
»تا دیــروز نمی گفتیم کمک مادی و معنوی می کنیم، 
امــا االن رهبرمان یادمان داده اســت، طبق دســتور 
 »
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)بخشی از نامه ۴7 نهج الباغه(
ما صریح می گوییم و آنها هم صریح گفتند که می 
خواهند انقاب اسامی را نابود کنند، در میان این بیان 
شــفاف اهداف اما نوع حمله ها پنهان تر شده است و 
این حمات رنگ فتنه بیشتری به خود گرفته است.« 
وی اصل هفتم را شکست دشمن در همه صحنه های 
رویارویی با انقاب دانســت و افزود: »دشمن ما ۴3 
ســال اســت دارد می جنگد؛ اما همواره شکست را 
تحمل کرده و بیان این واقعیت نکته ای مهم است که 
باید تریبون داران و اهل سخن برای مردم بازگو کنند.«

حجت االسام والمسلمین حاجی صادقی با اشاره 
به اینکه دشمن با این حجم شکست ها نوع حمله اش را 
از نوع تهاجم فکری قرار داده، در توضیح اصل هشتم 
با عنوان جهاد کبیر گفت: »امروز برجسته ترین مصداق 

جهاد ما باید جهاد کبیر باشد.
دشــمن مهم ترین هدفش این اســت کــه اراده 
خودش را تحمیل کند، تمام تاش دشــمن این است 
که فرماندهی را به دســت بگیرد، لذا در همه جهادها 
بصیرت و استقامت می خواهد، اما جهاد کبیر بصیرت 
بیشتری الزم دارد.« وی ادامه داد: »امروز هر پاسداری 
که بخواهد پاســداری کند، باید روزانــه حداقل دو 
ساعت از وقتش را صرف مطالعه کند. بصیرت دینی 
و بصیرت نســبت به اقتضائات زمان و نوع عملکرد 

دشمن بسیار الزم و ضروری است.«
نهمین اصل در بیان نماینده ولی فقیه در سپاه تأکید 
بر والیت مداری در حوزه جهاد تبیین و جهاد کبیر بود.
وی والیت مداری را رکن مهم این اصول دانست و 
افزود: »کار والیت چیست؟ هم قرآن و هم پیامبر این 
موضوع را تشریح کردند که والیت راهبری می کند، 
دســت مان را می گیرد و می برد و نمی گذارد در مسیر 

مبارزه بلغزیم.«
حجت االسام والمســلمین حاجی صادقی ادامه 
داد: »امروز والیت مداری کلید همه موفقیت هاست و 
باید بگویم نه فقط موضوع والیت فقیه یک هدیه بزرگ 
الهی است؛ بلکه شــخص ولی فقیه هم امروز هدیه 
بزرگ خداســت و این دست خداســت که او را باال 
ســر ما گذاشته است.« وی با اشاره به حدیث سلسله 
الذهب به نقل از امام رضا)ع( والیت را شرط توحید و 
ایمان دانست و افزود: »توجه و تمرکز در این اصل مهم 

الزم است؛ چرا که خیلی جای کار دارد.«
روحیه جهــادی و کار برای خدا دهمین و آخرین 
اصل از اصولی بود که نماینده ولی فقیه در سپاه در این 
سخنرانی به آن اشاره داشت، وی گفت: »سنت خدا 
این اســت که با دو شــرط ما را پیروز کند و بر دشمن 
غالب شویم و همیشه در این جنگ ناتمام تا پایان دنیا 
موضع پیروز داشــته باشــیم؛ اول اینکه در این مسیر 
روحیه جهادی داشته باشیم و به خواب نرویم، بی حال 

و تنبل نشویم و دوم اینکه هدف خدا باشد.«
وی در پایــان این بخش هم گفت: »در مقابل این 
عمل ما خدا هم وعده داده اســت که دو کار برای ما 
انجام دهد؛ نمی گذارد از دشمن بازی بخوریم و دوم 

اینکه یاری گر ما خواهد بود.«

۱۰ اصل پاسداری از انقالب اسالمی
حجت االسالم والمسلمین عبدالله حاجی صادقی تبیین کرد

