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نگاه

ناجی بحران زده
نخســتین ســفر بایدن به منطقه پیشاپیش 
مورد توجه محافل و رســانه های گوناگون 
قرار گرفته اســت؛ زیرا این ســفر به نحوی 
تبیین کننده سیاســت و رفتار دولت جدید 
آمریکا در قبال منطقه و پرونده های پیچیده 
سیاســی، امنیتــی و اقتصادی آن اســت. 
قرار اســت بایدن در پایان ســفر خود، در 
نشست سران کشورهای شورای همکاری 
خلیج فــارس در جــده، در کنــار رهبران 
مصــر، اردن و عراق حضور یابــد. به این 
ترتیب، بایدن با عمده سران عرب مالقات 
کرده و پیرامون مســائل گوناگون بحث و 
گفت وگو خواهــد کرد.   دربــاره اهداف 
 ســفر بایدن به منطقه چند نکتــه قابل ذکر

 است:

مقابلــه با تهدید ایران: ســخنگوی  وزارت خارجــه آمریــکا اعالم کرده ۱
اســت، »نفوذ مخرب« ایران جزء موضوعاتی 
خواهد بود که بایدن در ســفر به عربســتان و 
اســرائیل درباره آنها گفت  وگــو خواهد کرد. 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم هدف از سفر 
بایــدن به منطقــه را یکپارچگــی و همکاری 
عمیق تر میان کشورهای منطقه در برابر تهدید 
ایران، از جمله تهدید موشــکی و پهپادی این 
کشور عنوان کرده است. به نظر می رسد، دولت 
دموکرات آمریکا با توجه به بن بست فعلی در 
رونــد مذاکــرات هســته ای و نیز بــه قصد 
اطمینان بخشی به متحدان خود، از لحن مالیم 
خود در قبال ایران کاســته و مقامات واشنگتن 
 از ضرورت مقابله بــا تهدید و نفوذ ایران 

ً
علنا

سخن می گویند. 

 پیگیری توافق ابراهیم: هدف دیگری 
که در رسانه های مختلف پیرامون سفر 2

بایدن به غرب آســیا مورد تأکیــد زیادی قرار 
گرفته، بررسی امکان پیوستن عربستان به توافق 
ابراهیم )پروژه امضای صلح بین امارات متحده 
عربی و بحرین با رژیم صهیونیســتی در کاخ 
ســفید در اوت 2020( است.  در واقع، بایدن 
درصدد است در ادامه اقدامات دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور سابق آمریکاـ که طرح موسوم به 
»معامله قرن« را ارائه دادـ از سعودی ها بخواهد 
با رژیم صهیونیستی رابطه رسمی برقرار کنند و 
علیه ایران هم  پیمان شوند. اگر عربستان به عنوان 
یک قطــب منطقه ای و مدعــی رهبری جهان 
عرب و اسالم به قافله صلح با رژیم صهیونیستی 
بپیونــدد، ژئوپلیتیــک و معــادالت منطقــه 
دستخوش دگرگونی اساسی خواهد شد. با این 
حال، الحاق عربستان سعودی به روند سازش و 

توافق ابراهیــم در وضعیت پیچیده منطقه کار 
آســانی نخواهد بود؛ زیرا عربســتان تا اطالع 
ثانــوی به طرح صلح عربی )در ســال 2002 
ملک عبدالله، پادشاه وقت عربستان ارائه کرد( 
پایبند است؛ طرحی که هر گونه سازش با این 
رژیم را منوط به شــروطی، از جمله استیفای 

حقوق فلسطینیان دانسته است.  

 تشکیل ناتوی عربی: در آستانه سفر 
منطقه ای بایدن، بار دیگر مسئله ایجاد ۳

»ناتــوی عربی« مطرح شــده اســت. برخی 
رسانه  های منطقه مدعی شده اند هدف اصلی 
این سفر تشکیل ناتوی عربی یا ائتالف عربی ـ 
صهیونیستی است؛ اما محافل رژیم صهیونیستی 
به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده اند که سفر 
بایــدن به منطقــه ارتباطی با تشــکیل ناتوی 
خاورمیانه ندارد. این در حالی است که برخی 
کشورهای عربی نســبت به این طرح اشتیاق 
نشان می دهند. برای نمونه عبدالله دوم، پادشاه 
اردن اعالم کرد، از تشکیل ائتالف نظامی مشابه 
ناتو در خاورمیانه حمایت خواهد کرد، مشروط 
 بر اینکه این کار با کشــورهای همســو انجام 

شود.
  برخی ناظران، نشســت محرمانه آمریکا 
با مقامات ارشــد نظامی تل آویو و کشورهای 
عربی در شــرم الشــیخ مصر را در این راستا 
تحلیل کرده و گفته اند توافقات اولیه برای ایجاد 
ائتالف نظامی، همچــون ناتو به منظور مقابله 
با تهدیدات ایران انجام شــده اســت.  به نظر 
می رسد، مسئله ناتوی عربی یا ناتوی خاورمیانه 
بیش از آنکه واقعی باشد، جنجال تبلیغاتی است 
که بیشتر رسانه های عربی به آن دامن می زنند. 
در گزارش منابع غربی و صهیونیســتی چنین 
آمده است، اهداف سفر رئیس جمهور آمریکا 
به خاورمیانه بیشتر از آنکه به ناتوی خاورمیانه یا 
ائتالف صهیونیستی ـ عربی مربوط شود، ناظر به 
تدارکات و تفاهماتی در چارچوب فرماندهی 
مرکزی آمریکا در منطقه )ســنتکام( است که 

تل آویو نیز به آن پیوسته است. 
در واقع ناتوی عربی به شــکل یک سازمان 
رســمی حداقل در وضعیت فعلی در دســتور 
دولت آمریکا قــرار ندارد؛ اما در عرصه عمل، 
همکاری های امنیتی ـ نظامی بین رژیم غاصب 
و کشــورهای سازشــکار عربی با اشــراف و 
حمایت آمریکا در جریان اســت. برای نمونه، 
به تازگی صهیونیست ها با چراغ سبز واشنگتن 
در امارات و بحرین سامانه های پیشرفته هشدار 
سریع نصب کرده اند.  با وجود غیر واقعی بودن 
ناتوی عربی حداقل در کوتاه مدت، استبعادی 
ندارد که دورنمای این گونه همکاری ها در سایه 
تشــدید پروژه ایران هراسی، بسترساز تشکیل 
 ایران 

ً
ناتوی عربی شود. در چنین شرایطی قطعا

و محور مقاومت با شــرایط جدید امنیتی در 
منطقه مواجه شده و موازنه قوا دچار تغییراتی 

خواهد شد.   

 کمــک بــه وضعیت حــاد رژیم 
صهیونیستی: برخی ناظران معتقدند ۴

ســفر بایدن با هدف حمایت های ویژه از رژیم 
صهیونیســتی انجام خواهد شد، به ویژه اینکه 
تل آویو به دلیل تشــدید اختالف های داخلی و 
نزاع بر ســر تشکیل دولت، در مسیر فروپاشی 
قــرار دارد. دیــدار بایدن از ســرزمین های در 
شرایطی صورت می   گیرد که دولت این رژیم 
پس از انحالل مجلس در 20 ژوئن گذشته فرو 
ریخــت و اکنــون یــک حکومــت موقت به 
نخست  وزیری یائیر الپید، وزیر خارجه، قدرت 
را در دســت گرفته و قرار اســت تا برگزاری 
پنجمین انتخابــات زودهنگام در نوامبر آینده، 

امور دولت را سرپرستی کند. 
ضمن  صهیونیســتی  رژیم  نخســت  وزیر 
اســتقبال از ســفر بایدن به منطقه غرب  آسیا، 
اعالم کرده اســت این ســفر برای ادغام رژیم 
صهیونیســتی در منطقه اســت و به تل آویو به 
منظور خــروج از انزوا کمــک زیادی خواهد 
کرد.  با وجود تمــام امیدواری  ها و مانورهای 
دولت رژیم صهیونیستی، تحلیلگران و ناظران 
تحوالت رژیم صهیونیســتی معتقدند ســفر 
بایدن شــاید برای تل  آویو منافعی داشته باشد 
و در وضعیــت حــاد کنونی، این رژیــم را از 
حمایت های بیشتر واشنگتن برخوردار کند؛ اما 
نخواهد توانست از وضعیت بحران سیاسی در 

داخل رژیم گرهی بگشاید.

 مســئله انرژی: بــا آنکــه بایدن در 
اظهارات اخیر خود موضوع انرژی را ۵

در سفر آتی خود به منطقه کمرنگ کرده بود؛ اما 
برخی کارشناسان معتقدند، این موضوع یکی از 
محورهــای مهم مذاکــرات بایدن در ســفر 
منطقه ای به ویژه با طرف سعودی است.  بایدن 
از وقتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، 
بــه دالیلی از جمله جنگ یمــن و قتل جمال 
خاشقچی در سال 2018 در ترکیه، در سیاست 
خارجی اش با عربســتان نگاه منفی و گاه تند 
داشت و حتی اعالم کرد، از این کشور در جنگ 

یمن حمایت نمی کند. 
اما به تازگی دولــت ایاالت متحده آمریکا 
نســبت به عربســتان دچــار نرمش شــده و 
یکی از دالیل مهم آن مســئله انرژی اســت. 
نوســان در بازار نفت به دلیــل جنگ اوکراین 
آمریــکا را در تنگنا قــرار داده و به همین دلیل 
بایدن و حزب متبوعش بــه کمک و همراهی 
عربســتان در انتخابات آتی نیــاز دارند؛ چرا 
که به دلیل مســئله تورم و افزایش قیمت بنزین 
 در آمریــکا موقعیت شــان دچار تزلزل شــده

 است. 
بایدن امیدوار است در این سفر از ظرفیت 
تولید نفت عربســتان اســتفاده کند و عرضه و 
تولید نفــت را افزایش دهد تا شــاید بتواند تا 
حدودی قیمت ها را مدیریت کند. پیشتر ریاض 
به منزله عضو تعیین  کننده در کارتل نفتی اوپک 

پالس، موافقت کرد که برای کمک به کاهش 
قیمت نفت خام در جهان، این گروه عرضه نفت 
را طی دو ماه آینده بیش از ســقف تعیین شده 
افزایش دهد. این در حالی است که کارشناسان 
انرژی در توانایی عربستان برای افزایش تولید 

تردید کرده اند. 

 مذکرات هســته ای: با وجود آنکه 
بایــدن همچنــان نســبت بــه روند ۶

مذاکرات هسته ای با جمهوری اسالمی ایران و 
احیای توافق برجام اهتمام می ورزد؛ اما سفر او 
به منطقه ارتباط مســتقیمی بــا این مذاکرات 
ندارد. آنچه در ســفر بایدن به مسئله هسته ای 
مرتبط است، اطمینان بخشی به متحدان خود در 
قبال این مذاکرات اســت. عربستان سعودی 
همچنان بزرگ ترین تهدیــد خود را در منطقه 
جمهوری اســالمی ایــران می دانــد، لذا به 
حمایت هــای آمریکا و به ویــژه تضمین های 

امنیتی چشم دوخته است. 
عربســتان از یک ســو در جنگ یمن دچار 
شکست شــده و به آتش بس تن داده است و از 
دیگر ســو نگران مذاکرات هسته ای و احیای 
برجام اســت؛ زیرا بر این باور اســت که اگر 
توافقی صورت بگیــرد و تحریم ها علیه ایران 
لغو شود، دست تهران در نفوذ منطقه ای بازتر 
خواهد شــد. از طرفی ناکامــی در مذاکرات 
برجام نیز عربســتان را نگــران می کند؛ زیرا 
نتیجه آن توســعه غنی سازی از ســوی ایران و 
در نتیجــه افزایش نگرانی هــای امنیتی برای 
 عربســتان و نیــز رژیم صهیونیســتی خواهد

 بود.
 بایــدن ســعی دارد در مالقــات خــود 
با ســران ریــاض به آنــان اطمینــان دهد که 
مذاکرات هســته ای به هر نتیجه ای برسد برای 
متحدانش، به ویژه عربســتان و سرزمین های 
اشــغالی  خطری در برنــدارد و به اصطالح 
اوضاع تحت کنترل است.در مجموع می توان 
پیش بینــی کــرد، با وجــود آنکه رســانه ها و 
محافل مختلف نســبت به سفر آتی جو بایدن 
به مثابه نخستین ســفر او به منطقه غرب آسیا 
مانور زیادی می دهند؛ اما بــه نظر می آید این 
ســفر دســتاورد قابل مالحظه ای برای دولت 
 او و نیــز متحدان منطقــه ای اش در برنخواهد 

داشت. 
دولت بایدن از ابتــدا در قبال منطقه دچار 
انفعال بود و عقب نشینی از افغانستان و سپس 
عراق، هیمنه ابرقدرتی واشــنگتن را شکست. 
پیروزی های جبهه مقاومــت به ویژه در جنگ 
یمن نیز موقعیت آمریکا و متحدش، عربستان 
سعودی را متزلزل کرد. اکنون بایدن سعی دارد 
در نخستین سفر منطقه ای خود بار دیگر آمریکا 
را در پرونده های منطقه ای فعال نشــان دهد و 
با حمایت های تازه از متحــدان، به زعم خود 
جمهوری اسالمی ایران و جبهه مقاومت را در 

فشار قرار دهد. 

علی حیدری
سردبیر

 صبح صادق اهداف سفر جو بایدن به منطقه را واکاوی می کند

شکار روباه

»نظــام اطالعاتی موفق از ژرفای ذهن 
دشــمن راهبرد او را استخراج و برای 
رویارویی با آن برنامه ریزی و آرایش قدرتمندی را 
ایجاد می کند.« این بخشی از سخنان فرمانده کل 
ســپاه کمتر از دو هفته قبل در مراســم تکریم و 
معارفه رؤسای سابق و جدید سازمان اطالعات 
سپاه است. سخنی که نشــان می دهد، سربازان 
گمنام در سازمان اطالعات ســپاه به منزله نهاد 
حافظ و نگاهبان انقالب اســالمی با پشــتوانه 
تجربه های گرانســنگی که در بیش از چهار دهه 
گذشــته به دســت آورده اند، امروز نه تنها ناظر 
هوشــیار همراه با واکنش سریع و دقیق تحرکات 
دشمنان انقالب اسالمی هستند، بلکه با بهره گیری 
از توان و اشــراف اطالعاتی عمیق، راهبردهای 
دشــمن را شناســایی می کنند و بــرای مقابله و 

بی اثرکردن آن اقدامات الزم را انجام می دهند.
نگاهی گذرا بــه تحرکات رســانه ای جبهه 
معاند در ســال ها و به ویژه ماه های اخیر نشــان 
می دهد، ضربات مهلک سپاه با پشتوانه اشراف 
دقیق ســازمان اطالعات و بخش های دیگر سپاه 
به جبهه مقابــل ملت بزرگ ایــران از عناصر و 
عوامل ضــد انقالب و نفوذی هــا گرفته تا رژیم 
صهیونیستی و استکبار جهانی، آنها را در موقعیت 
شکســت اطالعاتی و امنیتی قــرار داده و برای 
جبران شکست های خفت بار خود دست به دامان 
رســانه های مواجب بگیر خود شده اند تا  با طرح 
ســناریوهای خیالی و به رشــته تحریر درآوردن 
توهمات ذهنی خود، ســپاه پاســداران را مورد 
هجمه قرار دهند. اوج این عملیات رسانه ای در 
هفته های اخیر و در جریان جابه جایی در سازمان 
اطالعات سپاه نمایان شــد و البته پیام پنهان این 
فضاسازی های گســترده رســانه ای این بود که 
دشمن از ســربازان گمنام سپاه زخم خورده و به 

هر بهانه ای دنبال انتقام از این نهاد مقدس است.
متعاقب این، اتاق های فکر و رصد و گروه های 
تولید محتــوای جبهه عبری، عربــی و غربی به 
این بهانــه همه تالش خود را به کار بســتند تا با 
شــایعه پراکنی در زمینه رخنه اطالعاتی دشمنان 
به داخل سپاه و تضعیف رکن امنیتی و اطالعاتی 
این نهاد، به زعــم خود این نهاد مهم و تأثیرگذار 
در امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را تخریب 
کنند، غافل از اینکه پاســداران امنیت و آرامش 
ملت ایران تحــت تأثیر این گونــه القائات قرار 
نگرفته و در هر نقطه از ایران اسالمی و حتی فراتر 
از مرزهای این مرز و بوم حافظ منافع ملی کشور 

هستند.
هنوز چند روز از تغییر و تحول در ســازمان 
اطالعات سپاه نگذشــته بود که دشمنان ملت 
ایران اولیــن ضربه را دریافت کردند و آن زمانی 
بــود که خبــر شناســایی و دســتگیری برخی 
دیپلمات های خارجی منتشــر شد که به جای 
رایزنی و انجــام وظایف دیپلماتیک مشــغول 
جاسوسی بودند. سپاه این دیپلمات ها را در حال 
جاسوسی و نمونه برداری از خاک کشورمان در 
یک منطقه ممنوعه دســتگیر کرد. ماجرا از این 
قرار بود که این دیپلمات های جاسوس در هنگام 
نمونه برداری از خاک منطقــه ممنوعه در کویر 
مرکزی ایران از طریق پهپادهای ســپاه رصد و 

دستگیر می شوند. 
این رویداد نشان از اشراف اطالعاتی دقیق و 
بهنگام سپاه در برابر کوچک ترین تحرکاتی دارد 
که با هدف جاسوسی و سرقت اطالعات از منابع 
طبیعی ایران انجام می شود. نیروهای کارآزموده و 
باانگیزه سازمان اطالعات سپاه به طور شبانه روزی 
در کنار دیگــر نهادهای امنیتی فراتر از تحرکات 
آنها، راهبردها و ســناریوهای دشمنان را رصد و 
برای مقابله با آنها طراحی و اقدام می کنند و اجازه 
نمی دهند دیپلمات جاســوس های غربی با سوء 
استفاده از مصونیت خود به هر اقدامی علیه امنیت 

و منافع ملی جمهوری اسالمی دست بزنند.

  سرمقاله    

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد 

بین الملل

سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به غرب آسیا 
موافقان و مخالفان زیادی را در فضای نخبگانی 
غــرب دارد. در وضعیتی کــه دموکرات ها برای 
توجیه این ســفر اقدام به ارائــه کد های خبری، 
تحلیلی غیر واقعی می کنند، برخی با اشــاره به 
شــعارهای انتخاباتی بایدن در 2020، زانو زدن 
وی در مقابل عربستان را به شدت زیر سؤال بردند؛ 
از این رو دیدار بایدن از عربستان و سرزمین های 
 در راســتای سیاست های ترامپی 

ً
اشــغالی دقیقا

تجزیه و تحلیل می شود. 
»نشنال اینترســت« در این زمینه می نویسد: 
»نباید فرامــوش کرد که بایدن خــود را به مثابه 
فردی متعهد به دموکراســی و حاکمیِت قانون به 

آمریکایی ها معرفی کرد. در این چارچوب، اینکه 
وی می خواهد بار دیگر روابط آمریکا را با رژیمی  
همچون عربستان سعودی توسعه بخشد، با تصویِر 
مذکور که وی سعی داشته از خود بسازد، تناقض 
جدی دارد. مســئله ای که در نوع خود از همین 
حاال خوِد بایدن و شــخصیتش را به بزر گ ترین 
قربانِی ســفر قریب الوقوع او به منطقه خاورمیانه 
تبدیل کرده است.  وی در این سفر به احتمال زیاد 
امتیازاتی را به متحــدان منطقه ای آمریکا واگذار 
خواهد کرد تا شــرایط را در وضعیِت کنونی آن 
حفظ کند و از آسیب رسیدِن بیشتر به منافع آمریکا 

خودداری کند. 
از این منظر، سیاست خارجی دولت بایدن در 
منطقه خاومیانه، بیش از آنکه جلوه ای از »تغییر« 
 تداوم همان رویه های سابِق 

ً
داشته باشــد، عمال

دولت های پیشین آمریکاست. این روند به امنیت 
آمریکا کمکی نمی کند و مشــکالت ساختاری 
سیاست خارجی خاورمیانه ای آن را نیز الینحل 

باقی می گذارد. تنها دستاورد این رویکرد چیزی 
جز حراســت از یک وضعیت موجــوِد ُپرهزینه 
نیست. سیاســت خارجی خاورمیانه ای آمریکا 
همواره هزینه زا بوده و منابع این کشور را نیز اتالف 
کرده اســت. در این راستا، نکته نگران کننده این 
اســت که اگر آمریکا به همین سیاست های خود 
ادامه دهــد و در عین حال رقابت های آن با دیگر 
قدرت های جهانی، نظیر چین و روسیه نیز تشدید 
 وضعیِت به مراتب خطرناک تری 

ً
شــوند، عمال

گریبان گیر آمریکا خواهد بود و می تواند هزینه های 
سنگینی را برای امنیت و منافع ملی این کشور به 

همراه داشته باشد.«
اندیشکده کوئینســی نیز درباره سفر بایدن به 

منطقه می نویسد:
}روز های آینــده{ »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا به عربســتان سعودی ســفر خواهد کرد. 
همان کشوری که وی در ابتدای ریاست جمهوری 
خود وعده داد که با آن به مثابه یک دولِت »یاغی« 

و »نابهنجار« رفتار کند. }رفتار تناقض گونه باید 
می تواند باعث بی ثباتی در شخصیت وی قلمداد 
شــود و به نوعی ناتوانی وی در دفــاع از آزادی را 
 دولت بایدن 

ِ
زیر ســؤال ببرد{. از طرفی مواضع

که مــدام از حمایتش جهت برقــراری ثبات در 
خاورمیانه سخن می گوید، روی کاغذ قابل احترام 
اســت با این حال اینکه ایــن دولت نیز همچون 
امتحان  آمریکا، سیاست های  پیشین  دولت های 
شــده و بی مصرفی را در قبال بازیگران منطقه ای 
 

ِ
نظری عربســتان ســعودی دنبال می کنــد، اوج

کوته بینی این دولت را می رســاند و صرفا به بدتر 
شــدن تنش ها با ایران ختم می شود. کاخ سفید 
باید از تنش هــای غیرضــروری از طریق اتخاذ 
دیپلماسی با تهران خودداری کند و در عین حال، 
از مذاکــرات دوجانبه میان تهــران و ریاض نیز 
حمایت کند. تنها در این صورت اســت که رونِد 
 ایجاد ثبات در منطقــه خاورمیانه، به بار خواهد

 نشست.«

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

بایدن، اولین قربانی 
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سیاست
۳

دیدگاه

 اقتدار ایران
 کابوس تل آویو 

مقامات غاصب صهیونیستی طی سال های 
اخیر همواره تالش کرده اند تا با تشــویش 
اذهــان برنامــه صلح آمیز هســته ای ایران 
را امنیتــی کــرده و در کانــون چالش های 
بین المللی نگــه دارد. برای همین منظور، 
سرویس های جاسوســی این رژیم با ارائه 
اطالعات غلط و بزرگنمایی شده به مقامات 
آمریکایی و آژانس، در پی آن بوده اند تا ایران 
به داشتن برنامه تسلیحات اتمی متهم و از 
این منظر بستری را برای ایجاد یک ائتالف 

علیه ایران هموار کنند. 
اما واقعیت این اســت کــه ایران حاال 
رهبری مقاومت و سکان قدرت منطقه ای 
را در دست دارد، حیات به نفس افتاده رژیم 
غاصب را به چالش کشــانده و رویای نیل 
تا فرات مقامات صهیونیستی را به سراب 
تبدیل کرده اســت. اینجاست که دستگاه 
دیپلماســی رژیم صهیونیستی تمام تالش 
خــود را بر پایه ایجاد یــک تهدید ادعایی 
مشــترک منطقه ای و جهانی گذاشــته و 
حاضر شده است تا علنی کردن روابط خود 
با حــکام مرتجع عربی را در این راه هزینه 

کند. 
امــا آنچــه در این میان حائــز اهمیت 
است، شکست پی در پی مقامات غاصب 
صهیونیستی در تقابل ناجوانمردانه خود علیه 
جمهوری اسالمی اســت که حتی راهبرد 
نبرد میان جنگ ها)مابام( که نهادهای نظامی 
و امنیتــی دولت ـ پادگان صهیونیســت ها 
امید زیادی به آن داشــتند تا بتواند ایران را 
در ســوریه و عراق و به طور کلی در منطقه 
زمین گیر کند، نتوانست دستاوردی به دنبال 
داشــته باشد. حال صهیونیســت ها بعد از 
ناکامی های سریالی خود در نبرد با ایران که 
ایجاد ناتوی اطالعاتی آخرین آن بوده است، 
تالش دارند تــا حداقل، ضریــب امنیتی 
خود را در دریای ســرخ بــه عنوان آخرین 
خاکریز بقایی باال ببرند. بنابراین، شــاهد 
آن هستیم که بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیســتی که هفته گذشته برای گدایی 
امنیتی به آتن، پایتخــت یونان رفته بود، در 
نشستی در این کشور اذعان می کند، چهار 
فروند کشتی نظامی ایرانی در دریای سرخ 
رصد شــده اند و حضور شناورهای ایرانی 
بیان کننده اقدام ایران در توســعه اقدامات 

خود در عرصه دریایی است. 
این اظهارات وزیر جنگ رژیم غاصب 
صهیونیســتی که در درجه اول از وحشت 
مقامــات تل آویــو در برابر اقتــدار دریایی 
جمهوری اســالمی ایران حکایــت دارد، 
در سطحی دیگر، از فعال شدن دیپلماسی 
دریایی رژیم جعلی صهیونیستی علیه ایران 
خبر می دهد. دیپلماســی ای که آمده است 
بر از دست رفتن کشور استراتژیک یمن از 
دامان صهیونیســت ها و عمال آن سرپوش 
گذاشــته و یک اتحاد دریایی برای نجات 
رژیم در حال سقوط صهیونیستی ایجاد کند.       
امــا در این میــان باید یــک نکته مهم 
را بــه خاطر داشــت و آن، تدبیر راهبردی 
رهبر حکیم انقــالب در فعال کردن ناوگان 
دریایی ارتش ایران در تأمین امنیت دریای 
ســرخ و خط ترانزیتی آن اســت که اقتدار 
دریایی جمهوری اســالمی ایــران در این 
حوزه، ضمن حفظ امنیت دریایی در تمامی 
حوزه هــای آبی دریای ســرخ، راه را برای 
ترک اندازی و ســلطه گری صهیونیست ها 
در ایــن منطقه دریایی خواهد بســت؛ اگر 
چه مهاجران یهودی بــرای فرار از اراضی 
اشغالی، هنوز می توانند به دریای مدیترانه 
امید داشته باشــند، البته به شرطی که زود 
اقدام کنند، وگرنه قدرت روبه ازدیاد دریایی 
گروه های مقاومت فلسطینی در غزه، این راه 

هم بر آنها خواهد بست. 

روزنه

   عکس و مکث   

مهر بی پایان/ با توجه به افزایش قیمت برخی مواد غذایی و دغدغه های 
ایجاد شــده برای قشر کم  برخوردار جامعه، یک میلیون بسته غذایی در 

مناطق مختلف کشور توزیع شد.

امید واهی!/ تصویری طراحی شــده از خوشحالی های زلنسکی؛ وقتی دل 
به دروغ های غرب می بندی، آخر و عاقبتت هم همینه!

کار جهــادی/  وزارت نیرو به کمک نیروهــای جهادی چند روز پس از زلزله 
جنــوب کشــور کار نصب کولــر گازی و برق رســانی به چادرهــای مناطق 

زلزله زده هرمزگان را تمام کرد

چســب به زمیــن!/ یک معترض بــه حفاری های نفتی در شــهر برلین به 
نشانه اعتراض دست خود را به کف خیابان چسباند!

اروپا بــدون روتوش!/ اینجا پاریس و دختر جوان فرانســوی زباله گردی 
می کند. فقر در کشوری که تحریم کننده است و نه تحریم شده، به سن 

جوانی رسیده است!

بوی عطر شــقايق ها پيچيد/ مراسم تشییع و خاکســپاری پیکر دو نفر از 
شــهدای گمنام هشت ســال دفاع مقدس با حضور ســردار علی فدوی، 

جانشین فرماندهی کل سپاه برگزار شد.

احمد روشن نهاد
کارشناس سیاسی کمتر از دو ماه تا یک سالگی شکل گیری 

دولت ســیزدهم باقی مانده است و در 
طول این ایام شــاهد بوده ایم که دولت مبتنی بر 
وعده های داده شــده و شــرایط و اقتضائات و 
امکانات کشور برای رفع مشکالت مردم تالش 
کرده اســت. هر چند شــاید قضاوت در مورد 
میــزان موفقیت و ارزیابی عملکــرد آن در همه 
عرصه هــا زود باشــد، امــا افــکار عمومی و 
جریان های سیاسی اولین قضاوت های خود را 
در این باره آغاز کرده اند. در همین فضا، جریان 
اصالح طلب نیز به میدان آمده اســت و تالش 
دارد از فرصت ایجاد شــده بهره برداری سیاسی 
خود را داشــته باشــد. فــارغ از اظهارنظرات 
گوناگونی که از سوی منسوبان به این جریان در 
رســانه های مختلف دیده می شــود، مهم ترین 
تشکیالت این جریان با عنوان »جبهه اصالحات 
ایران« دست به کار شــده و با صدور نامه ای به 
رئیس جمهور عملکرد دولت را نقد کرده اند. در 

این باره توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

 اولین نکته قابل مالحظه در متن این نامه، 
آدرس غلطی است که تالش دارد به افکار ۱

، تنها راه حل مشــکالت 
ً
عمومــی القا کند که اوال

کشــور همچنان در گرو حل مشکالت دیپلماسی 
، مشــالت دیپلماســی نیز »ناشی از 

ً
اســت و ثانیا

سیاست های نادرست در عرصه بین المللی« است 
که به واقع از نگاه انقالبی برخاسته است و حاصل آن 

برقراری تحریم های ظالمانه آمریکایی است. 
در این باره باید گفــت، عبور از نگاه انقالبی در 
دستگاه دیپلماســی و سپردن امور به الگوی مدنظر 
اصالح طلبان در طول هشــت سال دولت اعتدال، 
آزمون خود را پس داد و نشان داد که بازی های زبانی 
 نتوانستند 

ً
چاره کار نبوده و اصالح طلبان نه تنها عمال

مشکالت کشور را از طریق برجام حل کنند، بلکه 
تنها فرآیند رشد صنعت هسته ای کشور را به تأخیر 
انداختند و توان کشــور را معطل نتیجه دادن برجام 
بی حاصل کردنــد و در نهایت کشــور را با بدهی 
سنگین چند هزار میلیاردی به دولت بعدی سپردند!

نکته قابل مالحظه آنکه دولت سیزدهم نیز با توجه 
به تعهدات اعطای دولت گذشــته، عهدشکنی نکرده 
و حرکت در مسیر گفت وگوها را با مالحظاتی ادامه 
داده است. ضمن آنکه اگر برای راستی آزمایی ادعای 
اصالح طلبان هشــت ســال فرصت داده شد، خوب 
است که جبهه اصالح طلبان عجول نبوده و کمی اجازه 
دهد تا دولت مستقر برنامه های خود را پیش برده و در 

زمانی مناسب سیاست خارجی ایشان را نقد کند!
 اصالح طلبان چنــان از تورم باالی چهل 

درصدی صحبــت می کنند که گویا مردم 2
فرامــوش کرده انــد کــه دولــت مــورد حمایت 
اصالح طلبان کشــور را با تورم 45.2 درصدی در 
مرداد 1400 تحویل داده است! لذا طبیعی است که 

از این جریان خواســته شــود اینقدر زودهنگام به 
استقبال جوســازی نرفته و در حالی که هنوز دولت 
جدید یک  سالگی اش را ندیده است، »بانیان وضع 
حاضــر  مدعی العمــوم  نقــش  در   موجــود« 

نشوند!
 یکــی از نکات برجســته در متن، فقدان 

شــجاعت الزم برای حمایت از اقدامی ۳
است که ضرورت اجرایی آن را همه کارشناسان امر 
حکمرانی و اقتصاد مورد تأیید قــرار داده اند و تنها 
اختالف بر ســر زمان و چگونگی اجرا بوده است. 
تالش برای رهایی از معضل پرداخت ارز ترجیحی 
4200 فســادآور که در ســال های اخیر هزینه های 
ســنگینی برای کشور و ملت به همراه داشته است، 
اقدامی شجاعانه بود که تنها دولت انقالبی جرئت و 
جســارت الزم را بــرای انجام آن در اولین ســال 
حکمرانی داشت. اقدام ناجوانمردانه آنجاست که 
احزاب و نخبگان سیاســی که به خوبی از اهمیت 
اجرایی شدن آن آگاهند، برای فریب افکار عمومی 
دروغ بگویند و علت اجرایی شدن آن را تالش دولت 
برای جبران کســری بودجه معرفی کنند و این گونه 
بنویسند: »متأسفانه به بهانه مبارزه با رانت و قاچاق، 
با گران کردن بخش مهمی از مایحتاج مردم، دولت 
 دنبال منابع برای تأمین کسری بودجه 

ً
و مجلس صرفا

بوده اند.«
 مالحظه دیگری که در مواجهه با این بیانیه 

به چشم می خورد، تکرار خطای همیشگی ۴
اصالح طلبان در »تقدم بخشی منافع جناحی بر منافع 
ملی« است. حقیقت آن است که اصالح طلبان برای 

کسب اعتبار و تقویت پایگاه اجتماعی از دست رفته 
به سیاست پوپولیسی و عوام فریبانه تخریب دولت 
ســیزدهم پنــاه آورده اند و به ظاهر بــا اتخاذ نوعی 
سیاست همدردی و هم ذات پنداری با افکار عمومی، 
به سیاه نمایی و ناامیدسازی مشغولند. این در حالی 
اســت کــه »بانیــان وضــع موجــود« آگاهند که 
ناامیدســازی و بن بســت نمایی و القــای ناتوانی، 
سیاستی خالف مصالح ملی است که جریان های 

سیاسی درون نظام باید از آن بپرهیزند!
 در این بیانیه تالش شــده است وضعیت 

کشور بحرانی جلوه داده شود تا در نهایت ۵
راهکار هــای مدنظــر اصالح طلبــان بــه عنوان 
سیاست های راهگشای حل مشکالت کشور معرفی 
شود! غافل از آنکه حتی اگر تالش برای القای بحران 
در کشور نتیجه بخش باشد، افکار عمومی پذیرای 
سیاست های پیشنهادی اصالح طلبان نخواهد بود، 
 اصالح طلبان آزمون خود را آخرین بار 

ً
چرا که اوال

در طول هشــت سال اخیر پس داده اند، ضمن آنکه 
سیاست سوخته »احیای برجام« نیز که در متن بیانیه 
بارها تکرار شده، خیلی وقت است که از چشم مردم 

افتاده و بی اعتباری و بیهودگی آن اثبات شده است!

