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واقعه عظیم عاشورا به منزله نقطه
عطــف تاریخســاز در فرهنــگ
اسالمی بعد از گذشت حدود  1400سال از
آن ،سرچشــمه همیشه جوشــان آگاهی و
بیداری ،عزت و آزادگی و غیرت و مردانگی
است و حکایت نیم روز تاریخی و ماندگار در
تاریخ اسالم و تاریخ بشریت است که با توجه
به زمینهها و بسترهای آن ،توانسته سرمشق و
الهامبخش حرکتهای ملتهای مسلمان و
آزادیخواه در ادوار مختلف باشد.
عاشــورا یــک روز در تقویم ســال 61
هجری نیســت؛ بلکه آغازی برای حرکت
در مسیر بیداری اسالمی است که با گذشت
صدها ســال نه تنها از اثرگذاری آن کاسته
نشــده ،بلکه روز به روز ابعاد گوناگونی از
تأثیرات این واقعه در بین ملتها مشــاهده
میشــود .بنابراین ،از هر منظری که به این
حادثه بزرگ نگاه کنیم ،شــاهد یک جریان
رسانهای خواهیم بود که از روز حادثه شروع
شده و پویا و فعال در مسیر تاریخ تداوم پیدا
کرده است .اگر عاشــورا را به خودی خود
یک رســانه ندانیم ،باید بگوییم که نهضت
رسانهای امام حسین(ع) هم همزاد نهضت
عاشــورایی اوســت و این نهضــت به روز
عاشورا منحصر نمیشــود و با هدایتگری
عقیله بنیهاشــم ،حضــرت زینب(س) و
یادگار امام حسین(ع) ،یعنی امام سجاد(ع)
ادامه پیدا میکند .پیام عاشورا از سوی چنین
پیامرسانانی که برای این مأموریت و رسالت
خطیر برگزیده شده بودند ،از کربال و شام به
گوش جهانیان مخابره میشود.
لحظه لحظه رویدادهای کربال ،پیامهای
رســانهای سرشــار از محتوای غنی برای
انسانهاست .شجاعت ،شهامت ،مقاومت
و پایمــردی و شــهادت در کنار اســارت،
مظلومیت ،عطــش و صبر از کلیدواژههای
پیام ارزشــمند عاشورا هســتند که هر یک
ظرفیت تبلیغی وسیعی دارند .البته پیامهای
آن نیم روز تاریخی به اینها خالصه نمیشود
و عاشورا و کربال همچنان پیام خلق میکنند
و رسانه عاشورا برخطترین رسانهای است
که هر لحظه جویندگان حقیقت را از منبع
پرفیضی که نشــئت گرفته از قرآن و عترت
است ،سیراب میکند.
امروز این فرهنگ بیبدیل الگو ،میزان
و معیار گویندگان ،پیامرسانان و خبرنگاران
و صاحبان کرســی و قلم اســت .فرهنگی
کــه از دل آموزههای آن خبرنگاران شــهید
دوشادوش رزمندگان به عرصه نبرد رسانهای
در جبهه حق علیه باطل پــا میگذارند .از
شــهید «غالمرضا رهبر» در دفاع مقدس تا
شهید «محمود صارمی» در مزار شریف ،از
شهید «هادی باغبانی» و «محسن خزایی»
در مقابله با داعش تا شهدای هواپیمای سی
یکصد و سی در مسیر اقتدار و امنیت کشور و
شهید «شیرین ابوعاقله» خبرنگار فلسطینی
شبکه الجزیره که به تازگی به ضرب گلوله
نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید
و دههــا و صدها خبرنــگار جهادگری که
شــبانه روز آرامش خود را وقف خدمت به
جامعه و همنوعان خود کردهاند؛ از گزارش
ســیل و زلزله و کرونا گرفته تا پیامرسانی و
مطالبهگری و در کنار آن امیدبخشی و انتشار
خبر خوب ،نقــش و مأموریت مهمی را در
قبال مردم و جامعه بر عهده دارند.
در یــک کالم ،فرهنگ عاشــورا منبع
الیزالی اســت که در کنار نشر معارف بلند
اسالم ،تشیع و اهل بیت(ع) ،رسانه جاودان
حق و حقیقت و آزادگی و انسانیت است که
هیچگاه پیام آن کهنه نخواهد شد و نسلهای
امروز و فردا را از این سرچشمه زالل سیراب
خواهد کرد.

پرچمهای ســیاهی که در ماه محرم به
اهتــزاز در میآیــد ،پرچمهــای
ً
آگاهیبخشــی و بصیرتافزایی است .اساسا ماه
محرم و صفر که ماه حزن و اندوه آلالله است ،ماه
تولید فهم و آگاهی برای تشــخیص جبهه حق از
جبهــه باطل اســت .بر اســاس همین حقیقت
انکارناپذیر ،رهبر کبیر انقالب اسالمی ،حضرت
امام خمینی(ره) فرمودند« :محرم و صفر است که
اسالم را زنده نگه داشته است ».آن عزیز سفر کرده
در کالمــی دیگر میفرمایند«:ما هر چه داریم از
محرم و صفر اســت ».با تأمل در همین عبارات
کوتاه و گویا که گذشت ،میتوان پاسخ این پرسش
را ک ه «انقالب اســامی با عاشــورا چه نسبتی

دارد؟» دریافت کرد.
در منظومه فکری و اعتقادی شــیعیان به اســتناد
آیات و روایات،امام حسین(ع) «مصباحالهدی»
و «ســفینه النجاة» است .عاشورا و کربال  ،اسالم
را که در مرز نابودی کامل قرار گرفته بود ،حیاتی
دوباره بخشــید و سیدالشــهداء با قیام خود،راه
ســعادت و با عزت زیستن ،راه نجات اسالم،راه
مقابله با ظلم و جهالت و راه رشد و کمال را تا روز
قیامت به همــگان آموخت .بدون تردید ،مکتب
عاشورا در منظومه فکری و سیاسی حضرت امام
خمینی(ره) ،برای قیام علیــه طاغوت زمان و با
هدف احیای اسالم ناب محمدی(ص) در عصر
حاضر ،از جایگاه ویژهای برخوردار است .بیانیه و
سخنرانیهای رهبر کبیر انقالب اسالمی از زمان
شــروع قیام تا زمان به پیروزی رســاندن انقالب
اسالمی در  22بهمن ســال  ، 1357همگی این
واقعیت را نشــان میدهد که امام(ره) ،با الهام از
عاشورا و قیام حضرت اباعبدالل ه الحسین(ع) و با
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تق ُوموا ِلل ِه َمث َنى َو ف َر َادى ،»...مبارزه خود را شروع
کردند .از طرف دیگر ،عاشورا در ایجاد انگیزه و
به صحنه آوردن تودههای میلیونی مردم در دوران
مبــارزات در زمان طاغوت ،نقش تعیینکنندهای
دارد .سخنرانیهای پرشــور و نشاط چهرههای
اصلی انقالب و یاران امام(ره) در دوران مبارزه،
ً
عمدتا روح عاشــورایی و کربالیی دارد و مردم با
الهام از این ســخنرانیها ،به صحنه مبارزه وارد
شدن را پاسخ به ندای امام حسین(ع) دانستهکه
فرمودند« :هل من ناصر ینصرنی » ...و سکوت و
خانهنشینی و قیام نکردن را ه م به معنای همراهی
با یزید زمان میدانســتند .در فضای مبارزات و
به ویــژه در مبارزات ســالهای  1356و 1357
علیه طاغوتاعــم از رژیم منحــوس پهلوی و
اســتکبار جهانی با محوریت آمریــکا ،مردم با
اســتناد به عبارت کوتاه و گویــا و پرمعنای «کل
یوم عاشــورا و کل ارض کربال»،جبههای را که

به رهبری امام(ره) شــکل گرفته بود ،جبهه حق
و جبهه حسینیان زمان و جبههای را که در مقابل
با محوریت شــاه و اربابانش قرار داشت،جبهه
یزیدیان زمان میدیدند .همین درک درست بود
که مردم پرورش یافته در مکتب امام حسین(ع) و
بزرگ شده پای منبرها و در مساجد و حسینیهها را
بسیج کرد و به صحنه آورد .پس از پیروزی انقالب
اســامی و تداوم این حرکت نورانی و به ویژه از
بعد مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان  ،عاشورا
جایگاه ویژهای تاکنون داشــته است .برای نمونه،
در دوران دفاع مقدس،نبرد رزمندگان اســام با
متجاوزان بعثی،یک نبرد عاشورایی با بهرهگیری
از الگوی عاشورا بود .بنابراین ،انقالب اسالمی را
میتوا ن انقالبی سرچشمه و الهام گرفته از عاشورا
و قیام امام حسین(ع) دانست  ،هم در شکلگیری
و هم در تداوم و ماندگاری.
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حوادث اخیر عراق نشــان داد ،مقتدی صدر با وجود
عقبنشینی از پارلمان ،به طور کامل از عرصه سیاسی
خارج نشــده و همان گونه که پیشبینی میشــد ،از
ابزار اردوکشــی خیابانی برای پیشــبرد اهداف خود
بهرهبرداری کرده است.
عــراق پس از حدود نه مــاه از برگزاری انتخابات
پارلمانی در مهرماه سال گذشته ،همچنان شاهد تداوم
تنشهای سیاســی است .حامیان مقتدی صدر ،رهبر
جریان صدر عراق ،روز چهارشنبه پنجم مرداد 1401
وارد پارلمان در منطقه ســبز شدند که مقر مؤسسات
دولتی و سفارتخانهها در بغداد است و علیه «محمد
شیاعســودانی» نامــزد جدید نخســتوزیری و نیز
جمهوری اسالمی ایران شعار دادند.
محمــد ســودانی ،نامــزد ائتــاف «چارچوب
هماهنگی شیعی» است که پس از کنارهگیری جریان
صدر از پارلمان ،از ســوی این ائتالف معرفی شده و
قرار اســت پس از رأی اعتماد از پارلمان ،ســکان قوه
مجریه را در عراق در دست بگیرد .وی یکی از رهبران
سابق حزبالدعوه است که تا کنون چندین وزارتخانه
را مدیریت کرده و در دولتهای متوالی ســمتهای
زیادی داشته است.
با آنکه ســودانی از حمایت بســیاری از گروههای
سیاسی (حتی در میان اهل سنت و کردها) برخوردار
است ،اما پیش از این ،جریان صدر با نامزدی او برای
نخستوزیری عراق مخالفت کرده بود.
طبق گزارشهــای میدانــی ،تظاهرکنندگان پس
از ورود به منطقه ســبز سعی کردند به سمت پارلمان
حرکت کنند؛ اما پلیس برای ممانعت از پیشروی آنها
از گاز اشکآور و خودروهای آبپاش استفاده کرد .در

نهایت معترضان توانستند با عبور از موانع وارد صحن
پارلمان شوند .آنها پس از دو ساعت محل پارلمان را
ترک کردند.
بسیاری از معترضان در پارلمان عراق روی میزها
راه میرفتند و پرچم عراق را تکان میدادند .در زمان
حضور معترضان ،هیچ نماینــدهای در پارلمان نبود و
تنها نیروهای امنیتی داخل ساختمان بودند که به نظر
میرسد مانع ورود معترضان به صحن مجلس نشدند.
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واکنشها

مقتــدی صدر به طرفــداران خود دســتور داد منطقه
الخضراء را ترک کرده و به خانههایشــان بازگردند.
صدر در توئیتی نوشــت« :انقالب محــرم ،انقالب
اصالحگرانــه و در مخالفت با ظلم و فســاد بود .ای
عزیزان پیامتان رســید و فاسدان را به لرزه انداختید».
رهبر جریان صدر در پایان نوشــت« :دو رکعت نماز
بخوانید و صحیح و سالم به منازلتان بازگردید».
«برهم صالح» رئیسجمهور عراق نیز در بیانیهای
اعالم کــرد« :تظاهرات مســالمتآمیز و ابراز عقیده
بــا رعایت مقــررات و قوانین ،حفظ امنیــت و اموال
عمومی ،همچنین خویشتنداری و پیشبرد منافع ملی،
حقی است که طبق قانون اساسی تضمین شده است».
وی در ادامه تأکید کرد« :ما بر لزوم رعایت آرامش
و غلبه بر زبان عقل ،پرهیز از هرگونه تشدید تنشهایی
که بر صلــح و امنیت اجتماعی تأثیر میگذارد ،تأکید
میکنیم؛ زیرا عراق شــرایط حساســی را پشت سر
میگــذارد و با چالشهــای بزرگی روبهروســت که
مستلزم متحد شدن صفوف و حفظ مسیر مسالمتآمیز
دموکراتیک در کشــوری اســت که ملت ما در طول
دهها ســال استبداد ،ظلم و خشونت برای آن فداکاری
کردند».
از ســوی دیگر ،مصطفی کاظمی ،نخســتوزیر
موقت خواستار آرامش و خویشتنداری معترضان شد
و از آنها خواست از منطقه سبز خارج شوند .الکاظمی
در بیانیــهای اظهــار داشــت« :از تظاهراتکنندگان

فریاد واماندگی
احمد روشننهاد
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پــس از اینکه سیدحســن نصرالله در مراســم
چهلمین سالگرد تأسیس حزبالله ،تولید گاز را
به بهانهای برای ترســاندن صهیونیستها تبدیل
کرد و وعده داد که تمــام میادین گازی این رژیم
در معرض تهدید موشــکی هستند و سپتامبر را
به عنــوان تاریخی که ممکن اســت جنگ آغاز
شود ،مشخص کرد؛ ارتش پوشالی صهیونیستی
هوشــیاری خود را باال برد و ضمن اینکه به خود
دلداری داد و اعالم کرد که با وجود همه شرایط،
نصرالله جنگــی را آغاز نخواهد کرد ،اما جوری
سطح آمادگی ارتش را افزایش داد که منابع محلی

و رسمی عبری زبان تخمین زدند که احتمال وقوع
یک درگیری گسترده وجود دارد.
جالب توجه بود که منابع رسمی ارتش پوشالی
رژیم صهیونیستی اعالم کردند ،هوشیاری خود را
در حفاظت از دکل «کاریش» افزایش میدهند.
گفتنی است ،این اقدام پیش پا افتادهای نیست .این
دکلحدود ۹۰کیلومترباسواحلفلسطیناشغالی
فاصله دارد و یکی از چالشهای پیش روی ارتش
رژیم غاصب صهیونیستی ،موشکهای پیشرفته
ساحل پایه حزبالله است .ارتش پوشالی رژیم
صهیونیســتی به خوبی میداند که با توجه به این
واقعیت که نصرالله سپتامبر را به عنوان تاریخی
که ممکن است جنگ آغاز شود ،مشخص کرده
است ،دو ماه آینده را ماههای پرتنشی ارزیابی کرد.

میخواهم وجهه مســالمتآمیز اعتراضات را حفظ
کنند و به اموال عمومی و خصوصی آســیب نزنند و به
دستورات نیروهای امنیتی برای حفاظت از جان خود
توجهکنند».
در ایــن حال ،چارچــوب هماهنگــی گروههای
شیعی با صدور بیانیهای دولت «مصطفی الکاظمی»
را مســئول رخدادهای امروز منطقــه الخضراء بغداد
دانســت و افزود ،پــس از آنکه گروههــای موجود در
چارچوب هماهنگی گامهای عملی برای آغاز تشکیل
دولــت جدید و ملی را تکمیل کردنــد و با اجماع بر
نامزدی شخصیتی ملی ،شایسته و پاکدست به توافق
رسیدند ،از روز گذشته شاهد تحرکات و دعوتهای
مشکوک به آشوب ،فتنهافروزی و ضربه زدن به آرامش
اجتماعی و صلح داخلی هســتیم .بنابراین ،از دولت
میخواهیــم اقدامات قاطعانهای بــرای حفظ نظم و
امنیت و جلوگیری از آشــوب و رفتارهای غیر قانونی
اتخاذ کند.

B

تحلیل و دورنما

حوادث اخیر عراق حاکی از استمرار انسداد سیاسی در
این کشور است و از طرفی نشان میدهد مقتدی صدر
با وجود عقبنشینی از پارلمان و تشکیل دولت جدید،
به طور کامل از عرصه سیاسی خارج نشده و همانگونه
که پیشبینی میشــد از ابزار اردوکشی خیابانی برای
پیشبرد اهداف خود بهرهبرداری کرده است.
پیام صدر به رقبا این است که محمد شیاع سودانی
نامزد جدید هیئت هماهنگی شیعه برای نخستوزیری
مورد پذیرش او نیســت ،به ویــژه آنکه وی هم حزبی
نوری المالکی بوده و از سوی او معرفی شده است؛ به
همین دلیل از سودانی به عنوان سایه المالکی نام برده
شده است.
با آنکه معترضان به اشــاره صدر از پارلمان خارج
شــدند ،اما به معنای آن نیســت که صدر بار دیگر از
آنان برای فشار علیه هیئت هماهنگی شیعه و در جهت
پیشبرد اهداف خاص خود استفاده نکند.