حسن ابراهیمی
خبرنگار

   گزارش   

معاون سیاسی سپاه گفت: »جهاد تبیین نسخه 
کارآمد در برابر اقدام دشــمن برای فریب اذهان 
و افکار عمومی اســت و این دشمنی تا زمانی 
که انقاب اســامی هســت، وجود خواهد 

داشت.«

ســردار یدالله جوانی، معاون سیاســی نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه در کارگاه مبانی دینی اعتقادی و 
بصیرت سیاسی ویژه ســربازان ستاد نمایندگی در 
ســپاه که در تاالر همایش های شهید محاتی این 
ســتاد برگزار شد، با اشــاره به این موضوع که دین 
اســام دشــمن هر کس را جهلش و دوست او را 

عقلش می داند، اظهار داشت: 
»جهاد یکی از واجبات عقلی است و مقابله با 
دشمن یک منطق عقانی دارد که خداوند این مبارزه 
با دشــمن را که همان جهاد است، واجب فرموده 
است. امروز در شرایطی هستیم که در چهل و چهار 

سالگی انقاب رهبر معظم انقاب بر جهاد تبیین 
تأکید دارند.« وی افزود: »نوع مقابله با دشــمن بر 
می گردد به نوع دشمنی او، امروز جهاد تبیین فریضه 
قطعی و فوری اســت؛ یعنی دشمن امروز کاری را 
انجام می دهد که مبارزه با آن مقابله با تبیین اســت 
و جهاد تبیین به معنای روشنگری نسبت به نقشه و 

توطئه دشمن است.«
ســردار جوانی گفت: »یک جامعه بدون شک 
دشــمن دارد، دشمن ما هم آمریکا و اسرائیل است 
و بعد دولت های خبیث غربی و دولت های مرتجع 
هستند.« وی علت دشمنی دشمنان را به استقال 
رســیدن ایران و الگو بــودن آن بــرای دو میلیارد 
مسلمان و همه مستضعفان عالم در مقابل الگوهای 
استکباری دانســت و افزود: »هدف دشمن ایجاد 
خسارت جانی، مالی، سلطه و تصرف سرزمین و... 
است. اگر این دشمن را درست بشناسیم، بر مبنای 

عقل جلوی او می ایستیم.«
معاون سیاســی ســپاه گفت: »جوانان ما باید 
متوجه باشند ملت ایران با انقاب اسامی پیشرفت  

کرد و علت اصلی دشمنی با ما همین است.«

وی ادامه داد: »در شــرایطی که انواع دشــمنی 
در برابر ما دیگر جواب نمی دهد و توانایی دشــمن 
کمتر شــده و ما هر روز تواناتر شــده ایم، دشمن با 
جنگ ترکیبی و شناختی با قصد فریب اذهان وارد 
شــده و در این شرایط روش فوری و ضروری تبیین 
و آگاه سازی است.« وی با اشاره به خطاب بیانیه گام 
دوم به جوانان افزود: »رهبر معظم انقاب از جوانان 
می خواهند که انقاب اســامی و تاریخ کشور را 
به درستی بشناسند تا در این جنگ شناختی فریب 

دشمن را نخورند.«
معاون سیاسی سپاه در پایان گفت: »علت اصلی 
دشــمنی دشمنان با انقاب اســامی و ایران الگو 
شدن و زمینه سازی برای ایجاد تمدن نوین اسامی 
است که در مقابل تمام اندیشــه های مادی حرف 
نوینی دارد و دشــمن که از همــه اقداماتش ناامید 
شده، در جنگ شــناختی و نرم با هزینه های گزاف 
اقدام به قلب کردن ماجرا و فریب مردم می کند که 
بزرگ ترین پشتوانه انقاب هستند. نسخه درمان این 
موضوع همان جهاد تبیین به عنوان امری ضروری و 

فوری است.«

جهاد تبیین نسخه مواجهه با دشمن در   نبرد امروز  
گروه سپاه
صبح صادق

معاون سیاسی سپاه مطرح کرد



 این دوره هم سر آید...
گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید

گفتم با این افاضات، آرامشم سرآید!

