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 گفت وگو با دبیر جشنواره نقاالن علوی 

فرهنگ نقالی هنر اصیل ایرانی
۱۱

گفت وگو
ملی منافع  برای 

گفت وگو
ملی منافع  برای 

بازنگاه صبح صادق به ششمین نشست کشورهای ساحلی دریای خزر در ترکمنستان

برگزاری ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی 
دریای خزر در عشق آباد ترکمنستان از منظر فرامتن 
و متن از اهمیت ویژه ای برخــوردار بود. به لحاظ 
فرامتن، برگــزاری این اجــالس بالفاصله پس از 
نشســت بریکس و دعوت از ایران برای عضویت 
در این ســازمان مهم، در کنار حضور ایران در این 
اجالس پس از عضویت یافتن در پیمان منطقه ای 
شــانگهای و همچنین شرایط جدید بین المللی به 
وجود آمده پس از جنگ اوکرایــن، ارزش افزوده 
جدیدی در مسیر قدرت یابی ایران ایجاد کرده و نشان 

می دهد ایران به منزلــه یکی از قدرت های نوظهور 
آسیایی بیش از گذشته تمایل دارد برای ایجاد موازنه 
در برابــر غرب وارد نقش آفرینی هــای راهبردی در 
منطقه شــود. به لحاظ متن نیز این اجالس نقطه 
عطفی در مناسبات کشورهای ســاحلی این دریا 
به شمار آمده و تأثیرات بســزایی در توسعه روابط 
دوستانه این کشــورها با یکدیگر، حفظ امنیت و 
ثبات منطقه ای، تقویــت همکاری های اقتصادی 
ســودمند متقابل، تأمین امنیت محیط زیســت، 
توسعه روابط فرهنگی، بشردوستانه و علمی و سایر 

همکاری ها باقی خواهد گذارد. 
رؤسای جمهور کشــورهای حاشیه دریای خزر 
در بیانیه پایانی این اجــالس ضمن تأیید پایبندی 
به اصول و موازین منشــور ســازمان ملل متحد و 

حقوق بین الملل بر حضور نداشتن نیروهای مسلح 
کشورهای دیگر در دریای خزر و در اختیار نگذاشتن 
قلمرو ســاحلی یک کشور به کشــور ثالث برای 
عملیات نظامی علیه یک کشور دیگر در این حوزه 
تأکید کردند کــه در بعد نظامی و امنیتی از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
همچنین، بر اساس این بیانیه وظیفه اولویت دار 
رونــد مذاکرات خــزر، توافــق هر چه ســریع تر 
پیش نویس موافقت نامه روش تعیین خطوط مبدأ 
مســتقیم در دریای خزر در قالب پنج جانبه معرفی 
شد و در این ارتباط موضع قاطع ایران در خصوص 
ترســیم خطوط مبدأ مستقیم به صورت پنج جانبه 
با لحاظ وضعیت نامساعد ساحلی ایران به عنوان 
پیش نیاز اصلی تصویب شد و اجرای کنوانسیون 

نشــان از عزم جدی ایران برای حفظ منافع ملی و 
ســهم عادالنه و منصفانه خود از دریای خزر دارد. 
واقعیت این اســت که کنوانســیون رژیم حقوقی 
دریــای خزر که در مــرداد مــاه 1397 به امضای 
رؤسای جمهور پنج کشــور ساحلی رسیده بود، با 
وجود برخی نقاط قــوت، نقاط ضعف جدی نیز 

داشت. 
از جمله در ماده یک کنوانسیون، چهارچوبی در 
تعریف خط مبدأ عادی گنجانده شده که اختصاص 
آب های داخلی کشــور را با چالش مواجه کرده یا 
امکان عبور کشــتی های بیگانه تحت لوای پرچم 
کشورهای ساحلی را از دریای خزر ممکن می کند.

همچنین ورود کنوانســیون آکتائو به موضوع 
تعبیه بافه ها و خطوط لوله  زیــر دریایی)ماده 14( 

 موجب به رســمیت شناخته شدن سیاسی و 
ً
عمال

حقوقی طرح آمریکایی ترانس خزر خواهد شد که 
در صورت عدم مراقبت می تواند آثار و نتایج منفی 

برای منافع ملی کشور به همراه داشته باشد.
بر این اســاس، مســئوالن ایران باید مواجهه 
صحیــح و واقع بینانه ای با کنوانســیون وضعیت 
حقوقی دریای خزر صورت داده و تا ترسیم خطوط 
مبدأ مستقیم و تأمین سهم عادالنه و منصفانه ایران 
از این پهنه آبی از تصویب آن در مجلس خودداری 
کنند. همچنین الزم است با توجه به فضای جدید 
ایجاد شده علیه روســیه پس از جنگ اوکراین در 
خصوص محدودیت انتقال گاز این کشور به اروپا، 
نسبت به اصالح موضوع ترانس خزر در کنوانسیون 

آکتائو اقدام کنند.

محسنمحمدیالموتی
عضو هیئت علمی دانشگاه
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نگاه

 تثبیت هسته ای 
یم و برچیدن تحر

یکــی از موضوعات و مســائل مهم که نقش 
تعیین کننده ای طی حدود دو دهه گذشــته در 
سیاســت خارجی و حتی سیاســت داخلی 
جمهوری اســالمی ایران به جای گذاشــته، 
موضوع هسته ای است. آخرین دور مذاکرات 
مرتبط با ایــن موضوع در کشــور قطر برگزار 
شــد؛ گفت وگوهایــی که با عنــوان و هدف 
مذاکره برای رفع تحریم ها صورت گرفت، اما 
ابعاد و حواشــی دیگری هم پیدا کرد. در ادامه 
مذاکرات دوحه، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از 
سه دیپلمات اروپایی گزارش داد، مذاکرات رفع 
تحریم در دوحه قطر، پس از سفر رئیس جمهور 
 دوباره از سر گرفته 

ً
آمریکا به غرب آسیا احتماال

می شود. نظر به اهمیت مسائل پیش آمده در این 
زمینه نکات زیر از نظر می گذرد.

 Bچرا قطر؟
نخستین پرســش این اســت که چرا قطر میزبان 
مذاکره غیر مستقیم بین ایران و آمریکا شد؟ واقعیت 
این اســت که کشور قطر و امیر آن نقش سازنده ای 
را در چند ماه اخیر در تحوالت هسته ای داشته اند.  
قطر در دوره اخیر نشــان داد، مایل است برای رفع 
اختالفات پدیــد آمده، ایده و راهــکار ارائه کند. 
همچنین قطر بر خالف برخی کشــورهای حوزه 
جنوبی خلیج فارس که بــا رویکردی مداخله آمیز 
ادعــا می کنند بایــد جزئی از اضــالع مذاکرات 
هسته ای باشند، هرگز چنین سیاستی را دست کم 
در بخــش اعالمی پیگیری نکرده اســت. قطر در 
دوره فشار حداکثری ترامپ و نیز در ماجرای تداوم 
تحریم های ظالمانه علیه ایران سعی کرده است نه 
تنها بخشی از مسئله نباشد، بلکه کوشیده تسهیل گر 

امور اقتصادی و سیاسی برای ایران نیز باشد.

 B فرم و ماهیت مذاکرات
نکته مهم در پاسخ به این پرسش که چرا در نشست 
قطر، روســیه و چین و تروئیــکای اروپایی حاضر 
 مذاکرات هسته ای به 

ً
نیستند، آن اســت که اصوال

معنای بخش فنی و تکنیکال آن و نیز تعیین تعهدات 
طرف های مختلف به پایان رســیده اســت. آنچه 
باقی مانده اصرار جمهوری اســالمی ایران بر حل 
چند موضوع تحریمی از سوی آمریکایی هاست که 

هر چند تعداد آنها بسیار کم است، اما تأثیرگذاری 
مستقیم بر شــکل گیری توافق قوی و پایدار و قابل 
 آمریکایی ها باید 

ً
اتکا دارد. موضوعاتی که ضرورتا

بپذیرند. نکته اساسی دیگر در این زمینه آن است که 
ایران تجربه تلخ خروج آمریکا از برجام و بی عملی 
تروئیکای اروپا را پیش روی خود دارد. دولت وقت 
 تصور می کرد که آمریکا به 

ً
ایــران در آن دوران اوال

تعهدات برجامی اش پایبند خواهد ماند، که نماند؛ 
 در مرحله ای که ترامپ برجام را کنار گذاشت 

ً
ثانیا

تا مدت ها منتظــر ماند که اروپا ســاز و کار مالی 
جایگزین راه بینــدازد که از اروپایی ها نیز آبی گرم 
نشد. هر چند در دولت قبل همواره بر این موضوع 
تأکید شــد که باید بر اساس بی اعتمادی به غرب و 
به ویژه آمریکا توافق هسته ای طراحی شود، اما در 
نهایت ایــن ضرورت مهم تحقق پیدا نکرد و آنچه 
واقع شد خسارت های برجام برای ملت ایران بود. 
در دوره جدید، اما بســیار طبیعی است که ایران از 
گذشــته درس بگیرد و برجامی که قرار است احیا 
شــود، باید قابل اتکا، پایدار و در برگیرنده انتفاع 
اقتصادی مردم ایران باشد. در حالی که تروئیکای 
اروپا و آمریــکا اراده الزم بــرای رفع تحریم ها از 
خود نشــان نمی دادند، افراد و تفکری وابســته به 
غرب در ایران کوشــش بسیار کردند تا در مقطعی 
روســیه را بر هم زننده مذاکرات و عامل به نتیجه 
نرســیدن توافق معرفی کنند؛ امــا دیری نپایید که 
روسیه مسیر ســازگاری با ایران را در پیش گرفت 
و دولتــی که هنوز حاضر نشــده پیونــد خود را با 
تحریم ها بگسلد و راه احیای برجام را هموار کند، 
آمریکای محبوب غرب گرایان است. درباره مذاکره 
دوحه، الزم است به این موضوع مهم اشاره کرد که 
تغییر جغرافیای مذاکرات تغییری در سیاست ها و 
خطوط قرمز تعیین شده کشور ایجاد نخواهد کرد؛ 
برای نمونه، مذاکره صورت گرفته در قطر به معنای 
آغاز مذاکرات کشــور با طرف های غربی بر ســر 
مسائل منطقه ای و موشکی نیست و نخواهد بود و 
این مسائل برای جمهوری اسالمی ایران همچنان 

غیرقابل مذاکره است. 

 Bایران و واقع بینی در مذاکرات
گفتنی اســت، رویکرد واقع بینی متناسب با منافع 
ملی رویکرد قطعی حاکم بر تحوالت و مذاکرات 
هسته ای جمهوری اســالمی ایران طی حدود دو 
دهه اخیر به شمار می آید. ایران ثابت کرده است، 
بر اســاس منافع ملی تصمیمات اساســی و حتی 
دشــوار را نیز گرفته اســت. مهم ترین تصمیم در 
این روند حدود 20 ســاله که مورد توجه واقع شده 

است، مذاکره با آمریکا در زمینه هسته ای است که 
حساسیت های باالیی داشته و بسیار بحث برانگیز 
ظاهر شــده اســت. جمهوری اســالمی ایران با 
رویکرد واقع بینی توأم با عقالنیت نسبت به مذاکره با 
آمریکا متناسب با شرایط زمانی و مکانی چند گونه 
مذاکره را در دســتور کار قرار داده است. نخست 
نفی مذاکره مستقیم و مذاکره و انتقال پیام از طریق 
واسطه ها؛ دوم مذاکره غیرعلنی)مذاکرات عمان در 
سال 1391( و ســوم مذاکره مستقیم در دوره آقای 
روحانی. این سیالیت و انعطاف جمهوری اسالمی 
ایران گویای رفتــار و کنش های مدبرانه و عقالئی 
جمهوری اسالمی ایران است. بیان این نکته از این 
منظر اهمیت دارد که متناسب با منافع ملی ایران و 
بنا به دالیل اجتماعی و سیاسی ایران سیاست های 
الزم را در پیش گرفته اســت و اینگونه نیســت که 
برخی سیاست ایران را در این زمینه سخت گیرانه، 

بسته و غیرقابل انعطاف به تصویر می کشند.

 Bروایت و واقعیت مذاکرات هسته ای
در دوره های گوناگون مذاکرات هســته ای به ویژه 
در مقطع اخیر، بین آنچه روایت می شــود با آنچه 
واقعیت هســت، تفاوت های اساسی وجود دارد. 
واقعیت آن اســت که بررســی اطالعات آشکار 
و پنهان گویای آن اســت که آمریــکا با روش های 
مختلف و حتی از سر استیصال و التماس خواهان 
بازگشت ایران به توافق هسته ای است. در این باره 
سخن بسیار اســت و هر چند ایران اعالم کرده بر 
اساس قواعد شرع به سمت ساخت سالح هسته ای 
حرکــت نخواهد کرد؛ امــا در آمریکا یک اجماع 
فراگیر وجود دارد که زمان گریز هســته ای ایران از 
بیش از دو سال در دوره اوباما به کمتر از یک ماه در 
شرایط کنونی رسیده است. بنابراین آنها می کوشند 
از طریق توافق هسته ای دست کم در بخش هسته ای 
قدرت تولید شده برای ایران را مهار کنند. اما آنچه 
از سوی دستگاه رســانه ای وابسته به غرب روایت 
می شود، این است که آمریکا در موضعی قرار دارد 
که به توافق نیازی نمی بیند و از آن ســو ایران چاره 
و گزینه ای جز پیوســتن به برجام پیــش رو ندارد. 
دستکاری در بازار ارز، ایجاد برخی مسائل امنیتی، 
صدور قطعنامه در شورای حکام علیه ایران، توقیف 
نفتکش ایران از ســوی یونــان و در آخرین نمونه 
تحریم 23 شــرکت چینی به اتهام ارتباط ایران و 
روســیه در روز جمعه ای که گذشت، همگی برای 
معتبرســازی روایت دروغین قــرار دادن ایران در 
شــرایط مخاطره آمیز اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
اســت، تا بلکه ایران بــا درک خطرها و در نهایت 

پذیرش حداقل ها توافق هسته ای را بپذیرد. 

 Bدورنمای مذاکرات دوحه
از زمان آغاز مســئله هسته ای تاکنون که مذاکرات 
دوحه در جریان اســت، نظام جمهوری اسالمی 
 
ً
ایران دو هدف مهم را مد نظر داشــته اســت. اوال
رفــع تحریم های ظالمانه که علیه اقتصاد کشــور 
 صیانت از صنعت راهبردی 

ً
پدید آمده است و ثانیا

و تعیین کننده هسته ای کشور به گونه ای که کشور و 
مــردم بتوانند از مزایای فراوان این دانش و صنعت 
بهــره ببرند. اصل اساســی در تحلیــل عملکرد 
جمهوری اسالمی ایران در زمینه مذاکرات هسته ای 
توجه دادن افکار عمومی به این نکته کلیدی است 
که قاعده ثابت و سیاست تغییرناپذیر کشور اطمینان 
از تحقق انتفاع اقتصادی ملت ایران است. بقیه امور 
مرتبــط از قبیل روش های مذاکــره، محل مذاکره 
و... مسائل تاکتیکی به شمار می آید. این موضوع 
مرکز ثقل سیاست ایران در مذاکرات دوحه است. 
ایــران برجام را برای احیــای برجام نمی خواهد، 
همچنان که مذاکــره را برای مذاکره نمی خواهد؛ 
احیای برجام برای آن است که تحریم های ظالمانه 
برطرف شود و کشور از ظرفیت پدید آمده از ناحیه 
رفع تحریم ها منفعت اقتصادی ببرد. برخی افراد و 
رســانه ها بیان کرده اند که ایران در روند مذاکرات 
مربوط بــه موضوع هســته ای در نهایت »تصمیم 
دشــوار« را خواهد گرفت. در پاســخ باید متذکر 
شد که جمهوری اســالمی برای انتفاع اقتصادی 
کشــور تصمیمات دشــوار فراوانی گرفته است، 
تصمیمات مبتنی بر موافقت با محدودیت های فنی 
در بخش هسته ای، پذیرش نظارت های گسترده و 
مواردی از این دست مصادیقی از اتخاذ تصمیمات 
دشــوار از سوی ایران به حســاب می آید. اما نکته 
اساســی آن اســت که عدول از انتفــاع اقتصادی 
کشور و گذاشــتن نام »تصمیم دشوار« بر روی آن 
با هیچ عقل و منطقی ســازگاری نــدارد. توافقی 
که در نتیجه آن منافع اقتصــادی مردم تحقق پیدا 
نکند، بــودن و نبودن آن برای کشــور چه اهمیتی 
دارد؟ با برخی افراد مغرض و کســانی که آگاهانه 
واقعیت ها را جابه جا می کنند حرفی نیســت، اما 
ملت ایران بایــد در جریان امر قرار بگیرند که تیم 
مذاکره کننده کشور بر اساس تجربیات تلخ گذشته 
و فریبــکاری غرب و به طور مشــخص بدعهدی 
آمریــکا، هیچ اولویتی به جز منافــع اقتصادی که 
احیای برجام باید برای ملت ایران به همراه داشته 
باشــد، ندارد و توافقی که ایــن مالحظه اصولی 
 در آن تأمین نشــود، مورد تأیید ایران قرار نخواهد 

گرفت.

 واکاوی صبح صادق از مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در دوحه

بازدید سردار شیرازی
 از نمایشگاه دستاوردهای نمایندگی ولی فقیه در سپاه

چرخش قدرت

ســعید خطیب زاده، ســخنگوی ســابق وزارت 
خارجه ایران درست چند روز پیش از استعفایش 
از درخواســت عضویت ایران در پیمان بریکس 
خبــر داد؛ اقدامــی  در جهت گســترش روابط 
اقتصادی با کشور های در حال توسعه و در راستای 
سیاست نگاه به شــرق دولت ابراهیم رئیسی که 
بر خالف انتظار کارشناسان غربی مورد استقبال 
چین و روسیه قرار گرفت. »الورف« وزیر خارجه 
روسیه، ایران را نامزدی شایسته خواند و سخنگوی 
وزارت خارجــه چین هم در نطقــی اعالم کرد، 
کشــورش از درخواســت ایران برای عضویت 
حمایت می کنــد؛ اما اعالم این درخواســت با 
دعــوت از ابراهیم رئیســی برای ســخنرانی در 
اجالس گروه بریکس همزمان شد، اعضا مشتاق 
بودند دغدغه های ایران را بشنوند و پیشنهادهای 
ایران را به مثابه یکی از قدرت های منطقه بررسی 
کنند. جمهوری اسالمی  ایران آمادگی دارد همه 
توانمندی ها و ظرفیت های خود را از جمله ذخایر 
کم نظیر انرژی، شبکه های حمل ونقل و ترانزیت 
کوتاه و ارزان، ثروت اســتثنائی نیروی انســانی 
آموزش دیده و نیز دستاوردهای علمی  چشمگیر، 
برای نیل به اهداف بریکس به اشــتراک بگذارد و 
این موقعیت کم نظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی 
می تواند ایران را به شریکی پایدار و قابل اتکا برای 
اتصال بریکس بــه گلوگاه های انرژی و بازارهای 
بزرگ جهانی مبدل کند؛ اما نکته قابل توجه دیگر 
در نشست اخیر حمایت اعضا از حقوق هسته ای 
ایران و لزوم تعهد غرب در برجام بود که مواضع 
 روشن می کند، البته مقابله با 

ً
این سازمان را کامال

آمریکا و نظم تک ساختی که سال هاست این کشور 
در سطح جهانی ترویج می دهد، از دالیل تشکیل 
این سازمان اســت. »ماریا زاخارووا« سخنگوی 
وزارت خارجه روســیه در آســتانه این نشســت 
گفت: »درحالی که کاخ ســفید در فکر است که 
چیز دیگری را در جهان از بیندازد، ممنوع یا نابود 
کند، آرژانتین و ایران برای پیوستن به بریکس در 
خواست داده اند.« اعضای گروه همیشه از منتقدان 
سرسخت یکجانبه گری آمریکا بوده اند و مواردی 
مانند تحریم های یکجانبه و فشــار های اقتصادی 
را مانع رشد اقتصادی برابر و حفظ صلح و ثبات 

جهانی می دانستند.
 اما این ســازمان نو ظهور اقتصادی از کجا به 
وجود آمد؟  اولین بار در ســال 2001 چین ایده 
تشــکیل ائتالف چهارجانبه متشــکل از چین، 
برزیــل، هند و روســیه را بــرای همکاری های 
اقتصادی مطرح کرد. گفت وگو ها چند سالی ادامه 
داشت تا سال 2006 که ایده ائتالف اجرایی شد 
و باالخره در سال 2009 در یکاترینبورگ روسیه 
اولین اجالس رسمی گروه با نام بریک برگزار شد. 
بریک را که در ســال 2010 با پیوســتن آفریقای 
جنوبی به بریکــس تغیر نام پیدا کــرد، می توان 
مجمعــی از کشــور هایی با باالتریــن نرخ های 
توســعه نامید که شــامل 41 درصد از جمعیت 
کل جهــان، 24 درصد از تولید ناخالص داخلی 
جهان و 16 درصد از تجارت جهانی می شــود. 
بریکس می تواند ســازوکاری مهــم برای ارتباط 
دادن بازار هــای نوظهور و کشــور های در حال 
توسعه به یکدیگر و سکوی مهمی  برای همکاری 
جنوب جنوب باشــد که کمترین تأثیرش بر روی 
کشــور هایی مانند ایــران و روســیه بی اثر کردن 

تحریم های اقتصادی آمریکا و غرب است.
9 ماه پیش در خواســت عضویت دائم ایران 
در پیمان شانگهای پذیرفته شد و حاال هم هرچند 
عضویــت ایران به اجماع اعضا نیــاز دارد؛ اما با 
حمایت چین و روسیه، عضویت ایران در بریکس 
قریب الوقوع می نماید. چین و به خصوص روسیه 
هر دو به دنبال هم پیمانــان قدرتمند جدیدی در 
آمریکای التین و آســیا هســتند و حضور مداوم 
ایران در چنین اجتماعات منطقه ای و فرامنطقه ای 
می تواند به تثبیت جایگاه ایران به عنوان یک قدرت 

مقتدر و پذیرفته جهانی کمک شایانی کند.

   نیم نگاه    

عزیزغضنفری
عضو شورای

 سیاست گذاری  صبح صادق

 رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا هفته گذشــته 
با حضور در ســتاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
ضمن دیــدار با نماینده ولی فقیــه و معاونان و 
مسئوالن این حوزه از »نمایشگاه دستاوردهای 
پیگیــری و اجرای تدابیــر و فرامین رهبر معظم 

انقالب« در چهار سال گذشته بازدید کرد.

به گزارش صبح صادق، ســردار ســرتیپ بسیجی 
محمد شیرازی و همراهان ضمن شرکت در جلسه 
هیئت رئیسه نمایندگی ولی فقیه در سپاه از غرفه های 
معاونت ها و نمایندگی های نیروها در این نمایشگاه  
بازدیــد کــرد و از نزدیک در جریــان فعالیت ها و 

اقدامات انجام شده قرار گرفت. 
بنابر همین گزارش حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حاجی صادقی در این دیدار گفت: »بی شــک 
مهم ترین و محوری ترین عامل ماندگاری انقالب و 
آنچه نگذاشت تا این انقالب،  مشابه نهضت پیامبر 
گرامی اســالم)ص( و بعد از رحلت آن حضرت، 
گرفتار ارتجاع و ارتداد بشود، شخص رهبر معظم 

انقالب است که از سالله پاک آل الله و از جنس امام 
راحل )ره( هستند.«

وی افــزود: »باورمان بر این اســت که در حال 
حاضر،  نه تنها والیت فقیه، بلکه شخص ولی فقیه 
از هدایای بزرگ الهی است. شکر هر نعمتی، ادای 
حق آن نعمت است و شکر نعمت والیت فرمانبری 

مطلق و تبعیت بی چون و چرا از والیت است.« 
نماینــده ولی فقیــه در ســپاه در ادامــه ضمن 
قدر شناســی از همکاران خود گفــت : »با توجه به 
شرایط حســاس فعالیت در نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه آنچه باعث شــده پایوران در این عرصه انگیزه 
مضاعف داشــته باشــند، بحمدالله باور ایمانی و 
اعتقادی اســت که نســبت به والیت مطلقه فقیه 

دارند.«
گفتنــی اســت، در این دیدار حجت االســالم 
والمســلمین حاجی صادقی گزارشــی از عملکرد 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه ارائه کرد و سردار شیرازی 
ضمــن قدردانــی از زحمات کارکنــان نمایندگی 

ولی فقیه در سپاه،  نکات راهگشایی را بیان کرد.

مجاهدت چهار ساله

رضاصارمی
دکتری امنیت ملی

عکس ها: حامد گودرزی
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دیدگاه

 مقدمه فروپاشی 

چند صباحی اســت که ســاکنان غاصب 
صهیونیستی روی آرامش را به خود نمی بینند 
و هر روز منتظر حادثه ای وحشتناک هستند 
و به گفته منابع بهداشتی رژیم صهیونیستی، 
امنیت روانی صهیونیســت ها در وضعیت 

بغرنجی قرار دارد. 
البته بحران امروز سرزمین های اشغالی 
فقط حوادث مشــکوک پی درپی نیست؛ 
بلکه صهیونیست ها همزمان از چالش های 
درونــی و اختالفــات سیاســی و حتــی 
اجتماعی دیگری به شــدت رنج می برند. 
گذشته از اینکه طی حدود دو سال گذشته 
حداقل چهار انتخابات در صحنه سیاسی 
رژیم صهیونیســتی برگزار شــده و هنوز 
یک کابینه سیاســی با ثبات نتوانسته است 
ســکان دولت ـ پادگان صهیونیستی را در 
دست بگیرد و ازدحام و صف های طوالنی 
مهاجران یهودی در فــرودگاه بن ـ گوریون 
برای ترک همیشگی سرزمین های اشغالی 

گواه متقنی بر این امر است. 
در میان اتفاقات سریالی که این روزها 
امنیت روانی صهیونیســت ها را به چالش 
کشیده است، آتش ســوزی های گسترده و 
پی درپی در تأسیســات و مراکز نیروگاهی 
حیفا مایه حیرت و ســردرگمی نهادهای 
امنیتی رژیم جعلی صهیونیســتی از جمله 
امنیتی وزارت جنگ  »مالباب« )سرویس 
رژیم صهیونیســتی( شده است که مسئول 
حفاظت از زیرساخت ها و تأسیسات مهم 
و حساس این رژیم است. زبانه های سرخ 
و زرد آتــش در مجتمع لجســتیکی حیفا 
شده  صهیونیست ها  ســردرگمی  موجب 
است. شبکه 20 تلویزیون رژیم صهیونیستی 
گزارش داده است، نشت مواد سمی یکی 
از تأسیســات بندر حیفا، جان ساکنان این 
منطقه را به خطر انداخته و منجر به تخلیه 
ســاکنان همجوار این تأسیســات شد. اما 
آنچــه در این میان حائز اهمیت اســت و 
 اعتراف کرده اند، 

ً
منابع عبری زبان مکــررا

ناتوانی آنها در کشف و شناسایی طراحان 
و عوامل این حوادث اســت. آنها به نوعی 
تالش دارند تا بر ادعای برخی منابع خبری 
که جمهوری اســالمی ایران را در پس این 
اتفاقات می دانند، سرپوش گذاشته و حتی 
نمی خواهند به این مســئله فکر کنند که آیا 
برد عملیاتی ایران به قلب اراضی اشغالی 
رســیده و شــهرهای صهیونیســتی را در 

نوردیده است؟
حــال باید گفــت، برخــالف اوضاع 
آشفته ای که صهیونیســت ها با آن رو به رو 
هستند، گروه های فلســطینی با عزت هر 
چه تمام تر به گســترش مقاومت نه تنها در 
مناطق فلســطینی، بلکه حتی در شــهرها 
همت  صهیونیست نشین  شــهرک های  و 
گماشته ا  ند و به راهبرد رهبر حکیم انقالب 
اسالمی، امام خامنه ای)حفظه الله( بر لزوم 
مســلح کردن کرانه باختری عینیت جدی 
بخشــیده اند. در هفته های اخیر شاهد آن 
بودیم که چطور یک جوان فلســطینی یک 
تنه، آرامش روانی یک شــهر صهیونیستی 
را در هم می ریــزد و همه نهادهای امنیتی 
و انتظامــی رژیم صهیونیســتی را به دنبال 
خود می کشد. اگر از اظهارات تأمل برانگیز 
نفتالــی بنــت در گفت وگو با شــبکه 11 
تلویزیون رژیم صهیونیســتی در خصوص 
نگرانی اش از فروپاشــی کامــل بگذریم، 
ناامیدی و نارضایتــی مهاجران یهودی که 
در کنــار خدمت اجباری و انواع و اقســام 
مشکالت معیشــتی از جمله گرانی بهای 
بنزیــن، بــرق و آب، باید در این شــرایط 
ناگوار اقتصــادی، ناامنی و هراس هرروزه 
را هم تحمل کنند؛ وضعیتی که چیزی جز 
مهاجرت از سرزمین های اشغالی را برای 

آنها رقم نخواهد زد.

رهبر معظم انقالب اسالمی طبق سنوات 
گذشته با رئیس و مسئوالن قوه  قضائیه دیدار 
داشتند و در کالم خود توصیه های فراوانی برای ارتقای 
ســطح کارآمدی این قوه ارائه کردنــد. معظم له در 
بخشــی از ســخنان خود قوه  قضائیه را رکن اساسی 
کشور دانستند و با اشاره به جایگاه قانونی باالی این قوه 
و تأثیرگذاری آن بر دو قوه  دیگر و در مســائل عمومی 
کشور، فرمودند: »مسئله  مبارزه  با فساد جدی گرفته 
بشود. فساد وجود دارد... و عمده هم این است که با 
ساختارهای فسادزا مقابله بشــود؛ گاهی اوقات در 
بخشــی  از جاها ـ حاال چه در قوه قضائیه، چه در قوه 
مجریه یا جاهای دیگرـ بعضی از ساختارها هست که 
به طور طبیعی فساد ایجاد می کند؛ آن ساختارها باید 
در هم شکسته بشــود؛ بگردید این ساختارها را پیدا 
کنید، آنهــا از بین برود.« دربــاره رهنمودهای رهبر 
حکیم انقالب و جایگاه دستگاه قضا به چند نکته باید 

توجه داشت:
1ـ واقعیت آن اســت که در نــگاه عمومی، دولت و 
مجلس بیشترین نقش را در مباحث اجرایی کشور در 

حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر 
عهده دارند. در این بین، کمترین نقش به قوه قضائیه 
داده می شــود که گویا حوزه فعالیت آن به کل دور از 
مباحث مهم اجرایی کشــور اســت. در حالی که با 
صراحت می توان گفت، یکی از ارکان کارآمدی نظام 
سیاســی و رفع مشکالت کشــور، وجود قوه قضائیه 
کارآمد اســت که می تواند با کارکــرد صحیح خود 

بخش عمده ای از مشکالت کشور را مرتفع کند.
2ـ بخش عمــده ای از آنچه زندگی را بر مردمان یک 
جامعه تنگ می کند، وجود فساد و تبعیض و نابرابری 
و بی عدالتی و بی قانونی است! وجود دستگاه نظارتی 
مستقل و قاطع که به هنگام و با دقت نظر تمام تمامی 
امور کشور را به مثابه دیدبان تیزبین عدالت رصد کند 
و متخلفان و قانون گریزان را به پیشگاه دادگاه عدالت 
بکشاند، آنقدر در ایجاد رضایت عمومی و احساس 
خرسندی جامعه تأثیرگذار است که می تواند مهم ترین 

منبع تقویت پایه های نظام مردم ساالری دینی باشد. 
3ـ تحقــق عدالت و مبــارزه با فســاد دو روی یک 
ســکه اند که گاه مبارزه با فســاد بر تحقق عدالت نیز 
تقدم دارد. در این مســیر، دستگاه قضا نقشی کلیدی 
و اثرگذار دارد که باید برای تحقق آن تالش مضاعف 
صورت گیرد. مالحظه مهم آنکه مبارزه با فساد باید 
به برخورد ریشــه ای با این معضل بینجامد. فساد تا 
از ریشــه خارج نشود، همواره می تواند دوباره سر باز 

بزند و جامعه را آلوده کند؛ اما اگر از ریشه خشکید، 
ســر باز نخواهد کرد. این برخورد ریشه البته نیازمند 
مبارزه  بی امان دســتگاه های نظارتی و قضایی است؛ 
وگرنه برخوردهای سطحی و نمایشی پاسخگوی حل 

بنیادین فساد نخواهد بود.
4ـ نکته تأسف برانگیز دیگری که باید یادآوری شود، 
آن است که متأسفانه آنقدر در مبارزه با فساد در طول 
دهه های اخیر اهمال و کوتاهی شــده که کارهای بر 
زمین مانده بسیاری برای قوه قضائیه باقی مانده است! 
به واقــع آیت الله اژه ای و همکاران شــان باید جبران 
مافات کرده و کاستی ها و کم کاری های دیگران را که 
روزگاری مسئولیت این امر خطیر را بر عهده داشته، 
امــا به دالیل متعددی به طور کامل موفق به انجام آن 
نشــده اند نیز جبران کنند. بیش از چهار دهه از عمر 
جمهوری اســالمی می گذرد، اما نظام اســالمی از 
آرمان های خــود در عرصه تحقق عدالت و مبارزه با 
فســاد فاصله دارد که باید برای تحقق آن با همه توان 
مبارزه کند. این وضعیت تالش دوچندان دستگاه قضا 

را می طلبد.
5ـ مبارزه بی امان، معنای فراگیری و دائمی را در درون 
خود دارد. دقت نظر در وضعیت فساد اقتصادی این 
حقیقت را آشکار می کند که فسادستیزی باید مبارزه ای 
بی امــان باشــد. برخوردهای مقطعی، گزینشــی، 
فصلی، شــاید در محدوده زمانــی و مکانی خاصی 

بتواند موجب انفعال مفســدان اقتصادی شود، اما با 
تعطیلی مبارزه، باز هم بازار مفســدان رونق خواهد 
یافت! تجربه گذشته به خوبی صدق این گفتار را تأیید 
می کند؛ بنابراین مبارزه با فساد باید آنچنان قانونمند و 
نظام مند شود و همه موانع حقوقی، اجرایی، نظارتی، 
امنیتی و انتظامی آن رفع شود که تخم های فساد امکان 
جوانه زدن نیابد! بدون شــک استقامت متولیان امر و 
تداوم و استمرار نگهبانی از عدالت به تدریج مفسدان 
را از ادامه کار منصرف و مجبور به تغییر رفتار خواهد 

کرد.
6ـ اصالحات اداری یکــی از فوریت های ضروری 
دستگاه قضاست. بوروکراســی تنبل و پر پیچ و خم 
دستگاه اداری قوه قضا نیز خود به مانعی برای ایجاد 
رضایتمندی ملت از دستگاه قضا تبدیل شده که باید 
برای آن چاره ای اندیشــید. این بوروکراسی ناکارآمد 
گاه آنچنان مراجعه کننــده را در پیچ و خم های خود 
ســرگردان و معطل می کند  که حتی طعم شــیرین 
اجرای عدالت را نیــز در کام افراد تلخ می کند و در 
نهایت خاطره ای تلخ را در اذهان به یادگار می گذارد. 
برای رفع این مشــکل عارضی که ارتباطی با جوهر 
دستگاه قضا ندارد و متأسفانه در تمامی دستگاه های 
بوروکراســی و اداری ما وجــود دارد، باید چاره ای 
اندیشید تا خدمات همه خادمان ملت در دستگاه قضا 

به این سادگی مخدوش نشود.

روزنه

   عکس و مکث   

دست نوشــته فرمانده ســپاه / سردار حسین ســامی، فرمانده کل سپاه در یادداشتی 
بــرای رئیس ســابق ســازمان اطاعات ســپاه نوشــت: خداوند مجاهدت هــای فراموش 
ناشدنی حجت االسام والمسلمین حاج حسین طائب را با اجر بهشت برین همراه سازد.

زلزله در هرمزگان/ با وقوع زلزله ای نســبتا شــدید، فرماندهان سپاه و مسئوالن استانی 
هرمزگان در اولین ســاعات حادثــه در مناطق زلزله  زده حضور یافتند. متأســفانه در این 

زلزله تعدادی از هموطنان مان جان خود را از دست دادند و خرابی هایی به بار آمد.