در این میان ،منابــع عبریزبان به نقل از مقامات
صهیونیست اذعان داشتند ،اگر لبنان تمایل نشان
دهد و میانجیگری آمریکا را قبول داشــته باشد،
امکان دستیابی به توافق وجود خواهد داشت.
سران تلآویو حسابی ترسیده و از طریق ایاالت
متحده و فرانسه هشــداری جدی به لبنان ارسال
کردهاند که مبادا او سعی کند در اطراف سکوهای
گازی اقدامات تحریکآمیز انجام دهد.
رژیــم صهیونیســتی در ماه گذشــته حریم
امنیتی اطراف میدان گازی «کاریش» و آبهای
اقتصادی این محدوده را افزایش داده اســت ،به
گونهای که گشــتزنی ناوچههای نیروی دریایی
ارتــش این رژیــم ،پروازهای مکــرر جتهای
جنگندههای نیــروی هوایی و فعالیت مســتمر
ســامانههای پدافندی از افزایش ســطح آمادگی
ارتش پوشالی رژیم صهیونیستی حکایت دارد.
اگر چــه مذاکرات در مــورد تعیین مرزهای
دریایی متوقف شده است ،اما صهیونیستها از
حزبالله میخواهند به توافقی که با دولت لبنان
امضا میشود و طی آن ،نباید به دکلهای حفاری

در واقع ،صدر به دنبال لغو نامزدی ســودانی است
و بــه نحوی درصدد انتقــام از اقدام هیئت هماهنگی
در نپذیرفتــن نامزدی صــدر برای نخســتوزیری
(محمدجعفر صدر) است.
به نظر میرســد ،صدر در پی اقــدام اخیر حداقل
دو گزینه را مد نظر دارد :معرفی نامزد نخستوزیری
که مورد پذیرش او باشــد یا ابقای الکاظمی به عنوان
نخســتوزیر موقــت تا زمــان برگــزاری انتخابات
مجدد .در این میان ،برخی محافل از حیدر العبادی،
نخستوزیر اسبق به منزله جایگزین سودانی نام بردهاند
که هم به هیئت هماهنگی شیعه نزدیک است و هم با
مقتدی صدر روابط خوبی دارد.
از ســوی دیگــر ،تا کنون هیــچ گونه نشــانی از
عقبنشــینی از ســوی هیئت هماهنگی شیعه دیده
نشده و به نظر میآید نسبت به نامزدی سودانی مصمم
ً
است .طبعا در صورت انعطاف نداشتن دو طرف ،تنش
کماکان استمرار خواهد یافت.
این در حالی است که میانجیگریها بین دو طرف
صدریها و هیئت هماهنگی کماکان تداوم یافته و ایران
نیز به عنوان حامی حاکمیت اکثریت شیعه و دوستدار
ثبات و آرامش عراق ،در این روند مشاوره و توصیههای
الزم را به دو طرف داده است .برخی اخبار غیررسمی
نیز حاکی از توصیه مرجعیت به صدر برای پایان دادن
به این غائله بوده و به همین دلیل صدر با صدور توئیتی
از طرفداران خود خواست پارلمان را ترک کنند.
در هر حال ،تشدید تنش در عراق نشاندهنده تداوم
اختالفات سیاســی بوده و دست نیافتن به توافق بر سر
رئیسجمهور و نخســتوزیر جدید ،نگرانیهایی را
تا حد کشانده شــدن عراق به دامان درگیری و جنگ
داخلی برانگیخته اســت .موضوعی کــه آینده عراق
را به مخاطره افکنده و مســتلزم توافــق هر چه زودتر
جریانهای سیاسی نســبت به تشکیل دولت جدید و
خروج از بنبست است.

آســیبی وارد شود ،متعهد باشد و آمریکا را تحت
فشار قرار خواهند داد که تا ماه سپتامبر مذاکرات
در این زمینه به نتیجه برسد و تولید گاز آغاز شود.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است ،اینکه
مقامات جانی ارتش رژیم صهیونیستی به ارزیابی
اطالعاتی آمان(سرویس اطالعات ارتش پوشالی
رژیم صهیونیســتی) که چنین اســتدالل دارند
سیدحسن نصرالله به سمت جنگ بر سر سکوی
گازی نخواهد رفت ،اعتمــادی ندارند؛ چرا که
تجربه ناخوشــایند و خفت بــاری از برآوردهای
اطالعاتی پیش از جنگ سی و سه روزه دارند.
باید به صهیونیســتها حق داد که سردرگم و
مستأصل شوند ،زیرا از یک سو پلیس و ارتش با
آتشسوزی گسترده در تأسیسات و مراکز حساس
مقابله کنند و شاباک(سرویس امنیت عمومی) هم
حمالت پیاپی سایبری را دفع کند و از سوی دیگر،
دولت در حال سقوط این رژیم باید برای ممانعت
از خروج دسته جمعی مهاجران یهودی از اراضی
اشغالی چارهای بجوید!

غرق
در خلیج فارس
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پیشخوان

آمریکا و نظم نوین منطقهای در غرب آسیا
ثمانه اکوان
دبیر گروه بینالملل

منطقه غرب آسیا بیشتر از هر زمان دیگری در معرض
تغییرات شدید و ســریع قرار دارد .جنگ روسیه در
اوکراین بســیاری از معادالت و نظم جهانی را برهم
ریخــت .با این حال ،کســی گمان نمیکــرد اولین
منطقهای که نظم و امنیتش دستخوش تغییر و تحوالت
گستردهای شــود ،منطقه غرب آســیا باشد .دولت
بایــدن تاکنون بارها اعالم کردهاســت ،منطقه غرب
آسیا (خاورمیانه) جزء اولویتهای دولت او نیست؛
اوکراین ،چیــن و انتخابات میــاندورهای کنگره در
ایاالت متحده موضوعاتی هستند که فشار بیشتری بر
دولت وی وارد میکنند .بااینحال همین موضوعات،
نظیر رابطه با چین ،مسئله اوکراین و چگونگی مقابله با
روسیه ،در نهایت بایدن را به منطقه غرب آسیا کشاند
تا عربستانسعودی و سایر کشورهای نفتخیز منطقه
را وادارد که بر میزان تولیدات خود افزوده و مشــکل
امنیت انرژی در جهــان و افزایش قیمتها در داخل
آمریکا و کشورهای اروپایی را حل کنند .سفر بایدن
به منطقه قرار بود تأثیری شدید بر نظم و امنیت منطقه

داشته باشد ،اما نگاهی به فرآیندها و تغییرات موجود
در ژئوپلیتیک منطقه نشان داد ،اقدام بایدن در یارکشی
سیاســی بین اعراب و رژیم صهیونیستی پیشاز آنکه
اقدامی کنشی و خالقانه برای مقابله با روسیه در منطقه
باشــد ،اقدامی واکنشی به تغییرات موجود در منطقه
بود .مسئله این اســت که منطقه غرب آسیا مدتها
پیشاز آنکه بایدن بخواهد اولین ســفر دورهایاش را
به آنجا انجــام دهد ،از لحاظ امنیتی و نظم منطقهای
دســتخوش تغییر و تحول شده بود .همراهی نکردن
کشــورهای عرب منطقه با آمریکا در فشار آوردن به
روســیه در ماجرای اوکراین ،درگیریهای سیاســی
مسکو و تلآویو بر سر حضور نظامی رژیم صهیونیستی
در سوریه ،ایجاد متحدان نظامی و اقتصادی جدید در
منطقه برای روسیه و افزایش میزان مراودات تجاری با
کشورهای همسایهاش ،همه و همه نشان میداد منطقه
غرب آســیا از مدتها پیش تغییرات نوینی را تجربه
میکند .این تغییرات از حیث ســرعت و زمان انجام
شــدن آنها موضوعی بالقوه خطرنــاک برای ایاالت
متحده و کشــورهای غربی است .پیمانهای تجاری
روسیه با چین و سایر همســایگانش ،ایجاد کریدور
شــمال به جنوب از مسیر ایران در ُبعد اقتصادی و به
رسمیت شناختن اســتقالل دونتسک و لوهانسک از
سوی سوریه و کره شمالی در بعد سیاسی نشان میداد

روســیه از مدتها پیش یارگیری خــود در منطقه را
آغاز کردهاست .اما بایدن در آن زمان مشغول تهدید
کردن مسکو با عضو کردن ســوئد و فنالند در ناتو و
همچنیــن تهدید پکن به اســتفاده از ابزار نظامی در
پرونده تایوان بود .پیــشاز آن نیز خروج مفتضحانه
آمریکا از افغانستان نشان داد منطقه غرب آسیا دیگر
ت متحده ندارد ،اما تغییرات شدید
اهمیتی برای ایاال 
باعث شد دوباره نگاهها به سمت این منطقه بازگردد.
علت اینکه دولــت دموکرات در آمریکا خیلی دیر به
اهمیت یافتن دوباره منطقه در عرصه روابط بینالملل
رسید ،این بود که دولت بایدن تصور میکرد نزدیک
شدن اعراب و رژیم صهیونیستی به یکدیگر موضوعی
جدی و رو به رشــد و پیشرفت است .تحلیلگران بر
این عقیدهانــد این فرآیند به دلیــل بیاعتمادیهای
گسترده میان اعراب و رژیم صهیونیستی و همچنین
میان خود کشورهای عربی ،بسیار کند و پیچید ه است.
دولت دموکرات بر این تصور بود که با نزدیک شدن
اعراب و رژیم صهیونیستی به یکدیگر و ایجاد جبهه
واحد علیــه ایران ،تهران در نهایــت مجبور خواهد
بود به خواســتههای ایاالتمتحده در برجام تن دهد
و بــدون انتفاع اقتصادی از برجام تنها به ادام ه اجرای
تعهداتش در این توافق بســنده کند .او بر این عقیده
بود که در نهایت اگر فشارهای تهران جواب داد ،باز

هم بازگرداندن بخش کوچکــی از درآمدهای نفتی
به کشور ما میتواند موضوع رقابتهای منطقهای را
برای همیشه حل کند و دست برتر را در اختیار رژیم
صهیونیستی و متحدان عربش قرار دهد .با اینحال،
پیچیده شدن فرآیند عادیسازی روابط بین کشورهای
عرب منطقه و رژیم صهیونیســتی و فعالتر شــدن
دیپلماسی منطقهای ایران که منجر به روابط اقتصادی
بیشتر و باکیفیتتر میان کشورهای حوزه منطقه غرب
آســیا و ایران و حتی بین تهران ،پکن و مســکو شد،
ً
محاســبات کاخســفید درباره منطقه را کامال بههم
ریخــت .در واقع میتوان بهصراحت بیان کرد جنگ
روسیه در اوکراین به جز برهم ریختن نظم منطقهای
در اروپای شــرقی و اوراسیا ،اولین تبعات خود را در
غرب آســیا نشان داد و کنشهای آمریکا در منطقه را
بهطرز ناامیدکنندهای به سمت واکنشهای بیهدف یا
در بهترین حالت واکنشهای تبلیغاتی سوق داد .سؤال
اصلی حاال اینجاست که آیا نظم منطقهای در غرب
آسیا بههمریخته یا منطقه درحالگذار به سمت نظمی
اســت که دیگر آمریکا در ایجاد اختالل در آن نقشی
ندارد؟ بهنظر میرسد موضوع دوم قابل تأملتر بوده
و از اینپس در بســیاری از مباحث روابط بینالملل
در محافل دانشگاهی و اندیشکدهای غرب و منطقه
قاب ل بررسی باشد.

افول بایدن

رهبر بعدی ناتو ؟

ترامپ ۲۰۲۴

محبوبیــت «جو بایــدن» در بحبوحه رکــود اقتصادی ضربه
چشمگیری خورده است .خروج نیروهای آمریکا از افغانستان،
تورم و بحران انرژی ،ســقط جنین ،جرم ،مهاجرت و امنیت
مرزی ،شغل و تغییرات آب و هوایی محبوبیت او را به شدت
کاهش داده اســت؛ به گونهای که برخی کارشناســان برآورد
ً
میکننداحتماالبایدننسبتبهدونالدترامپمحبوبیتکمتری
داشته باشد .در نظرسنجی ملی جدید دانشگاه کوئینیپیاک ۷
نفر از هر  ۱۰آمریکایی و در نظرســنجی جدید Des Moines
 Registerدر آیووا مشخص شد ،دو سوم ساکنان آیوایی (۶۷
درصد) نمیخواهند بایدن در سال  ۲۰۲۴دوباره نامزد شود.

نمایندگان اوکراین و حزب محافظهکار از ایده احتمالی بودن رهبری
ناتو از ســوی بوریس جانسون حمایت کردند ،اگرچه برخی احتمال
میدهند که این پیشــنهاد با وتوی فرانســه مواجه شــود .بر اساس
ش تلگراف ،اگر «ینس اســتولتنبرگ» در ســپتامبر سال آینده
گزار 
از ســمت خود کنارهگیری کند ،گمان مــیرود یک نامزد بریتانیایی
عهدهدار این سمت شود؛ چراکه آمریکاییها ،با توجه به پیشنهادات
مکرر در مورد طرحهایی برای تشکیل ارتش جدید اتحادیه اروپا ،به
سایر شخصیتهای اتحادیه اروپا برای این سمت بیاعتماد هستند.
«ریچارد دراکس» یکی از اعضای ارشد محافظهکار کمیته منتخب
دفاعی گفت« :هر بریتانیایی برجسته انتخاب خوبی خواهد بود».

«دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق آمریکا در اولین حضور خود
در واشنگتن دیسی به صورت غیر مستقیم از احتمال حضورش در
انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۲۴خبر داد .ترامپ در سخنرانی
خود در «مؤسســه سیاست اول آمریکا» در واشنگتن گفت« :من
اینجا هستم تا در مورد آنچه که باید برای آینده انجام دهیم صحبت
کنم .ما در سال  ۲۰۲۲یک پیروزی به دست میآوریم و همچنین
در ســال  ۲۰۲۴یک رئیسجمهور جمهوریخواه ،کاخ سفید را
پس خواهد گرفت .من به شــدت معتقدم کــه این اتفاق خواهد
افتاد ».این در حالی اســت که گاردین در گزارشی نوشته است،
تالش کودتاگونه ترامپ همچنان ادامه دارد.

عکس و مکث

ســام بر محــرم /آیین تعویــض پرچم گنبد امــام حســین(ع) در کربال
مانند ســالهای قبل برگزار شد و پرچم عزا بر فراز گنبد حرم مطهر امام
حسین(ع) و حضرت ابالفضل(ع) به اهتزاز درآمد.

خط و نشــان پهپادی /مقاومت فلســطین بــا نمایش پهپادهــای خود به
شهرکنشــینان صهیونیســتیها نســبت به هرگونه خشــونت هشدار
دارد.

حشدالشــعبی مدرن /رژه شکوهمند حشــد الشعبی با انواع تسلیحات و
تجهیزات نظامی و با نظم و انضباط بســیار ســتودنی پیامی آشــکار برای
دشمنان عراق دارد.

دســت بــه تفنگ /حضــور متفاوت نــوری المالکی در منطقه ســبز بغداد
همزمان با آشوبها و درگیریهای نزدیک پارلمان عراق

آمریــکا بدون روتوش /تیرانــدازی در پارکی در آمریکا دو کشــته و پنج
زخمی داشته است؛ در حالی که خبرش را کسی نشنید!

دروغگو! /انگلیســیها و غربیها در حالی مدافع حقوق زنان ایرانی شدهاند
که یک زمانی این گونه سوار بر زنان کشورهای مستعمره خود میشدند!

توبه پاپ!