گفتا نترس بابا این شیوه جدید است
گفتم کجای کاری؟ از شیوه ات شر آید

گفتا که راه من هست روشنگری و تبیین
هر جمله ام چراغی، روشن چو اخگر آید

گفتم ولی توئیتت گمراه کرد، گفتا
گمراه آنکه با من از دشمنی درآید

گفتم که رسم این نیست، باید فهیم باشی
گفتا همین که هستم تا چشم تان درآید

گفتم مریز آبی بر آسیاب دشمن
گفتا بابا ولم کن، کلی فالور آید

گفتم خطا نکن دوست! این مایه سقوط است
گفتا که در پی من، بنگر جه لشکر آید

گفتم خوش آن زمان که، همراه و یار بودی
بلکه خدا بخواهد این دوره هم سرآید

راهت کمی خطا رفت، اما بگیر این پند
یا بازگرد از این راه یا دوره ات سرآید

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

 تذکرات مهم برای حوزه

 مرز عاشقی

شهید شــدن زندگی شهادت گونه را طالب 
است؛ یعنی انقطاع و دل کندن از هر چه غیر 
اوست؛ یعنی حب محبوب با تمام تعلقات 
و مشقت هایش. یعنی خوردن و پوشیدن و 
رفتن و آمدن و نشستن و برخاستن و سکوت 
و سکون و سخن باب میل او؛ یعنی رنگ و 
صبغه او را گرفتن؛ یعنی او شــدن. وقتی که 
من دل از دنیا بیرون فرستاده باشم، هر کاری 
که در دنیا بکنم الهی است؛ چه بخورم، چه 
بخوابم، چه بنشینم و چه دعوا کنم؛ اما اگر 
دل از دنیا بیرون نفرســتاده باشم، هر کاری 
کنم دنیایی اســت، چه نماز بخوانم و روزه 
بگیــرم و چه عرفــان و کالم قدیم و جدید 

بگویم، همه اش به این دنیا بر می گردد.
یــا صاحب الزمان)عــج(، می دانم این 
بسط وجودی من است که من را از این دنیا 
بیرون می برد. می دانم مرز زمینی و آسمانی 
شدن من در عاشقی من است. می دانم، اما 
چه سود! وقتی که می دانم این روزها عجیب 
در کالف رنگارنگ دنیا پیچ خورده ام. شما 
لطفی کنید و گره هــای افتاده به جانم را باز 

کنید.

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام رضا)ع( می فرماید: مؤمن، مؤمن واقعی نیســت، مگر آنکه ســه خصلت در او باشــد: ســّنتی از 
پروردگارش و ســّنتی از پیامبرش و ســّنتی از امامش. اّما سّنت پروردگارش، پوشاندن راز خود است و 
ســّنت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتاری با مردم است و ســّنت امامش، صبر کردن در زمان تنگدستی و 

پریشان حالی است. 
 امالی شیخ صدوق، ج ۱، ص 33۹ 

 مؤمن واقعی
   صادقانه    

گاه آنچنان به ظاهر و صورت مشغول می شویم که از سیرت باز می مانیم، در کار، پوشش، ساخت وساز، 
مهمانی و حتی آموختن! آنقدر که صورت کار ارزش دارد، ســیرت و باطن ارزشمند نیست، حال آنکه 
صورت را بنده می بیند و سیرت برای خداست و هر کار که برای خوشامد بنده انجام شد، بی سرانجام 

خواهد ماند. مراقب باطن اعمال مان باشیم.

 سیرت نیکو
   صبحانه    

  »چ«
به مناسبت شهادت دکتر چمران

»چ« مثل چندین »چ« مثل چندان
چندی ام بگریان! چندی ام بخندان!