ســخن آخر آنکه اصالح طلبان نیازمنــد تحول و 
بازاندیشــی و روزآمدســازی اردوگاهی هستند تا 
بتوانند حرف های نو برای حل مشکالت کشور به 
جامعه ارائه دهنــد، وگرنه تکرار مکرراتی که بارها 
شکست آنها راستی آزمایی شده، مورد اقبال عموم 

جامعه قرار نخواهد گرفت.

مهدی سعیدی
جریان شناس

آدرس غلط و انصافی که نیست!
مروری گذرا  بر نامه اصالح طلبان به رئیس جمهور

چالش های بی پایان 

رژیم صهیونیســتی در حوزه های گوناگون دچار 
چالــش و بحــران شــده و این چالش ها حالت 
بی پایــان به خود گرفته اســت. مهم ترین چالش 
فعلی ایــن رژیم در دو حوزه سیاســی و امنیتی ـ 
اطالعاتی اســت که دورنمای مثبتــی در این دو 
عرصه برای صهیونیست ها وجود ندارد. در حوزه 
سیاسی در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی 
برای تشــکیل کنســت و دولت، ایــن پنجمین 

انتخابات در چهار سال گذشــته خواهد بود که 
این رژیم برگزار می کند. همچینن دولت ائتالفی 
بنت ـ الپید حیاتی کمتر از یک ســال داشت که 
ایــن کمترین عمر یک دولت در طول ۷4 ســال 
گذشته در سرزمین های اشغالی است و این دولت 
برای اولین بار بعد از تشکیل رژیم صهیونیستی با 
اعراب کنست ائتالف کرد. این مسائل نشان دهنده 
عمق شکاف سیاسی و نبود تجانس بین احزاب 

سیاسی برای ائتالف در تشکیل دولت است.
در حوزه امنیتــی ـ اطالعاتی اتفاقات اخیر در 
سرزمین های اشغالی نشــان داد، راهبرد امنیت 
روزمره مورد ادعای صهیونیســت ها از بین رفته 
اســت و این رژیم اکنون در پی حفظ موجودیت 

خــود در داخــل اســت. در کنار این مســئله، 
صهیونیســت ها برای انحراف افکار عمومی در 
داخل سرزمین های اشغالی دو اقدام را در دستور 

کار قرار دادند: 
الف ـ ضریب درگیــری بین خود و حزب الله 
لبنان را با بحث منطقه مورد مناقشه کاریش باال 

بردند. 
ب ـ در یک فرار رو به جلو و همزمان با ســفر 
بایدن به ســرزمین های اشغالی، مترصد تشکیل 

ائتالف منطقه ای علیه ایران هستند. 
در رابطه با گزاره اول، حزب الله با فرســتادن 
پهپاد به منطقه مورد مناقشــه و نفــوذ به مناطق 
 توان ضربه زدن به 

ً
صهیونیســتی نشــان داد،اوال

 نسبت به خألهای 
ً
صهیونیســت ها را دارد و ثانیا
اطالعاتی این رژیم آگاه است.

در رابطه با گــزاره دوم نیز، این ائتالف همان 
طرح ناتوی عربی ترامپ اســت که به سرانجام 
نرسید و صهیونیست ها امیدوارند با تغییر نام آن 

دستاوردی نسبی برای خود کسب کنند.
 چالش های 

ً
همه این مسائل نشان می دهد، اوال

موجود و پیش روی رژیم صهیونیســتی بیشتر از 
آن چیزی اســت که در عرصه رســانه ای بروز و 
 ایــن چالش ها فراگیر 

ً
ظهور پیــدا می کند و ثانیا

 به عرصه ای خاص 
ً
و به هم پیوسته شــده و صرفا

محدود نمی شود. این ویژگی ها ضربه پذیری رژیم 
صهیونیستی را نیز بیشتر کرده است.

   دریچه    

محمدرضا فرهادی
کارشناس  مسائل منطقه
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۷۵۰ میلیارد دالر!  رهبران  تغییر  اموال   توقیف 
نخســت وزیر اوکراین اعالم کرد، هزینه برنامه بازســازی ســه 
مرحله ای کشور در پی حمله روسیه ۷50 میلیارد دالر برآورد شده 
است. »دنیس شــمیگال« در نشست »بازسازی اوکراین« که به 
میزبانی سوئیس برگزار شد؛ همچنین در باره جزئیات آسیب هایی 
که در جنگ به این کشور وارد شده است، گفت: »جنگ روسیه 
بیش از 100 میلیارد دالر به زیرســاخت های اوکراین خسارت 
مســتقیم وارد کرده اســت.« وی افزود: »امروز، خسارت های 
مســتقیم به زیرســاخت های اوکراین بیش از 100 میلیارد دالر 
اســت؛ اما چه کسی هزینه برنامه بازسازی را که در حال حاضر 

۷50 میلیارد دالر برآورد شده است، پرداخت خواهد کرد.«

وزیر خارجه اســبق آمریکا و مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید در 
دهه های 1۹۶0 و 1۹۷0 از وضعیت کنونی کشــورش و رهبران آن 
گالیه کرد. »هنری کیســینجر« ۹۹ ساله در مصاحبه با یک رسانه 
آمریکایی اعالم کــرد، ایاالت متحده آمریکا به رهبران بهتری نیاز 
دارد. هنــری کیســینجر در مصاحبه با »یو اس ای تــودی« گفت، 
آمریکا و جهان به رهبــران بهتری نیاز دارند. وی در بخش دیگری 
از ایــن مصاحبه گفت: »اگر بخواهیم درباره رهبران فعلی انصاف 
داشته باشیم آنها هنوز این فرصت را نداشته اند... اما شما می توانید 
استدالل کنید و من می توانم اســتدالل کنم که رهبران بزرگ این 

موقعیت را ایجاد می کنند.«

کمیته تحلیل مالی بانک های تونــس اجازه بلوکه کردن اموال 
رئیس جنبــش النهضه تونس و رئیس پارلمان منحل شــده و 
همچنین پســرش معاذ و دامادش رفیق عبدالسالم را داد. این 
کمیته همچنین اجــازه بلوکه کردن امــوال حمادی الجبالی، 
دبیرکل سابق جنبش النهضه و نخست وزیر پیشین و دو دخترش 
را داد. کمیته تحلیل مالی نامه ای را شامل مجوز قضایی بلوکه 
کردن حساب های بانکی این افراد را صادر کرد. در متن این نامه 
آمده اســت: »قاضی اول تحقیقات در دفتر بیست و سوم مرکز 
قضایی مبارزه با تروریســم در دادگاه بدوی تونس مجوز بلوکه 

کردن حساب های بانکی افراد مذکور را صادر کرده است.«

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

 ایــن روزها، جامعــه آمریکایی درگیر مســائل 
گوناگونی در حوزه های سیاسی و اجتماعی است. 
دولت بایدن در حالی مدعی تالش برای دستیابی 
دوباره به قدرت رو به افول خود در جهان است که 
در حوزه داخلی با مشکالت و موانع زیادی برای 
اداره جامعه آمریکایی روبه روست. دولت بایدن 
در شــرایطی وارد عرصه عمل در ایاالت متحده 
شد که تصمیمات مقطعی و نگران کننده ترامپ در 
عرصه جهانی آمریکا را کم کم به سمت خروج از 
نظام مدیریت جهان هدایت می کرد. با این  حال، 
تصمیمات دولت بایدن در این عرصه نیز نتوانست 
تغییر چندانی در این روند ایجاد کند و رسانه های 
آمریکا معتقدند، فرآینــد افول جایگاه آمریکا در 
عرصه جهانی نه تنها در دوره بایدن متوقف نشده، 
بلکه با همان سرعت قبلی در حال اجرایی شدن 
است. ضعف آمریکا در حوزه مسائل داخلی، از 
جمله مسائل مرتبط با معیشت مردم، بحران های 
اقتصادی و در عیــن  حال بحران های اجتماعی، 
نظیر خشونت های مسلحانه روبه  افزایش در این 
کشــور آمریکا را بیشتر از پیش در عرصه جهانی 
ضعیف کرده  اســت. با گســترش شــبکه های 
اجتماعی و رسانه های مســتقل، مردم دنیا دیگر 
می دانند آمریکا به آن شــکوه و عظمتی که زمانی 
تصور می شــد قابل درهم شکستن و فروریختن 

نیست، بازنمی گردد. 
افزایــش میــزان درگیری های مســلحانه در 
آمریکا و ناتوانــی دولت بایدن در مدیریت حمل 
سالح در این کشــور ناامیدی گسترده ای در بین 
مردم ایجاد کرده است. از سوی دیگر، اختالفات 
میان دموکرات ها و جمهوری خواهان در آســتانه 
انتخابات میان دوره ای کنگره به شدت باال گرفته و 
اختالفات خود را در زمینه های مسائل اجتماعی 
به نمایش گذاشــته  اســت. نهادهای حاکمیتی، 
مانند دیوان  عالی آمریــکا که در دوران ترامپ در 
دســت محافظه کاران افتاده بود، حاال به ابزاری 

در دســت جمهوری خواهان تبدیل  شده است تا 
از آن علیــه دولت دموکرات ها اســتفاده کنند. با 
وجود اینکه نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا 
تالش دارند با تغییر قوانین به سمت تغییر چینش 
قضات دیوان عالی این کشور بروند، ضعف آنها در 
مدیریت لوایح در کنگره، امیدها برای این تغییرات 
را به ناامیدی تبدیل کرده  اســت. مســائلی مانند 
سقط  جنین در ایاالت متحده و قوانین مرتبط با آن، 
جامعه آمریکا را دو پاره کرده و مردم را رودرروی 
یکدیگر قرار داده  اســت. ایالت های گوناگون هر 
یــک به  دنبال تصویب قوانیــن جدیدی در حوزه 
 در حــال تدوین هویت 

ً
اجتماعی بــوده و عمال

محافظه کار یا هویت لیبرال برای خود هستند.
همه اینها ســبب می شود هر اتفاقی در حیطه 
مســائل اجتماعی، شــبکه های اجتماعی را با 
هشــتگ های جنگ داخلی پــر می کند. در عین  
حال، مسائل مرتبط با حفاظت از محیط زیست، 
فعاالن این حوزه را با مسائل و مشکالت جدیدی 
روبه رو کرده  است و ناتوانی دولت ضعیف برای 
حمایت از شعارهای محیط زیستی که داده  است، 
فعاالن این حوزه را با ناامیدی مواجه کرده  است.

مسئله تورم و افزایش قیمت ها خود معضلی 
جدی و جدید در این عرصه است که امکان ندارد 

به این آسانی ها حل وفصل شود. 
بــا وجــود تمــام مشــکالت داخلــی در 
ایاالت متحــده، بایدن حــاال می خواهد تمرکز 
خود را بر مســائل مرتبط با سیاســت خارجی و 
به ویژه منطقــه بگذارد. او می دانــد بدون جلب 
نظر و موافقت عربستان  ســعودی برای افزایش 
تولیدات نفتی اش، نمی توانــد بحران اقتصادی 
موجــود در جامعه آمریکا و بســیاری از جوامع 
غربــی و اروپایــی را حل وفصل کند. مشــکل 
آمریکایی معتقدند،  اینجاســت که تحلیلگران 
ایاالت متحــده خود می تواند بــدون التماس از 
حکام سعودی، به افزایش تولیدات نفتی خود در 
داخل ایاالت متحده دست زده و بحران اقتصادی 
پیــش  رو را حل وفصل کند. بــا این  حال، دولت 
بایدن نمی خواهــد از ذخایر نفتی ایاالت  متحده 
استفاده کند و به جای آن ترجیح می دهد رابطه اش 
با محمد بن سلمان را قوی تر کند؛ کسی که به دلیل 

قتل خاشقچی تالش می شــد در انزوا نگهداری 
شود. بایدن حاال هر روز مجبور است به رسانه ها 
اعالم کند قرار نیســت به حکام سعودی در این 
زمینه التماس کند؛ اما به نظر می رسد با توجه به 
سیاست های داخلی اش، چاره ای جز این مسئله 

ندارد.
خارجــی  سیاســت  مســئله  مهم تریــن 
ایاالت متحــده در وضعیت فعلی نه ایجاد رابطه 
بهتر با عربستان سعودی، بلکه بهبود رابطه اش با 
رژیم صهیونیستی است. رهبران صهیونیست که 
خود نمی توانند از پس مشکالت درونی سیاسی 
و اجتماعی سرزمین های اشــغالی برآیند، تمام 
اهداف و برنامه های سیاســت خارجی آمریکا را 
با چالش های متنوع روبه رو می کنند؛ از مذاکرات 
با ایــران گرفته تا مســئله اوکراین و حتی قیمت 
حامل های انرژی، همه و همه رژیم صهیونیستی 
را در مقابل آمریکا قرار داده و شرایط را به نحوی 
پیش می برد که نه منافع این رژیم تأمین می شود و 

نه منافع آمریکا.
معضل بزرگ تر مسئله اوکراین است؛ با وجود 
اینکه دولت بایدن سعی داشت از همان روزهای 
ابتدایــی حضور در کاخ  ســفید انتقام انتخابات 
201۶ را از پوتین بگیرد، اما کم کم در این زمینه 
دچار اشــتباهات راهبردی فاحشــی شد. بایدن 
فکر می کرد با حمایت مالی و نظامی از اوکراین 
می تواند روسیه را به قدری ضعیف کند که از نظر 
 چیزی بــرای روس ها باقی نماند. 

ً
نظامی عمال

بااین حال گذشت زمان و ادامه یافتن جنگ نشان 
داد، روس ها در این زمینه دچار مشکل نمی شوند 
و این کشورهای غربی هستند که با تحمل انواع و 
اقسام بحران های اقتصادی و اجتماعی باید هزینه 
جنگ در اوکراین را بپردازند. فشارهای کشورهای 
اروپایــی به ویژه آلمان و فرانســه بر دولت بایدن 
بــرای پایان دادن به جنــگ در اوکراین همچنان 
نتوانسته سیاســت های دولت ضعیف دموکرات 
در این زمینه را تغییر دهد. کاخ  سفید فکر می کرد 
با طوالنی شــدن جنگ در اوکراین، می تواند از 
این کشــور باتالقی، مانند افغانستان برای روسیه 
بسازد؛ اما گذر زمان تنها سبب ایجاد مشکالت 

فراوان برای کشورهای غربی شده  است. 

حاال تحلیلگران سیاســی آمریکا معتقدند، 
اوکراین باید »زمین بدهد تا صلح بخرد«. اگرچه 
بایدن خود به این مسئله اشاره چندانی نمی کند؛ 
اما تحلیلگران سیاسی در کاخ سفید به این نتیجه 
رسیده اند که باید به دلیل مصالح عمومی کل دنیا 
و جلوگیری از بحران های اقتصادی گسترده تر در 
کشــورهای غربی، به هر صورت ممکن به این 
جنگ پایان دهند. اما زلنسکی در این باره به حرف 
هیچ یک از حامیان غربی اش گوش نمی کند و با 
وجود اینکه هر روز در منطقه دونباس و مرزهای 
شرقی خود زمین های بیشتری را به روسیه واگذار 
می کند و مجبور به عقب نشینی نیروهایش از این 
مناطق می شــود، همچنان در تمام اجالس های 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی کل دنیا شرکت 
کرده و خواســتار افزایش کمک های مالی برای 

ادامه جنگ می شود. 
او می دانــد ادامــه جنگ به نفــع دولتش در 
اوکراین اســت و ممکن است او را تا مدت ها در 
نــزد افکار عمومی در کل دنیا محبوب نگه دارد؛ 
 توجهی به آن نمی کند از 

ً
اما مســئله ای که اصال

بین رفتن زیرساخت های اقتصادی در این کشور 
است. بایدن که زمانی طرف دار ادامه یافتن جنگ 
در اوکراین بود، حاال نمی تواند جلوی زلنسکی را 
در این زمینه بگیرد و این خود معضلی بزرگ برای 
جامعه جهانی است و ادعاهای آمریکا در جهان را 

به شدت زیر سؤال می برد.
شاید افول آمریکا در عرصه داخلی این کشور 
به زمان بیشتری نیاز داشته باشد تا خود را به نمایش 
بگذارد؛ اما در عرصه سیاست جهانی به صورت 
 آشکاری خودنمایی می کند. دولت بایدن 

ً
کامال

و هــر دولت دیگــری در آمریــکا همان طور که 
تحلیلگران آمریکایی می گویند به دنبال سرپوش 
گذاشــتن بر این افول و نادیده  گرفتن آن هستند؛ 
امــا به قول آمریکایی ها، این فیــل در اتاق وجود 
دارد و در حال به هم ریختن اوضاع است. نادیده 
گرفتن آن، کمکی به حل موضوعات و مشکالت 
درونی ایاالت متحده نمی کند و بعد از مدتی که 
هشــتگ ها در فضای مجازی به پایان برسد، این 
بحران ها هســتند که درون خیابان ها کارگردانی 

نمایش افول آمریکایی را در دست می گیرند.

جهان
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۴
جهان

  اعتصاب در نروژ

 

 

با آغاز اعتصاب های کارگــران فعال در 
بخش فراساحلی نروژ، تولید نفت و گاز 
این کشــور کاهش یافت. همزمان شدن 
این مســئله با بحران انــرژی در اروپا، بر 

مشکالت این قاره افزوده است. 
صنعت  فراســاحلی  بخش  کارگران 
نفت و گاز نروژ 14 تیرماه، نخســتین روز 
از اعتصاب برنامه ریزی شده خود را به دلیل 
مســائل مربوط به دســتمزد آغاز کردند، 
اقدامی که می تواند تولید گاز این کشــور 
را حدود یک ســوم کاهش دهد و کمبود 
عرضه این نــوع از انــرژی را همزمان با 

تنش ها در اوکراین تشدید کند.
بر اساس محاسبه های رویترز، با توجه 
به برنامه های اعضــای اتحادیه کارگران 
مبنی بر افزایش تدریجی اعتصاب ها در 
روزهای آینده، ممکن اســت حدود 15 
درصد از تولید نفت نروژ نیز تا روز شنبه 
)18 تیــر ماه( کاهش یابــد. به دلیل آنکه 
نروژ، دومین تأمین کننده انرژی اروپا پس 
از روســیه، تأمین کننــده ای قابل اعتماد و 
قابل پیش بینی به شمار می رود، تقاضا برای 
نفت و گاز این کشور زیاد است، به ویژه با 
توجه به اینکه جریان گاز از خط لوله نورد 
استریم یک روسیه از تاریخ 11 ژوئیه )20 

تیر ماه( به مدت 10 روز متوقف می شود.

شوک بزرگ 

انگلیس  نخســت وزیر  جانسون  بوریس 
سرانجام بعد از استعفای بیش از 50 نفر 
از وزرا و معاونــان وزرای کابینه خودش، 

مجبور به اعالم استعفا شد.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس 
بعد از موج استعفاها از منصب خود اعالم 

استعفا کرد.
بعــد از گمانه زنی هــای رســانه های 
انگلیس درباره استعفای بوریس جانسون 
از منصب نخست وزیری، بوریس جانسون 
با برگزاری یک نشســت خبری در مقابل 
خبرنگاران حاضر در شــماره 10 خیابان 
داونینگ اســتریت )مقر نخست وزیری( 

اعالم استعفا کرد.
این  ابتــدای  بوریــس جانســون در 
سخنرانی گفت که برای او حاال مشخص 
شده است که اعضای حزب محافظه کار 
و نمایندگان این حــزب خواهان رهبری 

جدید و نخست وزیری تازه هستند.
نخست وزیر انگلیس تاکید کرد که او 
تصمیم به اســتعفا از مقام خود گرفته اما 
تا زمان تعیین جانشینش به انجام وظایف 

نخست وزیر خود ادامه خواهد داد.
اســتعفای نخســت وزیر انگلیس در 
شرایطی انجام شد که طی روزهای اخیر 
موج کناره گیــری وزرا و معاونان وزرای 
کابینه او وضعیت بحرانی را برای بوریس 
جانسون ایجاد کرد و او در نهایت به رغم 
مقاومت هــای اولیه، او مجبــور به اعالم 

استعفا شد.

پیشخوان
یکا  آمر افول 

 چطور
می افتد؟ اتفاق 

 نگاهی به معضالت اجتماعی و سیاسی واشنگتن 
از داخل تا روابط بین الملل
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سیاست
۵

بازار

 

 اگرچه به نظر می رســد روی کاغذ احیای وزارت 
بازرگانی به واسطه تسهیل امر واردات باید مورد اقبال 
تجار و بازرگانان قرار گیرد؛ اما افزون بر کارشناسان 
اقتصادی برخی از فعاالن بخش خصوصی نیز این 
کار را جــزء اولویت های اقتصاد ایــران نمی دانند. 
ادغــام دو وزارتخانه صنعت و معــدن و بازرگانی 
موضوعــی بود که در دولت دهم انجام شــد و تا به 
امروز تداوم داشته است. اگر چه دولت گذشته بارها 
با اســتدالل هایی، چون حمایت از مصرف کننده و 
مدیریت بازار قصد داشت بار دیگر این دو وزارتخاته 
را تفکیک کند؛ اما با مخالفت فضای کارشناســی 
و نمایندگان مجلس مواجه می شــد. این بار دولت 
ســیزدهم با وجود مخالفت کارشناســی برخی از 
وزرای خــود، از جمله وزیر اقتصــاد طی ماه های 
گذشــته به این نتیجه رسیده اســت که مزایای این 
تفکیک از تداوم ادغام آن بیشتر است. صبح صادق 
در گفت وگویی با مجیدرضــا حریری، رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و چین این موضوع را بررســی کرده 
است.  موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت 
و معدن و ایجاد دو وزارتخانه مجزا به جای وزارت 
صمت موضوعی اســت که در سال های اخیر بارها 
و بارهــا مطرح شــده و حتی حــرف و بحث آن تا 
مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده است. موضوعی 
که طی ســال های گذشته همواره برخی موافق آن و 
برخی دیگر مخالف آن بوده اند. در ماه ها و هفته های 
گذشــته به دلیل افزایش قیمت ها و نبود نظارت بر 
بازار و گرانفروشی هایی که البته برخی از آنها را در 
کوتاه مدت می توان از پیامدهای اصالحات یارانه ای 
انجام شده دانست، بار دیگر موضوع تفکیک وزارت 
بازرگانی از صنعت این بار از سوی دولت سیزدهم 
مطرح شــده اســت. صبح صادق در گفت وگو با 
مجیدرضــا حریری، فعال اقتصــادی و رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و چین به این موضوع اشاره کرده که 

پیامدها و مزایای این تفکیک چیست. 
مجیدرضا حریری، رئیــس اتاق بازرگانی ایران 
و چین با اشــاره به درخواست دولت برای تفکیک 
وزارت بازرگانی از صنعت گفت: »آنچه در اقتصاد 
ایران سال ها یا حتی دهه هاست به فراموشی سپرده 
شده، مدیریت درست اقتصاد است. متأسفانه هر از 
چندگاهی به بحث های حاشــیه ای که وقت و زمان 
مجلــس و دولت را هدر می دهد و حتی در صورت 
تحقق نیز نتیجه خاصی برای اقتصاد ایران نخواهد 
داشت، پرداخته می شود. بسیاری از این تصمیمات 
و مباحــث در حالی به موضوع روز و مهم کشــور 
تبدیل می شوند که نه تنها نمی توانند رشد و پویایی 
را در اقتصاد ایجاد کنند؛ بلکه حتی گرهی هم از کار 

مردم و فعــاالن اقتصادی باز نمی کنند.« وی در این 
باره توضیح داد: »همه مدیران، مسئوالن اقتصادی 
و قانون گذاران کشــور باید به این نتیجه برســند که 
تفکیک یــا ادغام وزارتخانه به خــودی خود هدف 
اقتصاد به شــمار نمی رود، هدف مهم برای اقتصاد 
رشــد اقتصادی اســت. بی تردید تفکیک یا ادغام 
وزارتخانه ها باید وســیله ای برای رشــد اقتصادی 
باشند، نه محلی برای بحث هایی که هر چند وقت 
یک بار مطرح می شود و وقت وهزینه کشور را هدر 

می دهد و باز به حال خود رها می شود.«
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطر نشــان 
کرد: »آنچه منجر به ایجاد آرامش و رقابت در بازارها 
و کاهش قیمت ها می شــود، اصالحات اساســی 
اقتصادی است، بنابراین برای تحقق آرامش در بازار 
و تأمین نیازهای مــردم باید قبل از اینکه به تفکیک 
یا ادغام بیندیشــیم، اقتصاد را اصالح کنیم، ضمن 
اینکه دولت برای این موارد باید برنامه داشته باشد تا 
براساس آن برنامه ابزارهای مناسب و مورد نیاز برای 

تحقق اهدافش را انتخاب کند.«
این فعال اقتصادی به موضوعی که ســبب پیش 
کشیدن بحث تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و 
معدن در دولت های مختلف شــده، اشاره کرد و در 
این باره گفت: »آنچه منجر به مطرح شدن چند باره 
بحث تفکیــک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت 
در دولت های گوناگون شــده، نداشتن برنامه برای 
پیشبرد اقتصاد کشور اســت. متأسفانه، دولت ها به 
دلیل بی برنامگی به هر ریســمانی چنگ می زنند به 
گمان اینکه با این ریسمان به طریق راست و درست 
می رسند یا اوضاع اقتصادی بهبود می یابد؛ در حالی 
که اینگونه نیست. طی چهار پنج دهه اخیر بیش از 
چند بار شاهد تغییر ترکیب وزارتخانه بوده ایم؛ چرا 
که دولت ها برنامه ای درســت و مدون برای پیشبرد 
اقتصاد کشــور در بهترین وجه ممکن نداشته اند. به 
این معنا که یک بار وزارت بازرگانی را جمع کردند 
و یک بار همــه را در وزارت صنعت ادغام کردند؛ 
بعد از چند وقت به این نتیجه رسیدند که تجمیع کار 
غلطی بوده و ماجراهایی که چند سالی است شاهد 
آن هستیم. بارها وقت دولت و نمایندگان مجلس در 
ادوار مختلف برای این موضوع گرفته شــده، بدون 
اینکه نتیجه ای داشته باشد یا در صورت تفکیک به 
نتیجه  ای برســد.« وی در این باره توضیح داد: »چه 
این دو وزارتخانه تفکیک شــوند و چه روند موجود 
باقی بماند، به دلیل بی برنامگی اقتصاد، هیچ یک از 
این دو حالت مشکلی را حل نمی کند. وقتی دولت ها 
 برنامه ای برای اداره بهتر اقتصاد کشور ندارند، 

ً
اصوال

در نتیجه نمی دانند کدام ابزار را باید به کار بگیرند. 
بنابراین مدام از این شاخه به آن شاخه می پرند؛ گاهی 
ادغام و گاهــی تفکیک را مطرح می کنند. به همین 
دلیل است که در عملکرد وزارتخانه ها تغییر مثبتی 

نمی بینیم، گاهی وزارتخانه جدید درست می کنیم و 
گاهی دو ســه وزارتخانه را با هم ادغام می کنیم و به 
یک وزارتخانه تبدیل می کنیم. سؤال اینجاست نتایح 
این تفکیک ها و ادغام ها تا به امروز چه بوده است؟«
حریــری در ادامه تصریح کرد: »تــا زمانی که 
دولت ها برنامه اقتصادی روشنی برای اداره اقتصاد 
نداشــته باشــند، صحبت از اینکه برای اداره امور 
مربوط بــه صنعت و تجارت یــک وزارتخانه بهتر 
است یا دو وزارتخانه کار غلطی است. آنچه در این 
موضوع اهمیت دارد، این اســت که باید مشخص 
شــود دولت چه راهبردهایی را بــرای اداره اقتصاد 
مدنظر دارد، اگر این مســئله شفاف سازی شود، آن 
زمان می توان گفت تفکیک یا ادغام به نفع کشــور 

خواهد بود یا خیر.«
این فعال اقتصادی خاطرنشــان کــرد: »دولت 
باید تصمیم بگیرد و این موضوع را به اطالع فعاالن 
اقتصادی برســاند که آیا می خواهــد اقتصاد را به 
فعاالن اقتصادی واگــذار کند یا خیر؟ یعنی دولت 
می خواهد در حد سیاست گذار و ناظر باشد و کلیه 
امور و شئون اقتصادی را به دست بخش خصوصی 
بسپارد یا اینکه دولت مایل است به صورت مستقیم 
در همه بخش های اقتصادی و اجرایی دخالت داشته 
باشد؟ یعنی مسئولیت مســتقیم مرغ و تخم مرغ تا 
پرتقال و ســیب و همه کاالها از کمبود تا زیادی و 
 
ً
گرانی آنها قرار اســت برعهده دولت باشد یا صرفا
قرار است دولت فرآیند سیاست گذاری و نظارت را 
بر عهده داشته باشد. این مسائل دغدغه هیچ دولتی 
 دولت ها نگران این 

ً
در هیچ جای دنیا نیست و اصوال

محصوالت و تأمین سیب و پرتقال شب عید خود 
نیستند؛ اما در ایران این طور است.«

وی در این باره خاطر نشان کرد: »دخالت های 
دولت در بازار نه تنها بــه کاهش قیمت ها و ایجاد 
ثبات کمک نمی کند، بلکه کار را خراب تر می کند؛ 
به همیــن دلیل دولــت، قبل از مشــخص کردن 
وضعیت تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها باید روشــن 
کند که قرار است چه سیاستی را در مدیریت اقتصاد 
اتخاذ کند. آیا همچنان مایل به ورود و مدیریت کلیه 
شئون اقتصادی کشور اســت یا با تفکیک وزارت 
بازرگانی تصمیم گرفته که فقــط در باب نظارت و 
سیاست گذاری حضور داشته باشد و بعد از این در 
حوزه اجرا و مداخله، کمترین نقشی نداشته باشد؟«

مجیــد رضاحریــری در ایــن باره 
توضیــح داد: »اگــر دولت روش 

سیاســت گذاری و نظــارت بر 
فعالیت های اقتصادی و بخش 

خصوصی را انتخاب کند و 
از حوزه اجــرا و دخالت 

 
ً
قاعدتا شــود،  خارج 

حرکت  معنای  به 

دولت به ســمت کوچک تر شــدن خود است، لذا 
در این وضعیت ادغام وزارتخانه ها درســت است، 
لذا باید سعی کنیم تعداد وزارتخانه ها را به حداقل 
برسانیم و تعداد کارمندان وزارتخانه ها را نیز کاهش 
دهیم. در غیر این صورت اگر موضع دولت دخالت 
همه جانبه در تمامی  شئون اقتصادی است و تمایلی 
برای خــروج از مدیریت اقتصادی نــدارد، دولت 
تصمیم به تفکیک وزارتخانه هــا می گیرد؛ چرا که 
می دانــد امکان اداره وزارتخانه هــای بزرگی مانند 
صنعــت، معدن و تجارت با این ابعــاد از اصناف، 
معادن، صنایع تا واردات و صادرات ندارد، بنابراین 
معتقد اســت باید وزارتخانه هــا را خرد و کوچک 
کند و مدیران مختلفی را بــه عنوان وزیر برای اداره 
وزارتخانه ها گسیل کند تا شــاید به ذی نفعان خود 

خدمت و سرویس بدهند.«
مجید رضاحریری در پایان بحث در پاسخ به این 
پرســش که آیا تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت 
به کاهش قیمت ها یا رشد تولید می انجامد، گفت: 
»تورم و گرانــی موجود در اقتصاد ایران ریشــه ای 
تاریخی دارد که از چند دهه پیش شروع شده و اکنون 
به اوج خود رسیده است. بنابراین با تفکیک وزارت 
بازرگانی نبایــد به کاهش قیمت ها یــا جلوگیری 
از افزایــش قیمت ها امیدوار بــود.« وی در این باره 
توضیح داد: »ایجاد ثبات در اقتصاد به انتخاب روش 
حکمرانی در اقتصاد وابسته است. دولت هر روشی 
را انتخاب کند، اعم از روش متمرکز فعلی با مدیریت 
دولت یا ســپردن اقتصاد به بخش خصوصی، یک 
جواب و نتیجه می دهد، ضمن اینکه تفکیک یا ادغام 
وزارتخانه ها وقتی برنامه ای برای حمایت از فعاالن 
اقتصادی و تولید و کسب وکار وجود ندارد، منجر به 
رشد و حمایت از تولید نمی شود، بلکه کماکان تولید 

را تحت فشار قرار می دهد.«

اقتصاد درست  یت   مدیر
اولویت اصلی است

بررسی احیای وزارت بازرگانی در گفت وگوی صبح صادق با رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 

 ساحل عباسی
خبرنگار

  مالیات
 طبق وضعیت کرونا 

 از ســال 13۹4 و بــا توجه بــه تغییراتی 
که در قانون مالیات های مســتقیم اتفاق 
افتاد، به ســازمان امور مالیاتی اجازه داده 
شــد پایگاه اطالعاتش را قوی تر کرده و 
بر اســاس اطالعات جمع آوری شــده، 
حسابرســی های خــود را انجــام دهد. 
در واقع ســازمان امــور مالیاتی صاحب 
اطالعاتی شد که می توانست بر مبنای این 
اطالعات میزان مالیــات مودیان خود را 
مشخص کند. بخشی از این اطالعات نیز 
می تواند اطالعاتی باشد که از طریق شبکه 
بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار 

می گیرد. 
در این میان، بخشی از مودیان معتقد 
بودند این اقدام ســازمان منطبق با قانون 
نیست؛ در حالی که بند م تبصره 12 قانون 
بودجه ســال 1400 بــه صراحت تأکید 
کرده است که تمام وجوه واریزی از طریق 
حساب های شاپرک باید به عنوان فروش 
آن واحد تجاری به شمار آید، یعنی افزون 
بر تراکنش های دستگاه کارتخوان فعال در 
واحدهای تجاری، حتی اگر کسی وجهی 
را به آن حســاب واریز کند، این پرداخت 
می تواند بــه عنوان اســناد و مدارکی در 
راســتای میزان پرداخــت مالیات تبدیل 
شود. در چنین وضعیتی و با توجه به اینکه 
این مــوارد، اطالعات جدیدی بود که در 
اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گرفت 
ســبب می شــد میزان مالیات برخی از 
مودیان افزایش چشــمگیری داشته باشد 
که ممکن بود منجر به نارضایتی هایی از 
سوی آنها شود. از طرفی با توجه به کاهش 
حاشیه ســود اصناف در سال های اخیر با 
توجه به شرایط شــیوع ویروس کرونا در 
کشور، سازمان امور مالیاتی به این نتیجه 
رسید که باید با اصناف و صاحبان مشاغل 
تعامل بیشتری داشته باشد و اجازه ندهد 
میزان مالیات ها به یکباره افزایش پیدا کند.