روبوســی سوزناک!/ تصویری که آتش به جان خیلی ها انداخت! افرادی 
کــه تــا مدت ها بــه فاصله طوالنــی میز ماقات رئیســی و پوتیــن ایراد 

می گرفتند، ترجیح می دهند این روبوسی گرم را نبینند!

حوادث نادیدنی! / خارج شــدن قطار از ریل در میزوری آمریکا با ســه نفر کشته 
و ده ها نفر زخمی. این اخبار را کســی نمی شــنود و چنین حوادثی در آنجا طبیعی 

است، اما در ایران تمام کائنات باید در ایده آل ترین شرایط ممکن باشند!

دانش آمــوزان مــا و دانش آمــوزان آنهــا/ کــودکان آمریکایــی در مدارس بــا جلیقه 
ضدگلوله و آموزش های ضد تروریســتی ســر می کنند، اما عده ای از ســرود ســام 

فرمانده کودکان ایرانی ایراد آموزش نظامی و سوءاستفاده از کودکان می گیرند!

آینده برای شماســت/ آفرین به مراقــب امتحان کنکور که فرزند یکی از 
شــرکت کنندگان را ســاعت ها نگه داشــت و مادر با انگیزه ای که نشان 

داد، فرزندآوری مانع انجام کارها نمی شود.

مهدیسعیدی
جریان شناس

احمدروشننهاد
کارشناس سیاسی

عدالت سیستماتیک
شش نکته درباره مأموریت دستگاه قضا برای مبارزه با فساد

حسننوروزی
خبرنگار

 بحران در خانه عنکبوت!

کابینــه ائتالفی»نفتالی بنت« نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی فروپاشید. نفتالی بنت که تا چندی پیش 
با خوش خیالی و چشمانی بسته گفته بود قرار است 
هزار ضربه چاقو به ایران بزند، چاقویش را از جیب 
بیرون نیاورده، خود را در انتهای گور سیاسی دید و 

از میدان سیاست کنار کشید.
کابینه نفتالی بنت وقتی خود را در بن بستی سیاسی 
دید و نتوانست در تصویب پیش نویس قانون مرتبط با 
شهرک نشینان صهیونیست ساکن کرانه باختری، به 
رأی دلخواه برسد، با 110 رأی مثبت به انحالل خود 
رأی داد تا مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی این 
رژیم در ماه اکتبــر آینده برای پنجمین بار طی چهار 
سال گذشــته فراهم شــود. پایگاه خبری »عمون« 
هم با انتشار گزارشــی ابعاد این مسئله را در اراضی 

اشغالی بررسی کرد و گزارش داد، تصمیم بنت برای 
انحالل کنست به این دلیل بود که وی موفق نشد قانون 
اقدامات قضایی در کرانه باختری را در میان محافل 
صهیونیســت تمدید کند؛ زیرا شــماری از اعضای 

ائتالف دولتی علیه اجرای این قانون رأی دادند.
بــه گزارش عمون، شکســت بنــت در تمدید 
اجرای این قانون، به دلیل اهمیتی که قانون مذکور 
برای شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری 
دارد، نقطه عطفی در انحالل کنســت اســت. بر 
اساس این قانون، شهرک نشینان در کرانه باختری به 
حکم قانون مدنی زندگی می کنند، ولی برای مردم 
فلسطینی حاضر در این منطقه، قانون نظامی اعمال 
می شــود. قانون مذکور، هر پنج ســال یک بار، در 
کنست تمدید می شد، اما این بار با 5۸ رأی مخالف 

تمدید نشد.
بنا بر این گزارش، جناح اپوزیسیون کابینه کنونی 
به رهبری بنیامین نتانیاهو، ســبب شــد که ائتالف 
الپید ـ بنت به اوج بحران خود برسد و نخست وزیر 
این رژیم مجبور شــود طرح انحالل کنســت را به 

عنوان یک اقدام پیش دســتانه مطرح کند. با وجود 
اینکه طرف مقابل بنت، یعنی نتانیاهو او را مجبور 
کرد که چنین تصمیمی بگیرد، ولی انحالل کنست 
 آخرین راه برای نجات ائتالف بنت خواهد 

ً
ظاهــرا

بود؛ هر چند این مسئله به صورت موقت باشد.
نتیجه آنکه بنت از اجرای این اقدام دو هدف را 

دنبال می کرد: 
1ـ منحل کردن کنست سد راهی بود بر حرکت های 
جنجالی نتانیاهو که روز به روز بر وخامت وضعیت 
کابینــه نخســت وزیری تأثیر می گذاشــت و آن را 
بسیار شکننده و آســیب پذیر می کرد تا جایی که از 
چندیــن ماه قبل پیش بینی ها درباره ســقوط کابینه 
نخســت وزیری رژیم صهیونیستی می داد. بنیامین 
نتانیاهــو در بیانیه ای گفته بود »دولت نفتالی بنت« 
به شــدت در مسائل امنیتی، سیاســی و اقتصادی 
شکست خورده است؛ از همین رو قصد دارد یک 
»دولت ائتالفی گسترده« تشکیل دهد و با استقبال از 
سقوط کابینه بنت، این وضعیت را فرصت مناسبی 

عنوان می کرد.

2ـ مقاومت در برابر اپوزیسیونی که کابینه بنت را در 
اجرای اقدامات قضایی در کرانه باختری که نوعی 
آپارتاید بین شــهروندان فلسطینی و شهرک نشینان 
صهیونیستی فاقد صالحیت می دید. این اقدام کابینه 
بنت چنانچه ســاده لوحانه و ابتدایــی بود که حتی 
برخی از احزاب کابینه نخست وزیری از رأی دادن 

به آن امتناع کردند.
در هر صورت، وضعیت بســیار بغرنج سیاسی 
در تل آویو حاکم اســت؛ دو طیف کامال متضاد که 
در هیچ شــرایطی راضی به کنار آمدن و سازگاری 
نیستند، در حال بلعیدن و نابودی تل آویو هستند. از 
یک طرف، نتانیاهو به شدت در تالش برای کسب 
دوباره قدرت است و در طرف مقابل دیگر احزاب و 
گروه ها قرار دارند که به هیچ عنوان حاضر به ائتالف 
و کنار آمدن با نتانیاهو نیستند، حتی به قیمت سقوط 
حکمرانی در تل آویو. از همین رو نیز حزب نتانیاهو 
تالش کرد تا مصوبه مورد نیاز کابینه بنت در کنست 
تصویب نشود تا کابینه او ســقوط کند و اکنون هم 

دیگر احزاب حاضر به ائتالف با نتانیاهو نیستند.

گزارشی از وضعیت رژیم صهیونیستی پس از انحالل پارلمان

   دریچه    
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استقالل در  پاییز نداریمچالش با چین  ترسی 
وزیــر اول اســکاتلند در ســخنانی در پارلمــان از برگزاری 
همه پرســی دومی درباره اســتقالل این منطقه از انگلیس در 
پاییز آینده با وجود مخالفت لندن خبر داد. نیکوال استورجن، 
وزیر اول اسکاتلند از هموطنانش می خواهد که دوباره در یک 
همه پرســی درباره استقالل اسکاتلند شرکت کنند. استورجن 
در سخنانی در اسکاتلند گفت: »این تصمیم جدیدی نیست، 
 ) )SNP بلکه برنامه انتخاباتی حزب او، حزب ملی اسکاتلند
است. اما اکنون زمان آن مشخص است: در پاییز سال آینده.« 
وی افزود: »زمان آن فرا رســیده است که اسکاتلند را در مسیر 

درست قرار دهیم. زمان استقالل فرا رسیده است.«

دبیرکل ناتو گفته است، چین دشمن ناتو نیست، اما چالش های 
جدی برای این ائتالف ایجاد می کند.  »استولتنبرگ وی« هفته 
گذشته گفت: »ما اکنون با عصر رقابت راهبردی مواجه هستیم. 
چین بــه طور قابل توجهی در حال افزایــش نیروهای خود از 
جمله سالح های هسته ای است و همسایگان خود مانند تایوان 
را آزار می دهد.« چین و جزایر سلیمان در اقیانوس آرام جنوبی 
توافق امنیتی را امضا کرده اند که گفته می شــود اجازه می دهد 
ســربازان چینی در این منطقه مســتقر شــوند؛ تحولی که در 
صورت محقق شدن نگرانی هایی را در بین قدرت هایی شامل 

استرالیا، نیوزلند، آمریکا و ژاپن برخواهد انگیخت.

معاون وزیر خارجه روســیه تأکید کرد، کشــورش از تقویت 
حضــور نظامــی آمریکا در اروپا هراســی ندارد. »ســرگئی 
ریابکوف« معاون وزیر خارجه روســیه در ســخنانی تصریح 
کرد، کشورش از اعالم جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مبنی 
بر تقویت حضور نظامی این کشور در اروپا هراسی ندارد و این 
امر واکنش روسیه را به دنبال خواهد داشت. سرگئی ریابکوف 
گفت: »من فکر می کنم کسانی که این تصمیم ها را می گیرند 
دچار این توهم هســتند که روســیه ممکن اســت از اینگونه 
اقدامات بترســد؛ البته آنها موفق به انجام آن نخواهند شد و از 

این تالش های خود به نتایج مورد انتظارشان نخواهند رسید.«

ثمانهاکوان
دبیر گروه بین  الملل

بــا وجود اینکه کشــورهای غربی و به خصوص 
آمریکا از ابتــدای بحران اوکرایــن، به صورت 
جدی وارد میدان مقابله و مبارزه با روسیه شده و 
خواستار عقب نشینی نیروهای روسی از این کشور 
شــدند، به نظر می رســد طوالنی شدن جنگ و 
افزایش هزینه های نظامی غربی علیه مسکو سبب 
شــده اســت آنها نیز از ادامه جنگ ابراز نگرانی 

کنند.
هنوز مدت زیادی از پیشــنهادهای کیسینجر 
به زلنسکی برای اعطای زمین به روسیه و نجات 
جان شــهروندان اوکراینی نگذشــته بود که جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز پیشنهاد کرد شاید 
بهتر باشد زلنسکی بیش از این مقاومت نکند و با 
اعطای زمین به روسیه، پشت میز مذاکره برود و به 

این جنگ ویرانگر اروپایی پایان دهد.
با وجود گذشــت بیش از چهار ماه از تهاجم 
نظامی روســیه به اوکرایــن و کمک های میلیارد 
دالری کشــورهای اروپایی و آمریکا به کی یف 
برای مقابله با روســیه، در اجالس هفته گذشته 
گروه جی 7 و ناتو کمترین میزان توجه به مســئله 
اوکراین دیده شد. ســران گروه جی 7 و ناتو، در 
نهایت به برخی از صحبت ها در خصوص ادامه 
کمک های مالی به اوکراین بسنده کردند و توجه 
خود را به سمت مسائل آمریکا با شرق آسیا و چین 
متمرکز کردند. جنگ اوکراین تا زمانی که روسیه 

به مناطــق مرکزی و پایتخت این کشــور حمله 
می کرد، مورد توجه غرب بود و حاال آمریکایی ها 
 به این نتیجه رســیده اند که تشــخیص 

ً
ظاهــرا

کیسینجر درست است و شاید باید جنگ اوکراین 
بــا جدایی بخش دونباس و الحاق آن به روســیه 
پایان یابد. این نظریه نشئت گرفته از بحران های 
اقتصادی شــدیدی اســت که غرب و کل دنیا با 
آن درگیر هســتند. از زمان آغاز جنگ اوکراین، 
قیمت حامل های انرژی در تمام کشورهای غربی 
به شــدت افزایش یافته، بحران هــای اقتصادی 
و کمبود مواد غذایی در بســیاری از کشــورهای 
جهان به خوبی مشــاهده می شــود و چشم انداز 

روشــنی نیز در خصوص ادامه این بحران وجود 
ندارد. به نظر می رسد غرب و به خصوص آمریکا 
و دولــت بایدن به این نتیجه رســیده اند که برای 
مسائل سیاسی داخلی کشورشان هم شده، باید به 
 هر نحو ممکن به جنگ روسیه در اوکراین پایان 

دهند.
نشــانه های این مســئله را می تــوان در نوع 
پیشنهادهای دولت بایدن به زنسکی رئیس جمهور 
اوکراین مشاهده کرد. بایدن که تا چند هفته پیش 
از اوکراین می خواســت همچنــان به مقاومت 
خود در مقابل حمالت نظامی روسیه ادامه دهد 
و رسانه های غربی از زلنســکی یک ابر قهرمان 

ســاخته بودند، حاال بیان می کند که اوکراین در 
بســیاری از مواقع به هشدارهای آمریکا توجهی 
نشان نداده است. بایدن در عین حال می خواهد 
کار با گفت وگو به پایان برسد؛ زیرا می داند تمام 
سفرهای او  به منطقه و درخواست های عاجزانه 
از خاندان سعودی برای کاهش دادن قیمت نفت 
نیز نمی تواند بحران اقتصادی در آمریکا را به این 

زودی ها پایان دهد.
 این در حالی است که آمریکا تا چند ماه آینده 
شــاهد برگزاری انتخابات میــان دوره ای کنگره 
است و دموکرات ها در آن به شدت در ضعف قرار 
دارند و با وجود برگزاری جلسات استماع کنگره 
در خصوص حوادث 6 ژانویه و نقش ترامپ در 
تهییج هوادارانش برای حمله به کنگره، هیچ تغییر 
چشمگیری در نظر مردم و حامیان ترامپ نسبت 
به او مشاهده نشده است و ترامپیسم در حال فتح 

سنگر به سنگر تمام نقاط آمریکاست.
بایدن حــاال دیگر بــه پیــروزی اوکراین در 
جنگ با روســیه نیازی ندارد که دســتاوردی در 
عرصه سیاســت خارجی برای خود ایجاد کند. 
او فقط می خواهد ایــن جنگ پایان یابد تا بتواند 
دموکرات ها را از شکست مفتضحانه در انتخابات 
میان دوره ای کنگره نجات دهد. بر همین اساس، 
سیاســت رســمی دولت بایدن به سمت تعدیل 
مواضع خود در برابر روسیه می رود و از اوکراین 
می خواهد ژســت قهرمانانه و مقاوم خود را کنار 
بگذارد و به حقایق تن دهد؛ حقایقی که می گوید 
بهتر اســت دونباس از اوکراین جدا شود، اما کل 
دنیا درگیر در بحران اقتصادی وحشتناک و قحطی 

و گرسنگی نشود.

یکی از مهم ترین اخبار هفته گذشــته در فضای 
بین المللی که به شدت بر روی راهبرد کشورهای 
جهــان در قبال اوکراین تأثیر می گذارد، مســئله 
پذیرش عضویت فنالند و ســوئد در ناتو از سوی 
ترکیه اســت. اردوغان که تاکنون اصرار داشــت 
ترکیــه به دلیــل منافع ملی خود بــا این پذیرش 
موافقت نخواهد کرد، بعد از دیداری یک ساعته 
با بایدن در حاشیه اجالس سران ناتو، قبول کرد که 

این دو کشور نیز به عضویت ناتو در بیایند. 
دالیل مخالفت ترکیه بــا این اقدام، اقدامات 
دولت های فنالند و ســوئد در پنــاه دادن به افراد 
گروه های تروریســتی، مانند پ. ک. ک در خاک 
این کشــور بود. اردوغان گفته بود اجازه نمی دهد 
کشورهایی که به تروریســت ها پناه می دهند، در 
ناتو عضو باشند.  با این حال اطالعیه کاخ سفید 
نشان می دهد، سه کشــور به توافقی در این زمینه 
دست پیدا کرده اند.  همچنان که در اطالعیه دیده 

می شــود، ترکیه و آمریکا تمایلی نداشــته اند که 
به طور علنی و صریح، به موضوع اف16 اشــاره 
کنند، اما اشــارات دیگر مقامات آمریکایی نشان 
داد، اصلی ترین موضــوع چانه زنی بین اردوغان 
و بایدن، کمک به تســریع فــروش جنگنده های 
اف16 به ترکیه بوده است. آمریکا از همان دوران 
زمامداری دونالد ترامپ، ترکیه را به دلیل خرید 
سامانه اس400 روســی تحریم کرده و نام ترکیه 
را از فهرســت خریداران اف35 و تولیدکنندگان 

قطعات این هواپیما بیرون انداخت.
ترکیه همچنیــن در اقدامی پس از موافقت با 
عضویت فنالند و ســوئد در ناتو، از این دو کشور 
خواســت تا 33 مظنون به »تروریسم« را تحویل 
دهند. »بکر بوزداغ« وزیر دادگستری ترکیه اعالم 
 از فنالند و سوئد درخواست 

ً
کرد، آنکارا رســما

اســترداد 33 نفــر از اعضــای »پ. ک. ک« و 
»فتح الله گولن« را خواهد کرد.

   گزارش    

نفع حداکثری
نگاهی به سیاست  ترکیه در بحران اوکراین

   گزارش    

حضور غیرقانونی
عزم روسیه برای جلوگیری از حضور نیروهای خارجی در سوریه

پــس از ادامــه درگیری هــای لفظــی روســیه و رژیم 
صهیونیستی بر سر اوکراین و حمالت این رژیم به مواضع 
دولت سوریه، به نظر می رسد مسکو تأکید بیشتری دارد 
 از سوریه خارج شوند. 

ً
که نیروهای خارجی باید ســریعا

بر همین اساس است که معاون نماینده روسیه در سازمان 
ملل با بیان اینکه کشــورهای غربی مانع انتشار بیانیه این 
کشور در محکومیت حمالت صهیونیست ها به سوریه 
در شــورای امنیــت شــدند، گفت غرب هنــوز حامی 
تروریست ها در سوریه است. پولیانسکی طی سخنرانی 
در نشست شورای امنیت گفت: »ما متأسفیم که به دلیل 
موضع سیاسی و مغرضانه هیئت های غربی، پیش نویس 
بیانیه شورای امنیت که توســط ما برای مطبوعات تهیه 
شده بود، مسدود شد.« شبکه »ریانووستی« که نسخه ای 
از این بیانیه به دستش رســیده، گزارش داد که این بیانیه 
حــاوی محکومیت حمله هوایی رژیم صهیونیســتی به 
فرودگاه بین المللی دمشــق در تاریخ دهم ژوئن بود. این 
دیپلمــات روس در ادامه با بیان اینکه کشــورهای غربی 

به حمایت از تروریســت ها در ســوریه ادامه می دهند، 
اظهار داشت که آنها سعی می کنند از تروریست ها برای 
اهداف ژئوپلیتیکی خود استفاده کند. به گفته پولیانسکی، 
وضعیت میدانی در ســوریه همچنان متشــنج است و 
تهدیدهای اصلی بــرای امنیت ســوریه و کل منطقه با 
تداوم حضور گسترده تروریست هایی مرتبط است که در 
مناطقی که تحت سیطره دمشق نیست، از جمله ادلب و 
التنف پناه گرفته اند.« معاون اول نماینده دائم روســیه در 
سازمان ملل خاطرنشان کرد، روسیه عقب نشینی نیروهای 
خارجی غیرقانونی از سوریه و توقف حمالت به خاک این 
کشور را کلید حل و فصل سوریه می داند. پیشتر وزارت 
دفاع روسیه اعالم کرده بود، آمریکا به صورت غیرقانونی 
در اراضی ســوریه حضور دارد و به صورت آشــکار در 
روند زندگی مسالمت آمیز مداخله می کند. وزارت دفاع 
روسیه از آمریکا خواست از بحران آفرینی دست بردارد؛ 
زیرا دیگران به دنبال برقراری صلح هستند. این وزارتخانه 

همچنین از واشنگتن خواست تا از سوریه خارج شود.

جهان
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چنــدی پیش روزنامه »دیلــی تلگراف« 
از درخواســت نخســت وزیر بریتانیا از 
کشــورهای عضو ناتــو بــرای افزایش 
هزینه های دفاعی خود خبر داد. اما هفته 
گذشــته روزنامه »ایندیپندنت« خبر داد 
که بوریس جانسون بدون توجه به سقف 
بودجه های دفاعی و نظامی این کشــور، 
به تغییــرات در ردیف بودجه های دفاعی 
دســت زده اســت!  »بوریس جانسون« 
نخست وزیر بریتانیا در حالی در نشست 
ســران ناتو در مادرید از کشورهای عضو 
این ائتالف نظامی خواســت هزینه های 
دفاعــی خــود را در پی جنــگ اوکراین 
 بدون توجه 

ً
افزایش دهند که گویا شخصا

به قوانیــن پارلمان این کشــور ، به تغییر 
بودجه های نظامی کشــورش دست زده 
است.  جانسون در نطق خود در اجالس 
ناتو گفت: »ناتو هر روز امنیت شهروندان 
ما را حفظ می کند، اما در 10 ســال آینده 
خطرها بیشــتر خواهد شــد و ضروری 
است که متحدان به دنبال منابع الزم برای 
تقویت بازدارندگی و تضمین دفاع در دهه 
آینده باشــند.«  دیلی تلگراف نوشت، در 
دولت بریتانیا بر ســر افزایش هزینه های 
دفاعی اختالف و دودستگی وجود دارد؛ 
اما روزنامه ایندیپندنت نوشته است ظاهرا 
جانســون بــدون توجه بــه اختالفات به 
شخصه دســت به عمل زده و بودجه ها را 

دچار تغییر و تحول کرده است. 

جنایت ترامپ 

مشاور سابق کاخ سفید در کنگره شهادت 
داد که چطــور دونالد ترامــپ در زمان 
حمله مرگبار هوادارانش به کنگره دست 
و پا می زد تا زمان وقوع این خرابکاری ها 
در کنار آنها باشــد و خــودش عامل این 

اغتشاشات بود.
بــه گــزارش روزنامه وال اســتریت 
هاچینســون«  »کســیدی  ژورنــال، 
مشــاور عالی رتبه کاخ ســفید در دوران 
ریاســت جمهوری »دونالــد ترامپ« در 
جلسه کنگره علیه رئیس جمهور جنجالی 

سابق آمریکا شهادت داد.
افشــاگری  گــزارش،  ایــن  طبــق 
بین  فیزیکــی  در خصــوص درگیــری 
رئیس جمهــور ناامید آمریکا و تیم امنیتی 
وی تنها یکی از صدها بمب خبری است 
که هاچینســون، مشاور ســابق »مارک 
میدوز« رئیس ســتاد کارکنان کاخ سفید 
در دوران ترامپ فاش کرده است. مشاور 
سابق کاخ سفید: ترامپ در روز حمله به 
کنگره می دانســت هوادارانش به شدت 
مسلح هستند و وقتی راننده او را به نزد آنها 
نبرد، به سمت رئیس تیم امنیتی حمله برد.
طبق این گزارش، در حالی که مشاوران 
ترامپ در روز حمله به کنگره از او خواسته 
بودند که طرفداران خود را متقاعد کند که 
از این کار خودداری کنند؛ اما او حاضر به 

چنین کاری نشده است.

پیشخوان

منقضی! قهرمان 
بازی دوگانه آمریکا با زلنسکی 
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به گزارش تاس، »کریستالینا جورجیوا« رئیس صندوق بین المللی 
پول، دربــاره اوضــاع اقتصــادی آمریکا در واشــنگتن گفت: 
»کارشناســان این صندوق معتقدند ریســک قابل توجهی برای 
منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا طی سال جاری و به خصوص 
سال آینده میالدی وجود دارد.« وی گفت: »بر اساس سناریوهای 
طرح شــده که مدنظر ایــن صندوق قرار گرفته، بعید اســت که 
آمریکا بتواند از بروز رشد منفی جلوگیری کند. باال بودن قیمت 
حامل های انرژی هم برای آمریکا و هم برای اقتصاد جهانی یک 
مخاطره است؛ چراکه نه تنها بر تورم اثر می گذارد، بلکه این عامل 

پیامدهای گسترده تری را                            بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت.«

 رشد منفی آمریکا
شاخص

میزان تجارت بین المللی گیاهان دارویی در دنیا سالیانه بیش از 
100 میلیارد دالر تخمین زده می شود؛ اما کشور ایران با وجود 
قدمت هفت هزار ساله در طب سنتی و داشتن هزاران نوع گیاه 
دارویی نتوانسته از گنجینه غنی خود بهره اقتصادی الزم را ببرد. 
تاکنون بیش از هشــت هزار نوع گیاه دارویی در جهان شناخته 
شــده که اغلب آنها در ایران وجود دارد؛ اما تاکنون حدود سه 
هزار نوع آن در کشور شناســایی شده است. پژوهش ها نشان 
می دهد، بیش از 1۸00 گونه گیاه دارویی در انحصار ایران است 
که هر یک از این گونه گیاهان دارویی می تواند همانند زعفران 

سودآوری داشته باشد.

 گیاه برای نفت
منهای نفت

یکــی از مهم ترین نکاتی که باید قبــل از ورود به هر بازاری به 
آن توجه داشت، آگاهی از مفاهیم و تعاریف آن بازار است؛ به 
گونه ای که در همه بازارها چه فیزیکی و چه غیر فیزیکی واحدی 
بــرای اندازه گیری میزان تبادالت و معامــالت وجود دارد. در 
  )lot(بــازار جهانی نیز واحد اندازه گیری حجم معامالت الت
نام دارد. آشــنایی با مفهوم الت از این نظر بسیار مهم است که 
در میزان ریســک یک معامله و همین طور میزان سود یا ضرر 
احتمالی آن نقش بسزایی دارد؛ به گونه ای که چهار نوع الت با 
عناوین الت استاندارد، مینی الت، میکروالت و نانوالت وجود 

دارد.

 الت)LOT(  چیست؟
افزوده

عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس گفت: 
»در اقتصاد ایــران انتظارات تورمــی نقش مهم و 
فعالی در افزایش میزان تــورم ایفا  می کند. با اینکه 
درباره جلوگیری از وقوع این موضوع بارها هشدار 
داده شــده بود که نباید اجازه داد افزایش انتظارات 
تورمی در جامعه شکل بگیرد؛ اما متأسفانه به واسطه 
افزایش نرخ ارز و احســاس خطری که از باال رفتن 
میزان تورم بعد از افزایش نرخ دالر ایجاد  می شود، 
انتظارات تورمی نیز به شکل گسترده ای طی ماه های 

اخیر افزایش یافته است.«
به گزارش صبح صادق، آمارهای مرکز آمار ایران 
نشان  می دهد میزان تورم ماهیانه در خرداد ماه سال 
جــاری رکورد جدیدی را از خود به جای گذاشــته 
است. افزایش تورم ماهیانه خرداد ماه به 12/2 طی 
چهار دهه اخیر بی ســابقه بوده است. موضوعی که 
عده ای آن را تنها ناشی از حذف ارز 4200 تومانی و 
شوک قیمتی ایجاد شده به دلیل تخصیص نیافتن این 
ارز به واردات کاالهای اساسی دانسته و برخی دیگر 
انتظارات تورمی و نوسانات ارزی را مهم ترین عامل 
آن  می دانند. صبح صــادق در گفت وگو با مرتضی 
عزتی، تحلیلگر مســائل اقتصــادی و عضو هیئت 
علمی دانشــگاه تربیت مدرس، اصلی ترین دالیل 
افزایــش تورم ماهیانه در خرداد مــاه و راهکارهای 
جلوگیری از افزایش میزان تورم در ماه های آینده را 

بررسی کرده است.
عزتی به دالیل اصلی افزایش میزان تورم ماهانه 
در سه ماه جاری امســال در مقایسه با ماه های قبل 
سال گذشته اشــاره کرده و در این باره معتقد است: 
»تورم تحت تأثیر عوامل مختلفی ایجاد  می شود که 
یکی از آنها افزایش نرخ ارزی است که با آن کاالهای 
وارداتی، اعم از مواد اولیه یا کاالهای مصرفی وارد 
کشور  می شــود، ضمن اینکه افزایش نرخ ارز روی 
قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیز تأثیر  می گذارد. 
نرخ ارز مؤلفه ای بســیار مهــم در تنظیم قیمت ها 
به شــمار  می رود. بنابراین، به تبــع افزایش نرخ ارز 
قیمت بیشتر کاالها و خدمات در کشور دستخوش 
تغییر  می شود.« وی در این باره افزود: »اگر نهاده ها 
و عوامل تولید مانند دستمزد، نهاده های وارداتی که 
تولید داخل هستند و... دچار افزایش قیمت شوند، 
این موضــوع خود به خود موجب بــاال رفتن چند 
برابری قیمت کاالها  می شــود؛ لــذا تولیدکننده را 
مجاب یا به عبارتی مجبور  می کند که قیمت باالتری 
برای کاالی خود اعالم کند؛ مسئله مهمی که در دو 
ســه ماه اول ســال جاری رخ داد و به افزایش میزان 
تــورم انجامید.« این اقتصاددان خاطرنشــان کرد: 
»دولت بــدون در نظر گرفتن تبعات تورمی هر یک 
از این مســائل، انجام اصالحاتی را در پیش گرفت 
که عوارض و پیامدهای خودش را به صورت افزایش 

تورم در اقتصاد ایران نشــان داد.« این عضو هیئت 
علمی دانشــگاه تربیت مدرس در این باره تصریح 
کرد: »افزایش دستمزدها از جمله عواملی است که 
در افزایش میزان تورم مؤثر است؛ چرا که به تبع باال 
رفتن دستمزدها، تولیدکنندگان نیز قیمت کاالی خود 
را برای پوشــش دادن افزایش دستمزدهای صورت 
گرفته بیشتر  می کنند. از ســوی دیگر، افزایش نرخ 
ارزهای خارجی، مانند دالر که متغیر بسیار مهم و 
تأثیرگذاری در روند قیمتی و تورم در اقتصاد ایران به 
شمار  می رود، رخ  می دهد تورم مضاعفی بر اقتصاد 

کشور تحمیل  می کند.«
عزتی در این باره بیان داشت: »نوسانات قیمت 
ارز که نشئت گرفته از جراحی های اقتصادی داخلی 
و خبرهای سیاســی مربوط به برجــام در هفته های 
گذشته بود نیز منجر به افزایش قیمت دالر و عبور این 
عدد از مرز 30 هزار تومان شد. رد شدن قیمت دالر 
از 30 هزار تومان را  می توان به معنای افزایش تورم 
دیگری بر اقتصاد ایران دانست. شوک حذف یکباره 
ارز ترجیحی عامل مهمی در افزایش قیمت ارز بود، 
بنابراین قیمت ارز از دو موضوع جراحی اقتصادی 
دولت و به نتیجه نرسیدن برجام تأثیر گرفت و تأثیر 
افزایش تورمی خود را در معیشت مردم و قیمت تمام 

شده کاالهای اساسی به نمایش گذاشت.«
استاد اقتصاد دانشگاه درباره تأثیرات حذف ارز 
ترجیحــی روی افزایش قیمت ها بــه صبح صادق 
گفــت: »ارز 4200 تومانــی که تا پیــش از این به 
واردات کاالها و مواد اساسی مورد نیاز کشور، مانند 
نهاده های دامی و نهاده های خوراک انسانی، از جمله 
گندم و بسیاری از محصوالت اینچنینی اختصاص 
 می یافــت، به یکباره جای خود را بــه ارز نیمایی با 
قیمت های بیــش از 24 هزار تومان یا قیمت ارز در 

بازار آزاد داد. تفاوت چند برابری قیمت ارز 4200 
با ارز 24 هزار تومانی یا حتی بیشتر طبیعتا خودش 
را درافزایش قیمت کاالهای اساسی نشان داد که در 

گذشته با ارز دولتی تأمین  می شدند.«
وی در این باره تصریح کرد: »این عوامل در سه 
ماه گذشته دست به دست هم دادند تا تورم سنگینی 
را بر معیشت مردم وارد کنند. با وجود ادعای مراکز 
آماری ماننــد بانک مرکزی و مرکز آمــار در اعالم 
رقم تورم 12 درصــدی در خردادماه، افزایش نرخ 
تورم ماهیانه برای عموم مردم رقم بسیار باالتری به 
نظر  می رســد. در واقع نرخ اعالمی به مراتب کمتر 
از نرخ واقعی افزایش تورمی اســت که در ســه ماه 
گذشــته شــاهد آن بوده ایم. برای نمونه، دست کم 
در برخی از کاالهای اساســی ماننــد روغن، مرغ، 
تخم مرغ، گوشت، لبنیات و برنج که از مهم ترین و 
اصلی ترین مایحتاج روزانه مردم به شــمار  می روند 
و سهم عمده ای از سبد هزینه های خانوار را تشکیل  
می دهند، رقم های افزایش یافته گاهی بیش از 100 
درصد و در برخی از کاالهــا 200 تا 300 درصد 
افزایش قیمت داشته اند، لذا شاید فشار تورمی وارد 
شده بر مردم خیلی بیشتر از آمارهای اعالمی باشد.« 
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره 
تصریح کرد: »در سه ماه اخیر جمع افزایش قیمت 
روغن بسیار بیشتر از حد قابل تصور بوده است؛ به 
نحوی که به طور متوســط مجموع روغن مصرفی 
خانوارهــا نزدیک به 300 درصــد افزایش قیمت 
داشــته اســت، یعنی باالی چهار برابر شده است. 
مردم در کف بازار به مراتب بهتر از آمارهای اعالم 
شــده  می دانند که با چه نرخ تورم کمرشکنی دست 
و پنجه نرم  می کنند؛ لذا به آمارهای رسمی توجهی 
نمی شــود.« عزتی در خصوص افزایش انتظارات 

تورمــی و تأثیر این موضوع در بــاال رفتن قیمت ها 
گفت: »در اقتصاد ایران انتظارات تورمی نقش فعالی 
در افزایش نــرخ تورم ایفا  می کند. بــا اینکه درباره 
جلوگیری از وقوع این موضوع بارها هشــدار داده 
شده که نباید اجازه داد افزایش انتظارات تورمی در 
جامعه شکل بگیرد؛ اما متأسفانه به واسطه افزایش 
نرخ ارز و احساس خطری که از باال رفتن نرخ تورم 
بعد از افزایش نرخ دالر در اقتصاد ایران وجود دارد، 
انتظارات تورمی به شکل گســترده ای باال  می رود. 
افزایش نرخ نهاده های وارداتــی، قیمت مواد اولیه 
و کاالهای واســطه ای تولید داخل در کنار افزایش 
انتظارات تورمی منجر به افزایش شــدید قیمت ها 
شده است. از طرفی اگر حذف یکباره ارز ترجیحی 
را نیــز به این موارد اضافه کنیم، این موضوع خود به 
خود عامل بسیار مهمی در افزایش تورم بوده است که 

جلوگیری از وقوع یا تداوم آن بسیار سخت است.«
عزتــی درباره آثار ســوء انتظــارات تورمی در 
اقتصاد ایران گفــت: »وقتی انتظــارات تورمی در 
جامعه ای افزایش  می یابد، به این معناست که آحاد 
مردم از تأثیرگذاران و فعاالن اقتصادی تا خردترین 
کسب وکارها و حتی شاغالن دولتی منتظر افزایش 
نرخ تــورم در روزها و هفته های آتی هســتند. این 
انتظار زمینه ساز التهابات بعدی و متورم شدن بیشتر 
قیمت هاست، به این دلیل توسعه انتظارات تورمی 
در جامعه خطر متورم شــدن نرخ کاالها و خدمات 
را بیشــتر از آنچه ایجاد شــده و تصور  می شــود به 
دنبال دارد، لذا بایــد از به وجود آمدن این وضعیت 

جلوگیری کرد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این 
باره خاطر نشان کرد: »شکل گیری انتظارات تورمی 
جامعه را به سهولت آماده پذیرش افزایش قیمت ها 
و جدیدتر شــدن قیمت ها با باالترین روند موجود 
 می کند. این موضوع سبب فراهم شدن زمینه افزایش 
قیمت برای سوء استفاده کنندگان از شرایط موجود 
 می شــود؛ به گونه ای که به واسطه پذیرش عمومی 
مردم در افزایش قیمت ها در روزها و هفته های آینده، 
آنها به راحتی قیمت کاالها و خدماتی را که عرضه  
می کنند افزایش  می دهند، یعنــی انتظارات تورمی 
سوءاستفاده از شــرایط و بهره برداری های نادرست 
قیمتی را بــرای آنها راحت تر  می کنــد. به تبع این 
موضوع افزایش قیمت بدون اینکه در اقتصاد شوک 

دیگری ایجاد شده باشد، رخ  می دهد.«
وی در پایان این گفت وگو خاطرنشان کرد: »الزم 
اســت دولت برای جلوگیری از افزایش میزان تورم 
و مقابله با سوءاســتفاده کنندگان از وضعیت تورمی 
عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم را به درســتی 
مطالعه کنــد و با اتخاذ راهکارهای درســت مانع 
افزایش های مجدد شــود، در غیــر این صورت در 
سال جاری باز هم شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم 
 تاب و توان تحمل آن را 

ً
بود، تورمی که مردم قطعــا

ندارند.«

مؤثری  نقش  تورمی   انتظارات 
خ تورم دارد در افزایش نر

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با صبح صادق

ساحلعباسی
خبرنگار

 چرا تورم شدت گرفت؟

آمارهای اعالم شــده از میزان تورم ماهیانه 
در خرداد ماه از سوی مرکز آمار ایران نشان  
می دهد، تــورم ماهیانه در خــرداد رکورد 
جدیدی را از خود به جای گذاشــته است. 
موضوعی که در نگاه اول با سیاســت های 
دولت در راستای اصالح وضعیت تورمی 
و برنامه های اعالم شــده از ســوی دولت 
در تناقــض اســت. در متن ذیــل دالیل 
رکوردزنــی تورم ماهیانه در خــرداد ماه  با 
وجود سیاست های دولت طی ماه های اخیر 

بررسی شده است.
1ـ در اقتصاد برخی از مســائل و اتفاقات 
هســتند کــه خــارج از اراده دولت هــا و 
سیاست گذاران اقتصادی آن جامعه هستند؛ 
از جمله این عوامل می توان به قیمت جهانی 
نفت، شــیوع بیماری های فراگیری مانند 
کرونا، وضعیت اقتصاد جهانی و... اشاره 
 عملکرد دولت های 

ً
کرد، عواملی که طبیعتا

مختلف تأثیــری در ایجاد ایــن پدیده ها 
 نتایــج و پیامدهای آن 

ً
نــدارد؛ اما قطعــا

می تواند اقتصاد این کشورها را تحت تأثیر 
قرار دهد. برای نمونه، ایجاد بحران جهانی 
در سال 200۸ ســبب شد پیش بینی های 
اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
تحت تأثیر قــرار بگیرد؛ کشــورهایی که 
گاهی هیچ نقشــی در ایجــاد این بحران 
نداشتند. در نمونه ای دیگر پیامدهای شیوع 
ویروس کرونا طی دو ســال اخیر بر تولید 
ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بسیاری 
از کشورهای دنیا تأثیرگذار بود؛ به گونه ای 
که برنامه ریزی ها و پیش بینی های صورت 
گرفته در بســیاری از اقتصادهــای دنیا را 
با اخــالل جدی مواجه کــرد. در ماه های 
گذشته نیز بخشــی از تورم ایجاد شده در 
اقتصــاد ایــران را می توان ناشــی از تورم 
جهانی ایجاد شده و افزایش شدید قیمت 
جهانی مــواد غذایی دانســت؛ به گونه ای 
که بر اســاس آمارهای منتشر شده از سوی 
نهادهای بین المللی نرخ تورم در بسیاری از 
کشورهای دنیا رکوردهای سه دهه اخیر را 

جابه جا کرده است.  
2ـ در برخــی از مواقــع دولت ها تصمیم 
می گیرنــد با اتخــاذ تصمیمی بــا علم به 
پیامدهــای آن بــرای جلوگیــری از یک 
خســارت بزرگ تر، تبعــات آن تصمیم را 
به جــان بخرند. تصمیم دولــت مبنی بر 
حذف ارز 4200 تومانی به واسطه شرایط 
اقتصادی کشــور و پیامدهای بیشتر تداوم 
تخصیص این ارز بود و مسئوالن دولتی نیز 
در اظهارات خود قبل از اجرای این سیاست 
اعالم کرده بودند که تورم ناشــی از اجرای 
این سیاست حدود 10 درصد خواهد بود؛ 
اما برنامه ریزی های دولت به گونه ای خواهد 
بود که این هزینه برای دهک های آسیب پذیر 

جامعه جبران شود.
مجموعه این عوامل، یعنی موضوعات 
خارجــی و عوامل خــارج از اراده دولت 
از جملــه افزایش تورم جهانــی و قیمت 
کاالهای اساسی، تقابل نظامی میان روسیه 
و اوکراین و... در کنار موضوعات داخلی، 
از جمله تشدید انتظارات تورمی، سیاست 
حذف ارز ترجیحی و... باعث شــد وعده 
دولت در روند نزولی نرخ تورم در ماه های 
آغازین سال جاری محقق نشود. البته باید به 
این نکته توجه داشت که افزایش شدید تورم 
ماهیانه در خرداد ماه تحت تأثیر این عوامل 
بوده و سیاست های کالن دولت در راستای 
کاهش و مهار تورم است؛ به گونه ای که این 
روند در میزان تورم ماهیانه تیرماه که رقم آن 
طی هفته های آینده اعالم خواهد شد، تداوم 
نداشــته و پیش بینی می شود که میزان تورم 
ماهیانه در محدوده زیر 5 درصد قرار گیرد.