پاپ فرانســیس طی مراسمی با حضور
رهبران بومی ،بازماندگان کودکان بومی
مدارس و بزرگان قبیلهای سرخپوســتی
در آلبرتا گفت« :من اینجا هستم تا اولین
قدم زیارت توبهآمیز من در میان شما این
باشــد که دوباره اســتغفار کنم و یک بار
دیگر به شــما بگویم که عمیقا متأسفم».
او تأثیرات کلیسا در مدارس شبانهروزی
علیــه کــودکان بومــی را «فاجعهبــار»
توصیف کرد .به گزارش «وال اســتریت
ژورنال» ،پــاپ فرانســیس در نزدیکی
محل دو مدرسه سابق در ماسکواسیس،
آلبرتا ،از حمایت مســیحیان از «ذهنیت
اســتعمارگر» آن زمان عذرخواهی کرد
و خواســتار تحقیق «جدی» برای کمک
به بهبــودی بازماندگان و فرزندان شــد.
فرانسیس که به دلیل شکستگی زانو روی
ویلچر نشسته بود ،گفت« :با شرمندگی
و بدون ابهام ،من متواضعانه برای شــری
که بسیاری از مسیحیان علیه مردم بومی
مرتکب شدهاند ،طلب بخشش میکنم».
گفتنی اســت ،بیش از  ۱۵۰هزار کودک
بومی از ســوی سفیدپوستان مسیحی از
خانوادههای خود جدا شدند و مورد آزار
گســترده جســمی ،روانی و جنسی قرار
گرفتند.

جوالن فقر در تگزاس

«نیویــورک تایمز» در گزارشــی درباره
شــدت گرمــا در تگزاس و مشــکالت
بیخانمانها نوشته است ،در سن آنتونیو،
محلههــای کمدرآمدی وجــود دارد که
ســاکنانش ،این روزها ،با گرما دســت و
پنجه نرم میکنند.
این روزنامه به نقل از یکی از ســاکنان
محله نوشــته است« :وقتی فقیرتر باشی،
خورشید تو را زودتر پیدا میکند» .این فرد
به نیویورک تایمز گفته است ،از مشکالت
جســمی عدیدهای رنج میبرد و بودجه
 ۸۰۰دالری او در مــاه کمکــی بــه حل
مشکالتش نکرده است.
خانم «خوانیتا کروزـپرز» گفته است،
حتی قبل از ظهر ،هوا به شدت گرم است
و پنکهها فقط باد گرم دارند .این درحالی
اســت که اســتفاده از تهویه مطبوع برقی
گران است.
در ســنآنتونیو ،بــا عبــور از دومین
هفتــه مــوج گرما کــه حتی بر اســاس
استانداردهای تگزاس شدید بوده است،
ســاکنان کم درآمدی مانند خانم کروزـ
پرز گاهی اوقــات گزینههای کمی برای
تســکین بدبختیهای خــود دارند .او نه
تنها نمیتواند در گرمترین ســاعات روز
هزینه تهویه مطبوع را بپــردازد ،بلکه در
وستســاید ،یکی از چندین بخش سن
ً
آنتونیــوـ تقریبا همگــی محلههای طبقه
کارگر یا فقیرنشــینـ زندگی میکند که
درختان کمی برای ایجاد سایه وجود دارد.

4

حجتاالسالم والمسلمین ابوالفضل ساجدی هشدار داد

به نام محرم
علیه مکتب حسینی

پرونده
جهان
سیاست
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خیمه
انقالب

نگاهی به جایگاه هیئت
در گفتمان اسالم سیاسی

پیش درآمد
عاشورا
و قدرت ادراکی جامعه
اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

تاریخ بشر نشــان میدهد ،تقابل دو جریان
حق و باطل همیشــه بوده و خواهد بود .در
یک ســوی این دو جریان ،حق با مختصات
بروز خود نمود پیدا میکند و در سوی دیگر،
بدیها ظهور مییابد .سال  ۶۱هجری قمری
نقطه عطفی در تاریخ بشریت است که واقعه
بزرگ عاشورا در آن اتفاق افتاد؛ واقعهای که
در درون آن درسهای زیادی نهفته اســت.
ایستادگی امام حسین(ع) مقابل یک انحراف
بزرگ ،ســبب نجات دین اسالم و بازگشت
دین به مســیر اصلی خود بود که دشــمنان
یهودیـ عربــی در آن زمان تمام تالش خود
را به کار برده بودند تا اسالم را منحرف کنند
و در آخــر نیز جامعه را به ســمت بیدینی
بکشانند .مبنای انحراف دینی محور مذکور
نیز با هدف سکوالریســم یا جدایی دین از
حکومت صــورت میگرفــت .البته طیف
یزید در مرحله اول با تغییر ادراک تحلیلی و
ق مختلف ،بعد از یک
تاریخی جامعه از طر 
فاصله کوتاه از صدر اســام ،تالش کردند
جای حق و باطل را تغییر دهند ،تا در مرحله
اول یــک فرد بیدین و منحرف با پشــتوانه
خواص بیبصیرت را به عنوان رهبر جامعه
اسالمی معرفی کنند .انحراف به حدی بود
که منحرفان در دین ،نوه نبی مکرم اســام و
امام زمان خویش را به بهانه خارج شــدن از
دین ،با کمک مردم زمان خود به شــهادت
رســاندند؛ از این رو واقعه عاشورا تنها یک
واقعــه نبــود؛ بلکه یک جریان همیشــگی
در تاریخ بود که عبرتهــای فراوانی برای
نخبگان و مردم جوامع اسالمی دارد .عاشورا
منظومه بیــداری ،بصیرت ،عزت و کرامت
است و همه افراد بشر را به تفکر و اندیشه و
در مقابل حق و باطل به انتخاب وا میدارد.
قیام امام حسین(ع) در روز عاشورای سال 61
هجری قمری پایههای اسالم ناب محمدی
را قدرتمند کــرد؛ از ایــن رو نهضت امام
حسین(ع) نبرد شــخصی ،قومی و قبیلهای
نبود ،بلکه نبرد برای جلوگیری از انحراف و
پایهگذاری مجدد ارزشهای اصیل الهی در
سطح جامعه بود.
امام(ره) برای تبیین قیام خود میفرمایند:
«خداوندا! تو مىدانى که آنچه از ما صورت
گرفت ،برای رقابــت در امر زمامدارى یا به
چنگ آوردن ثروت و مال نبود ،بلکه هدف ما
آن است که نشانههاى دین تو را آشکار سازیم
و اصالح و درستى را در همۀ بالد برمال کنیم
تا بندگان مظلومت آسوده باشند و فرایض و
ّ
سنتها و احکامت مورد عمل قرار گیرد».
امروز نیز دشــمنان عبریـ غربیـ عربی
تالش میکنند با دستکاری قدرت ادراکی و
تحلیلی جامعه ،به حکومت اسالمی اجازه
رشــد و نمو ندهند .مشغولســازی جریان
داخلی به امــور درجــه دوم و تالش برای
القاسازی در ناموفق نشــان دادن حکومت
اسالمی ،از مهمترین اهداف جریان یزید در
حال حاضر است.

ساحل عباسی
خبرنگار

کارشناس مباحث فلسفه دین و استاد حوزه گفت:
«بیشک دشمنان امام حســین(ع) که در واقعه
عاشورا بر خواســته به حق آن حضرت و فلسفه
مورد اشــاره امام تاختند ،همان دشمنانی هستند
که خواستار نابودی انقالب اسالمی ایرانند؛ چرا
که دشمنان خوب میدانند امام حسین(ع) برای
نجات جامعه اسالمی از شر کافران و در راستای
تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند».
به گزارش صبح صادق ،حجتاالسالم والمسلمین
ابوالفضل ساجدی ،اســتاد عالی حوزه و کارشناس
مباحث فلسفه دین درباره تأثیرگذاری واقعه عاشورا
و تاسوعا بر انقالب اســامی ایران گفت« :یکی از
مهمتریــن دالیل تأثیرگذاری مراســم عزاداریهای
محرم در مصونسازی انقالب در بیش از چهار دهه
گذشته این اســت که اهداف انقالب اسالمی ایران
با اهداف قیام امام حســین(ع) بســیار نزدیک است
و میتوان گفت ،اهدافی که ســبب آغاز قیام مردم بر
ضد رژیم ستمشاهی شد و به پیروزی انقالب اسالمی
انجمید ،چیزی جز حرکت در مسیر امام حسین(ع)
نبود ».وی در این باره خاطر نشــان کرد« :قرابت در
اهداف واقعه عاشــورا و انقالب اسالمی مردم ایران،
سبب شده است بعد از گذشت  1400سال با استفاده
از آموزههای امام حسین(ع) چنین نهضتی به پا کنیم،
لذا قرابت در اهداف یکی از دیگر مســائل تأثیرگذار
محرم در پیروزی انقالب است».
وی در ادامه بحث با اشاره به همسان بودن دشمنان
قیام امام حسین(ع) و انقالب اسالمی ایران توضیح
داد« :دشمنان امام حسین(ع) که در واقعه عاشورا بر
خواســته به حق آن حضرت و فلسفه مورد اشاره امام
تاختند ،همان دشــمنانی هستند که خواستار نابودی
انقــاب اســامی ایرانند ،چرا که دشــمنان خوب
میدانند امام حسین(ع) برای نجات جامعه اسالمی
از ّ
شــر کافران و در راستای تأکید بر امر به معروف و
نهی از منکر قیام کردند .بیتردید ،انقالب مردم ایران
نیز به همین دلیل آغاز شد .ضمن اینکه دشمنان مردم
ایران به شــدت دارای صفات و ویژگیهای دشمنان
امام حسین(ع) هســتند ،بنابراین به دلیل قرابت در
اهداف از یک ســو و قرابت در نوع مواجهه دشــمن
از ســوی دیگر انقالب ما به انقالب عاشــورا بسیار
نزدیک شده است و هر ساله برگزاری محرم حسینی،

یادآور اهدافی است که انقالب اسالمی را در ایران به
پیروزی رساند».
اســتاد حوزه علمیه و معارف دینــی در این باره
تصریــح کرد« :البته در دوران طاغوت مراســمهای
محرم نیز برگزار میشــد ،با وجــود اینکه برگزاری
مراســمهای محرم مدتی ممنوع بود و دوباره از سر
گرفته شــد ،اما نکته مهم نگرانی رژیــم طاغوت از
روشنگری و تبیین اهداف امام حسین(ع) بود .بنابراین
چنین اجازه ای به سخنرانان داده نمیشد ،در حالی که
بعد از انقالب در این ایام ،سخنرانان متعددی اهداف
امام حسین(ع) را در واقعه عاشورا تبیین میکنند؛ به
همین دلیل در طول سالهای گذشته هر ساله مراسم
عزاداری امام حســین(ع) به نوعی یــادآور و تکرار
گفتمان انقالب اسالمی بوده است».
وی در ایــن بــاره تصریح کرد« :بــه همین دلیل
دشمنان انقالب اسالمی ایران به این نتیجه رسیدهاند
که بــرای پیروزی در مبارزه با انقالب اســامی باید
ریشههای محرم را بزنند؛ چرا که وجود مراسمهای
محرم به معنای استمرار انقالب اسالمی ایران است؛
از این رو آنها سالهاست عاشورا و تاسوعا را تحریف
میکنند و به دنبال تغییر عقاید مردم نسبت به آموزههای
ناب به یادگار مانده از امام حسین(ع) هستند».
حجتاالسالم والمســلمین ابوالفضل ساجدی
در این باره بیان داشــت« :دشــمنان اسالم به خوبی
میداننــد قیام امام حســین(ع) و تبییــن آموزههای
عاشورایی مهمترین پشــتوانه انقالب اسالمی ایران
است .با اینکه در ســالهای اول انقالب متوجه این
امــر مهم و تأثیرگذار نبودند ،اما به تدریج متفکران و
جامعهشناسان به این نتیجه رسیدند و این موضوع را
به سردمداران کفر اعالم کردند که یکی از مهمترین
عوامل حفظ انقالب اســامی ایران و حضور مردم
در صحنه انقالب ،محرم امام حسین(ع) وپیوند قلبی

مردم با حضرت است ،لذا دشمن روی تخریب این
ابعاد کار میکند».
وی در ادامــه بحث خاطرنشــان کــرد« :در این
موضوع شکی وجود ندارد که عاشورا و تاسوعای امام
حســین(ع) در بعد شناختی و فکری و تبیین اهداف
امام حسین به مصونیتبخشی انقالب کمک میکند
و در بعد گرایشــی و قلبی هم مردم را آماده استقامت
درمسیر امام حسین(ع) میکند .رویکردهای مختلفی
که امروزه ســعی میکنند واقعه عاشــورا را تحریف
کنند ،تحت تأثیر نگرشهای غربی و سکوالر است.
این رویکردها نشاندهنده نقش عزاداریها در تثبیت
انقالب است».
حجتاالســام ســاجدی افزود« :رویکردهای
ســکوالر تالش میکنند به گونه دیگری اهداف امام
حسین(ع) را تبیین کنند تا غایت و هدف امام را با مردم
ً
و انقالب همراه نکنند .قطعا تبیین بعد شناختی برای
مردم بســیار حائز اهمیت است ،ضمن اینکه در بعد
گرایشی آنچه سبب حفظ شور انقالبی مردم میشود،
شور حسینی است که در ایام محرم آبیاری میشود.
بیشک اشتیاق و اتصال مردم به امام حسین(ع) سبب
شدت اشــتیاق آنها به اهداف انقالب میشود؛ چرا
که احساس می کنند دشــمنان انقالب دشمنان امام
حسین(ع) هستند ،لذا خود به خود بعد از اینکه نقش
محرم را در بعد شناختی و گرایشی در تبیین انقالب
مشاهده کنیم ،ثمره آن رفتارهای برخاسته از این نوع
بینش و گرایــش خواهد بود که بــه حفظ انقالب و
دستاوردهای آن کمک میکند».
استاد حوزه خاطر نشان کرد« :وقتی مردم بدانند
دشمنان امام حسین(ع) دشمنان انقالب آنها هستند،
اشــتیاق به حرکت و تداوم انقالب که ثمره برداشت
درست از آموزههای حسینی اســت ،منجر به بقای
بیشــتر و استحکام نظام اسالمی میشود ،لذا هر چه

قــدر از این دو فاصله بگیریم ،در نــوع رفتار ما تأثیر
میگذارد؛ یعنی اگر در محرم به هر دو بعد توجه نکنیم
و فقط به مسائل شناختی و معرفتی توجه کنیم و شور و
هیجان عزاداریها را کاهش دهیم یا اینکه فقط شور و
هیجان باشد و معرفت به راه امام حسین(ع) ضعیف یا
تحریف شود ،در هر دو صورت نقش مصونیتبخش
عزاداریها در حفظ انقالب کاهش مییابد و خود به
خود اگر یکی از این دو دچار مشکل شد ،رفتار مردم
حسینی نخواهد بود».
حجتاالســام ابوالفضل ســاجدی با اشاره به
وعده حضرت حــق گفت« :تاریــخ در حال تکرار
است وهمانطور که در قرآن کریم ،خداوند سبحان به
ما وعده داده است مؤمنان پیروز خواهند بود ،پیروزی
انقالب اســامی که وامدار حرکت عاشورایی امام
حسین(ع) است ،به این معناست که هر چه بهتر باید
راه امام را بشناســیم تا انقالب را از گزندهای دشمن
مصون بداریم و بتوانیم راهکارهایی را که دشــمنان
برای مقابله با حرکت عاشــورایی دارند ،به درستی
بشناسیم و خنثی کنیم ».وی در خصوص تأثیرگذاری
مراسم اربعین حسینی در ماه صفر نیز گفت« :مراسم
اربعین حســینی که بعد از هالکت صدام به تدریج
آغاز شــد؛ از جمله موضوعاتی است که دشمنان به
شدت با آن مقابله میکنند ،چرا که به خوبی میدانند
برگزاری اربعین حســینی ،ســبب گسترش انقالب
در ســطح منطقه و بیداری اسالمی شــده است .از
این رو از جمله موضوعاتی که نیازمند تحلیل دقیق،
جامعه شناختی و سیاســی است ،بحث اربعین امام
حسین(ع) است ،چرا که برگزاری اربعین ،دشمنان را
مأیوس میکند .یکی از مهمترین ابزارهایی که مردم
کشورهای اسالمی به ویژه شیعیان را در برابر یزیدیان
مقاوم میکند و ابعاد معنوی آن ایمان مردم را تقویت
میکند و به آنها در این دوران توان حرکت شایسته عطا
میکند ،برگزاری مراسم اربعین و یادآوری مبارزه با
کفر و طاغوت زمان است».
وی در پایان گفتوگو تصریــح کرد« :اگر درس
گرفتن از گفتمان و قیام امام حســین(ع) به درســتی
صــورت بگیرد و عزاداریها هر دو بعد شــناختی و
گرایشــی را مد نظر قرار دهند که هم معرفتافزایی
ً
داشته باشــند و هم پرشور برگزار شوند ،قطعا جهان
اسالم از این ایام و اربعین بهره وافی میبرد و به تدریج
شاهد گسترش حرکت الهیـ سیاسی و فرهنگی واقعه
عاشــورا در منطقه و جهان و خنثی کردن نقشههای
دشــمنان علیه آموزههای اســامی و امت اسالمی
خواهیم بود».