با ایــن حال، در حــال حاضر بخش 
زیادی از صاحبان مشاغل در ایران سالیانه 
مالیاتی کمتر از 5 میلیون تومان پرداخت 
می کننــد؛ در حالی کــه در حال حاضر 
یــک کارمند با حقوق ثابــت حدود پنج 
میلیون تومان در ماه، ســالیانه رقمی بیش 
از 5 میلیــون تومان را به عنوان مالیات آن 
 هم قبــل از دریافت حقوق خود پرداخت

 می کند. 
بنابراین میــزان مالیاتی که ســازمان 
امــور مالیاتی بــرای صاحبان مشــاغل 
تشخیص داده اســت، با مراعات شرایط 
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا و آسیب 
اســت.  بوده  مودیان  دیدن کســب وکار 
به اســتناد مــاده ۹۷ قانــون مالیات های 
مستقیم اگر مودیان مالیاتی ما اطالعات 
خودشــان را به صورت شفاف به سازمان 
امــور مالیاتــی اعالم کننــد و اطالعات 
اعالم شــده مودیان با اطالعات موجود 
در پایگاه هــای اطالعاتــی ما همخوانی 
داشته باشد، ســازمان امور مالیاتی بدون 
رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آنها، مبلغ 
مالیات مودی را مقطــوع می کند؛ یعنی 
اگر یک مودی می خواهد بدون رسیدگی 
میزان مالیاتش مــورد پذیرش قرار گیرد، 
اگر اطالعات خود را به صورت شفاف به 
سازمان مالیاتی اعالم کند و این اطالعات 
با اطالعات موجــود در پایگاه اطالعات 
سازمان تناقض نداشته باشد، سازمان امور 
مالیاتی نیز بدون رســیدگی برگه قطعی 
مالیاتی را بــرای این مودی محترم صادر 

خواهد کرد.

یادداشت 

شاهین مستوفی
مدیرکل دفتر حسابرسی 

سازمان مالیاتی

یکی از راه های تحقق ایران بدون نفت و اداره کشور بدون وابستگی 
به درآمدهای نفتی را می توان توجــه ویژه به الگوهای تجارت، 
مزیت ها و قابلیت های اقتصادی کشــور دانست؛ به گونه ای که 
اقتصاد ایران با به فعلیت رســاندن تنها بخشی از این ظرفیت ها 
و قابلیت ها می تواند بدون نیاز به ورود درآمدهای ناشــی از نفت 
به بودجه، اقتصاد کشــور را اداره کند. برای نمونه، راهبرد تولید 
برای بازارهای داخلی، راهبرد تولید ماشین آالت و فناوری های 
تولید به همراه حداکثر کیفیت، راهبرد تولید ماشین آالت سنگین 
کارخانه ای، در کنار الگوی تجارت برون گرا و تولیدات صادرات 

محور از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

 الگوی تجارت
منهای نفت

وزارت انرژی آمریکا اعالم کرد، موجودی نفت خام این کشور 
در ذخایر راهبردی نفت در هفته منتهی به 24 ژوئن ۶/۹ میلیون 
بشکه کاهش یافته اســت. بر اساس این آمار، موجودی ذخایر 
راهبردی نفت آمریکا به 4۹۷/۹ میلیون بشــکه کاهش یافت 
که کمترین میزان از آوریل 1۹8۶ به شــمار می رود. بر اساس 
گزارش چندی پیش بلومبرگ طی ماه های گذشته دولت آمریکا 
با هدف مدیریت قیمت نفت و جلوگیری از افزایش بیشــتر آن 
به شــکلی فعال از ذخایر نفتی استراتژیک خود برداشت کرده 
اســت. آمریکا در یک سال گذشته 115 میلیون بشکه از ذخایر 

راهبردی خود برداشت کرده است.

کاهش ذخایر آمریکا  
شاخص

»شاخص ها« جزئی از اقتصاد خرد به شمار می آیند که اقتصاددانان 
 به وسیله آنها، اوضاع فعلی و آینده 

ً
و تحلیلگران اقتصادی معموال

بازار سهام، سرمایه گذاری و... را پیش بینی می کنند؛ به گونه ای که 
با استفاده از شاخص های اقتصادی می توان درباره سالمتی یا به 
طور کلی اوضاع اقتصادی یک جامعه قضاوت کرد. در این میان، 
اطالعاتی که دولت یا حتی برخی از مؤسسات غیرانتفاعی منتشر 
می کنند، بیشتر استفاده می شوند. از جمله شاخص های مهم در 
اقتصاد می توان به شاخص قیمت مصرف کننده، تولید ناخالص 
داخلی و میزان بیکاری اشاره کرد. شاخص ها مانند رهبران عمل 

می کنند.

شاخص ها   
افزوده
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   کتاب     سریال    

حوزه هنری انقالب اســالمی 
برای عرض ارادت هنرمندان به 
ساحت مقدس امام حسین)ع( 
و شــهدای گرانقــدر کربــال 
هنر  ســوگواره  چهاردهمیــن 

عاشورایی را برگزار می کند.
هنر  ســوگواره  چهاردهمیــن 
بخــش  دو  در  عاشــورایی 
بین الملــل و ملی برگــزار می 
شــود. آثــار بایــد  مطابــق با 

شرایط و مقررات سوگواره باشــند. آخرین مهلت ارسال آثار 
به دبیرخانه 25 مرداد ماه اســت و عالقه مندان می توانند برای 
 نام نویسی، به پایگاه اینترنتی به نشــانی »artfest. Ir« مراجعه

 کنند. 

عاشورایی  هنر 
فراخوان حوزه هنری برای محرم 

»شهباز«  سریال  تصویربرداری 
لوافی  حمیدرضا  کارگردانی  به 
امیرحســین  تهیه کنندگــی  و 
آشتیانی پور و مهدی علینقی پور 
از مــرز 50 درصد گذشــت. 
ســریال تلویزیونی »شهباز« به 
مینا خدیوی در 30  نویسندگی 
دقیقه ای در گروه  قســمت 40 
فیلم و ســریال شبکه پنج سیما 
تولید می شــود. ژانر این سریال 

معمایی و پلیســی است و هنرمندانی، همچون آرش مجیدی، 
رضــا داودنژاد، علیرضا آرا، میالد میرزایی، مهدخت موالیی، 
نیما نادری، سیروس همتی، فاطیما بهارمست، غزال نظر و پاوان 

افسر درمقابل دوربین حمیدرضا لوافی ایفای نقش می کنند.

ز شهبا
سریال پلیسی شبکه پنج سیما

یکــی از نکاتی که در دســتوِر 
کار صدا و ســیما قــرار گرفته، 
ســاخِت آثاری درباره قهرمانان 
ملی و میهنی است. یکی از این 
قهرمانان شهید حسین خرازی 
است. پژوهش ها برای ساخت 
سریال شهید خرازی آغاز شده 

است. 
هنــوز مشــخص نیســت این 
مجموعه تلویزیونــی از تولد تا 

شهادت شهید خرازی را روایت کند؛ بلکه همچون فیلم شهید 
باکری امــکان دارد فرازهایی از بخش های جذاِب داســتانی 
این شــهید ساخته شــوند. در حال حاضر، پروژه در وضعیِت 

جمع آوری تحقیقات و پژوهش ها قرار گرفته است. 

ملی قهرمانان 
ساخت سریال شهید خرازی

 رسانه ملی  

مجسمه دزدی!

اسفندماه سال قبل بود که سرقت بخشی 
از مجســمه یکــی از چهره های هنری 
سرشناس در پارک شفق تهران، خبرساز 
شــد! در این ماجرا، یک لنگه »کفش« 
از مجســمه به یکباره گم شد و جای آن 

خالی ماند. 
زیباســازی  ســازمان  مســئوالن 
شهرداری هم با طفره رفتن از مسئولیت 
خود در نگهداری از این قبیل آثار هنری ، 
 در محوطه پارک و مکان متعلق 

ً
که اتفاقا

به شــهرداری بوده ، اعــالم کردند، این 
اثر را مرمت خواهند کــرد؛ اما پس از 
نصب لنگه کفش جدید، باز هم حرف 
و حدیث هایی درباره هماهنگ نبودن دو 
لنگه کفش اثر بین صاحبنظران هنرهای 

تجسمی مطرح شد.
حدود یک ســال قبل هم، تخریب 
ناگهانی و چند ساعته یکی از شیرهای 
میدان حــر، که در ضلع جنوبی آن قرار 
داشــت، تعجــب عموم رهگــذران و 
عالقه مندان آثــار هنری را برانگیخت. 
مجسمه ای با قدمت 85 ساله در عرض 
چند ســاعت و به بهانه مرمت، به طور 
کامل از سوی شهرداری وقت تخریب 
شد و پس از باال گرفتن اعتراض ها، عین 
همان مجسمه، اما بدون ارزش و قدمت 

تاریخی به جایش نصب شد!
حاال در روزهای اخیر، باز هم مسئله 
حفاظــت و نگهداری از آثــار هنری و 
تاریخــی به ویژه در پایتخت خبرســاز 
شــده و این بار، دو رنگ شدن مجسمه 
فردوســی در میدان فردوسی در کانون 
خبرهای این حوزه قرار گرفته اســت؛ 
اتفاقی که گویا به دلیل شست وشــوی 
غیراصولــی این اثر تاریخــی رخ داده 

است!
این سه اتفاق عجیب یک سال اخیر 
را به ســرقت ســریالی 12 مجسمه و 
سردیس مفاخر ، از قبیل دکتر شریعتی، 
ستارخان، استاد شهریار و...  در پارک ها 
و بوســتان های تهران در ســال 138۹ 
اضافه کنیــم و در کنار آنها، گریزی هم 
بزنیم به آسیب های گاه و بیگاه آثار هنری 
و تاریخی معاصر و کهن در شــهرهای 
مختلف که البته به مرور زمان و در نتیجه 
غفلت در جریان نگهداری و مرمت آنها 

روی می دهد.
برانگیز  تأمل   اتفاقات  این  مجموعه 
در حالی رخ داده اســت که در کشــور 
ما هم مانند هر جای دنیا، تشــکیالت 
نهادهای مســئول، مســئولیت حفظ، 
احیا و مرمت آثــار تاریخی را برعهده 
دارد، امــا در کمــال تعجــب هر چند 
وقت یک بار این اتفاقات تکرار می شود 
و هیچ کــس مســئولیت نمی پذیرد  و 
فراتــر از آن، مســئله نــا مشــخص و 
بــدون نتیجه رها می مانــد؛ کما اینکه 
در ســال 138۹ هیچ وقت سرنوشــت 
 مجسمه ها و سردیس های سرقت شده 

معلوم نشد!
سؤالی که در چنین مواقعی برای همه 
مردم و به ویژه اهالی فرهنگ و هنر پیش 
می آید و درست هم هست، این است که 
آیا در تشکیالت نهادهای مسئول خأل و 
نقصی وجود دارد که این مســائل پیش 
 برای 

ً
می آید؟  پاسخ هرچه باشد، قطعا

جامعه قابل قبول نیست که هرچند وقت 
یک بار، ضربه ای به پیکره میراث هنری 
معاصر و کهن وارد شود که سرمایه های 
 فرهنگــی و تاریخــی هــر جامعه ای

 هستند.

فرهنگ

یادداشت 

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

 BBBB به نظر شما، ادبیات کودک و نوجوان در  
زمان کنونی باید چه ویژگی هایی داشــته 
باشد تا بتواند با افراد این رده سنی ارتباط 

برقرار کند؟
ادبیات کودک و نوجوان علم و دانشی است که به مرور 
زمان در حال پیشرفت، توسعه، تغییر و تحول است. به 
طور مســلم هم ادبیات کودک و نوجوان خیلی پویا و 
متحول اســت و هم کودکان و نوجوانانی که ما با آنها 
سروکار داریم، دنیای شــان با یکی دو دهه قبل خیلی 
تفاوت کرده اســت. ما اگر این نیازها، عالیق، سالیق 
و عالقه مندی های نوجوانان نسل خودمان را نشناسیم و 
همگام با ادبیات کودک و نوجوان رشد نکنیم و قلم مان 
را متحول و پویا نکنیم، نمی توانیم با نوجوان یا کودک 
این دوره ارتباط خوبی برقرار کنیم.  اصلی ترین چالش 
پیش روی ادبیات کودک و نوجوان، این اســت که قلم 
نویسندگان ما همپای فناوری و ذائقه و دنیای نوجوانان 
و کودکان، تغییر الزم را نکرده اســت. از سویی دیگر، 
یکسری مشکالت هم در صنعت نشر ما وجود دارد؛ 
مانند گران شــدن کتاب و کاغــذ، وضعیت اقتصادی 
خانواده ها و همچنین حق التألیف های خیلی پایین که 
همه اینها سبب شده است نویسندگان حوزه کودک و 
نوجوان ما خیلی پویا نباشند و در این زمینه تالش زیادی 
نکنند. تمامی این مسائل باعث شده تا نتیجه این شود 
که می بینیم؛ به گونه ای که فاصله عمیقی بین آثار تألیفی 

وطنی با نوجوانان میهن مان پیش آمده است.

 BBBB بســیاری از کارشناســان وضعیت کلی 
ادبیــات کــودک و نوجوان را مناســب 
نمی دانند و گالیه های زیادی در این حوزه 

دارند. نظر شما چیست؟
صنعت نشــر مــا در چند ســال اخیر، هــم در حوزه 
بزرگســال، هم کــودک و نوجوانان دچار مشــکل و 
چالش هایی جدی بوده است. بنابراین این گالیه ها در 
ادبیات بزرگســال هم وجود دارد؛ اما در بخش کودک 
و نوجوان یک مقدار ریشه ای تر و عمیق تر است. دالیل 
آن هم متعدد اســت، دهه 80 ادبیات کودک و نوجوان 
 رها و بازار از داستان های ترجمه اشباع شد. همین 

ً
تقریبا

موضوع باعث ذائقه سازی برای بچه ها شد. از آن طرف 
حق التألیف ادبیات کودک و نوجوان نسبت به کارهای 
دیگر پایین تر است. به هر حال باید بپذیریم که بسیاری 
از این قشر و نویسندگانی که دارند قلم می زنند، از این 
راه امــرار معاش می کنند.  از آن طرف وقتی ناشــران 
می بینند قانون کپی رایت نیســت و یک کتاب ترجمه 
را با تصویرگری های خیلی زیبــا، طرح جلد خوب، 
خیلی راحت و بدون هزینــه می توانند ترجمه کنند و 
در دسترس کودکان قرار دهند، دیگر چرا باید زحمت 
کتاب تألیفی را به جان بخرند؟! باید حق التألیف بدهند، 
بدهند تصویرگری کنند، طــرح جلد و هزار چالش و 
مشــکل دیگری که پیش روست و همه هزینه بر است. 
بنابراین کمتر خودشــان را گرفتار این بازی می کنند و 

ترجیــح می دهند وقتی قانون کپی رایت هم نیســت، 
ترجمه کنند. از آن طرف هم اشاره کردم ذائقه کودکان 
و نوجوانان ما هم عوض شده، سال به سال دارد سلیقه 
بچه ها، نیازمندی ها و مشکالت شان تغییر می کند، همه 
اینها باعث شــده یک مقدار ادبیات کودک و نوجوان، 
)بیشتر از یک مقدار( از نیازمندی های روز نوجوانان و 
کودکان مان عقب بیفتد و نتوانسته است آن خأل اساسی 
را بــا موضوعات روز و جذاب و مــورد نیاز جوانان پر 
کند. انحرافات اجتماعی، مشــکالت و خیلی چیزها 
را می توانســتیم در قالب ادبیات به بچه ها یاد بدهیم، 
می توانستیم برای آنها سلیقه سازی کنیم، مثال آن همین 
فضای مجازی و ورود نوجوانان به این فضاســت. این 
را در قالب داستان ها چقدر قشنگ می توانستیم خیلی 
جلوتر از این برای بچه ها توضیح دهیم، و این موضوع 
را در داســتان، رمان، آسیب شناسی کنیم، مشکالت 
و معضالت شــان را به آنها گوشزد کنیم. به عقیده من 
نویسنده ها باید همیشه در جامعه جلو و پرچم دار باشند، 
یعنی یک ناهنجاری و آســیبی را زودتر متوجه شوند، 
جریان سازی کنند، بنویسند، فیلم ساز فیلم آن را بسازد، 
هر هنرمندی به آن مسئله بپردازد و جهت دهی کند؛ اما 
اآلن در ادبیات کودک و نوجوان ما پرچم دار نیســتیم. 
ما نشســته ایم و کودکان و نوجوانان مــان دنبال ادبیات 
ترجمه ای می روند. اگر چه در چند سال اخیر مقداری 
چراغ این حوزه پرنورتر شده و تا حدی تحول و حرکت 

در بازار نشر کودک و نوجوان دیده می شود.

 BBBB یکــی از راه های مؤثر در آموزش ســبک  
زندگی در تمام دنیا، ادبیات است؛ به ویژه 
برای رده سنی کودک و نوجوان. تا چه حد 

این ادبیات موفق عمل کرده است؟
اگر از هنر بــرای آموزش به کودک یا نوجوان مان بهره 
 از آن 

ً
ببریم، حاال فیلم، ادبیات داســتانی یا تئاتر، قطعا

جهت که این مقوله ها با جان و روح این نوجوانان سر و 
کار دارد، به اصطالح به دل شان می نشیند.

ادبیات داســتانی خیلی موفق تر اســت، چون قوه 
تخیل نوجوان را هم بسیار فعال می کند، ولی متأسفانه 

به همان دالیلی که اشاره کردم، این امر خیلی مغفول 
مانده اســت. ما حتی در ادبیات بزرگســال هم زیاد 
نتوانســته ایم از ادبیات بــرای تغییر جامعــه، افراد و 
اثرگذاری روی آنها و سبک زندگی شان استفاده کنیم. 
در حــوزه کودک و نوجوان هم بــه دالیلی که گفتیم، 
 می توان از 

ً
خیلی بیشتر مغفول مانده اســت؛ اما واقعا

داستان و رمان اســتفاده کرد برای اینکه یک نسلی را 
تربیت کرد. تأثیر داستان روی روان و اندیشه نوجوانان 
آنقدر زیاد اســت که می بینیم در کشورهای خارجی 
بــرای این رده های ســنی، چه ســرمایه گذاری هایی 

صورت می گیرد.

 BBBB به نظر می رســد، دســتمزد نویسندگانی  
که کار کــودک و نوجوان انجام می دهند 
نسبت به کار بزرگساالن پایین تر است، این 
موضوع باعث دلسردی نویسندگان این 

حوزه نمی شود؟
بله، دستمزدهای حوزه ادبیات کودک و نوجوان پایین تر 
 حق التألیف یک نویسنده بابت کتاب ها، 

ً
است؛ ولی کال

در جامعه و در کشــور ما پایین است. نویسنده حرفه ای 
باید بتواند از طریق حق التألیف هایش امرار معاش کند 
 هرگز شدنی نیست. پس ما 

ً
که این در مملکت ما تقریبا

از نویسندگی حرفه ای تعریفی نداریم، نویسنده حرفه ای 
باید بتواند فقط روی نوشتن متمرکز شــود و از این راه 
بتواند زندگی اش را به بهترین شکل ممکن اداره کند. من 
بعید می دانم حتی یک نفر در حال حاضر در مملکت ما 
بتواند از این راه زندگی و مشکالت خودش را اداره کند. 
در حوزه کودک و نوجوان این مشکالت به مراتب بیشتر 
است و ما بخواهیم یا نخواهیم مشکالت اقتصادی حتی 

روی قلم و اندیشه نویسنده تأثیرگذار است.

 BBBB بــه اعتقاد خیلی هــا، دهــه ۶0 دوران  
طالیی ادبیات کودک و نوجوان به شمار 
می آید. بهترین راهکار برای اینکه بتوانیم 
به آن دوران طالیی بازگشتی داشته باشیم، 

چیست؟

نویســنده باید بداند برای چه کســی می نویسد. این 
موضوع خودش نیمی از ماجراســت، اینکه بداند چه 
چیزی بنویســد که او را جذب کند. کارهای ترجمه و 

موضوعاتی که انتخاب می کنند این جذابیت را دارد.
برای نمونه یک دوره ای داســتان های هری پاتر خیلی 
مورد اقبال و توجــه نوجوانان ما قرار گرفته بود، خب 
نوجوانان به ژانر تخیلــی و عالم ماورایی عالقه دارند 
که اآلن خدا را شــکر یکــی دو نفر از نویســندگان 
خوب خودمان هســتند که در این زمینه دست به قلم 
شــده اند، چون به هر حال نوجوانــان ماجراجویی و 
تخیل را دوســت دارند. پس بهتر اســت خودمان با 
فرهنگ شناسی و قومیت، توجه به ملیت و قومیت ها 
و مفاهیم ارزشــی خودمان این داستان ها را برای آنها 
خلق کنیم تا اینکه بخواهیــم اجازه دهیم از آن طرف 
برای مان نسخه بپیچند. جذابیت در انتخاب موضوع 
وجود دارد. در صفحه بندی کتاب ها، حتی نوع قلمی 
که اســتفاده می کنند، طرح جلدهای خیلی جذاب، 
در بخش کودک شــان تصویرگری ها فوق العاده زیبا و 
قشنگ اســت، همه اینها باعث می شود یک نوجوان 
جذب کتاب شان شود و ناشر هم از آن طرف می بیند 
قانون کپی رایت نیست، خیلی راحت می تواند با هزینه 
کمتر کتاب را در اختیار بازار نشر قرار بدهد. بنابراین 
بازدهی و سود بیشتری نصیبش می شود. در چند سال 
گذشته من درگیر جشــنواره های ادبی مختلفی بودم، 
هم در مقام داور جشــنواره ها و هم دبیری جایزه های 
مختلف. در زمینه بازار کتاب کودک و نوجوان، همان 
طور که اشــاره کردم چراغی که می رفت تا خاموش 
شود، شــعله اش یک مقدار روشن شده است؛ یعنی 
فعاالن و نویســندگان این حوزه در این یک دهه اخیر 
دســت به قلم برداشته و دوباره پویا شــده اند. اما اگر 
بخواهیم بــا دوران پرفروغ کــودک و نوجوان که در 
دهه هفتاد بود مقایســه کنیم، خیلــی فاصله داریم و 
خیلــی جــای کار دارد و خأل زیــادی داریم که باید 
شبانه روز کار کنیم تا ان شاءالله بتوانیم ادبیات کودک 
و نوجوان را به آن جایگاه اصیل و رفیعی که در جامعه 
و در بین نوجوانــان و اثرگذاری روی این رده ســنی 
داشت، برســانیم. برای آنها جریان سازی، اثرگذاری 
و آسیب شناســی کنیم و در قالب داستان ها و رمان ها 
بتوانیم کودکان و نوجوان مان را با هویت ملی و دینی، 
با هویت وطنی خودمان تربیت کنیم. خوراک فکری و 
فرهنگی به اندازه خوراک جسمانی ما مهم است. روح 
بچه های ما هم در سینما و فیلم دیدن ها و هم در حوزه 
ادبیات داســتانی دارد تغذیه می شــود و من امیدوارم 
متولیان امر، مسئوالن، دست اندرکاران، هر کسی که 
به نوعی با ادبیات کودک و نوجوان ســر و کار دارد و 
می تواند قدمی برای آن بردارد، گره گشــایی و کمک 
کند که نویسندگان این حوزه به خوبی و درستی بتوانند 
در شأن جایگاه شان قلم بزنند و هم بتوانند کمک کنند 
تا بتوانیم ادبیات کودک و نوجوان را به جایگاه اصیل 

خودش برگردانیم.

وز   تورم ترجمه تهدید امر
 بررسی ادبیات کودک و نوجوان در گفت وگوی صبح صادق با وجیهه سامانی 

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

 ۱8 تیرماه روز ملی ادبیات کودک و نوجوان در تقویم کشورمان اعالم شده است؛ ادبیاتی که در دو دهه گذشته بسیار مهجور واقع شده است. همین مهجوربودن سبب 
شده است تا این ادبیات به حاشیه رفته و بازار پر از کتاب های وارداتی یا به اصطالح ترجمه ای شود؛ کتاب هایی که با سبک زندگی نقاط دیگر دنیا نوشته شده است. 
 بد است، اما برای ما زشت است که اینقدر دست مان خالی باشد که ذهن فرزندان مان با سبک زندگی دیگر کشورها ُپر شود. به حتم 

ً
نمی توان گفت این کتاب ها حتما

دالیل متعددی برای این دست خالی بودن وجود دارد.  ترجمه ای شدن بیشتر کتاب های این حوزه یکی از مهم ترین معضالت بازار ادبیات کودک و نوجوان است؛ اما 
کاهش قدرت خرید مردم نیز یکی از دالیل کم رونقی این حوزه است. همین هفته قبل بود که آمارها از افزایش ۵8 درصدی قیمت کتاب  های کودک و نوجوان خبر داد.  
معضالت و چالش های ادبیات کودک و نوجوان و اهمیت این حوزه، ما را بر آن داشت تا با وجیهه سامانی به گفت وگو بنشینیم.  سامانی نویسندگی آثاری، همچون 

»آن مرد با باران می آید« را در کارنامه خود دارد؛ کتابی که رهبر معظم انقالب نیز بر آن تقریظ نوشته و آن را تحسین کردند.  متن کامل این گفت وگو در ادامه می آید.
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آیت الله حسین مظاهری: افراد مبتال به صفت رذیله »طمع«، 
مشتاقند تا دارایی دیگران را به ثروت خود بیفزایند. آنها در این 
خصوص تفاوتی بین حــالل و حرام، دور و نزدیک، خویش و 
بیگانه و عوام و خواص و اموال عمومی و بیت المال قائل نیستند. 
بعضی اشــخاص طمــع کار به پدر و مادر خویــش نیز ترّحم 

نمی کنند. 
طمع  ورزی مفاسد و  پیامدهای شــومی دارد و انسان را به 
رذایل دیگری، نظیر دنیادوســتی و غفلت از یاد خداوند دچار 
خواهد کرد و موجب می شود آدمی از زمره مؤمنان خارج شده، 

به تدریج، انسانّیت او نیز سلب شود.

پروردگار عالــم امکانات و توانایی های زیادی را 
برای زندگی انســانی الهی در اختیار ما قرار داده 
است که آن  را نعمتی از لطف رب بی همتا برای 
بندگانش می دانیم. نعمت در لغت فارســی، به 
معنای احسان، نیکی، بهره و خوشی، مال و روزی 
به کار رفته اســت. در لغت عرب، این واژه از سه 
حرف اصلی »ن«، »ع« و »م« تشــکیل شــده و 
مشــتقات آن فراوان است و همه آنها به یک معنا 
هستند: آسایش، خوشــی، خیر و شایستگی در 
زندگــی. در مفردات راغــب اصفهانی در باب 
مادة »نعــم«، معنای نعمت این گونه بیان شــده 
اســت: نعمت، حالت نیک و پسندیده است. به 
رفاه رســیدن را نیز نعمت می گویند و ساخت آن 
برای بیان یک مرتبه کاری است. عالمه طهرانی 
می گویــد: نعمت  عبارت  اســت  از چیزی  که  با 
طبــع ، مالیم  بوده  و طبع  از قبــول  آن  امتناع  نکند 
و اشــیاء موجوده در عالم ، اگر چه  به  سبب  وقوع  
آنها در نظــام  تدبیر همگی  با هم  مّتصل  و مرتبط  
هستند و اکثر آنها یا همه آنها نسبت  به  بعضی  دیگر 
نعمت  محسوب  می شوند، همچنان  که  خداوند 
فرموده  است : »و اگر بخواهید نعمت های  خدا را 

به  شــمارش  در آورید، به  پایان  عدد آنها نخواهید 
رســید.«)ابرهیم/34( عالمه در حقیقت نعمت 
نیز می گوید: »نعمــت  و نعیم در حقیقت  همان  
والیت  خداوند است .« والیت خداوند باالترین 
و بهترین نعمت اســت که هر انسانی می تواند به 
آن متنعم شود و بهترین بهره را از آن ببرد. این در 
 نعمت های 

ً
حالی است که بیشتر انسان ها اصال

خداوند را نمی شناســند یا از آن غافل هســتند 
و در برابــر نعمت هایی که خداوند بــه آنها داده 
است، شکرگزار نیســتند. خداوند در قرآن برای 
رفع غفلت و فراموشی در چندین آیه به انسان ها 
تذکر می دهــد که نعمت های خداونــد را به یاد 
بیاورند و آن  را شــکر گویند؛ برای نمونه، در آیه 
3 سوره فاطر فرموده است: »ای مردم! نعمتی را 
که خدا به شما داده است، متذکر شوید.« این چه 
نعمتی است که خداوند به ذکر و یادآوری و شکر 
آن امر می کند؟ هما ن طور که گفته شــد، نعمت 
والیت اســت که در آیات متعدد قــرآن نیز ذکر 
شده است. خداوند در قرآن در خصوص والیت 
خود می فرماید: »خداوند ولّی کســانی  است  که  
ایمان  آورده اند، ایشــان  را از تاریکی ها به  ســوی  
نــور وارد می کند.«)بقــره/25۷( و می فرماید: 
»این  به  جهت  آن است  که  خداوند موالی  کسانی  
 که  کافران  موالیی  

ً
است  که  ایمان  آورده اند و حقا

ندارند.«)محمــد/11( و در خصــوص والیت 
اولو االمــرش می فرماید: »ای  کســانی که  ایمان  

آورده اید از خداوند اطاعت  کنید و از رســول  او و 
صاحبان  امر از شما اطاعت  کنید.«)نساء/5۹( و 
نیز می فرماید: »این است  و غیر از این  نیست  که  
ولیِّ شــما خداست، و رســول  خدا و کسانی  که  
ایمــان  آورده اند. آنانکه  نماز را بر پا می دارند و در 
حال  رکوع  زکات  می دهند.«)مائده/55( خداوند 
پس از ابالغ پیامش از ســوی پیامبر)ص( در روز 
غدیر خم، از والیت علی)ع( سخن گفته و آن  را 
هم نعمت خطــاب می فرماید: »امروز ]با نصِب 
علی بن ابی طالب به والیت، امامت، حکومت 
و فرمانروایی بر امت[ دین تان را برای شما کامل 
و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسالم را برای  تان 
به عنوان دین پسندیدم.«)مائده/3( نعمت والیت 
علی)ع( نه تنها بهترین نعمت از سوی خدا دانسته 
شده اســت، بلکه به طور مؤکد بندگان خود را به 
یادآوری این نعمت امر می کند. در آیه 4۷ سوره 
بقره آمده اســت: »ای بنی اسرائیل، نعمتی را که 
بر شما ارزانی داشتم و شما را بر جهانیان برتری 
دادم به یاد بیاورید.« درســت است که در این آیه 
بنی اســرائیل مخاطب اصلی است؛ اما خطاب 
آن به همه انسان هاســت که به دلیل برتری یافتن 
به واسطه یک نعمت باید آن  را یادآوری کنیم و شکر 
عملی و زبانی اش را به جا آوریم. وقتی به نعمت 
والیت خدا، رســول خدا)ص( و علی)ع( نگاه 
می کنیم، درمی یابیم که این نعمت والیت مداران 
را در عالم دارای فضیلت و برتری کرده اســت. 