یادداشت 

میثممهرپور
دبیر گروه اقتصاد
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کودتا علیه انقالب

 در رونــد تقویم تاریخ انقالب اســالمی 
شکل گیری ساختار نظام جمهوری اسالمی 
مطابق قانون اساسی مراحل عادی خود را 
طی می کرد، همانطور که در مباحث گذشته 
نمونه هایی از آن ارائه شــد، هرگاه یکی از 
نهادهای حاکمیت طبق قانون اساســی در 
حال شکل گیری بود، به موازات آن توطئه  ای 
هم در دســتور کار جریان ضــد انقالب و 
دشمنان انقالب بود. در حالی که کار تأسیس 
مجلــس و قوه قضائیه مراحل پایانی شــان 
را می گذراندند، ناگهان خبر افشــای کودتا 
در روز 19 تیر ماه 1359 منتشــر شد. این 
توطئه بسیار ســنگین و سهمگین همراه با 
خونریزی طراحی شــده بــود. کودتاچیان 
که از سران ارتش رژیم شــاه بودند، طرح 
براندازی نظــام جمهوری اســالمی را با 
مجموعه های دیگر هماهنگ کرده بودند؛ 
عوامل دخیل در ایــن کودتا عبارتند بودند 
از: گــروه نظامیــان فراری بــا مدیریت و 
برنامه ریــزی شــاپور بختیــار، در پاریس 
هماهنگی بــا رژیم بعث عــراق به منظور 
شــدت دادن به حمالتش به پاســگاه های 
مرزی، گرفتن بودجه از انگلیس و آمریکا و 
کشورهای حوزه خلیج فارس، تأمین اخبار و 
از طریق دستگاه های اطالعاتی  اطالعات 
و امنیتــی آمریکا و کشــورهای اروپایی و 
رژیم صهیونیســتی. گروه های داخلی نیز 
عبارت بودند از حزب دموکرات کردستان و 
کومله، گروهک تروریستی منافقین و جریان 
بنی صدر و برخی از اشخاص که در جایگاه 
مرجعیت دینی مردم قرار داشــتند، توجیه 
خلبان های جذب شده برای انجام بمباران 
اهداف تعیین شــده که مهم ترین آنها محل 
اســتقرار امام خمینی)ره( در جماران بود.  
برخی از افراد دســتگیر شده اهداف تعیین 
شده برای بمباران در تهران را به این ترتیب 
نام بردند: بیت امام)ره( در جماران، فرودگاه 
مهرآباد، مقر نخست وزیری، ستاد مرکزی 
سپاه، ستاد مرکزی کمیته انقالب اسالمی، 
پــادگان ولی عصر)عج( )محل اســتقرار 
نیروهای عملیاتی سپاه پاسداران(، پادگان 
نیروهای  آموزش  )مرکز  امام حســین)ع( 
جذب شده ســپاه(، پادگان خلیج در چهار 
راه پاسداران کمیته انقالب اسالمی منطقه 
9، کمیتــه انقــالب اســالمی منطقه 4، 
کاخ ســعدآباد، چون آنجا را انبار مهمات 
می دانستند و پادگان نوجوانان در لویزان. به 
گفته همه افراد دستگیر شده از جمله تیمسار 
محققی، بیت امام)ره( نخستین و مهم ترین 
هدفی بود که باید بالفاصله بمباران می شد؛ 
چراکه آنجا به منزله دستیابی به کلید پیروزی 
بود. آنها به این واقعیت رسیده بودند که اصل 
»رهبری« و »والیت فقیه« پایه و رکن نظام 
جمهوری اسالمی است. بنابراین اگر در این 
موضوع موفق شوند، شاه کلید موفقیت را به 
دست می آورند. کودتاچیان برای رسیدن به 
اهداف تعیین شده تصمیم داشتند عملیات 
را از پایگاه ســوم شکاری شــهید نوژه  در 
همدان شروع کنند. به همین دلیل کودتای 
»نقاب« که مخفف »نجــات قیام انقالب 
بزرگ« بود، متاســفانه در افکار عمومی به 
کودتای شــهید نوژه شناخته می شود! پیش 
از وقوع هرگونه حرکتی از ســوی نیروهای 
انقالب با عنوان »ستاد خنثی سازی« کشف 
شد و بیشتر عوامل آنها دستگیر و محاکمه 
شدند و اطالعات زیادی از آنها گرفته شد. 
با جمع بندی اطالعات حاصله از دو عنصر 
افشاکننده و تکمیل آن با اطالعاتی که از قبل 
جمع آوری شده بود به سرعت مقابله با کودتا 
قریب الوقوع و خنثی کردن آن عملیات در دو 
قسمت داخل و خارج پایگاه به اجرا گذاشته 

شده و عوامل کودتا از هم پاشیده شدند.

سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

بــرای  رضاخــان  فرهنگــی  سیاســت های 
اســالم زدایی از جامعه و رواج ســبک زندگی 
غربی، یکی از پرتنش ترین اقداماتی بود که در 
روزگار او دنبال و با مقاومت ملت مسلمان ایران 
مواجه شد. رضاخان و ایادی او تالش داشتند 
با اســتفاده از زور و اجبار سیاست های خود را 

پیش ببرند. 
برنامه رضاشــاه برای کشف حجاب زنان 
مســلمان و اجبار مردان برای کنار گذاشــتن 
کاله های سنتی و پوشــیدن کاله »فرنگی« در 
تابستان 1313 با جدیت بیشتری دنبال شد. در 
مراسم افتتاحیه مجلس دهم در سال 1314 به 
طور رسمی اعالم شد که پوشیدن کاله پهلوی 
قدغن اســت و مردها باید کاله فرنگی به سر 

کنند. 
در ایــن میان مهم ترین سیاســت انحرافی 
این دوره تالش برای اجرای عملیات »کشف 
حجاب« بــود که با چالش هــای جدیدی در 
کشور مواجه شــد و اعتبار رضاخان را به طور 
کامل از بین بــرد. دکتر »محمدقلی مجد« در 
کتاب خود با عنوان »رضاشاه و بریتانیا« به نقل 
از »هورنی بروک« سفیر آمریکا در دوره رضاشاه 

می نویسد:
»هیچ یک از اصالحات دوران رضا شــاه 
به اندازه پیشنهاد کشــف حجاب با احساس 
اضطــراب و بالتکلیفــی یا انزجــار علنی از 
رژیم کنونی در میان مردم همراه نبوده اســت. 
بــه جرئت می توان گفــت روحانیون با حذف 
 مخالفند و اکثر مسلمانان هم از 

ً
چادر شــدیدا

این امر به خشم آمده اند. اگرچه پوشیدن کاله 

به اصطالح » بین المللی« با توسل به ارعاب و 
خشونت به اقشار پایین تر جامعه تحمیل شد، 
بیشتر ایرانی های متعلق به طبقات باال و متوسط 
 دیگر 

ً
به جای استفاده از کاله پهلوی، که اتفاقا

نام »پهلــوی« بر خود ندارد، با ســعه صدر و 
لقی این کاله را بر سر گذاشتند. حتی 

ُ
خوش خ

برخی از شــخصیت های متجدد و روشنفکر 
از ایــن امر اســتقبال کردند، ولی بســیاری از 
آنهایی کــه شــاید در رواج کاله فرنگی برای 
مردان محاســنی هم متصور بودند در پیشنهاد 
تغییر پوشــش زنان فقط شّر می دیدند و بس... 
او می خواهد ســنتی را پایمال  کند که ریشه ای 
بس عمیق دارد، و صدها سال است که در این 
مملکت رواج داشته، و ]این کار او[ احساسات 
مردم را جریحه دار می کند. به رغم موافقت های 
اجباری و ابراز همدلی عمومی با عزم شاه برای 
اجرای این اصالحات، خصومتی پنهان با کل 
این برنامه در دل عده کثیری از مسلمانان موج 
می زند... بسیاری از مقامات رسمی که در انظار 
عموم با چهره ای گشــاده از این اقدام استقبال 

می کنند، در خلوت با اخم به آن می نگرند.«

مردم علیه کشف حجاب
   دهلیز    

حضرت امام خمینی)ره( در طول دوران پیروزی 
انقالب اســالمی در مواجهه با شــخصیت ها و 
احزاب و گروه های سیاســی که مسیر زاویه دار یا 
متفاوتی را در پیش گرفتند، هیچ گاه سیاست حذف 
را اتخاذ نکردند. مگر کســانی کــه خود بر طبل 
جدایــی کوفتند و راه خــود را از راه امام)ره( جدا 
کردند. حضرت امام)ره( در مواجهه با کسانی که 
مسیری انحرافی را در پیش می گرفتند با همه توان 
تالش می کردند تا با زبــان نصیحت و راهنمایی 
مانع از جدایی شــوند؛ اما ایــن تالش نیز حدی 
داشت و کاسه صبر امام نیز روزی لبریز می شد و آن 
زمانی بود که تحمل و مدارا با منافع ملت و مصالح 
کشور و حدود شرع اسالم قابل جمع نبود. در اینجا 

بود که شاهد تغییر رویه امام  بودیم. 
این ماجــرا در مواجهه بــا گروهک منافقین 
آن روزی بــود کــه براندازان و خشــونت گرایان 
مســلح در پیوند با بخشــی از مسئوالن رسمی 
کشــور تمام قد در برابر نظام اسالمی ایستادند و 
بر روی مردم کوچه و بازار اســلحه کشیدند. در 
این شــرایط، حضرت امــام)ره( فرمان برخورد 
قاطع با ضدانقالب و سرکوب آنان را برای حفظ 
امنیت کشــور و مردم صادر کردند. در ماجرای 
بنی صدر هم تالش های امــام)ره( برای حفظ و 
مدارا بود، اما بنی صدر قدرت طلب، بی توجه به 
رهنمودهای امام، راه دیگــری را برگزیده بود و 
گمان داشت که مستظهر به رأی ملت و میلیشیای 
ســازمان مجاهدین خلق بوده و خواهد توانست 
کار خط امام را یکســره کند. بنابراین تالش های 
امام جــواب نــداد و دیگر مانــدن بنی صدر در 
جایگاه فرماندهی کل قوا منافع کشور در مقابله 
با تجاوز دشــمن بعثی را تهدید می کرد و کار را 
بر رزمندگان اســالم در جبهه ها دشوار کرده بود. 
عزل وی از ریاست جمهوری پس از آشکار شدن 
کامل خیانت وی در اتحاد کامل با گروهک های 

تروریستی و مسلح بود. 
در ماجرای عزل منتظری نیز حضرت امام)ره( 
اصل را بر مدارا و تحمل گذاشــته بودند و همه 
تالش خود را بــرای حفظ آقای منتظری کردند. 

خود ایشــان در ایــن باره خطاب بــه نمایندگان 
مجلــس می فرمایند: »شــنیدم در جریــان امر 
حضرت آقای منتظری نیستید و نمی دانید قضیه 
از چه قرار است. همین قدر بدانید که پدر پیرتان 
بیش از دو سال است در اعالمیه ها و پیغام ها تمام 
تالش خود را نموده است تا قضیه بدین جا ختم 
نگردد، ولی متأســفانه موفق نشد. از طرف دیگر 
وظیفه شــرعی اقتضا می کرد تا تصمیم الزم را 
برای حفظ نظام و اسالم بگیرد. لذا با دلی پرخون 
حاصل عمرم را برای مصلحت نظام و اسالم کنار 

گذاشتم.«  
حضرت امام دلســوزانه حتی پس از انحراف 
و جدایی نیز از نصیحت و راهنمایی دســت بر 
نمی داشــتند و در مواجهه با مخالفان و دشمنان 
از مســیر عدالت خارج نمی شدند. برای نمونه، 
حضرت امام)ره( ضمن ســخنانی به بنی صدر 
فرمودند: »من بســیار متأســفم از اینکه کوشش 
کردم که در ایــن دوره اول جمهوری اســالمی 
این طور مســائل پیش نیاید، و ایــن طور عزل و 
نصب ها نشــود؛ لکن با کمال کوششی که کردم 
اینها نتوانستند بفهمند. من با زبان های مختلف 
آنها را دعوت کردم به اینکه رها کنند این راهی را 
که در پیش دارند و با ملت ایران این طور نکنند.« 
امام همچنین از نصیحــت و خیرخواهی برای 
بنی صدر فروگذار نکردند: »من اآلن هم نصیحت 
می کنم آقای بنی صدر را به اینکه نبادا در دام این 

گرگ هایی که در خارج کشــور نشستند و کمین 
کردند بیفتید، و این آبرویی که از دست دادید بدتر 

بشود.«   
همیــن دلســوزی را در توصیه بــه منتظری 
می توان مشــاهده کرد که امام)ره( خطاب به وی 
می فرمایند: »  همه می دانند که شما حاصل عمر 
 عالقه مندم. 

ً
من بوده اید؛ و من به شــما شــدیدا

برای اینکه اشــتباهات گذشــته تکرار نگردد، به 
شــما نصیحت می کنم که بیت خــود را از افراد 
ناصالح پاک نماییــد؛ و از رفت و آمد مخالفین 
نظــام، که به اســم عالقه به اســالم و جمهوری 
 جلوگیری 

ً
اســالمی  خود را جا می زنند، جــدا

کنید. من این تذکر را در قضیه »مهدی هاشمی« 
هم به شــما دادم. من صالح شما و انقالب را در 
این می بینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم 
از نظرات شما استفاده کنند. از پخش دروغ های 
رادیو بیگانه متأثر نباشــید. مردم ما شما را خوب 
می شناســند، و حیله های دشــمن را هم خوب 
درک کرده اند که با نســبِت هر چیزی به مقامات 
ایران کینه خود را به اسالم نشان می دهند. طالب 
عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها، 
و رادیو ـ تلویزیون، باید برای مردم این قضیه ساده 
را روشــن کنند که در اســالم مصلحت نظام از 
مسائلی اســت که مقدم بر هر چیز است، و همه 
باید تابع آن باشیم. جناب عالی ان شاء الله با درس 
و بحث خود حوزه و نظام را گرمی می بخشید.« 

 حقیقت آن اســت که در تفکر و ســبک زندگی 
اســالمی، جذب و حفظ و رأفــت در مواجهه با 
دیگران بر دفع و خشم و خشونت تقدم دارد، اما 
این به معنای این نیســت که حد و مرزی برای آن 
وجود نداشته باشد. حضرت آیت الله خامنه ای از 
شاگردان برجسته امام)ره( درباره جایگاه خشونت 
و برخوردهای خشونت آمیز در حکومت اسالمی 
می گویند: »اســالم درباره  مسئله خشونت نظر 
روشن و واضحی دارد. اسالم استفاده  از خشونت 
را اصل قرار نداده؛ اما در مواردی که خشــونت 
قانونی باشد، آن را نفی هم نکرده است. ما دوگونه 
خشونت داریم: یک خشونت قانونی است؛ یعنی 
قانون خشونتی را اعمال می کند؛ می نویسد که اگر 
فالن کس این کار را کرد، او را به زندان ببرند. این 
خشونت اســت، اما این خشونت بد نیست. این 
خشونت در برابر تجاوز به حقوق انسان هاست. 
این خشــونت در مقابل آدِم بی قانون است. این 
خشــونت در مقابل متجاوز است. اگر در مقابل 
متجاوز خشونت اعمال نشود، تجاوز در جامعه 
زیاد خواهد شد. این جا خشونت الزم است. یک 
 یک 

ً
خشونت هم خشونت غیر قانونی است. مثال

نفر بیجا، خودســر، خودرأی، بر طبق میل خود، 
برخالف قانون و بر خالف دستور، نسبت به کسی 
اعمال خشونت می کند؛ یک سیلی به گوش کسی 
می زند. آیا این خوب اســت یا بد است؟ معلوم 
ی نیست. اسالم 

ّ
است که این بد است. در این شک

درباره  معاشرت و اخالق فردی پیامبر می فرماید: 
ا غلیظ 

ّ
ه لنت لهم ولو کنت فظ

َّ
»فبما رحمة من الل

القلب النفضوا من حولــک«)آل عمران/ 159( 
پیامبــر را به خاطر نرمش او و به خاطر لینتش در 
برخورد با مردم، ســتایش می کند و می گوید تو 
غلیظ و خشن نیستی. همین قرآن در جای دیگر 
ار 

ّ
بــه پیامبر می گوید: »یا ایهــا الّنبی جاهد الکف

ار و 
ّ

و المنافقیــن و اغلظ علیهم«)توبه/ 73( با کف
منافقان با خشونت رفتار کن. همان ماده  غلظ که 
در آیه  قبلی بود، در این جا هم هست؛ منتها آنجا با 
مؤمنین است، در معاشرت است، در رفتار فردی 
است؛ اما اینجا در اجرای قانون و اداره  جامعه و 
ایجاد نظم اســت؛ آنجا غلظت بد است؛ اینجا 
غلظت خوب اســت. آنجا خشــونت بد است؛ 

اینجا خشونت خوب است.«  

مروری بر مفاسد دربار  دیکتاتوری پهلوی
سیاست های گسترش گرایانه ژاپنی ها در منطقه 
شرق آسیا از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شد. این 
سیاست در سال 1۸76 به پیمانی بین ژاپن و کره 
انجامید که حاصل آن نفوذ و تســلط تدریجی 
ژاپــن بر کره بود. در ســال 1905، کره به طور 
 
ً
رسمی تحت الحمایه ژاپن قرار گرفت و عمال
جزئی از امپراتوری ژاپن شــد. پس از آن، ژاپن 
به طور غیرمســتقیم از طریق ژنرال های ژاپنی 
مقیم کره، این کشور را اداره می کرد. سپس در 
پیمان 1910 ژاپن و کره، به طور رسمی کره را 
ضمیمه خاک خود کرد و کره تحت حاکمیت 
ژاپن از سوی فرمانده کل کره مستقر در کیجو 

)سئول کنونی( اداره می شد.
با شکســت ژاپن در جنــگ جهانی دوم، 
نیروهــای آمریکایــی وارد بخــش جنوبــی 
شبه جزیره کره و نیروهای شوروی وارد بخش 
شــمالی آن شــدند و خط معروف به مدار 3۸ 
درجه به منزله مرز دو طرف تعیین شد. تالش ها 
برای برگزاری یک انتخابات آزاد در سراســر 
شــبه جزیره کره بی نتیجه ماند و این موضوع، 
تنش های بیــن دو طرف را افزایــش داد. یک 
حکومت دست راستی متحد آمریکا در بخش 
جنوبــی و یــک حکومت کمونیســتی متحد 
شوروی در بخش شمالی به قدرت رسید که هر 
 شبه جزیره کره بودند 

ّ
عی حکومت بر کل

ّ
دو مد

و طرف مقابل را هیچ گاه به رسمیت نشناختند.
جنگ کره در 25 ژوئن 1950، با گذشــتن 
نیروهای تحت فرمان »کیم ایل سونگ« رهبر 
کره شمالی از مدار 3۸ درجه آغاز شد. دو روز 
بعد، شورای امنیت ملل متحد به پیشنهاد آمریکا 

قطعنامه ای را برای کمک نظامی به کره جنوبی 
به تصویب رساند. شوروی که در شورای امنیت 
صاحب حق وتو بود، در آن هنگام جلسات شورا 
را در اعتراض به وضعیت کرســی چین در این 
سازمان تحریم کرده بود )کرسی چین با وجود 
تصّرف تمام خاک اصلی این سرزمین از سوی 
جمهوری خلق چین به رهبری مائو در ســال 
1949، همچنان در اختیار حکومت جمهوری 
چین بود( و در نتیجه این قطعنامه بدون حضور 
شوروی به امضا رسید. در مجموع، 341 هزار 
سرباز برای کمک به کره جنوبی به جنگ اعزام 
شدند که ۸۸ درصد آنان آمریکایی و بقیه از 20 

کشور دیگر بودند.
پس از فراز و نشــیب های فراوان در ســال 
1951، طرفین با آغاز مذاکرات صلح موافقت 
کردند؛ اّمــا این مذاکرات، دو ســال به نتیجه 
نرسید، تا اینکه پس از شروع ریاست جمهوری 
آیزنهــاور، در ژوئیــه 1953، قــرارداد تــرک 
مخاصمات به امضا رسید و مدار 3۸ درجه مرز 

بین دو کره تعیین شد.

   حافظه    

اشغالگری در شرق
مروری بر  اشغال سرزمین کره در آغاز قرن بیستم

 سیاست حفظ و مدارا
مشی امام خمینی)ره( در مواجهه با مخالفان

تقویم انقالب
مهدیسعیدی
دبیر گروه  تاریخ
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دوقطبی های ارتجاع ساز

از علل شکســت انقالب های مشروطه و 
نهضت ملی، درک نشدن مفاهیم هستی، 
تاریخ و انســان بود؛ چــرا که دولت های 
خارجی روی ادراک ملــت ایران از این 
مفاهیم اخالل ایجاد کرده، آن دو حرکت 
ملی را بــه عقب برگرداندنــد. در واقع، 
هم در نهضت نفت و هم مشــروطه، قیام 
پیش رویی که بر ضد اســتبداد و استعمار 
بود و می خواست مردم ایران را از نکبت و 
شرور آنها که باعث عقب ماندگی صنعتی 
و انحطــاط فرهنگــی ایــران آن روز بود 
راحت کند، خود سبب تحکیم و تقویت 
قدرت و نفوذ آنها شد. استعمارگر سرمایه 
سیاه)نفت( ملت بر آن بیشتر سیطره یافت 
و قدرت حاصل از قیام مشروطه به صورت 
مبسوط الید در اختیار و تصاحب کسانی 
قرار گرفت که عقب ماندگی ایران را برای 
سال ها تمدید و تضمین کردند و در نهایت 
هم منتهی به دیکتاتوری رضاخانی شد. 
مردم ایران تحت تعالیم و آموزه های دینی 
این حقیقت را درک و فهم کرده بودند که 
وحدت ملی آنهــا می تواند مؤلفه قدرت 
آنها در انقالب های نوپای ایرانی باشــد؛ 
اما این انسجام و اتحاد ملی در بستر منافع 
ملی و رهبری ملی ایجاد می شود و رهبری 
ملی باید واجد ویژگی ها و صفاتی باشد 
که نخبگان جامعه و مردم حول آن اجماع 
کنند. اما در دو انقالب شکســت خورده 
مشروطه و نهضت ملی شاهد این صفات 
در رهبری این دو جریان نبودیم؛ در حالی 
که در انقالب اســالمی، بــه لطف الهی 
شاهد چنین صفاتی در رهبر وقت انقالب 
بودیم. در کنار همه ویژگی های شخصی 
امام خمینی)ره( برای رهبری، ایشــان بر 
اســالم و قرآن به منزله یک مکتب تأکید 

داشتند.
اقامه عدل و ترویج معنویت در اهداف 
آشکار و پنهان هر سه انقالب بود؛ اما امام 
با نگاهی مکتب محــور به آنها مقابل هر 
نوع تفسیر عرفی و غیر اسالمی از اهداف 
انقالب و چیســتی و چگونگی عدالت 
اسالمی ایســتاد. در حالی که عدالت در 
انقالب مشــروطه با نگاه سکوالریستی 
و لیبرالیســتی تبیین و توجیه شــد و نگاه 
اسالمی در پرتو اختالف و تشتت آرایی که 
در بین رهبران مذهبی انداختند، نتوانست 
درست تبیین شود یا درست و صحیح به 
مردم ایران برســد. در انقالب اسالمی، 
امام با بهره گیری از تجــارب دو انقالب 
گذشته، وحدت ملی و انسجام ملی را در 
میان ملت مســلمان ایران مستحکم کرد 
و از دل آن، یک نظــام نو ایجاد کرد. امام 
می دانست نظام اســتعماری و استبدادی 
وقت اگر فرصت کند با ارتجاع به ســبک 
زندگی غربی و عرفــی که اضمحالل دو 
انقالب قبلی ملت ایران را رقم زده است، 
می تواند شــکل  گیری انقالب اســالمی 
را نیز با دو قطبی ســازی  های گمراه کننده 
 مانع ایجاد 

ً
بــه عقب بینــدازد یا اساســا

انقالب شــود. لذا دقیق و مسئولیت پذیر 
به ســؤاالت و تردیداتی که در راستای دو 
قطبی اسالمیت و جمهوریت، حکومت 
دینی و حکومــت دموکراتیک، دو قطبی 
اجرای احکام الهی و رعایت مسائل ملی، 
دو قطبی تولید ثروت و توســعه و عدالت 
اقتصادی، دو قطبــی تولید قدرت ملی و 
دفاع مشــروع و دو قطبی انسجام ملی و 
تنوع آرا تولید می شد پاسخ های دقیق داد. 
امروز نیز باید با پاسخ های دقیق و بهنگام 
به تحریف گری ها و ادراک سازی های غیر 
حقیقی نباید اجازه بازگشت ارتجاع سبک 

زندگی و سیاست غربی را داد.

دین

با توجه به اینکه هر پدیده ای در صورت وقوع و 
اجرا آثار و نتایجی به همراه دارد، در مورد آثار 
جهاد تبیین سخن به میان خواهیم آورد. مردم 
ابزار و هدف توسعه هستند؛ اما قدرت، منابع 
و منافــع آنها متفاوت اســت و چنانچه دولتی 
بخواهد کارآمد باشد، باید نماینده و پاسخگوی 
همه آنان باشد. پیشرفت مفهوم جامعی است 
که برای تحقق آن به ایجاد یک حرکت عمومی 
در بین اقشار مختلف جامعه نیاز است. ایجاد 
یک حرکت اجتماعی نیازمند بروز یک دغدغه 
اجتماعی در بین افراد است. شکل گیری مطالبه 
عمومــی می تواند این حرکــت عمومی را به 
صورت کامل در همه ابعاد پوشش دهد. یکی از 
آثار پربرکت جهاد تبیین، مطالبه گری و مطالبه 

عمومی است. 
رهبر معظم انقــالب در ســال 13۸۸ در 
دیدار با اســتادان و دانشــجویان کردستان در 
مطالبه گری عمومی به عنوان یکی از مهم ترین 
تأثیرات جهاد تبیین می فرمایند: »موضوعی که 
من می خواهم عرض بکنم، موضوعی اســت 
که بــا طبیعت جوان و طبیعت دانشــجو صد 
درصد موافق اســت و نگاه به آینده دارد. چون 
آینده متعلق به شماست. ما امروز هرچه راجع 
به آینده بگوییم، در حقیقت نگاه کردن و گفتن و 
اشاره کردن به برهه ای از زمان است که آن برهه 
متعلق به شماســت؛ وجود واقعی شما در آن 
برهه تعیین کننده و کارگشاست. این موضوعی 

که نگاه به آینده دارد، مســئله شعار دهه  چهارم 
است ـ که شروع شده ـ یعنی پیشرفت و عدالت. 
اعــالم کرده ایم که این دهه، دهه  پیشــرفت و 
عدالت باشــد. البته با گفتن و با اعالم کردن، 
نه پیشرفت حاصل می شود و نه عدالت؛ اما با 
تبیین کردن، تکرار کــردن و همت ها و عزم ها 
را راســخ کردن، هم پیشرفت حاصل می شود 
و هم عدالت. ما می خواهیم مســئله  پیشرفت 
و عدالــت، در دهه  چهارم به یک گفتمان ملی 
تبدیل بشــود. همــه بایــد آن را بخواهیم؛ تا 
نخواهیــم، طراحــی و برنامه ریزی و عملیات 
تحقق پیدا نخواهد کرد و به هدف هم نخواهیم 

رسید؛ باید تبیین بشود.« 
در ادامه رهبر معظم انقالب از همه صاحبان 
فکر و اندیشه در دانشگاه ها با تأکید می خواهند 
که روی این مباحث و تبیین آنها کار علمی انجام 
دهند: »صاحبان فکر در دانشــگاه ها بنشینند 
و روی این مســائل مطالعه کنند؛ تبیین علمی 
بشود؛ مدل سازی علمی بشود تا بتوانیم این را به 
برنامه تبدیل کنیم و بیندازیم در میدان اجرا تا در 
پایان ده سال، ملت احساس کنند که پیشرفت 

حقیقی پیدا کرده اند.«

بازیگران جنگ اراده ها براساس علوم 
روانشناسی به این نتیجه رسیدند که با 
دستکاری در نظام انگیزشی افراد می توان رفتار 
آنهــا را مدیریت و آن گونه که مدنظر اســت، 
هدایــت کرد. بــرای این منظــور روش های 
متعددی خلق کرده اند. انتقال بار عاطفی یکی 
از این روش هاســت. در ایــن روش ها تالش 
می شــود تعابیری در پیام ها و اخبار رویدادها 
اســتفاده شــود که به کارگیری آنان احساس 
عاطفی مخاطبان را آنگونه که خود می خواهند 

به طور ساختگی تحریک و تهییج کند. 
انتقال بــار عاطفــی، که برای نفــوذ و بر 
انگیختــن احساســات مخاطــب صــورت 
می گیرد، بر این اصل زبان شناسی داللت دارد 
که واژگان و پیام ها بافت عاطفی دارند. منظور 
از بافت عاطفی کلیت کنش ها و احساســاتی 
است که معانی واژگان را در درون خود دارند 
و این واژه ها بــه معنایی کــه واژه نامه ها ارائه 
می دهند، محدود نمی شــود، بلکــه فراتر از 
معنای منطقی اش، فضــای عاطفی نیز در آن 

نفوذ کرده است.)ترکاشوند، 1394: 29(
در نفوذ روانــی و عاطفی واژگان، خبرها و 
پیام هایی با بار عاطفی به طرز ماهرانه و مکرر 
به مخاطب منتقل می شــود تا احساسات او را 
نسبت به موضوعی منفی یا مثبت کند. در واقع 

هر پیام یا خبری با بارعاطفی)منفی یا مثبت( 
در نزد نفوذگر به مثابه یک محرک خاص فرض 
می شــود که با توســل به آن می توان فضاهای 
روانی افراد جامعه را متأثر کــرد یا تغییر داد. 
بهره گیــری از کلماتی نظیــر تبعیض، ظلم به 
زنان، فشار بر کودکان، شــکنجه، بازجویی، 
دولت ستیزی،  نسل ســوزی،  توطئه، خفقان، 
قانون ســتیزی، فجایع بشــری، نبود آزادی و 
مانند آن از سوی هر کسی می تواند احساسات 
یک مخاطب را برانگیزانــد، اما جریان نفوذ 
تالش می کنــد از این واژگان بــرای تخریب 
عواطف جامعه هدف و علیه نظام سیاسی آن 
به کار گیرد؛ طوری که مخاطب احساس کند 
در نظامــی زندگی می کند که همــه جای آن 
را بی عدالتــی، فقر، فســاد، اختالس و دزدی 
مســئوالن، تبعیض اجتماعی و جنسیتی و... 
فراگرفته است. جریان نفوذ، علم به این موضوع 
دارد که هرچه احساس منفی در جامعه هدف 
شدیدتر شود، بهتر و بیشتر می تواند آن جامعه را 

از واقعیت دور نگه دارد.
با این وصف، جریان نفــوذ، برای اینکه از 
عواطف و گرایش های جامعه هدف برای تقابل 
بــا حاکمیت و شکســت اراده آن بهره بگیرد، 
دائما به خلق و انتشــار خبرهــا و پیام هایی با 
واژگان باردار اعم از منفی و مثبت یا ترکیبی از 
این دو به صورت هدفمند و برنامه ریزی شــده 
مبادرت می ورزد تا از این رهگذر  احساسات 
منفی جامعه را به تنفر و در نهایت به عصبانیت 
در فضای روانــی و اعتراض و اغتشــاش در 

محیط عینی تبدیل کند. 