هیئت پایگاه مقاومت
نگاهی به نقش هیئتهای عزاداری در تبیین هدف سیدالشهداء
زهرا گوهری
خبرنگار

«هیئت» تشــکلی مذهبی اســت که در آن مراســم عزاداری و
سوگواری برپا میشود و بیشتر بر محور عزاداری امام حسین(ع)
قرار دارد .اولین مراسم عزاداری امام حسین(ع) روز یازدهم محرم
ســال  61هجری در کنار ابدان مطهر شهدا برگزار شد .پس از آن
هنگام ورود کاروان اســرا به شام ،اجتماع مردم برای دیدن اسرا،
با سخنرانی حضرت زینب(س) و حضرت امام زینالعابدین(ع)
و حضرت امکلثوم با ضجه و گریه به دومین مراسم عزاداری برای
سیدالشــهداء تبدیل شــد .در ادامه و پس از خطابهخوانی امام
سجاد(ع) در شام ،یزید به اهلبیت امام حسین(ع) اجازه داد که
به مدت سه روز به طور رسمی در شام مجلس عزاداری برپا کنند.
عزاداری بعدی در مدینه ،پس از ورود اهل بیت اقامه شد و از آن به
بعد حلقههای عزاداری از سوی افراد سرشناس برپا شد.
نکته جالب اینجاست که قبل از شــهادت امام حسین(ع) و
حتی در هنگام کودکی ایشــان ،پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع)
بر نحوه شــهادت ایشــان عزاداری کردهاند .تاریخ ،بر عزاداری
همه ائمه(ع) ،شــاهد ارائه میکند .در تفسیر آیات قرآن ،در توبه
حضرت آدم(ع) در زمین پس از خروج از بهشت ،و در بشارت به
حضرت زکریا(ع) نسبت به والدت حضرت یحیی(ع) شواهدی
بر عزاداری آنها بر شهادت سیدالشهداء(ع) وارد شده است .اما

اینکه چرا این واقعه عظیم تنها در فاصله  50ســال بعد از رحلت
ً
شهادتگونه پیامبر اعظم ،ظاهرا به دست مسلمانان نه با همیاری
غیر مسلمانان اتفاق افتاده است ،جای ّ
تأمل بسیار دارد .واکاوی
حوادث تاریخی میتواند از وقوع آنها در شرایط مشابه پیشگیری
ّ
کند .اگرچه به دلیل تســلط دشــمنان در لباس خلفای بنیامیه و
بنیعباس ،همین ســبک رویارویی با ائمه و شــهادت و حذف
فیزیکی آن بزرگواران از صحنه جامعه تا امام حسنعسکری(ع)
صورت گرفت و منجر به غیبــت امام عصر از دیدگان غفلتزده
مردم شد؛ ولی این ســؤال همچنان برقرار است که چه عواملی
دست به دست هم دادند و شرایط شهادت پنجمین خمسه آلعبا
را فراهم کردند؟ مثلث زر و زور و تزویر از زمان پاگذاشتن انسان بر
روی زمین ،توانسته است بندگان بسیاری را از خط مستقیم هدایت
الهی خارج کند .در ماجرایهابیــل و قابیل ،تزویر قابیل در ارائه
قربانی و زور او برهابیل ،منجر به قتلهابیل شد .در سرپیچیکردن
قوم بنیاسرائیل از فرامین حضرت موسی(ع) ورود این سه عامل
در جاهای مختلف مشــاهده میشود .مانند زورگویی فرعون در
ذبح نوزادان پسر بنیاسرائیلی ،تزویر فرعون و درباریان در ماجرای
ساحران که خواستند مردم ّ
متوجه معجزه بودن عصای موسی و
ید بیضا نشوند ،و برتریطلبیهای فرعون از نظر داشتن جواهرات
و به رخ کشیدن وضعیت تجملی زندگی مادی نسبت به حضرت
موسی(ع) .همراهی سه عامل زر و زور و تزویر منجر به تطمیع،
تهدید و تحمیق افراد جامعه میشود .در شهادت امام حسین(ع)

و یارانشان ،هر سه عامل به کار گرفته شده است .باید ّ
توجه داشت
که عالوه بر اســتفاده از این سه عامل به طور اختصاصی در رقم
ً
زدن این حادثه ،عمال در طول این پنجاه سال بعد از رحلت پیامبر
اعظم(ص) ،غاصبان حکومت این ســه عامل را به کار گرفته و
ً
نهایتا به تغییر ارزشهای الهی در نظر مردم منجر شدهاند .زندگی
تجملی خلفای بنیامیه و بنیعباس ،خودتحقیری را در اذهان مردم
عامی ایجاد کرد .ایثار و فــداکاری ،تقوا و ّ
تدین ،جای خود را به
مانور جواهرات و امالک در وابستگان حکومتی داد و این ماجرا از
فردای غصب خالفت در سقیفه شروع شد .به صورتی که در تاریخ
ثبت اســت ،پس از فوت طلحه و زبیر ،شمشهای طالی به جا
مانده از آنها را با پتک شکسته و بین ورثه تقسیم میکردند .ایجاد
فضای رعب و وحشت در میان مردم به دلیل حمایت از اهل بیت
هم عامل دومی بود که در طول این پنجاه ســال به کار گرفته شده
اســت .وجوب لعن بر امیرالمؤمنین(ع) بعد از هر نماز از سوی
معاویه ،از نشانههای آن است .در ماجرای تزویر نیز مقدسنمایی از
یک سو و تحریف قوانین اسالمی از سوی دیگر موجبات تحمیق
امت اسالمی را فراهم میکند .اقامه نماز جمعه در روز چهارشنبه
از سوی معاویه ،اقامه نماز صبح چهار رکعتی به جای دو رکعت
از ســوی ولیدبنعقبه ،حاکم کوفه و اقتدای مردم به او از شواهد
تحمیق جامعه است .بنابراین اگرچه فضای جامعه ،با به کارگیری
این عوامل به طور عموم بسترسازی شده بود ،استفاده اختصاصی
این عوامل هم در رقم زدن ماجرای کربال بیتأثیر نبود .گرفتن بیعت

بررسی توطئه سکوالریزه کردن هیئتهای مذهبی در گفتوگو با حجتاالسالم والمسلمین بهاری

هیئت قرارگاه جهاد تبیین است
ملیحه زرینپور
خبرنگار

   B

هیئتهای مذهبــی را چطور میتوان
آسیبشناسیکرد؟
ً
اصوال جلســات مذهبی بر یک اساسی چیده شده
و جلو میرود؛ چــه آنهایی که در حیطه قرآنی جلو
میروند و چــه آنهایی که در حیطــه اهل بیت(ع)
زحمت میکشند .مجموعه این هیئات و مؤسسات
و جلســات مذهبی هر یک راهبرد و مسیری را طی
ً
میکنند .قطعا گل ســر ســبد این جلسات در طول
قرنهای گذشته هیئات مذهبی عزاداری به ویژه در
ایام ماه محرم و صفر هســتند .به ویژه آنکه حضرت
امام(ره) هم تعبیر خاصی داشته و میفرمایند «این
محرم و صفر اســت که اســام را زنده نگه داشته
اســت» و شالوده فکری شیعه به ویژه در ماه محرم و
صفر تبیین میشود .اما هیئت و جلسهای که برقرار
میشود ،با چند مؤلفه جلو میرود :نخست ،تبیین
احکام شرعی اســت .دوم ،تطابق دادن آن حادثهای
که منجر به برگزاری این جلسه با وضعیت روز شده
است .سوم ،این جمعیت حاضر آگاهی پیدا کنند که
اگر در موقعیت فعلی چنین اتفاقاتی رخ داد ،چگونه با
آن مواجه شوند و دچار چالشهای غیر مترقبه نشوند.
ً
اینکه ما وارد جلسهای شویم ،صرفا به دید اینکه برای
فرزنــدان پیامبر اکرم(ص) برقرار شــده و مرثیهای
خوانده شــود و گریهای کنیم و بیاییم بیرون ،مد نظر
اهل بیت(ع) نبوده است؛ چون تحریک احساسات
کاری نــدارد؛ اگر بنا بر گریه بــود ،امام صادق(ع)
نمیفرمود که اگر کسی دیدگانش بهاندازه یک بال
مگس به اشک تر شود ،بهشت بر او واجب میشود.
بحث بر سر اشــک و گریه نیست و معلوم میشود
که گریه برای پله دوم اســت؛ ولی بیداری جامعه و
افراد و ظلمستیزی جامعه و افراد و سکوت نکردن در
مقابل ظلم ظالم بزرگترین شاخصه هیئتهاست؛
هیئتی که فقط بنا باشــد در آن جلسهای برای گریه
کردن برپا شــود ،به نظر من یزید و شــمر و ابن زیاد
هم میتوانند در آن شــرکت و گریه کنند و این فایده
ندارد؛ بلکه جلسهای که دشمنستیز باشد و بیداری
ایجاد کند و چالشهای جامعه را درســت بررسی
کند و موضع حقیقی جریان اهل بیت(ع) و فلسفه و
ً
بینش قرآن در این مسیر تبیین شود ،قطعا آن هیئتها
آگاهی کامل پیدا میکنند .نقطه مقابلش هم هست و
دشمن تالش بسیاری در تغییر مسیر هیئتها میکند.
با یک سرعت بسیار عجیبی هم تالش میکند؛ زیرا
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یکی از اختالفاتی که همواره در فضای گفتمانی دینی مطرح بوده است ،نسبت دین و سیاست و ساحتهای اجتماعی دین است؛ موضوعی که از اصل اسالمی
سیاسی شروع میشود و تا تمام شقوق زندگی کارکردی در جامعه اسالمی امتداد پیدا میکند؛ از این رو جایگاه هیئت در زیست مسلمانان نیز تابعی از این سر
ً
فصل است و این پرسش را روبهروی ما قرار میدهد که نسبت سیاست و هیئت چگونه تعریف میشود؟! هیئتها صرفا به حال معنوی و عزاداری و جشنهای
دینی محدود است یا این سمنها کارکردهای سیاسی و اجتماعی هم دارند؟ آیا هیئت در برابر مسائل سیاسی و اجتماعی مسئولیت دارد؟ برای پاسخ به این
پرسشها با حجتاالسالم والمسلمین ابراهیم بهاری ،استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مذهبی گفتوگو کردهایم .این مصاحبه را پیشرو دارید.
میدانــد که هم اثرگذاری هیئتها باالســت و هم
اثرپذیری مردم از هیئتها باالست .در واقع ،دشمن
به دنبال رخنه در این مجموعههاست و هر کاری هم
میکند ،مداحسازی میکند ،سخنرانسازی میکند،
اشعارســازی میکند ،روضهســازی میکند و. ...
دشمن در این مســیرها قدم برمیدارد و این بیداری
گردانندگان این هیئتهاســت که باید در مقابل این
حملهها و هجمهها ایستادگی کند .همانطور که در
ســالهای متمادی و قرون گذشته این ایستادگیها
بوده و نگذاشتهاند این خدشهها وارد شود؛ امام(ره)
اگر میفرمود سنتی عزاداری کنید ،برای همین مورد
بود .شــاید یکی از آسیبهایی که امروز هیئتها به
آن دچار شــدهاند ،الگو شدن برخی هیئتها برای
شهرستانهاست .این موضوع چندان خوب نیست
که برای نمونه استان کرمان ،خوزستان یا بوشهر که
هر کدام سبک و ســیاق و شاکله عزاداری خودشان
را دارند ،شاکله عزاداریشان تغییر پیدا کند و شبیه
فالن هیئت تهران عزاداری کنند .هیئت تهران مربوط
به تهران است و سیستان ،هرمزگان ،بوشهر و ...هم
هیئت خودشــان را دارند در همان قالب و در همان
شاکله .روایت داریم ،شخصی آمد خدمت حضرت
صادق(ص) و حضرت فرمود برایم روضه بخوان و
وی شــروع به خواندن کتابی کرد و حضرت فرمود
اینگونــه نه ،آنطــور که در والیــت و محل خودت
میخوانی بخوان ،معلوم میشود که این یک دستور
و سنت اهل بیت(ع) است.

   B

یکی از موضوعاتی کــه این روزها در
هیئتها دیده میشود و گاهی موجب
میشــود کل عزاداری حسینی از سوی
دشمن زیر ســؤال برود ،برخی افراط و
تفریطها در بیان روایات است که گاهی
غرضورزانه و با گرایش خاص سیاسی
اینها را عنوان میکنند .برای جلوگیری از
این آسیبها و اثرگذاری که روی نسل
جوان دارند ،چطــور میتوان ماجرای
اصلی را عنوان کرد ؟
رهبر معظــم انقالب وقتــی مقتلخوانی میکنند،
خیلی جالب است .ایشان میدانند مقتل حضرت
علیاکبــر(ع) و علیاصغر(ع) چگونه اســت ،اما
به عمــد از روی مقتل قابوسابنطابــوس مقتل و

اجباری از امام حسین(ع) بعد از مرگ معاویه از سوی یزید و دستور
او به حاکم مدینه که منجر به خروج اجباری امام حسین(ع) از این
شــهر و ورود به مکه و سپس خروج ایشان از مکه شد ،به شهادت
رساندن حضرت مسلم ،فرستاده امام حسین(ع) به کوفه که برای
تحکیم پیمان افرادی که دعوتنامه برای ایشــان فرستاده بودند ،به
کوفه رفته بود ،از نشــانههای استفاده از عامل زور و تهدید است.
همچنین تطمیع افرادی مانند عمر سعد و وعده حکومت ری نیز از
موارد استفاده از دومین عامل ،یعنی عامل زر است .عاملی قوی که
در عین باور برتری امام حسین(ع) نسبت به خلفا و دانستن نسبت
ایشــان با پیامبر(ص) ،توانست نظر عمرسعد را در جنگ با سپاه
ّ
اباعبدالله منسجم کند .اجتماع سی هزار نفر در مقابل هفتاد و دو
نفر امری جز تحمیق نیســت .شاید به بسیاری از آنان از نظر مادی
ّ
چیز خاصی هم تعلق نگرفته باشد؛ اما تحریف ارزشها در طول
سالیان دراز ،در بین خواص مردم و حتی بزرگان اصحاب ،توانست
روحیه تردید و ظلمپذیری را ایجاد کند .شکستن این روحیه جز با
ایثار بزرگ امام حسین(ع) ممکن نبودّ .
سر اینکه حضرت در نامه
به محمد حنفیه ،برادرشــان میفرماید« :من به جهت اصالح در
ّ
امت جدم به پا خاســتم و میخواهم امر به معروف و نهی از منکر
ّ
کنــم و بر روش جدم و پدرم علی بن ابیطالب رفتار کنم ،پس هر
کس حقیقت مرا بپذیرد ،راه خدا را پذیرفته و هر کس رد کند ،صبر
میکنــم تا خداوند میان من و این قوم به حق داوری کند ».همین
اســت .آنچه در ذکر ماجرای کربال در مجالس عزاداری و هیئات
مذهبی باید بررســی شود ،استفاده دشمنان از این مثلث شوم زرـ
زورـ تزویر است که موجبات تطمیع ـ تهدیدـ تحمیق افراد را فراهم
ّ
میکند و اکنون در حکومت اسالمی ایران که طالیهدار ایجاد تمدن
باشکوه اسالمی نوین اســت ،میتواند حوادث ناگواری ،مانند
انفجار حزب جمهوری اسالمی ،شهادت شهید رجایی و شهید
باهنر ،جنگ تحمیلی هشت ساله و شهادت ستارگان تقوا و ایثار
در آن ،هجوم فرهنگی غرب و بسیاری حوادث دیگر را ایجاد کند.