 
مثل یک چکامه سخته و مطنطن
مثل چشمه ساده تازه و خروشان

 
»چ« چگونه رفتن در پی نشانی

چارراه خندق کوچه نیستان
 

»چ« مثل چل شب با خدا نشستن
چله را شکستن چله زمستان

 
تیغ ها چکاچک، زلف ها چلیپا

چاره مان شهادت، حجله مان چراغان
 

»چ« مثل چّزابه در میان آتش
»چ« مثل چّزابه در میان طوفان

 
مصطفی کجایی در میان مایی

ای به جای نام تک تک شهیدان
 

جای خالی ات را عاشقان گرفتند
کودک فلسطین شد چریک لبنان

 
ه »ک« مثل کرخه

ّ
»ف« مثل فک

»پ« مثل پاوه »ب« مثل بستان
 

»آ« مثل آیت »ر« مثل روشن
»ه« مثل هّمت »چ« مثل چمران

مهدی جهاندار

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

   تلخند    
گروسی بازیچه صهیونیست ها

حسن نوروزی
نویسنده

 زهرا سلطانی نژاد
مشاورخانواده

این روزها والدین حتی بیش از گذشــته، نگران اوقات فراغت فرزندان خود 
هستند و گاهی با دیگران در همین زمینه رقابت می کنند. در هر صورت، باید 
مزایا و معایب آن را بدانیم تا بتوانیم درست تصمیم بگیریم. با رسیدن فصل 
تابستان، بسیاری از خانواده ها فرزندان شان را مجبور می کنند به کالس های 
مختلف بروند، شــرکت در کالس های تابســتانی اگر همراه با فشار روانی 
خانواده باشــد، تأثیر  نامطلوبی دارد. در ایــن زمینه باید نظر فرزندتان را هم 
جویا شــوید. در واقع، والدین باید نقش راهنمایی و هدایت را ایفا کنند، نه 
تصمیم گیری. از ســوی دیگر، باید در نظر بگیریم که بچه ها در طول ســال 
تحصیلی فشارهای روانی زیادی را بابت انجام تکالیف مدرسه، امتحانات 
و رعایت نظم و مقررات مدرســه متحمل می شوند و فشار مضاعف بر آنها 
واقعا درســت نیست؛ چرا که تحقیقات بسیاری نشان می دهد بچه هایی که 
هــر روز صبح زود از خواب بیدار می شــوند و آرزوی یک ســاعت خواب 
صبح در روزهای تابســتان را دارند، بیشتر از سایر بچه ها افسرده می شوند و 
موفقیت کمتری هم به دســت می آورند. اگرچه این کالس ها مزایای بسیار 
زیادی هــم دارد. بعضی بچه ها ترجیح می دهند که تمــام تعطیالت را در 
خانه و پای تلویزیون و کامپیوتر بگذرانند که این موجب بی تحرکی، انزوای 
اجتماعی، کسالت و درون گرایی می شود؛ شرکت در کالس های تابستانی 
می تواند موجب تقویت خودباوری و بهبود روابط اجتماعی کودکان شود. از 
سوی دیگر، انتخاب کالس ها اگر درست انجام شود، می تواند موجب رشد 
استعدادها و جهت دهی مثبت به توانایی های دانش آموزان شود. این را هم در 

 نباید گران قیمت باشد.
ً
نظر داشته باشید که فراغت لزوما

 راه نرفته  

تابستانی کالس های   

31 شهریور 70 در آغاز دومین سال تدریس 
درس خارج فقــه 14 نکته از دغدغه هایش 
را درباره حوزه ها گفت. از نقش حوزه های 
علمیه در طول تاریخ گفت و اینکه »متأسفانه 
این جزء مباحث کم تحقیق شــده و کم کار 
ماســت! باید همه بدانند حــوزه علمیه از 
جهات مختلــف برای جامعــه یک نقش 
حیاتی دارد و همان طــور که عرض کردیم 
این باید مورد تدبر قرار بگیرد. یعنی کسانی 
روی این فکر کنند و تحقیق کنند، مواد الزم 
را جمــع آوری کنند و در ایــن زمینه فکر نو 
ارائه کننــد.« او از لوازم برنامه ریزی دقیق و 
حساب شــده برای حوزه های علمیه گفت: 
»باید گروه هــای متخصص و متمحض در 
برنامه ریزی برای این کار باشــند. بنشینند 
و مرتب به حوزه علمیه و مســیر آن نگرش 
داشــته باشــند و برای فــردا و فرداهایش 