چهره پنهان سیاست ـ ۴۵

تقابل گرایی برای  نفوذ 
امیرقلیزاده

کارشناس  فرهنگی

جنگ روایت ها و جهاد تبیین ـ ۸

تبیین علمی  و  مطالبه گری

خرد

   آفاق       تبیین    

   سیاست نامه    

سیامکباقری
دکترای علوم سیاسی

فتحاللهپریشان
دبیر گروه اندیشه

تالش برای جلوگیری از هویت  زدایی از انقالب و 
واژگونه نشان دادن حقیقت آن از جمله توصیه های 
مهم رهبر معظم انقالب در مراســم سی وسومین 
ســالگرد رحلت امام خمینی)رحمه الله( بود. در 
این زمینه بایــد گفت، مهم ترین مؤلفــه ای که در 
موجودیت هر جامعه نقش اساســی دارد، هویت 
آن جامعه اســت. هویت مستقل یک کشور عامل 
وحدت ســاز و تأمین کننده منافع ملی و اســتقالل 
و انســجام یک کشور اســت. هویت یک کشور 
مهم ترین عامــل مقاومــت و پایــداری در برابر 

هجمه های بیگانگان است.
اهمیت این موضوع به ویژه به ســبب آن است 
که امروزه نوع تهدیدات بیشتر به »تهدیدهای نرم« 
تغییر یافته است که کانون حمله در این تهدیدات، 
حوزه هــای فرهنگی، هویتی و اجتماعی اســت. 
درواقع، تهدیدگران نرم می کوشــند هویتی را که با 
باورها و اندیشه های سیاسی و اجتماعی و تفکرات 
فلســفی و مذهبی که در تعیین خط و مشی مسائل 
سیاسی و اجتماعی و تأمین منافع ملی مؤثرند، از 
جامعه هدف ســلب کنند. به همین دلیل است که 
استکبار جهانی برای پیشبرد راهبرد خود نسبت به 
نظام اسالمی با رویکرد مهار و تخریب از داخل با 
راه اندازی شبکه های ماهواره ای و در اختیار گرفتن 
رســانه های جمعی و ارتباطی و صحنه گردانی در 
فضای مجــازی و شــبکه های اجتماعی درصدد 
اشاعه عناصر هویتی خود و رواج فرهنگ و زندگی 
غربی در عین تخریب عناصــر فرهنگی و هویتی 
به شــیوه های غیرملموس و خزنده و با اختالل در 
ارزش های سیاســی و فرهنگی مقوم وحدت ملی 
اســت. در این میان، انقالب اســالمی، حقیقت، 
کارآمدی و دستاوردهای آن به منزله مهم ترین عنصر 
هویت ســاز در ایران کنونی، بیش از سایر حوزه ها 

مورد تهاجم است. 

 Bابعاد و ارکان هویت زدایی 
 از انقالب اسالمی ایران 

1ـ در حوزه معرفت شناســی؛ ترویج نسبی گرایی 
معرفتی و شــک در اندیشــه و آموزه هــای دینی و 
فکری؛ تبلیغ زمانمنــد و مکانمند بودن گزاره های 

دینی و... . 
2ـ تحریف حقایق تاریخی، دشمن به طرق مختلف 
سعی می کند حقایق تاریخ انقالب اسالمی ایران را 
وارونه سازی و کم رنگ جلوه دهد و روایت جعلی 
خود را در اذهان نســل های بعــدی انقالب جای 

دهد. 
3ـ تحریف هویت دینی اصیل با روش هایی مانند 
فرقه سازی، از جمله ایجاد داعش و سعی در معرفی 
آن به منزله جریان اسالم گرا به مثابه دستاویز حمله 
به اسالم حقیقی و جعل هویتی برای مکتب اصیل 
اســالم، حمایت از جریان های دینی سازش کار، 

حمایت از جریان شیرازی ها و... . 
4ـ دین زدایی از ســطح جامعه با رواج اباحه گری، 
ترویج اشــرافی گری و تجمــالت جهت تخریب 
روحیــه و اخالق دینــی مردم و ایجــاد رقابت در 
دســتیابی به کاالهای لوکس و اشــرافی وارداتی 
مصرفــی با انواع شــگردهای تبلیغاتی و برخی از 
سیاســت گذاری های اقتصادی،  مانند سیاســت 

درهای باز و تعدیل اقتصادی.
5ـ تخریب دســتاوردهای انقــالب و نقاط قوت؛ 
دشمن با ابزار رســانه و تبلیغات گسترده درصدد 
نادیده انــگاری پیشــرفت های ســریع علمی در 
حوزه های نوین، مانند نانو و دســتیابی به فناوری و 
دانش هســته ای؛ خودکفایی در تولید سالح های 
با فناوری پیشــرفته متناسب با نیاز و راهبرد دفاعی 
کشور از سوی دانشمندان جوان کشور سعی می کند 
دستاوردهای علمی و اســتقالل سیاسی کشور را 
که عامل عزت جامعه ایران اســت، کتمان کند و 

بی اهمیت جلوه دهد. 
6ـ ارائــه روایت تحریف آمیــز از وضعیت کنونی 
کشــور و نادیده انگاری موفقیت ها و دستاوردهای 
عظیم انقالب بــا هدف ایجاد انفعــال و ناامیدی 
در تمامی ســطوح جامعه به ویژه نسل جوان که به 
عنوان محرک و سرمایه اصلی کشور برای پیشرفت 
و دستیابی به آرمان ها و ارزش های انقالب مطرح 

هستند.
7ـ ترویج سبک زندگی غربی و الگوسازی مطابق 
آن برای قشــرهای مختلف جامعه در اثر تغییرات 
هویتی سبک و شیوه هایی از زندگی ایجاد می شود 
که عقاید و ارزش هایی که هویت فرهنگی جامعه 
را می ســازند، مورد تردید قــرار می گیرند و ثبات 

فرهنگی جامعه از بین مــی رود. در نتیجه جامعه 
نمی توانــد از عقاید و ارزش هایــش دفاع کند؛ در 
این صورت راه برای تحول فرهنگی باز می شود و 

جامعه تغییر می کند.
۸ـ نفوذ و اثرگــذاری به نظام آمــوزش و پرورش 
کشور با اجرای سند 2030 که رهبر معظم انقالب 
در دیدار با اعضای وزارت آموزش و پرورش نسبت 
به اجرای توصیه ســند آموزش2030 یونسکو در 
بعضی از بخش ها تذکر دادند. این امر که در دولت 
قبلی رخ داد به مرور زمان به استحاله نظام آموزشی 
و تربیتی کشور در نظام آموزش غربی می انجامید که 
خود نوعی خطرناک از هویت زدایی است. از طرفی 
تســلیم و قبول و اجرای این سند در نظام آموزشی 
کشور از سوی مسئوالن وقت به نوعی بیان کننده از 
خودبیگانگی، نگاه به بیرون و غفلت از داشته های 

غنی فرهنگی کشور است.  
9ـ ترویج و تبلیغ تز جدایی دین از سیاست، تأکید بر 
فرهنگ سیاسی ناشی از سکوالریسم با ترجمه آثار 
فیلسوفان سیاســی سکوالر و اندیشمندان سیاسی 
غرب با مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی مادی 
به مــوازات القای ناکارآمدی نظام مردم ســاالری 
دینی که کارگزاران آن از طریق انتخاب مردم روی 
کار می آیند و باید از صالحیت های دینی برخوردار 

باشند.
10ـ تخریب و تضعیف روحیه و خودباوری ملی؛ 
نکته مهم آن است که ارزش ها و آرمان های انقالب 
اســالمی ایران متکی بر هویت اســالمی ـ ایرانی 
است. تفکر و روحیه برخاسته از هویت اسالمی ـ 
ایرانی، اجازه تســلط دیگران به سرنوشت خود را 
نمی دهد و استقالل و خودباوری را در وجود ملت 
شعله ور می کند و این نکته مقابل خواست استکبار 

است.
11ـ تهاجــم به فرهنگ سیاســی مبتنی بر گفتمان 
انقالب اســالمی ایران و کوشــش بی وقفه دشمن 
برای به انزوا کشاندن و انفعال فرهنگ سیاسی شیعه 
با تأکید بــر تخریب نقش و جایگاه والیت فقیه در 
نظام اســالمی با تحریف شخصیت های انقالبی؛ 
تحریف شخصیت و مکتب امام خمینی)ره(. شهید 
مطهری دین را مهم ترین مؤلفه و بنیاد هویت ملی 

ایرانی معرفی می کند.
12ـ تأکیــد بر هویت های قومی و نــژادی و ایجاد 

تضــاد و تعارض بیــن زبان و نژادهــای مختلف 
قومی و مذهبی و بســیج آنها بر ضد یکدیگر، تا از 
این طریق بتواند احســاس هویت ملی برخاسته از 
هویت اسالمی و انقالبی را تضعیف و نظام را با ابر 

چالش های هویتی گرفتار کند.
13ـ تغییر نظام فرهنگی و ارزشی برای ایجاد هویت 
و نوع حکومت مناســب با اهداف استعمار؛ برای 
تغییر ارزش ها و رفتار، باید کانال های شکل دهنده 
فکر، احســاس و ارزیابی، کنترل و هدایت شوند. 
مهم ترین کانال ها عبارتند از مراکز آموزشی سنتی 
و مــدرن، رادیو و تلویزیون، فیلم های ســینمایی، 
اینترنت، ماهواره، روزنامه، شبکه های اجتماعی، 

ورزش، لذایذ جنسی و مواد مخدر. 
14ـ دشــمن در تالش است تا یک نظام اجتماعی 
منسجم جمع گرا را به یک نظام اجتماعی متالشی 
فردگرا تبدیل کند تا اعضای آن فقط به فکر خودشان 
و منافع شــخصی خودشان باشند. در حالی که در 
نظام اجتماعی منسجم جمع گرا، همبستگی و الفت 
اجتماعــی قوی بین اعضای جامعــه کارکرد های 
فوق العاده ای همچون ایثار و فداکاری ملت ایران در 

دفاع مقدس را نتیجه می دهد. 
15ـ یکــی از راه هــای دشــمن و جریان وابســته 
واپس گــرای ضد انقــالب با حمایــت و هدایت 
از  برای هویت زدایی  سیاســت های اســتعماری 
انقالب، هویت زدایی از دانشگاه هاست؛ در این بین 
دو نوع طرز تفکر نسبت به دانشگاه شکل گرفت؛ 
اولی با تأکید بر اینکه دانشگاه محل پرورش نخبگان 
ملی برای پیشرفت و حل مسائل کشور است؛ اما در 
مقابل این تفکر، تفکر واپس گرا که دانشگاه را برای 
تربیت نخبگان غرب گرا و مورد تأیید غرب به شمار 
می آورد، شکل گرفته است. رهبر معظم انقالب در 
دیدار تشکل های دانشجویی در تاریخ 1401/2/6، 
»هویت بخشــی به دانشگاه« را کار بزرگ انقالب 
خواندنــد و افزودند: »انقالب بــه ملت »هویت، 
آرمان، شخصیت، استقالل و افق دید« بخشید و به 
تبع آن، دانشــگاه نیز از این خصوصیات برخوردار 
شــد. نکته مقابــل هویت و اســتقالل و رهایی از 
حقارت و ضعف در دانشگاه ها، تالش دشمن برای 
وابســتگی فکری و ایدئولوژیک و جایگزین کردن 
منظومه فکری و ایدئولوژی خــود در برابر هویت 

دینی و ملی است.«

یب هویت یک ملت تخر توطئه 
ضرورت بازخوانی، بازآفرینی و تثبیت هویت انقالبی جمهوری اسالمی ایران)1(

سیدجمالجمالی
دکتری سیاست گذاری عمومی
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پیمان 
جنایت

 نگاهی به توسعه طلبی ناتو 
و پیامدهای آن برای امنیت جهانی

جهان
شماره ۱۰53 |  دوشنبه  ۱3 تیر ۱۴۰۱

8
پرونده

ماشین جنگی کاخ سفید

در حالی که جامعه بین الملل به آرامش و امنیت 
همه جانبه نیاز اساسی دارد، ناتو به عنوان بازوی 
غرب، همواره به دنبال بحران آفرینی بوده اســت 
که نمونه آخــر آن بحران اوکراین اســت. تبیین 
فلســفه تشــکیل ناتو یا علل تالش عده ای برای 
ایجاد یک ناتوی دیگر در نقاط دیگر جهان برای 
بحران آفرینی و تضعیف امنیت و پایدارســازی 
ناامنــی، یکــی از کلیدی ترین روش هــا برای 
آشناســازی مخاطب در جهت شناخت هر چه 
بهتر غرب و ابزارهای جنایت آنها علیه بشــریت 
است.  مدل رفتاری غرب نشان می دهد، آنها برای 
امتداد سیاست لیبرالیستی در جهان، در مرحله 
اول نظریه سازی می کنند و سپس با بستری سازی 
رسانه ای، تصویری غیر واقعی را برای ایجاد و در 
آخر نیز ایده خــود را عملی می کنند؛ به گونه ای 
که مفهوم امنیت تعاونی را مطرح کردند و سپس 
ناتو را از دل آن بیــرون آوردند. امنیت تعاونی را 
همکاری میان قدرت های بزرگ تعریف کرده اند 
و نوعی هماهنگی میان آنها را در نظر داشــتند. 
این کار برای جلوگیری از پیشــرفت کشورهایی 
که در راستای منافع لیبرالیسم نبود، درگیری ها و 
منازعاتی کــه منافع آنها را دچار چالش و بحران 
می کردند، انجام دادند. حضور ناتو در افغانستان 
در راستای سیاســت های آمریکایی، تالش ناتو 
برای گسترش در شرق و... همگی در جهت ایده 
هژمون برتر آمریکا قابل تفســیر و تحلیل است. 
بنابراین ناتو بازوی عملیاتی آمریکا به شمار می آید 
که بدون شک افزایش و گسترش آن بر خالف ایده 

جهان آزاد تصور می شود.

   پیش درآمد    

گروه پرونده
صبح صادق

وی  باز
ن شیطا

 نگاهی به نقش ناتو 
در سیاست های زیاده خواهانه غرب

»ناتو« سازمانی نظامی است که برای مقابله با 
تهدید احتمالی اتحاد جماهیر شوروی پس از 
جنگ جهانی دوم در سال 1949 شکل گرفت 
و در حال حاضر با ســرعت زیــادی در حال 
توسعه اســت. هم اکنون درخواست سوئد و 

فنالند نیز روی میز و در دست بررسی است.
باید یادآور شــد که بخشی از فرآیند توسعه 
این سازمان برای عضویت اوکراین به ناتو، به 
بحران اوکراین و درگیری با روســیه انجامید. 
درخواســت اوکراین به ناتو حساســیت های 
زیادی را برانگیخــت و منجر به عکس العمل 

شدید روسیه شد.
برخــالف آنکه برخــی این ســازمان را در 
راستای امنیت دســته جمعی در منطقه تلقی 
می کنند؛ اما با توجــه به عملکرد ناتو در برهه 
کنونی مشخص شد که این سازمان همچنان 
ابزاری بــرای اعمال نظرات آمریکا به شــمار 

می آید.
چنانچــه در بحران اوکراین شــاهد بودیم 
آمریــکا کمترین مداخله و حضــور را در این 
بحران داشت و در عمل نقش نظامی خود را به 

ناتو سپرد و با تحت فشار قرار دادن کشورهای 
اروپایی تالش کرد عرصه را برای حیات روسیه 
تنگ و تنگ تر کند. هرچند اقدام روسیه تجاوز 
آشــکار در تعرض به خاک یک کشور دیگر به 
شمار می آید؛ اما باید گفت علت اصلی جنگ 
فرسایشی اوکراین، آمریکا و ناتو بوده است که 
با تشویق آنها زلنسکی به ادامه جنگ رو آورد 
وگرنه ماه ها پیش باید این جنگ خانمان سوز 

خاتمه پیدا می کرد.
سابقه عملیات ناتو در سایر کشورها نشان 
می دهد حضور نظامی در افغانستان، عراق و 
حمله نظامی به کشــور لیبی در راستای تحقق 
اهداف غرب بوده اســت که به بهانه حمایت 
از مردم و دموکراســی اتفــاق افتاد و جنایات 
عظیمی را تحمیل کرد؛ اما سوال اینجاست که 
چرا ناتو هیچ گاه ازمردم یمن و بحرین حمایت 
نکرد و در مقابل جنایات عربستان و هم پیمانان 
آمریکا سکوت اختیار کرد؛ اما در لیبی عملیات 

وسیع نظامی را انجام داد؟
یک بام و دو هوای ناتو نشــان می دهد، هر 
جا پای سلطه آمریکایی در میان است، اعضای 
ناتو هم سو با منافع این کشور حضور فعاالن 
داشــته اند. البته سود سرشــاری از حمایت 

نصیب شان خواهد شد.

رویترز اعالم کرده است، 8۰۰ سرباز پیاده و 
هشت جنگنده اف ـ۳۵، بخشی از منظور بایدن 
از »نقل  و انتقال بیشتر نیروها« هستند. عالوه 
بر این، آمریکا ۳۲ بالگــرد تهاجمی »آپاچی 
ای اچ ـ۶4« را نیز از نقاطی در اروپا به این ســه 
کشور بالتیک و لهســتان خواهد فرستاد. این 
نیروهای اضافی برای اطمینان دادن به متحدان 
ناتو، جلوگیری از هرگونه تجاوز احتمالی علیه 
کشورهای عضو این اتحاد و آموزش نیروهای 

کشورهای میزبان، تغییر موقعیت می دهند.
البتــه هزینه هــای اصلی و فشــار روانی و 
عوارض تحمیلی ناشی از جنگ را نیز ناتو باید 

بپذیرد.

 Bشکست در افغانستان 
چنانچــه بارها اذعان شــده اســت، یکی از 
مهم ترین عملیات ناتو در افغانستان مأموریت 
حمایت قاطع ناتو در افغاانستان بود. مأموریت 
حمایت قاطع با شــعار تعلیمــات، کمک و 
مشــورت، آخرین عملیات ناتو در افغانستان 
بود که در 1 ژانویه ۲۰1۵ پس از به پایان رسیدن 
کار آیساف در افغانســتان شروع شد و در 1۲ 

ژوئیه ۲۰۲1 پایان یافت.
البته ناتو در افغانســتان شکست سختی را 

متحمل شده است و شــاید مفتضخانه ترین 
شکست ناتو، همین شکســت در افغانستان 
باشد که با انتقادات زیادی مواجه شد. »ینس 
اســتولتنبرگ« دبیر کل ناتو در اولین نشست 
خبری پس از تســلط طالبان بــر کابل گفت: 
»قرار نبود نیرو های ناتو و بین المللی تا ابد در 
افغانســتان بمانند، اما به رغم سرمایه گذاری 
ناتو طی دو دهه در افغانستان، فروپاشی به طرز 
بسیار غافلگیرکننده ای رخ داد.« حامد کرزای، 
رئیس جمهور پیشین افغانستان هم با انتقاد از 
ناتو گفت: »جامعه بین الملل )ناتو( ۲۰ سال 
پیش با هدف مشــخص مبارزه با افراط گرایی 
و برقراری ثبات به افغانســتان آمد، اما اکنون 
افراط گرایی در باالتریــن نقطه خود قرار دارد؛ 
بنابراین آنها شکســت خورده اند. میراث آنها 
یک کشــور جنگ زده در »فاجعه و رســوایی 

کامل« است.«
حــزب  رهبــر  الشــت«  »آرمــن 
دموکرا ت مسیحی های آلمان، خروج نیرو های 
غربی از افغانستان را بزرگ ترین شکست ناتو از 
زمان تأسیس و سرآغاز تغییر یک دوره تاریخی 
دانســت: »اکنون روشن اســت که مداخله 
جامعه جهانی در افغانستان با شکست روبه رو 
شده و ضروری است دولت آلمان و متحدان 

آن به زودی خطا های خود را که به شکســت 
کنونی انجامید، تحلیل و بررسی کنند.«

کارشناســان بازنــده جنگ افغانســتان را 
اتحادیه اروپا می دانند. »الکســی پوشکوف« 
سیاستمدار و سناتور مشــهور روسیه معتقد 
است اروپا هزینه شکست و ناکامی آمریکا در 
افغانســتان را خواهد پرداخت. وی می گوید: 
»بخش اصلی بیش از ســه میلیــون نفری که 
افغانســتان را ترک کرده اند، راهی کشور های 
اروپایــی خواهند شــد. آمریکا دائمــا وارد 
جنگ های دراز مدت می شــود و کشور های 
اروپایی پناهنــدگان را می پذیرد و به نگهداری 

آنها می پردازد.«

 Bناتو، بازوی نظامی آمریکا
ناتو با وجود ژســت مســتقل، متحد نظامی 
آمریکا به شــمار می آید؛ البته در بســیاری از 
مــوارد اهــداف اروپاییان با آمریکا هم ســو 
قلمداد می شــود، اما وقتی به درخواســت ها 
و اعتراضــات مردمی کشــورهای عضو ناتو 
می نگریــم، متوجه می شــویم که مــردم این 
کشورها از قربانی شدن فرزندان خود در نظام 
ســلطه آمریکایی رضایتی ندارند و نارضایتی 
خود را با اعتراضات خیابانی و نافرمانی مدنی 

اعالم می کننــد. چنانچه به تازگی اعتراضات 
درباره گسترش دامنه ناتو به کشورهای جدید 
و برگزاری نشست در اسپانیا موج جدیدی را 

علیه این سازمان به راه انداخته است.
در ایتالیــا نیز در راســتای گســترش ناتو 
اعتراضات خیابانی گســترده ای بــه راه افتاد. 
بسیاری از تحلیلگران معتقدند، عملکرد این 
سازمان به تشــدید تنش ها در اروپا منجر شده 
است. مردم ایتالیا در تظاهرات خود بارها شعار 

»ناتو قاتل است« سر داد ه اند.
البته ناتو در ظاهر تالش می کند ظاهر مستقل 
خود را حفظ کند؛ اما همواره شاهد بوده ایم که 
هرگز نتوانسته است از زیر چتر حمایتی آمریکا 
بیرون بیاید و رویکرد مستقلی را در پیش بگیرد.

شــاید بتوان گفــت اســتفاده از ناتو برای 
آمریکا نیز اســتفاده مطلوبی داشــته است؛ 
چرا که دیگر الزم نیســت آمریکا با هزینه های 
گزاف در کشورهای دیگر مداخله نظامی کند 
و کشــورهای ناتو هم حق عضویــت را باید 
پرداخت کنند که به توصیــه آمریکا پرداخت 
می شود و هم خود بار سنگین روانی اعتراضات 
داخلی را متحمل نمی شود و همچنان می تواند 
جهره صلح طلبی از خود به نمایش بگذارد؛ اما 

باالخره خورشید پشت ابر باقی نخواهد ماند.

زینب اصغریان
خبرنگار

در حالــی که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مقرر کرده اســت برای 
نخستین بار از زمان آغاز ریاست جمهوری  اش به غرب آسیا، از جمله 
سرزمین های   اشغالی، فلســطین و عربستان سعودی سفر  کند، برخی 
گمانه زنی ها از محورهای سفر بایدن از گفت وگو بر سر تشکیل ناتوی 
خاورمیانه)غرب آسیا( حکایت دارد؛ به گونه ای که ملک عبدالله دوم 
پادشــاه اردن نیز به تازگی از عالقه امان به ایجاد ائتالف نظامی  مشابه 
پیمان نظامی آتالنتیک شمالی)ناتو( مراوده حاکمیتی به میان آورده است.
آنچه ســخنان شاه اردن را پر بســامد می  کند، تحوالت و اتفاقاتی 
است که چند ماهی اســت غرب آسیا در جهت تشکیل یک پیمان و 
اتفاق نظامی مشــترک میان متحدان آمریــکا حرکت می کند. همین 
چند روز قبل هم وزیر صهیونیســتی بنی گانتس از تالش با »شرکای 

منطقه ای« برای تأسیس ائتالفی نظامی  به سرکردگی آمریکا خبر داد. 
ایده ناتوی خاورمیانه ای)غرب آســیا( در اصل نسخه بروزرسانی 
شــده از ایده کهن ناتوی عربی اســت که عضویت و محوریت رژیم 
صهیونیستی در آن موجبات تغییر نام ناتوی عربی به ناتوی خاورمیانه 
را فراهم آورده اســت. در واقع ناتوی عربی هم ایده ای مصری بود که 
طنطاوی، وزیر دفاع پیشــین مصر در ژوئن 1988 آن را مطرح کرد و 
ســپس سیســی، رئیس جمهور مصر در فوریه 2015 در سفر به اردن 
بار دیگر تشکیل آن را گوشزد کرد، تا اینکه در دوره ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ و قبل از ســفرش به ریاض در می 2017 دوباره در دایره 
تحلیلی تحلیلگران قرار گرفت. به تازگی هم پس از گسترش قابل تأمل 
کنش دار و تهاجمی  روابط عربی ـ صهیونیستی، این ایده به طرح ناتوی 
غرب آسیا سامان یافته است و سفر پیش روی جو بایدن به غرب آسیا 
می تواند به پیشبرد تشــکیل این ائتالف نظامی در منطقه و پیگیری آن 
از ســوی رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی هم سو و متحد آمریکا 

کمک شایانی کند. 
شایسته توجه است که ایده تحقق و ایجاد یک اتحاد نظامی شبیه ناتو 
در منطقه غرب آســیا همواره به منزله طرح نسنجیده و نارس پیگیری 
شــده و طی سال های گذشته به دالیل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

ژئوپلیتیکی نتوانسته است به فرجامی  نیک برسد.
در سال های متمادی قبل، کشورهای منطقه ژئوپلیتیکی غرب آسیا 
به کرات سعی وافر کردند تا در قالب ائتالف های فراگیر زمینه همکاری 
و تعامل منطقه ای را هموار کرده و از این ســو با تهدیدهای مشــترک 
مقابلــه کنند؛ ائتالف هایی مانند ناتوی اســالمی که با هدف مقابله با 
نفوذ  اندیشه های مارکسیسم در منطقه طراحی شد یا شورای همکاری 
خلیج فارس که با هدف تأمین دسته جمعی امنیت خلیج فارس شکل 
گرفت، اما هیچ یک تاکنون نتوانسته اند آنسان که باید در مسیر اهداف 
از پیش تعیین شده حرکت کنند. آنچه مؤتلفه آمریکایی را به این سمت 
هدایت کرده، نه همکاری مشــترک صرف، برای تقابل با چالش های 
کنونــی، بلکه به نوعی آمــاده باش برای مواجهــه جمعی با خألها و 
 منطقه غرب آسیا در 

ً
چالش های امنیتی گسترده تری است که احتماال

امتداد پیوستار امنیتی و ژئوپلیتیکی نزاع میان قدرت های غربی و آمریکا 

با روسیه در وضعیت موجود فعلی و چین در پیش رو، گواه آن خواهد 
بود؛ اما پیش برندگی طرح تشــکیل ناتوی غرب آســیا مستلزم وجود 
اصطکاک مســتمر در منطقه با شاکله ظرفیتی ایران است و از این رو، 
اگر هم برجام احیا شود، باز سطحی از این اصطکاک منطقه ای در مسیر 

تحقق هدف پیش گفته تداوم خواهد یافت. 
از سوی دیگر، تنازع با ایران و متحدان آن هر چند اولویت تشکیل 
ناتوی غرب اســت، اما منحصر و محدود در آن هدف نیســت؛ بلکه 
ترکیه نیــز در نوبت هدف بعدی بوده و بعید اســت که مصالحه های 
کنونی نگرانی های راهبردی محور عربی صهیونیستی از سیاست های 

نوعثمانی گرایانه ترکیه را در درازمدت از دسترس خارج کند. 
عــالوه بر اینکه در اهداف پیشــینی و پســینی چنین ائتالف هایی 
چه چیزهایی نهفته اســت و آیا اینکه ظرفیت و توانایی تشکیل چنین 
ائتالف هایی وجود دارد یا نه، می توان تأکید کرد که کشورهای منطقه 
غرب آسیا در اثنای بودن و شدن و در یک محیط   آشوب سیستمی  قرار 
 نظم و پراکندگی قدرت در بین آنها در وضعیت سیال 

ً
دارند و اساســا

و گذار و ژله ای قــرار دارد. در چنین وضعیتی به میان آوردن صحبت 
از ائتالف های نظامی با دوام و بلندمدت بین آنها از دیدگاه بســیاری از 

تحلیلگران بیشتر به یک بحث گفتمانی یا پروپاگاندایی شبیه است.
مضاف بر اینکه در شرایطی که ما با یک غرب آسیای پساآمریکایی 
مواجه هســتیم، تأکید مقامات برخی کشــورهای عربی، مانند اردن 
بر حمایت از تشــکیل ناتوی غرب آسیا نوعی فشــار بر دولت بایدن 
برای حضور فراگیر دوباره در این منطقه اســت؛ واشــنگتن دی سی 
که می خواهد با سیاســت »تمرکز بر آســیا« Pinot To Asia((، وزن 

راهبردی و برآورد هزینه ای خود را در دیگر مناطق فروکاهد.
ریچارد  هاس، رئیس شــورای روابط خارجی آمریکا در دســامبر 
2019 در یادداشتی با عنوان »خاورمیانه پساآمریکایی« ضمن   اشاره به 
آغاز روندهای پساآمریکایی در خاورمیانه تأکید کرد، کنش راهبردی 
آمریکا در غرب آسیا در قالب هزینه حداکثری و نتیجه  اندک مایه انجام 
شده و اکنون واشنگتن باید خود را از چنین معادله  بغرنجی خارج کند. 

 Bفرجام سخن
ناگفته پیدا  است که سخن گفتن پادشاه اردن از تشکیل ناتوی غرب آسیا 
نه برای تقابل با رژیم صهیونیستی و نه آزادی اراضی  اشغالی فلسطینی 
 قرار است این ناتو با محوریت خود رژیم صهیونیستی 

ً
اســت و اساسا

تشکیل شود و مرحله ای متقدم از اتحاد آبراهام)پیمان ابراهیم( است 
که ترامپ برای عادی جلوه دادن و به عبارتی دیگر   آشکارسازی روابط 

میان تل آویو و ائتالف با چند کشور عربی و اسالمی  راه  انداخت.
در پایان می توان به این گزاره تحلیلی دست یافت که باید تأثیرات 
دیپلماســی یک ساله دولت مســتقر نظام مقدس جمهوری اسالمی  
و حرکت در مدار دیپلماســی تراز انقالب اســالمی  به عنوان شاهراه 
ارتباطی بین المللی در وضعیت نظم نوین جهانی با ســه ضلع عزت، 
حکمت و مصلحت، چشــم انداز نویدبخشــی را در آستانه تغییرات 
اقتصــادی بین المللــی در دوران گذار به شــمار آورد و منتظر تحقق 
منویات آینده پژوهانه سکاندار انقالب اسالمی  در سال های اولیه گام 

دوم انقالب بود.

 یارگیری
 برای جنایت

برخالف دیــدگاه رایج و مرســوم از جنگ 
کنونی میان روســیه و اوکراین که از تفســیر 
کشــورهای غربی به رهبــری ایاالت متحده 
اقتباس یافتــه و آن را به  عنــوان تهاجمی در 
راستای پیشبرد بخشی از اهداف کرملین در 
جهت ایجاد روســیه بزرگ با آمال امپراتوری 
مجدد در جمهوری های جدا شده از شوروی 
سابق می پندارد؛ اما ریشه و علل اصلی جنگ 
اوکرایــن را بایــد فراتر از امیــال و آرزوهای 
توســعه طلبانه کرملین در نظر گرفت. تهاجم 
فوریه 2022 مســکو به کی یف را می توان در 
عوامل مؤثر ایجاد بحــران 2014 یا حتی با 
بررسی دقیق تر در سال های بسیار قبل تر از آن 
ردیابی کرد. درواقع برخالف آنچه به واسطه 
پروپاگانــدای غربی از علت ایــن تهاجم در 
اذعان عمومی شکل گرفته است، بیش از هر 
عامل دیگری باید سیاســت های کشورهای 
غربی در گســترش و توســعه ناتو به سمت 
شرق را مســئول شکل گیری بحرانی دانست 
که در 2014 بــه وجود آمد و به جنگ کنونی 
تبدیل شده اســت. جنگی که نه تنها اوکراین 
را تهدید می کند؛ بلکه این ظرفیت را دارد که 
به یک جنگ هسته ای تمام عیار میان روسیه و 

کشورهای متحد ناتو تبدیل شود.
ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی یا ناتو، 
اتحادی نظامی اســت که به ابتــکار ایاالت 
متحده، کانادا و چندین کشور اروپایی در سال 
1949 با هدف مهار اتحاد جماهیر شوروی و 
گسترش کمونیسم تشکیل شد. پس از فروپاشی 
اتحاد شوروی، این سازمان از یک اتحاد ضد 
شوروی به یک قرارداد امنیت جمعی با هدف 
محافظت از اعضــای خود در برابر تجاوزات 
خارجــی و ترویج میانجیگــری و روش های 
مســالمت آمیز در جهت مهــار درگیری های 
داخل ائتالف تبدیل شــد. اما با گذشت زمان 
واشــنگتن و متحدانش تصمیم گرفتند حلقه 
اعضای ناتو را به سمت کشورهای سابق پیمان 
ورشو گسترش بدهند. اولین موج توسعه ناتو 
در سال 1998 با پیشــنهاد دولت کلینتون به 
عضویت لهستان، جمهوری چک و مجارستان 
ایجاد شد. اقدامی که از همان ابتدا مخالفت 
و خشــم کرملین را برانگیخت. با این حال، 

پیشروی و گسترش ناتو به سمت مناطق حائل 
مرزهای فدراسیون روســیه متوقف نشد و به 

روند خود ادامه داد. 
طی ســال های پــس از فروپاشــی اتحاد 
جماهیر شــوروی اقدامات و سیاســت های 
دولت های غربی از طریق بسط و توسعه ناتو ـ 
پیمانی که روس ها آن را بقایای جنگ ســرد و 
 در تقابل با کشورشان می دانند ـ در اروپای 

ً
ذاتا

مرکزی و شــرقی به نوعی نادیده گرفتن منافع 
ملی حیاتی مسکو به شــمار آمده که همواره 
نارضایتی کرملین را در پی داشــته است. اما 
با موج جدید توســعه غرب به سمت مرزها و 
مناطق نفوذ روســیه که در نشست بخارست 
ناتو در ســال 2008 با پیشنهاد جرج بوش به 
پیوستن گرجستان و اوکراین به این ائتالف آغاز 
شد، با حمله به تفلیس و جداسازی دو منطقه 
تجزیه طلب گرجستان و تحت کنترل خود در 
آوردن، مسکو نشان داد که دیگر به اعتراضات 
شفاهی نسبت به پیشروی های غرب در مناطق 
پراهمیت خود به لحاظ امنیتی بسنده نخواهد 
کرد. با این حال، واشنگتن و متحدان آن خطوط 
قرمز کرملین را نادیده گرفتند و از سال 2013 
به طور جدی تالش کردند تا اوکراین را به یک 
سنگر غربی در مرزهای روسیه تبدیل کنند. در 
ســال 2014 در پی چرخش سیاست شرق به 
غرب اوکراین، روسیه در جهت حفظ و تأمین 
امنیت خود با انضمــام کریمه به حفظ پایگاه 
دریایی خود در دریای سیاه اقدام کرد. هرچند 
اعضای ناتو به خوبی به اهمیت اوکراین برای 
روســیه واقف بودند؛ اما پس از بحران 2014 
همچنان به اقدامات خود در این کشــور ادامه 
دادند؛ عاملی که منجر به افزایش بیشتر تنش و 
آغازی برای جنگ سرد جدید میان طرفین بود.
پیشروی هرچه تمام تر واشنگتن با ائتالف 
مســتقر در بروکســل به مرزها و حوزه نفوذ 
روســیه و محاصره آن از سوی غرب، مسکو 
را بیش از پیش نگران کرده بود که در دسامبر 
2017 بــا تصمیم ترامپ به فروش ســالح 
دفاعی به کی یــف و رزمایش هــای دریایی 
بزرگ در دریای سیاه در کنار توافقات و اسناد 
مشارکت استراتژیک میان اوکراین و اعضای 
ناتو که گواهــی بر تبدیــل اوکراین به عضو 
جدید ناتو بود، به باالترین حد خودش رسید 
و زمینه ساز رویارویی بزرگ در دسامبر 2021 

و جنگ فعلی شد.