تا جایی که حتی دشــمنان دیــن و والیت به این 
فضیلت و جایگاه خاص اقرار می کنند و حسرت 
آن  را دارند. أبوحنیفه  از حضرت  صادق)ع(  درباره  
معنای  این  آیه  پرسش  کرد: ... فدایت  شوم ، مراد 
از نعیم  نزد شــما چیســت ؟! حضرت  فرمودند: 
»ما اهل  بیت ، نعیم  هســتیم  که  خداوند به  سبب  
مــا نعمت  خود را بر بندگان  خود ارزانی  داشــته  
اســت....«)مجمع البیان، ج5، ص534( امــام 
باقر)ع( نیز می فرمایند: »... این اســت  و جز این  
نیست  که  شما از والیتی  که  حّق است  و شما بر آن  
اساس ، امور خود را بنا نهاده اید، پرسش  خواهید 
همچنیــن  ص400(  ج22،  شد!«)محاســن، 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( والیت خودشــان را 
که خدا به ما داده اســت، نعمت به شمار آورده و 
می فرماینــد: »بعد از پایــان گردهمایی خود)در 
روز غدیر( به خانه برگردید، خدا بر شما رحمت 
فرستد. به خانواده خود گشایش و توسعه دهید، به 
برادران خود نیکی کنید، خداوند را بر این نعمت 
که شما را بخشیده است، سپاس گزارید، متحد 
شوید تا خدا به شما وحدت بخشد، نیکویی کنید 
تا خدا دوستی تان را پایدار کند، به همدیگر نعمت 
خدا را تبریک بگویید، همان طور که خداوند در 
این روز با چندین برابر عیدهای دیگر پاداش دادن 
به شما تبریک گفته، اینگونه پاداش ها جز در روز 
عید غدیر نخواهد بــود.« )بحاراالنوار، ج۹۷، 

ص11۷(

با فضیلت ترین نعمت خداوند 
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

خصوصیت  هــای عقــل نظــری و عقــل عملی 
 به ذکر 

ً
نــا یمُّ

َ
امیرالمؤمنیــن)ع( فراوان اســت که ت

نمونه  هایی تبّرک می جوییم:

 Bسبقه ایمانی و تصدیقی
حضرت علــی)ع( اول کســی بود کــه در فضای 
جاهلیت بــه حقانیت اســالمی پی بــرد و اّولین 
شــخصی بود که شهامت کســر اصنام جاهلی را 
داشت، به رســول اکرم)ص( ایمان آورد و این تنها 
یک َســْبِق زمانی نبود، بلکه َســْبق  های وافری را به 

همراه داشت... .

 Bسبقه تعلیمی
امیرالمؤمنین)ع( در بین اّمت اســالمی نخســتین 
ه را 

ّ
مسلمانی اســت که معارف  االهی و عقاید حق

تبیین و تعلیل و از آن دفــاع و حمایت کرد؛ لذا نزد 
م اول و علی 

ّ
محققان علوم االهی، رسول اکرم معل

م ثانــی معروفند و هیچ فرد 
ّ
بــن ابی طالب)ع( معل

دیگری توان تحریر مسائل عمیق توحید و سایر اسما 
و اوصاف خداوند را نداشت... .

 Bدوری از آنچه صبغه غیر خدایی داشت

ایشان یکی دیگر از ویژگی های ممتاز آن حضرت را 
اجتناب از زرق و برق دنیا قلمداد کرده و خاطر نشان 
ه، هر چه صبغه 

ّ
کردند: حضرت علی)ع( در پرتو تأل

غیر خدایی داشت و از دنیا محسوب می  شد، آن را 
د نخواهد 

ّ
 مجد

ِ
طالِق بائن داد که مجالی برای رجوع

بود و زرق و برِق زر و سیم برای آن حضرت جاذبه  ای 
نداشت. لذا طبق نقل ابن ابی الحدید، هر هفته، بعد 
از توزیــع عادالنه اموال ملی، بیت المــال را جارو 
می  کرد و بعد از رفت و روب، دو رکعت نماز در آن 

می  خواند و می فرمود: »تا شاهدم در قیامت باشد.«

 Bآمیختگی شهامت و شجاعت
حضرت علی)ع( شهامت جهاد اکبر را با شجاعت 
جهاد اصغر به هم آمیخت و سلحشوری پیکارهای 
مصاف اســالم و کفر را به خود اختصاص داد و در 
دوران نوجوانی ســران و صنادیِد عرب را به خاک 
افکند و شاخ شاخمداران قبایل را در هم شکست... 

 Bحقانیت خود و باطل بودِن مخالفان
 

ِ
الع

ّ
آگاهی آن حضرت)ع( از به حق بودن خود و اط

وی به باطل بودِن مخالفان از یک ســو و اعتماد آن 

ف ناپذیر خداوند از سوی 
ّ
حضرت)ع( به وعده تخل

دیگر، زمینه ای شــد تا آن حضــرت نامه ای به اهل 
مصر بنگارد و در آن مرقوم فرماید: اگر دشمنانم روی 
زمین را پر کنند و من تنها باشــم، با همه آنها مبارزه 

خواهم کرد و هراسی نخواهم داشت. 

 Bگوارایی مرگ در نزد آن حضرت
حل شده 

ً
مســئله مرگ برای آن حضرت)ع( کامال

بــود و صبغه لقای الهــی به خود گرفتــه بود؛ لذا 
امیرالمؤمنین)ع( آن را گوارا می دانست... سابقه آن 
حضرت)ع( در نبرد و پیشــگامی وی در ممارست 

م بود... .
ّ
نظامی برای همگان مسل

 Bجمع رهبری ملکی و ملکوتی
وی در کنار سیاست کبرای آن 

َ
سیاســت صغرای َعل

حضــرت)ع( موجب اختصــاص جمع رهبری 
ُملکی و ملکوتی به وی شد.

 رهبر ملک و ملکوت 
   منبر    

 طمع باب رذایل
سلوک

اجتماعی فقه   
راهنما

حجت االســالم والمســلمین احمد مبلغی: براســاس فقه 
اجتماعیـ  اسالمی در اجرای احکام و برخورد با متخلف باید 
زمینه های اجتماعی و شــرایط را در نظر گرفت؛ برای نمونه با 
فردی که در دوران قحطی ســرقت می کند، متفاوت از دزد در 
وضعیت مطلوب برخورد می کند؛ زیرا گاهی اوضاع اجتماعی 
عامل ایجاد بزه اســت. تأکید بر این نگاه در فقه اجتماعی تابع 
 اسالم شرایط را در ایجاد 

ً
پذیرش این دو موضوع اســت: اوال

 جامعه از حیث پیچیدگی تا جایی 
ً
بزه ملحوظ کرده است و ثانیا

پیش رفته اســت که امروزه برخی کارهــای مجرمانه در امور 
اجتماعی ریشه دارد.

 خمس هدیه
احکام

گفتاری از آیت الله عبدالله جوادی آملی

پرسش: شخصی ملکی را با مال غیر مخّمس به قیمت باالیی 
خریده و مبلغ زیادی هم خرج تعمیر آن کرده است و بعد آن را 
به فرزند غیر بالغ خود هبه کرده و به طور رسمی به اسم او کرده 
است، با توجه به اینکه آن فرد در قید حیات است، مسئله خمس 

ف مذکور چگونه است؟
ّ
مکل

پاسخ: اگر آنچه را برای خرید ملک و اصالح و تعمیر آن صرف 
کرده، از درآمدهای سال باشد و بخشش آن ملک به فرزندش در 
همان ســال و متناسب با شأن عرفی او باشد، خمس ندارد. در 

غیر این صورت واجب است که خمس آن را بدهد. 
اجوبة االستفتائات، س ۱008

راه یافتن به حق

 روش قرآن در معرفی انسان های صالح 
و مؤمن، الگوســازی اســت و نه فقط 
معرفی آنها. قرآن نمی خواهد فهرستی 
به ما معرفی کند که نام انسان های صالح 
و بندگان مــورد توجه خدا را در آن پیدا 
کنیــم؛ بلکه آنها در یــک یا چند عمل 
شاخص بودند و باید به روش شان توجه 
کرد و پیرو آنــان در زمینه های گوناگون 

بود.
 خداوند در جای جــای قرآن کریم 
مستقیم و غیرمســتقیم به صفات نیک 
یکی از بندگان صالح خود اشــاره کرده 
کــه همه علمای اهل ســنت و شــیعه 
اقرار کرده انــد آن بنده صالح حضرت 
مولی الموحدین علی ابن ابی طالب)ع( 
است. آیا ترفیع مقام حضرت علی)ع( 
در قــرآن فقط به دلیل آن اســت که ما 
بدانیم او بنده شاخص خداوند بود؟ یا 
باید برای شناخت او و دلیل تأکید قرآن 

بر ذکر صفات او تحقیق و تالش کنیم؟
 آنان  که از خطبــه غدیر و ابالغات 
رسول گرامی اسالم)ص( و کلمه »َمْن 
ُه« فقط 

َ
ا َعِلی َمــْوال

َ
َهذ

َ
ُه ف

َ
ْنــُت َمــْوال

ُ
ک

 قصد 
ً
دوستی را اســتنباط کردند! اصال

خداوند در قرآن و وظیفه خود در مقابل 
دســتورات خدا و دین را نفهمیده اند. 
ماننــد آنکه برای یــک جامعه مریض 
پزشکی را معرفی کنید و مدام از حاذق 
بودنــش بگوییــد و روش درمانی مؤثر 
او را ذکــر کنید و مردم بگویند بســیار 
خوب که ایــن دکتر این قــدر حاذق و 
تواناســت! در حالی کــه انتظار می رود 
وقتی وصف او گفته می شــود مردم به 
او مراجعه کنند و درمــان خود را به او 
 بسپارند، نه اینکه فقط او را دوست داشته

 باشند.
به راســتی آیا نزول بیش از 300 آیه 
در منزلت حضرت علی)ع( و البته تمام 
آیات قرآن، به  این دلیل بود که ایشان را 
به ما معرفی کنند تــا بدانیم که جایگاه 
ایشان کجاست؟ یا باید با توجه به آیات 
قرآن، نقطه به نقطه به او نزدیک شــویم 
و او را امام، رهبر، پیشوا و الگوی خود 
قرار دهیم؟ این روش الگوگیری و تأسی 
به کســی که قرآن او را معرفی می کند، 
 همان روشــی اســت کــه پیامبر 

ً
دقیقا

اکرم)ص( در خطبــه غدیر به آن عمل 
کرد. ایشــان همراه با معرفی علی)ع( 
به معنا و مفهوم آیاتی اشاره می فرمایند 
که در شأن حضرت علی)ع( نازل شده 
است. پیامبر)ص( در خالل خطبه شان 
می فرمایند باتوجه به آیه 55 سوره مائده، 
علی)ع( همان کسی است که »َو َعِلی 
ی 

َ
الَة َو آت قاَم الصَّ

َ
ــذی أ

َّ
بی طاِلٍب ال

َ
ْبُن أ

 فی 
َّ

َوَجل الله َعزَّ
ُ

کاَة َوُهَو راِکــٌع ُیرید الزَّ
 حاٍل«؛ نماز به پا داشــته و در رکوع 

ِّ
ل

ُ
ک

زکات پرداخته و پیوسته خداخواه است.
)خطبه غدیر(

این در حالی اســت که برخی افراد 
معنای »دوست« را برای کلمه »مولی« 
اتخاذ کردند و به همین دلیل از اطاعت 
ایشان سر باز زده و می زنند. از این اشتباه 
در معنای کلمه »مولی« از سوی برخی 
افراد هم اگر بگذریم، چطور می توانیم 
مهم ترین قسمت خطبه رسول الله)ص( 
را کنار بگذاریم و بــه آن عمل نکنیم؟ 
بی 

َ
نَّ َعِلی ْبَن أ

َ
فرازی که می فرمایند: »أ

تی)َعلی 
َ

لیف
َ

خــی َو َوِصّیی َو خ
َ
طاِلٍب أ

ُه 
ُّ
ذی َمَحل

َّ
ماُم ِمــْن َبْعدی، ال ِ

ْ
تی( َوال مَّ

ُ
أ

ُه الَنِبی  نَّ
َ
 أ

َّ
 هاُروَن ِمْن ُموسی ِإال

ُّ
ِمّنی َمَحل

الله َو َرُسوِلِه.« 
َ

ْم َبْعد
ُ
ک َبْعدی َوُهَو َوِلیُّ

دین

آیه

علیرضا رضا نژاد
کارشناس علوم دینی
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»امنیت روانی« یکــی از مهم ترین و در عین حال 
اساسی ترین موضوعات زندگی انسان هاست که 
تأمین و توجه به آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
شناخت مفهوم امنیت روانی، راهکارها و موانع 
آن، ازجمله مســائل مهم و درخور توجهی است 
که کارشناسان و آسیب شناسان اجتماعی روی آن 
تأکید دارند.رهبر معظم انقالب  نیز در رهنمودهای 
خود به صراحت به آن اشاره کرده اند. امنیت روانی 
یکی از اصول حقوق عمومی در جامعه اســت که 
باید از ســوی نظام و دولت مورد توجه ویژه قرار 
گرفته و راه های افزایــش آن در جامعه و موانع 
آن بررســی شود. به گفته دکتر »مجید ابهری« 
آسیب شناس اجتماعی هدایت های روشنگرانه 
رهبر معظم انقــالب بهترین و واالترین چراغ 
راه در مســیر اتقای امنیت روانی 
جامعه است. صبح صادق 
بــا این آسیب شــناس 
نشســته  گفت وگو  به 
مصاحبه  این  است. 

را پیش رو دارید.

 BBBB امنیــت روانــی در منظومــه فکری رهبر  
معظــم انقالب اســالمی یــک حقوق 
عمومی تعریــف می شــود، فکر می کنید 
راه های افزایــش امنیت روانــی باید در 

جامعه به چه شکل باشد؟
همانگونه کــه رهبر عالی قــدر ما اعــام فرمودند، 
امنیت معادله ای چند وجهی اســت که ابعاد گوناگون 
آن به قوانیــن، مجریان و مردم بســتگی دارد و دارای 
شعب و اشــکال گوناگونی است که در هر یک از آنها 
مصداق عینی برای ابعاد مختلف تعریف می شــود. 
امنیت اقتصادی، یعنــی فکر راحت و تضمین حقوق 
بازرگانی افراد در جامعه برای داد و ستد و تأمین امنیت 
ســرمایه گذاری و برگشت آن. امنیت اجتماعی، یعنی 
تأمین امنیت در جامعه برای همه افراد برای هر جنس و 
هر باور دینی، چرا که قرآن کریم حتی غیر مسلمانان را 
نیز در پناه دولت اسامی قرار داده است. امنیت سیاسی 
در شــرایطی اســت که در چارچوب قوانین موجود 
فعالیت های مجاز و منطبق با قانون اساسی جمهوری 
اســامی  ایران انجام پذیرد. حــق انتخاب، حق رأی 
و حق انتخاب شــدن برای نمایندگی مجلس شورای 
اســامی، شوراهای شــهر و روســتا و انتخاب برای 
ریاســت جمهوری از مصادیق حقوق یادشده است. 
احترام متقابل به حقوق ملت از سوی دولتمردان موجب 
تمدید و دوام امنیت در تمام کاس ها و طبقات جامعه 

می شود. بهانه تراشی برای اخال در نظم و امنیت مانند 
آنچه در ســال 1388 اتفاق افتــاد، ترکیبی از دخالت 
بیگانگان و دانش ضعیف برخی از هموطنان اســت؛ 
اما در حال حاضر در دولت ســیزدهم، رئیس جمهور 
محترم با پرچم فسادستیزی و حق طلبی به میدان آمده و 
برای تأمین امنیت روانی مردم از راه اجرای قوانین باید 
تبعیض هــا و رانت طلبی ها و رانت خواری ها از میدان 
حذف شده و یکسان نگری به منزله اصلی ترین  شعار 
از سوی مدیران ارشد جامعه تحقق یابد. کسب اموال 
نامشروع از طریق تبعیض در بهره برداری از امتیازات 
اقتصــادی، از اصلی ترین دالیل انباشــت ثروت های 
نادرست بوده و در این مسیر افراد مطیع از قانون اساسی 
جمهوری اسامی  و رهبری معظم انقاب باید هرآنچه 
برای خویش و اقــوام و اطرافیان خود می طلبند، برای 

دیگران نیز بخواهند.

 BBBB جهاد تبیین چگونــه می تواند در مقابل  
جنگ روانی دشمن مؤثر باشد؟

در حال حاضر، یکی از رهنمودهای روشنگرانه رهبر 
فرزانه انقاب بیان چارچوب های جهاد تبیین است؛ 
یعنی به زبان ساده بیان حق و تداوم حق طلبی بدون در 
نظر گرفتن انتفاع شــخصی و گروهی. در جهاد تبیین 
نخبگان اعم از روحانیون و دانشگاهیان سربازان خط 
مقدم بوده و باید چارچوب های آموزشی و اجرایی این 
حرکــت را به خوبی و در حد فهم عــوام و افراد دیگر 

بیان و ترســیم کنند و اجازه ندهند ایادی بیگانگان با 
بزرگنمایی و سیاه نمایی نقاط ضعف و مشکات، مردم 

را دچار وسوسه های فکری و سیاسی کنند.

 BBBB ،حملــه به باورهــا و اعتقــادات مردم  
ســیاه نمایی ها و دروغ پردازی هــا به ویژه 
در فضای مجازی یکی از دالیل آســیب 
رســیدن به امنیت روانــی در میان مردم 
جامعه اســت؛ برای مقابله با این آسیب 

چه باید کرد؟ 
برای مقابله با باورهای اصیل و انقابی، دشــمنان در 
جنگ نرم و تقابل فرهنگی پادگان های اصلی تشــیع 
را مــورد هجوم قرار داده اند. متأســفانه شــبکه های 
ماهواره ای در 24 ســاعت شــبانه روز با بودجه های 
هنگفت صهیونیست ها از یک سو و منافقین از سوی 
دیگر با اخبار دروغین و شایعات رنگارنگ جنگ روانی 
خود را تداوم می بخشند. اخبار دروغین، سیاه نمایی، 
ایجاد وحشــت و تقدس زدایی از طریق نشر تصاویر 
و نکات مغایر با مذهب از ســوی دشمن تولید و اجرا 
می شود.برای مقابله با این امر، یعنی آسیب به امنیت 
روانی جامعه ایرانی از سوی دشمن، ضروری است در 
جبهه مقابل، با تئوریزه کردن رهنمودهای امام خامنه ای 
درباره فضای مجازی و روش های مقابله در جنگ نرم 
با قدرت در مقابل این هجوم های وحشیانه ایستادگی 

کرده و اجازه نداد امنیت روانی دچار خلل شود.

 BBBB امنیت روانی از منظر رهبری یکی از  
اصول حقوق عمومی است، از منظر 
شما راه های افزایش امنیت روانی در 
جامعه چیســت و چه موانعی در این 

زمینه وجود دارد؟
برای تحقق امنیت روانــی مؤلفه های گوناگونی 
وجود دارد؛ یکــی از این مؤلفه ها قانون مداری و 

احترام به قانون از سوی همه افراد است.
به نوعی احترام به حقوق شهروندان و قوانین 
حاکم بر کشــور یکــی از مؤلفه هایی اســت که 
می تواند امنیت روانــی و اجتماعی را در جامعه 
افزایش دهد و مؤلفه دیگری که بارها به آن اشاره 
و تأکید شده است، شایسته ساالری و حضور افراد 

در جایگاه های خودشان است. 
ساختار اداری کارآمد یکی دیگر از مؤلفه هایی 
اســت که امنیت روانی و اجتماعی را در جامعه 
 همه مــا می دانیم در 

ً
افزایــش می دهــد. طبیعتا

جامعه ای که جرایــم کمتری وجــود دارد و در 
جامعه ای که آســیب های اجتماعــی کمتری از 
جمله طاق، اعتیاد، خشونت و خودکشی کمتری 
وجود دارد، ما می توانیم به ارتقای شاخص امنیت 

روانی اجتماعی در جامعه امیدوار باشیم.

کارکرد درست نهادهای اجتماعی، مانند نهاد 
اقتصاد، نهاد آموزش، نهاد خانواده، نهاد دولت، 
 
ً
سیاست یا حکومت و نهاد دین یا مذهب طبیعتا

به واسطه تأثیر و تأثری که این نهادها روی همدیگر 
دارند، می توانــد عامل مهم دیگری برای ارتقای 

امنیت روانی و اجتماعی باشد.
موضوع دیگــر به نظر بنده حمایت اجتماعی 
است و افرادی که در جامعه از حمایت اجتماعی 
بیشــتری برخوردار هستند، احســاس آرامش و 

امنیت بیشتری را از لحاظ روانی دارند.
موضوع دیگر روابط خویشــاوندی اســت. 
چنانچه هر چقدر روابط خویشــاوندی عمیق تر 
و گســترده تر و تعامات بین اقوام و خانواده ها و 
اطرافیان بیشتر شــود،  این احساس امنیت بیشتر 
می شود و اگر  اندکی به گذشته برگردیم، می بینیم 
بودن در محله ای که مردم با هم ارتباط داشــتند 
و روابــط نزدیک تر و مســئولیت پذیری در قبال 
همدیگر بیشــتر و در نتیجه وحدت و همبستگی 
 چنین مواقعی 

ً
در جامعه بیشتر اســت، معموال

احساس امنیت به نوعی بیشــتر وجود داشت و 
 این موضوع مهمی است که می تواند برای افزایش 

امنیت روانی مؤثر باشد.

مؤلفه دیگر  این است که ما هنوز در بحران های 
اجتماعــی گیــر کرده ایم؛ مانند بحــران کرونا، 
بحران سیل، زلزله، پاسکو، متروپل و... . وقتی 
حاکمیت بتواند بــه نوعی مدیریــت خوبی در 
بحران ها داشته باشد، مردم پشتوانه قوی تری برای 
خود احســاس می کنند و این موضوع می تواند 
عاملی برای تقویت امنیــت روانی اجتماعی در 
جامعه باشــد . مســئولیت پذیری مردم در قبال 
یکدیگر مؤلفه دیگری است که می تواند احساس 
امنیت را  ایجاد کند. تقویت گفت وگو در جامعه 
و در بیــن افراد و خانواده هــا، مردم و حاکمیت، 
مــردم و دولت بر مبنای اخاق و قوانین می تواند 
احساس امنیت روانی و اجتماعی را به نوعی در 

جامعه افزایش دهد.
 اگر ما حقوق متقابل یکدیگر را بدانیم و 

ً
طبیعتا

برای حقوق همدیگر احترام قائل شویم و تبعیض 
قائل نشویم، می تواند احساس امنیت را در جامعه 
افزایش دهد؛ بنابراین امنیت روانی متغیری است 
که با مؤلفه هــای مختلفی می تواند کــم یا زیاد 
شــود. این موارد عامل افزایش احساس امنیت 
روانی و اجتماعی اســت و عکس آن می تواند به 
عنوان موانع مرتبط بــا امنیت روانی و اجتماعی 

مطرح باشــد. گاهی ضعف اخاق هم به منزله 
عامل کاهش امنیت روانی در هر جامعه ای تحت 
تأثیر این مؤلفه ها قرار دارد. آنجایی که این مؤلفه ها 
بیشــتر مورد توجه قرار گیرد، امید به احســاس 
امنیت روانــی افزایش می یابــد و عکس آن هم 

می تواند تأثیر منفی بگذارد.
صداقت با مردم بســیار بســیار مهم است و 
شایسته گزینی می تواند کمک کند که مردم اعتماد 

بیشتری به حاکمیت  ها و دولت ها داشته باشند.
شــفافیت یکی دیگر از موضوعاتی است که 
می توانــد امنیت روانی اجتماعــی را در جامعه 
افزایش دهد یا پاسخگویی در قبال مسئولیت هایی 
که افراد دارند و پاسخگو بودن و برابری در مقابل 
قانون و نبود تبعیض امــکان تحرک اجتماعی و 
پویایی در جامعه همه عواملی است که وجود آنها 
عامل تقویت امنیت روانی و اجتماعی اســت و 

فقدان و ضعف آن می تواند جزء موانع باشد.

 BBBB چطور باید امنیت روانی را در جامعه  
امروز بــا وجود تمام مشــکالت و 

مخاطرات نهادینه کرد؟
برای تحقق امنیت روانی باید به این پرسش پاسخ 

دهیم که چه کنیم که سبب تقویت امنیت روانی 
در جامعه شویم؟ باید فضای گفت وگو را تقویت 
کنیم، احترام به قانــون را افزایش دهیم، مدیران 
شایسته بگذاریم، پاسخگو و شفاف باشیم، صادق 
بوده و منافع مردم را در بحران ها ببینیم. چنانچه در 
بحران کرونا شاهد بودیم، آنجایی که بد مدیریت 
می شد مردم به شدت احساس افسردگی و تنهایی 
می کردند و در هر بحرانی  این چنین است. همین 
بجران متروپل را دیدید که چه تأثیرات منفی روی 

مردم داشته است. 
موضوعاتی از این دســت می تواند کمک کند 
که مردم حــس آرامش و امنیــت را هم عینی و 
هم ذهنی داشته باشــند و به نوعی امنیت روانی 

اجتماعی را تجربه کنند.
توجه به اقشار دارای نیازهای خاص که شرایط 
 حمایت از این 

ً
ســخت و خاصی دارند و طبیعتا

افراد و داشــتن یک نظام وفاق تأمین اجتماعی، 
داشتن پوشش بیمه فراگیر، داشتن حمایت های 
اجتماعی کافی و مراقبت از افراد با چنین شرایطی 
می تواند احساس امنیت در این گروه از افراد را که 
گاهی هیچ کس جز حاکمیت را ندارند، تقویت 

کند.

»امنیت روانی« از جمله موضوعاتی اســت که 
رهبر معظم انقالب تأکیدات بســیاری درباره آن 
داشته و دارند. می توان امنیت روانی را در جامعه 
پیش زمینــه تمامی  مصونیت ها دانســت و آن را 
چنین تعریف کرد که امنیت روانی نوعی آرامش 
روحی و روانی اســت که از طریق جامعه به فرد 
منتقل می شود و تک تک افراد جامعه می توانند 
 ایجادکننده یا از بین برنده آن باشــند. شــاید از 
همین روست که آیت الله العظمی خامنه ای بیانات 
بسیاری در لزوم امنیت روانی در جامعه داشته و 

آن را جزء حقوق عمومی  افراد جامعه می دانند.

شرط پیشرفت 

برای بررسی بیشتر موضوع امنیت روانی در  اندیشه 
رهبر معظــم انقالب می توان بــه ویژگی های یک 
جامعه ســالم دربردارنده امنیــت روحی و روانی 
اشــاره کرد؛ چرا که جامعه ســالم پیش از آنکه به 
آسایش نیاز داشــته باشد، به امنیت روانی نیازمند 
است؛ زیرا در ســایه امنیت و آرامش است که هر 
کار بزرگ و کوچکی، هر پیشرفت و توسعه ای، هر 
عمران و آبادانی و هر کشــف و اختراعی شدنی و 
دســت یافتنی می شــود. اگر جامعه ناامن باشد و 
مردم جامعه از پیر و جوان و دانش آموز و دانشجو 
و دانشمند امنیت و آسایش روانی نداشته باشند، 
نمی توان انتظاری برای کشف راه درمان بیماری و 
تولید واکســن و موفقیت های پی در پی در پرتاب 

ماهواره و... داشت. 

 تئوری دشمن!

دغدغه امنیت در همه شاخه های آن به ویژه امنیت 
روانــی و آرامــش جمعی، مهم ترین مســئولیت 
دولت ها و خواسته ملت و جامعه به شمار می رود. 
هرگونه تهدیدی نســبت به امنیت روانی جامعه به 
معنا و مفهوم تهدید ســالمت جامعه و نابودی و 
متالشــی شدن همگرایی و انســجام و در نهایت 
اساس انســانیت است؛ زیرا انسان پیش از آنکه به 
غذا توجه داشته باشد، نیازمند امنیت روانی است.

دشمن قدار اسالم و مسلمانان هم بدین مهم واقف 
اســت که امنیت روانی یکی از مسائل مهم در هر 
جامعه ای است؛ بنابراین می کوشد تا با هر ترفندی 
بــه تخریب امنیت روانی در جامعه دســت بزند و 
در این مسیر از هیچ کوششی هم فروگذار نیست. 
پس با  ایجــاد بحران های متعــدد در عرصه های 
گوناگون، از فرهنگی و اجتماعــی تا اقتصادی و 

سیاســی از ســیاه نمایی یا دروغ پردازی و تخریب 
باورها و اعتقادات دینی و اسالمی امنیت فکری و 
روانی مردم کشورمان را بازیچه خود می  کند تا شاید 
بتواند به هدف شــوم خود، یعنی فروپاشی نظام و 

جامعه اسالمی  دست یابد.

ین نعمت  بزرگ تر

رهبر معظم انقالب می فرمایند: »مقوله امنیت، یک 
مقوله بسیار مهم و استثنائی است. خداوند در قرآن 
کریم یکی از بزرگ ترین نعمت های خود را نعمت 
امنیت به شمار می آورد و آن را به رخ آن مردمی که 
مخاطب  این معنا بودند، می کشــد. امنیت، یک 
زمینه بــرای همه موفقیت ها و پیشرفت هاســت. 
عالوه بر اینکه اگر امنیت در جامعه نباشــد و آحاد 
مردم دغدغه ناامنی داشــته باشند، یکی از برترین 
حقوق انسان ها پایمال شده است. امنیت در جامعه 

مال همه است. تنها کسی باید احساس ناامنی کند 
که درصدد است امنیت مردم را متزلزل کند و بر آن 
آسیب وارد کند. فقط او باید احساس ناامنی کند 
 همه آحاد ملت با هر مذهبی، با 

ّ
از ناحیه شما؛ واال

هر دینی، با هر گرایش سیاسی با هر سلیقه ای فرق 
نمی  کند؛ همه یکسانند.«

رهبــر معظم انقالب تاکنون بارهــا و بارها درباره 
ضرورت امنیت روانــی در جامعه صحبت کرده 
و تذکــر داده اند و ایــن عمق دغدغــه رهبری در 
خصوص امنیت روانی در جامعه را نشان می دهد 

و ضرورت آن را دو چندان می  کند. 

نگاه جامع 

رهبر معظم انقالب، به موضوع امنیت نگاه جامع 
و ویژه ای دارند. چنانچه عنوان شــد در سال های 
متمادی در بیانات و رهنمودهای خود زوایای  این 

مسئله اساسی را بررسی کرده اند.  ایشان در یکی از 
بیانات خود در خصوص امنیت می فرمایند: »اگر 
ما بخواهیم ضروریات زندگی بشــر را در فصول 
عمده خالصه کنیم و مثال به دو، سه و حداکثر به 
چهار فصل برســد، یک فصل از این چند فصل، 
فصل »امنیت« اســت. بدون امنیت، نه خوراک 
نسی ایجاد می  کند و 

ُ
لذتی می بخشد، نه خانواده ا

نه شغل و درآمد فایده ای می دهد. امنیت که نبود، 
هیچ چیز نیســت. امنیت، مثل هوا برای انسان، به 
طور مستمر الزم است. اگر جامعه امنیت نداشته 
باشد، حالت اختناق پیدا می  کند؛ مثل مجموعه ای 
که هوا در اختیار نداشته باشد.  این، اهمیت امنیت 

ق به همه است....«
ّ
است. امنیت هم متعل

رهبری در بخشــی دیگــر از بیانــات خود در 
خصوص امنیت روانی چنیــن می فرمایند: »یک 
وقت در میــان یک ملتی تالطم هســت، آرامش 

وجود ندارد؛ همه نسبت به هم بدبین، همه نسبت 
به یکدیگر ستیزه گر؛ دستگاه های حاکم در مقابل 
مردم، مــردم در مقابل دســتگاه های حاکم؛ یک 
چنین کشــوری که دارای امنیت نباشد، نمی تواند 
نــه در علم، نــه در اقتصاد، نه در صنعــت، نه در 
عزت ملی، خودش را به پیش و به جلو بکشــد؛ 
اما وقتی اســتقرار و امنیت و آرامش در یک کشور 
بود، ملــت فرصت پیدا می  کند کــه آمادگی ها و 
اســتعدادهای خود را بروز دهد؛همچنان که شما 
می بینید علی رغم تهدیدها، تحریم ها و خباثت های 
دشــمنان، ملت  ایران و جوانان عزیز ما توانسته اند 
در میدان هــای گوناگــون، خود را نشــان دهند؛ 
عظمت خود را، استعداد خود و آمادگی خود را در 
زمینه های مختلف به رخ دنیا بکشند؛ این به برکت 

ثبات امنیت است.«
امام خامنــه ای تأکید می کننــد: »امنیت، یکی از 
اساســی ترین و اصلی ترین نیازهای یک ملت و یک 
کشور است. مهم ترین مشکل برای یک کشور وقتی 
به وجود می آید که در محیط کار، در محیط زندگی، 
در محیــط تحصیــل و در فضای عمومــی  جامعه، 
مردم احساس امنیت نکنند.  اینجاست که مغزهای 
فّعال، دست های توانا و سرانگشتان ماهر، هیچ یک 
نخواهند توانست مسئولیت مهمی  را که هر کدام بر 
دوش دارند، به انجام برســانند. در فضایی که امنیت 
اســت هم تالش علمی، هم تــالش اقتصادی، هم 
روحیه نشاط و هم فعالیت های یک کشور می تواند به 

درستی برنامه ریزی شود و به نتایج خود برسد.«

راه ها و موانع 

اما باید دید راه های  ایجاد امنیت روانی و موانع آن 
در جامعه در اندیشه رهبری چیست؟ 

رهبر معظم انقالب به اهمیــت انس با قرآن به 
منزله یکی از راه های افزایش امنیت روانی در جامعه 
تأکید می کنند و می فرمایند: »اگر در جوامع بشری 
قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علو 
معنوی هست. راه ســالمت را، راه امنیت را، راه 
امنیت روانی را قرآن به روی ما باز می کند؛ راه عزت 
را قرآن به روی ما باز می کند؛ راه زندگی درست را 
و ســبك زندگی سعادت آمیز را قرآن به روی ما باز 
می کند. ما از قرآن دوریم. اگر با قرآن آشنا شویم، با 
معارف قرآن انس پیدا کنیم و فاصله  خودمان را با 
آن چیزی که قرآن برای ما خواسته است، بسنجیم، 
حرکت ما ســریع تر خواهد بود؛ راه ما روشــن تر 
خواهد بود؛ هدف این است.« رهبری در این بیان 
پیشرفت و توسعه را در گرو امنیت روانی و امنیت 

روانی را در گرو انس با قرآن می دانند.
انس با معــارف قرآن، پرداختن به ســبک زندگی 
اســالمی، عنصر  ایمــان، نبود التهــاب در جامعه و 
وحدت کلمــه و  ایجاد فضای معنــوی از مهم ترین 
راه های ایجــاد امنیت روانی در  اندیشــه رهبر معظم 
انقالب است و در مقابل آن »دوری از قرآن، نداشتن 
پیشــرفت در بخش نرم افزاری تمدن اسالمی، کمبود 
عنصر  ایمان در زندگی، التهاب آفرینی در فضای جامعه 
و غفلت از آرمان های معنوی« از مهم ترین موانع ایجاد 

امنیت روانی در  اندیشه  ایشان به شمار می آید.