عبــارات را میخوانند و ترجمه میکنند .این خیلی
خوب اســت که مداح و روضهخوان ما و سخنران
ما در جلسه ســعی کند از روی عبارات کتب مقتل
بــه موضوع نگاه کند؛ البته یکــی از اتفاقات خوبی
که در جریان هیئتهــا رخ میدهد ،تصویربرداری
و صدابرداریهاســت؛ چون دشــمنی که بخواهد
سوءاســتفاده کند با تدوین صدا و تصویر میتواند
کار خودش را پیش ببرد .لذا همان مداح و سخنران
به نظرم باید یک دوره آموزشــی را طی کند و با علم
امروز وارد این موضوع بشــود که حتی اگر سر و ته
سخنرانیاش را هم زدند ،کسی نتواند سوءاستفاده
کند .این هنر ســخنران و ذاکر است که کسی نتواند
سوءاستفاده کند و بهانه دست کسی بدهد .استفاده
از برخی آهنگها و ســبکهایی که ممکن اســت
ســوءتفاهم ایجاد کند ،درســت نیســت .علیرضا
افتخاری میگفت ما دنبــال هیئتها راه میافتادیم
که ببینیم چه ســبکهایی میخوانند کــه ما بیاییم
ایــن را در خوانندگیمان پیاده کنیم؛ اما متأســفانه
امروز شاید برخی از ذاکرها حال ندارند برای خود
سبکسازی کنند .بســیاری میروند کار میکنند،
سبکســازی میکنند ،شعرسازی میکنند و اشعار
بســیار خوبی هم پیدا میکنند و زحمت میکشند؛
اما اینکه من امشــب در نظر بگیرم وقتی میخواهم
بروم جلسه ،چه بخوانم فایده ندارد و قطعا باید کار
بکنم و چندین ماه زحمت بکشــم و من خبر دارم.
شاید قســمت عمدهای از آنها که دارند جلساتی را
برگزار میکنند ،در ســطح کشور چنین زحماتی را
نمیکشند .جلسات کوچکی گوشه و کنار هست و
برخیها حرفهایی را میزنند که اتفاقا فیلمبرداری
ً
شده و در فضای مجازی پخش میشود .شاید جمعا
کل آن مجلس به  200نفر نرسد ،اما آن رسانه از این
سوءاستفاده میکند .برای جلوگیری از این مسائل
الزم اســت تبیین انجام شــود .من فکر میکنم اگر
اختالف نظرهایی که بیــن مجموعهها وجود دارد،
کنار گذاشــته شود و مجموعهها ســازگاری کنند و
ً
مقداری تشتتها را کنار بگذارند ،قطعا اثرگذاری
بسیار خوبی دارد .فکر میکنم در عراق بود که آقایی
اهل لبنان آمد و به من گفت که من از دوستان شنیدهام
شما جلسه آقای کریمیمنبر میروید؟ گفتم بله ،من
یک زمانهایی منبر میرفتم ،چطور مگه؟ گفت به
ایشــان بگویید عربی که میخواند ما این را در لبنان

و همه کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس نشــر
میدهیم .حتی در بیان لهجه هم مراقبت کند و اگر
فالن متن را با لهجه عراقی میخواند ،آن را کامل با
لهجه عراقی بخواند و اگر با لهجه لبنانی میخواند،
کامل با لهجه لبنانی بخواند و . ...پس معلوم میشود
که این پیگیریها و اثرگذاریها هست و دشمن هم
این را میدانــد و به دنبال از بین بردن این اثرگذاری
ً
است .قطعا ما اثرگذاری هیئتها را میدانیم و این را
هم میدانیم که دشمن خیلی به این موضوع حملهور
شــده و در ایام محرم به هر بهانهای به دنبال تخریب
ســخنرانان و ذاکران و هیئتها بــا بهانههای واهی
هستند؛ ولی یقین بدانید اتفاقات کلی که در مجموعه
سخنرانیها صورت میگیرد ،اثرگذاریاش بسیار
باالســت و آسیبهایی هم که وارد میشود  ،به ویژه
ً
در دهــه اول که عمدتا دهه شــور و روضه اســت؛
مداحان باید مراقبت کنند که از بیان شــعارهایی که
ممکن است شائبهبرانگیز باشد و از حرفهایی که
نادر و سندیتش ضعیف است ،پرهیز کنند که بهانهای
دست معاندان و سوءاستفادهگرها داده نشود.

   B

یکی از کارهای دشــمن برای تخریب
هیئتهــا تالش برای سکوالرســازی
است؛ نظرتان چیست؟
جریــان سکوالرســازی دو حالت دارد .دشــمن
همانطوری که همیشه بوده ،وقتی چیزی را میخواهد
تخریب کند ،شبیهســازی میکند .سالهاست که
شیعه انگلیســی راه افتاده و در دنیا جریان عزاداری
را به شــکل خاص و مورد توجه دنیای استکبار جلو
میبرد ،بــرای نمونه روی قمهزنــی مانور میدهد
و نســبت به آن چیزی که محبت به آلالله اســت،
ضعف نشــان میدهد .خیلی خیلی کم رویش کار
میکند و مثال خیلی نمود و رشــد در تبری جستن
میدهد و هیئت را برمیگرداند به  1400ســال قبل
و مسائل روز جامعه اســامی در آن نیست .به قول
اســتاد مطهری شمر دورانت را بشــناس .شمر در
ســال  65هجری به دست مختار کشته شد و رفت.
امام حســین(ع) در مقابل یزید ایستاد .االن جریان
سکوالرسازی این است ،یعنی هیئتهایی را آماده
میکنند که فقط و فقط نگاهشان به بعد محبتی باشد
و هیچ جریانی را نســبت به مسائل روز در آن تبیین
ً
نمیکنند و کامال اسالم رحمانی به قول برخی مطرح

میکنند و آن سیاست اصیل اباعبدالله(ع) را که در
مقابل ظالم باید بایســتند ،تعطیل میکنند .جالب
است که یک شبکه آلمانی در روز عاشورا سه نوبت
ی و قمهزنیها را بازپخش کرده است.
جریان عزادار 
آنها از اینها بهرهبرداری سیاسی میکنند و میگویند
این مسلمان بدویگرای پیکارجویی است که دیدید
و ســپس بهرهبرداری سیاسی میشود .من دو هفته
پیش با یک آقای ایرانی ساکن آلمان بحث میکردم،
گفتند اربعین و کربال و ...چیست؟ من گفتم نجات
یک گربه از شــبکههای تلویزیونی پخش میشود؛
ولی چند میلیون نفر را که در روزی خاص در مکانی
خاص جمع میشــوند و هیچ کمبودی هم ندارند،
نشان نمیدهند؟ گفت مگر میشود؟ گفتم بله .بعد
یک چیزی را گفت که آیا این جریان از قبل از انقالب
هم بوده یا یک جریان حزبی تازه ایجاد شده است؟
گفتم نه ،سفارش اهل بیت(ع) برای پیادهروی به سوی
مرقد ابیعبدالله(علیهالسالم) ،به ویژه در اربعین بوده
اســت .تبیین این مسائل و بیدارســازی آنها الزمه
خیلی از فعالیتها و زحمتهاست و از آنطرف هم
دشمن دارد تالش میکند که این بیدارسازی صورت
نگیرد .من فکر میکنم جریانهایی که در هیئتها
صورت میگیرد و گاهی ســبکهایی پیاده میشود
ً
و آهنگهایی خوانده میشــود ،دقیقا شــبیه همان
کنسرتهایی است که برخی پیاده میکنند .برخی از
این افراد این حرکتها را به هیئتها برای شکستن
حرمتها میآورند .دیده میشــود که گاهی مداح
گوشواره میاندازد و میخواند؛ البته مداح اصیل و
جلسات اصیل بسیار بسیار زیادند و اثرگذاریشان
باالســت؛ اما قوه تبلیغاتی دشمن چون قوی است،
میروند و از همان چیزهایی که خودشان ساختهاند و
به این جلسات فرستادهاند ،بهرهبرداری و سوءاستفاده
میکنند .مردم باید مراقبت کننــد که در چاله اینها
نیفتند و این دیگر به مداح و هیئت و جلسات مربوط
نمیشود .مردم وقتی دیدند قیافه مداح و سخنرانش
به امام حسین(ع) نمیخورد و مداح با گوشواره آمده
است ،باید آن جلســه را ترک کنند .کسی که روی
ً
دستش انواع نقاشــیها را کشیده و اصال نمیتواند
وضو بگیرد ،قطعا نمیتواند مداحی امام حسین(ع)
را بکند .با اینکه این موارد خیلی کم اســت؛ اما به
دلیل فضای مجازی آنها تعمدا از اینها گزارشهایی
را تهیه و پخش میکنند.
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منهای نفت
اشتغال روستایی

جامعه روســتایی بخش بزرگــی از نظام
اجتماعی و جمعیتی ایران به شمار میآید.
در روستاها عوامل و منابع ارزشمندی اعم
از عوامل انسانی و منابع طبیعی به منزله
ذخایر استراتژیک کشور وجود دارد که در
پیشرفت نقش مهمی ایفا میکنند .امروزه،
سهم زیادی از چالشهای توسعه مربوط
به عرصههای روستایی است که با توجه به
شاخصههای گوناگونی که بررسی شده،
در شــرایط ناپایدار به سر میبرد .این امر
خود موجب پیامدهای منفی و در نهایت
مهاجرت خواهد شــد؛ بــه گونهای که
میتوان گفت ،روســتاها به منزله یکی از
ارکان اصلی اقتصاد کالن ،بسترساز رشد
تولید در کشور هستند.

شاخص

ُ
آمریکای کند

به گزارش روســیا الیوم« ،جانت یلن»
وزیر خزانهداری آمریکا گفت« :اقتصاد
آمریکا در حال کند شــدن اســت .سال
گذشته رشــد ســریعی در حدود 5/5
درصد داشــتیم و توانستیم افرادی را که
در طــول همهگیری کرونا شــغل خود
را از دســت داده بودند ،به سر کارشان
بازگردانیم ».یلن با تأکید بر اینکه تورم در
آمریکا باالست ،گفت« :به فدرال رزرو
دستور داده شده است تا سیاستی را دنبال
کند که تورم را کاهش دهد؛ در حالی که
افزایش قیمت بنزین ،مواد غذایی و اجاره
مســکن ،تورم آمریکا در ماه ژوئن را به
باالترین حد خود در بیش از چهار دهه
اخیر رسانده است».

افزوده

عضو هیئت علمیدانشگاه علم و صنعت در گفتوگو با صبح صادق

واردات بازار خودرو را رقابتی نمی کند
محمد یاسینی
خبرنگار

ی دانشــگاه علــم و صنعت
عضو هیئت علم 
گفت« :هر گونه وارداتی که شــائبه رانت در آن
وجود داشته باشــد ،تأثیری در تعدیل یا کاهش
قیمتها در بازار خودرو نخواهد داشت .بنابراین
نمیتوانیم انتظار داشــته باشیم بازار خودرو در
میانمدت به ســمت رقابتی شدن حرکت کند،
ضمن اینکــه واردات خودرو به کشــور نه تنها
به کاهش رانت در ایــن حوزه کمک نمیکند؛
بلکه بسترها را برای افزایش رانت در این حوزه
افزایش میدهد».
به گــزارش صبح صــادق« ،امیرحســین
کاکایــی» کارشــناس خــودرو در گفتوگو با
صبح صادق در خصوص توسعه نیافتن صنعت
خودروسازی ،به گلوگاههایی اشاره کرد که منجر
به جلوگیری از واردات خودرو و ایجاد تحول در
این صنعت شــدهاند و گفت« :مسائل بسیاری
از جملــه دولتی بودن صنعت خودروســازی،
قیمتگذاریهای دستوری ،اعمال سیاستهای
غلطی ،مانند قرعهکشی خودرو که منجر به ایجاد
رانتهای بزرگی برای عده معدودی میشــود
در کنار تأثیرات تحریمها و ...از جمله دالیلی
است که مانع رشد و رونق در صنعت خودروی
کشور شده اســت .هر چند میتوان با قطعیت
گفت ،نقش سالها سیاستگذاری غلط و تأکید
بر تکرار آنها از نقش تحریمها در توسعه نیافتن
صنعت خودروسازی کشور بیشتر بوده است».
وی در ادامه بحث در پاســخ به این پرسش
که اگر واردات خودرو به ســرعت انجام شود،
آیا چنیــن امکانی برای خروج خودروســازی
از انحصار ایجاد شــده میســر اســت ،اظهار
داشــت« :در خصــوص واردات خودرو بدون
شــک دو گلوگاه مهم وجود دارد که مانع تحقق
این موضوع تا کنون شــده اســت .یکی از این
موضوعات تحریمها و رفع نشــدن فشــارهای
تحریمیبر اقتصاد ایران است .برای توضیح بهتر
درباره ایــن موضوع میتوان یادآوری کرد که در
سال  1397با آغاز تحریمها ،حتی چینیها نیز به
دلیل پیامدهای تحریمها و نگرانی از فشارهای
اقتصادی تحریم بر آنها از ایران رفتند ،بنابراین
امروز هیچ خودروســاز معتبــر بینالمللی به
صورت مستقیم حاضر به همکاری یا معامله با
ما نیست».
وی در این باره خاطر نشان کرد« :همکاری
نکردن گسترده خودروسازان بزرگ با ما معضلی
بزرگ اســت ،البته خودروهای چــری بنا به
دالیلی همچنان بــا کرمان خودرو کار میکند؛
اما سایر خودروسازان معتبر بینالمللی حتی از
نوع چینی به دلیل جرایم مالی آمریکا کار کردن با
صنعت خودروسازی ایران را چالشزا میدانند.

در خصوص واردات باید گفت ،کســانی که در
وضعیت فعلی امر واردات خودرو به کشــور را
ً
عهدهدار میشوند ،قطعا با شرکتهای تجاری
به شکل واســط و دالل کار میکنند و این طور
نیست که این خودروها از سوی دولت به صورت
رسمیخریداریشوند».
کاکایی در این باره توضیح داد« :واسطههایی
کــه واردات خودرو خارجی به ایــران را انجام
ً
میدهند ،قطعا هزینههای دیگری را برای مردم
ایجاد میکننــد .بنابراین این موضوع به خودی
خود به یک چالش تبدیل میشود؛ چرا که قیمت
خودری خارجی را افزایش میدهد ،ضمن اینکه
افزایش حقوق گمرکی و عوارضی که دولت از
این محل تعریف میکند نیز مانع آن میشود که
حتی با آزاد شدن واردات خودرو ،خودروهایی
اقتصادی و ارزان به دست مردم برسد ،بنابراین
ً
عمال مردم عادی که توان خرید خودرو داخلی
را ندارنــد ،از خرید خودرو خارجی هر چند به
اصطالح اقتصادی نیز محروم خواهند بود».
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطر
نشان کرد« :از این چالشها که بگذریم ،چالش
اصلی که از ســال  1396مانع بزرگی در برابر
واردات خــودرو قــرار داد ،بحث مهم مصرف
ارز بود .به گونهای که با توجه به محدودیتهای
ارزی در کشــور ،دولــت به یکــی از مخالفان
واردات خودرو خارجی به کشور تبدیل شد .حال
این سؤال مطرح میشود که مگر در حال حاضر
مشکل محدودیت منابع ارزی کشور حل شده
اســت که دولت قصد دارد واردات خودروهای
خارجی را از سر بگیرد؟ حتی اگر وزارت صنایع
هم بتواند واردات خودرو به کشــور را تسهیل
کند ،با توجه به بحث مهم محدودیتهای ارزی
و اینکه تا کنون بانک مرکزی مانع بزرگی در برابر
ً
این موضوع بوده ،قطعــا در امر واردات خودرو

کسبوکارهای خرد

ٔ
همه مــا با اصطــاح «کســبوکار
کوچک» آشنا هستیم .اگر چه تعریف
یکســانی از این اصطالح وجود ندارد،
اما به نظر میرســد بســیاری از منابع،
کســبوکارهایی را که کمتــر از ۵۰
نفر کارمند دارند ،کســبوکار کوچک
در نظــر میگیرنــد .گاهــی اوقات،
دولتهــا ،ســازمانهای بینالمللــی
و کتابهــای مرجــع کســبوکار،
ترجیــح میدهنــد کســبوکارهای
کوچــک را در کنار کســب و کارهای
متوســط قرار دهند و از اصطالح SME
ف Small and Medium Enterprises
مخف 
استفادهکنند.بیشترمنابع،مجموعههایی
را که کمتــر از  ۵۰۰نفر کارمند دارند،
 SMEدر نظر میگیرند.