زرین موسوی 
خبرنگار

فلسفه وجودی پیمان نظامی  ناتو، ایجاد کمربند امنیتی به دور کشورهای 
غربی به منظور حفاظت از آنها و نیز مقابله با کمونیســم و اقمار آن بود. 
ســازمان ناتو یکی از سه حلقه نظامی  بلوک غرب برای محاصره بلوک 
شــرق بود؛ اما دو حلقه دیگر آن، یعنی سازمان ســنتو و سیتو اکنون از 
میان رفته اســت. در واقع، این پیمان مرحله ســوم راهبرد بزرگ غرب 
بعد از طرح مارشال و مسابقه تسلیحاتی با شرق یا جنگ سرد بود که به 

سرکردگی آمریکا اجرا می شد.
طبق ماده 9 پیمان آتالنتیک شــمالی برای سازمان ناتو یک ساختار 
متمرکز متشکل از نهادهای نظامی  و مدنی در نظر گرفته شده است. در 
رأس ناتو، شــورای آتالنتیک شمالی متشکل از وزرای کشورهای عضو 
قرار دارد که حداقل هر دو سال یک  بار تشکیل جلسه می دهد. این شورا 
باالترین مرجع تصمیم گیری در پیمان ناتو است و تصمیمات آن به اتفاق 

آرا اتخاذ می شود.
از آنجا که ناتو برای مقابله با تهدیدات نظامی شوروی سابق و پیمان 
ورشو تأسیس شده بود، لذا برای این سازمان یک سیستم کامل فرماندهی 
نظامی برای جنگ های احتمالی در نظر گرفته شده که متشکل از رؤسای 
ستادهای ارتش کشــورهای عضو و سه سرفرماندهی شامل فرماندهی 

اروپایی، فرماندهی اقیانوس اطلس و فرماندهی انگلیس است.
مقر ناتو ابتدا در فرانسه قرار داشت؛ اما پس از آنکه ژنرال دوگل سال 
19۶۶ در اعتراض به ســیطره آمریکا بر این سازمان و این که فرماندهی 
عالی نیروهای مسلح این سازمان همواره بر عهده یکی از افسران ارشد 
آمریکا بود، از فرماندهی نظامی  ناتو خارج شــد، این مقر به بروکســل 
پایتخت بلژیک منتقل شــد. امــروزه، پیمان نظامی  ناتــو همچنان در 
حوزه های مهم و به ویژه راهبردی به بســط و گسترش خود با تمامی  قوا 
ادامه می دهد. نگاه راهبردی ناتو به شــرق فقط در گزینه نظامی خالصه 
نمی شــود؛ بلکه موضوعــات و رویکردهای جدیدی مانند سیاســت، 
امنیت، اقتصاد و فرهنگ را نیز در بر می گیرد. هم اکنون 28 کشور در ناتو 
عضویت دارند؛ به گونه ای که تعدادی از کشورهای منطقه آسیای مرکزی، 

قفقاز و ترکیه را نیز شامل می شود.
تالش برای مشــارکت ناتو در حوزه های مبارزه با تروریسم، اشاعه 
تسلیحات هسته ای، کنترل بنیادگرایی و تضمین امنیت رژیم صهیونیستی 
با حضور نیروهای چند ملیتی در خاورمیانه و ناتو در افغانستان، همگی 
در راســتای همســو کردن جهت گیری ناتو با اهداف سیاست خارجی 
آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی است. آنچه ایاالت متحده آمریکا 
با عنوان منافع مشترک کشورهای عضو ناتو بر می شمارد، شامل مواردی 
نظیر: امنیت دستیابی به انرژی، حفظ امنیت فضای ژئوپلیتیک و اشاعه 
ارزش های غربی، مانند دموکراســی و حقوق بشــر می شود. البته نباید 
فراموش کرد هم پیمانان رقیبی در اتحادیه اروپای غربی، سازمان امنیت 
و همکاری اروپا، شــورای اروپا و ســازمان دفاع اروپای غربی، در برابر 
نظریه تنها ابرقدرتی آمریکا قرار دارند و بیشــتر به نگرش سازمانی برای 

امنیت سازی بین المللی توجه می کنند.
این حساسیت موجب شــده اســت تا در وضعیت کنونی، ایاالت 

متحده آمریکا به تقســیم نقش و فرماندهی در درون ســاختار ناتو بین 
خود و اتحادیه اروپا روی آورد و نســبت به سیاست های امنیتی دو سوی 
مدیترانه با ابتکار عمل اروپاییان، انعطاف بیشتری نشان دهد. همچنین 
موجب شده است چشم انداز مطمئن تری را برای تضمین امنیت و منافع 
جمعی در پرتو تئوری »ثبات برتری جویانه« در برابر تهدیدها و چالش ها 
ترسیم کند. حضور اعضای شاخص ناتو در رأس سازمان های حقوقی، 
سیاسی، مالی، بین المللی و ارتباط این پیمان با دیگر ساختارهای قدرت 
بین المللی این شرایط را به وجود آورده که اراده این ساختارهای قدرت، 
هم به عنــوان اراده جامعه جهانی تلقی شــده و هم از ضمانت اجرایی 
در ســازمان های بین المللی برخوردار باشد؛ حتی اگر این راهبرد واحد 
با تاکتیک های مختلف و نقش آفرینی های متفــاوت هر یک از اعضا یا 
ســاختارهایی با هدف بازدارندگی یا خنثی سازی چالش ها دنبال شود. 
عملکرد ناتو در راستای اهداف آمریکا باعث شده بخش عظیمی از هزینه 

این سازمان موازی با جنایت های آمریکا، واشنگتن پرداخت کند. 

 Bناتو و امنیت ایران
تحوالت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حوزه جنوبی محیط 
منطقه ای و امنیتی جمهوری اسالمی ایران از اهمیت خاصی برخوردار 
اســت. این کشــورها در مجاورت جغرافیایی با ایران در گستره مرزی 
وسیعی از دهانه خلیج فارس از کویت گرفته تا انتهای دریای عمان، یعنی 
مرزهای پادشاهی عمان قرار دارند. وجود ذخایر عظیم انرژی و اهمیت 
ژئوپلیتیکی و توجه قدرت های جهانی به منطقه و مواضع و راهبردهای 
کشــورهای منطقه و تعامل آنها با قدرت های خارجی، دلیلی است که 
می تواند بر روی سیاســت خارجی جمهوری اســالمی ایران تأثیرگذار 
باشــد. امروزه و بــا توجه به وضعیت منطقه خلیج فــارس، به این نکته 
خواهیم رسید که تعامالت فی مابین کشورهای عربی منطقه و قدرت های 
غربی در قالب روابط شــورای همکاری خلیج فارس و ســازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( از نگاه امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران تهدیدزاست و نمی توان نسبت به این روابط بی تفاوت ماند؛ 
چرا که مهم ترین هدف جمهوری اسالمی ایران ارتقای جایگاه منطقه  ای 
اســت و بزرگ ترین مانع در برابر دستیابی به این هدف حضور نظامی  و 
قدرتمند آمریکا در منطقه است و به نوعی ایاالت متحده آمریکا با افزایش 
حضور نظامی  و اشراف امنیتی خود در این منطقه و همکارهای نزدیک 
خود با شــورای همکاری خلیج فارس، قصد کنتــرل کامل تحرکات و 
ایجاد محدودیت در دیپلماسی منطقه ای ایران را دارد. )برگرفته از مقاله 
تأثیر همکاری ناتو و شــورای همکاری خلیج فارس بر امنیت جمهوری 

اسالمی ایران(
می توان گفت، در حال حاضر ایران و ناتو راهبرد منسجم و مشخصی 
در مقابل هم ندارند. سیاســت های ناتو سبب شده است ایران به ناتو به 
مثابه یــک تهدید و عامل ناامنی در محیط پیرامونــی خود نگاه کند. از 
ســوی دیگر، با توجه به نقش مهم و جایگاه راهبردی ایران در معادالت 
امنیتی و محیطی منطقه، باعث شده است ناتو به مهار استراتژیک ایران در 
قالب ساختار ناتو از طریق روابط خاص با کشورهای عضو این سازمان 
یا تعامالت امنیتی و اطالعاتی با دیگر کشورها و پیمان های منطقه ای از 

جمله شورای همکاری خلیج فارس، روی بیاورد.

 حافظ صلح 
یا اتاق جنگ!

باز خوانی علل تشکیل ناتو و تأثیر آن بر امنیت ایران

مهدی عابدینی 
خبرنگار

رؤیاپردازی
در خلیج فارس

نگاهی به تالش ها برای تشکیل  ناتو در غرب آسیا

سلیمان غفاری
کارشناس روابط بین الملل

چهره بدون روتوش غرب نشان می دهد، آنها هر کجا بتوانند 
از هر عنوانی برای نفوذ خود استفاده خواهند کرد. جنایت و 
غارت و به سیطره در آوردن آن منطقه، تالش برای دگرسازی 
فکر،  اندیشه و فرهنگ کشورهای مستقل از مهم ترین اهداف 
نفوذ غرب به شــمار می آید. در این میان، ناتو به منزله موتور 
پیشــران آمریکا بخش اصلی مأموریت آن کشــور را انجام 
می دهــد. در بحث بحران اوکراین که ســبب برهم خوردن 
امنیت غذایی جهان شده است، ناتو عامل اصلی بوده است. 

رهبر معظم انقــالب در این زمینــه فرمودند: »در قضیه 
اوکراین مشــکل اصلی این است که غربی ها درصدد توسعه 
ناتو هســتند و آنها هر جا که بتوانند برای گسترش نفوذ خود 
تأمل نخواهند کرد. باید مسائل را با دقت رصد و بررسی کرد 
و مراقــب بود؛ زیرا آمریکایی هــا و غربی ها همواره درصدد 
گسترش دایره نفوذ خود در مناطق مختلف از جمله در شرق و 
غرب آسیا و ضربه زدن به استقالل و اقتدار کشورها هستند.«

مهدی خانعلی زاده، کارشــناس مسائل اروپا و بین الملل 
در گفت وگو با خبرنگار صبح صادق با اشاره به سخنان رهبر 
معظم انقالب اسالمی  درباره تالش آمریکا برای گسترش ناتو 
و گسترش دایره نفوذ آن در مناطق مختلف، از جمله شرق و 
غرب آسیا برای ضربه زدن به استقالل و اقتدار کشورها گفت: 
»پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در  سال 1991مبحث 
گســترش ناتو به سمت شرق همیشــه مطرح بوده است. با 
وجود تعهد آمریکا به کشــورهای غربی بر عدم رخ دادن این 
اتفاق، ولی همچنان ادامه پیدا کرده اســت. آخرین مورد نیز 
ماجرای اوکراین بوده اســت که چندین سال زمینه ساز تشنج 
در شــرق اروپا و در نهایت منجر به جنگ شد.« خانعلی زاده 
ریشه شکل گیری جنگ اوکراین را فعالیت های جنگ طلبانه 
ناتو دانست و گفت: »رهبر معظم انقالب در سخنرانی های 
 با جنگ مخالفیم 

ً
خود چندین بار تأکید کردند که ما اساســا

و طرفدار مردم اوکراین و کسانی که از جنگ آسیب دیده اند، 
هستیم، ولی از طرفی دیگر باید واکاوی و ریشه یابی شود که 
چه چیزی باعث فراهم شــدن زمینه شکل گیری جنگ شد؟ 
که ریشه اصلی آن فعالیت های جنگ طلبانه ناتو است. هرجا 
ناتو در راستای گســترش دامنه فعالیت های خود اقدام کرده 

است، جنگی شکل گرفته است. در واقع هرجا ردی از خون 
و جنایت است، نام ناتو پررنگ است. بنابراین عجیب نیست 
که جنگ اوکراین را هم نتیجه سیاست های ناتو بدانیم؛ زیرا 
آمریکا از ناتو برای کنترل اروپا و جهان استفاده می کند و بارها 
راه اندازی ناتوی شــرقی و راه اندازی ناتوی آمریکای التین و 

ناتوی عربی را مطرح کرده است. «
این کارشــناس مسائل بین المللی ســخنان رهبر معظم 
انقــالب درباره تالش های ناتو برای ضربه زدن به اســتقالل 
کشورها را سخنانی علمی  و مستند از سوی دانشمندان روابط 
بین الملل دانست و گفت: »صحبت  های رهبر معظم انقالب 
در تأکید نقش ناتو حرفی سیاسی از سوی یک واحد سیاسی 
نیست، بلکه بحثی است که  اندیشمندان روابط بین الملل به 
آن استناد می کنند. اگر کلیدواژه ناتو را در نشریات بین المللی 
بررســی کنید، مقاالت بسیار زیادی را پیدا می کنید که ریشه 
درگیری ها و آسیب دیدن فضای صلح بین الملل را گسترش 
ناتو و مأموریت هایی که به ناتو اضافه شده است، می دانند.« 
وی در ادامــه افزود: »ســخنان رهبر معظم انقــالب درباره 
گسترش ناتو یک بعد آن در داخل باید به آن توجه شود و بعد 
دیگر آن اگر بخواهیم به آن نگاه علمی داشته باشیم، از منظر 
علم روابط بین الملل قابل بررسی است.« وی با اشاره به اینکه 
کره جنوبی در کشورش دفتر نمایندگی ناتو تأسیس می کند، 
گفت: »گســترش ناتو با اسمش؛ ســازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی در تضاد است؛ اما برخالف بنیاد و ذات شکل گیری 
این ســازمان، به دنبال این هستند که در جنوب شرق آسیا با 
چین درگیری ایجاد کنند. بنابراین با توجه به نقل و قول های 
مقامات کره جنوبی اگر در آینده نزدیک زمینه برای شکل گیری 
یک جنگ در شــرق آسیا فراهم شــد، باز هم ردپای ناتو در 
آنجا دیده می شــود.«این کارشناس روابط بین الملل در پایان 
با اشــاره به تنش های بین چین و تایوان و نقش آمریکا برای 
جنگ افروزی برای گســترش ناتو گفت: »در حال حاضر با 
پیمان های مشــترک نظامی که آمریکا با اســترالیا و انگلیس 
بسته و همچنین واکنش های بسیار تند نسبت به فعالیت های 
سیاسی و توافق نامه هایی که چین با جزایر سلیمان بسته است، 
نشان داد علنا جنگ را شــروع کرده است، یعنی اآلن جنگ 
تایوان از سوی آمریکا شــروع شده است. نمود درگیرانه این 
ماجرا در چند وقت آینده اتفاق می افتد که بازهم نمود سخنان 
رهبر معظم انقالب قابل استفاده است که اساسا هرجا ناتو قدم 
گذاشته است، زمینه را برای جنگ افروزی فراهم کرده است 

که این حرف واقعیت تاریخ روابط بین الملل است.«

 سیاست های جنگ طلبانه ناتو
تهدید  صلح بین الملل

در گفت وگو با مهدی خانعلی زاده مطرح شد

حدیث ابراهیمی راد
خبرنگار
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جلوگیری از انتشــار بیماری ها 
آنها دو  افزایــش مانــدگاری  و 
دلیل لــزوم ضدعفونــی کردن 
میوه هــا و ســبزی اســت؛ اما 
ضدعفونی کننده های شیمیایی نیز 
به نوبه خود عوارض و مشکالتی 
ایجاد می کند. حاال یک شرکت 
دانش بنیــان توانســته اســت با 
ضدعفونی کننده  مــاده  تولیــد 
ارگانیک، به بهبود بخشیدن روند 

ضدعفونی سبزیجات و میوه ها کمک کند. واکس میوه ارگانیک 
ماده ای اســت که روی سطوح میوه قرار می گیرد و از پوسیدگی 
زودهنگام آن جلوگیری می کند و انبارداران میوه یا فروشــگاه ها 

برای نگهداری بلندمدت میوه ها از آن استفاده می کنند.

 میوه پاک!
تولید ماده ضدعفونی ارگانیک

بدافزار جدیدی با نام »چاپلین«، 
بــه تازگی در زیرســاخت های 
حیاتی کشور فعال شده که عامل 
وقوع حادثه سایبری و اختالالت 
اخیر بوده است. به گزارش روابط 
عمومی  مرکز مدیریت راهبردی 
افتا، اجرای دستورات مخرب در 
امنیتی،  تنظیمات  تغییر   ،CMD

تزریق به پردازه های معتبر ویندوز 
و تخریــب MBR سیســتم، از 

جمله قابلیت های این بدافزار است. ویژگی مهم چاپلین، قابلیت 
خود انتشاری به شبکه های صنعتی است؛ بنابراین در صورتی که 
مجزاسازی شبکه IT از شبکه های صنعتی انجام نگرفته باشد، 

می تواند شبکه های صنعتی را دچار اختالل  کند.

ور! شر چاپلین 
لزوم حفاظت از زیرساخت ها

تربیت کودک  »گهواره« همیار 
بــه والدین  مصمم اســت که 
کمک کند به قدر کفایت خوب 
باشند. با نصب نرم افزار گهواره، 
به اطالعــات و ابزارهایی مانند 
بازی، تغذیه، خواب و ثبت رشد 
دسترسی خواهید داشت که به 
شما در رشد، تربیت و سالمت 
کودکتان یاری می رســاند. هم 
اکنون گهواره برای دوره بارداری 

و تربیت کودکان تا شش ســال آماده شده است. در این برنامه 
امکاناتی شــامل پرس وجو ، پیام مشاور هوشمند، ابزار بازی، 
تغذیه و خواب، ابزار ثبت رشــد و بسیاری از گزینه های دیگر 

وجود دارد.

گهواره
بارداری و کودک

امیرمهدیصالحی
کارشناس فناوری اطالعات

اینترنت می تواند برای همه محیطی خطرناک باشد، 
اما کــودکان و نوجوانان در این فضا آســیب پذیرتر 
هستند. از شکارچیان ســایبری گرفته تا پست های 
منتشرشده در شــبکه های اجتماعی، ممکن است 
زندگی آنها را تهدیــد کند. خطرهای برخط گاهی 
عواقب شدید، پرهزینه و حتی غم انگیزی دارند. با 
فرارسیدن تابستان، نوجوانان بیش از پیش زمان آزاد 
دارند و ایــن زمان را با فعالیت های دیگر جایگزین 
می کنند. یکی از اصلی تریــن جایگزین  ها، فضای 
مجازی و گشــت و گذار در شــبکه های اجتماعی 
است. به همین دلیل بهتر است با برخی از تهدیدهای 

این فضا علیه کودکان مان بیشتر آشنا شویم.
زورگویی سایبری: شبکه های اجتماعی و بازی های 
برخط، زمین های بازی مجازی امروز هستند و این، 
 همانجایی که بیشــترین میزان زورگویی 

ً
یعنی دقیقا

ســایبری در آنها رخ می دهد و این اتفاق 24 ساعته 
در حال انجام اســت. ممکن است کودکان در نحوه 

تعامالت شان در شبکه های اجتماعی تمسخر شوند یا 
در بازی های برخط، شخصیت هایی که کودکان آنها 
را بــازی می کنند مدام مورد حمله قرار بگیرد و بازی 
را از ماجراجویی تخیلی به مصیبتی تحقیرآمیز تبدیل 
کنند. در نتیجه، این زورگویی ســایبری ممکن است 
به زندگی واقعی نیز کشــیده شــود. بهترین راه برای 
محافظت از کودکان در برابر زورگویی ســایبری این 
اســت که والدین راحت با فرزندان خود درباره آنچه 
در زندگی آنها به صورت برخط و واقعی می گذرد و 
همچنین درباره نحوه مقابله با زورگو ها صحبت کنند.
سوءاستفاده سایبری: این روز ها سوءاستفاده گران 
جنسی و ســایر سوءاســتفاده گران اغلب کودکان 
را در اینترنــت تعقیب می کننــد و از معصومیت، 
نظارت نداشتن بزرگساالن و اعتماد آنها سوءاستفاده 
می کنند. این شــکارچیان در رسانه های اجتماعی 
و فضاهای بازی که برای کودکان جذاب هســتند، 
کمین می کنند؛ یعنی در همان فضا هایی که ناشناس 

بودن، قلدری و اخاذی را تسهیل می کند. 
ارســال اطالعــات خصوصی: کــودکان هنوز 
مرز های اجتماعــی را درک نکرده اند. آنها ممکن 

است اطالعات شخصی را به صورت برخط منتشر 
کنند. این اطالعات ممکن اســت هر چیزی باشد، 
 شــخصی گرفته تــا آدرس خانه یا 

ً
از تصاویر کامال

برنامه های تعطیالت خانوادگی. بسیاری از مطالبی 
که فرزندان شما پست می کنند، به صورت عمومی  
نمایش داده می شــود. این بدان معناســت که شما 
نیز می توانید آنها را ببینید. هیچ ضرری ندارد که به 
آنها یادآوری کنید اگــر مامان و بابا می توانند آنها را 
ببینند، بقیه هم می توانند آنها را مشاهده کنند. درباره 
خط قرمز های خانواده و مرز بین انتشــار عمومی  و 

خصوصی اطالعات با کودک تان صحبت کنید.
کالهبــرداری ســایبری: کودکان ممکن اســت 
در فضــای مجــازی درگیــر کالهبرداری هایی که 
خدمات مورد عالقه شــان را ارائه می دهند، شوند؛ 
برای نمونه، دسترســی رایگان به بازی های برخط 
یا ویژگی های خــاص. کودکان و نوجوانان، اهداف 
خوبی برای کالهبرداری هســتند، زیــرا هنوز یاد 
نگرفته اند که احتیاط کنند. مانند فیشینگ، مجرمان 
ســایبری می توانند از پایگاه های محبوب کودکان 
برای شناســایی قربانیان احتمالی اســتفاده کنند و 

ســپس در ازای جوایزی وسوســه کننده، اطالعات 
کارت اعتباری والدین یا اطالعات شــخصی را از 

آنها بگیرند.
دانلود تصادفی بدافزار: مجرمان ســایبری اغلب 
مــردم را فریب می دهند تا بدافــزار را دانلود کنند. 
فیشینگ یکی از این ترفند هاست، اما موارد دیگری 
نیز وجود دارد، مانند متقاعد کــردن قربانیان برای 
دانلود بازی هایی خاص، این بازی ها می توانند برای 

کودکان جذاب باشند.
اینترنــت کلید »حــذف« نــدارد. چیز هایی که به 
صورت برخط منتشر می شــود، برای همیشه باقی 
می مانند. هر چیزی که فرزند شما به صورت برخط 
 ناممکن است که حذف شود. 

ً
منتشر می کند، تقریبا

خطرهای رسانه های اجتماعی دلهره آور است. برای 
کودکان و نوجوانان سخت است که متوجه شوند یک 
عکس از مهمانی یا پیام چت می تواند ده ســال بعد 
هنگام مصاحبه برای شــغل جدید مشکالتی برای 
آنها ایجاد کند. آگاه و هوشــیار باشید؛ اما قبل از هر 
چیز به طور فعال زندگی دیجیتالی و روزمره فرزندان 

خود را مدیریت کنید و با آنها در تعامل باشید.

مجازستان

عبدالحریم انصــاری، کاربر فضای مجازی: 

 کاخ ســفید گفته اوکرایــن باید تعریف 
خــودش از پیــروزی را تغییر دهد. یعنی 
پیروزی لزوما این نیست که سرزمین های 
از دســت رفته را از روســیه پس بگیرند! 
البته مشــخص نکــرده پیروزی  آمریکا 
 به چه شــکلی می تواند 

ً
اوکراینی ها دقیقا

باشــد که هم 20 درصد از خاک شــان 
برود و هم از فرط پیروزی بر طبل شادانه 

بکوبند!

 احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد:  دیروز در 

شــورای  »گفت وگوی دولــت و بخش 
خصوصی« از قطع برق صنایع، نارضایتی 
بحقــی وجــود داشــت.  تولیدکنندگان 
خواهان اجازه انتشار گواهی صرفه جویی 
انرژی و مبادله آن در بورس انرژی بودند. 
امــروز عصــر در شــورای عالی بورس، 
دستورالعمل آن را تصویب کردیم. پیگیر 

اجرایش خواهیم بود.

ســیدعزت الله ضرغامــی ، وزیــر میــراث 

فرهنگی و گردشــگری: در اجالس وزرای 

اســالمی  در  کشــورهای  گردشــگری 
 باکو گفتم اسالم هراســی ظلــم بزرگی 
بــه ملت هــای اسالمی اســت و آنها را 
در معــرض پیش داوری هــای منفــی و 
بدنام ســازی قرار داده است. در حالی که 
اســالمی، جان مایه  تعالیم حیات بخش 
و روح فرهنگ ناملموس بشــری است. 
گردشــگری حــق همه  مردم دنیاســت 
و بخــش قابــل توجهــی از جاذبه های 
گردشــگری، در جغرافیای کشــورهای 

اسالمی قرار دارد.

محمدطاهر رحیمــی،  کاربر فضای مجازی: 

 از زمان شــروع جنگ روسیه و اوکراین، 
روســیه به تراز مثبت 100 میلیارد دالری 
در حساب جاری خود دست یافته است! 
اما خرابه  اوکراین با کسری بودجه ماهانه 
4 تا 5 میلیارد دالری مواجه اســت. این 
نتیجه  »اعتماد به امضاها و وعده های اروپا 
و آمریــکا + زمام داری یک  ســلبریتی در 

اوکراین« است.

شــورای  ســخنگوی  طحان نظیف،  هادی 

نگهبان به مناسبت سالگرد هفتم تیر:   شهید 

بهشتی در همه عرصه هایی که ورود کرده 
است، حضوری مؤثر داشته و آنها اکنون 
باقیات الصالحات اوست؛ از ایفای نقش 
بی بدیل در تدوین  قانون اساسی تا شورای 
عالی قضایی... و امروز راه بهشــتی ادامه 
دارد.. چه افتخاری است برای همکاران 
قضایی که این هفته به نام و یاد اوســت؛ 

خداقوت به این عزیزان.

جواد اوجی، وزیر نفت:  آشــفتگی موجود 

در بازار انرژی جهان، ســبب به مخاطره 
افتادن  امنیت انرژی و زمینه ساز  پیامدهای 
نگران کننــده برای واردکننــدگان به ویژه 
در  زمســتان پیش روست. بی تردید یکی 
از دالیــل اصلی ایجاد چنین شــرایطی، 
 تحریم های ظالمانه ایران، به عنوان دارنده 

بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان است.

اردشــیر مطهری، نماینده مجلس: گذشت 

روزگاری که اســرائیل یکه تاز میدان بود. 
انفجار در پاالیشــگاه حیفا، ساقط کردن 
بالون جاسوســی 2میلیارد دالری رژیم 
صهیونیستی، نشــت ماده سمی  آمونیاک 
از یک کارخانه، حــذف همه اطالعات 
مربوط به شــبکه توزیــع آب و برق رژیم 
صهیونیســتی، آتش ســوزی در کارخانه 
کشتی سازی حیفا، آتش سوزی در منطقه 
و... بخشــی از رویدادهایی است که در 
ماه های گذشته رژیم صهیونیستی در پاسخ 
بــه جنایت هایش با آن مواجه شــده و از 
 تا نابودی 

ً
مقابله با آن عاجز بوده که مسلما

اسرائیل ادامه خواهد داشت.

   پژواک       نرم افزار    

   نکته گرام    

   دانش بنیان    

 اوقات فراغت 
دیجیتالی!

مراقب کودکان مان در ایام تعطیالت تابستانی باشیم

بــرای کاوش در قلمرو »نویســندگی« در زمینه 
ســواد رســانه ای، باید عمق نگاه مــان از صرف 
دانستن اینکه نویسنده فالن کتاب چه کسی است 
یا دســت اندرکاران یک فیلم چه افرادی هستند، 
بیشــتر باشــد. اینکه سازنده کیســت، دو بینش 
اساســی در مورد همه رســانه ها در برابر ما قرار 
می دهد: طراحی شده بودن پیام، و انتخاب مورد 
اّول ساده است. متون رسانه ای »طبیعی« نیستند، 
اگرچه ممکن اســت واقعی به نظر برسند. متون 
رسانه ای درست مثل ســاختمان ها و بزرگراه ها 
ساخته می شوند: نقشه ای کشیده می شود، اجزای 
تشکیل دهنده گردآوری می شود و آدم های معمولی 

پول می گیرند تا کارهای مختلفی انجام دهند.
فرقــی نمی کنــد که اخبــار شــبانگاهی را 
تماشــا می کنید، یا از کنار بیلُبــردی در خیابان 
رد می شوید، یا بروشــور یک جنبش سیاسی را 
می خوانید، در هر صــورت یک پیام را یک فرد 
 افرادی نوشته اند، عده ای عکس هایی 

ً
یا احتماال

گرفته و ویرایش کرده اند، و دســته ای از آدم های 
بااستعداد همه این محصوالت را کنار هم قرار 

داده اند.
بینش دوم می گوید که در این فرآیند خالقانه، 
انتخاب هایی صورت می گیــرد. اگر گفته هایی 
انتخــاب شــوند، بقیه بــر اســاس آن ویرایش 
می شــوند؛ اگر عکســی انتخاب شود، تصاویر 
بســیار دیگری کنار گذاشته می شوند؛ اگر برای 
داســتانی پایانی نوشته شــود، فرجام های دیگر 
بررســی نمی شــوند. با این حال ما در جایگاه 
مخاطــب از آن گفته های محــذوف، تصاویر 

کنار گذاشته شده و پایان های ناکاویده نه چیزی 
می بینیم و نه می شــنویم. ما فقــط چیزهایی را 
می بینیم و می شــنویم که آن گروه پذیرفته باشد! 
خاذ این تصمیمات 

ّ
تا به حــال هیچ کس برای ات

توضیحی نداده است.
نتیجه این اســت که هرچه آن گــروه اندک 
»طّراحی کرده«، از سوی بقیه ـ یعنی ما ـ پذیرفته و 
عادی تلقی می شود. درست مثل هوایی که تنفس 
می کنیم، رســانه و پیام هایش را بی چون و چرا 
می پذیریم. رسانه واقعی نیست، اما به طور واقعی 
بر افــراد تأثیر می گذارد؛ چرا که ما پیام هایش را 
می گیریــم و برای خودمــان از این پیام ها معنی 

می تراشیم.
موفقیت متون رسانه ای به طبیعی بودن ظاهری 
آن بستگی دارد. همه ما اگر یک رسانه برنامه ای 
»تقلبی« نشان دهد، خاموشش می کنیم. اما در 
حقیقت، رسانه ها مملو از داده های تقلبی هستند؛ 
البتــه این حرف به این معنا نیســت که ما دیگر 
ت ببریم 

ّ
نمی توانیم از دیدن یک فیلم سینمایی لذ

یا نباید هیچ چیز را باور کنیم یا اخبار گوش کنیم. 
مقصود سؤال کلیدی که از خود می پرسیم، تنها 
آن است که »طراحی شده بودن« رسانه را هویدا 
کند و از این رهگذر برای ما فراغت الزم را برای 
پرسیدن سؤاالت دیگر فراهم کند. ما باید بدانیم 
در دنیایی هستیم که مورد هجمه جنگی تمام عیار 
از سوی دشمنان قرار گرفته ایم، پاسخ این پرسش 
که سازنده متنی که من در حال حاضر مخاطب 
آن شــده ام، چه کسی است، مســیر را برای ما 

روشن تر خواهد کرد.

   رسانه   

 همه چیز طراحی شده است!
تاکنون گزارش های گوناگونی از قابل هک بودن 
گوشی های اندرویدی و آیفون ها منتشر شده بود؛ 
اما حاال گوگل می گوید که نوعی جاسوس افزار 
ایتالیایی به نــام »هرمیت« می تواند آیفون ها و 
گوشــی های اندرویدی را هک کند و داده های 
آنها را سرقت کند. توســعه جاسوس افزار ها 
به وســیله دولت ها به امری عادی تبدیل شده 
است و به نظر می رسد جاسوس افزار فعلی به 
وسیله کشورهای زیادی در حال به کار گرفتن 
است. به نظر می رســد، حتی قزاقستان هم به 
این فناوری برای جاسوسی کردن دست یافته 
است. گوگل در مورد این موضوع می گوید که 
با توسعه چنین جاسوس افزارهایی، هر دولتی 
با هر ســطح از تجهیزات و امکانات می تواند 
به ابزارهای خطرناک هک و جاسوسی دست 
پیدا کند. این جاسوس افزار را اولین بار مؤسسه 
امنیتی الک اوت شناسایی کرد. جاسوس افزار 
یادشــده  را  در ســال 2019 بــرای اولین بار 

مقامات ایتالیایی برای مقابله با فســاد به کار 
گرفتند، اما حاال مورد سوءاستفاده قرار گرفته و 
به دست افراد مختلفی افتاده است. در مواردی 
توزیع این جاسوس افزار از طریق شرکت های 
خدمات دهنده اینترنت اتفــاق افتاده و بعد از 
نصب ناخواســته آن ارتباط اینترنتی کاربران 
قطع شده است. سپس برای فرد قربانی پیامکی 
ارسال شده که در ظاهر حاوی لینک بارگذاری 
یــک نرم افزار برای اتصال مجــدد به اینترنت 
بوده اســت؛ اما این کار موجب آلودگی بیشتر 
گوشی های کاربران شده اســت. در مواردی 
هم ایــن جاســوس افزار در قالب فایل نصب 
پیام رســان های واتس آپ و اینستاگرام ارسال 

شده است.
به همین دلیل بارها هشــدار داده ایم که بر 
روی لینک های ناشــناس به هیچ وجه کلیک 
نکنیــد تــا خــود را در خطر هک و ســرقت 

اطالعات قرار ندهید.

   سایبر   

خطر در کمین!
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  این دستان خالی را 
ُپر کنید!

چنــد روز قبل بــود که نتایــج جدیدترین 
نظرســنجی مرکز تحقیقات صدا و ســیما 
درباره ســریال های پربیننده منتشــر شــد. 
بر اســاس این نظرســنجی کــه مربوط به 
ســریال های پخــش شــده در نیمــه دوم 
اردیبهشــت و نیمه اول خردادمــاه 1401 
بوده، ســریال »از سرنوشــت 4« با26/4 
درصد، پربیننده ترین ســریال سیما در نیمه 
دوم اردیبهشــت بــوده و در همین مدت، 
ســریال های »حکم رشــد« از شبکه سه با 
16/9 درصد بیننده و با کسب رضایت 75/5 
درصدی و »فرمانروای نقابدار« از شبکه پنج 
با 6/1 درصد بیننده و کسب رضایت 93/9 

درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
همین آمار، با اندکی تفاوت در نیمه دوم 
خردادماه هم مشــاهده می شود؛ به گونه ای 
که در این دوره زمانی، »از سرنوشت 4« با 
26/4 درصد پربیننده تر از ســایر سریال ها 
بــوده و رضایت ۸5/۸ درصــدی بینندگان 
را کســب کرده و سریال های »حکم رشد« 
با 22/3 درصــد بیننــده و رضایت 77/7 
درصدی و »فرمانروای نقابدار« با 7 درصد 
بیننده و کســب رضایــت 93 درصدی در 

رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
امــا نکته جالــب در این نظرســنجی، 
اشــاره به پخش ســریال های تکــراری از 
قبیل »ســتایش 1« و اعالم میزان رضایت 
بینندگان از آن اســت که بیشــتر به شوخی 
شــباهت دارد تا نشــانه ای از حرکت فعال 
هنری و رسانه ای! چراکه وقتی از نظرسنجی 
و بررســی میزان رضایت مردم از تولیدات 
رسانه ملی صحبت می شود، نقطه ثقل کار 
باید بر روی تولیدات جدید باشــد تا معلوم 
شود این تولیدات در مواجهه با جنگ هنری 
و رسانه ای دشمن، چقدر توانسته مخاطب 

را پای تلویزیون میخ کوب کند.
صرف نظر از اعداد و ارقام اعالم شــده، 
نکته ای که در اینجا قابل تأمل و تلنگر است، 
 تکراری 

ً
این اســت که اگر از ســریال نسبتا

»از سرنوشــت 4« که به نوعی در ادامه سه 
فصل قبلی این اثــر و البته ضعیف تر از آنها 
بوده، صرف نظر کنیم و آن را نادیده بگیریم، 
 دو ســریال بیشــتر در کنداکتور نیمه 

ً
عمال

دوم اردیبهشــت و نیمه اول خــرداد صدا و 
سیما باقی نمی ماند و جالب است که برای 
این ســریال های نه چندان موفق ـ از جهت 
فیلم نامه و ساخت ـ نظرسنجی صورت گرفته 
است! آن هم در حالی که در همین مدت و 
در شبکه های اصلی سیما نیز آثار تکراری، 
مانند »نون خ 3« بازپخش شــده اســت! 
وگرنه وقتی یک ســریال کره ای خریداری 
شــده، مانند »فرمانروای نقابدار« فقط 6 تا 
7 درصد بیننده داشته، رضایت 93 درصدی 
ایــن جمعیت حــدود 7 درصدی، ســهم 
چندانی در پایــش میزان رضایت مخاطب 
در این نبرد سهمگین فرهنگی و رسانه ای و 

سیاستگذاری های بعدی ندارد.
به بیــان ســاده تر و روشــن تر، میزان و 
نوع ســریال های تولید و پخش شده رسانه 
ملی در یک ماه و نیم اخیر، نشــان می دهد 
مع االسف دستان این رسانه فراگیر در میدان 

سریال سازی به شدت خالی است.
سال گذشــته و اندکی بعد از آغاز به کار 
رئیس جدید رســانه ملی بود که اعالم شد 
رئیس سازمان دســتور توقف فرآیند تولید 
15 سریال مناسبتی را داده است تا بازار این 
سریال ها ساماندهی شود؛ خبری امیدبخش 
که حاال و با گذشت چندماه، به نظر می رسد 
نه تنها خبری از آثار مثبت این تدبیر نیست، 
بلکه کارزار سریال ســازی ســیما به رکود 
جدی خورده و باید فکری اساسی برای آن 

شود.