بزرگ ترین نعمت
 امنیت روانی در  نگاه رهبر حکیم انقالب 

کارآمدی  با  توسعه  تحقق 
دکتر مجید ابهری در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

فاطمه علوی
خبرنگار

وانی    امنیت ر
  با اراده مشترک 
می شود محقق 

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

رهبر معظم انقالب یکی از حقوق عمومی  مردم را داشــتن امنیت روانی عنوان کرده و در دیدار با رئیس و مســئوالن دســتگاه قضا فرمودند: »هر چند وقت یک شایعه ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم 
صی در فضای مجازی منتشر و مردم را نگران می کند. یکی از وظایف قّوه  قضائّیه برخورد با این مسئله است.« امنیت روانی از آن قبیل موضوعاتی است که جامعه و مردم به شدت به آن نیاز 

ّ
ص یا نامشخ

ّ
مشخ

دارند؛ اما درست اجرا نشدن قوانین در کنار عواملی، همچون بیکاری و افزایش جرم و جنایت و شایعات بی شماری که در فضای مجازی منتشر می شود، امنیت روانی جامعه را دچار آسیب و معضل می کند. 
 درباره راه های افزایش امنیت روانی و موانع آن در جامعه با دکتر حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

ملیحه زرین پور
خبرنگار

جهان
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پرونده

مبنای 
توسعه

 نگاهی به اهمیت امنیت روانی
 در پیشرفت و توسعه کشور

اکبر معصومی
دبیر گروه پرونده

عبور از  پیچ تاریخی 

 جامعه ای 
ً
گزاره های تحلیلی نشان می دهد، معموال

برای حل مشــکات گوناگون موفق می شــود که 
از آرامش روانی برخوردار باشــد؛ بــه گونه ای که 
آن جامعه »ادراک تحلیلی« درســتی از وضعیت، 
جایگاه و موقعیت کشــور خویش داشــته باشد و 
رفتار صحیحی را انتخاب کند. این وضعیت برای 
جامعه ایرانی در طول انقاب اسامی  اتفاق افتاده 
است و مردم با درک موقعیت کشور، گزاره تحلیلی 
دقیقی از رفتار دشمن تصور کردند و به موفقیت های 
بزرگی رســیدند. عبور از جنگ نظامی، فشارهای 
سنگین اقتصادی، خاموش کردن چندین فتنه پیچیده 

سیاسی، مقابله با توطئه های گروهک های مختلف 
تروریستی، از جمله منافقین، اعتماد نکردن به آمریکا 
و غرب و... نمونه کوچکی از موفقیت های مردم در 
طول عمر با برکت نظام  اســامی  است. در چنین 
فضایی همه توطئه های محور عبری ـ غربی ـ عربی 
که با هزینه کرد میلیارد دالری طراحی می شــود، با 
بن بســت مواجه روبه رو می شود؛ از این رو دشمن 
برای ضربه زدن به جمهوری اســامی  ایران، تغییر 
تاکتیک داده اســت. بر هــم زدن »امنیت روانی« 
جامعه از طریف »بمباران اطاعات و اخبار دروغ« 
در سطح جامعه از طریق فضای مجازی از جمله آن 

اقدامات است.
سرمایه گذاری دشــمن در بستر فضای مجازی 
برای تغییر »قدرت تحلیلی جامعه« در حالی اتفاق 
می افتد که استفاده از شبکه های اجتماعی در عصر 
حاضر به بخش بزرگی از زندگی روزمره افراد تبدیل 
شده است. ایجاد برخی از شغل های مجازی سبب 

شده است که بسیاری از بستر فضای مجازی درآمد 
داشته باشند و زندگی بدون آن برای شان امکان پذیر 

نباشد. 
بنابراین صرف فراهم سازی دسترسی به فضای 
مجــازی اقدام نیمه کاره اســت کــه بی توجهی به 
محتــوای آن می تواند صدمات جبران ناپذیری را به 
ارمغان بیاورد. رهاسازی این فضا سبب شده است 
دشمن با ایجاد گزاره های ناامیدکننده، امنیت روانی 
جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. اگر بپذیریم کشور در 
شرایط حســاس پیچ تاریخی قرار دارد، باید درباره 
نحوه عبور موفق آمیز از موقعیت هم تدبیر  اندیشده 
شود. برای کسب موفقیت در وضعیت فعلی و عبور 
از پیچ تاریخی، همراهی مردم نیاز اساســی است 
که باید مدنظر قرار گیرد. دشــمن عبری ـ غربی در 
همه شــرایط به دنبال جداســازی مردم با ترفند بر 
هــم زدن امنیت روانی جامعه اســت. در وضعیت 
فشار اقتصادی و انفجار تورمی، بستر برای ناکارآمد 

جلوه دادن نظام در اذهان عمومی  بیشتر فراهم است 
یا زمانی که موارد متعددی از مفاســد اقتصادی رخ 
می دهد، زمینه الزم برای نظام مند جلوه دادن فساد 
در نظام به وسیله شایعه پردازی و دامن زدن به اخبار 
دروغ در این زمینه بیشــتر فراهم می شــود. به نظر 
می رسد، برای عبور از این فضا، باید رصد دقیق از 
فضای مجازی صورت بگیرد و یک فضای مجازی 
واقعــی از لحاظ محتوایی برای مخاطبان آن فراهم 
کرد. در عین حــال، مردمی کردن مدیریت و ایجاد 
ارتباط مستمر مســئوالن و مدیران با مردم، از بین 
بردن تورم افسارگسیخته و ایجاد اقتصاد پویا که در 
دولت سیزدهم در حال انجام است، اتخاذ سیاست 
خارجی بر اســاس ارزش ها و اولویت های کشور 
و دوری جســتن از اعتماد بدون پشتوانه به بیرون از 
مرزهای کشور، تقویت رسانه ملی و پاسخگو بودن 
رسانه به شبهات مطرح شده در سطح جامعه با تولید 
آثار فاخر، وضع قانون عملی در راستای حمایت از 

فعاالن فضای مجازی، انتشار گسترده اخبار مثبت 
در سطح جامعه و به اصطاح تهاجمی  رفتار کردن 
در فضای مجازی با رویکرد جهاد تبیین و... از جمله 

اقدامات ضروری در شرایط کنونی جامعه است. 
از ایــن رو بایــد در برنامه ریزی های اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی کشــور به حوزه شــبکه های 
اجتماعی توجه ویژه ای شــود و قوانین یکپارچه ای 
برای این حــوزه وضع و آموزش هــای الزم درباره 
جنبه های تاریک شبکه های اجتماعی به همه افراد 
جامعه به  ویژه قشر نوجوان و جوان داده شود. یکی 
از راهبردهای مؤثــر در این زمینه می تواند آموزش 
»سواد رســانه ای« و و در سطحی عمیق تر »تربیت 
رســانه ای« و گنجانــدن آن در برنامه های مدارس 
و مراکز آموزش عالی کشــور باشــد. تقویت سواد 
رسانه ای در ســطح عمومی  به عنوان پادزهر تاش 
دشمن در ایجاد دوگانگی های غیر واقعی در سطح 

جامعه است. 
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سیاست
۱0

 بنی صدر و کودتا 

 رونــد تقویم تاریخی انقــالب از توطئه 
مهمــی عبور کرد کــه در مبحث قبلی با 
عنوان »طرح کودتا علیــه انقالب« ارائه 
شد. در این ماجرا دامنه توطئه خیلی وسیع 
دیده شــده بود و نکات مهم و قابل توجه 
فراوانــی در آن وجود داشــت که یکی از 
مهم ترین آنها نقش »ابوالحسن بنی صدر« 
رئیس جمهور وقت بــود. در هر توطئه ای 
که پس از انقالب کشــف یا افشا می شد، 
رّدپای بنی صدر هم دیده می شد؛ از ارتباط 
با النه جاسوســی تا تجاوز آمریکایی ها 
از طریق طبــس. در کودتای توطئه نقاب 
)نوژه( نیز کودتاچیان در اعترافات شــان 
نقش بنی صدر را افشا کردند؛ برای نمونه، 
بنی عامری از افــراد مؤثر کودتا می گوید: 
»بعید نبود که با توجه به موقعیت بنی صدر 
او را در رأس قدرت نگاه دارند و ]احمد[ 
مدنی به عنوان نخســت وزیر مشغول به 
کار شود.« یکی از دیگر  کودتاچیان پرده 
از توطئه برمی دارد و می گوید: »بنی صدر 
ابتدا در فهرست کسانی بوده که باید ترور 
 تصمیم گرفته شد او را 

ً
می شــد؛ اما بعدا

دستگیر کنند. نقشه ترور او از سوی گارد 
محافظ خودش که جزء عوامل کودتا بود، 
این بود که وی به قتل برسد. بعد به تدریج 
این موضوع تخفیف پیدا کرد تا جایی که 
مهم ترین گروه تروریست کودتا وظیفه پیدا 
کرد که در حوالی منزل رئیس جمهور بوده 

و وی را دستگیر سازد.«
ناصــر رکنــی، عضــو دیگــر کودتا 
می گوید: »قرار بود کــه گروهی بروند و 
آقای بنی صدر را بگیرند.«  نویسنده کتاب 
کودتای نوژه در قسمتی احتماالت از منظر 
کودتاچیــان را به بحث گذاشــته و آورده 
اســت: »در آن زمان بنی صدر از ســویی 
مقدمات تشکل هایی را برای حفظ قدرت 
خود فراهــم آورده بود و از ســوی دیگر 
هنوز از پایگاه مردمــی به دلیل تظاهر به 
وفاداری به امام برخوردار بود. اگر از دید 
شاخه نظامی هم پوشیده بود،  حداقل برای 
سران سیاســی کودتا، قابل درک بود که 
بنی صدر متحد استراتژیک امام و انقالب 
نیست، او سودای تمرکز قدرت را در سر 
خود می پروراند و با ریا و نفاق می کوشد 
تا اهرم های اصلی نظامی ـ سیاســی را با 
حرکت خزنده به چنــگ آورد. بنابراین، 
بمباران جماران نــه تنها ضربه ای متوجه 
بنی صــدر نمی کرد؛ بلکه بــه او مجال و 

فراغت برای تحقق اهداف خود می داد.«
طراحان  کودتا روی بنی صدر حساب 
ویژه ای کرده بودند و یکی از متهمان در این 
باره می گوید: » آمریکا بر این امر و وقوف 
داشت که نظام جانشین جمهوری اسالمی 
ایــران باید با محوریت یک شــخصیت 
 خوشنام و مشروع تشکیل 

ً
مشهور و نسبتا

شــود،  تا پــس از کودتا، حتی االمکان از 
درگیر شدن در یک جنگ داخلی مصون 
بماند و در مدت کوتاهــی ثبات الزم را 
کســب کند. در بین شــخصیت ها و در 
شرایط آن روز،  بنی صدر به دالیل مختلف 
مناســب ترین کاندیدای آمریــکا بر این 
امر می توانست باشــد؛ ولی اگر از همان 
آغاز نام بنی صدر پیش کشــیده می شد، 
عناصری که حول بختیار گردآمده بودند، 
پراکنده می شدند؛ بنابراین ضروری بود تا 
به سرانجام رسیدن کودتا بختیار در رأس 
سازمان کودتا مستقر باشد.« بنابراین اگر 
کودتا تحقق می یافت ریاست »بنی صدر 
بر کودتا«بسیار محتمل بود. موارد دیگری 
هم در این کودتا و نقش بنی صدر مطرح 
اســت که توضیــح آن در ایــن ظرفیت 

نمی گنجد.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

شکل گیری ســاواک در ایران با ابهامات فراوانی 
همراه بوده است. شواهد موجود نشان می دهد، 
آمریکا در تالش بود هم زمان با گســترش روابط 
موساد و ساواک، بسیاری از مسئولیت های سیا را 
در ایران و خاورمیانه به موساد واگذارد. تا آغازین 
سال های دهه 1340ش سیا در تشکیل، آموزش، 
تجهیز و راهبری ساواک نقش درجه اول را داشت 
و آمریکا در نظر داشت با سپردن بخش مهمی از 
مسئولیت های جاری سیا به موساد، از نیرو و توان 
سیا در امور مهم تری استفاده کند. آمریکا امیدوار 
بود در فاصله ای نه چندان دور، در موارد بسیاری 
در حیطه وظایف و عمل ساواک و موساد یگانگی 

و همسویی ایجاد شود. 
گفتنی است، بین خواسته ها، اهداف و حیطه  
عمل این دو سرویس در مسائل گوناگون داخلی 
و خارجی و نیز فعالیت های اطالعاتی ـ امنیتی و 
جاسوسی در رابطه با امنیت داخلی و کشورهای 
هدف، اختالف آشــکاری وجود نداشت. گویی 
حکومــت ایران هم مانند رژیم صهیونیســتی با 
کشورهای اسالمی و عرب اختالف دارد. به تبع 
آن، اعمال سیاســتی واحد و همسان در قبال این 
کشورها از سوی موساد و ســاواک، انکارناپذیر 
می نمود. تحوالت آتی نشــان داد، آمریکا و رژیم 
صهیونیستی در بهره گیری از این سیاست، موفقیتی 
قابل توجه کســب کرده  و ساواک چنانکه دلخواه 
سیا و موســاد بود، در مســیر مطلوب آن دو گام 
برمی دارد. گازیورووسکی، مؤلف کتاب »سیاست 
خارجی آمریکا و شــاه: ایجاد دولتی وابســته در 
ایران« در این باره می گویــد: »ایران در این دوره 
روابط بســیار نزدیکــی را با اســرائیل به جریان 

انداخت. ایران در ســال 1۹50 با اسرائیل روابط 
سیاسی غیررســمی برقرار کرد، و در سال 1۹5۷ 
به اســرائیل اجازه داده شد که یک دفتر روابط در 
تهران تأسیس کند. افزون بر همکاری نزدیک دو 
کشور در زمینه های اطالعاتی و نظامی، ایران در 
دهه 1۹۶0 مقدار قابل توجهی نفت به اســرائیل 
می فروخت و به ســاخت خط لوله نفتی ایالت ـ 
اشلکون کمک مالی کرد، و اسرائیل هم به ایران 
کمک های کشــاورزی و کمــک در برابر بالیای 
طبیعی مــی  داد. گرچه هر دو دولت کوشــیدند 
که تا آنجا که ممکن بــود در روابط خود محتاط 
باشند، ولی بســیاری از ایرانیان آگاه، تا اندازه ای 
از روابط واقعی و نزدیک دو کشور اطالع داشتند. 
بسیاری از ایرانیان با مردم فلسطین در زمینه های 
ضدامپریالیستی یا پان ـ اسالمی، ابراز همدردی 
می  کردند و از این روی به شــدت از تمایل شــاه 
به حفظ روابط نزدیک با اسرائیل، منزجر بودند. 
افزون بر این، همین که آمریکا به اسرائیل نزدیک تر 
شد، بسیاری از ایرانیان روابط ایران و اسرائیل را، 
بیش از پیش نشــانگر نفوذ امپریالیسم آمریکا در 

ایران به حساب آوردند.«

 همدستی ساواک و موساد
   دهلیز    

سرآغاز مبارزات سیاسی حضرت امام خمینی)ره( 
را هــر چند پــس از ســال 1340 و در اعتراض به 
آنچــه پهلــوی آن را »انقالب ســفید« می خواند، 
می دانند؛ اما حقیقت آن اســت که ظهــور و بروز 
مشــی مبارزاتــی حضــرت امــام)ره( و روحیه 
را  انقالبی گــری  و  تحول خواهی،اصالح طلبــی 
می توان در آثار به جای مانده از ایشان در قبل از این 

دوران نیز مشاهده کرد. 
شاگرد برجســته حضرت امام)ره( در کالمی به 
این حقیقت اشاره می کنند: »روحیه  تحّول خواهی 
از دیرزمان در این بزرگوار وجود داشــته است؛ این 
چیزی نبود که در آغاز نهضت اســالمی در ســال 
1341 در ایشــان به وجود بیاید؛ نه، ایشان از دوران 
جوانی یک انســان تحّول خواه بودند که نشــانه  آن 
عبارت اســت از همان یادداشــت و نوشــته ای که 
ایشان در دوران جوانی در دفتر مرحوم وزیری یزدی 
نوشــته اند که مرحــوم وزیری عین آن نوشــته را، 
دست خط ایشان را به من نشان دادند؛ دیده ام که بعد 
هم چاپ شــده و در اختیار خیلی ها قرار گرفته. در 
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که دعوت می کند عموم را بــه قیاِم لله؛ یک چنین 
روحیه ای در ایشــان وجود داشــت. این روحیه را 
ایشــان ِاعمال کردند و همین طور که اشــاره کردم 

تحّول آفرینی کردند.«)13۹۹/3/14(
همانطور کــه در کالم رهبر حکیم انقالب آمده 
اســت، یکی از تاریخی ترین اسناد به جای مانده از 
حضرت امام)ره( پیامی است که در 15 اردیبهشت 
1323 در 42 سالگی خطاب به علمای اعالم و ملت 
ایران نوشته شده و ایشان را به قیام برای خدا دعوت 
کم 
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می شود و در آن از روحانیون اسالمی، علمای ربانی، 
دانشمندان دیندار، گویندگان آیین دوست، دینداران 
خداخواه، خداخواهان حق پرســت، حق پرســتان 
شرافتمند، شــرافتمندان وطن خواه، وطن خواهان 
با ناموس می خواهد تــا »موعظت خدای جهان را 
بخوانند و یگانه راه اصالحی را که پیشنهاد فرموده 
بپذیرند و ترک نفع های شــخصی کــرده تا به همه 

ســعادت های دو جهان نایل شــوند و با زندگانی 
شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوند.«

ایــن نوشــته بــه خوبــی جهت گیــری کالن 
فعالیت های اجتماعی ـ سیاسی حضرت امام)ره( در 
طول نیم قرن پس از آن را نشــان می دهد که مبتنی 
بر آموزه های اسالمی تنظیم شده است. این خط در 
تمام دوران زندگی فقیه بزرگ جهان اســالم تداوم 
داشته و ایشان در همه مراحل مبارزه، علما و مردم را 
به مبارزه ای اینچنینی دعوت کردند. در این منطق »تا 
شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، 
ما هستیم.« در این رویکرد »ما بر سر شهر و مملکت 
با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم »ال اله 
 الله« را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز 

ّ
اال

درآوریم.« 
آنچه در این مبارزه به عنوان هدف تعریف شده، 
نه قدرت طلبی و نه حتی پیروزی ظاهری است، بلکه 
حرکتی است که خاستگاهی تکلیف گرایانه داشته و 
نتیجه فرع آن است. به تعبیر امام)ره( »همه ما مأمور 

به ادای تکلیف و وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه.«
حضرت امام)ره( پس از پیروزی انقالب اسالمی 
به شرح چگونگی مبارزات ملت ایران اشاره داشته 
و چنین تعریف می کنند: »از اول که شــما نهضت 
کردید، هیچ کس شاید احتمال این معنا را نمی داد 

که یک ملتی که نه نظامی هستند و نه تدریب نظامی 
دارند و نه اسلحه دارند و نه سازوبرگ جنگی دارند، 
اینها بر یک قدرتی که دارای همه چیز بود غلبه کنند؛ 
هیچ همچو احتمالی در دنیا داده نمی شد. اشخاص 
زیادی می گفتند، از خود ما هم، از خود ملت ایران 
هم اشخاص سیاسی، متفکر می گفتند که این یک 
امر نشــدنی است و نمی شــود که با دست خالی، 
در مقابــل یک همچو قدرتی قیــام کرد؛ جز اینکه 
یک کشته ای بدهیم و اثری نداشته باشد، نتیجه ای 
حاصل نمی شــود. آنها هم نظر مصلحت داشتند، 
لکن بعضی شان که با من صحبت کردند، به ایشان 
گفتم که ما یک تکلیفی داریــم، ادا می کنیم. ما به 
شرط غلبه قیام نمی کنیم، ما می خواهیم یک تکلیفی 
ادا بکنیم. اگر غالب شــدیم که نتیجه هم به دست 
آمده و چنانچه غالب نشــدیم و کشته شدیم، انبیا 
هم خیلی شان، اولیا هم خیلی شان قیام می کردند و 
فیم 

ّ
نمی توانستند به مقصد خودشان برسند. ما مکل

کــه در مقابل یک همچو ظلمی که در آســتانه این 
است که اسالم را وارونه کند و کج فهمی ها اسالم را 
صدمه بزنند، ما می خواهیم که در مقابل یک همچو 
بدعت هایی اظهار نظر بکنیم، چه غالب بشویم و چه 

نشویم.« 
همین منطق همواره در باور و مرام حضرت امام 

تداوم داشــت، و در ماه های پایانی عمر گرامی شان 
اینگونه تجلی می یافت که »مگر بیش از این است 
 از جهانخواران شکســت می خوریم 

ً
که مــا ظاهرا

و نابود می شــویم؟ مگر بیش از این است که ما را 
در دنیا به خشــونت و تحجر معرفی می کنند؟ مگر 
بیش از این اســت که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف 
خود در محافل و منازل، عزت اسالم و مسلمین را 
پایکوب می کنند؟ مگر بیش از این است که فرزندان 
عزیز اســالم ناب محمدی)ص( در سراسر جهان 
بر چوبه های  دار می روند؟ مگر بیش از این اســت 
ه در جهان به 

ّ
که زنان و فرزندان خردســال حزب الل

اسارت گرفته می شوند؟ بگذار دنیای پست مادیت 
با ما چنین کند؛ ولی ما به وظیفه اسالمی خود عمل 

کنیم.«
این مبارزه البته مبتنی بر اصولی است که آن را از 
مکاتب مادی مدعی مبارزه همچون مارکسیسم جدا 
می کند. مهم ترین آن اینکه مبارزه در اینجا اصالت 
ابزاری داشــته، نه هدفی و بــرای تحقق آرمان های 
الهی و گســترش عدالت و رفع ظلم و فقر و جهل 
به کار می آید. همچنین در این مکتب این گزاره که 
»هدف وســیله را توجیه می کنــد« بی اعتبار بوده و 
ابزار نیز باید مشروعیت دینی و عقالنی داشته باشد 

تا بتواند برای تحقق اهداف به خدمت گرفته شود.

مروری بر مفاسد دربار  دیکتاتوری پهلوی
آمریکا پس از جدایی و اســتقالل از انگلستان 
در اواخــر قــرن هجدهم میالدی، در مســیر 
استعمارگری و گســترش گرایی پیش رفت و 
توانســت با اتخاذ »دکترین مونرو« قاره سرخ 
پوستان را به حیاط خلوت خود بدل کند و یکی 
پس از دیگری کشورهای استعمارگر اروپایی 
را از این ســرزمین خارج کند و خود جایگزین 
آنان شــود. نتیجه آن تســلط بر کشورهای ریز 
و درشــتی اســت که ســالیان متمادی تحت 
ســلطه آمریکایی ها باقی مانده اند و در عرصه 
بین المللی جزء حامیان آمریکا به شمار می آیند 
و همسو با آن رأی می دهند! آمریکا نیز در مسیر 
 از این 

ً
مبارزه برای کسب قدرت جهانی، غالبا

کشــورهای کوچک جزیره ای بــه مثابه پایگاه 
استفاده می کند. 

در طول سال های اخیر، کشورهای گواتماال، 
هندوراس، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، 
توگو و پاالئو همواره با سیاســت های آمریکا 
همراه بوده اند. این کشــورها به لحاظ سیاسی 
بی ثبات، از نظر اقتصادی فقیر و وابسته بوده و 
درگیری های نظامی زیادی در آنها رخ می دهد 

که عاملی برای توسعه نیافتگی آنان است. 
این کشورها شامل جزایر کوچک اقیانوس 
آرام هســتند که آمریکا شــریک مهم تجاری 
آنهاست. بسیاری از شــهروندان کشورهایی، 
چون گواتمــاال و هندوراس کــه از فقیرترین 
کشورهای آمریکای میانه و جنوبی هستند، در 
خارج از کشــور به ویژه آمریــکا کار می کنند. 
بیش از چهــار میلیون نفر از مــردم گواتماال 
سعی می کنند معیشــت خود را با پول ارسالی 

مهاجران این کشــور در آمریکا ادامه دهند. 12 
درصد جمعیت 1۶ میلیــون نفره گواتماال زیر 
خط فقر زندگی می کنند. گواتماال پس از اعالم 
اســتقالل از امپراتوری اســپانیا در سال 1821 
که مرکز اداری مســتعمرات این امپراتوری در 
آمریکای مرکزی بــود، تاکنون با آمریکا روابط 

تجاری و نظامی نزدیکی داشته است. 
از آنجا که این کشــورها به لحاظ سیاسی و 
اقتصادی بســیار ضعیف و وابسته هستند و از 
سال 1۹50 نتوانسته اند به تنهایی امورات خود 
را اداره کنند و همیشه به آمریکا وابسته هستند، 
از آنها با نــام »جمهورهای موزفــروش« یاد 
می شود. این تعبیر از نام قدیمی شرکت »یونایتد 
فروت« اقتباس شــده و از دست نشاندگی این 
کشورها و نقش داشتن شرکت های آمریکایی 

در رخدادهای سیاسی آنان حکایت دارد.
ایاالت متحده در بسیاری از این کشورها، 
همچون گواتماال، هندوراس، جزایر مارشال و 
نائورو پایگاه های نظامی دارد و در عرصه های 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی 
آنان تســلط کامل دارد و بــدون اجازه آمریکا 

رخدادی در این سرزمین ها رقم نمی خورد!

   حافظه    

وش موزفر جمهوری های   
مروری بر  نفوذ و دخالت ایاالت متحده در قاره آمریکا

 قیام برای خدا
مشی امام)ره( در مواجهه با ظلم و بی عدالتی

مهدی سعیدیتقویم انقالب
دبیر گروه  تاریخ
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 مطابق با بیانات رهبــر معظم انقالب دومین 
اثر و نتیجه جدی جهاد تبیین، حفظ »زنجیره  
تواصی به حق« اســت. دو مؤلفه خیلی مهم 
بــرای صیانت از ایــن زنجیره الزم اســت؛ 
»بصیرت« و »صبر و اســتقامت«. اگر این دو 
مؤلفه در بین مردم و مســئوالن وجود داشت، 
دشــمن هیچ توفیقی به دســت نمــی آورد و 
نمی تواند لطمه ای بر نظام اســالمی وارد کند. 
رهبر معظم انقالب در ســخنرانی تلویزیونی 
به مناســبت عید مبعث در سال 13۹۹ درباره 
اهمیت این دو خصوصیت و ارتباط آن با جهاد 
تبییــن می فرمایند: »اگر ایــن دو خصوصّیت 
وجود داشته باشد، دشمن غالب نمی شود. یکی 
از راه هایی که ایــن دو خصوصّیت را بتوان در 
جامعه حفظ کرد، عبارت است از »تواصی«... 
مــردم یکدیگر را تواصی کننــد؛ این زنجیره  
تواصی و توصیــه کردن به یکدیگــر ]برقرار 
باشد[؛ هم توصیه به حق کنند، راه حق را تأکید 
کنند، هم توصیه  به صبر بکنند؛ این، همه را نگه 
می دارد. اگر چنانچه تواصی به صبر و تواصی 
به حق و بصیرت در جامعه وجود داشته باشد، 
این جامعه به آسانی دستخوش تحّرکات دشمن 
نخواهد شد؛ اّما اگر چنانچه این جریان تواصی 
که زنجیره  محافظت مؤمنان است، قطع بشود 

 خسارت خواهد رسید.«
ً
قطعا

در ادامه رهبر معظم انقالب با اشاره به اینکه 
دو هدف مهمی که دشــمن در جنگ نرم دنبال 

می کند، قطــع کردن این زنجیره  تواصی به حق 
و به صبر و وارونه نمایی حقایق است، هشدار و 
اعالم خطر می کنند که مردم و مسئوالن مواظب 
باشند این امر »خطرناک« رخ ندهد. در واقع، 
زنجیره تواصی به حق و صبر زمانی قطع می شود 
که مردم دشــمنانه بودن جنگ روانــی و نرم و 
 گوش شان 

ً
تغییر باورها را باور نکنند و اساســا

به سخنان مسئوالن و رسانه های داخلی نباشد، 
رســانه های ملی و محلی را بی اعتبار و خدایی 
ناکرده دروغ پرداز بدانند و در عوض، منابع موثق 
خبری و تحلیلی خود را رسانه های بیرونی، به 
ویژه دشمنانی بدانند که بیش از چهار دهه است 
 
ً
از ســر مردم ایران دســت برنمی دارند و اتفاقا

اوضاع وخیم امروز محصول سیاست ها و اعمال 
نظامات اقتصادی و فرهنگی آنهاست.

بــه طور مســلم نتیجــه و خروجی چنین 
اقداماتی ناامیدسازی و کمرنگ کردن اعتمادها 

و امیدها به آینده نظام دینی است. 
البته در ایــن میان نقش و وظیفه افســران 
جنگ نرم بســیار حائز اهمیت است؛ چرا که 
آنها وظیفه دارند تمــام دانش و قدرت تحلیل 
و زبان آوری و ســخندانی خــود را به خدمت 
بگیرند تا با افشاســازی روندها و فرآیندهای 
تهاجم ترکیبی و شناختی دشمن، عمق اهداف 
دشمن و موقعیت و راه آمده در این چهل سال 
را در معرض فهم و تحلیل نخبگان، مسئوالن 
و به ویژه توده مــردم قرار دهند و اجازه ندهند 
طراحی دشــمن در وارونه نمایی دستاوردها و 
واقعیات سبب ســاز یأس مــردم و بی اعتباری 

کشور شود.

بر خالف تصور غالب که در نگاه اولیه به نظر 
می رســد همه تصمیمات افــراد از منطق 
محاســباتی ناشــی می شــود، بخش قابل توجهی از 
تصمیمات و رفتارها متأثر از بعد عاطفی انســان است. 
تاریخ حیات انسان نیز نشان دهنده این حقیقت است که 
آدمی، بیشــتر تحت تأثیر عواطف قرار دارد تا زیر نفوذ 
عقل.)شــریعتمداری، 13۷۹، 43( بــه همیــن دلیل 
قدرت ها برای دستکاری احساسات به منظور رسیدن به 
اهــداف راهبردی خود، جایگاه ویژه ای قائل شــده اند. 
درواقع، امروزه به شــدت حــوزه عواطف، مانند حوزه 
ادراک و محاسبات به میدان عملیات نفوذ و جنگ تبدیل 
شــده اســت؛ زیرا با دســتکاری در نظام انگیزشی و 
احساسی افراد می توان سریع تر و پایدارتر رفتار جامعۀ 
هدف را مدیریت و هدایت کرد. بنابراین، نفوذ روانی و 
عاطفی به فعالیت هایی اطالق می شود که با تأثیرگذاری 
بر احساسات و انگیزه ها و ایجاد حب و بغض در فرد یا 
جامعه سعی دارد تعادل روحی آنها را به هم ریخته و به 
همراهی و همدردی یا طرد و تنفر به چیزی وادار کند که 

در حالت عادی حاضر به انجام آن نیستند.  
برای این منظور، روش های متعددی خلق شده و همه 
آنها در جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسالمی ایران به کار 
برده می شود. انتقال بار عاطفی یکی از این روش هاست 
که تالش می شود تعابیری در پیام ها و اخبار و رویدادها 
اســتفاده شــود که به کارگیری آنها احســاس عاطفی 
مخاطبان را آنگونه که خود می خواهند بر می انگیزاند. 

به طور کلی، براساس دانش زبان شناسی واژگان و پیام ها 
بافت عاطفی دارند. )ترکاشوند، 13۹4: 2۹( در واقع هر 
پیام یا خبری با بار عاطفی)منفی یا مثبت( در نزد نفوذگر 
به مثابه محرکی خاص فرض می شود که با توسل به آن 
می توان فضاهای روانی افراد جامعه را متأثر کرد یا تغییر 
داد. بهره گیری هر فردی از کلماتی، نظیر تبعیض، ظلم 
به زنان، فشار بر کودکان، شــکنجه، بازجویی، توطئه، 
خفقان، نسل سوزی، دولت ستیزی، قانون ستیزی، فجایع 
بشــری، نبود آزادی و مانند آن می تواند احساسات یک 
مخاطــب را برانگیزانــد. به کار بردن عبــارت قرارداد 
ترکمانچای برای قرارداد 25 ساله ایران و چین، واگذاری 
کیش به چین، واگذاری دریای خزر به روسیه، فروش آب 
مجانی به عراق به موازات انتشار تصویری از یک پیرزن 
خوزســتانی در حال نوشــیدن آب از یک گودال وسط 
خیابان، از شگردهای نفوذ روانی است که هر روز و هر 
لحظه عواطف و احساســات جامعه را علیه حکومت 
برمی انگیزاند. نتیجه مســتقیم این گونه کلمات، ایجاد 
احساس منفی در بیننده نسبت به همۀ ارکان نظام است. 
با این وصف، جریان نفوذ، مدام به خلق و انتشــار 
خبرهــا و پیام هایی با واژگان باردار اعم از منفی و مثبت 
به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده مبادرت می ورزد. 
بازیگران نفوذ تالش می کننــد واژگان و پیام هایی با بار  
عاطفی را با اســتفاده از بافت های زمینه ای و شــرایط 
خاص جامعه بر شــدت بار منفی آنها بیفزایند تا از این 
رهگذر  احساســات منفی جامعه را به تنفر و انزجار و 
در نهایــت به عصبانیت در فضــای روانی و اعتراض و 
اغتشاش در محیط عینی تبدیل کنند. الزمه مقابله با این 
نوع جنگ برنامه ریزی زمانی و زبانی ضد عملیات نفوذ 
روانی و عاطفی و استفاده از متخصصان این امر در نبرد 

اراده هاست.