بانک
تهیدستان
برنامهای برای حمایت از فقرا

همچنان با چالشهای بزرگی روبهرو خواهیم
بود».
این کارشــناس و تحلیلگر بازار خودرو در
خصوص اینکه بــه لحاظ قانونی منعی در برابر
ورود خــودرو خارجی به کشــور وجود ندارد،
گفــت« :در زمینه واردات خــودرو خارجی به
کشــور هیچ مشــکل قانونیای وجود ندارد که
برای رفع آن بخواهیم وقت مجلس را بگیریم؛
ی برای مطرح شــدن این بحث در
یعنــی لزوم 
ی یا حتی وزارت صمت
مجلس شورای اسالم 
نیست و اگر مشــکالت ارزی نباشد ،میتوان
خودرو وارد کرد .اصل ماجرا این است که بانک
مرکزی به دلیل محدودیت منابع ارزی تا کنون
مانع واردات خودرو خارجی به کشــور شــده
اســت؛ لذا تا زمانی که این معضل حل نشود؛
یعنی بــه لحاظ ورود ارز به کشــور و تأمین ارز
مورد نیاز مطمئن نشویم ،هر گونه خروج ارز از
کشور برای واردات خودرو از نظر بانک مرکزی
مخاطرهآمیز است ،لذا به نظرم در شرایط فعلی
دولــت به صورت جــدی نمیتواند بــه دنبال
واردات خودرو باشد».
عضو هیئت علمیدانشگاه علم و صنعت در
این باره بیان داشت« :هر چند ممکن است وزیر
صمت بیان کند که در این موضوع با شرکتهای
خارجی صحبت کردهایم و ارز مورد نیاز این کار
نیز تأمین شده اســت که در این جا باید عرض
ً
کنم ،قطعا این نوع واردات رانتی و بسیار محدود
خواهد بــود .بنابراین ،نمیتــوان منتظر ورود
خودرو خارجی در تعداد زیاد به کشــور بود که
منجر به شکســتن انحصار و کاهش قیمتها و
دسترســی راحت عموم مردم در خرید خودرو
خارجی شود».
کاکایی بــا انتقاد از این رویــه گفت« :آنچه
باید مدنظر یا به اصطالح هدف دولت باشــد،

این است که همه مردم با شرایط مالی مختلف
به بازار خودرو دسترســی داشته باشند و بتوانند
خودروهایی اقتصــادی و ایمن خریداری کنند.
بنابراین ،هر گونه وارداتی که شائبه رانت در آن
باشد ،تأثیری در کاهش قیمتها در بازار خودرو
نخواهد داشــت ،لذا نمیتوانیم انتظار داشــته
باشیم بازار خودرو در میانمدت به سمت رقابتی
شــدن حرکت کند ،ضمن اینکه این موضوع نه
تنها به کاهش رانت در این حوزه کمک نمیکند،
بلکه بسترها را برای افزایش رانت در این حوزه
باال میبرد».
کاکایی با انتقاد از ســخنانی که پیرامون آن
توضیحات الزم به مردم داده نمیشــود ،اظهار
داشت« :وزیرصمت به مردم گفت میخواهیم
 ۱۰۰هزار خودرو ده هزار دالری وارد کشــور
کنیم؛ در حالی که به مردم توضیح نداد قرار است
این خودروها از کدام کشورها وارد شود یا قرار
است دارای چه استانداردها و تعرفههایی باشند؟
چرا که به هرحال وقتی تعرفه واردات خودرو به
صورت موقت پایین آورده شود ،آن هم در زمانی
که دولت به شدت نیازمند تأمین بودجه و افزایش
ً
درآمده اســت ،قطعا خودروســازان داخلی از
دولت انتظار خواهند داشت که مالیات پرداختی
آنها حذف شده یا به شدت کاهش یابد ،بنابراین
اگر چنین خودرویی وارد کشــور شــود ،شک
نداشته باشــید که این خودروها ،خودروهایی
خواهند بود که برای خودروسازان رانت ایجاد
خواهد کرد ،به خصوص که اگر انحصار واردات
خودرو خارجی به خودروسازان داده شود!»
ً
وی در این باره توضیح داد« :این ماجرا عینا
مانند توزیع رانتی اســت که در فروش اینترنتی
و قرعهکشــی خودرویی ،مانند پژو پارس وجود
دارد؛ چرا که ســود  50درصدی خالص برای
خریدار این خــودرو با قیمت دولتــی دارد ،به
همین دلیل است که شاهد صف چهار میلیونی
برای نامنویســی خرید این خودرو هستیم ،در
حالی که اگر ایــن خودرو به قیمت عادی و آزاد
ً
فروخته شود ،قطعا با مشتریان بسیار کمیکه آن
هم خریداران و مصرفکنندگان واقعی هستند،
رو بــه رو خواهیم بود و خبــری از این صفها
نخواهد بود».
امیرحسین کاکایی در پایان گفتوگوی خود
با صبح صادق خاطر نشان کرد« :به دالیل عنوان
شده در حال حاضر واردات خودرو خارجی با
چالشهای جدی روبهروست ،لذا تا چالشهای
موجود حل نشود ،حتی اگر هم وارداتی صورت
بگیرد ،وضعیت بازار خودرو در کشور به سمت
رقابتی شــدن پیش نمیرود و بازار مناســب و
خوبی در پی نخواهیم داشت؛ بلکه شاهد بازار
رانتی خواهیم بود که آن زمان باید داســتانهای
مربوط به بــازار را تجزیه و تحلیل کنیم که این
بازار رانتی چگونه پیش خواهد رفت».

کتابخانه
«محمد یونس» اقتصاددان و متفکر مســلمان بنگالدشی که عمده
شهرت خود را به واسطه تالشهایش در تأسیس و گسترش بانکی با
عنوان گرامین بانک دارد ،در کتاب «بانک تهیدستان» نحوه تأسیس،
راهاندازی و گســترش این بانک را بررسی کرده است .اگر چه مدل
عملکرد این بانک شاید با توجه به مدل اقتصاد بنگالدش قابل تعمیم
یا مشابهســازی با اقتصاد ایران نیست؛ اما مدل و فلسفه تأسیس این
بانک میتواند آموختههایی را برای سیاســتگذاران ایرانی به همراه
داشته باشد که در ذیل به اختصار به برخی از آنها اشاره میشود.
ایده اولیه ایجاد بانکی که بتواند به فقرا تســهیالت داده و در واقع
با پرداخت تسهیالت خرد به فقرا در راستای ریشهکنی فقر حرکت
کند ،پس از قحطی فراگیر ایجاد شده در بنگالدش طی دهه  1970به
ذهن یونس خطور میکند .او متوجه میشود در حالی که بسیاری از
مردم این کشور با گرسنگی مواجهند ،حجم قابل توجهی زمین بایر در
این کشور وجود دارد که میتواند بخش قابل توجهی از این قحطی را
تعدیل کند .وقتی به دنبال دالیل بایر بودن این زمینها میرود ،متوجه
میشود مشکل اصلی در تأمین ســرمایه مورد نیاز برای کشاورزی
در این زمینهاست .ایده خامی که در نهایت به تأسیس و راهاندازی
بانکی به نام گرامین یا همان بانک روستایی تبدیل میشود.
فعالیت گرامین بانک بر خالف باور رایج در شبکههای بانکداری
موجود و مرســوم در دنیا بر مبنای اعطای وام و دیگر خدمات بانکی
به فقرا قرار دارد؛ به گونهای که  ۹۰درصد کسانی که از این بانک وام
دریافت کردهاند ،زنان سرپرست خانوار بودهاند و سازوکار حمایتی
آن نیز بر پایه پرداخت وامهای خرد برای راهاندازی کسبوکارهای

کوچک و خودکفایی مالی تدریجی است .نرخ بازپرداخت وامهای
مذکور در گرامین بانک نزدیک به  ۹۶درصد بوده اســت .این یعنی
ً
اتفاقا بــر خالف ظاهر امر فعالیتهای ایــن بانک با وجود ماهیت
حمایتی و کمکی تا حد مناسبی ســودده نیز بوده؛ چرا که مطالبات
معوق و سوخت شده در این بانک عددی نزدیک به صفر بوده است.
یکی از دالیل موفقیت و شــهرت این بانــک را میتوان توجه به
طبقات پایین جامعه و امکان وامدهی به این طبقات بدون وثیقه مالی
دانست؛ به گونهای که نوعی وثیقه اجتماعی جایگزین وثیقه مالی شده
اســت .روند کاری گرامین بانک برای این کار این بود که وامدهی به
گروههای پنج نفــره صورت گرفته و هر فرد برای دریافت وام باید به
گروه پنج نفرهای بپیوندد .گروهی که کلیه اعضای آن به بازپرداخت
منظم اقســاط وامها متعهد هستند .از طرفی هر وام گیرنده در اولین
نوبت میتواند مبلغ کمی را به عنوان وام دریافت کند؛ اما در صورت
بازپرداخت منظم همه اقساط ،میتوانند میزان دریافت وام خود را در
نوبت بعد  ۱۰تا  ۱۵درصد افزایش دهند .با این دو اقدام یک سازوکار
انگیزشی از جنس اجتماعی ایجاد شد که در کنار سایر نظارتهای
رایج برای بازپرداخت اقساط ،وامهای گرامین توانست نظم باالیی را
در بازپرداخت اقساط حاکم کند.
دیگر ویژگی مهم گرامین بانک هدف قرار دادن زنان اســت؛ به
گونهای که بیش از  ۹۵درصد وامگیرندگان این بانک را زنان تشکیل
میدهند .چنانچه قبل از تأسیس و آغاز فعالیت این بانک حدود یک
ت گیرندگان شبکه بانکی بنگالدش را زنان شامل
درصد از تسهیال 
میشدند.

منبر

7

ملت امام حسین

(ع)

دین
سیاست

شماره  | ۱۰57دوشنبه  10مرداد ۱۴۰۱

گفتاری از آیتالله سیدمحمدمهدی میرباقری
درباره ســوره حجرات گفتهاند کــه درباره مواعظ
اخالقی اســت؛ ولی تلقی حقیر این است که این
سوره ،مســیر ّامتســازی بر محور وجود مقدس
نبیاکرم(ص) را به ما می َگوید و موانع این امت را
ُ َ ِّ
به ما نشــان میدهد« .يا أ ُّي َها َّال َ
ذين َآم ُنوا ال تقد ُموا
َ َّ ُ َّ َ َّ َّ
َْ َ َ َ ّ َ َ ُ
الل َه َس ٌ
ــميع
ــول ِه و اتقوا الله ِإن
بَين يد ِي الل ِه و رس ِ
ع ٌ
ليم»(حجرات )1/اگر بناست امتی حول این پیامبر
درست شــود ،نباید کسی جلوتر از ایشان راه برود.
حضرت دارند طرحــی را در عالم جلو میبرند و
این آیه میگوید اینطور نباشــد که جلوتر از طرح
حضرت ،طــرح خودتان را رو کنیــد؛ جبهه نفاق
همیــن کار را میکــرد و در مقابل طرح حضرت،
طرح جدیدی به پا میکــرد ...تمدن مادی فضا را
تاریک و جهل آلود میکند...
حاال سیدالشهداء(ع) چطور امت را از این مسیر
تمدن مادی عبور دادند و امت دیگری ساختند؟ با
ََ َ
دادن خون«َ .و َبذ ل ُم ْهج َت ُه ِفيک» حضرت بساطی
بــه پا کردند کــه کل عالــم را وارد داالنی از حزن
کرد .حضرت این طور روی بساط لهو و لعب خط

ُ َّ ْ
ُ
ََ ْ َ ُ
ت َّالر ِز َّية َو َجل ِت ال َ ُم ِص َيبة ِبک
کشیدند« .لقد عظ َم َ ِ 
ْ
َع َل ْي َنا َو َع َلى َجميع أ ْهل َّ
الس َم َاو َ ْ
ض»؛ در
ِ
ات و الر ِ
ِ ِ ِ
روایات سر دو مســئله برای ایجاد امت تأکید شده
است .این دو مسئله در اصل دو خط اتصال با امام
حسین(ع) است که اثر خیلی فوقالعادهای دارند.
یکی از این دو گریه برای حضرت و دیگری زیارت
حضرت است.
حاال نقش گریه و زیارت در ّامتسازی چیست؟
ببینید در ایجاد تمدن مادی ،توریسم نقشی اساسی
دارد؛ چون فرهنگ را انتقال میدهد و موانع تشکیل
تمــدن مادی را کم رنگ میکنــد .آن وقت زیارت
سیدالشــهداء(ع) نمیتواند چنیــن کاری بکند؟
زیارت حضرت نمیتواند کثرتهایی را که شیطان
به پا میکند ،بههم بزند و جایش یک تجمع درست
کند؟ لذا زیارت محور تجمع حول امام است ...در
زیارت عاشورا ،اتفاقاتی که در این اتصال میافتد،
آمده است .ما باید بفهمیم که عاشورا ،درگیری با ابن
زیاد و شمر نیست؛ درگیری با کل جبهه شیطان در
تاریخ است .ما در موضعگیریها در زیارت عاشورا

ََ
َّ ُ ً
از لعن شروع میکنیم؛ «فل َع َ ن الل ُه أ َّمة» و تا برائت
َ ْ ٌ َ ْ َ ََ ْ َ
ب ِلم ن حاربکم ِإلى
و جنگ جلو میرویم؛ «حــر 
ْ
َي ْوِم ال ِق َي َام ِة» عاشورا جنگ بر سر نظامات اقتصادی
و امپریالیســم و ایــن بازیها را کنــارمیگذارد و

ِّ ْ
فقط صف دیگری شــکل میگیرد«ِ .إني ِسل ٌم ِل َم ْن
ْ
َ ََ ْ َ َْ ٌ َ ْ َ ََ ْ َ
کم ِإلى َي ْوِم ال ِق َي َام ِة» بعد
ب ِلم ن حارب 
سالمکم و حر 
صف درگیــری ،یک خونخواهی هم اتفاق
از این
َ ْ َْ ُ َ
ي َط َل َ
ب َثار ْ
کم»...


ن
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ن

«أ
افتد،
می
ِ
ِ

کارشناس علوم دینی

کشوری با مرزهای عشق
بهمناسبت فرارسیدن ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(علیهالسالم)
سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

انسانها در طول حیاتشان با سبکهای گوناگون
زندگی مواجه میشــوند که مجبور هستند یک یا
چند ســبک را بنا به تمایالت درونی و جاذبههایی
که در سبکها وجود دارد ،انتخاب کنند .سبکهای
زندگی هم میتواند خدایی باشــد و هم میتواند
شــیطانی باشد .در ســبک زندگی خدایی و الهی
آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد ،این است که همه
ما باید در راهی که ب ه خداوند میرســد ،حرکت
کرده و رفتارمان را با دســتور و رضای او هماهنگ
کنیم .خداوند برای تشــخیص و انتخاب ســبک
درســت زندگی ،قدرتی در وجود همه انســانها
قرار داده است که بهراحتی میتوانند راه درست را
پیدا کنند .قدرتی که در قرآن از آن سخن گفته شده
است ...« :خدا ايمان را براى شما دوستداشتنى
گردانيد و آن را در دلهاى شــما بياراســت و كفر
و پليدكارى و سركشــى را در نظرتان ناخوشايند
ساخت(»...حجرات )7 /انسانها باید بدانند که
راه و رســم «حق» همیشه در زمین جاری است و
همگی خودآگاه یا ناخودآگاه به آن عمل میکنند یا
دوستش دارند؛ البته باید شرایطی وجود داشته باشد

سلوک

مهلتی که خداوند
به کافران میدهد!
علیرضا حاجی محمدصادق

مکتب

که بتوانند در این مسیر قرار بگیرند .عالقه انسان به
حق و مطالبه همیشگی قابل انکار و کتمان نیست و
باید توجه ویژه و خاص به آن داشت .پس باید آنان
راکه در مدار حق هســتند ،بنده خدا دید و آنان را
که با حق مبارزه میکنند ،بنده شیطان ،که با فطرت
خود مبارزه میکنند .تفاوت بندگان خدا با بندگان
شــیطان هم این اســت که بندگان شیطان تحت
تسلط او هســتند و جهتگیریهایشان همیشه
آلودگی و ضاللت ایجاد میکند؛ ولی بندگان خدا
با توجه به تشخیص ،انتخاب و اطاعتی که دارند از
آلودگیهای روحی ،اخالقی و فکری پاک هستند.
اینکه اینچنین هستند ،البته لطف ،نعمت و منتی
از ســوی خداوند است که میفرماید« :خدا ايمان
ت داشــتنى گردانيد و آن را در
را براى شــما دوس 
دلهاى شما بياراست و كفر و پليدكارى و سركشى
را در نظرتان ناخوشايند ساخت(».آلعمران)164/
نمونه بارز آن نیز زندگی مــردم در زمان جاهلیت
بود که دچار ضاللــت و گمراهی زیادی بودند که
تاریخ برخی از آنان را ثبت کرده اســت .وضعیتی
که در دیگر سرزمینها نیز وجود داشت .آنچه این
آلودگیهای روحی برای انسان به ارمغان میآورد،
انتخاب راههای غلط است ،بهصورتی که برای رفع
نیازهای خود بدترین راه و روش را انتخاب میکنند
و مــدام در حال ضربه زدن به خــود و همنوعان و
مخلوقات خدا هستند .در حالیکه عالقه به ایمان