فرهنگ

   کتاب     موسیقی    

انتشــارات روایت فتح در یک 
مجموعــه هفــت جلــدی با 
پرداختن به زوایای پنهان و کمتر 
دیده شده زندگی علمایی، چون 
شهید بهشتی، عالمه طباطبایی، 
مرعشــی  سیدشــهاب الدین 
سیدعلی  خمینی،  امام  نجفی، 
آیت اللــه  قاضی طباطبایــی، 
ســیدمصطفی  و  بروجــردی 
مختصر  مجموعــه ای  خمینی 

و مفید را برای خوانندگانش فراهم کرده اســت. قرعه آخرین 
کتاب به نام فرزند ارشد امام خمینی خورده است؛ شخصیتی 
 
ً
دانشمند و متفکر و در عین  حال مقید به اخالق اسالمی و کامال

در خدمت پدر و نهضت انقالب اسالمی.

مصطفی آقا  حاج 
 روایت زندگی فرزند ارشد امام)ره(

مجموعــه  چهــارم  فصــل 
تلویزیونــی »اقیانوس آرام« به 
کارگردانی هادی نعمت الهی 
و رضا محبی بــه زودی روی 
»اقیانوس  می رود.  سیما  آنتن 
آرام« بــا محــور قــرار دادن 
به  می کند  تــالش  نوجوان ها 
آنها پاسخ  دغدغه های هویتی 
دهد و با بازگو کردن تجربیات 
نوجوانی افراد موفق، به انتقال 

تجربــه کمک کند. در فصل جدید این برنامه بیش از پنجاه 
مهمان حاضر شده اند تا روایت زندگی شان را برای نوجوانان 
روایت کنند.  اقیانوس آرام محصول سازمان هنری رسانه ای 

اوج است.

آرام  اقیانوس 
یک دورهمی نوجوانانه

 هفته گذشــته قطعه موســیقی 
مناســبت  بــه  »سردشــت« 
بمباران شیمیایی  سالروز واقعه 
سردشت منتشر شد. این قطعه 
به خوانندگی »سروش بخشش« 
و با آهنگسازی »ارشاد رازانی« 
بر روی شعری از »علی داودی« 
اســت. »مهدیا  ساخته شــده 
علیزاده« نوازندگی دیوان قطعه 
»سردشت« را انجام داده است. 

قطعه موسیقی »سردشت« به مناسبت سالروز واقعه تلخ بمباران 
شیمیایی سردشت و گرامیداشت یاد شهدای آن حادثه منتشر 
شد.این قطعه را مرکز موسیقی حوزه هنری تولید و منتشر کرده 

است.

سردشت
اثر سروش بخشش برای شهدا

 رسانه ملی  

یادداشت 

حسینمهریزی
خبرنگار فرهنگی

مدتی قبل بود که در رســانه ها فراخوان جشــنواره 
نقاالن علوی منتشــر شد. شــاید تا حدی نقالی و 
جشنواره های مرتبط با آن برای یکایک ما ناآشنا باشد 
 روزی پدر 

ً
یا کمتر شنیده باشیم. هنری آیینی که قطعا

بزرگ یا پدر پدر و مادرهای مان مخاطبان اصلی آن 
بوده اند؛ اما متأسفانه برخالف سرزمین های دیگر که 
سعی در احیای دوباره هنرهای آیینی و سنتی خود 
دارنــد، نقالی و پرده خوانی و حتــی تعزیه تا حدی 
مــورد بی مهری و کم لطفی مســئوالن قرار گرفته و 
همین بی مهری شاید بزرگ ترین ضربه را به این هنر 
واال زده است؛ هنری که می تواند بخشی از هویت 
فرهنگی کشورمان را به همگان به خصوص جهان 
اســالم معرفی کند. اگر جست وجوی مختصری 
در اینترنت داشته باشــیم، وقتی کلمه نقالی را وارد 
کنیم، بــا این تعریف روبه رو می شــویم؛ »نقالی یا 
افســانه گویی ایرانی یا پرده خوانی کهن ترین شکل 
بازگویی افســانه ها در ایران است و از مدت ها پیش 
نقــش مهمی  در جامعه دارد. نقال کســی اســت 
که نقل حماســی می گوید و مضمــون نقل هایش 
بیشتر پیرامون داستان شاهان و پهلوانان ایران زمین 
 در عصر معاصر، نه روزگاِر حماسی 

ً
است.« قطعا

کشــورمان کمتر از دوران کهنش بوده و نه قهرمانان 
 
ً
و پهلوانانش تعدادشان کمتر شده است، پس قطعا

اجحاف اســت که هنری این چنین اصیل را از یاد 
ببریم؛ به همین دلیل ما نیز برای شــناخت بیشتر با 
هنِر نقالی و جشــنواره نقاالن علوی به سراغ مرشد 
محســن میرزاعلی رفتیم، هنرمند پیشکسوت این 
حوزه و رئیس دفتر تعزیه و نمایش های آیینی حوزه 
هنری، که این هنر را ســینه به سینه از پدران خود به 
یادگار برده است. این هنرمند سکانداری جشنواره 
نقاالن علوی را نیز برعهده دارد و دبیر این جشنواره 

است. متن زیر شرحی از این گفت وگو است.

 BBBB چه چیزی ســبب ترویج این هنر آیینی  
می شود؟

اقدام به برگزاری جشنواره نقاالن علوی را از 7ـ6 سال 
پیش آغاز کردیم. در تأثیر این جشنواره همین بس که 
بگویم اولین سالی که شروع کردیم، فکر می کنم تنها 
2۸ـ27 نفر شرکت کردند؛ اما امسال با توجه به زمان 
 اندکی هم که از فراخواِن جشنواره نمی گذرد، تاکنون 
حدود 100 اثر برای ما ارسال شده است و تا آخرین روز 
فکر می کنم به 300ـ250 اثر برسد. این کار به همت 
مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقالب اسالمی  و 
به ویژه به همت دوســت عزیز، مدیریت محترم مرکز 
هنرهای نمایشــی، کوروش زارعی رقم خورده است. 
در این چند سال اتفاقات خوبی  رقم خورده است. اول 
شناسایی افراد بااستعداد، شامل تمام رده های سنی بوده 
اســت، از سنین 5 تا 70 سال در این جشنواره حضور 
داشته اند. کسانی که در آغاز مسیر بوده یا پیشکسوتان 
و حتی کســانی که مدتی است کار را کنار گذاشته اند.  
از پیشکسوتان تقدیر کردیم و کوشیدیم به کسانی هم 
که تازه این هنر را شــروع کرده اند، خط و مشی راه را 
نشان دهیم. الحمدلله خروجی خوبی  داشتیم. در زمان 
اربعین از خیلی از همین عزیزان استفاده کردیم. در این 
مدت 170ـ160 هنرمند را به کربال بردیم. حتی سال 

گذشــته با وجود تمام سختی ها تالش کردیم تا حدود 
90 هنرمند را به کربال ببریم. آنجا هم اتفاقات خوشی 
با هنــر روایت گری، پرده خوانی، نقالــی و تعزیه رقم 
خورد. یک ویژگی ای که جشــنواره نقاالن ادبی  دارد، 
این است که بخش رادیو را جدی گرفتیم و الحمدلله 
امســال رادیو فرهنگ نیز پای کار آمد. در جشــنواره 
قبلی با رادیو نمایش مشــترک کار کردیم که هر شب 
رادیو نمایش جشنواره را پوشــش می داد؛ اما امسال 
رادیو فرهنگ پای کار آمده اســت. در واقع، در رادیو 
فرهنگ ســه روز داوری صورت می گیرد که بزرگان و 
پیشکسوتان هنر روایت گری حضور پیدا می کنند. اما 
ویژگی ممتاز جشــنواره امسال بخش مباهله آن است 
که موضوعات »پرداختن به اهمیت مباهله از منظر آیه 
61 سوره آل عمران«، »بیان داستان مباهله و واقعه غدیر 
و معرفت شناسی ســیره زندگانی امیرالمؤمنین)ع(« 
و »نقش واقعــه غدیر و مباهلــه در پذیرش والیت و 

والیت پذیری در زمان معاصر« انتخاب شد. 

 BBBB قطعا برگزاری چنین جشنواره مهمی   
 بســیار خوب اســت و تأثیرات بسیار 
مفیــدی بر جــا خواهد گذاشــت و 
همانطور که اشــاره کردید سبب رونق 
در ایــن زمینه می شــود، چــه از منظر 
تجلیل از پیشکســوتان و چــه  از نظر 
ترغیب نوجوانان. اما آیا برگزاری چنین 
جشــنواره ای برای احیای هر چه بیشتر 

این هنر آیینی کافی است؟ 
به حتم جشنواره بسیار جدی و تأثیرگذار است. چندین 
سال بود که جشنواره هنرهای سنتی برگزار می شد، اما 
تعداد قابل توجهی خروجی نقال و روایت گر نداشتیم؛ 
اما با وجود جشــنواره نقاالن ادبی  یا جشنواره نقاالن 
علوی کارهای بزرگی انجام شده است. این جشنواره 
جریانــی را راه  انداخته و عالقــه مندانی را در جهت 
ترویج این هنر پیدا کرده است. هر چند تنها با جشنواره 
این هنر به روزهای اوج خود نمی رسد و باید ارگان های 
دیگــری پــای کار بیاینــد؛ مانند میــراث فرهنگی، 
 
ً
شهرداری تهران و وزارت ارشاد. میراث فرهنگی اصال
وظیفه دارد به هنر نقالی اهمیت بدهد؛ چون هنر نقالی 
ثبت جهانی شده است و بنده نیز جزء پنج نفری بودم 
که پرونده مان برای ثبت جهانی در یونسکو رفت.  اما 
می توانــم به جرئت بگویم نقالــی آن جایگاهی را که 
باید ندارد. یکسری اتفاقات خوب رخ داده است؛ اما 
آن جایگاهی که باید باشــد، هنوز محقق نشده است. 
زمانی این جایگاه مطلوب اســت که صنف نقالی را 
که االن درصدد راه اندازی آن هستیم، تشکیل شود. از 
وزارت کشور و وزارت ارشاد بودجه در جهت تبلیغ و 

ترویج نقالی قرار دهند. باید یک بنیاد علمی، تخصصی 
درباره نقالی تشکیل دهیم. افراد را عضو کنیم و سامان 
دهیم. همچنین، کارگاه های آموزشــی و جلســاتی 
پیرامون ادبیات کهن اعم از شاهنامه، سعدی، حافظ، 
موالنا و منطق الطیر برگزار شود. نقاالن و پرده خوانان 
عالقه مند تربیت شوند، مربی  داشته باشند و با حضور 
پیشکسوتان و با حضور اســتادان دانشگاه به صورت 
آکادمیک در دانشــگاه های علمی ـ کاربردی کرسی به 
بخش نقالی داده شود، صندلی بدهند و استاد تدریس 
کند. چنانچه همه اینها اتفاق بیفتــد، آن زمان نقادی 
جایگاه خود را تا حدی پیدا می کند. وگرنه همواره از 
نقالی به منزله هنر ســنتی یاد می شود. در صورتی که 
نقالی به روز شده ترین هنر است؛ چون در آن آواز، هنر 
تجسمی، نمایش، رنگ، لباس و ... وجود دارد و در آن 

از چند هنر استفاده شده است.

 BBBB از نظر جناب عالی دلیل فاصله افتادن   
بیــن مخاطب و هنرمنــدان این حوزه 

چیست؟
فکر می کنم چندین موضــوع در این موضوع دخالت 
دارد. من بارها در ایام کرونا و اکنون خیلی جاها دعوت 
شدم و وقتی آدم ها با نقالی آشنا شده اند، گفته اند شیفته 
شاهنامه و ادبیات شدیم. یکی از موضوعاتی که مهم 
اســت و مخاطب را جذب می کند، شیوه اجراست. 
اول از همه نوع اجرای نقال و راوی در جذب مخاطب 
مهم و تأثیرگذار است. مسئله بعدی برنامه ریزی برای 
ســاماندهی و تربیت نقال خوب است که این بخش 
بر عهده متولیان فرهنگی اســت. از این گذشته امروز 
باید نقالی و روایت گری با زمــان جلو برود. با وجود 
دنیــای مجازی و با این همه بمبــاران محتوایی و این 
میزان سرگرمی لحظه ای که به مخاطبان داده می شود، 
کار نقالی برای جذب مخاطب ســخت است؛ ولی 
اگر نقال نقال باشــد که فکر می کنم تعــداد این افراد 
در کشــور انگشت شمار است، به شــدت تأثیرگذار 
اســت. استفاده درست از فضای مجازی هم می تواند 
مخاطب را درگیر کند و تأثیر خود را بگذارد؛ ولی در 
کل هم خود هنرمنِد نقال، مدیــران و محیط ما و هم 
اینکه چقدر رســانه در اختیار نقل و روایت قرار گیرد، 
یا بالعکس، همگی این موارد می توانند کمک بزرگی 
در جهت ترویج هنر نقالی خوانی باشند. برای نمونه، 
اعظم کار من با رسانه است. نقالی هستم که بیشتر در 
رسانه کار می کنم. همه اینها مؤثر است. برای نمونه، 
االن سرود »ســالم فرمانده« بر سر زبان بچه ها افتاده 
اســت؛ چون کار رســانه ای خوبی  درباره آن صورت 
گرفــت. برای بخش نقالی هم باید این اتفاق رخ دهد 
تا جا بیفتد. باید نقاالن را همه جا ببینیم. در ایام محرم 

بایــد پرده خوانــان را ببینیم، در ایام مــاه رمضان باید 
شاهنامه خوانان را ببینیم. این موضوعات باید برجسته 
شــود تا جایگاه خــود را پیدا کنــد؛ واال این اتفاق به 
ندرت رخ می دهد؛ چون در گذشته به جز قهوه خانه ها 
در کاروانســراها هم نقاالن حضور داشتند. در جاده 
ابریشم، نقاالن و شاهنامه خوانان کار می کردند. سند 
این حضورها موجود اســت. در کاروانســراها بودند 
و بعد در قهوه خانه هــا. اول در قزوین، اصفهان و غیره 
گسترش می یابد و هنرهای آیینی را می آورند و جایگاه 
به آن می دهند. االن این جایگاه ها را نداریم، مگر جایی 

هنرمندی را دعوت کنند تا بتواند اجرایی داشته باشد.
خود نقاالن نیز باید به قدری قوی کار کنند که هم بتوانند 
مخاطب جذب کرده و هم نظر مدیران را جلب کنند و 
آنها را قانع کنند که این هنر ارزش سرمایه گذاری دارد. 

 BBBB فکر می کنم تا به حال باید به متولیان ما  
این امر اثبات شده باشد. 

متولیان ما سیاســت رونق فرهنگــی ندارند. تعدادی 
دلســوخته وجود دارنــد که متأســفانه االن در میدان 
نیستند. کسانی هم که در میدان کار فرهنگی می کنند، 
با هنرهای اصیل آشنایی ندارند یا آشنایی کمی دارند. 
آقای زارعی، یک مدیر کارکشــته است و کار خود را 
بلد است. از این مدل مدیر پنج مورد در نقاط حساس 

داشتیم کافی بود. 

 BBBB در مورد ســفر به کربال نیز اشــاره ای   
داشتید، کمی بیشتر توضیح می دهید؟

هر ســاله یک همایش بزرگی را برگزار می کنیم با نام 
همایش روایت راهیان. روایت گرهایی که به گونه های 
مختلف نمایشی تســلط دارند، در این همایش بزرگ 
شــرکت می کنند. نکته مهم این اســت کــه تنها به 
روایت گری به زبان فارسی بسنده نکرده و به چند زبان 
روایت گری داریم. تعزیه روایت گری دسته جمعی است 
و نقالی یک روایت گری تک نفره اســت. پرده خوانی، 
نوحه  خوانی و ... یک روایت گری تک نفره اســت. در 
اربعین نزدیک به 160 نفر از هنرمندان جمعی کار و تک 
نفره کار را با خود  همراه می کنیم؛ برای نمونه امســال 
ششــمین دوره را برگزار می کنیم. از لب مرز مهران و 
شلمچه دوستان جاگیر شــده تا به سمت نجف اجرا 
دارند و بعد در حرم امیرالمؤمنین این افتخار را داشتیم 
که برای اولین بار سال گذشته مراسم تعزیه خوانی، به 
همراه ســنج و دمامه، مقتل خوانی کرده و به زبان های 
عربی ، انگلیسی و فارســی برنامه  کردیم. 125 عمود 
داریم که از قبل مشخص شده  و در آنجا تعزیه برگزار 
می کنیم. مردم از شــهرهای مختلف نیز مخاطبان ما 
هستند و با این هنر ارتباط برقرار می کنند. یک ارتباط 
فرهنگی بین ایران و کشورهای مختلف در این مسیر 
رخ می دهد و آخرین مجلس ما در بین الحرمین شب 
اربعین است. برای نمونه، سال گذشته در بین الحرمین 
مجلس تعزیه شهادت امام حسین)ع( را برگزار کردیم.

نقالی ابزار است. باید از ابزار برای انتقال مفاهیم استفاده 
کرد؛ همانند تئاتر، موسیقی و بخش روایت گری! در این 
چند سال این افتخار را داشتم که از ابزاری به نام نقالی و 
پرده خوانی و روایت گری برای ترویج و تبلیغ و شناخت 
بهتر نســبت به موضوعاتی، همچــون دفاع مقدس، 
شهدای مدافع حرم و حاج قاسم سلیمانی استفاده کنم. 
در نوع خود این فعالیت ها به موضوعاتی، مانند شهید 
سلیمانی منحصر بود.  مفاهیم اخالقی، جوانمردی و 
پهلوانی از طریق هنر روایت گری با موضوع شــهدا به 
مخاطب منتقل داده می شود. تأثیر این را به چشم خود 
دیدیم و امیدوارم پــس از این نیز چنین فرصت هایی 

بیشتر برای من و تمامی همکارانم پیش بیاید.

 نقالی هنر اصیل ایرانی
دبیر جشنواره نقاالن علوی در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

نسیماسدپور
دبیر گروه فرهنگ
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 دو محمود 
در کنار هم

مهم ترین مسئله ای که به او انگیزه مبارزه 
با دشــمنان تکفیری مــی داد، محبت 
و ارادت قلبــی ای بود کــه به حضرت 
زینب)س( داشت؛ به گونه ای که وقتی 
شنیده بود تروریست های تکفیری قصد 
تخریب حرم ا هل بیت)ع( را دارند دیگر 
طاقت نیاورد و گویی خونش به جوش 

آمده بود.
 با اینکه 45 روز در ســوریه جنگیده 
 برای حضور 

ً
بود، پس از بازگشت، فورا

دوباره مهیا شده بود و هنگامی که با عدم 
موافقــت و پذیرش برای حضور دوباره 
مواجه شد، با تالش و ممارست فراوان و 
ارتباطاتی که با دوستان همرزمش برقرار 
کرد، کوشید تا بار دیگر نیز در سوریه به 
منظور مقابله با دشمنان تکفیری حضور 
یابد که به هر حال موفق به گرفتن مجوز 

حضور در سوریه شد. 
همیشــه به من می گفــت کنار مزار 
عمو محمود جای من اســت و من نیز 
با او مــزاح می کــردم و می گفتم آنجا 
محل تدفین من اســت، تا اینکه در روز 
آخری که می خواســت به سوریه برود 
یــک روز بعــد از خداحافظی پیامکی 
با ایــن مضمون بــرای من فرســتاد: 
کنار عمو محمود یادت نــره! و من که 
دوســت داشتم ســالم برگردد، برایش 
نوشتم: به سالمت! از همرزمان محمود 
شــنیدم که تقریبا در روزهــای پایانی 
مأموریت دومش، محمود و تعدادی از 
همرزمانش در منطقه ای حائل میان دو 
جبهه داعش و النصره قرار می گیرند و 
برای اینکه اجــازه اتصال این دو جبهه 
منحوس را ندهند تــا آخرین لحظات 
 زیر آتش ســنگین دشــمن ایستادگی 

می کنند. 
عقب نشــینی  فرمان  کــه  هنگامی 
تاکتیکی از ســوی فرمانده می آید، وی 
به ســمت اســلحه ای که بر روی زمین 
افتاده بود می رود و به دوست همرزمش 
می گوید نمی خواهم اســلحه ای که با 
هزینه بیت المال تهیه شــده به دســت 
تکفیری معلــون بیفتد و در همین میان 
هدف گلوله تک تیرانداز دشــمن قرار 

می گیرد و شربت شهادت را می نوشد.
به نقل از محسن مراد اسکندری، 
عموی شهید محمود مراداسکندری

محمود ســوم فروردین 1366 در اهواز 
متولد شد. سال 1359 عموی او محمود 
مراداسکندری به شهادت رسید و سال 
1366 که محمود به دنیا آمد، پدرش نام 
برادر شهیدش را برای پسر انتخاب کرد. 
شهید مراداسکندری پدر و مادر خود را 
از دست داد و سرپرستی خواهرانش بر 

عهده اش بود.
 در سال 1394 پس از پایان خدمت 
سربازی، عازم سوریه شد و سرانجام در 
12 بهمن 1394 در عملیات آزادسازی 
نبل و الزهرا به شــهادت رســید. بنا به 
خواسته خودش کنار عموی شهیدش به 

خاک سپرده شد.

جبهه

   قبیله عشق    

گفته می شود یکی از علل پذیرش قطعنامه 598 از 
سوی ایران، فشار نظامی  ماشین جنگی صدام در 
نیمه دوم ســال 1366 و ابتدای سال 1367 بود، 
فشار ســنگینی که به وسیله سالح های نامتعارف 
موســوم به شــیمیایی وارد شــد. در این دوران 
جمهوری اسالمی  در جبهه پدافندی، دیپلماتیک 
و ســایر جبهه اقدام به مقابله کرد، اما کم تجربگی 
و حجم بی سابقه به کارگیری این سالح ها و تعداد 
زیاد مجروحان و شهدا و استفاده از این سالح ها 
 مقابله با این 

ً
علیه شــهرها و غیر نظامیان عمــال

ســالح را که به همراه خود یک پیوست حمایت 
اطالعاتــی، دیپلماتیکی، علمی و لجســتیکی از 
سوی قدرت های علمی  و نظامی  جهان را داشت، 
ناممکن می کرد. علت اصلی عقب نشــینی های 
ســال پایانی جنگ را می توان ناشی از به کارگیری 
گسترده و بی سابقه این سالح ها دانست.  در آستانه 
سالروز پذیرش قطعنامه 598 بر آن شدیم تا روند 
استفاده رژیم بعث از این سالح ها در دوران دفاع 
مقدس تا انتهای تیرماه ســال 1367 را بررســی 
کنیم. بر این اســاس، می توان ســه دوره متفاوت 

تهاجم شیمیایی عراق به ایران را برشمرد.

دوره نخست

دوره نخست از آغاز تهاجم برق آسای ارتش عراق 
به خاک جمهوری اســالمی  ایران در 31 شهریورماه 
1359 تا پایان مقطع آزادسازی مناطق اشغالی، به ویژه 
آزادی خرمشهر در سوم خردادماه سال 1361 بود که 
طی آن، نیروهای عراقی به طور پراکنده و برای در هم 
شکستن مقاومت های پراکنده نیروهای رزمنده ایران و 
هموار کردن مسیر پیشروی به داخل خاک کشور ما، از 

سالح های شیمیایی استفاده کردند.

دوره دوم

دوره دوم، به استفاده عراق از سالح های شیمیایی 
اختصاص دارد که از مردادماه سال 1361 هم زمان با 
آغاز نخستین عملیات نفوذی نیروهای ایران به داخل 
خاک عراق ـ عملیات رمضان ـ با هدف تنبیه متجاوز 
آغاز شــد و تا پایــان ســال 1365 و نبردهای بزرگ 
کربالی 4 و 5 ادامه یافت. در این دوره، عراق با اتخاذ 
تاکتیک نظامی دفاع مطلق در زمین، از جنگ افزارهای 
شیمیایی در نقش سالح تدافعی استفاده کرد تا به کمک 
آن، عملیات های تهاجمی  متکی به انبوه نیروهای پیاده 
جمهوری اســالمی ایران را خنثی کنــد. در طول این 
دوره، ارتش عــراق بیش از 230 بار، مواضع نیروها، 
مراکز پشــتیبانی و تدارکاتی و حتی شهرها و مناطق 
غیر نظامی  ایران را هدف حمالت شیمیایی قرار داد؛ 
اقدامی  که در مجموع، حدود 42 هزار نفر تلفات اعم 

از کشته و مجروح را در پی داشت.

دوره سوم

دوره سوم جنگ شیمیایی بین عراق و ایران را که از 
آغاز سال 1366 شروع شد و تا پایان جنگ و پذیرش 
قطعنامه 59۸ و حتی پس  از آن تا تابستان سال 1367 
ادامه یافت، می توان مهم ترین فراز این موضوع بسیار 
تلخ و غیرانسانی دانست. در این دوره ارتش عراق پس 
از برطرف کــردن ضعف های تاکتیکی خود در زمینه 
کاربرد گازهای شیمیایی در دو دوره گذشته و دستیابی 
 به عوامل شیمیایی مضاعف یا دوگانه توانست از آنها 
به عنوان یک سالح تهاجمی  برای بازپس گیری مناطق 
تحت کنتــرل نیروهای ایران اســتفاده کند. نظامیان 
عراقی همچنین موفق شــدند از این سالح ها به مثابه 

بخشــی از عملیات های هماهنگ شده خود در بهار 
1367 علیه نیروهای ایران در فاو، شلمچه و جبهه های 
 نیروهای ایرانی را به 

ً
غرب و شمال بهره گیرند و عمال

عقب نشینی از مواضع تصرف شده مجبور کنند.

شرحی بر سه دوره جنایت

حمالت گسترده شــیمیایی عراق علیه نیروهای 
ایران در زمستان سال 1363 در منطقه عملیاتی بدر، 
نمونه ای از به کارگیری ســالح شیمیایی در دوره دوم 
اســت. این حمالت در عملیات خیبر هم انجام شده 
بود، اما در عملیات بدر شــدت گرفت، بر این اساس 
حتی بــا وجود پیگیری های دیپلماتیک ایران و برخی 
 از 19 

ً
توصیه های ســازمان ملــل به دو طرف دقیقــا

فروردین ماه سال 1364، رژیم بعث موج جدیدی از 
حمالت شیمیایی را علیه نیروهای ایران از سر گرفت و 
تا آخرین ماه، حدود 19 بار مناطق عملیاتی بدر و خیبر 
را هدف گلوله باران و بمباران شیمیایی قرار داد که در 
نتیجه آن، حدود 1650 نفر از نیروهای ایرانی مجروح 
و 10 نفر از آنها شهید شدند. در پی این حمله سازمان 
ملل با اعتراضات رســمی ایران بدون معرفی عراق به 
عنوان مهاجم و به کارگیرنده در این مدت تنها به بیان 
توصیه به دو طرف بســنده کرد. رژیم بعث نیز تا زمان 
انجام عملیات والفجر ۸، از به کارگیری ســالح های 

شیمیایی علیه نیروهای ایران خودداری کرد.

عملیات والفجر ۸ 

با آغاز عملیات والفجر ۸ در منطقه عمومی فاو در 
20 بهمن ماه ســال 1364، نیروهای عراقی که توان 
مقابله با این هجوم حساب شده و منظم نیروهای ایرانی 
را نداشــتند، بار دیگر به سالح های شیمیایی متوسل 
شدند و یکی از بی سابقه ترین حمالت شیمیایی را در 

تاریخ جنگ های شیمیایی رقم زدند.
با ورود نیروهای ایران به شهر فاو و درهم  شکسته 
شــدن تمامی ضد حمالت ارتش عــراق و مهم تر از 
همه، به محاصره در آمدن گارد ریاست جمهوری این 
کشور در نزدیکی کارخانه نمک، عراقی ها تنها چاره را 
استفاده از سالح های شیمیایی دانستند. آنها طی پانزده 
روز، بیــش از هفت هزار گلوله توپ و خمپاره حاوی 
مواد شیمیایی را علیه نیروهای ایرانی مستقر در فاو به 
کار گرفتنــد و منطقه عملیاتی را با بیش از هزار بمب 
شــیمیایی بمباران کردند. در این مرحله، گستردگی 
استفاده عراق از گازهای شیمیایی به حدی بود که ایران 
تهدید کرد، اگر در این مورد، ســازمان ملل و شورای 
امنیت تدابیری اتخــاذ نکند، ایران بــه مقابله به مثل 
متوسل خواهد شد. اما کماکان شورای امنیت سازمان 
ملل از معرفی عراق به عنوان به کارگیرنده سالح های 
نامتعارف خودداری کرد و تنها به محکومیت استفاده 
از ســالح های شیمیایی در جنگ ایران و عراق بسنده 
کــرد. با ایــن وجود، صدام بــا بی اعتنایــی به افکار 
عمومی جهان، تهدید کــرد در صورت ادامه جنگ و 
حمالت ایران، همچنان، از گازهای شیمیایی استفاده 
خواهد کرد؛ چراکه معتقد بــود در حال دفاع از خود 
در مقابل حمله ایرانیان اســت و خود را قربانی حمله 
نظامی ایران تلقی می کند و اعمالش را دفاع مشــروع 

می داند.

جنگ شیمیایی در 1365

در ســال 1365، حمالت شــیمیایی عراق به دو 
علت افزایش زیادی یافت: 1 ـ افزایش تعداد حمالت 
نیروهای ایران به داخل خاک عراق و  2ـ آغاز راهبرد 
دفاع متحرک عراق. به این ترتیب، در این سال، تعداد 
حمالت شــیمیایی به 79 مورد، یعنی دو برابر ســال 
پیش افزایش یافت. موقعیت جغرافیایی مناطق بمباران  
شده نشــان می دهد، مواضع مورد هجوم در این سال 

نیز تابعی از مناطق عملیاتی نیروهای ایران بوده است، 
به  گونه ای  که در ماه های فروردین و اردیبهشــت سال 
1365، با ادامه عملیات والفجر ۸، محور فاو و منطقه 
عملیاتی آن به شــدت هدف حمالت شیمیایی قرار 
گرفت و هواپیماهای عراق بمب های حاوی گاز خردل 

را در منطقه فروریختند.
همچنین برای تصرف مهران در اردیبهشــت ماه 
1365 و منطقه عملیاتی شیخ صالح در غرب کشور 
در شــهریور این سال، از گلوله های حاوی گاز خردل 
و اعصاب اســتفاده کردند. اوج حمالت شــیمیایی 
عراق در ســال 1365 همانند ســال های گذشته، در 
زمستان و با آغاز عملیات بزرگ کربالی 4 و 5 اتفاق 
افتاد. در 10 دی ماه این ســال، اجرای عملیات بزرگ 
کربالی 4 در محور جزیره مینو، خرمشــهر ـ آبادان و 
بالفاصله پس ازآن، عملیات کربالی 5 در شلمچه در 
19 دی ماه سال 1365 و هم زمان با عملیات کربالی 
6 در محور سومار در غرب کشور سبب شد که یکی 
دیگر از شدیدترین حمالت شیمیایی در جنگ ایران و 
عــراق رخ دهد.  با وجود اقدامات ایران و بازدیدهای 
اعضای ســازمان ملل، شورای امنیت با بی اعتنایی با 
این حوادث برخورد کردند. این بی اعتنایی شــورای 
امنیت در پایان سال 1365 در حالی رخ داد که تعداد 
حمالت شــیمیایی عراق در این سال به رقم بی سابقه 
79 مورد رسیده بود و بر اساس برخی از اسناد موجود، 
تعداد مصدومان شیمیایی ایران به دوازده هزار نفر بالغ 
می شــد، اما فاجعه بزرگ تری در راه بود که در ســال 

1366 روی داد.

فاجعه در 1366

با به بن بست رسیدن جنگ در جبهه های جنوب، 
جمهوری اسالمی ایران به ناچار راهبرد عملیاتی خود 
را تغییــر داد و کانون اصلی حمالتــش را از مناطق 

جنوبی  به مناطق شمالی عراق منتقل کرد.
کشــاندن نیروهای عراقی مستقر در استحکامات 
نفوذناپذیر جنوب به جبهه های شمال، یکی از مهم ترین 
اهداف نظامی ایران بود تا از این طریق، فرصت الزم را 
برای وارد آوردن ضربات نهایی به آنان به دست آورد، 
اما ارتش عراق فریب راهبرد نظامی ایران را نخورد و از 
همان آغاز امر، برای مقابله با حمالت نیروهای ایرانی 
در جبهه های شمال، به سالح شیمیایی متوسل شد تا 
منطقه را به سرزمین سوخته برای ایرانیان تبدیل کند. با 
آغاز عملیات کربالی ۸، در فروردین ماه سال 1366، 
نیروهای عراقی، منطقه عملیاتی شلمچه را در روزهای 
1۸، 19، 20، 21 فروردین مــاه، از زمین و هوا، هدف 
حمالت شــیمیایی قراردادند و با اســتفاده از عوامل 
تاول زا، خردل و خون، بیــش از 140 نفر از نیروهای 
ایران را مصدوم کردند. با وجود این، مهم ترین حمله 
شــیمیایی در 27 فروردین ماه ســال 1366 در منطقه 
ســلیمانیه و اربیل عراق رخ داد و هواپیماهای عراقی 
با بمباران این مناطق با گاز خردل، 70 نفر را شــهید 
و 3۸0 نفر دیگر را مجــروح کردند. با آغاز عملیات 
کربالی 10 در منطقه ماووت عراق، نیروهای عراقی 
بار دیگر، به جای روبه رو شدن با نیروهای عمل کننده 
ایرانی، به دفاع شیمیایی متوسل شــدند و با بمباران 
منطقه عملیاتی در روز 17 اردیبهشــت ماه، از تداوم 
عملیات و پیشروی نیروهای ایران به عمق خاک عراق 

جلوگیری کردند.

مصیبت در سردشت

حدود چهــل روز از حمالت شــیمیایی خبری 
نبود، اما این آرامش پیش از طوفان بود؛ چراکه با آغاز 
عملیات نصر 4 در 1 تیرماه، سال 1366 عراق یکی از 
فاجعه آمیزترین حمالت شیمیایی خود را انجام داد و 
در روز 7 تیرماه همین سال، چهار نقطه شهر سردشت 

را با اســتفاده از گاز خردل بمباران کرد که در اثر آن، 
تعداد زیادی از مردم شهر مصدوم شدند و بیش از 25 

نفر از آنان جان باختند.
در ســکوت نهادهــای بین المللی امــا، عراق به 
حمالت شــیمیایی خود ادامه داد و ضمن اســتفاده 
از سالح های شــیمیایی در منطقه عملیاتی نصر 4، 
ارتفاعات قشن، دوقلو و اســپیدار در روزهای ۸ و 9 
تیرماه 1366، روســتاهای اطراف سردشت را هدف 
حمالت گسترده شــیمیایی قرار داد که در نتیجه این 

حمالت، پانزده نفر مصدوم و دو نفر شهید شدند.