چهره پنهان سیاست ـ ۴۶

وانی و عاطفی نفوذ ر
امیر قلی زاده

کارشناس  فرهنگی

جنگ روایت ها و جهاد تبیین ـ ۹

 تواصی به حق

خرد

   آفاق       تبیین    

   سیاست نامه    

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

هدف استکبار از هویت زدایی از انقالب اسالمی 
ایران، جایگزینی منظومه فکری و ارزشی غرب 
به جای هویت دینی و ملی، تغییر نظام ارزشــی 
و هنجاری جامعه در جهت مشــروعیت زدایی 
از نظام سیاســی حاکم، از بین بردن احســاس 
تعلق  خاطر و احســاس هویــت دینی و ملی و 
وطن گریزی ذهنی و فیزیکی، کاهش احســاس 
همبستگی و تعهد ملی، استحاله نظام اسالمی 
و انقالب اسالمی در نظام سرمایه داری جهانی 
و در نهایت جلوگیری از شکل گیری تمدن نوین 
اســالمی با محوریت انقالب اســالمی ایران، 
بی ثباتی سیاسی و فروپاشی جمهوری اسالمی 
ایران با تأکید بر تغییر نظام سیاسی است. مبتنی بر 
این اهداف، دشمن هم اکنون برای هویت زدایی 
از انقالب اسالمی به موازات تحریم و فشارهای 
اقتصادی، راهبرد تهاجم ترکیبی شامل دیپلماسی 
عمومی، جنگ روانی، جنگ شناختی، تهاجم 
فرهنگی، الگوســازی در عرصه هنــر، فیلم و 
شــخصیت پردازی  و  شخصیت سازی  سینما، 
در جهت الگودهی به نســل های جوان، تغییر و 
دگرگونی ارزشی و هنجاری با بازیگران دولتی و 
غیردولتی به صورت هم افزا با یک نقشه جامع و 
پیچیده و... در دستور کار خود دارد. با توجه به 
آنچه گفته شد، برای مقابله با تالش دشمن برای 
هویت زدایی از انقالب، راهکارهای زیر پیشنهاد 

می شود:
1ـ ایجاد دیوان ســاالری متناسب با هدف و راهبرد 
جلوگیــری از هویت زدایــی از انقــالب؛ امروز با 
گذشت بیش از 40 ســال از عمر انقالب اسالمی 
ایران در خیلی از بخش ها، دیوان ساالری متناسب با 
ارزش ها و اهداف انقالب اسالمی ایران شکل نیافته 
و در برخی از حوزه ها، دیوان ســاالری متناســب با 
اهداف استعمار است. در اینجا الزم است مدل های 
فکری و تئوریکی را که دشمن برای مقابله غیرنظامی 
دنبال می کند، به طور کامل درک کرد و فهمید که بر 
پایه آن، چه اهدافی را با چه اقداماتی دنبال می کند. 

دشمن به دنبال تخریب نظام تفکر، نظام فرهنگی، 
نظام مذهبی، نظام اجتماعی، نظام حکومتی و نظام 

سازمانی به همراه نظام اقتصادی است.
2ـ تبیین چیستی و آثار و برکات انقالب اسالمی در 
جامعه و تبیین قــدرت و ظرفیت ایجاد تمدن نوین 
اســالمی با تأکید بر مؤلفه های اساســی و دال های 
مرکزی گفتمان انقالب اســالمی ایران: عقالنیت، 
عدالت، معنویت، استقالل، آزادی، عزت و حکمت 
و بازخوانــی نقش پراهمیت مردم در شــکل گیری 
و تداوم انقالب اســالمی ایران و در مواجهه با نظام 

استکبار جهانی. 
3ـ بازخوانــی دســتاوردهای سیاســی، نظامــی، 
اقتصادی، علمی و فنی و خدمت رســانی به مناطق 
محروم به همراه تولیدات سمعی و بصری فاخر در 
معرفی دستاوردها در شبکه های اجتماعی به صورت 
گسترده و جذاب و پخش در فضای مجازی به صورت 
پیوســته با بهره گیری از متخصصان علوم رفتاری و 
علوم شناختی. وقتی دشمن با تسلط بر علوم شناختی 
و کارکردهای ذهنی درصدد بیشینه ســازی دامنه و 
عمق تأثیرگذاری بر افکار و اندیشــه جامعه هدف 
خویش اســت، در چنین شــرایطی ضرورت دارد 
نیروهای انقالبی فعال در عرصه تبیینی، رســانه ای 
و تبلیغی در جهت متناسب سازی و عمق بخشی به 
اقدامات و فعالیت ها، به مبانی و دانش علوم رفتاری 
و علوم شــناختی و کارکردهای آن در عرصه جنگ 

شناختی و جنگ روانی مسلط باشند. 
4ـ آشناســازی نســل های بعدی انقالب با تاریخ 
معاصر و شخصیت ها و اندیشمندان برجسته انقالب 
اسالمی ایران؛ در این راستا، رهبر معظم انقالب در 
دیدار با مســئوالن قوه قضائیه در هفتم تیرماه 1401 
با اشاره به حوادث دهه ۶0 و شهادت رئیس جمهور 
و نخســت وزیر کشــور، دو ماه پس از حادثه هفتم 
تیــر و پس  از آن، شــهادت تعــدادی از فرماندهان 
ارشد جنگ در سانحه هوایی اشاره کردند و گفتند: 
»جوانان و نسل جدید از این حوادث مطلع نیستند و 
باید این مسائل را مطالعه و با دقت در مورد آنها فکر 
کنند. کدام دولت و کشور را سراغ دارید که در مقابل 
چنین حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟« ایشان 
بر لزوم آشناسازی نسل های بعدی انقالب با تاریخ 

انقالب اسالمی و حوادث آن به ویژه دهه ۶0 را برای 
روشنگری نسل های جدید تأکید کردند.

5ـ مبارزه جدی با علل و معلول فساد در کشور به ویژه 
با فساد نزدیکان مسئوالن کشور، چراکه فساد عامل 
انحراف منابع و ایجاد فاصله بین دولت و ملت است 
و از ســوی دیگر تخریب پای بست های اجتماعی و 
هویتی اســت. یکپارچگی، نظم، پیشرفت و رفاه به 
همراه مایه روانی آنهــا، یعنی اعتماد همگانی، پنج 
ویژگی برای جامعه راستین است که فساد به هیچ روی 
نمی تواند با آنها ســازگار باشد. تهدید فساد به دلیل 
خودمحوری و تک گرایــی از یکپارچگی اجتماعی 
دور است. به دلیل شیوه  های گوناگون و پنهانی آن، با 
نظم اجتماعی به ستیز برمی خیزد. به بهای پیشرفت 
کارهای فردی، به کارهای دیگران بی پروایی می کند 
و برای پیشرفت و رفاه بازدارنده ای استوار است و از 
همه فراتر، به روح جامعه که بر پایه اعتماد دوگانه به 

خود و به دولت است، آسیب می زند.
۶ـ شناســایی و تبیین ابعاد فرهنگ سیاسی اسالم 
در حــوزه فرهنگ کارگــزاری و مبانــی و اهداف 
ســاخت یابی سیاســی در راســتای ارج نهادن به 
مقام انســان، حفظ کرامت و ارزش انسان و تأمین 
آبرومندانه نیازهای مادی و معنوی او در مسیر رشد 

و کمال. 
۷ـ وحدت دین و سیاســت به مثابه هویت انقالب 
اسالمی و تجلی آن در ساخت یابی سیاسی جمهوری 
اسالمی ایران در جایگاه والیت فقیه و تأکید بر هویت 
و حکومت مســتقل در نظام بین المللی. همچنین 
بازخوانی سیره و روش عملی پیامبر اسالم حضرت 
محمــد)ص( و امامان معصوم، به ویــژه بازخوانی 
دوران حکومت امام علی)ع( در نوع نگاه به سیاست 
و دیانت و تبیین رابطه این دو بر اساس نگاه توحیدی.
8ـ تأکید بــر الگوی اســالمی ـ ایرانی پیشــرفت 
به ویژه با تأکید بــر مؤلفه عدالت و معنویت، محور 
برنامه ریزی ها در سه حوزه تقنینی، اجرایی و قضایی 
قرارگیرد. یکی از مهم ترین و عمده دلیل از بین رفتن 
هویت و همبســتگی ملی در درجه اول شــکاف و 
فاصله های طبقاتی، بی عدالتی، نابرابری ها، تبعیض، 
رواج و گسترش اشرافی گری نهادی و اشرافی گری 

در بین مسئوالن و خانواده های آنهاست.

۹ـ تقویت نوع نــگاه کل نگری و جامع بینی در فهم 
و کشف نظام فکری پشــتیبان هویت زدایی در کنار 
نــگاه جزء نگرانه. بدون تفکر دســتگاهی، ترکیبی 
و نــگاه بلندمدت بــه مباحث هویتــی، نمی توان 
به خاک ریزهــای معرفتی هویــت و هویت زدایی 
دســت یافت. قدم اول بازشناسی و بازتعریف نقش 
نهادی و کارگزاری متناســب بــا تغییر و تحوالت 
پیرامونی با تأکید بر روش ها و ابزارهای نوین تهاجم 

فرهنگی و هویت زدایی از انقالب اسالمی است. 
10ـ آموزش، تدریس و تفهیم قانون اساســی کشور 
برای دانش آموزان به شــیوه های جــذاب و با ارج 
نهادن به آنکه مهم ترین دســتاورد و تجلی آرمان ها 
و ارزش های انقالب اســت، در وهله اول، ظرفیت 
جامعه پذیری سیاسی را در جامعه باال خواهد برد و 
در وهله دوم چنانچه افراد یک ملت به قانون اساسی 
کشور خودشان آشنا بشوند و در نظام ارزشی افراد آن 
جامعه نهادینه شود، این امر موجب نوعی ایمنی در 

افراد نسبت به تهدیدات هویتی دشمن خواهد شد.
11ـ تأکید بر هویت ایرانی در دفاع از مظلومان جهان 
و صیانت از خود در برابر فشارهای خارجی، با تأکید 
بر اینکه امام خمینی)ره( آزادسازی قدس را بخشی 
از هویت ایرانی در دفــاع از مظلومان عالم قرار داد 
و این امر در قانون اساســی جمهوری اسالمی آمده 

است. 
12ـ یکــی از مهم ترین راهکارهــای جلوگیری از 
هویت زدایی از انقالب کــه به عنوان محور و مؤلفه 
اصلی ســایر کنش و واکنش هاست، تقویت تفکر و 
اندیشه و تقویت مبانی اعتقادی و ایمانی با مطالعه و 
بهره مندی از استادان و عالمان برجسته دین و آگاه به 

زمان و استادان اخالق است.  
13ـ تأکید بر افزایش ســواد رســانه ای مردم و ارائه 
دانش هــای الزم حتی در مدارس کشــور با هدف 
آگاه سازی جامعه نســبت به اهداف پنهان تبلیغی ـ 
رســانه ای دشــمن در شــبکه های ماهــواره ای و 
شبکه های فضای مجازی و آگاه سازی جامعه نسبت 
به رویکرد دروغ پراکنی، ابهام افکنی، اعتمادزدایی، 
ایجاد فاصله بین دولت و ملت، فریب افکار عمومی، 
تشدید تنش ها و فشــارهای روانی ـ ذهنی بر مردم و 

درنهایت ناامیدی مردم از کشور و انقالب. 

مقابله   راهکارهای 
با هویت زدایی از انقالب 

ضرورت بازخوانی، بازآفرینی و تثبیت هویت انقالبی جمهوری اسالمی ایران)بخش دوم و پایانی(

سیدجمال جمالی
دکتری سیاست گذاری عمومی

سیدمحمدکاظم یزدی  ـ ۳7 

مشروطه و ارتجاع به غرب

تأثیر دوقطبی های ارتجاع ساز در انقالب های 
مشــروطه و صنعت ملی شدن نفت بسیار 
درس آموز اســت. همچنیــن نقش رهبری 
داهیانه امام خمینــی)ره( در جهاد تبیین و 
روشنگری که برای پاسخ دادن به پرسش ها و 
شبهات ذهنی و عینی مردم و نخبگان به وقوع 
می پیوســت، به مثابه فرق و تمایز جدی دو 
انقالب گذشته ملت ایران با انقالب اسالمی 
مؤیدی است بر تأکیدات رهبرمعظم انقالب 
که نگــران نفــوذ رگه های ارتجــاع غربی 
هســتند؛ چرا که به تعبیر معظم له، مردم ما 
محصول ارتجاع به غــرب را با تمام وجود 
در دوران فاســد حکومــت وابســته پدر و 
پســر پهلوی دیده و هنوز از حافظه تاریخی 
آنها پاک نشــده اســت. در این زمینه الزم 
اســت با نگاهی به تاریخ سیاسی مشروطه 
با برداشــتی از حرکت خائنانه و مرموزانه 
بازیگران ارتجاع در مشروطه آشنا شویم. با 
نفوذ جریان های غرب گرا و نیز نفوذ بعضی 
عناصر وابســته به دربار و بیگانه در مجلس 
مشــروطه، دو دیدگاه متفاوت برای تدوین 
قانون اساسی در آن برهه به وجود آمد؛ یک 
دیدگاهی که بیشــتر روحانیون در رأس آن 
قرار داشتند و سعی می کردند قانون اساسی 
بر اســاس موازین اســالمی تدوین شود و 
دیگر دیدگاهی که با تمایل به غرب و تجدد 
مآبی، می کوشید تا در تدوین قانون اساسی از 
اندیشه ها و الگوهای غربی استفاده شود؛ از 
این رو مدتی کوتاه گذشت که اختالف های 
بنیادین بر ســر حدود و معانی نشانه هایی، 
چــون آزادی، قانــون، برابــری و مجلس 
که شــورای ملی باشد یا شــورای اسالمی 
درگرفــت و تفرقــه و نفــاق، همدلی های 
نخستین را از بین برد و امیدها را به ناامیدی 
تبدیل کرد. وجود گرایش های غرب گرایانه 
و تمایل سکوالریســتی در تدویــن قانون 
اساســی و متمم آن باعث شــد که آیت الله 
شــیخ فضل الله نوری با مشروطه مخالفت 
کند؛ چرا که تصور شیخ از مشروطه آن بود 
که دستورهای شــرع به رویه قانونی تبدیل 
شود و ظلم حاکمان کاهش یابد؛ ولی روند 
تدوین قانون اساسی نشان می داد مشروطه 
به سوی اروپایی شدن گام برمی دارد. قائالن 
به گفتمان مشروعه خواهی، با نقد سه مؤلفه 
آزادی  برابــری،  یعنی  مشــروطه خواهان، 
و قانون گذاری، بین ایــن دو رویکرد تمایز 
قائل شدند. شیخ فضل الله نوری برخالف 
روحانیون و مراجع حامی مشــروطه، بدون 
مالحظه و تعارف، ضدیــت برخی اصول 
غرب زده  روشــنفکران  مدنظر  مشــروطه 
با اصــل دینی را بیان می کــرد و حکومت 
مشــروطه را غیر شــرعی می دانست، که 
ســرانجام جان خــود را نیز در این مســیر 
گذاشــت. نقدهای تند شــیخ فضل الله به 
تلقی مشروطه خواهان از آزادی و مساوات 
تلنگــری بود تا از انحــراف حرکت اصیل 
مردم رنج دیده به سمت هرج ومرج، استبداد 
و افتــادن به دام تفکــرات بیگانه جلوگیری 
شــود؛ وضعیتی که با اتفاقات دهه های بعد 
به واقعیت پیوست و آرمان های مشروطه را 

 به حاشیه برد.1
ً
کامال

نفــوذ روشــنفکران غربگــرا در حلقه 
رهبری مشروطه و همراهی خیرخواهانه، اما 
بی محاسبه علمای نجف با آنها در فتح تهران 
پس از اســتبداد صغیر محمدعلی شاهی و 
تشکیل مجلس ملی با نگاه و سبک اروپایی، 
ارتجاع غربــی را در تاروپود زندگی مردم و 
ســاختارهای ایران آن روز حاکم کرد و پس 
از 14 ســال کامال دیکتاتــوری جایگزین 
مشروطه شــد. این ثمره اعتماد به غرب در 

مشروطه بود. 
 منبع در دفتر نشریه موجود است. 
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مجازستان

 جمله میلیاردی!

»ایران جای زندگی نیست!« بی شک این جمله 
یکی از گران ترین و پر خرج ترین جمالت تاریخ 
زبان فارســی است! دشــمنان ایران برای اینکه 
این جملــه از زبان مجریان بی وطنی که به زبان 
فارسی ســخن می گویند به ادبیات مردم ایران 
اضافه شود؛ میلیاردها دالر خرج کردند! اما چرا 

این جمله برای آنها تا این حد با ارزش است؟
آنان که ســودای تبدیل ایــران عزیز به چند 
کشــور کوچک فقیر را در ســر دارند و خواب 
فروپاشی می بینند، به درستی دریافته اند که برای 
تحقق این خواب آَشــفته کوتاه ترین راه ناامید 
کردن مردم و ساختن تصویر سیاه از آینده پیش 
روی فرزندان ایران اســت! آنهــا می دانند اگر 
این امید قطع شــود، در پی آن احساس تعلق به 
کشــور هم قطع خواهد شد و وقتی این تعلق از 
بین رفت، انگیزه برای تالش و ســاختن رخت 
بر می بندد و چمدان هــای مهاجرت نخبگان و 
متخصصان بسته خواهد شد و دشمنان ایرانیان 
را به آرزوی ویران ســازی ایران نزدیک می کند! 
برای این هدف ده ها پروژه ، هشــتگ و کمپین 
ســاخته شــده اند و حتی اعتبار جشنواره های 

بین المللی سینمایی خرج می شود.
یک روز هشــتگ پروژه »زندگــی نرمال« 
طراحی می شود تا به ما القا کند که شرایط ما در 
کشورمان غیر طبیعی است و در یک زندان بزرگ 
حبس هســتیم، روز دیگر پا را فراتر می گذارند 
و پــروژه »خون شــویی« را راه می اندازنــد تا 
حتی اجازه گفتــن افراد از زیبایی هــای ایران 
و پیشــرفت های انقــالب اســالمی و حتــی 
خوشی های شخصی را جرم انگاری کنند و راه 
را بر بازنمایی هر تصویر امیدساز مسدود کنند! 
پروژه های حســاب شــده ای که هدف گذاری 
اصلی آن ایجــاد دو قطبی های خطرناک و قرار 

دادن مردم در برابر مردم است.
و  بین المللــی  جایزه هــای  تکلیــف 
سفارت خانه ای سینمایی و هنری هم که دیگر 
آنقدر روشن هست که به شرح و مرور نیاز ندارد! 
جایزه ها و لوح های تقدیر بین المللی از خرس 
و نخل تا نشست های درون ســفارتخانه ای با 
تشــویق های ممتد برای آثار ما ایرانی ها و این 
جغرافیای عزیز که قاتل، عصبی و عقب مانده 
 شفاف کرده است!

ً
نشان می دهد، ماجرا را کامال

اما ساده انگاری است که فکر کنیم تمام این 
هزینه تنها برای ایجاد اختالل محاســباتی در 
ذهن ایرانیان و دوقطبی ســازی جامعه ماست! 
هدف دیگر این پروژه ها ســاختن این ذهنیت 
در افکار عمومی جهان است که ایران کشوری 
خطرنــاک و غیر طبیعی اســت! مردمی که نه 
خود عادی هستند و نه در شرایط عادی زیست 
می کنند. شاید بپرسید شکل گیری این تصویر از 
ما در جهان چه نفعی برای دشمنان ما دارد؟ در 
پاسخ می توان دو هدف اصلی را مشخص کرد، 
اول مشروع سازی تحریم و رویای حمله نظامی 
به ایــران به عنوان یک کشــور غیر عادی و دوم 
قطع ارتباط ایران بــا جهان به این معنا که هیچ 
توریستی جرئت نکند مقصد خود را ایران قرار 
دهد یا هیچ سرمایه گذاری خطرپذیری حضور 

در ایران را نپذیرد... .
اما ســؤال اینجاســت که مــا در برابر این 

پروژه ها چه باید انجام دهیم؟

 

 با نمونه هایی 
ً
هفته های گذشته، در فضای مجازی حتما

از ادعاهای خنده دار روبه رو شده اید، ادعاهایی مانند 
انتشار تصاویر امروزی از بندرانزلی برای اثبات آبادانی 
در دوران طاغوت؛ در حالی که نشــان بانک ملت در 
تصویر مشخص است و بســیاری از ادعاهای دیگر 
که همه نشان می دهد، سلطنت طلبان به جفنگ گفتن 
رسیده اند و مشــت خالی آنها روز به روز برای مردم 

آشکارتر می شود.
داغ ترین تصویری که در هفته های گذشــته ســر 
وصــدای زیادی به پا کرد، انتشــار دروغین تصویری 
از باشــگاه مستشــاران خارجی در آبــادان به جای 
غذاخوری دانشــگاه آبادان بود؛ تصویری که یکی از 
خبرنگاران بنگاه  خبری بی بی سی در حساب شخصی 
خود با آن توضیح جعلی منتشــر کــرد. این دروغ به 
حدی شــاخ دار بود که در همان لحظات اولیه انتشار 
تصویر، کاربران به آن واکنش های طنز نشــان دادند! 
»این عکس بی ربط است و مربوط به کارکنان شرکت 
نفت انگلیس در ایران است که با پول نفت مردم ایران 
چنین به خودشان خوش می گذراندند« یا »چرا شما 
خبرنگاران رســانه های بیگانه فارسی همه اخبار را، 
حتی ســاده ترین مطالب را تحریف می کنید یا دروغ 
پخش می کنید؟! خودتان از ایــن همه دروغ حال تان 
بد نمی شود؟ دشــمنی شما با راستگویی چیست؟!« 
یــا »از لندن برای آبادان توئیــت بزنی این خزعبالت 
می شــه، بذار من که آبا و اجدادم خوزستان بودن بگم 
برات، کل خوزستان هزاران مایل زیر خط فقر بودن به 
غیر از جاهایی که انگلیسی ها برای غارت نفت چنبره 
زدن، در یک صورت زندگی به نسبت خوبی نصیبت 
می شــد اونم خدمت به روباه بود«، اینها  تنها بخشی 
از واکنش هــای کاربران به این ادعا بود. نکته ای که در 
ادعاهای اخیر پررنگ است، انتشار این ادعاها از سوی 
افراد به اصطالح کارشناس و اهل تحقیق بوده است! 
چنین ادعاهایی در گذشــته بوده و 40 سال است که 

افراد بسیاری در تالشند گنجشک که نه، در این مورد 
کالغ را رنگ کنند و به جای قناری بفروشند! 

تا به امروز این ادعاها از ســوی حساب های فیک 
و ربات های مجازی انجام می شــد، اما مدتی است 
که خبرنگاران و پروژه بگیران ملکه و پادشاه، وارد این 
جریان شده اند و به انتشــار ادعاهای خنده دار دست 
می زنند؛ ادعاهایی که با جســت وجوی ســاده یک 
دقیقه ای به وسیله قابلیت جست وجوی عکس گوگل، 
دروغ بودن آنها آشکار می شــود؛اما چرا این بار وارد 
مرحله ای شده ایم که بنگاه های رسانه ای هم به کمک 
فیک های آلبانی آمده اند و در انتشــار این ادعاها نقش 

دارند؟ 
شــاید یکی از مهم ترین دلیل این همکاری، امید 
به تغییر نســل مخاطبان باشــد. تا به امروز مخاطبان 
این شــبکه ها و خبرپراکن ها، مردمی بوده اند که خود 
زمان انقالب را با چشــم دیده  بودند، مردمی که برای 
اعتراض به ظلم و استبداد زمانه طاغوت قیام کردند و 
استکبار را سرنگون کردند، برای چنین مردمی ادعای 
اینکه در زمان طاغوت مردم وضع الکچری داشتند، 
خنده دار بوده اســت. مخاطب این شبه رسانه ها تا به 
امــروز افــرادی بوده اند که خود انقــالب را به نتیجه 
رسانده اند، اما رفته رفته چنین مخاطبانی جای خود را 
به جوانانی داده اند که نه تنها در زمان انقالب نبودند و 
نقشی در انقالب نداشتند، بلکه اهل تحقیق و مطالعه 
در این زمینه هم نبوده اند و منبع خوبی که به زبان خود 
جوانان، انقالب را روایت کرده باشــد نداشــته اند؛ 
 خــام در این زمینه دارند و 

ً
مخاطبانی که ذهنی کامال

دشــمنان انقالب به خوبی از این خــام بودن در حال 
سوءاســتفاده هســتند و نقل اولین روایت ها از زمان 

انقالب را آنها بر عهده گرفته اند.
تغییر نسل مخاطبان موضوعی است که باید به آن 
توجه کرد. در ســال تحصیلی جدید دانشجویانی به 
دانشگاه خواهند رفت که در زمان فتنه 1388، حدود 
 در جریان وقایع آن زمان 

ً
پنج ســال داشــته اند و اصال

نبوده اند! چنین دانشجویانی وقتی امسال وارد دانشگاه 
شــوند و به دنبال حقیقت و علت اعتراضات 1388 
بگردند، با انواع روایت های دروغ و گمراه کننده که از 
قبل برای آنها تدارک دیده شده، روبه رو خواهند شد و 

از غفلت ما، دشمنان سوءاستفاده کامل را خواهند برد.
در اینکه ادعاهای فعلی از زمان طاغوت خنده دار 
است و میزان باورپذیری آن کمتر از 10 درصد است، 
هیچ شــکی نیســت، اما با توجه به همان تغییر نسل 
مخاطبــان، این ادعاها به مــرور از حالت غیر واقعی 
خارج خواهند شــد، آن هم با قاعــده تکرار، تکرار و 

تکرار! 
اگر بی موردترین و خنده دارترین ادعاها را هم هر 
روز با خودتان تکرار کنید، رفته رفته آنها را باور می کنید 
و گویی که با یک نظریه علمی طرف هســتید! از این 
موضوع با عنوان »اثر حقیقت واهی« یاد می شــود که 
تمایل به باور و درست انگاری اطالعات پس از تکرار 
اطالعات دارد. وقتی حقیقتی ارزیابی می شود، مردم بر 
این مسئله که آیا اطالعات با دانسته های آنها در ارتباط 
است یا آشنا به نظر می رســد، تکیه می کنند. شرایط 
اولیه مبنی بر مقایســه اطالعات جدید و دانسته های 
قبلی در راستای اعتبارسنجی منطقی به نظر می رسد. 
در ذهــن افراد تکرار اطالعــات و اظهارات منجر به 
باورپذیر شدن آنها در مقایسه با اطالعاتی می شود که 
تکرار نمی شوند. محققان طی مطالعاتی کشف کردند 
که آشنا شدن با موضوعات از طریق تکرار آن می تواند 
بر عقالنیت غلبه کند و شــنیدن مکرر اینکه حقیقتی 
اشتباه است، می تواند باور شنونده را تحت تأثیر قرار 

دهد.
اگــر چه اثر حقیقت واهی از نظــر علمی تنها در 
سال های اخیر بررسی شده ، اما این پدیده سال هاست 
زندگــی مردم را تحت تأثیر قرار داده  اســت. ناپلئون 
عقیده داشــت مهم تریــن عنصــر در اثرگذاری یک 
چیز اســت و آن، »تکرار« است. تنها تکرار یک ادعا 
می تواند آن را به واقعیت اثبات شده در ذهن افراد حک 
کند. در واقع وقتی مردم تــالش می کنند حقیقتی را 
ارزیابی کنند، آن را از دو جهت بررســی می کنند: آن 
اطالعات با قوه درک شان همخوانی داشته باشد و به 
زبان عامیانه با عقل جور در بیاید و دیگر آنکه برای شان 

آشنا باشد.
با توجــه به آنچه گفتیم، در ماه های اخیر تقالهای 
شــدیدتری برای تصویرســازی دروغین از وضعیت 
مردم در زمان انقالب داشــته ایم. آن چیزی که واضح 

اســت، نیاز به وجود یک روایت به زبان خود جوانان 
است. جوانانی که امروزه دیگر کمتر پای تلویزیون و 
روزنامه ها و... می نشینند و دشمنان در جاهای دیگر 
و فضای مجازی به انتظار آنها نشســته اند. مهم ترین 
تأثیر زرق وبرق دار نشان دادن زمان دیکتاتوری پهلوی 
بر جوانان ناامید کردن آنهاست. دشمنان می دانند که 
با ناامید کردن جوانان و نشانه رفتن انقالب، می توانند 
به اهداف خود برسند. تا جایی که امام خامنه ای در این 
باره می فرمایند: »کسانی هستند که سعی می کنند امید 
را در جوان ها تضعیف کنند و جوان ها را نسبت به آینده 
ناامید و بی اعتماد کنند، تا چشم اندازی در مقابل آنها 
وجود نداشته باشد؛ این وظیفه  ماست که این امید را 
در دل هــا تقویت بکنیم. ]تقویت[ این امید فقط هم با 
حرف زدن نمی شود؛ با تالش، با حرکت ]باید باشد[. 
و مسئوالن کشور، دولتمردان کشور که خب بحمدالله 
مشــغول کار و فّعالّیتند، به این نکتــه توّجه کنند که 
بسیاری از کارهای مثبت آنها می تواند دل جوان ها را ُپر 
از امید کند، لبریز از امید بکند و اینها را امیدوار بکند. 
وقتی که جوان امید داشــت، در میدان های مختلف 
خوب کار می کند، خوب تالش می کند، خوب درس 
می خواند، خوب تحقیق می کند. یکی این اســت که 
نگذارید بعضی با وسوسه های خود در فضای مجازی 
و غیر فضای مجازی در جهت مخالِف امیدوار کردن 

جوان ها حرکت بکنند.«
همانطور که رهبر معظم انقالب اشاره کردند، یکی 
از جاهایی که باید به جوانان امید داد و جلوی ناامیدی 
آنان را گرفت، فضای مجازی است که می توان گفت 
بــرای جوان امروزی، مهم ترین جاســت. جوانی که 
اهل اخبار و تحلیل های رســانه ملی نیست، دریافت 
اطالعاتش از فضای مجازی است و در آنجا با انبوهی 
از داده هــای دروغ و جهت دار مواجه می شــود که با 
تکرار و تکرار به مرور آنها را می پذیرد و کم کم ناامید 
از کشور و انقالب می شود. امروز به راویانی نیاز داریم 
که از فضای مجازی به درستی استفاده کنند و مجالی 
برای تصویرسازی دروغین به دشمنان انقالب ندهند و 
خود به اولین راوی تبدیل شوند که با انتشار واقعیت ها 
و مطالب کمتر دیده شده برای نسل جدید، از مسموم 

شدن ذهن جوانان جلوگیری کنند.

واهی حقیقت  اثر 
چرا دشمن به تکرار دروغ های آشکار خود دل بسته است؟ 

سیدفخرالدین
 موسوی

روزنامه نگار

محمد صالح نادری
دبیر گروه رسانه

خود شاه در زمان شاه!/ این یکی از جالبترین پاسخ ها بود، 
از اینکه واقعا تو تخیل برخی افراد چی  بودیم و چی  شــدیم 

شاید به همین شکل باشد!

االن رو نبینید، زمان شــاه گوسفندها این هوا پشم داشتند، 
انقالب شــد کاًل پشماشــون ریخــت!/ این حســاب کاربری این 
گونه به ادعاهای واهی دشمنان از زمان شاه، پاسخ می دهد.

کویــر لــوت در زمــان شــاه! واقعــًا چــه مرگ تون بــود انقالب 
کردیــن!/ کاربری که تصویری از جنگل های آمازون را به اســم 

کویر لوت در زمان شاه منتشر کرده است.

اهواز زمان شــاه!/ تصویری طراحی شــده از یــک کولرگازی 
غول پیکــر در خیابان که اینگونه کاربــران فضای مجازی با 

آن طعنه زدند به سلطنت دوستان!

در زمــان شــاه، موقع ناهــار به دانش آمــوزان ایــن گونه غذا 
می دادند/ کاربری ادعای توزیع صبحانه و ناهار رایگان در بین 

دانش آموزان در زمان شاه مخلوع را به استهزا می گیرد. 

ورزشگاه آزادی کرمانشاه زمان شاه خدابیازرد!/ تصویری از 
ورزشــگاه مدرن امام رضا)ع( در شهر مشهد که این کاربر 

به این شکل به سلطنت طلبان طعنه می زند!

نویــد محمدزاده زمان شــاه در مقابــل نوید محمــدزاده زمان 
جمهوری اســالمی!/با وقوع انقالب توجهات و اهمیت دادن به 

هنر در کشور رونق بیشتری گرفت و هنر حرفه ای تر شد.

تاکســی ها و راننده  تاکسی های زمان شــاه!/ تصویری طراحی 
شــده از شــاه مخلوع، احتمااًل چند وقت دیگــه باید به ادعای 
اینکه در زمان شاه تاکسی ها کولر می زدند، افسوس بخوریم!