آیه

میتواند انتخاب درست را آسان کند ،جهت و نگاه
را درســت کند و در یک لحظه انســان را از فرش
به عرش ببرد .بهعبارتی تنها بودن انســان با فطرت
خود و میلی که به حــق دارد میتواند او را نجات
داده و در مسیر درست قرار دهد و این شرایط شامل
حال همه انسانهاســت .البته در این بین ،بندگان
مؤمنی هســتند که بهدالیل مختلف نمیتوانند از
فرصتهای خاص استفاده کنند و عقب میمانند.
برای نمونه ،عالقه به ایمان در وجود جناب وهب
نصرانی ،که همراه با همسر و مادرش در راه کربال
در منزگاه «ثعلبیه» بهدست حضرت اباعبدالله(ع)
مسلمان شــدند ،ایجاد شد و با استفاده از فرصتی
که امام حســین(ع) در اختیار او قرار داد خود را به
باالترین مقام رســاند؛ زیرا تمام وجودش را آماده
دریافت انوار حق از ســوی امام معصوم(ع) کرده
بود؛ در حالیکه برخی مؤمنان تمام وجود خود را
برای جمع شــدن گرد امامشان آماده نکرده بودند.
اینکه دعوت حضرت اباعبدالله(ع) از بسیاری از
یاران پیامبر(ص) ،علما و خــواص برای حضور
در کنارش بینتیجه ماند ،امــا دعوتش از وهب و
افــرادی همانند او نتیجه داد ،بــه انتخاب آگاهانه
و عالمانهشــان برمیگــردد ،نه دعــوت امام(ع)؛
بهعبارت دیگر همان دعوتی که امام(ع) از خواص
داشت از برخی افراد دیگر هم داشت؛ اما اجابت
کردن آن دعوت به افراد و انتخابشان برمیگشت،

احکام

نه تفاوت در دعوت امام(ع).
نتیجه آنکــه تغییر روش زندگی بــا دیدن امام
حسین(ع) و پذیرش فرمان ایشان ،از سوی وهب
اتفاق افتاد؛ اما از جانب بسیاری از علما اتفاق نیفتاد.
نقطه پــرگار در زندگی صحیــح الهی و اخالقی،
امام معصوم(ع) اســت که همه باید گرداگرد او در
گردش باشــند وگرنه راه را گم میکنند .حضرت
سیدالشهدا(ع) برای معرفی حق و روشن کردن راه
بندگان خدا قیام فرمودند تا در طول تاریخ هر کسی
پیام ایشان را شــنید ،سمت او بیاید و خود را آماده
دریافت دســتورات و راهنماییهای امام(ع) کند.
فرصتی ناب و خاص که همیشه در اختیار انسانها
قرار گرفته تا مانند یاران اباعبدالله(ع) راه هزار شب
را یکشبه طی کنند .امام برای معرفی زندگی الهی
انســانی مبارزه کرد و از کشته شدن در این راه هم
باکی نداشــت؛ زیرا میدانست کشته شدن در این
راه هم اثرگذار اســت .در کل دعــوت امام(ع) به
سمت حق مخصوص افراد خاص در زمان خاص
نبــود؛ بلکه برای همه انســانها در تمام زمانها و
مکانها بود .امام حســین(ع) وظیفه خود دید که
انســانها را حول کلمه الله جمــع کند ،مرزهای
نــژادی ،فرهنگی ،اعتقادی و مــادی را کنار زده و
همه انسانها را در جامعهای واحد و الهی با مرزی
از عشق به خدا جمع کند؛ بههمین دلیل است که
میگوییم «حب الحسین یجمعنا».

راهنما

سرمایه اشک

جبران کوتاهی

سبک زندگی اسالمی

اســتاد شیخحســین انصاریان :روزی از عالمه طباطبایی(ره)
پرسیدند چه شد تو عالمه شدی؟ ایشان فرمودند« :با دو سرمایه
من عالمه شــدم؛ نخست نماز شــب بود ».نماز شب عملی
مستحب اســت؛ اما خداوند در قرآن کریم برای اقامهکنندگان
نماز شب پاداش فراوان وعده میدهد و کسی در عالم نمیداند
پاداش نماز شب چیســت؛ بنابراین انســان میتواند با اقامه
نماز شــب انرژی و نیروی الهی فــراوان دریافت کند .عالمه
طباطبایی(ره) دومین سرمایه را توسل و اشک بر مظلومیت امام
حسین(ع) بیان کردند و فرمودند« :من با قدرت نماز شب و با
اتصال به معنویت امام حسین(ع) عالمه شدم».

پرسش :زن علویهای ادعا میکند که پدرش در پرداخت هزینه
خانوادهاش کوتاهی کرده و مجبور به گدایی در کنار مســاجد
شــدهاند تا از این طریق مالی بهدســت آورده و مصرف کنند.
اهالی منطقه هم آن سید را فردی ثروتمند ،ولی خسیس نسبت
به خانوادهاش میدانند ،آیا دادن نفقه آنان از سهم سادات جایز
اســت؟ بر فرض که پدر بگوید بر من فقط دادن هزینه پوشاک
و خوراک واجب است ،ولی پرداخت بقیه مخارج مانند لوازم
اختصاصی زنان و پول روزانه کودکان واجب نیست ،آیا میتوان
به مقدار رفع احتیاج از سهم سادات به آنان داد؟

حجتاالسالم والمسلمین علی رحمانی :بهدلیل اهمیتی که سبک
زندگی در حوزههای عمومی پیدا کرده ،سیاستگذاران فرهنگی
و سیاســتمداران در عرصه حکمرانی نیز از آن غفلت نکردهاند.
تردیدی نیست که بیتوجهی به این حوزه برنامهریزی و مدیریتها
را تحت تأثیر قرار خواهد داد .نفوذ رسانهها واسطهگری شبکههای
اجتماعی ،یکی از مهمترین حوزهها به شمار میآید که دستخوش
ً
تغییر شده است .سبک زندگی مقوله کامال عملگرایانه است و با
نگا ه عملگرایی باید به این مفهوم نگاه کرد و آن را نمودی از رفتارها
ً
دانســت ،نه صرفا گفتار و اندیشه .امروزه سبک زندگی ،سنجش
پیشرانههای تحول و تغییر اجتماعی و سیاسی قلمداد میشود.

پاسخ :در صورت اول اگر نمیتوانند نفقه خود را از پدرشان
بگیرند ،جایز اســت به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان
داده شود .همچنین در صورت دوم ،اگر عالوه بر خوراک
و پوشاک ،به چیز دیگری که مناسب حالشان است ،نیاز
داشته باشند ،جایز است بهمقدار رفع نیاز از سهم سادات
به آنان پرداخت شود.
اجوبةاالستفتائات ،س 1017

انســانها نمیتواننــد هــر موفقیــت و
پیروزیای را که در دنیا بهدست میآورند،
دلیل بر حق بودن خــود بدانند .موفقیت
در ایــن دنیا را باید موفقیتی دانســت که
خیر آخرتی دارد و مورد رضایت خداوند
اســت .بســیاری از انســانها بهواسطه
نشــناختن مؤلفههــا و ارکان موفقیــت
و شکســت ،در برداشــت خود اشــتباه
میکننــد و بهخطا خود را موفق یا ناموفق
میدانند .این اشتباه سبب میشود حق و
باطل مخلوط شده و اهل حق یا باطل نیز
ناشــناخته بمانند .خداوند در قرآن کریم
کافران میگوید:
در مورد مهلــت دادن به
َ
َّ
َ َ َّ ُ
َ«و َ
الي ْ َح َس َب َّن ال ِذ َين کف ُروا أن َما ن ْم ِلي ل ُه ْم
َ
َ ْ ٌ ُْ
ْ َّ َ ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ــهمِ ،إنما نم ِلي لهم ِليزدادوا
خير ِلنفس
إ ْث ًماَ ،و َل ُه ِْم َع ِ َذ ٌ
اب ُم ِه ٌين»؛ و کســانیکه
ِ
کافر شــدند ،گمان نکننــد مهلتی که به
آنــان میدهیم به سودشــان خواهد بود،
جز این نیست که مهلتشان میدهیم تا
بر گناه خود بیفزاینــد و برای آنان عذابی
خوارکننده اســت .کافران با ارتکاب گناه
به موفقیتهایی دســت پیــدا میکنند و
خواســتههای خود را عملی میکنند؛ اما
وقتی میبینند کســی مزاحم آنها نشد و
مانعی در برابرشــان بهوجود نیامد ،فکر
میکنند دلیلش حقانیت آنها بوده است؛
اما در واقع خداوند به آنها مهلت میدهد
تا بیشتر گناه کرده و خود را آشکارتر کنند.
در حقیقت ،آنها با مهلتی که خدا میدهد،
میفهمند که نتیجهگیریشــان در مورد
بر حق بودن اشــتباه بــوده و در واقع هیچ
موفقیتی بهدست نیاوردهاند .شاید بگویید
این مهلــت دادن موجب ضربه و صدمه
به دیگر انسانها هم میشود؛ اما اگر این
مهلت نباشد ،نه میتوان برای کافران و نه
برای دیگر انسانها حجت و دلیل آورد که
برخی انسانها کافرند و در راه باطل بهسر
میبرند .از طرفی این مهلت که خداوند به
کافران میدهد ،استنباط آنها از موفقیت و
شکست را به حقیقت اتفاق افتاده نزدیک
میکند .آیه شریفه فوق یکی از آیاتی است
که حضرت اباعبدالله(علیهالســام) در
شب عاشورا و در خیمهشان آن را تالوت
فرمودنــد* و با کنایه به مــا فهماندند که
پیروزمندان این میدان در واقع شکســت
خوردهترین انســانهای تاریخ هســتند.
هنگامى که به فرمان يزيد ،امام حسين(ع)
به شهادت رسيد ،خاندان آن حضرت را
به اسارت به کاخ يزيد در شام بردند .يزيد
در مجلس خود با غــرور تمام خطاب به
حضرت زينب(س) گفــت« :ديديد که
خدا با ماســت»! حضرت(س) در پاسخ
او ،آيه  178ســوره آلعمــران را تالوت
کرد و فرمود« :من تو را پســت و کوچک
و شايسته هرگونه تحقير مىدانم .هرآنچه
مىخواهى انجام بده ،ولى بهخدا سوگند
که نور خــدا را نمىتوانى خاموش کنى.
آرى ،بــراى چنين افــراد خوشگذرانى،
عــذاب خوارکننده آماده شــده ،تا ّ
عزت
ّ
خيالى و دنيايى آنان ،با خــوارى و ذلت
در آخرت همراه باشد(».تفسير نور ،ج،1
ص )660در مقاتل آمده اســت که یکی
از سربازان ابن سعد لحظهای که در شب
عاشــورا این آیه را از امام(ع) شنید ،آ ن را
تفسیر بهرأی کرد و خودش را حق خواند
و امام(ع) و یارانش را باطل معرفی کرد؛
اما مدتی نگذشــت که یزیــد ،یارانش و
مردم آنزمان که شاهد ،ناظر یا ساکت در
واقعه روز عاشورا بودند ،به شکست همه
یزیدیان پی بردند.
*سخنان حسینبنعلى (ع)
از مدینه تا کربال ،ص209
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سردار سالمی

مساحت سیاسی آمریکا
در حال عقب رفت است
سرلشکر حسین سالمی ،انقالب اسالمی
را مولد آگاهی و پیشتاز مبارزه با جهالت
مــدرن قلمداد و با تاکید بــر اینکه ایمان
مبتنی بر آگاهی ریشهدار و مستحکم است
 ،کار هادیان سیاسی سپاه را یک رسالت
تاریخی و تعیین کننده در فضای تقابل بین
استکبار و اسالم دانست.
بــه گــزارش خبرنگار صبــح صادق
سردار سرلشــکر حسین سالمی فرمانده
کل ســپاه پاســداران انقالب اســامی
در ســیامین همایش هادیــان و مدیران
سیاسی سپاه گفت :دشمن سعی میکرد
جهان را در یک تراکــم بردگی نگه دارد.
یعنی میخواســت با مظاهر دنیا مردم را
در یک جهالت عمیــق محبوس کند .اما
بــا طلوع افق ذهن امــام(ره) این جهلها
کنار زده شــد و نهضتی در علم و آگاهی
طلوع کرد .نهضتی که با تمام سختیها،
تحریمهــا ،جدالهای روانی دشــمن و
فشارهای سنگین سیاســی تا کنون رو به
رشــد بوده است و عرصه تقابل را به سود
اسالم کشانده است .به گونهای که توانسته
مدیریت و کنترل را به دست خود بگیرد.
وی افزود :این پیشــروی انقالبی هم
در بعد ذهن بود هم در ابعاد جغرافیایی،
سیاسی و اقتصادی که تاثیرش در دنیا قابل
قضاوت است.
فرمانده کل ســپاه با اشاره به شکست
آمریکایی ها در پیگیری راهبرد تحریم و
فشار حداکثری خاطرنشان کرد:
وقتی در جنگ اقتصادی هســتیم اما
هیات و شکل یک کشور شکست خورده
را نداریم این نشانه پیروزی و بیانگر این
حقیقت است که مردم باور دارند کشور
در مسائل نظامی ،سیاسی و پیشرفتهای
فرهنگی به ســمت اقتدار ،پیشــرفت و
تحضیض و برانگیختگی میرود.
سرلشکر ســامی با اشــاره به اینکه
بیــرقداران علم و آگاهــی باید حقیقت
دشمن را به خوبی بیان کنند ،تصریح کرد:
دشمن قادر به رویارویی شفاف  ،صریح و
صادقانه در میدان مبارزه با شــما نیست ،
نگاهی به ایــن فضای مجازی و موهومی
بیاندازید ،به گونهای آن آراستهاند که در آن
همه چیز مبهم و تردیدپذیر دیده میشود.
فرمانده کل ســپاه فضای موهومی دشمن
را فضای تکثیــر ناامیدی و قلب حقیقت
توصیف کرد و افزود :بدون تردید اگر این
فضای موهــوم را در جهاد تبیین ،واضح
و روشــن بیان نکنیم در جدال تبیین موفق
نخواهیمبود.
وی گفــت :اینکه دشــمن از خطوط
مقدم خود که در اعماق ذهن و جغرافیای
بشــری ایجاد کرده بــود در حال عقب
نشینی است ،یک حقیقت است .باید باور
کنیم که بین ما و دشــمنان ما یک حالت
جزر و مد است .هر گاه که ما مد میکنیم،
دشــمن به حالــت جزر عقب نشــینی
میکند .این مســاله دائمی و همیشگی
بوده و در همه عرصههای انقالب جاری
است.
فرمانده کل ســپاه با اشــاره به اینکه
مساحت سیاســی آمریکا در حال عقب
رفت و شکست است ،خاطرنشان کرد:
دولت سازیهای متداول آمریکا را که به
صورت دومینو در حال شکســت است؛
خوب نگاه کنید .به فرار آنها از افغانستان
توجه کنید .به رئیس جمهوری که درعراق
قرار اســت انتخاب شــود دقت کنید .به
شکســتهای آنان در سوریه و مصر نظر
کنید .به برنامهها و طرحهای کالنی که در
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بصیرت
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رژیم صهیونیستی به پا کرده بودند ولی به
حاشیه کشیده شد دقت کنید .این موارد
نشانههایی هستند که از یک اتفاق بزرگ
خبر میدهند و آن شکست آمریکاست.
سرلشکر سالمی تاکید کرد :دشمنان
ما امروز حتی نمیتوانند به یکدیگر کمک
کنند آنها از هم گسســته و جدا شدهاند،
چرا که صیغه اخوت آنها را شیطان رجیم
خوانده اســت و عناصر و عواملی که که
آنهــا را بهم متصل میکنــد از بین رفته
است.
وی با تاکید بر اینکه امروز نه عربستان
میتواند برای آمریکا کاری کند ،نه آمریکا
برای عربستان گفت :عربستانی که با پول
به کمک آمریکا میرسید امروز برای حل
مشــکالت اقتصادی خود کم توان شده
است.
سرلشکر ســامی تصریح کرد :اینکه
عربســتان در یک جنگ نابرابــر به دنبال
صلح با یمن است ،نشان میدهد عربستان
اوضاع بهم ریختهای دارد .عربســتان در
موقعیت حفظ دور تک است .یعنی تمام
تالش خود را بــرای حفظ تمامیت خود
یدهــد حتی به بهــای صلح با
انجــام م 
کشوری که با او در حال جنگ است.
فرمانده کل ســپاه در خصوص ســفر
جوبایدن به خاورمیانه هم گفت :جوبایدن
از سفر اخیر منطقه ای خود با دستان خالی
و بدون هیچ دستاوردی به خانه بازگشت
و این اتفاق ناشــی از حرکتهای مومنانه
و آگاهی بخش رهبر معظــم انقالب در
منطقه اســت کــه تحت ضوابــط دقیق،
دشمنشناســیهای وســیع ،تجربیات
طوالنی مــدت و حکمتهــای بالغه و
منحصر به فرد ایشان شکل گرفته است.
سرلشکر ســامی به هادیان سیاسی
تصریح کرد :واقعیات را به مردم بگویید.
کشور خودتان را با کشورهای که قدرت
بیســابقهای در فیلم و ســریال و ادراک
ســازی و مدیریت دارند ،مقایسه کنید.
بــا دقت تفاوتهــا را احصــا کنید .آن
وقت روشن میشــود کدام کشور غرق
در سختیها و مشــکالت است .مطمنا
خواهید دید که مشــکالت دشــمنان ما
بسیار بیشتر از مشکالت ما است.
وی دریا ،انرژی ،زمین ،دانش ،هوش،
ایمان ،مکتب ،عاشورا ،امام حسین(ع)،
امام خمینی(ره) ،رهبــر معظم انقالب
را از سرمایه های و داشته های قدرتمند
ایران اسالمی توصیف و افزود :در کجای
عالــم با وجود ســختیها و دغدغههای
موجود مردم با شور و شعف این چنین در
روز عید غدیر به خیابان میآیند؟ دشمن
چشــم دیدن اینها را ندارد و تمام سعی
خودش را میکند تا با روح شــیطانیاش
در جهت عکس این حقایق صحبت کند.
فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه اراده