جنایت حلبچه

اما در این ماه فاجعه ای اتفاق افتاد که همه جهانیان 
را تحت تأثیر قرارداد. با آغاز عملیات والفجر 10 در 
جبهه شمال و تصرف شهر حلبچه، هواپیماهای عراقی 
با اســتفاده از عناصر شیمیایی گاز خردل؛ اعصاب و 
سیانور؛ این شهر و روســتاهای اطراف آن را بمباران 
کردند که در نتیجه آن، بیش از 9000 نفر تحت تأثیر 
عوامل شیمیایی قرار گرفتند و 5000 نفر از آنها کشته 
شدند. حمله شیمیایی به حلبچه از دیدگاه یک نشریه 
انگلیســی بزرگ ترین جنایت جنگی عراق در جنگ 
علیه ایران قلمداد شد. اما چون حلبچه در خاک ایران 
نبود، بزرگ ترین جنایت های جنگی عراق در شورای 
امنیت نادیده گرفته شد. تا این مدت سالح شیمیایی 
به مثابه ســالح تدافعی از ســوی رژیم بعث استفاده 
می شــد؛ اما آغاز دور سوم این جنگ افزار را به عنوان 
یک ســالح تهاجمی  به میدان آورد. هرچند سومین 
دوره اســتفاده عراق از سالح های شیمیایی به صورت 
وســیع از ابتدای سال 1367 آغاز شد و تا پایان جنگ 
ادامه یافت، اما این شــیوه به صورت محدود در سال 
1365 در راهبرد دفاع متحرک عراق و تصرف مهران 
به کار گرفته  شده بود. در دور سوم، ارتش عراق موفق 
شــد، ضعف های تاکتیکی خود در شــیوه استفاده از 
گازهای ســمی  را رفــع کند و با دســتیابی  به عوامل 
شــیمیایی مضاعف یا ترکیبی از آنها به  منزله سالحی 
تهاجمی  بــرای بازپس گیری مناطــق تحت تصرف 
نیروهای ایران بهره گیرد. نیروهای عراقی با اســتفاده 
گسترده از این گونه ســالح ها به منزله آتش پشتیبانی 
نیروهای عمل کننده خود موفق شــدند در خالل چند 
ســاعت، بندر فاو را از دســت نیروهای ایران خارج 
کنند. منابــع خارجی تعداد تلفات نیروهای ایرانی را 
در این حمله 5000 تن دانســتند که البته مبالغه آمیز 
بود. دومین حمله عراق در ماه می  سال 19۸۸ )خرداد 
1367( در منطقه عملیاتی کربالی 5 در شلمچه رخ 
داد که طی آن، عراقی ها با توسل به گازهای شیمیایی 
موفق شــدند، نیروهای ایران را از بخشــی از مناطق 
تحت کنترل عقب برانند. در این عملیات، از عوامل 
گاز خردل و اعصاب به طور گسترده استفاده شد. در ماه 
بعد، عراقی ها با دو حمله هم زمان در مهران و جزایر 
مجنون، بارانی از گازهای شیمیایی را روی نیروهای 
ایران ریختند و آنان را به تخلیه مواضع خود در داخل 
خاک عراق مجبور کردند. بر این اساس، ارتش عراق 
با پشتیبانی جهانی بدون محدودیت بزرگ ترین جنگ 
با به کارگیری سالح های ما متعارف را در تاریخ بشر 
رقم زد و با استفاده از حجم بی سابقه ای از سالح های 
شیمیایی پس از راهبرد تدافعی وارد مرحله تهاجمی و 
بازپس گیری سرزمین های اشغال شده از سوی ایران 
شــد. امروز کماکان جمهوری اســالمی  بزرگ ترین 
قربانی این سالح هاست و همین امر هم باعث شده تا 

قطب علمی  درمان این مصدومیت ها هم باشد.
می توان یکی از دالیل مهم پذیرش قطعنامه 59۸ 
را عــالوه بر تأمین حداقلی نظر ایران در آن پایان دادن 
به این حمالت ناجوانمردانه و جنایت علیه بشــریت 

دانست.

تهاجم با سالح شیمیایی 
صبح صادق به بهانه وقایع منتهی به تیرماه سال 1367 و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بررسی می کند

حسنابراهیمی
خبرنگار
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  سامانه پیامکی هفته نامه صبح صادق  

افزایش 10 درصدی حقوق 
خیلی کم است

۰919۰۰۰7941/ بــا ســالم، چرا 

نسبت به اعمال ارشدیت دوران خدمت 
و پیمانــی ما تنها به ایــن دلیل که مدرک 
تحصیلی مــا در دوره پیمانی پایین بوده، 
 اعالم 

ً
اقدام نمی شود؟ تلویزیون هم رسما

کرد، در ارتش و ناجا چندین سال است که 
اجرا می شود.

۰914۰۰۰8961/ با ســالم و سپاس 

ویژه و وافر از ملت بزرگوار ایران اسالمی 
بابت همراهی با متخصصان بهداشــت 
و درمــان به منظور مهار ویروس منحوس 

کرونا.

 از 
ً
۰914۰۰۰8961/ با ســالم، لطفا

آفریننده اثر زیبا و ارزشمند سرود »سالم 
فرمانده« به نحو احسن تجلیل و قدردانی 
شود. امیدواریم این اثر در همه کشورها و 

به همه زبان ها ساری و جاری شود.

۰918۰۰۰2۰56/ با عرض ســالم و 

ادب.خدا به اینجانب ســه فرزند داده که 
فرزند آخر متولد سال 1396 است. چرا 
من و امثال من شامل وام، خودرو و زمین 
نمی شــویم که افراد دارای دو یا سه فرزند 

متولد 1401 دارند؟ 

افزایش  باســالم   /۰918۰۰۰۰855

 خیلی کم است 
ً
حقوق ده درصدی واقعا

و جوابگوی زندگی نیست.

چطــوری  مــن   /۰916۰۰۰8244

می توانــم ســردار صفری مشــاور امور 
ایثارگران فرانده کل سپاه را زیارت بکنم؟

صبح صادق: عزیز گرانمایه! سردار 
صفری سال گذشته به خاطر عوارض 
از مســدومیت و مجروحیت،  ناشی 
به شــهادت رســیدند. امــا در دوران 
ایثارگران  فعالیت مشکالت  و  حیات 
و خانواده های شهدا را برایشان ارسال 

می کردیم تا رسیدگی کنند.

۰917۰۰۰5842/ چــرا فقط باید به 

بازنشستگان تأمین اجتماعی توجه شود، 
هم افزایش حقوق باال و هم خدماتی مثل 
وام و... همین مزایا را برای بازنشستگان 

نیروهای مسلح هم در نظر بگیرند.

۰912۰۰۰9538/ خیلی ها می گویند 

بــرای اصالح حجاب و عفاف در جامعه 
بایــد کار فرهنگی کرد. امــا واقیت این 
است که همه گیر اقتصادیم، لقمه حرام و 
شبهه ناک بی غیرتی و بی حیایی می آورد، 
لقمه زیرســاخت هر کار فرهنگی است. 
لقمه ها را درســت کنیم، خــود به خود 
کارهای فرهنگی خوب و تمیز و اثرگذار 

پشت سرش می آید.

بــه  خوشــبینی   /۰912۰۰۰4314

آمریکا در مذاکرات، حرام مطلق اســت! 
دشمنان بدانند امت حزب الله پشتیبان تیم 
مذاکره کننده انقالبی است و دسیسه های 

آن ها راه به جایی نخواهد برد.

۰935۰۰۰6524/ با توجه به فضیلت 

خوانــدن دعای عرفــه در زیرآســمان، 
می توان از پادگان های نیروهای مســلح 
بــرای حضور خانواده ها و قرائت دســته 
جمعی دعا اســتفاده کرد. از مســئوالن 
خواهشــمندیم در این مورد مســاعدت 

کنند./کبری معصومی از تبریز

همایش ملی تربیت در نیروهای مســلح همراه با 
رونمایی از 21 کتاب در حوزه »تربیت در نیروهای 
مسلح« به میزبانی دانشــکده شهید محالتی قم، 
با حضور سردارسرلشــکر باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح، آیت الله اعرافی مدیر حوزه های 
علمیه کشور، حجت االسالم والمسلمین عبدالله 
حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه و جمعی 
از مســئوالن و کارکنان حوزه تربیــت و آموزش 

نیروهای مسلح برگزار شد.

 Bتدوین نظام جامع معنویت و تربیت   افزا
سردار سرلشــکر محمد باقری در این همایش با بیان 
اینکه علــم بدون تزکیه و تربیت به عنــوان مانع برای 
رشد انســان مطرح شده اســت، عنوان کرد: »تزکیه 
در کنار تعلیم و مقدمه بر آن یا بعد از آن مطرح شــده 
است و این همراهی همواره دیده می شود و تجربه 43 
ساله ای که شاهد بودیم، نشان می دهد در همه مقاطع 
اگر مأموریتی درست انجام شده است، نتیجه همراهی 
و وجود تربیت اســالمی در رزمندگان و تالشــگران 
حوزه های مأموریتــی بوده اســت.« وی اضافه کرد: 
»اگر در کشــور مشــکلی وجود دارد، بیش از آنچه به 
مسئله ندانســتن و ضعف مدیریت برگردد، به نقصان 
در تهذیب، تزکیه و ســاختن انسان های درست کار بر 
می گردد، واال اگر انسان متعهدی وجود داشته باشد یاد 

گرفتن کار درست، سخت نیست.«
ســردار باقری با بیان اینکه بیشــتر کشورهای دنیا 
ممکن اســت تهدیدی نداشــته باشــند یا با یک نوع 
تهدید روبه رو باشند، عنوان کرد: »نیروهای مسلح ما 
با تهدیدهای گوناگونی روبه رو هستند، نظام اسالمی ما 
که حاصل قرن ها تالش و مجاهدت است، از جهات 

مختلف مورد تهاجم، توطئه و تهدید قرار دارد.«
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: 
»ما نیازمند نظام جامع تربیتی هســتیم که تنوع نیروی 
انسانی را دربر گیرد؛ از جوانان بزرگواری که دو سال از 

مهم ترین سال های عمر خود را در نیروهای مسلح طی 
می کنند تا بسیجیان، پایوران و دیگر اعضای نیروهای 

مسلح که در این نیرو خدمت می کنند.«
وی با تأکید بر اینکه علم و دانش به تنهایی کفایت 
نمی کند، عنوان کرد: »مسئله تربیت موضوعی اساسی 
اســت و من از این همایش انتظار دارم که با تحقیق و 
پژوهش و کار علمی گسترده راهکارها مشخص شود 
و نظام جامع تدوین شــود. نظام ها باید معنویت افزا و 
تربیت افزا باشد و چگونگی رسیدن به این نظام ها باید 

بررسی شود.«
ســردار باقری از ارائه راهکارها و اجرایی شــدن 
برخی از آنها از ســوی پیشکســوتان یاد کرد و گفت: 
»بازوی قدرتمند روحانیت در تمامی نیروهای مسلح 
حضور دارند و محبوب هستند و با گفتار و رفتار خود 
هدایت می کنند و فرماندهان نیز از این امر اســتقبال 
می کننــد.« وی با بیان اینکه ما مســئول امر تربیت در 
نیروهای مسلح هســتیم، تصریح کرد: »امیدواریم با 
پرداختن به حوزه تربیت بتوانیم نیروی مورد نیاز نظام 

اسالمی را تربیت کنیم.«

 Bشهید سلیمانی، الگوی تربیتی
آیت الله علیرضا اعرافی هــم در این همایش، با بیان 
اینکه فلســفه، فقه و اخالق هر یک به عنوان پایه های 
دفاعی اسالم بر اساس منابع دینی قابل بررسی است، 
اظهار کرد: »نیروهای مسلح باید در این سه حوزه ورود 

کرده و مباحث مرتبط با خود را استخراج کنند.«
وی اضافه کرد: »ما در حوزه اخالق و نظام ارزشی 
تربیت در عرصه دفاع و جنگ از منظر اســالم نیازمند 
مطالعات گسترده تری هستیم و نیروهای مسلح انقالب 

اسالمی باید به این موضوع ورود کنند.«
اعرافــی ادامه داد: »افرادی کــه می خواهند نظام 
تربیتی و اخالقی نیروهای مسلح را استخراج و تدوین 
کنند، باید بدانند که هم باید نظام عام اخالقی اسالم را 
بررسی کنند و هم باید به نظام های تخصصی تر ورود 

کنند.« وی با بیان اینکه عنصر کلیدی که به همه اجزا 
جان می دهد »فرماندهی« است، عنوان کرد: »ویژگی 
نیروهای مســلح نظام اسالمی این اســت که از نظر 
تئوریک بر پایه فلســفه، فقه و اخالق اسالمی تشکیل 

شده و محور آن فرماندهی الهی است.«
عضو شــورای عالی انقــالب فرهنگی تصریح 
کرد: »انسان های بزرگ در نظام دفاعی اسالم افرادی 
هســتند که بتوانند دوگانه ها را بررسی کنند و مورد 
توجه قرار دهند که از جملــه این دوگانه ها می توان 
به شــجاعت و مهرورزی، فرماندهی و دوســتی، 
فرماندهی و تواضع، فرمانبری و اطاعت از یک سو 
و نقادی و پیشــنهاد دادن از سویی دیگر و همچنین 
سلســله مراتب و اخوت اشــاره کرد که حاج قاسم 
ســلیمانی شــخصیتی بود که این دوگانه ها را مورد 

توجه قرار داده بود.«
اعرافی با بیان اینکه تدوین کننــدگان نظام تربیتی 
نیروهای مســلح فلســفه، فقه و اخالق اسالم را باید 
بدانند و بر آن آگاه باشــند، عنوان کرد: »این نظام باید 
به اخالق حرفه ای توجه کند و بتواند دوگانه های تربیت 

نظامی را بازشناسی و به آنها بپردازد.«

 Bمؤلفه برتری دهنده
حجت االسالم والمسلمین عبدالله حاجی صادقی هم 
در این همایش، برجســته ترین مؤلفه برتری نیروهای 
مسلح انقالب اسالمی بر نیروهای مسلح تمام جهان 
را »تربیت دینی« دانســت و گفت: »امروز خوشحال 
هســتیم که رهبر معظم انقالب اسالمی سکان داری 
نیروهای مسلح را به شخصیتی علمی سپردند و نگاه 
علمی این شــخصیت را در فرماندهی مجموعه های 

مختلف می بینیم.«
وی با بیان اینکه در بحث چیســتی تربیت، شکوفا 
کردن حیات انسانی انســان از دل حیات مصنوعی را 
یاد گرفته ایم، عنوان کرد: »قرآن کریم تأکید دارد که اگر 
انسان در حیات انسانی نباشد، در حیات نباتی در جا 

می زند و قیمت او از حیوان نیز پست تر می شود.«
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با تأکیــد بر اینکه رفع موانع تربیــت باید در نیروهای 
مســلح بیشــتر مورد توجه قرار گیرد، مطــرح کرد: 
»بازخوانی نظام های نیروهای مســلح و جاری شدن 
تربیت در ســازمان راهکاری مؤثر اســت که باید در 

اولویت قرار گیرد.«
وی خاطرنشــان کرد: »برخــی از نظام ها حرکت 
ند می کند و ما برای اینکه بتوانیم نظام های 

ُ
تربیتی را ک

تربیتــی را نهادینــه کنیم، باید نســبت به ســه گروه 
روحانیون، فرماندهان و استادان به منزله عناصر اصلی 

متمرکز شویم.«
حاجی صادقــی در پایان گفــت: »امیدواریم این 
نشســت ها مقدمه یــک حرکت جهادی در ســطح 
نیروهای مســلح باشد و ما بتوانیم مطالبه اصلی رهبر 
معظم انقالب اسالمی را مبنی بر اینکه نیروهای مسلح 
سرشار و ســرریز کننده تربیت به بدنه جامعه باشند، 

محقق کنیم.«

تربیت دینی  مؤلفه برتری نیروهای مسلح
در همایش ملی تربیت در نیروهای مسلح تأکید شد

معاون نیروی انسانی سپاه معاون سیاسی سپاه

به گزارش خبرنگار صبح صادق، معاون سیاسی 
ســپاه در جمع فرماندهان، مسئوالن و اعضای 
قرارگاه جهادتبیین سپاه سلمان استان سیستان و 
بلوچستان با اشاره به فرمان رهبر معظم انقالب 
مبنی بر جهاد تبیین تأکید کرد: »جهاد یک امر 
تعطیل ناپذیر و همیشگی است؛ اما شکل جهاد 

در هر دوره ای متفاوت است.«
ســردار جوانی افزود: »عامل اصلی تأمین 
عزت جامعه اسالمی، جهاد است. اگر جامعه 
اسالمی بخواهد عزت داشته باشد، این عزت 
حاصل نمی شــود مگر در پرتو جهاد.« سردار 
جوانی با اشاره به اینکه تعداد 600 آیه از آیات 
قرآن کریم درباره مبحث جهاد اســت، افزود: 
»وجــود این تعداد آیات نشــان دهنده اهمیت 
جهاد است.« معاون سیاسی سپاه افزود: »جهاد 
تبیین اهمیت ویژه ای دارد که سپاه برای تحقق 
آن قرارگاه تشــکیل داده اســت. موفقیت سپاه 
در مقاطعی که دشــمن ورود جدی پیدا کرده، 
در مردمی کردن مبارزه با دشــمن بوده است. 
چون جهــاد یعنی مبارزه و جوهــره اصلی آن 
مبارزه با دشمن خداست. جهاد تبیین در واقع 
بیان حقایق اســت. اگر جهــاد تبیین اولویت 
ماســت، باید آن را مردمی کرد. دشمن به این 
نتیجه رســیده اســت که نمی تواند با ما وارد 
جنگ نظامی شــود؛ چون بــه خوبی می داند 
از جنگ با ایران دچار خســران خواهد شد و 
این جمله شــهید سلیمانی باید معتبر باشد که 
»شما جنگ را شروع می کنید، ولی ما پایانش 
می دهیم.« سردار جوانی با اشاره به این نکته که 

مشــکالت اقتصادی مورد رصد و امید دشمن 
اســت، گفت: »برخالف القائات دشــمن که 
می گوید این دولت در رفع مشکالت اقتصادی 
ناتوان است، اما شواهد نشان می دهد، ما داریم 
به ســمت استفاده درســت از ظرفیت ها پیش 

می رویم.«
وی با طرح این پرســش که چگونه می شود 
اذهان را تحت تأثیر قرار داد؟ ادامه داد: »با تهیه 
و تولید محتوای هوشمندانه می توان ذهن ها را 
تحت تأثیر قرار داد، واقعیت ها و نقاط قوت را 
گفت و پیشــرفت ها را تبیین کرد.« وی اذعان 
داشــت: »جنگ شناختی جنگ تسخیر اذهان 
و بــه اســارت در آوردن مغزهاســت، جنگ 
کشــاندن آدم ها به وادی اندیشیدن، آن گونه که 
آنهــا می خواهند، نگاه کنیــم، آن گونه که آنها 

می خواهند، حس کنیم، تصمیم بگیریم... .« 
سردار جوانی افزود: »اساس جنگ شناختی 
تحریف و دروغ اســت. دشمن و کسانی که در 
این اردوگاه هستند، با اســتفاده از ابزار رسانه 
تالش می کننــد از جبهه حق و هرآنچه متعلق 
به این جبهه اســت، تصویرســازی نادرست 
بــه مخاطب القا کنند. تصویــری که بدبینی و 

ناامیدی ایجاد کند.«
دکتر جوانی تصریح کرد: »مجاهد عرصه 
تبیین باید چهار خصیصه داشته باشد؛ 1ـ داشتن 
اطالعات و آگاهــی، به ویژه در مــورد تاریخ 
 معاصر ایران، 2ـ ذهن فعــال، 3ـ زبان گویا و 

4ـ شجاعت در گفتار.«

همایــش مدیران نیــروی انســانی نمایندگی  
ولی فقیه در ســپاه با حضور مســئوالن نیروی 
انسانی رده ها در ســتاد نمایندگی ولی فقیه در 

سپاه برگزار شد. 
به گــزارش صبح صــادق در ابتــدای این 
همایش سردار نقی زاده، معاون نیروی انسانی 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه اهداف همایش را 
تشریح و بر انجام وظایف محوله مبتنی بر دستور 
نیروی انسانی و برنامه های ابالغی تأکید کرد. در 
ادامه سردار کریمی، معاون نیروی انسانی سپاه، 
سیاست ها و مطالبات معاونت نیروی انسانی 
سپاه را تشریح کرد و با تشکر از زحمات مدیران 
نیروی انسانی در رده ها که کاری پرمشقت را بر 
عهده دارند، گفت: »مسائل کلیدی و فراوانی 
پیش روی نیروی انســانی رده ها وجود دارد.« 
وی افزود: »اولین موضوع این اســت که باید 
ســازمان و رســالت و مأموریت آن را خوب 
شناخت و بر اهداف و برنامه های کالن سپاه به 
عنوان وظیفه مؤثر متمرکز شد،  باید ویژگی های 
نیروی انسانی مورد نیاز را بشناسیم و بدانیم چه 
پاســدارانی با چه ویژگی هایی مورد مطالبه ما 
هستند و برای پاسداری از دستاوردهای انقالب 
اسالمی مناسبند.«  معاون نیروی انسانی سپاه 
در ادامه گفت: »به فناوری و استفاده از سامانه ها 
در ســازمان باید توجه ویژه کنیــم، نه به عنوان 
بانک اطالعات، بلکه به عنوان هوشمندسازی 
و قدرت تجزیه و تحلیل که بتوانیم در زمینه بهتر 
خدمات دادن از ســامانه ها استفاده کنیم.« وی 
با تأکید بر توسعه نســل فرماندهی و مدیریت 

در سپاه خاطرنشان کرد: » باید با استعدادیابی 
و شایسته گزینی به تربیت فرماندهان و مدیران 

آینده سپاه اهتمام بورزیم.«
ســردار کریمــی با اشــاره به ضــرورت 
کیفی ســازی ســرمایه انســانی، گفــت: »به 
کارگیری مطلوب و صحیح کارکنان بر حسب 
نیاز ســازمان و پرهیز جدی از اسراف سرمایه 
انسانی از نکات کلیدی و مهم در موضوع منابع 
انسانی است که باید با تقویت آموزش های مورد 
نیاز به ارتقای کارکنان و سازمان کمک کرد.« 
وی در پایان تأکید کرد: »توجه ویژه به سربازان 
و احترام و تکریم آنان و رفتار مناســب با ایشان 
مطالبه فرمانده معظم  کل قواســت؛ چون آنها 

آینده جامعه هستند.«
دیگــر ســخنران ایــن همایــش ســردار 
نمایندگی  هماهنگ کننده  معاون  فرجیان زاده، 
ولی فقیه در ســپاه بود. وی بــا تأکید بر جذب 
بهترین ها در نمایندگی در بعد اخالقی، رفتاری، 
استعداد،  توانایی و مهارت گفت: »توجه ویژه 
به بازنشستگان ســپاه و خانواده ها و برگزاری 
برنامه های فرهنگی، تفریحی و بصیرتی برای 
آنها باید مورد توجه مسئوالن و فرماندهان قرار 
گیــرد.« وی در ادامه گفــت: »توجه و تمرکز 
ویژه ای بر وضعیــت ســربازان در نمایندگی 
کنید؛ از مراکز آموزشــی تا مراحل خدمت، تا 
در این دوره آثار رفتاری، اخالقی و اعتقادی بر 
آنها داشته باشــید.« سردار فرجیان زاده بر ارائه 
خدمات به کارکنان مناسب با شأن و منزلت آنها 

و کمک به حل مشکالت آنها تأکید کرد.

نیازمند  جهادتبیین 
شجاعت در گفتار است

ورت کیفی سازی و به کارگیری  ضر
مطلوب پاسداران و سربازان

   خبر       خبر    
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کالس کسب معرفت

هیچ انسانی در عالم نمی تواند وجود داشته 
باشــد که اهداف معنوی را در زندگی خود 
در نظر نگیرد. مادی تریــن آدم ها هم نیاز به 
معنویــت را در خود احســاس می کنند. او 
برای این امر به نیرویی باالتر نیاز دارد تا این 
 نیاز معنوی را برای او محســوس و ملموس 

کند. 
این معنویت مــی تواند از راه درســت 
به دست بیاید و هم می تواند از راه نادرست، 
اما در احســاس این نیاز شک وجود ندارد. 
آنان  کــه مکتبی هســتند، در محضر قرآن، 
پیامبر)ص( و اهل بیــت)ع( زانو می زنند و 
آنان کــه مکتبی نیســتند، در خطر انحراف 
و ســپس برگزیدن معنویت هــای جعلی و 

دروغین هستند.
 اهل بیت)ع( برای انتقال این معنویت هم 
از قوای عقلی اســتفاده می کنند و هم قوای 
احساسی و معنوی. معرفی خدا و دینش نیز با 
همین روش است، عقل و قلب. نمونه آشکار 
این روش را می توانیم در بیان امام حسین)ع( 

در روز عرفه ببینیم.
 امام)ع( در »دعــای عرفه« تمام ابزاری 
را که می توان به شــناخت خداوند رســید، 
به کار می گیرند. این روش به ترتیب از حمد 
و ســپاس نعمات خداوند شروع می شود و 
با شــمارش این نعمت ها، معرفی خداوند 
با ذکر صفات او، تبیین رابطه خدا با انسان، 
اعتراف به نقص در بندگی، معرفی انســان 
و خودشناسی، بازگشــت دوباره به معرفی 
خدا، تضرع و اظهــار فقر در برابر خداوند، 
به کارگیری الفاظ احساســی و محســوس 
در کنار الفاظ و نگاه عاقالنه، درخواســت 
هدایــت، نصــرت و نعمــت از خداوند، 
برشــمردن امدادهــا و کمــک خداوند به 
بندگانش و اعتراف به گناه کار بودن ادامه پیدا 
می کند و بار دیگر با حمد و سپاس خداوند 

پایان می یابد.
 »دعــای عرفــه« نمونــه کاملــی برای 
خداشناســی و خودشناسی است و عبارات 
آن کالس درسی برای یک بندگی آگاهانه و 
عارفانه اســت که عقل را در کنار قلب قرار 
می دهــد و در لطیف ترین عبــارات خدا و 
انسان را توصیف می کند. دعای عرفه قلب 
را نشــانه گرفته و می خواهد با طهارت آن به  

سرعت سوی خدا رفت. 
در کل هــدف دعــا ایــن اســت کــه 
استدالل های عقالنی را با احساسات روحی 
همــراه کند و زیباترین حــاالت را به وجود 
بیاورد؛ اما دعــای عرفه جایگاه ویژه تری در 
میــان ادعیه دیگر دارد. جایــگاه ویژه ای در 
زدودن زنگارهایی که با گنــاه بر دل و قلب 

انسان رسوب کرده است.

   عرفه    

ایمانمعینی
کارشناس علوم اسالمی

سیدحسین
خاتمیخوانساری
دبیر گروه معارف

یکی از مهم ترین راه های نشر معارف دین و مکتب، 
تبلیغ چهره به چهره است. تأکید آیات و روایات بر 
این نوع تبلیغ و ســیره رسول خدا)ص( پیش و پس 
از اعالم عمومی رسالت شــان، مؤیــد این امر مهم 
اســت. خطبه ها، ســخنرانی ها و مناظرات متعدد 
ائمــه طاهرین)ع( در طول حیات ظاهری شــان نیز 
از جمله این تبلیغ ها و دعوت هاســت. ســال های 
ســال علما و بزرگان دین با تأسی به اهل بیت)ع( به 
این نوع تبلیــغ عمل کردند و به موفقیت های زیادی 
رسیدند. از طرفی دشمنان اسالم و مکتب تمام تالش 
خود را می کنند تا این ارتباط دوســتانه و هم دالنه را 
به سردی بکشــانند و مردم و ملت های مسلمان را 
از هم دور کنند. بســیاری از اتفاقــات تلخ در میان 
ملت های مسلمان به دلیل همین دوری صورت گرفته 
است؛ اختالفاتی که هرچه جلوتر رفت، بیشتر شد 
و شــکاف های قابل جبران و جبران ناپذیری ایجاد 
کرد. اگر کســی بخو اهــد راهی بــرای جبران این 
معضل پیش پای ما بگذارد، چه راهی را پیشــنهاد 
می دهد که مســلمانان از ملت هــای مختلف گرد 
یکدیگر جمع شــده و با انتقــال اطالعات صحیح 
وحدت و یکپارچگی را ایجــاد کنند؟ بله، بهترین 
زمان می تواند در خالل »مناســک حج« باشد. این 
موقعیت ناب نمی تواند در مکان و زمانی دیگر اتفاق 
بیفتــد و امکان گفت وگو را برای مســلمانان ایجاد 
کند؛ زیرا حکومت هایی که پیرو اسالم ناب نیستند 
و خود را سرسپرده قدرت های ستمگر قرار داده اند، 
به هم فکری، هم نظری و هم اندیشــی مسلمانان به 
ویژه علمای آن تمایلی ندارند. به عکس در کشور ما 
نه تنها این تمایل دیده می شود، بلکه شجاعت مطرح 
کردن آن و استفاده از فرصت وحدت برای ایستادگی 
در برابر قدرت های زورگو و مستکبر و پیشرفت های 

مختلف ملت های مسلمان نیز وجود دارد. 
پرچمدار وحدت و هم گرایی مسلمانان و مشوق 
اصلی ملت ها برای استقامت و ایستادگی و باال بردن 
توان معنوی و مادی در جهان اســالم، رهبر معظم 
انقالب حضرت آیت اللــه خامنه ای)دامت برکاته( 
اســت. ایشان در طول ســال و در میان سخنرانی ها 
و توصیه های متعدد و مکرر خود در مناســبت های 
مختلف این موضوع را تأکید فرموده و مسلمانان را به 
گفت وگو و هم اندیشی با یکدیگر ترغیب می فرمایند. 
توجه به بیانات ایشــان در یک دهه اخیر نکات ناب 
را در اختیار مــا قرار می دهد که بــا جمع آوری آن 
در کنار بکدیگر می بینیم چقدر ایشــان بر رفاقت و 
صمیمیت مسلمانان تأکید دارند و چقدر آن را الزم 
و مؤثر می دانند. کافی اســت بیانات، دســتورات و 
درخواست های ایشان از سال 1390 تا سال جاری 

به طور دقیق بررسی شود. 
ایشان در بیانات شــان در دیدار کارگزاران حج 
مورخ 1391/7/3 می فرمایند: »حج جایی اســت 
که مســلمان ها از همه دنیای اســالم در آنجا جمع 
می شوند. فرهنگ های مختلف، نژادهای مختلف، 
زبان هــای مختلف، صنــوف لغــات و لحن ها و 
لهجه های گوناگون  ـ به تعبیر امام حسین)ع( در دعای 
مبارک عرفه ـ همــه در آنجا مجتمعند، متفقند. این 
وحدت که شکل جسمانی و مادی آن در اجتماعات 
بزرگ حج دیده می شــود، باید عمق پیدا کند؛ همه 

احساس کنند که در مقابل یک خطر قرار دارند، در 
مقابل یک دشــمن قرار دارند؛ همه از عمق وجود، 
نسبت به این دشــمن برائت بجویند. معنای برائت 
از مشرکین در حج، اینجا ظاهر می شود.« پس ابتدا 
بایــد مهم ترین امکان حج را بفهمیم و آن را دریابیم 
تا موجب پیشرفت معنوی، علمی، اخالقی و مادی 
ما شــود. ضمن آنکه  اتفاق نظر در برائت از ابلیس 
آن ایجاد آمادگی برای برائــت از ایادی و نوکرانش 
می کند؛ اما این مهم به ارتباط مسلمانان با یکدیگر 
نیاز دارد. ایشــان در ادامه سخنان شــان می گویند: 
»ارتباطات با برادران مســلمان در دنیای اسالم باید 
در این مرکز مهم احیا شــود. ارتباطات، ارتباطات 
دولت ها نیســت. ارتباطات دولت هــا، ارتباطات 
رسمی اســت، ارتباطات زبانی است، برای مسائل 
دیگری است. ارتباط بین آحاد امت اسالمی، ارتباط 
قلبی اســت؛ این با ارتباط آحاد ملت ها با یکدیگر 
حاصل می شــود.« تعبیر زیبای رهبــری در مورد 
کیفیت ارتباط مسلمانان با یکدیگر و قلبی دانستن آن 
جزء ناب ترین تعبیرات است که می تواند روشنگر راه 

مبلغان هم باشد.
رهبر معظم انقالب برای کســانی که می توانند 
ارتباط لفظی بگیرند و به زبان های مختلف ســخن 
بگویند و از راه تفهیم، مداقه، تعقل و تفکر وارد این 
کارزار شوند، نسخه ای جدا دارند و برای کسانی که 
نمی توانند با بیان و ذکر نکات مختلف این رسالت را 
انجام دهند هم یک نسخه دارند. نسخه دوم جالب تر 
اســت؛ زیرا در آن نیازی نیست به چند زبان رسمی 
دنیا مسلط باشیم تا بتوانیم اسالم ناب را نشر دهیم. 
کافی است نشان بدهیم یک مســلمان با پیروی از 
اسالم ناب می تواند چقدر زیبا و مؤدبانه رفتار کند و 
چقدر می تواند با عملش افراد را به خود جذب کند. 
این دو دســته و دو روش در بیان رهبر معظم انقالب 
این طور می آید که »در دیدار با برادران مسلمانی که 
از کشــورهای دیگر آمده اند، آنهایی که اهل زبانند، 
می توانند حرف بزننــد، با زبان اظهار محبت کنند، 
اظهار تعارف کنند، بر روی نقاط مشترک تکیه کنند؛ 
آنهائی که اهل حرف زدن نیستند، با عمل: جا بدهید، 
مهربانی کنید، محبت کنید، بعضی از ســختی ها و 
خشــونت ها را تحمل کنید؛ یکی ممکن است تنه 
بزند، شــما در مقابلش لبخند بزنید. در عمل سعی 
کنید این ارتباط به وجــود بیاید؛ نه فقط برای اینکه 
آبرو و عزت ایران و ملت ایران را حفظ کنیدـ که البته 
این در جای خودش خیلی مهم است؛ چقدر خوب 
است که یک ملت بتواند کرامت خود، ارزش خود، 
پایبندی خود به آداب و اخالق انسانی و اسالمی را 
نشان بدهد ـ بلکه برای اینکه این ارتباط قلبی برقرار 
شود. اهل هر نژادی است، اهل هر زبانی است، اهل 

هر مذهبی است، مسلمان است.« 
پیامبــر اســالم)ص( که بذر دینــش را در قلب 
انسان ها کاشت و محصول بسیاری را در کوتاه مدت 
جمع فرمود، همان معلم بی همتایی اســت که ما را 
به ارتباط گرفتن با قلب و ورود از قلب به ذهن افراد 
و جذب آنان تشویق می فرمایند. رهبر معظم انقالب 
نیز با در نظر داشتن این نکته ارتباط قلبی مسلمانان 

را بهترین راه برای رسیدن به اهداف عالی می دانند.
این مهم باید در طریقــی که قرار دارد به کمال و 
بلوغ برسد و عاری از اشکاالتی شود که اثرگذاری را 
کم می کند. معظم له در خصوص این بلوغ می گویند: 
»حج مایه اقتدار جامعه اســالمی است، مایه اقتدار 
اّمت اسالمی اســت. آن روزی که ما مسلمان ها در 
کشورهای مختلف، از مذاهب مختلف این توفیق 

را پیدا کنیم، این بلوغ فکری را پیدا کنیم که در واقع 
و به معنای حقیقی کلمه »اّمت اسالمی« را تشکیل 
بدهیم ـ که متأّسفانه تا حاال ما مسلمان ها این توفیق را 
پیدا نکردیم و به این بلوغ سیاسی و فکری و اخالقی 
نرســیدیم ـ و بتوانیم مجموعه  مسلمان ها از اقصای 
شــرق عالم تا منتهای غرب عالم اسالمی یک اّمت 
باشــیم، ولو با دولت های مختلف، آن  روز خواهیم 
فهمیــد که حج چگونــه مایه اقتدار و اســتحکام و 
اعتال و آبرومندی این اّمت است.«)بیانات در دیدار 
کارگزاران حج، 1392/6/20( همچنین می فرمایند: 
ت های مســلمان در حج باهم آشنا می شوند، 

ّ
»مل

نس پیــدا می کنند، زبان هم را می فهمند ـ منظور از 
ُ
ا

زبان، لغت نیست، منظور فرهنگ حاکم بر ذهنّیات 
یکدیگر است ـ با آن آشــنا می شوند، به هم نزدیک 
می شوند، شــبهه ها برطرف می شــود، دشمنی ها 
کم رنــگ می شــود و به تدریج برطرف می شــود، 
دل ها به هم نزدیک می شــود، دست ها به کمک هم 
ت ها 