در چند هفته اخیر، فضای مجازی شــاهد ادعاهایی بود که ســعی در ایجاد ناامیدی از انقالب و شکل دادن حس افسوس از تغییر نظام سلطنتی به حکومت مردمی داشت. صفحات مجازی زرد و گاهی افراد شناخته شده، 
وارد بازی ای شدند که به خیال خود جوانان کشور را سرخورده خواهند کرد، اما این بازی آن قدر ناشیانه بود که در همان لحظات ابتدایی، دشمنان با واکنش ها و استهزاهای مخاطبان خود روبه رو شدند. آش آنقدر شور شده 

بود و ادعاها آنقدر لوس و بی مزه بودند، که گویی پاسخ مخاطبان ایرانی به آنها یک کالس آموزشی برای هذیان گویی بود. ذوق هموطنان مان آن قدر جذاب و شیرین بود که در ادامه برخی از پاسخ های آنان را مرور می کنیم.
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سیاست
۱۳

یکــی از مواردی که مدتی اســت در شــبکه های 
اجتماعی شاهد آن هستیم، وارونه شدن و بازنمایی 
Nonobjective Representation غیرواقعــی 

رخدادهاســت. امــروزه هــر کاربر شــبکه های 
اجتماعی، یک رســانه اســت که مشــغول تولید 
خبر و تحلیل و بررســی رویدادهاســت. توئیتر، 
اینستاگرام و... از نمونه فضاهای مجازی است که 
در ایــران مخاطب دارد و هیچ مدیریت واحدی بر 
 بسترهای این چنینی که براساس 

ً
آن نمی شود. اساسا

قانون کشــور ما عمل نمی کننــد، در آن مخاطبان 
آزادانه می تواننــد هر نوع دیــدگاه، خبر، رخداد، 
آموزش و... را منتشر کنند و ضعف چشمگیری در 

مدیریت این فضا وجود داشته باشد.
شــاید این ادعا بــه گوش تان خورده باشــد که 
ابزارهــای فضای مجازی، محیطــی آزاد را برای 
تمام مردم دنیا به وجود می آورند که همه می توانند 
هرآنچه فکر می کنند به زبان بیاورند و نمود واقعی 
آزادی  بیان، در چنین بســترهایی است! طرفداران 
ایــن ادعا معتقدند، فضای مجازی، جایی اســت 
که دولت ها نباید در آن دخالت داشــته باشند و در 
تمام کشــورهای دنیا هم در حــال حاضر این گونه 
است و مسئوالن فرهنگی و دولتمردان ایران قصد 
برهم زدن این جریان طبیعی انتشار اطالعات آزاد 

را دارند!

برای اثبات خوش خیالی این افراد الزم نیســت 
خیلی دور برویم و مرور اخبار چند روز گذشته هم 
کفایت می کند! به این تیتر دقت کنید: »اینستاگرام و 
فیس بوک پست های مربوط به سقط جنین را پاک 
می کنند«؛ ماجرا از این قرار اســت که پس از رأی 
دادگاه عالی آمریکا برای لغو قانون ســقط جنین، 
فیس بوک و اینســتاگرام حذف پست هایی را آغاز 
کرده اند که قرص های سقط جنین را به زنانی ارائه 
می کند که به آنها دسترســی ندارند. در واقع هنوز 
جوهر مهر تصویب قانون خشــک نشده است، در 
فضــای مجازی آمریکا برخورد با کســانی که این 
قانون جدید را رعایت نمی کنند، شروع شده است! 
برای مثال آوردن الزم نیســت باز هم بیشــتر فکر 
کنیم، در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
زمانی که ترامپ برخــالف قوانین طرفداران خود 
را به شــورش دعوت می کرد، حساب کاربری وی 
معلق شد. توجه کنید که حساب کاربری باالترین 
مقام آن کشور به دلیل نقض قوانین فضای مجازی، 
معلق شده اســت و هنوز عده ای باور دارند فضای 
 
ً
مجازی میعادگاه آزاداندیشان است! هرچند قطعا

این گونه است، اما نه برای جامعه آمریکایی، بلکه 
برای جوامع دیگر. نسخه ای که برای فضای مجازی 
ما می پیچیند، آزادی بی قید و بند است، بدون هیچ 
قانون و پاســخگویی! فضای مجــازی که در آن به 
راحتی بشــود دروغ گفت، حقیقت را وارونه جلوه 
داد، بازنمایی غیرواقعی کرد و هیچ برخوردی هم 
با تولیدکنندگان اخبار غلط نشود. فضای مجازی که 

با ابزارهای تحلیل و پایش داده، ربات ها و کارهای 
رســانه ای بســیار پیچیده به اهرمی برای فشار به 
هموطنان مان تبدیل شــده است. دیگر مهم نیست 
بازی سیاسی باشد یا فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
یا حتی ورزشــی؛ در هر زمینه ای افــکار کاربران 
فضای مجازی را مســموم و خسته می کنند. نتیجه 
چنین نسخه پیچی، وضعیت فعلی فضای مجازی 
اســت؛ جایی که اگر پسری 1۷ ساله با دختری 15 
ســاله ازدواج شرعی و قانونی کند، او را نکوهش و 
ســرزنش می کنند و به استهزا می گیرند، اما ارتباط 
غیرشــرعی پسری خردســال را با دو خواهری که 
خردســال تر از او هستند، تشــویق می کنند و کف 
می زنند! یا فوتبالیستی را که هنگام شادی پس از گل 
زدن، پیامی را در حمایت از رهبر کشــورش نشان 
می دهد؛ آماج حمالت و ســخنان ناشایست قرار 
می دهند؛اما فوتبالیستی را که پس از طی قراردادش 
به طور طبیعی باید از تیمش جدا شــود، به قهرمان 

تبدیل می کنند!
وقتی از قانون یا برخورد در فضای مجازی حرف 
می زنیم، منظــور لزوما تنبیه و برخوردهای قضایی 
و انتظامی نیست! کما اینکه چنین برخوردهایی در 
کشورهای دیگر ســابقه دارد و انتشار اخبار غلط 
منتشــرکننده  بــرای   ))Misinformation دروغ  و 
پیامدهای بســیاری دارد. مهم تــر از اخبار غلط، 
نفرت پراکنی اســت، هرچند در کشورهای مدعی 
حقوق بشر، نفرت پراکنی فقط علیه نژادهای بور و 
چشم رنگی خودشان ممنوع است و قابل شکایت 

و پیگیری اســت؛ اما انــواع نفرت پراکنی ها علیه 
سیاه پوســتان و مهاجران رخ می دهــد. ما باید در 
قانونمند کردن فضای مجازی، به دنبال جلوگیری 
از اطالعات غلط و محتواهای نفرت پراکن باشیم. 
کافی است کمی به نظرات کاربران فضای مجازی 
نــگاه کنیــم، کوچک ترین موضوعــی مانند تأثیر 
گرمایش زمین بر مورچه ها، امکان تبدیل شدن به 

یک نزاع محله ای، قومی و حتی ملی دارد! 
امروزه، بازنمایی غیرواقعی در کنار اخبار دروغ 
و نظرات نفرت پراکن، بیشــتر به چشــم می آید. 
در حالــی که برای نمونه، در آلمان شــرکت هایی 
که بیش از دو میلیــون نفر کاربر دارند، اگر مطلبی 
خالف واقع در بســترهای آنان منتشر شود، ممکن 
اســت با جریمه 50 میلیون یورویی روبه رو شوند. 
در کشــورمان هر نوع ادعایی ممکن است منتشر 
شــود و هیچ پیامدی هم گریبان گیر منتشــرکننده 
مطلب نخواهد شــد! بازنمایی غیرواقعی، مشکل 
 هر 

ً
اصلی فضای مجازی کشورمان است که تقریبا

رخدادی به شکلی خالف واقع منتشر می شود. البته 
به این نکته توجه کنید که ما شایعه را چیزی جدا از 
انتشار دروغین اخبار و وارونه نمایی می دانیم. شایعه 
جریانی متفاوت دارد که در هر جمعی چه مجازی 
و چه واقعی وجــود دارد، ما در این جا تأکیدمان بر 

انتشار عمدی اخبار دروغین و تحریف شده است.
امروزه با بازنمایی غیرواقعی مواجه هستیم که بنا 
دارد ماهی  تنگ آب را به جای کوســه به مخاطبان 
فضای مجــازی غالب کند! تحریف گران با قدرت 

مشغول کارند و درســت است که در ردیف کردن 
قافیه به تنگ آمده انــد و خوراکی برای ارائه ندارند 
و ادعاهایشان با تمسخر مخاطبان روبرو می شود، 
اما باید به فکر باشــیم و برای مقابله با این جریان 
رسانه ای، راهکاری داشته باشیم و به یقین که بهترین 
راهکار، حضور بیشتر در این فضا و انتشار واقعیات 
است همانطور که امام خامنه ای پیش تر در این باره 
فرموده اند: »هر کدام از شما ]جوانان[ به عنوان یک 
وظیفه، مثل یک چراغــی، مثل یک نوری پیرامون 
خودتان را روشــن کنید. امروز خوشبختانه میدان 
باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در 
کنار مشکالتی که ممکن اســت به وجود بیاورد، 
برکات بزرگی هم دارد؛ میتوانید افکار درست را، 
افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به اشکاالت را، 
پاســخ به ابهام آفرینی ها را در این فضا با استفاده ی 
از این امکان منتشر کنید و میتوانید در این زمینه به 
معنای واقعی کلمه جهاد کنید. البّته اصل قطعی در 
این باب این است که بایستی از شیوه ی اخالقی در 
این کار پیروی کــرد. از این کاری که بعضی ها در 
فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا 
و آنجا انجام میدهند که با دشنام، با تهمت و فریب و 
دروغ با افکار عمومی مواجه میشوند، باید به شدت 
اجتناب کرد. بایستی حقایق را با منطق قوی، سخن 
متیــن و عقالنّیت کامل، همراه بــا زینت عاطفه و 
عواطف انسانی، و به کارگیری اخالق منتشر کرد. 
امروز همه   ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم؛ 
هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم.«

 BBBB از نظر شما علت تمرکز و سرمایه گذاری رسانه های 
معاند بر تطهیر پهلوی چیست؟

برای ارائه پاسخی دقیق به این پرسش باید به این نکته اشاره کرد که 
دشمنان انقالب اسالمی در طول چهار دهه گذشته طیف گسترده و 
متنوعی از اقدامات را برای مقابله با انقالب اسالمی و خنثی سازی 
آرمان های آن به کار گرفته اند. آنها در گام نخســت قدرت سخت 
خود را برای مقابله با انقالب اســالمی و نظام الهی برخاسته از 
آن بــه کار گرفتند که نمود آن در شــکل دهی بحران تجزیه طلبی 
در اســتان های مرزی و تحمیل جنگ هشــت ساله به کشورمان 
مشهود است. خوشبختانه انقالب اسالمی به پشتوانه ملت بزرگ 
و فداکار ایران توانســت تهاجم ها و فشارهای سخت دشمنان را 
خنثی کرده و در مسیر بالندگی قرار دهد، البته دشمنان کشورمان 
با مشاهده ناتوانی قدرت سخت خود در مهار جمهوری اسالمی 
ایران، از اوایل دهه ۷0 خورشــیدی به شکلی ویژه بهره برداری از 
قدرت نرم علیه این نظام نو پا را در دســتور کار خود قرار دادند. 
رهبر معظم انقالب)حفظه الله( نیز در همان ایام با طرح کلید واژه 
»ناتوی فرهنگی« به تغییر راهبرد اســتکبار جهانی به سرکردگی 
آمریکا علیه انقالب اســالمی و همچنین تغییــر عملکرد ناتو از 
 نظامی به فرهنگی در تقابل با خیزش و حرکت بالنده اســالمی 

هشدار دادند.
از آن پــس، دشــمن تمــام ظرفیت هــای نرم خود بــه ویژه 
ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و رســانه ای را برای ضربه زدن 
به انقالب اسالمی با تأکید بر سرمایه اجتماعی انقالب که همان 
مردم و خاصه نسل جوان و آینده ساز کشور بودند به کار گرفت تا 

به ظن خود زمینه ساز استحاله انقالب اسالمی شود؛ اما حدود سه 
دهه ناکامی در این عرصه نیز شرایط را برای تغییر راهبرد مواجهه 
نرم آنها با ملت ایران مهیا کــرد که تطهیر رژیم منحوس پهلوی 
و معرفی بازماندگان و حامیان آنها بــه منزله آلترناتیو جمهوری 

اسالمی از جمله این راهبردهاست. 

 BBBB دشمن انقالب اســالمی چگونه این راهبرد ضد  
ایرانی را عملیاتی می کند؟

در ابتدای دهه ۷0 خورشیدی پای اینترنت و تلفن همراه به مثابه 
ابزارهای ارتباطی و رسانه  ای فراگیر به کشورمان باز شد و در کمتر 
از یک دهه بعد و در ابتدای دهه 80 کشورمان به یکی از پیشروترین 
کشورهای فعال منطقه در حوزه ارائه دسترسی به کاربران اقصی 
نقاط کشــور بدل شده بود. متأســفانه قانون گذاری نامناسب در 
این حوزه موجب شــد تا فضای مجازی نو ظهور و پر مخاطب 
کشورمان به سرعت به محل بهره برداری دشمن در عرصه جنگ 
شناختی بدل شود و آنها در قالب بسترهایی، مانند وبالگ، وبگاه، 
شبکه های اجتماعی، پیام رسان های مجازی و... ده ها ابزار دیگر 
عملیات های روانی را علیه ادراک مخاطبان ایرانی به اجرا گذارند 
که محور قریب به اتفاق آنها ناامیدسازی مخاطب نسبت به انقالب 
و دستاوردهای نظام و در مقابل برجسته سازی دستاوردهای نداشته 
نظام منحوس پهلوی و القای ضرورت وابستگی به غرب است. 
البته در این حوزه نباید از ظرفیت شبکه های ماهواره ای ضد ایرانی 
که همراه با پیوست فضای مجازی به شکل جدی در مسیر پیشبرد 

این مأموریت گام بر می دارند، غفلت کرد.

 BBBB می توانید به یکی از مهم ترین تکنیک های روانی مورد 
استفاده برای تطهیر رژیم پهلوی اشاره کنید؟

در ابتدا برای تطهیر رژیم منحوس پهلوی از تکنیک های عملیات 
روانی متنوعی استفاده می شد که یکی از مهم ترین آنها تکنیک »پاره 
حقیقت گویی« یا »نشر قطره چکانی« بود که امروزه دیگر از این 

تکنیک هم عبور کرده اند و به »وارونه گویی« و »تحریف حقیقت« 
رسیده اند. در این تکنیک ها از طریق تحریف خبری و اطالعاتی، 
زمینه ایجاد خطای ادراکی در مخاطب مهیا می شود. در چند سال 
اخیر، رسانه های معاند چه در فضای مجازی و چه در شبکه های 
ماهواره ای، جریان محتوایی پرحجمی را با استفاده از این تکنیک 
و در راستای تطهیر رژیم پهلوی به راه انداخته اند و فرد مخاطب 
در صورت ضعف ســواد رسانه ای تصور می کند که در حکومت 
خون ریز پهلوی هیچگونه فشار و فسادی متوجه مردم نبوده است. 
به عبارت بهتر، تکنیــک پاره حقیقت گویــی، تکنیک تحریف 

حقیقت است.

 BBBBراهکار مقابله با این جریان تحریف چیست؟  
بدون شک مهم ترین راهکار مقابله با جریان تحریف، جهاد تبیین 
است. البته برای ورود مؤثر و موفق به عرصه جهاد تبیین نیازمند 
تقویت خود در حوزه های گوناگون هســتیم که یکی از مهم ترین 
 برای فهم درست مسائل نیز 

ً
آنها فهم درست مسائل است، طبیعتا

نیازمند آموزش و تحلیل دقیق هســتیم. برای نمونه، بدون داشتن 
سواد تاریخی و رسانه ای مناسب ورود به عرصه تبیین گری، ظلم 
به این عرصه خطیر به شمار می آید؛ چرا که دفاع بد خودش بازی 
در زمین دشــمن حساب می شــود. عالوه بر این، باید ما و تمام 
فعاالن عرصه جهاد تبیین رویکرد کنشی و ایجابی را در این عرصه 
اتخاذ کنیم؛ چرا که توقف در حالت واکنشی یا پدافندی ما را در 
 موضع انفعال قرار داده و دشمن را به تهاجم روانی بیشتر تشویق  

می کند.

وغ  جهاد در برابر در
کارشناس حوزه رسانه در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

طی سالیان اخیر، تطهیر رژیم منحوس پهلوی به یکی از مهم ترین راهبردهای جنگ نرم دشمنان انقالب اسالمی بدل شده است؛ به همین دلیل نیز با بهره گیری از شیوه های گوناگون تبلیغی و رسانه ای تالش می کنند 
تصویری انحرافی و بزک شده از رژیم پهلوی را به نسل جوان کشورمان ارائه کنند؛ در واقع حامی این قبیل رسانه ها و جریان های سیاسی و اطالعاتی با پیشبرد این رویکرد مستکبرانه تالش می کنند سرمایه اجتماعی انقالب 
اسالمی را در بین نسل جدید انقالب کاهش داده و به ظن خود زمینه عبور نرم از نظام اسالمی را فراهم آورند؛ از این رو ضروری است با تبیین واقعیات پشت پرده این جنگ شناختی برای افکار عمومی، آحاد مردم از 

این توطئه پیچیده دشمن آگاه شوند. در همین راستا با »نوید کمالی« جانشین رئیس سازمان بسیج رسانه گفت وگویی داشتیم که در ادامه آن را می خوانید.

واقعی؟ غیر بازنمایی  چرا 
 لزوم وجود قانون در مدیریت فضای مجازی

عباس مهدوی
خبرنگار

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات
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سیاست
۱۴

 متخصص توپخانه

به قول حاج قاســم آچار فرانسه   
امور  بود. متخصص در  نیروها 
توپخانــه! دوره توپخانه را بــا موفقیت و 
عالی ترین نمــرات گذرانده بود. در زمان 
 با دومین گلوله توپ هدف 

ً
امتحانات اکثرا

همیــن  بــرای  می کــرد؛  منهــدم  را 
هم دوره ای هــای او می گفتند حامد بلده 

استکان رو نشونه بگیره و با توپ بزنه!
زمــان ارتقــای درجــه اش رســیده 
هم دوره ای هایــش  از  بســیاری  و  بــود 
درجه های شــان را گرفته بودنــد؛ ولی او 
پیگیر اعزام به ســوریه بود. وقتی دوست 
صمیمــی اش دلیلش را پرســید، گفت: 
عجله نکن عبداللــه؛ درجه دادن و درجه 
گرفتن بازی دنیاست، اصلش اینه که درجه 
رو خدا به آدم بده، خــدا بخواد می بینی 
که درجه ام رو توی ســوریه از دست خود 

خودش  می گیرم.
او کســی بود کــه بــا برنامه ریزی و 
و دیده بانی،  توپخانه ای  مهندســی دقیق 
ضربه های مهلکی بر داعشی ها وارد آورده 
بود؛ برای همین به شدت دنبالش بودند و 

برای ترورش نقشه می کشیدند.
عاشــق امام حســین)ع( و حضرت 
ابوالفضــل)ع( و هیئــت و روضــه بود؛ 
به دلیــل همین عالقه او را حســین چی 

می نامیدند،  یعنی عاشق امام حسین)ع(!
تــو روضه ها هــم روضــه حضرت 
ابوالفضل)ع( برایش چیز دیگری بود و در 
نهایت ابوالفضل گونه نیز به شهادت رسید. 
سوری ها نیز به او لقب شهید ابوالفضلی 
دادند. او را با موشــک ضد تانک زدند و 
لحظه اصابت موشــک را از جهت های 
مختلف فیلمبرداری کردند و به سرفصل 
فیلم های داعش در پایگاه ها و کانال های 

 خبری شان تبدیل شد.
دو دست و دو چشمش را از دست داد 
و صورتش در اثر انفجار قابل شناســایی 
نبــود. 42 روز در کما بــود و در نهایت 

آسمانی شد.
مادرش وقتی باالی ســر پیکر پسرش 
رســید، یاد حرف پســرش افتاد که گفته 
بود قول بده اگر شهید شدم یا اگر زخمی 
شدم یا اینکه برنگشــتم، نگذاری کسی 

اشک هایت را ببیند.
صورتــش را روی صــورت زخمی 
ولسون 

ُ
پسرش گذاشت  و گفت: اوزون آغ ا

باالم. اوزومی آغائلــه دین خانیم زینبین 
یائین دا! )روســفید باشــی که روسفیدم 

کردی پیش خانم زینب)س((
به نقل از دوست شهید حامد جوانی

شهید حامد جوانی متولد 28 آبان 13۶۹ 
در تبریز است. این شهید بزرگوار پس از 
رشــادت ها و دالوری هایی که در دفاع از 
حریم اهل  بیت)ع( به نمایش گذاشــت، 
در روز 23 اردیبهشــت 13۹4 در منطقه 
الذقیه سوریه مجروح شد و بر اثر شدت 
جراحات حدود 43 روز در سوریه بستری 
و سپس به بیمارستان بقیه الله تهران منتقل 
شد، که سرانجام با لبیک به دعوت حق، 
3 تیر ماه 13۹4 به قافله سیدالشــهدا)ع( 
پیوست و در گلزار شهدای وادی رحمت 

تبریز آرام گرفت.

جبهه

   قبیله عشق    

2۷ تیرمــاه 13۶۷ در خبــری غافلگیرکننــده، امام 
خمینی)ره( به اســتناد مشــورت با فرماندهان جنگ 
و مسئوالن کشــوری به تعبیر خودشــان جام زهر را 
نوشیدند و پذیرش مفاد قطعنامه 5۹8 را از سوی ایران 
اعالم فرمودند. رزمندگان در جبهه ها غافلگیر شدند، 
اما بازخوانی وضعیت سیاســی، دفاعی و نیز حضور 
نیروهای مردمی در جبهه ها و نوع تهاجم دشمن نشان 

از انتخاب درست امام راحل)ره( داشت.
بــه همین منظور، با توجه بــه تحوالت جبهه های 
جنوبی و حجم باالی حمالت شیمیایی تهاجمی عراق 
برای بازپس گیری ســرزمین های اشغال شده گذری 
کوتاه بر ساعاتی از روز بیستم تیرماه این سال مبتنی بر 
اسناد و جلد 4۹ روزشمار دفاع مقدس خواهیم داشت. 

در ادامه بخش هایی از وقایع این روز را می خوانید.
»امــروز 20 تیرماه 13۶۷ نیروهــای عراقی برای 
تصرف جزیــره مجنون جنوبی دو عملیــات روی دو 
ضلع شرقی و غربی این جزیره به اجرا درآوردند. جزایر 
مجنون دو جزیره مصنوعی بر روی هورالعظیم است 
که برای استخراج نفت از این منطقه توسط پیمانکاران 
خارجی برای عراق احداث شده است، عملیات ضلع 

شرقی در ساعت 4:45 بامداد آغاز شد.
توپخانه ارتش عراق ابتدا به مدت یک و نیم ساعت 
اقدام به اجرای آتش تهیه سنگین روی مواضع نیروهای 
لشــکر 5 نصر کــرد ـ محدوده مــورد عملیات عراق 
مواضع پدافندی لشــکر 5 نصر بوده است، همچنین 
در این محدوده قرارگاه فوق سری نصرت مستقر بوده 
است ـ نیم ساعت پس از قطع آتش تهیه، هواپیماهای 
دشــمن بخش هایی از پشــت خط خودی را بمباران 
کردند و همزمان چند هلیکوپتــر ـ بالگرد ـ در منطقه 
ظاهر شــدند و روی ســنگرهای کمین در خط و »پد 
صفر« راکت پرتاب نمودند و توپخانه ها نیز گلوله های 

زمانی شلیک کردند.
در حالی که نیروهــای مدافع خط خودی برای در 
امــان ماندن از آتش توپ ها، راکت ها و بمب ها داخل 
سنگرها پناه گرفته بودند و دود ناشی از انفجار، منطقه 
»پد صفر« را فراگرفته بود، قایق های دشــمن از خط 
خود حرکت کردند و همزمان با قطع آتش هلیکوپترها 
و توپخانــه عراق، به »پد صفر« رســیدند و نیروهای 

لشکر 5 نصر را غافلگیر کردند.
بالفاصله تعدادی نیروی دنبال پشتیبان دشمن نیز 
از مقابل و از روی پد شــرقی وارد عمل شده و پس از 
تصرف پد صفر، حدود 20 متــر جلوتر از آن موضع 

گرفتند.
تــالش نیروهای عراقی برای پیشــروی بیشــتر و 
تصرف »ســه راهی قائم«، به علت مقاومت نیروهای 
مســتقر در کانال های ارتباطی بین سنگرهای بعدی 

بی نتیجه ماند.
در جریان این تک دشــمن، هیچ یک از نیروهای 
مستقر در خط خودی که حدود 80 تن بودند، نتوانستند 

به عقب برگردند و حدود ۶0 تن از آنان اسیر شدند.
نیروهای دشــمن پس از اتمــام عملیات در ضلع 
شرقی، به تثبیت مواضع تصرف شده پرداختند و منطقه 
عملیــات به تدریج آرام شــد و نیروهای خودی برای 

اجرای پاتک آماده می شدند.
 در دو 

ً
در ســاعت ده و نیم نیروهای عراقی مجددا

مرحلــه به مواضع نیروهای لشــکر 5 در ضلع غربی 
جزیره مجنون جنوبی حمله کردند.

نیروهای مهاجم در مرحله اول با دو قایق به استعداد 
15 تن، ســنگر دوم ضلع غربی را تصرف کردند و در 
پی آن نیروهای دیگری با چهار قایق بزرگ روی ضلع 

غربی پیاده شدند و سنگر سوم را نیز تصرف کردند.
مجموع مسافت تصرف شده تا سنگر سوم حدود 

1300 متــر بود. از  اندک نیروهای مســتقر در این دو 
سنگر نیز خبری به دست نیامد.

در پی حمله دشمن به ضلع شرقی، فرمانده لشکر5 
نصر )محمدباقر قالیباف ـ رئیس فعلی مجلس شورای 
اسالمی( و مسئوالن قرارگاه نصرت برای بازپس گیری 
نقاط از دســت رفته به چاره جویی افتادند. جمع آوری 
نیرو برای اجرای پاتک در ضلع شــرقی تا ساعت 11 
صبح به طول انجامید و زمان عملیات نیز در هماهنگی 

با قرارگاه نصرت، بین ساعت 13 تا 1۶ تعیین شد.
طبق طرح قرار شد 40 نیروی رزمنده و 50 نیروی 
پشــتیبان که 20 تای آنان قایق سوار بودند، همزمان از 

روی پد شرقی و روی آب به »پد صفر« حمله کنند.
40 نیروی تکاور ساعت یک بعدازظهر در کانالی 
که تا 1۷0 متری پد صفر جلو رفته بود، مســتقر شدند 
ولی انجــام دادن هماهنگی های آتــش، آماده کردن 
قایق ها و نیروهای دنبال پشــتیبان، اجرای پاتک را تا 

ساعت هفده و 30 دقیقه به تأخیر انداخت.
ســاعت هفده و 30 دقیقه که هماهنگی ها به اتمام 
رسید، در تماس با نیروها مشخص شد که بیشتر آنها 
)25 تن( به علت ماندن زیر آتش دشــمن شــهید یا 

مجروح شده اند.
از طرف دیگر، با نزدیک شــدن غــروب آفتاب به 
نیروها مأموریت داده شد سنگرهای 2 و 3 ضلع شرقی 

را محکم کنند و منتظر دستور بمانند.
در این فاصله، یک گردان نیرو که از اهواز احضار 
شده بود، به منطقه رسید. نیروهای این گردان جایگزین 
نیروهای مستقر در منطقه شدند و در همین شب آماده 

اجرای پاتک گردیدند.
کســب آمادگی و هماهنگی تا ساعت 22 به طول 
انجامید و نیروها از مســیر کانال به مواضع دشــمن 
نزدیک شدند، لکن در ساعت 22 و 15 دقیقه به میدان 

مین برخــورد کردند. چراکه نیروهــای عراقی بعد از 
تصرف مواضع آنجا را مین گذاری کرده بودند.

با توجه بــه محدودیت عرض ســیل بند و کندی 
پاکســازی مین ها و عمــق زیاد میدان میــن، تدابیر و 
 نیروهای خودی 

ً
تالش ها نتیجه مناسبی نداشت و نهایتا

بدون اجرای عملیات به عقب بازگشتند.
نظر به آماده نشدن شرایط برای پاتک سریع، قرارگاه 
نصرت به تحکیم مواضع در ضلع شرقی و غربی جزیره 
جنوبی اقدام نمــود. از طرف دیگــر، در این فرصت 
عراقی هــا با ایجــاد موانع بیشــتری در اطراف خود، 
نیروهــای در خط را تقویت کردند؛ لذا برای کســب 
موفقیت در پاتک، استفاده از نیروی غواص و اقدامات 
اساسی تری مورد توجه قرار گرفت و عملیات تا کسب 

آمادگی به تعویق افتاد.
برای اجــرای عملیاتــی موفق، انتقــال تیپ 12 
قائم)عــج( به این منطقه برای عملیات در ضلع غربی 
همزمان با عملیات لشــکر5 نصر در ضلع شرقی، در 
دســتور کار قرار گرفت و به این دو یــگان مأموریت 
داده شــد تــا روز 2۹ تیرماه 13۶۷ اقدامــات الزم از 
جمله انتقــال نیرو، آماده کردن غواص ها، شناســایی 
و هماهنگی آتش و... را انجــام داده و آماده عملیات 

شوند...«
این تنها ساعاتی از وضعیت روزهای پایانی جنگ 
در یک خط پدافندی بود که در قالب جلد 4۹ روزشمار 
دفاع مقدس بیان شد. در ادامه با حمالت سنگین عراق 
و استفاده از سالح های شیمیایی مابقی این منطقه نیز 
تصرف شد و همانطور که می بینید قرار عملیات پاتک 
از سوی قرارگاه درست دو روز بعد از پذیرش قطعنامه 
بیان شد که نشان از نبود تصمیم قبلی برای پذیرش بوده 
و تصمیم حضرت امام)ره( به شکل فوری گرفته شده 

است.

قطعنامه  پذیرش  شوک 
۲۰ تیر ۱۳۶۷ و روزهای پایانی دفاع مقدس به روایت اسناد

   کتابخانه    

ناخوانده  سطرهای 

کتاب »ســطرهای ناخوانده )راز و رمزهای 
دفــاع مقــدس(« متن پیاده شــده مصاحبه 
تلویزیونی آقای دکتر محسن رضایی، فرمانده 
سپاه پاسداران در دوران جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران است که در هفته دفاع مقدس طی 
دو شــب )3 و 4 مهرماه 13۹3( به صورت 

زنده از شبکه اول سیما پخش شده است.
در ایــن مصاحبــه برای نخســتین بار با 
صراحــت و شــفافیت در خصوص برخی 
از ابهامــات و گره های جنــگ مطالبی بیان 
شــده اســت. در واقع می توان این مصاحبه 
تلویزیونی را شــروع بیان بسیاری از مباحث 
مگوی دوران دفاع مقدس از سوی فرماندهان 

دانست. 
در این گفت وگو درباره مســائل گوناگون 
جنگ، از جمله موارد زیر بحث و تبادل نظر 
صورت گرفته است: ادامه جنگ پس از فتح 

خرمشهر، ورود به خاک عراق، شروط ایران 
برای صلح، حضور نیروهای ایران در لبنان و 
ارتباط آن با عملیات رمضان، علت شکست 
عملیات های رمضــان و والفجر مقدماتی، 
اهمیت پرداختن به درس ها و دستاوردهای 
جنگ، نحــوه فرماندهی در جنگ، اختالف 
 نظر ارتش و سپاه در جنگ، نامه آقای محسن 
رضایی به امام خمینی)ره( و مســائل مرتبط 
با آن، ماجرای مک فارلین، سلســله مراتب 
فرماندهی در جنگ و در عملیات ها، مسئله 
ســقوط فاو، مســائل پایان جنگ و پذیرش 
قطعنامه 5۹8 و قدرت بازدارندگی ایران بعد 

از جنگ.
این کتــاب در ســال 13۹3 بــه همت 
انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
و زیر نظر مرحوم دکتر حســین اردستانی در 

قالب 12۶ صفحه منتشر شده است.

روایت ناگفته های آقا محسن

   کتابخانه    

 حسرت مالقات با حاج قاسم

»نقبــی بر درس هــا و دســتاوردهای جنگ« 
اولین کتابی اســت که بــا محوریت گفت وگو 
با فرماندهان و مســئوالن در قالب یک کتاب 

تحلیلی منتشر شده است. 
کار تدوین کتاب از سال 13۹۷ به مناسبت 
ســی امین ســالگرد پایان جنگ شــروع شد. 
موضــوع از طریــق گفت وگو با مســئوالن و 
فرماندهان جنــگ، در چهار حــوزه نظامی، 
امنیتی، سیاست خارجی و تبلیغات و با نظارت 
سردار سرلشکر غالمعلی رشید انجام شد. قرار 
بر این بود که با توجه به سی سالگی پایان جنگ، 
حداقل سی گفت وگو انجام شود. گفت وگو با 
مسئوالن نظامی و سیاسی تراز اول و تأثیرگذار 
جنگ انجام شــد و آقــای محمــد درودیان، 
نویسنده کتاب، برای این گفت وگوها بسیار وقت 
گذاشت و تالش کرد با مکاتبات و تعامالتی که 
انجام شد با این مسئوالن گفت وگو کند. ناظر 

محتوایی کتاب هم سردار سرلشکر غالمعلی 
رشید است که با دقت و نکته سنجی بسیار دقیق 
تمامی گفت وگوها را نظــارت و ارزیابی کرده 
اســت. بخش پایانی نیز مربوط به گفت وگوها 
با شــخصیت های غیر نظامی اســت. در این 
کتاب چگونگی شــکل گیری حوزه مسئولیت 
افراد مورد مصاحبه، چرایی روی دادن اتفافات 
در آن مقطــع زمانی و تبیینی از نتایج آن دوره از 
مسئولیت این افراد بیان شده است. مصاحبه ها 
در دو ســطح کلی نظامی عملیاتی و سیاســی 
راهبردی انجام شــده و کتــاب را به نوعی نقد 
از دوران هشــت  ساله دفاع مقدس تبدیل کرده 
است. اینکه منتشــر کننده کتاب مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس ســپاه پاسداران است و 
 به صحبت های سرداران و فرمان هان مؤثر 

ً
صرفا

سپاه در دفاع مقدس بسنده نشده، خود موضوع 
مهمی است.

نگاهی به کتاب »نقبی بر درس ها و دستاوردهای جنگ«
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علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

پاسدار
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  سامانه پیامکی هفته نامه صبح صادق  

 زبان گویای 
افتخارات سپاه باشید

09۱۳00028۳8/ بــا ســالم و عرض 

خسته نباشــید خدمت عوامل هفته نامه 
 درباره ســنوات مدت 

ً
صبح صادق، لطفا

تحصیل افسران دانش آموخته از مسئوالن 
مربوطه پیگیری و اطالع رسانی کنید.