برنامه ریزی علمی نمایند.«
رهبری معتقد است: »در حوزه ها اساس 
فقاهت است. فقه باید پیشرفت بکند... این 
پیشــرفت، هم از لحاظ عمق است و هم از 
لحاظ ســعه و فراگیری مسائل زندگی. فقه 
باید عمیق بشود؛ عمیق تر از آنچه که هست. 
همچنان که شــما نگاه می کنیــد فقه زمان 
عالمه حلی رضوان الله علیــه، از فقه زمان 
شــیخ انصاری عمیق تر اســت. یعنی با آرا 
و نظرات گوناگــون برخورد کرده و در طول 
زمان، عمــق و پیچیدگی خاصی پیدا کرده 
است... امروز فقه ما باید احکام معامالت 
را خوب برســد، احکام اجاره را به شــکل 
جهانی خوب نگاه کند، احکام انواع و اقسام 
قراردادها را از شــرع مقدس استنباط و بیان 
کند. خیلی از اینها هست که امروز برای ما 
روشن نیست. شما ببینید یک مسئله مضاربه 
ما که برای آن خیلی هم تره خرد نمی کردیم 
می تواند علی الفرض بانکداری را اداره کند. 
خیلی خوب چرا ما در کتب فقهی و ابواب 
مختلف فقهی تفحص الزم نکنیم تا راه هایی 

را برای اداره زندگی پیدا نماییم؟«

خانواده محترم  مرادی
  درگذشت نیروی پر تالش و متخصص مرکز چاپ سپاه، برادر حبیب مرادی را به شما و همکاران و دوستانش تسلیت می گوییم

 رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای بازماندگان را  آرزومندیم. 

 هفته نامه صبح صادق

جواد عمارلو
کارشناستغذیه

»یبوســت« یکی از بیماری هایی است که به دلیل گسترده بودن عوارض آن 
از قدیم به ام االمراض شــهرت یافته و عموم مردم با آن آشنا هستند. می توان 
گفت، یبوست سرآغاز بیشتر بیماری هاست. وقتی مواد مضر از بدن خارج 
نشــود، تولید سم کرده و سایر نقاط بدن هم به آن واکنش نشان داده و درگیر 
می شــوند. از علل ایجاد یبوســت می توان به موارد متعددی اشاره کرد؛ از 
جمله: مصرف بعضی از داروها)آرام بخش ها و مخدرها(، اختالالت مربوط 
به راســت روده، سرطان روده، رژیم های غذایی کم فیبر و کم آب، کم کاری 
تیروئید، دیابت، نداشتن تمرینات بدنی، استرس، چاقی و... . یبوست با خود 
عالیمی دارد، مانند نفخ شــکم، دل درد، کاهش اشتها، سردرد، خستگی، 
سوء هاضمه، بی حوصلگی و...؛ اما اصلی ترین و بهترین و مؤثر ترین راه برای 
درمان یبوست اصالح سبک زندگی و ترک کردن عادت های غلط غذایی و 
ایجاد عادت های خوب هم در زندگی و هم در ســبک غذایی است، اینکه 
در سبد غذایی مواد نشاسته ای را کاهش داده و از فیبرها بیشتر استفاده کنیم. 
مصرف روزانه حداقل دو واحد میوه و سه واحد سبزیجات، کاهش مصرف 
غذای های آماده )فست فودها( و سرخ کردنی ها بسیار راهگشاست. مصرف 
منظم حبوبات )هم به تنهایی و هم به صورت ترکیب با غالت و سبزیجات( 
هم می تواند کمک کننده باشد. استفاده از جوانه غالت در ساالدها و سوپ ها 
)جوانه گندم، جو و...( و همچنیــن ورزش منظم و تقویت عضالت ناحیه 
شکمی به درمان یبوست کمک می کند. پرهیز از مصرف خودسرانه و بی رویه 
ملین های شــیمیایی و جایگزین کردن ملین طبیعی در صورت نیاز توصیه 

می شود. 

    سالمت    

 مادر بیماری ها

سی و پنجمین سالگرد شهادت سردار رشید سپاه اسالم