ّ
می آیند، کشورها می توانند به هم کمک کنند، مل

می توانند به هم کمک کنند؛ این حج اســت. حاال 
ی هســتند یا مباشر 

ّ
در مقام عمل، آنهایی که متصد

هســتند، چقدر کمک می کنند یا اجازه می دهند که 
حج این جور برگزار بشود؛ آن بحث دیگری است، 
اّما حج این اســت: یک ظرفّیت بی نظیر معنوی، در 
کنار یک ظرفّیت بی نظیر اجتماعی و جایی برای ابراز 
عقیده و بیان موضع اّمت اسالمی.«)بیانات در دیدار 
کارگزاران حج، 1396/5/۸( و نیز با تأکید فراوان در 
ســال های بعد به کارگزاران حج دستور می دهند به 
این ایجاد ارتباط عاطفی و قلبی مسلمانان کشورمان 
با مســلمانان دیگر کشــورها کمک کنند. ایشان از 
مســئوالن حج می خواهند: »در تمــام برنامه های 
حجاج محترم و مدیران مربوطه، این معنا باید لحاظ 
صال، تفاهم، توافق. البّته حکومت 

ّ
بشود: ارتباط، ات

ط بر آن منطقه این را نمی خواهند، هرجوری 
ّ
مســل

که ممکن است، موانع ایجاد می کنند؛ امروز وسایل 
هم زیاد است. ارتباطات باید برقرار بشود، اجتماع 
اّمت اسالمی باید شــکل بگیرد.«)بیانات در دیدار 
کارگزاران حج، 1397/4/25( ایشــان همچنین از 
حجــاج می خواهند نماینده مذهــب خود در میان 
دیگر مذاهب و مردم مســلمان باشــند و با رعایت 
آداب اخالقی، عرفی و انســانی نگاه ها را به سمت 
خود جلب کنند تا هر کسی رفتار و گفتار آنها را دید 
یا شنید، یک شیعه واقعی را در ذهن تصور کند. رهبر 
فرزانه انقالب از همه می خواهند: »یکی از چیزهای 
مهّمی که حّجاج ایرانــی باید به آن توّجه کنند، این 
ّیت ایرانی و هوّیت 

ّ
است که حاجی ایرانی باید به مل

ایرانــی و جمهوری اســالمی ایران آبرو ببخشــد؛ 
نا َزینا. رفتار حاجی ایرانی ـ چه رفتاری که با 

َ
کونوا ل

دوستانش دارد، در سلوک طبیعی زندگی اش دارد، 
با وقار، با متانــت، با رفتار عاقالنه، خردمندانه؛ چه 
ت ها و مانند اینها دارد، 

ّ
رفتاری که با بقّیه  فرقه ها و مل

محّبت، منطق، اســتدالل، رفتار محترمانه؛ در همه  
لقّیات اجتماعی 

ُ
اینها ـ باید نشان بدهد برجستگی خ

 یک چیز مهّمی اســت. باز 
ً
ت ایران را؛ این واقعا

ّ
مل

در روایات ما از طرف ائّمه)علیهم  الّسالم( به شیعیان 
تأکید زیادی شده است که رفتارتان را، گفتارتان را، 
برخوردتان را، ُمدارا تان را با بقّیه مسلمان ها جوری 
کنید که مایه  آبرو باشید، مایه  عّزت باشید.« )بیانات 

در دیدار کارگزاران حج، 139۸/4/12(
دشــمنان اسالم همیشه ســعی دارند هر کشور 
مســلمانی را در کشور مسلمان دیگر بی آبرو کنند و 
با نشر اخبار کذب و ســیاه نمایی نگاه مسلمانان را 

به یکدیگر تغییر دهند و در این تغییر نگاه به فتنه گری 
خود و چپاول مادی و معنوی کشــورهای مسلمان 
دســت بزنند. این نگاه بایــد در تعاملی که حجاج 
می توانند با یکدیگر داشــته باشــند، اصالح شود. 
به عبارتی تســلط حکومت های سرسپرده بر رسانه 
بر ذهنیت و نگاه مســلمانان به یکدیگر اثر گذاشته 
است؛ پس مسلمانان باید در یک تعامل رودررو این 
نــگاه را اصالح کنند. در باال هم ذکر شــد که به دو 
نحو گفتاری و رفتاری می توان این کار را انجام داد. 
رهبر معظم انقالب در اینباره می گویند: »یک نکته 
اساسی دیگر که باز نقطه  قّوت حج است و مایه اقتدار 
حج است، این است که فرهنگ اسالمی ناب میان 
مســلمانان تبادل پیدا کند، تجربیات اسالمی میان 
مســلمان ها تبادل پیدا کند. از فالن کشور اسالمی 
ممکن اســت ما چیزهایی شنیده باشیم، اّما شنیدن 
فرق می کند با اینکه انســان با مردمــی که اهل آن 
کشورند بنشیند، رویاروی از آنها بشنود؛ او هم آنچه 
را که درباره ایران اسالمی عزیز ما شنیده است، این  را 
با آنچه که در شما می بیند، از شما می شنود، مقایسه 
بکند، بتواند حقیقت را کشــف کنــد.« همچنین 
می فرمایند: »حضور شــما در حج، در این عرصه  
بین المللی این فرصت را به شما می دهد که حقایق 
را منتقل کنید؛ نه فقط با زبان، بلکه با زبان و عمل؛ 
حقایق اســالم را بگویید، حقایق شیعه را بگویید، 
حقایق انقالب اســالمی را بگویید، ماجراهایی را 
که امروز وجــود دارد بگویید.«)بیانــات در دیدار 
کارگزاران حج، 1392/6/20( کاری که دشــمنان 
با رسانه های شان می کنند، ایجاد کدورت و دشمنی 
میان مسلمانان و تغییر ذهنیت اســت. ما باید رفع 
کدورت  ها و ذهنیت های غلط را نشانه بگیریم و آنها 
را اصالح کنیم. گاهی مصلحت است که اتفاقی را 
نادیده بگیریم و همان طور که خودمان نیاز داریم، به 
گذشــتن دیگران از کارهای اشتباه مان، از رفتارهای 
اشتباه یا تصمیمات جبری دیگران هم باید بگذریم 
تا دشــمن از این رفتارها و اختالفات ســوء استفاده 
نکنند و مدام در تنور آن که می تواند به سردی برسد، 
ندمد و آن را مشــتعل نکند. گاهی هم می شــود که 
اشتباه تصمیم گیران یک کشور باعث صدمه به مردم 
کشور دیگری شده است، حال تکلیف چیست؟ آیا 
باید این اشتباه باعث دشمنی چندین ساله شود؟ یا 
با تغییر حکومت های مســلمانان نسبت به یکدیگر 
نگاهی درســت پیــدا کنند؟ رهبــر معظم انقالب 
بخشش و گذشت از این رفتارها را مصلحت امت 
مســلمان می دانند و می فرمایند: »امروز مصلحت 
بزرگ دنیای اسالم در این است که برادران مسلمان، 
دل شان با یکدیگر صاف باشــد؛ مشترکات دارند؛ 
این  همه مشــترکات بین مسلمان ها هست؛ دشمن 
می خواهد همین مشــترکات را نفی کند. امروز در 
مناطقی از دنیای اسالم، علیه شیعه تبلیغاتی می شود 
که متوجه به این است که همین مشترکات را بردارد. 
هرچه می توانید کاری کنید که این عدم تفاهم ها، این 
سوءظن ها، این دروغ پردازی ها باطل بشود. اجتماع 
مســلمانان در حج، یک فرصت بزرگ است؛ این 
فرصت را نباید از دست داد؛ از این فرصت بهترین 
استفاده ای که می شود کرد، هم دل کردن مسلمانان 
با یکدیگر است؛ در اجتماعات، همه باهم شرکت 
کنند؛ در مراســم معنوی، عبــادی، نماز، همه باهم 
شرکت کنند؛ همه باهم به خدای متعال سجده کنند؛ 
در مقابــل خانه  خدا، خدا را عبــادت بکنند. حربه  
دشمن را از دست دشمن بگیرید.«)بیانات در دیدار 

کارگزاران حج، 1393/6/16( 

کنگره وحدت و اقتدار
تأملی بر مطالبه ولی امر مسلمین از مسلمانان در ایام حج ابراهیمی
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شگفت انگیزترین حکمتی که در حج مشهود است، احساس 
وحدت و همبستگی است که در حد اعالی مفهوم انسانیت، 
به برکت اســالم به وجود می آید. به گونه ای که عالم و جاهل، 
کوچک و بزرگ، زن و مرد، سیاه و سفید، در کنار یک »کانون« 
و بر اساس یک »قانون« می جوشند و می خروشند، می روند و 

می دوند، می نشینند و بر می خیزند.
 ایــن خیزش و خــروش، رفت و بازگشــت، چرخیدن و 
گردیــدن همه در یک جهــت و در یک خــط و در یک مدار 
 و بــر یک محور اســت و او »الله« اســت و »اللــه«، »اکبر«

 است.
شرح نهج البالغه، فیض االسالم، ج2، ص 227

یکی از واجبــات الهی در دین اســالم »حج« 
است. تاریخ زیارت خانه خدا در زمین از زمان 
حضرت آدم)ع( شــروع شــد و با تجدید بنای 
کعبه به دست حضرت ابراهیم)ع( جان تازه ای 
گرفت. مراســم حج قبــل از اســالم همراه با 
بدعت های فراوانی انجام می شد و از آن جهت 
معنوی که خداوند بــرای آن در نظر گرفته بود، 
فاصله بســیار زیادی گرفته بود. پس از اسالم و 
فتح مکه پیامبر)ص( بسیاری از این بدعت ها را 
مردود اعالم کــرد و خانه کعبه را از لوث وجود 
بت ها پاک کرد. یک  ســال بعــد و با نزول آیات 
ابتدایی سوره »توبه« باقیمانده  این بدعت ها نیز 
منسوخ شد و آیات متعددی که جهات معنوی و 
مادی حج را در ســوره های دیگر تبیین می کرد، 

ایــن اقدام را تکمیل کردند. ایــن روند در طول 
سال های هشتم تا یازدهم هجری، یعنی از فتح 
مکه تا زمان رحلت نبی مکرم اســالم)ص( به 
مرور و با روش های مختلف انجام شد. خداوند 
برای حج ابعاد معنوی بسیاری را قرار داد، از بعد 
معنوی گرفته تا اجتماعی، سیاســی، اقتصادی 
و... . خداونــد در ســوره حج آیــات 27 و 2۸ 
می فرماید: »و در میان مردم برای حج بانگ زن 
تا پیاده و سوار بر هر شتر باریک اندام ]چابک و 
چاالک[ که از هر راه دور می آیند، به ســوی تو 
آیند؛ تا شاهد منافع خویش باشند، و نام خدا را 
در روزهای معلومی بر دام های زبان بسته ای که 
روزِی آنان کرده است ببرند. پس، از آنها بخورید 
و به درمانده مستمند بخورانید.« حتی در آیه 19۸ 
سوره بقره اجازه کارهای تجاری و خرید و فروش 
هم داده شد؛ اما این واجب دینی یک هدف مهم  
دارد که یاد خدا و ارتقای کیفیت بندگی اســت. 
خداوند در آیه 200 ســوره بقره می فرماید: »و 
چــون آداب ویژه حّج خود را بــه جای آوردید، 

همان گونه که پــدران خود را به یاد می آورید، یا 
با یادکردنی بیشتر، خدا را به یاد آورید و از مردم 
کسی اســت که می گوید: پروردگارا، به ما، در 
همین دنیا عطا کن و حال آنکه برای او در آخرت 
نصیبی نیست.« شأن نزول آیه مذکور این است 
که حاجیان بنابــر خصلتی که از زمان جاهلیت 
در وجود آنها باقی مانده بود، پس از زیارت کعبه 
دور هم جمع می شدند و دستاورد نیاکان و پدران 
خود را به رخ هم می کشیدند و با این کار مشغول 
فخر فروشی می شدند، همانند فخر فروختنی که 
در آیات 1و2 ســوره تکاثر آمده و از سوی خدا 
تقبیح شده است. ضمن آنکه آنها فقط دنبال منافع 
مادی حج و زیــارت خانه خدا بودند و به منافع 
معنوی و آخرتی نگاهی نداشتند. خداوند در این 
آیه هم این فخرفروشی را زیر سؤال می برد و هم 
نهیبی می زند بر کسانی که فقط دنبال منافع مادی 
از حج شان هســتند. ابن عباس روایت می کند: 
»اعراب هنگام توقف در موسم یا در جمرة تمام 
گفتار و گفت وگوهای شان راجع به پدران و اجداد 

خود بوده و از آنها تعریف و توصیف می نمودند، 
سپس این آیه نازل گردید.« همچنین نقل می کند: 
»وقتی که اعراب در موسم می آمدند، می گفتند: 
خدایا امســال به ما باران بده و نیز امسال را سال 
ارزانی قرار بده و از امور آخرت چیزی از خداوند 
نمی خواستند...«)ابن ابی حاتم و البرهان( اینکه 
مســلمانان به جای نگاه به عمــل صالح، مدام 
 اشــتباه نیاکان 

ً
دنبال رفتارهــای مادی و عموما

خود بــوده، به جای تقویت حــاالت معنوی و 
خاضع تر شدن در برابر پروردگار و تصمیم برای 
اصالح اشتباهات گذشته دنبال منافع مادی یک 
واجب دینی باشند، مورد تأیید دین نیست؛ زیرا 
حاکمیت معنوی بر فکــر، قلب و جوارح جای 
خود را به حاکمیت فخرفروشــی، دنیا دوستی، 
مادی گرایــی و... می دهد، پــس حجی که باید 
برای اهداف عالی انجام شــود، هدفی می شود 
برای تحقق اهداف مادی و فانی. حاجی واقعی 
آن است که پس از حج خود را به خدا و اهداف 

اصلی و شاخص حج نزدیک ببیند... .

احرام بستن برای خدا
   آیه    

»نخستین خانه ای که برای مردم بنا شده، همان 
ه است؛ خانه ای که برای جهانیان 

ّ
است که در مک

برکت و هدایت است. در آنجا آیات روشنی از 
جمله مقام ابراهیم)ع( است و هر کس داخل 
آن شود، در امان است.« )آل عمران/96و97( 
برای خدا، حّج آن خانه بر کســانی که قدرت 
رفتن به آنجا را داشته باشــند، واجب است و 
هر کس کفران ورزد )و آن را ترک کند( خدا از 

عالمیان بی نیاز است. 
عنوان هــای »اّولیــن خانــه«، »مبارک«، 
»هدایت گر همه«، »نشانه های روشن«، »مقام 
ابراهیم« و »امنیت« کافی اســت که اهّمّیت و 
ویژگی »حج« را نمایــان کند. چنین تعابیری 
درباره هیچ یک از عبادات اسالمی به کار نرفته 
است. این تعبیرها خود، گویای مقام واالی حّج 
در اسالم است. انتهای آیه نیز، هشداری است 
به  کسانی که حّج را ترک می کنند و اینکه تشریع 
ه به سود مسلمانان حّج گزار 

ّ
حج به امنّیت مک

است و با اشاره به بی نیازی خدا از همه، خسران 
ترک مراسم حج را متوّجه تارکان آن می کند، 
چنانکه رسول اکرم)ص( نیز به آنان چنین وعید 

می دهد: 
»کسی که حّج را به تأخیر بیندازد تا بمیرد، 
خداوند او را روز واپسین، یهودی یا مسیحی بر 

می انگیزد.« امیرمؤمنان علی)ع( فلسفه تشریع 
س اســالم دانســته، 

ّ
حــّج را تقوّیت دین مقد

فرموده است: »خداوند حّج را به منظور تقویت 
دین واجب فرمود.حج بســان قرآن اســت که 
همه از آن بهره مند می شوند؛ ولی اندیشمندان 
و غّواصان و درد آشــنایان اّمت اسالمی اگر دل 
به دریای معارف آن بزنند و از نزدیک شــدن و 
فرو رفتن در احکام و سیاست های اجتماعی آن 
نترســند، از صدف این دریا گوهرهای هدایت 
و رشــد و حکمــت و آزادگی را بیشــتر صید 
خواهند کرد و از زالل حکمت و معرفت آن تا 
ابد سیراب خواهند گشت.« از جمله مسائلی 
که در حج بر آن تأکید شــده، نیکوسازی رفتار 
فردی و اجتماعی است. اهمیت این موضوع به 
اندازه ای است که در متن احکام حّج و در قرآن 
کریم بدان تصریح شده است. حج گزار باید از 
لحظه »احرام« تا پایان مراســم پرشکوه حج، 
از هرگونه کنش منفی در رفتار و گفتار خویش 
بپرهیزد و جز یاد خدا و سخن زیبا از او سر نزند. 
امام صادق از قول پدرش)ع( چنین نقل می کند: 
»به کســی که آهنگ این خانه)کعبه( می کند، 
 اگر سه خصلت در او نباشد اعتنایی نمی شود، 
1ـ اخالق نیکی کــه با رفیقانش خوش رفتاری 
کند. 2ـ بردباری که با آن خشمش را کنترل کند. 

3ـ ورعی که او را از محرّمات الهی باز دارد.« 
بنابرایــن ضرورت دارد که زائــر خانه خدا در 
کنش های مثبت و منفی خویش، در بعد فردی 
و اجتماعی، مراقب باشــد که مرتکب خالف 
نشود، با مسئوالن و مأموران داخلی و خارجی، 
هم ســفران، حاجیان سایر کشــورها، خدمه 
فــرودگاه و منزل، راننــدگان و... رفتار خوش 
اسالمی داشته باشد، کسی را از خود نرنجاند، 
همدل و غم خوار یاران و مســلمانان باشــد، 

بهداشت فردی و اجتماعی را مراعات کند، 
از هرگونه کمکی به همراهان دریغ نورزد. 
امام زین العابدین)ع( با همه قدر و منزلتی 
که داشت، در مسافرت ها به طور ناشناس 
بــا قافله ها همراه می شــد و با آنــان قرار 
می گذاشــت که برخی نیازمندی های شان 

را برآورده کند. امــام صادق)ع( فرمود، 
در نصایح لقمان به پســرش آمده 

با گروهی  اســت: »هرگاه 
همسفر شدی؛ در کارها 

مشــورت  آنان  با  زیاد 
آنان  روی  بــر  کــن، 
فراوان لبخند بزن، در 
مورد زاد و توشه ات، 
باش،  سخاوت مند 

هرگاه صدایت کردند، پاسخ  گو، اگر به یاریت 
طلبیدند، بشتاب. پیوسته خاموش باش و زیاد 
نماز بگزار. در شهادت به حق شرکت کن. در 
حرکت کردن با آنان موافقت کن، در انجام امور 
کوشا باش. اگر از تو وام خواستند به آنان بپرداز. 
حرف بزرگ ترها را بشــنو و به درخواست شان 

پاسخ مثبت بده...«

فرصت خودسازی 
   منبر    

  امت واحده
سلوک

 یکرنگی نزد خداوند
راهنما

فقط ایمان اســت که رفعت می دهد، فقط عمل است که اوج 
می دهد، فقط تقوی اســت که کرامت و شرف می دهد، فقط 
مجاهــده و مبارزه در راه خداســت که مایه فضیلت اســت. 
قدرت ها و نفوذها و تعین ها و ثروت ها و اشــرافی گری ها مایه 
امتیاز و برتری نیست. در مراسم پر شکوه حج مردم لباس های 
شــخصی خود را از اندام خود بیرون می آورنــد، تا مبادا این 
لباس ها نشان دهنده تبعیض ها و تعین ها باشد.. بار دیگر هویت 
انسانی آنها، یکرنگی معنوی آنها و حالتی که بندگان در پیشگاه 
خدا دارند، یعنی برادری و برابری در آن صحنه پرشکوه و عظیم 

تجلی می کند... .
)قسمتی از کتاب حج کنگره عظیم اسالمی، تألیف شهید باهنر(

 عوامل وجوب حج
احکام

گفتاری از استاد شیخ حسین انصاریان

در اصل شــریعت، بر هر شخص مستطیع در طول عمر، بیش از 
یک بار حج واجب نیست که آن »َحجه االسالم« نام دارد. وجوب 
حج فوری است، یعنی در صورت تحقق شرایط استطاعت، باید در 
همان سال نسبت به انجام حج مبادرت کند و به تأخیر انداختن آن 
بدون عذر، جایز نیست و اگر به تأخیر اندازد، معصیت کرده است 

و باید آن را ادا کند، هرچند شرایط استطاعت از میان برود.
شــرایط وجوب َحجه االســالم: 1ـ عقل، 2ـ بلوغ، 3ـ استطاعت 
که شرط سوم مشــتمل بر چند امر است: الف ـ استطاعت مالی؛ 
ب ـ استطاعت بدنی و جسمی؛ ج ـ استطاعت طریقی )ایمن بودن 

راه ها(؛ دـ استطاعت زمانی. 
پایگاه اطالع رسانی آیت الله العظمی خامنه ای

رسم بندگی

در دســتورات دینــی آمــده اســت وقتی 
می خواهیــد توبه کنید، بایــد حاالتی را به 
خود بگیرید تا خداوند توبه شــما را بپذیرد. 
به عبارتی سوای باطن، باید در ظاهر هم شما 
حالتی داشته باشید که از باطن شما خبر دهد. 
از پشیمانی قلبی گرفته تا آب کردن گوشتی 
که از حرام و گناه در بدن رشــد کرده است. 
 این حالت، به نظر ما ساده بیاید؛ اما 

ً
احتماال

وقتی در تاریخ شرح حال برخی توبه کنندگان 
را می بینیم کــه چه کردند تا خدا توبه آنها را 

پذیرفت، درمی یابیم که کار آسانی نیست.
 بــرای نمونه، وقتی شــرح حــال جوان 
گناه کاری را که در اولین داســتان »رســاله 
لقاء الله« مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی 
می خوانیم، لرزه به تن مــان می افتد که حال 
توبه کننده  حقیقی چقدر می تواند ســخت 
باشــد. حاالتی کــه خداوند بــرای زائران 
»بیت الله الحرام« در ایام مخصوص حج در 
 مانند حال توبه کننده واقعی 

ً
نظر گرفته، دقیقا

است. امیرمؤمنان علی)ع( این حاالت را در 
خطبه »قاصعه« آورده اســت: »... خداوند 
خانه خود را در میان سنگ های سخت قرار 
داده، در آن منطقــه از خاک و کلوخ خبری 
نیست و تنگ ترین وادی ها از نظر قطر است.

 ایــن خانــه را میان کوه های ســخت و 
شــن های نرم قرار داد و میان چشــمه های 
کم آب و روســتاهای از هم دور...« سپس 
در حــاالت زائــران و اینکه چگونــه باید 
باشند، می فرماید: »... بندگان از بیابان های 
بــی آب و علــف و دورافتاده، طــی کردن 
بیابان های مهلک و دّره های عمیق با پرتگاه 
جزیره هایی که از یکدیگر جدا افتاده تا اینکه 
شانه های شان را )به دور کعبه( بچرخانند در 
 
َّ
حالی که رام خداینــد و دور خانه »ال إلَه ِإال

الله« می گویند، به حالت هروله می روند؛ با 
مویی ژولیده و خاک آلود. لباس های دوخته 
را کنــار افکنده اند، زیبایی های خلقت خود 

را به وســیله رها کردن موها زشت کرده اند، 
امتحانی اســت بزرگ...« ایــن حاالت در 
مکانی که بدترین شــرایط را دارد و باید در 
نهایت ســختی باشــد، برای امتحان الهی 
اســت. علــی)ع( می فرمایند کــه خداوند 
می توانست خانه خود را در بهترین مکان ها 
قرار دهد؛ اما ســختی هایی را برای مکان و 
حال حجاج قرار داد تا بتواند آنان را امتحان 
کند. آداب مناسک حج و آدابی که مسلمین 
باید در زمان احرام داشــته باشند، حاالتی 
است که دوری از امراض، آفات، تعلقات و 

آسایش دنیایی را در نظر گرفته است. 
مســلمانان باید خود را شبیه کسی کنند 
که می خواهد توبه کند. در تضرع، خشــوع 
و ضاللــت کامل در برابــر درگاه حضرت 
احدّیت. توجه کامل به وظایفی که برعهده 
دارد و حالتی که باید با آن در مقابل خداوند 

قرار بگیرد. 
دوری از هرچیزی که ذهن او را مشغول 
کند و به هر مقدار خداوند را در قلب و ذهن 
محدود کند. تشــنگی، گرسنگی، خستگی 
راه، موهای تراشــیده، انفاق برای خدا، در 
بیابان ها گشتن و به یاد قیامت و آخرت بودن، 
کم خوابی و پژمردگی و... آن چیزی است که 
می تواند امتحان، تربیت و کســب معرفت 
باشد. در تمام مناســک حج رمزی نهفته و 
قصدی نهان اســت که حاجیان باید به دنبال 

کشف و درک آن باشند.
 خداوند می خواهــد زائرانش به یاد او و 
به یاد کسانی که در طول تاریخ جزء بندگان 
خوبش بودند، باشــیم و با این وســیله به او 

تقرب پیدا کنیم.

عبدالرضاسمیعی
پژوهشگر علوم اسالمی

سیدمرتضیرضایی
کارشناس علوم اسالمی

نگاهی به ابعاد معنوی و مادی حج



 که ناقص بوده تبیینم...
»به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم«

گذشته کار از رخنه، که ُبردی دین و آیینم

حجابت را رعایت کن، منم درویش چشمم را
خدا را خوش نمی آید که من موهاتو می بینم

دوباره فصل گرما شد، بهانه هم مهیا شد
میان کوچه غوغا شد ولی من سخت غمگینم!

برای حفظ دین خود، ز نامحرم حذر باید
چه راهی غیر از این دارم؟ میان خانه بنشینم!

نشستی توی ماشینت، حجابت نیست روی سر
خودت گفتی خداروشکر، کولر دارد که ماشینم

ز باب نهی از منکر تذکر می دهم، گرچه
برای گوش بعضی ها فالن حیوان و یاسینم

از آن روزی که شد کوتاه لباس و شال دخترها
خبر شد شست من اما، به من گفتند بدبینم!

تمام سال ها گفتیم و گفتند از حجاب زن
ولی امروز می فهمم که ناقص بوده تبیینم...

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

 ممتاز در طلبگی

راه نجات

 بایــد برگردیم. بایــد کوله بارمان را از 
هر چه که غیر اوســت خالی کنیم. راه 
طوالنی است و توشه دنیا جز سنگینی 
و مکافات ثمری ندارد. باید رخت های 
رنگ دنیــا گرفته و دامن های آلوده  را در 
چشمه توبه بشوییم. باید آب پاکی را به 
قلب ها و مغزهای مان جاری کنیم. باید 
از آنچه دل ما را خوشحال کرده یا به رنج 

کشیده، استغفار کنیم.
ما بدهکاریم. بــه همه روزهایی که 
گذشــت. به لحظه هایی که آمده بودند 
تلنگری باشــند بر بی وفایی دنیا. به تنها 
شدن هایی که خدا دعوت مان کرده بود، 
اما ندیدیم شــان. به نمازهایی که ساده 
گرفتیم شان. ما بدهکاریم. ما به لحظه 

لحظه زندگی مان بدهکاریم. 
آقاجانــم! یــا صاحب الزمان)عج(! 
در این راه شــلوغ هســتی که اعمال و 
افکارمان غوغایی به پــا کرده و دل مان 
شــبیه ذره ای مواج، به این سو و آن سو 
می رود شــما راه نجات ما باشید، شما 

دست مان را بگیرید.

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام محمدباقر)ع( می فرمایند: خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمنش آن بنده ای را دوست دارد که بسیار 
دعا کند، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب، زیرا آن، ساعتی است که در های آسمان باز 

گردد و روزی ها در آن تقسیم شود و حاجت های بزرگ بر آورده شود.
کافی، ج 2، ص 478

 دعا، محبوبیت بنده
   صادقانه    

در کشاکش تمام سختی ها و کم آوردن هایی که زندگی برای مان رقم می زند، هیچ گاه نباید اسیر عظمت 
درد و غم شــد، که خدا، از تمام آنچه دلت را آزرده بزرگ تر اســت. توکل یعنی تالش در راستای حل 

مشکالت و یاری خواستن از او، که دل بستن و دعا کردن به درگاه او بدون تالش بی فایده است.

 توکل و تالش
   صبحانه    

  جان مشتاق
  به مناسبت عید قربان

حضرت عشق، مرا، وارد این میدان کرد

آتشی زد به دلم، سوزش آن پنهان کرد

سوختم، هیچ کسی، داد دل من نرسید

باختم قافیه را، دید ولی کتمان کرد

همه عمر مرا، داد به تاراج زمان

کاخ آمال مرا، نیمه شبی، ویران کرد

با صبوری، همه درد، تحمل کردم

همه را دید، به دلدادگی ام اذعان کرد

صبر کردم، دری از غیب، به رویم بگشود

خویشتن آمد و از لطف و کرم احسان کرد

شوروشوقی به من از لطف، عنایت فرمود

سوختم، ذوب شدن را، به من او، آسان کرد

عید قربان، به من آموخت شوم، فدیه دوست

به منا برد، من گمشده، سرگردان کرد

عرفه آب حیاتی به من آن دوست چشاند

چهره ناب حقایق به من او عریان کرد

خود قلم داد به دستم، بنویسم از عشق

جان مشتاق مرا، سر به سر از ایمان کرد

مرهمی بود، به زخم دل من دوست نهاد

با دِم گرم خودش، درد مرا درمان کرد

عبدالمجید فرایی

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

   تلخند    
با نرخ رشد فعلی جمعیت، کشورمان در ۳۰ سال آينده از پیرترین کشورهای جهان خواهد بود.

دوران طلبگی ســیدعلی خامنه ای در 
مشهد، به پایان خود نزدیک می شد. او 
زودتر از دیگر هم ردیفان خود توانست 
دوره سطح)10سال تحصیلی حوزه را 
دوره ســطح می گویند( را به پایان ببرد. 
»تابســتان ها که ایــن درس ها تعطیل 
می شــد، پــدر درس هــای جایگزین 
بــه جــای آن تعیین می فرمــود و خود 
تدریس می کــرد. به همین دلیل بود که 
من بر خالف اشــخاصی کــه تنها در 
حوزه های عمومی درس می خواندند و 
این حوزه هــا محرم و صفر و ماه مبارک 
و قدری هم تابســتان تعطیل می شــد، 
وقفه ای در تحصیل نداشــتم و لذا هنوز 
1۸ ســال را تمام نکرده بــودم که تمام 
 سطح را خوانده و درس خارج را شروع

 کرده بودم.«
در ایــن دوره؛ تدریــس، همــراه با 
درس آموزی ســیدعلی بــود و از همان 
هنگامی که از دبستان فارغ شد، همواره 
تدریس را هم به یمن شــیوه آموزش در 
نظام طلبگــی و هم به واســطه عالقه 
پی گرفت. هرچنــد تدریس او با تقریر 
امثلــه و صرف میر بــه دو روضه خوان 
همشهری آغاز شــده بود؛ اما رفته رفته 
شــکل رسمی پیدا کرد و طلبه ها دور او 
حلقه زدند. سیدعلی ادبیات عرب را در 
ســه دوره ابتدایی، متوسطه و پیشرفته با 
کتاب های جامع المقدمات و سیوطی و 
مغنی تدریس کرد. او در تدریس کتاب 
جواهرالبالغــه که مدتی در مشــهد به 
جای مطول آموزش داده می شد، تبحر 

داشت.
کتاب شرح اسم، ص34

مراســم رونمایی از پوستر هشــتمین جشنواره رســانه ای ابوذر با 
حضور سردار حسین ســالمی، فرمانده کل سپاه، سردار غالمرضا 
سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حجت االسالم عبدالله 
حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و جمعی دیگر از 

مقامات عالی رتبه لشکری و مدیران رسانه رونمایی شد. 
عباس محمدیان، مسئول سازمان بسیج رسانه در حاشیه این مراسم اظهار 
کرد: »رهبر معظم انقالب در فرمایشات اخیرشان مأموریت های مهمی را 
برای رسانه تعریف کرده ا ند.« وی ادامه داد: »رسانه ها بر این اساس وظیفه 
دارد تا در گام دوم انقالب وظیفه اصلی خود، یعنی آگاه سازی جامعه برای 
حرکت به سمت تعالی را به بهترین شکل ایفا کنند.« محمدیان تصریح 
کرد: »هشتمین دوره از جشنواره رسانه ای ابوذر بر این مبنا با نگاهی نو و 
جهت دهی هدفمندتر برگزار می شود و به صورت عملی ارتقای تولیدات 

رسانه ای در سراسر کشور را هدف قرار داده است.«

وز امر رسالت  امیدبخشی 

   داستان    

 بچه های سالم

نفیسهمحمدی
دبیر گروه جوان

پرســیدم: »حاجی مطمئنی 220 تا بود؟ این 
کمه هــا!« همانطور که چرتکــه می انداخت، 
جواب داد: »بله پسر مطمئنم! چقدر می پرسی!« 
گفتم: »آخه من هرچی می شــمرم ســه تاش 
کمه!« با بی توجهی نگاهــم کرد و با لبخندی 
گفت: »از توی انبار بــردار بذار روش تکمیل 

شه، بچین تو قفسه!«
اینطور که حاجی پیــش می رفت، به زودی 
باید مغازه را به خاطر اشــتباهاتش رها می کرد 
و می رفت. شــاید به خاطر اینکه پیر شده بود، 
خطاهایش زیــاد بود، اما مگر می شــد چنین 
چیــزی را به زبــان آورد. از پله هــای تاریک و 
نمــور انبار پایین رفتم و محمــود را صدا زدم. 
محمود با لباســی که از جابه جایی اجناس هر 
گوشــه اش به رنگی در آمده بود، در را باز کرد. 
از حالتم فهمید که حســابی ذهنم درگیر شده، 

لیست اجناسی که باید در قفسه ها می چیدم، به 
طرفش گرفتم و گفتم: »این سه قلم آخر لیست 
ورود و خروجش نمی خونه، مث اینکه حاجی 
اشــتباه کرده بازم...!« و آهی کشیدم. محمود 
لبخندی زد و لیست را باال و پایین کرد. زیر لب 
چیزی گفت و به ســمت کارتون ها رفت. بعد 
انگار چیزی یادش آمده باشد، گفت: »جلوی 
اینا که موجودیش نمی خونه بنویس س! خودم 
می فهمم چیه لیستشو آخر ماه می بندم که پولش 
از صندوق پرداخت بشه!« گیج و گنگ نگاهش 
کردم؛ یعنی این اشتباهات تکراری بودند؟ برای 
حاجی که پدربزرگم بود نگران شدم، اما معنی 
»س« را نمی فهمیدم. تا خواستم سؤالی بپرسم، 
خودش توضیح داد: »مگه ایــن دو روزه که به 
جای دلیر اومدی ســرکار، بچه های سالم رو 
ندیدی؟ همینا که میان دم در یه سالم می دن و 

می رن...!«
تمام وجودم عالمت سؤال شده بود. گفتم: 
»دیدم شــون، چه ربطــی داره؟« همینطور که 
هن وهن کنان اجناس را تحویلم می داد، گفت: 
»اینا دستفروشن، بچه های کار، یه روز یکیشون 

یه دزدی کرد از در مغازه، بچه ها گرفتنش و دو 
سه تا مغازه هم ازشون شاکی شدن، پسره خیلی 
ترسیده بود و گریه می کرد، می خواستن تحویل 
110بدنش، حاجی نذاشــت، دروغ یا راست 
پســره می گفت مادر مریض دارم و دو ســه تا 
خواهر و برادر انگار! حاجی بقیه رو راضی کرد 
زنگ نزنن، اما به پســره گفت تو و دوستات هر 
وقت چیزی خواستین فقط بیایین در مغازه سالم 
کنید بردارید و برید، اما دزدی نکنید! سالم که 
می کنی می فهمم یه چیزی خواسی و برداشتی، 
هم دیگه دزدی نیســت، هم مــن راضی ام... 
بچه های ســالم زیاد شــدن، ولی پدربزرگت 
می گه برکت میاره، کمبود جنسای توی مغازه 
مال همونه... خداییشــم بچه های سربه راهی 

شدن، گاهی میان با حاجی نماز می خونن!«
بچه های سالم!

همــه درس هــا و کتاب هایی کــه درباره 
بازرگانــی و تجارت خوانده بودم در مقابل این 
درس زیبا، رنگ باخت. دلم می خواست از این 
معلم بزرگ سال های سال بیاموزم و بهره ببرم! 

حاجی چه آدم هایی را اهلی خودش کرده بود.

 از پوستر هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر رونمایی شد

حسننوروزی
نویسنده  