09۱90008۵77/ سالم، یارانه معیشتی 

بنــده را قطــع کردنــد. حدود یــک ماه 
پیــش اعتراض کــردم؛ ولــی هیچ کس 
رســیدگی نمی کند. می گویند نظامی ها 
و بازنشســتگان نظامی از طریق ستاد کل 

نیروهای مسلح اقدام کنند.

پنهــان  یارانه هــای   /09۱2000۳7۱۵

ناعادالنه و ظالمانه است، یک ثروتمند که 
منزلش استخر، سونا، جکوزی و چندین 
خــودرو و... دارد، چقــدر از یارانه آب، 
برق، گاز، بنزین، گازوئیل و... اســتفاده 
می کند یــا برخــی کارخانه دارها، مانند 
خودروســازها چقدر از یارانه های پنهان 
اســتفاده می کنند، تولیدات شان را با چه 
قیمتی داخل می فروشــند و با چه قیمتی 
صــادر می کنند و چقدر ســود می برند؟ 
این وســط حق دیگران پایمال می شود. 

اصالحات اقتصادی الزم است.

09۱۵000۵72۵/ با ســالم، از مسئوالن 

خدمات کارکنان درخواســت می کنم با 
توجه  افزایش هزینــه اقامت در مجتمع 
های تفریحی، سهم یکسانسازی را هم با 

توجه به آن افزایش دهند.

09۱۴00089۶۱/ بــا ســالم، از رئیس 

محترم قوه قضائیه اســتدعا داریم پرونده 
ترامپ قمارباز قاتل را به عنوان جنایتکار 

جنگی به دادگاه الهه ارسال فرمایند.

09۱80008۶۳۱/ ابتــکار ایجــاد کانال 

خبری طنز دی بی سی که به دست انداختن 
ضد انقالب با محتــوای قوی و نیروهای 

کار بلد می پردازد، ستودنی است.

09۳8000۶۶۵۱/ با ســالم. حق مناطق 

جنگی شــاغالن در حقوق خرداد اعمال 
 پیگیری کنید؟

ً
نشد! لطفا

09۳۶000۵۳۱0/ با سالم و عرض خسته 

 پیگیری کنید چرا فرزندان 
ً
نباشــید، لطفا

شــهید شــاغل در بیمارســتان بقیه الله 
االعظم)عج( را رسمی نمی کنند؟

09۱۱000۶۱97/ به نظــرم باید در این 

شرایط 50 درصد کالس های عقیدتی به 
موضوع تربیت فرزند و نحوه تعامل با نسل 

جوان اختصاص یابد.

09۳80009۳۱9/ نزدیــک به دو ســال 

اســت برای کارت ایثارگری نام نویســی 
کرده ایم؛ ولی هنوز خبری نیست.

09۱2000۶28۱/ با وجود این همه حجم 

تولید دانش و فناوری در دانشگاه های سپاه 
که به نظرم برخی از این دستاوردها بی نظیر 
هم هســت، صبح صــادق گزارش ها یا 
مصاحبه هایی درباره این پیشــرفت ها به 
صورت سلسله وار کار کند و زبان گویای 

این افتخارات باشد.

گمنــام  ســربازان   /  09۱۵00078۴۵

اطالعات سپاه نشان دادند عوامل دشمن 
در هیــچ نقطه ای از دید تیــز آنها در امان 
نیستند. آفرین بر شما که امنیت امروز ما 

مرهون بیداری و هشیاری شماست.

دو هفته ای هســت که استان هرمزگان دچار لرزه های 
زیادی شــده و در این میان چند لرزه شــدت بیشتری 
داشته و باعث وارد شدن خسارت به شهرها و روستاها 
و اماکن مســکونی شده اســت. هرچند خوشبختانه 
پیش لرزه ها مردم منطقه را هوشیار کرد تا در هنگام پر 
شدت ترین لرزه مردم داخل خانه ها نباشند و خسارت 
جانی به حداقل ممکن رسید، اما باز هم خانواده هایی 
از هموطنان شیعه و سنی در این منطقه سرپناه خود را در 
این گرمای طاقت فرسای جنوب از دست دادند. نیروی 
دریایی ســپاه، قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه و سپاه 
استان امام سجاد)ع( استان هرمزگان رده های عملیاتی 
حاضر در اســتان هســتند که هر یک در این ماجرا با 
حضور عالی و منسجم توانستند در روند امدادرسانی 

و مردم یاری نقش برجسته ای داشته باشند.
حضور فرمانده نیروی دریایی سپاه در میان مردم

بازدیدهای چند باره فرمانده نیروی دریایی ســپاه 
از مناطق زلزله زده و تسریع در روند گسیل تجهیزات 
 مشــهود و 

ً
امــدادی و اســکان در این حادثه ها کامال

ستودنی بود.
سردار دریادار علیرضا تنگسیری یک بار 12 تیرماه 
از مناطــق زلزلــه زده در آن تاریخ بازدید کرد و ضمن 
اعالم اینکه از دقایــق اولیه بعد از زلزله نیروی دریایی 
سپاه در منطقه مشغول فعالیت امدادی شده، از حضور 
بیش از هشتاد نفر از پاسداران نیروی دریایی با امکانات 
الزم در این منطقه برای عملیــات امداد و مردم یاری 

خبر داد.
وی در این منطقــه چنین گــزارش داد: »فرمانده 
منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه از زمان وقوع حادثه در 
روستای »ســایه خوش« و روستاهای همجوار آسیب 
دیده حضور یافتــه و برنامه ریزی برای اقدامات فوری 
و آواربرداری انجام شــده است. تعدادی از مجروحان 
دارای جراحت شدید با بالگردهای هوا دریای نیروی 
دریایی ســپاه به موقع به بیمارســتان شهید محمدی 
بندرعباس منتقل شــدند و امداد هوایی الزم صورت 
گرفته است. بیمارســتان صحرایی نیرو هم در منطقه 

مستقر شده است.«
وی ادامه داد: »مهندســی نیروی دریایی ســپاه از 
دیروز با انتقال تجهیزات ســنگین مهندسی به منطقه 
زلزله زده در روســتای  ســایه خوش  حاضر شــده و 
بازگشــایی معابر و جاده ها در حال انجام است و چند 
وسیله دیگر هم برای افزایش سرعت اقدامات، امروز 
به آنها اضافه می شود، همچنین دو باب چادر گروهی 
با تجهیز آن به وسایل سرمایشــی بر پا شد و تعدادی 
یخچال و کولــر گازی در اختیار خانواده های نیازمند 

قرار گرفت.«
سردار تنگســیری افزود: »با انتقال سازه های پیش 
ساخته، سرویس های بهداشتی و حمام مورد نیاز مردم، 
در اســرع وقت آماده و احداث شده است و با حمایت 
معاونت آماد و پشــتیبانی سپاه و ســایر رده ها، حدود 
چهارصد کانکس پیش ســاخته برای سکونت موقت 
مردم تحویل می شــود. عالوه بر این دو اکیپ ســیار 
بهداشــت و درمان تا رفع کامل مشکالت و نیاز مردم 
برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه فعال 

خواهند بود.«
فرمانده نیروی دریایی ســپاه با تأکید بر همکاری 
هم افزا با ســایر دســتگاه های امــدادی و همکاران 
زحمت کش در ســتاد بحران اســتان گفت: »توزیع 
آب معدنی و بهداشــتی در صورت نیاز تا زمان اتصال 
انشعابات منازل به آب شــبکه روستایی ادامه می یابد 
و در آواربرداری، به دیگر دســتگاه های مجری کمک 
می کنیم تا هر چه سریع تر مشکالت روبنایی مرتفع و 
فضای روستا برای اقدامات بعدی و ساخت ابنیه های 

مستحکم آماده شود.«

 Bقرارگاه مدینه در خط مقدم مردم یاری
اما دیگر واحد سپاه مستقر در استان هرمزگان قرارگاه 

مدینه نیروی زمینی سپاه است.
ســردار محمد مارانی، فرمانده این قرارگاه با بیان 
اینکه رزمندگان و نیروهای جهــادی این قرارگاه کار 
خود را قبل از طلوع آفتاب آغاز می کنند و تا پاســی از 
شــب این خدمات ادامه دارد، افــزود: »این خدمات 
در بخش های تغذیه و تهیه و توزیع ســه وعده غذایی، 
اسکان موقت، تهیه و توزیع یخ و آب خنک، استخراج 
اطالعات و نیازمندی ها، بهداشت و درمان، آبرسانی با 
تانکر و عملیات آواربرداری از سوی نیروهای قرارگاه 

در حال انجام است.«
وی با اشاره به اعزام 400 کانکس از سوی نیروی 
دریایی سپاه گفت: »در روز نخست بنا به شرایطی که 
وجود داشت، ناگزیر از اســکان زلزله زدگان در چادر 
بودیم و باوجود بهره گیری از کولر و وسایل سرمایشی، 

شدت گرما مشکالتی را ایجاد کرده بود.«
سردار مارانی افزود: »در حال حاضر محموله های 
کانکس یکی پس از دیگری به مناطق زلزله زده می رسد 
و کار اســتقرار و تجهیز و اسکان در این کانکس ها از 

طریق قرارگاه مدینه در حال انجام است.«
وی خاطرنشــان کرد: »در 15 روستایی که قرارگاه 
توفیق خدمتگزاری و مردم یاری دارد، بخشی از وسایل 
سرمایشی و خنک کننده زلزله زدگان در اثر ریزش آوار 
آسیب دیده اســت که تیمی از عوامل فنی و تعمیرکار 
را برای تعمیر و بازســازی وسایل آسیب دیده تشکیل 

داده ایم.«
وی ضمن اشاره به ادامه تکمیل برنامه و نرم افزاری 
که بــرای اســتخراج اطالعات به منظور شناســایی 
نیازمندی ها و اولویت ها و میزان خسارت ها و... تهیه 
شده است، افزود: »قرارگاه مدینه سپاه ضمن طراحی 
این نرم افزار، 10 تیم را برای این کار تشــکیل داده که 

همچنان در حال فعالیت هستند.«
توزیع 50 دســتگاه یخچال و بیست دستگاه کولر 
اهدایی نیروی دریایی ســپاه و خیرین از سوی قرارگاه 

مدینه دیگر خبری بود که اعالم شد. 
سردار مارانی در خصوص سرعت گرفتن عملیات 
آواربرداری نیز گفت: »برای هر روستای آسیب دیده از 
زلزله تیمی  تشکیل شده است که همه موارد جاری را 
رصد و پیگیری کرده و عالوه بر تمرکز بر رسیدگی به 
مشکالت تغذیه و اســکان و آواربرداری، موضوعاتی 
چون امنیت و بهداشــت و درمان را نیز به طور مستمر 

در دستور کار و فعالیت دارد.«
وی افزود: »به محض وقوع زلزله نیروهای قرارگاه 
مدینه به منظور امدادرسانی فراخوان شدند و در اولین 
ساعات وقوع زلزله یک تیم سیار پزشکی امدادی شامل 
پنج پزشــک عمومی، پرستار و بهیار به همراه مسئول 

بهداری این قرارگاه به منطقه اعزام شدند.«
فرمانــده قــرارگاه مدینــه بــا تأکید بر اســتقرار 
ماشین آالت مهندسی این قرارگاه در مناطق زلزله زده 
گفت: »سه دســتگاه مینی لودر، سه دســتگاه لودر و 

کامیون در منطقه وقوع زلزله مســتقر شدند. همچنین 
گروه 4۶ امام هادی)ع( نیز ماشین آالت مهندسی خود 

را در محل وقوع زلزله مستقر کرده است.«
سردار مارانی ادامه داد: »کار آواربرداری بخشی از 
مناطق زلزله زده به زودی آغاز می شود و قرارگاه مدینه 
در این زمینه نقش مهمی  را ایفا خواهد کرد. همچنین 
ژنراتــور برق این قرارگاه در منطقه مســتقر شــده تا 
زیرساخت های راهبردی اسکان را در مناطق زلزله زده 
پشــتیبانی کند؛ چرا که پیش از رسیدن کانکس ها سه 
چادر گروهی قرارگاه مدینه بــه ظرفیت هر کدام 50 
نفر در منطقه دایر شده که این چادر ها با کولرهایی که 

ژنراتور ها از آن پشتیبانی می کنند، خنک می شدند.«
وی گفــت: »در این مدت دو دســتگاه آمبوالنس 
و دو تانکــر 13 هزار لیتری قرارگاه در منطقه مســتقر 
است و کار امدادرسانی و آبرسانی را با سرعت انجام 
می دهد.« ســردار مارانی گفت: »15 هزار کنسرو ، 2 
تــن برنج، 2 تن مرغ و گوشــت، 10 هزار آب معدنی 
و 10 دســتگاه خــودرو تویوتا به منظــور پخت غذا و 

امدادرسانی به مناطق زلزله زده اعزام کردیم.«

 B حضور موثر سپاه در مردمیاری
اما ســپاه اســتان هم اصلی ترین واحد سپاه در مناطق 
زلزله زده اســت که با همیاری نیروی دریایی ســپاه، 
قرارگاه مدینه و گروه های جهادی بسیج سازندگی در 

خدمت به حادثه دیدگان حضور مؤثری داشته است.
پنجاه گروه جهادی از بسیج سازندگی سپاه استان 
از دقایق اولیه زلزله به مناطق حادثه دیده اعزام شــدند 
که در کنار ســایر نیروهای امدادی خدمات زیادی به 

زلزله زدگان ارائه دادند.
نیروهای نواحی ســپاه اســتان هرمزگان هم نقش 
مهمی  در عملیات امداد و اسکان داشتند. تأمین بخشی 
از کانکس ها و کولرها و نیز اســتقرار آشــپزخانه های 
صحرایی بــرای تأمین غذای زلزلــه زدگان و اعضای 
گروه هــای جهــادی از اقدامــات مهم نواحی ســپاه 
استان هرمزگان بوده است. در کنار همه این خدمات 
تجهیزات مهندسی ســپاه استان و تجهیزات ترابری و 
آمبوالنس های سپاه های نواحی استان هم در خدمت 
زلزله زدگان بود تا صحنه بزرگی از خدمت بی منت به 
مردم زلزله زده منطقه پدید آید؛ صحنه ای که در آن سپاه 

طالیه دار خدمت است.

بی منت خدمت  طالیه داران 
گزارش صبح صادق از اقدامات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در امداد و مردم یاری زلزله هرمزگان

بیمه نامه »حامی« به منظور معاضدت قضایی بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهای 
مســلح با هدف کاهش مخاطرات هزینــه ای، تأمین امنیت خاطر، حفظ کرامــت و ارتقای منزلت 

اجتماعی به صورت رایگان اجرا شد.
سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با انتشار اعالمیه ای مبتنی بر این خبر، در تکمیل آن افزود: »این بیمه نامه 
طی قراردادی با بیمه کوثر و برای دومین ســال پیاپی اجرا شده و موضوع آن ارائه خدمات مشاوره حقوقی و 
قضایی از سوی وکالی مجرب دادگستری در دعاوی حقوقی است و در کلیه امور حقوقی و دعاوی، از جمله 
وکالت و مشاوره به منظور پرداخت هزینه ها قابل استفاده خواهد بود.«بر اساس اعالم این سازمان، مدت این 
بیمه نامه از 22 بهمن ماه سال 1400 تا 22 بهمن ماه سال 1401 است مشترکان بیمه نامه به وبگاه بیمه کوثر 

مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند یا به صورت تلفنی ثبت درخواست خود را به بیمه کوثر اعالم کنند.

   خبر    

بیمه نامه رایگان حامی   پیشکسوتان  

جلسه مشترک وزارت اطالعات جمهوری اســالمی ایران با سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با حضور مســئوالن و معاونان دو نهاد در محل سازمان اطالعات سپاه برگزار 

شد. 
به گزارش صبح صادق در این جلســه حجت االسالم والمســلمین خطیبی وزیر اطالعات با تبریک 
انتصاب سردار ســرتیپ  محمد کاظمی به ریاست سازمان اطالعات سپاه و آرزوی موفقیت برای وی 
از زحمات حجت االسالم والمسلمین حسین طائب رئیس سابق این سازمان  تشکر و بر افزایش سطح 
تعامالت و توافقات فی مابین دو مجموعه تأکید کرد. ســردار کاظمی نیز ضمن تشکر از حضور وزیر و 
مسئوالن وزارت اطالعات، بر هماهنگی و هم افزایی دستگاه های اطالعاتی تأکید و اظهار امیدواری کرد 

که امنیت پایدار در سایه هماهنگی و همکاری دستگاه های اطالعاتی و امنیتی افزایش می یابد.

   خبر    

 امنیت پایدار در سایه هماهنگی

فرمانده ســپاه فجر فارس از برگزاری چهارمین جشــنواره فرهنگی شمیم از 20 تا 2۳ تیرماه در 
شیراز خبر داد و گفت: »۱800 نفر شرکت کننده در شش رشته ورزشی به مدت سه روز با یکدیگر 

رقابت می کنند.«
ســردار سرتیپ پاسدار یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس در تکمیل این خبر، اظهار داشت: »این 
جشــنواره با نام امام رئوف و با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور در شیراز برگزار خواهد شد.« 
فرمانده ســپاه فجر فارس با اشاره به اینکه این جشنواره فرهنگیـ  ورزشی در سپاه هر چند سال یک بار 
برگزار می شود، گفت: »این مسابقات در شــش رشته ورزشی در رده های نوجوانان و جوانان با 1800 
نفر شرکت کننده از 20 تیرماه به مدت سه روز در شیراز و با محوریت سومین حرم اهل بیت)ع( برگزار 

می شود.« به گفته وی بیش از 243 نفر در زمینه اجرایی و داوری در این جشنواره فعالیت می کنند.

   خبر    

 جشنواره فرهنگی ورزشی شمیم 



هدر نباید داد...
 »به آب روشن ِمی  عارفی طهارت کرد«
و بعد  رو به مریدان، به می اشارت کرد

که ای تمام مریدان، منم غلط کردم
تمام آنچه که دیدید، این جسارت کرد

شما روید و به آبی طهارتی سازید
خدا عذاب کند آنکسی که غارت کرد

به کم کنید قناعت، که آب کم داریم
همین زیاده روی قصد این عمارت کرد

شد آب  حوض تمام، آفتابه هم که تهی
به آب میوه مگر، دفع این حرارت کرد

اگرچه آب کم است و هدر نباید داد
ولی ز آب روان می شود تجارت کرد!

کنون که بارش باران کم است، الزم شد
که حل مسئله با ِفکرت و مهارت کرد

نهیب باد تو را که مراقبت بکنی
به سیم و زر نتوان دفع هر خسارت کرد

فت:
ُ
وضو گرفت خواجه به آب روان و بعد ِبگ

بدون غسل مگر می شود زیارت کرد؟!

بعید نیست شود جنگ آب در دنیا
مگر که حل مسائل در این وزارت کرد...

 شاعر باشی و شرکاء
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احترام به پدر

 کم ما را زیاد کن

آیا فهمیده ایم کــه باید قدمی برداریم؟ آیا 
دانسته ایم که دنیا با تمام عظمتش در مقابل 
چشمان ما تنگ است؟ آیا درک کرده ایم 
که عمر ۷0 و 80 ساله برای قواره ابدی ما 
کوتاه است؟ آیا متوجه شده ایم که روزگار 
در کمتر از چشــم بهم زدنــی می تازد و 
می رود؟ آیا اندیشیده ایم که آگاهی های ما 
جز اغالل و زنجیر نیست و آنچه راه نجات 

و رهایی ماست، اعمال ماست؟ 
نکند در طــول زندگی بدن های مان را 
ضایع کرده باشــیم و افکارمان را عقیم؟ 
نکند بت های مان را زیاد کرده باشــیم و 
قلب های مان را تنگ؟ بیایید باور کنیم که 
زندگی سرشار از ســؤال ها و تلنگرهایی 
اســت که بایــد شــبیه لقمه  نانــی توی 
خورجین تفکرات مان باشــد. تلنگرهای 
این چنینی که صبغه رشــد داشــته باشد. 
تلنگرهایی که ما را به پلکان رشد برساند و 
یادمان بدهد که در کنار چه کسی بنشینیم و 
از چه کسی رنگ بگیریم؛ چرا که نشستن 
در کنار هر کســی چیزی را در آدمی زیاد 
می کند یا خودش را، یا خودت را، یا دنیا 

را، یا خدا را.
یا صاحب الزمان)عج(، چه  آقاجانم، 
همنشینی بهتر از شما که کم و کاستی های 
ما را زیاد کند. چه هم صحبتی بهتر از شما 
که چراغ اندیشــه ما را روشــن کند و چه 
تلنگری بهتر از حضور شما که فکرمان را 

از هرچه بدی است، بزداید.

حسن ختام

   غیر رسمی    

پیامبر اکرم)ص( روز عید غدیر فرمودند: علی)ع( تفســیر کتاب خدا و دعوت کننده به سوی خداست. 
دستور داشتم که از شما عهد و پیمان بگیرم که آنچه را در مورد علی امیرمؤمنان و پیشوایان بعد او از طرف 
خداوند بزرگ آوردم، بپذیرید. ای مردم! به خدا قســم هرگز کسی نداهای قرآن را نمی  تواند بیان کند و 

تفسیر آن را روشن کند، جز آن کسی که من دست او را گرفته  ام )و او را معرفی کردم(.
وسائل الشیعه: ۱8، ۱۴2، ح ۴۳

 تفسیر قرآن
   صادقانه    

خوشــبختی خود به خود به وجود نمی آید، رسیدن به خوشبختی فرآیندی فعال است که نیازمند تالش 
است. باید با توکل به خدا و خوش بینی، افکار غلط را کنار گذاشت. به اضطراب ها غلبه کرد، عالقه ها 
را شــناخت، فراموش نکنیم انسان ها خود به خود خوشــبخت نمی شوند، تالش آنها را به خوشبختی 

می رساند.

خوشبختی  
   صبحانه    

 برای یا علی گفتن

نبین از خاک بالشتی، به شب ها زیر سر دارد

و یا در پاش نعلینی پر از وصله، اگر دارد

نبین با چاه خلوت کرده و مأنوس او گشته

و همچون وسعت دریاش، خونی در جگر دارد

اراده، چون کند موال، قضا تغییر خواهد کرد

علی در سرنوشت عالم امکان اثر دارد

نبین باشد حصیر کهنه دارایی این حاکم

ببین ثروت به صید او تالشی بی ثمر دارد

به نخلستان چه با زحمت به جاِن چاه افتاده

کسی که  تر کند لب را، دوعالم کارگر دارد

به دنیای پر از کج راهه، راِه اوست راه حق

که اسالم بدون مرتضی، حتما خطر دارد

اگر گفته بپرسید از علی، من مطمئن هستم

اگر برگی زمین افتاده باشد او خبر دارد
ً
به آنکه شامل لطف خدا گشته، بگو اصال

علی بر تو نظر کرده، که حق بر تو نظر دارد

نفس دارد نفس ها را برای یا علی گفتن

فظش هم ضرر دارد
َ
وگرنه عمِر بی معشوق، ل

حامد آقایی

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

   تلخند    
بوریِس بر باد رفته! / بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس پس از بحران در کابینه اش استعفا می دهد. کارتونیست: پائولو کالری از آلمان

حسن نوروزی
نویسنده  

 
پدر رهبر معظــم انقالب یکــی از ائمه 
جماعت مشــهد بودند. ایشــان به دلیل 
عارضه چشــمی در معرض نابینایی قرار 
می گیرند و برای معالجه و درمان الزم بود 
به تهران منتقل شوند، در ضمن ایشان به 
یک پرستار نیاز داشتند، از طرفی این پدر 
و فرزندانش عالقه وافری به همدیگر ابراز 
می کردند؛ همانند انــس و عالقه ما بین 
حضرت یعقوب و یوسف. در این شرایط 
رهبر معظم انقالب مردد بودند که بمانند 
و درس شان را در قم ادامه بدهند یا اینکه 
از پیشرفت علمی خود صرف نظر کنند و 

پرستاری پدر را بر عهده گیرند.
این شــبهه برای ایشان پیش می آید که 
شــاید خدمت به پدر واجب تر باشد. با 
یکی از دوستان شان )که اهل معرفت بود( 

مشورت می کنند. او می گوید:
عقیده من این اســت که شــما برای 
خدمت به پدر به مشــهد بروید، خدا قم 
را به مشــهد می آورد، یعنــی آنچه خدا 
می خواهد در قم به شما بدهد، در مشهد 

به شما می دهد.
این حرف به دل ایشــان می نشیند، از 
تحصیل در قم و آن شرایط ممتازی که در 
قم پیش آمده بود، صرف نظر می کنند و با 

پدر به مشهد برمی گردند.
به نقل از آیت الله مصباح یزدی

   داستان    

عیدی

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

 تلفن را با ناامیدی قطع کرد. کفش ها را توی جعبه 
چید و روی قفسه گذاشــت. چند دقیقه ای جلوی 
مغازه ایســتاد و رفت وآمدها را تماشا کرد. صدای 
مداحی و شــور و شــوق مردم می آمد. شــربت و 
شیرینی پخش می کردند و سید بزاز که همسایه دو 
دهنه آن  طرف تر بود، عیــدی می داد. انگار کار هر 
ساله اش بود، این را بچه های پاساژ می گفتند. دل و 
دماغ نداشت که برود و عید را تبریک بگوید و عیدی 
بگیرد. حاال که پس از یک سال، تازه کارش گرفته 
بود و داشت بدهی های سال پیش را صاف می کرد، 
صاحب  مغازه، عذرش را خواسته بود و گفته بود که 
مغازه را سر وقت قرارداد خالی کند. با همین خبر بد 
اوضاع خانه هم به هم ریخته بود، مریم برگشته بود 
به روزهای قبل و مدام قصه ورشکستگی اش را مرور 

می کرد. روزهای تلخی را می گذراند.
جوانی وارد مغازه شــد. ســر و رویش خاکی 
بود و چند تکه ابزار توی گونی داشت. با خجالت 

عذرخواهی کرد و همان جلو ایستاد.

ـ یه جفت کفش مجلســی می خوام، قیمتش 
مناسب باشه... نگران نباشین پاهامو شستم... .

حمید نگاهی به سر تا پای جوان انداخت و بعد 
پاهای شسته شــده ای را که در دمپایی پالستیکی 
خودنمایی می کرد، دیــد زد. از صبح یکی دو نفر 
بیشتر مشتری نداشــت. با خنده مصنوعی گفت: 
»بــرای چه نوع مجلســی می خــوای؟« جوان با 
نگاهــی سرشــار از امید گفت: »عروســیمه، تو 
خونه اس، ما که پول تاالر نداریم، ولی خانم گفته 
باید کفش بپوشی، یه قیمت مناسب...« حمید یاد 
عروســی پر زرق و برق خودش افتاد. چه خرج ها 
که نکرده بود. چند جفت کفــش آورد؛ اما هربار 
جوان به بهانه ای آنها را پس می زد، با شنیدن قیمت 
هر کدام کمی تأمل می کرد و می پرســید: »دیگه 
چــی دارید؟« آخر هم کمی این پــا و آن پا کرد و 
با اکــراه از مغازه بیرون رفت. حمیــد ناامیدی او 
را خوب درک می کرد. خــودش در اوج ناامیدی 
بود، اما دلش نمی خواســت کسی را ناامید ببیند. 
از در مغــازه بیرون رفت و جــوان را که خیلی دور 
نبود، صدا کرد. کفش را توی جعبه گذاشــت و به 
پایین ترین قیمت ممکن به تازه داماد ســپرد. خنده 
سراسر صورتش را پوشاند. در را نیمه بسته گذاشت 
و به طرف مغازه سیدبزاز رفت. سید با خوشرویی 

بسته شکالت و یک اسکناس مهرخورده به طرفش 
گرفت و با صدای بلند گفت: »الحمدلله الذی...« 
همین که حمید خواست به طرف در خروج برود، 
سید دســتش را گرفت و اشاره کرد که بنشیند. دو 
سه دقیقه ای گذشت و مغازه خلوت شد. سید آرام 
گفت: »شــنیدم آقا صدری عذرتو خواسته، دنبال 

مغازه ای؟ آره؟«
حمید با اکــراه و ناراحتی همه چیز را توضیح 
داد، دلش نمی خواست شب عیدی سید را ناراحت 

کند؛ اما دلش خیلی پر بود.
 من شنیدم خوشحال شدم، می دونستم 

ً
ـ اتفاقا

آقاصدری کسی رو بیش از یک سال نگه نمی داره. 
بــاز با تو راه اومده که شــده دو ســال...! ببین اون 
عطرفروشی ســر نبش مال خواهرمه، از شوهرش 
رســیده، چند ســال دادیم کاظم، حاال می خواد 
بره باالشهر، گفتم آدم مطمئن بیارم خدا و پیغمبر 
حالیش بشــه، چطوره؟ می پسندی؟ قیمتم با هم 

کنار میاییم باالخره بچه مسلمونیم...!
کار از پسند گذشته بود، به این سادگی مغازه پیدا 
نمی شد آن هم سر نبش! حمید لبخندی زد و برای 
نوشتن قرارداد از سید وقت گرفت. شکالت ها را 
در دســتانش لمس کرد و زیر لب از ته دل خواند: 

»الحمدلله الذی جعلنا...«

»اضطراب« در کودکان و در دوره هایی، بســیار طبیعی و در مراحل رشد 
قابل انتظار اســت. این حالت ها در دوران رشد تا شش سالگی، طبیعی 
در نظر گرفته می شــوند؛ ولی پس از آن باید مدیریت و در صورت لزوم 
درمان شــود. با رفتار مناسب در مقابل کودکان خود، اضطراب را در آنها 
ریشه کن کنید. از جمله عواملی که در افزایش اضطراب کودکان تأثیر دارد: 
اختالفات پدر و مادر، دیدن فیلم های ترسناک، تحقیر و سرزنش کودک، 
تهدید به تنبیه بدنی، بی توجهی به کودک به هنگام تولد نوزاد جدید. دور 
کردن او از خود، زمانی که از موضوعی ترسیده یا واهمه دارد. رفتارهایی 
که به کم شــدن اضطراب کــودک کمک می کند: برای برخــورد با او و 
فهمیدن دلیل اضطرابش حوصله داشته باشید. سعی کنید حرف هایش را 
خوب گوش بدهید و ریشه  اصلی اضطرابش را پیدا کنید. به هیچ وجه به 
اونگویید این موضوع مهم نیست! یا برای این مسئله پیش پاافتاده مضطرب 
شدی؟ این جمالت او را سرخورده می کند و او با خود فکر می کند موجود 
بی ارزشی است و اعتماد به نفسش را از دست می دهد. موضوع را بررسی 
کنید، او را در آغوش بگیرید. برایش توضیح بدهید که احساسش را درک 
می کنید. به او اطمینان بدهید که تا رفع حس بدی که دارد، کنارش هستید. 
به او برچسب نزنید. برچسب زدن او را از بیان احساسش پشیمان می کند 
و کم کم کودک تان به یک کودک گوشــه گیر و خجالتی تبدیل می شود و 
از کارهای جمعی و حضور در جمع دوســتان بیزار می شود که در آینده 
او بســیار تأثیر گذار اســت. از موضوعات یا افرادی که باعث تشویش یا 
اضطراب در او می شوند، دوری کنید. در مواقعی که مضطرب است با او 
بازی کنید یا برایش کتاب بخوانید. اجازه ندهید هیچ کس او را برای این 

حس سرزنش کند و همیشه از او حمایت کنید.

 راه نرفته  

یشه کن  کردن اضطراب   ر
جواد عمارلو

کارشناس   تغذیه

امروزه با توجه به فراگیر شــدن اضافه وزن و چاقی در همه رده های ســنی، 
کاهش وزن به یکی از دغدغه های اصلی افراد مبدل شده است. شیوع چاقی 
و اضافه وزن به گونه ای است که می توان گفت هیچ خانواده ای از این موضوع 
مستثنی نیست. عوارض جبران ناپذیر کاهش وزن های غیر اصولی که افراد غیر 
متخصص تجویز می کنند بر کسی پوشیده نیست. گفتنی است، بهترین روش 
برای کاهش وزن بدون عارضه، اصالح ســبک زندگی و اصالح عادت های 

غذایی تحت نظر یک کارشناس تغذیه با تجربه است.
1ـ هدف گذاری: مشــخص کردن وزن مشخص در بازه زمانی معین به شما 
کمک می کند دید بلندمدتی نســبت به وزن خود داشته باشید و برای رسیدن 
به وزن مورد نظر خود برنامه ریزی کنید. برای شــروع می توانید کاهش وزنی 
معادل دو کیلوگرم در هر ماه را در نظر بگیرید که پس از شــش ماه می توانید 

حدود 12 کیلو کاهش وزن را تجربه کنید.
2ـ باید 100 درصد مسئولیت چاقی و اضافه وزن خودتان را بر عهده بگیرید 
و ســایر عوامل را مقصر اضافه وزن خود ندانید. روی یک کاغذ بنویسید من 
مســئولیت چاقی و اضافه وزن خودم را 100 درصــد به عهده می گیرم، تا با 
کمک خودتان و بدون بهانه از پرخوری جلوگیری کنید. تاریخ روز را یادداشت 

کنید و در معرض دید خود بچسبانید.
3ـ یادداشت روزانه داشته باشید. همه چیزهایی را که در طول روز  می خورید، 
در یک دفترچه یادداشــت کنید. تحقیقات نشان داده اند، بین دو گروه که یک 
گروه یادداشت روزانه داشــته و گروهی نداشته، گروهی که یادداشت روزانه 
داشته اند، به مرور زمان از ریزه خواری و عادت های غلط دست برداشته اند و 

همین موجب کاهش وزن آنها شده است.

    سالمت    

یم   الغری بدون رژ
محمد مفیدی

مشاور