دشمن سست شده ،اظهار داشت :دشمن
همیشه با اراده شــناخته میشود .ابزارها
تابع ارادهاند .اراده دشــمن سســت شده
اســت .یاس و ناامیدی در چهره دشمنان
دیده میشــود .نباید یاس و ناامیدی در ما
به وجود بیایــد ،ناامیدی فقط برای جبهه
دشــمن اســت .امید صفت جبهه اسالم
است.
سرلشکر سالمی تصریح کرد :پیمودن
قلهها ســخت اســت اما این مشــکلی
نیســت که مخرب باشــد .این سختیها
قدرتآفرین هستند .مانند کشتیگیری که
برای نبرد با حریف متحمل ســختیهای
فراوانی میشــود امــا در نهایت پیروزی
شــادمانه دارد .جامعه ما در انگیزه ،امید
و حرکت چیــزی کم ندارد و حتی در این
سالها به این سرمایه بزرگ افزوده هم شده
است.
وی در تبیین وضعیت امروز ملت ایران
و دشمنان نظام و انقالب گفت  :شما امروز
میتوانید در ســواحل مدیترانه قدم بزنید
و قدرت اســام را ببینید.کالفگی دشمن
به وضوح دیده میشــود .دشــمن برای
شکست ما تمام مســیرها را رفته است.
هیچ قدرتی نیست که اعمال نکرده باشد.
هــر آنچه که بوده انجام داده اســت اما به
نتیجه نرسیده است.
فرمانده کل ســپاه با اشــاره به سرود
«سالم فرمانده» خاطرنشان کرد :این یک
ندای آسمانی ،یک بیان لطیف الهی است
که ژرفای عمیق انسانی را نشان میدهد.
نوجوانان و جوانان برای امام زمان(عج)
اشک میریزند .درحالیکه دشمنان تصور
میکردند دیگر کســی رغبتی برای این
حرکات الهی نداشــته باشد اما به یکباره
همه چیز بر خالف رویا و تصور دشــمن
شد .پدیده ای ســاده اما شگفتانگیزی
شــکل گرفت که تــا عمق وجــود افراد
نشســت .چقدر دشــمن برای تسخیر
ذهنها ،قلبها قدم برداشــته بود اما به
یکباره با یک تــاش خداخواهانه تمام
نقشه های آنها از بین رفت.
سرلشــکر ســامی در پایان اظهار
داشت :امروز فراوانی جمعیت ،قویترین
رکن قدرت ما اســت .ما نیازمند تربیت
افرادی مومن ،متعهد ،منســجم و بصیر
هســتیم .انقالب ما از طریق همین مردم
به پیروزی رســیده اســت .نصــر و فتح
و ظفــر الهی که هر ســه بــرای غلبه بر
دشــمن کفایت می کند همراه ما است.
دشمن میخواهد با وارونه سازی تاریخ،
مهرههای طواغیت را قهرمان نشان دهد.
دشــمن میخواهــد این انقــاب را که
خانهشان را خانه عنکبوت کرده است از
میان بردارد ،اما شــما ناامید نشوید و به
نصر و فتح و ظفر الهی امیدوار باشید که
پیروزی حتمی است.

حجتاالسالم والمسلمین حاجیصادقی

اگر جهاد تبیین نبود
اثری از عاشورا نمیماند

حجتاالسالم والمسلمین حاجیصادقی،
نماینده ولیفقیه در ســپاه ســخنرانی کرد
و گفــت« :تأثیرگــذاری هر کــس بهاندازه
خودسازی اوست .برای هدایت باید از خود
شــروع کرد .تأثیرگذاری به ایمان ماســت.
بــه باور بــه تحلیلهای خداوند اســت .ما
به تحلیلهــای خودمان بــاور داریم؛ اما به
تحلیلهای خداوند اعتقاد راســخ نداریم.
فکر میکنیم فرزند بیشتر تربیت را و اقتصاد
را ســختتر میکند؛ اما این در حالی است
کــه خداوند به ما وعده داده اســت خودش
کمکمانمیکند».
حجتاالســام حاجیصادقی افزود:
«یکی از راههای تأثیرگذاری مأنوس بودن با
ادعیههاســت .یکی از آنها صحیفه سجادیه
است که بهترین بصیرتها در آن نهفته است.
ْ َْ
یکی از جمالت صحیفه ســجادیه «اشغل ُه
ْ
ِب ِذک ِرک» قلب خود را به غیر خدا ندهیم ،تا
به حیات طیبه و انسانی برسیم ،زنده بشویم،
به لذت و شــیرینی واقعی دست پیدا کنیم.
زندگی شیرین به قند و شکر نیست؛ به قلبی
است که خانه خدا باشد».
نماینــده ولیفقیه در ســپاه ادامــه داد:
«مراقبت کنیم که دنیا و زینتهای دنیا دل ما
را نرباید .تا زمانی که شیاطین را از خود دور
نکنیم ،به آن آرامش و طمأنینگی در زندگی
که َبا یاد خدا به دست میآید ،نمیرسیم«َ .و
ْ َ َ ْ َ َّ َ
َ ً َ ً
َم ْن أع َرض ع ْن ِذك ِري ف ِإن ل ُه َم ِعيشة ض ْنكا».
در این حالت اســت که خوف مرگ از بین
میرود .به عزت واقعی دست پیدا میکنید.
ســبک زندگی اگر خدایی شــد ،در صراط
گیرید .حقایق عالم برایتان
مستقیم قرار می
َْ ْ ُ ْ ُ ّ
روشــن میشــود« .أل ِعل ُم ن ٌور یق ِذف ُه الله ِفی
َْ
قل ِب َم ْن یشآء» .وی تصریح کرد« :این قلب
را خدایی کنید تا عبادتتان خدایی شــود.
حواسمان باشد به چند تا کتاب خواندن ،به
روزه گرفتن ،به نماز خواندن ،به جهاد کردن
خودمان غره نشــویم .اینها هدف نیســتند؛
اینها ابزارهای رســیدن ما به خداوند متعال
هســتند ».حجتاالســام حاجیصادقی
اساس توجه به خداوند متعال را در آگاهی و
عدم تعلق بــه غیر خدا خواند و توضیح داد:
«باید معرفت خودمــان را به خداوند متعال
افزایــش بدهیم .خدا را آنچنان باور کنیم که
ببینیم .به تعبیــر دعاها خدایا مگر تو پنهانی
که کســی بخواهد مظهر تو باشد .نکته دوم
هم اینکه به هیچ چیزی غیر از خداوند متعال
تعلق خاطر نداشــته باشیم .یادمان باشد که
غیر از خدا هر چه که باشد ،خسران و تباهی
اســت ».نماینده ولیفقیه در سپاه با توجه به
آیات قرآن که فرزند و مال را دو زینت معرفی
میکند ،تصریح کرد« :مال و فرزند دو زینت
است که میتواند سرمایه اخروی باشد .مال و
ثروت بد نیست و اسارت به آنها بد است .ما
کمتر آیهای بهاندازه انفاق داریم .انفاق هم به
وسیله مال است .پس مال بد نیست ،اسیر آن
شدن بد است ».وی با اشاره به اینکه فرزندان

از نعمات بــزرگ خداوند هســتند ،اظهار
داشت« :بنا بر آیات قرآن یکی از پشتوانههای
َقدرت یک امت ،فرزندان آن امت هســتند:
ْ َ َْ ْ َ
اکم ِبأ ْم َو ٍال َو َب ِنين» ،شــما را با اموال
«أمددن
و فرزنــدان کمک کردیــم .بنابراین کثرت
فرزندان یکی از امدادهای الهی است .یکی
از دعاهای قرآنی درخواست فرزند صالح و
طیب اســت که در آیات َ«ر ِّب َه ْب ِلي ِم ْن
َ
َُْ ُ ً َ
ُ
لدن َک ذ ّ ِر َّية ط ِّي َبة» و َ«ر َّبنا َه ْب لنا ِم ْن ذ ّ ِر َّی ِاتنا
ُ ْ
ق َّر َة أع ُین» آمده است .بنابراین در تعابیر قرآنی
خود فرزند داشتن یک ارزش است».
حجتاالســام والمســلمین حاجی
صادقی با اشــاره به اینکه باید به تحلیلهای
خداونــد متعــال اعتمــاد داشــت ،افزود:
«دغدغههــای اجتماعی و اقتصــادی نباید
مانع اعتماد ما به تحلیلهای خداوند شود.
خداوند فرموده اســت ،وقتی بچهدار شدید
به شــما رزق میدهد ،هم به شــما و هم به
َْ ُ
َفرزندانتان .برای همین میگوید« :ال تق ُتلوا
أ ْو َ
کم َخ ْش َي َة إ ْمالق َن ْح ُن َن ْر ُز ُق ُه ْم َو إ َّي ْ
الد ْ
اکم»؛
ِ
ِ ٍ
هرگــز فرزندان خود را از تــرس فقر به قتل
مرسانید (زنده به گور مکنید) که ما رازق آنها
و شما هستیم .این نکته را هم فراموش نکنید
که خانوادههای پرفرزنــد در تربیت موفقتر
از خانوادههای کم فرزنــد بودهاند .این یک
واقعیت اســت ».نماینده ولیفقیه در سپاه با
اشــاره به ماجرای دهشــتناک سقط ،اظهار
داشت« :متأسفانه برخی به راحتی فرزند را
سقط میکنند .باید به آنها گفت این کار گناه
کبیره است .برخی هم میگویند چون کودک
هنوز وجود پیدا نکرده و زیر چهارماه است،
اشکالی بر ســقط آن نیست .شما باید توجه
کنید که مسئله به این راحتیها نیست .همین
که برای آن دیه تعبیه شده است؛ یعنی مسئله
بیاهمیتی نیست ».وی ادامه داد« :ببینید مگر
میشود سقط مسئلهای ســادهای باشد؛ در
حالی که پیامبر اســام(ص) به جنین داخل
رحم مادران این امت مباهات میکند .فرزند
این امت را از هر چه خورشید بر آن بتابد ،با
ارزشتر میداند .بنابراین نباید با مسئله سقط
جنین به راحتی برخورد کــرد و آن را عادی
انگاشت».
حجتاالســام والمســلمین حاجی
صادقی توصیه بــه فرزندآوری را از مصادیق
جهاد تبیین خواند و افزود« :امروزه دشــمن
متوجه شــده اســت که عامل عزت کشور
ما دو رکن اســت :یک والیــت و دو مردم.
باید امت باشــد هم به صورت کمیو هم به
صورت کیفی .فرزندی که در این نظام متولد
میشود ،یک دشــنه به قلب دشمن است».
حجتاالسالموالمسلمینحاجیصادقیدر
پایان با اشاره به اینکه محرم فصل برتر جهاد
تبیین است ،تأکید کرد« :جهاد امیدآفرینی،
جهاد تبیین محرم اســت .خود عاشورا نماد
جهاد تبیین است .اگر عاشورا تبیین نشده بود،
مرده بود .آنچه عاشورا را عاشورا نگه داشت
جهاد تبیین اهل بیت(ع) است».

حسن نوروزی
خبرنگار

ی هادیان و مدیران سیاسی سپاه ،با حضور سرلشکر سالمیفرمانده کل سپاه ،حجتاالسالم والمسلمین حاجیصادقی نماینده ولیفقیه در سپاه،
سیامین همایش سراسر 
ی و تعدادی از
سردارنقدی معاون هماهنگکننده سپاه ،حجتاالسالم والمسلمین طائب ،مشاور فرمانده کل سپاه ،دکتر امیرحسین بانکیپور نماینده مجلس شورای اسالم 
کارشناسان و صاحب نظران با شرکت جمع بزرگی از هادیان و مدیران سیاسی ،مربیان عقیدتی سیاسی و فرهنگیاران پاسدار بصورت حضوری و ارتباط تصویری با رده های
سپاه در سراسر کشور برگزار شد .در ابتدای این همایش سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه نقش هادیان سیاسی را در روشنگری و بصیرتافزایی خانواده بزرگ سپاه و
بسیج در مقاطع مختلف و تحوالت سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی مهم دانست و به تشریح اهداف این همایش پرداخت .در ادامه پس از سخنرانی فرماندهان و مسئوالن سپاه،
کارشناسان و صاحبنظران در حوزه جمعیت به ارائه مباحث خود پرداختند و به پرسشهای مطرح شده از سوی شرکتکنندگان پاسخ دادند.
حجتاالسالم والمسلمین حسین طائب

تأمین امنیت ملی و منافع ملی
خط قرمز ماست
حجتاالسالم والمسلمین حسین طائب،
مشــاور فرمانده کل ســپاه ،با تأکید بر اینکه
جنــگ امروز دشــمن یک جنــگ ترکیبی
ً
است ،تصریح کرد« :سابقا با دو نوع قدرت
نرم و ســخت روبهرو بودیم که بعدها قدرت
نیمهسخت به ادبیات جنگی اضافه و در سال
 2005به قدرت هوشمند تبدیل شد .در سال
 2015جنگ هیبریدی یا ترکیبی مطرح شد.
امروزه دشمن با جنگ ترکیبی میجنگد؛ اما
در همه این مــوارد پایه ثابت ،جنگ ادراکی
است».
وی افــزود« :دشــمن در بنگاههــای
شــایعهپراکنی خود تمام تــاش خودش را
میکند تا واقعیتهــا را دگرگون کند؛ یعنی
عشــق به ارزشهای دینی را به نفرت تبدیل
و نفرتهای دینی را به ارزش و عشق تبدیل
کند؛ اما آنهــا از اراده خداوند متعال غافلند.
آنها نمیدانند که اراده خداوند بر این اســت
که هر گاه موحدان و مؤمنان پای کار باشــند
و خودشان را در مبارزه با دشمن قرار بدهند؛
خداوند برکتشان میدهد و دین خودش را
بر سراسر دنیا میگستراند».
حجت االسالم طائب تأکید کرد« :برای
مبارزه باید اجزای تشــکیل روند جهانی را
بررســی کنیم .نوع برخورد اذناب داخلی،
رژیم صهیونیستی و آمریکا را با مستضعفان
بســنجیم .آمریکا در دوران ترامپ خسارت
ســنگینی دید .هر چند جمعیت فرودست
آمریکا را سر و سامان داد؛ اما شتاب فروپاشی
در آمریکا ســرعت گرفت .بعد از او هم که
بایدن آمد .بایدن تصمیم داشت هژمونی از
دســت رفته آمریکا را دوباره زنده کند .برای
همیــن اولویتهایش را در چین و روســیه
خالصه کــرد و اولویت چهارم خود را ایران
قرار داد».
مشــاور فرمانده کل ســپاه افزود« :تمام
تمرکز و بــاور بایدن و تیم او این اســت که
ایران را پای میز برجام بکشــاند تــا از این
طریق از ایران امتیاز بگیرد .آنها از این طریق
میخواهند دوباره منطقه را به دست بگیرند؛
چرا که تنها از این طریق اســت که میتوانند
امنیت رژیم صهیونیستی را تأمین کنند و نفتی
ارزان را به دست آورند».
وی با تشــریح شکســتهای راهبردی
آمریــکا در خاورمیانــه ،افــزود« :نتیجه آن
برنامههــا چه شــد؟ آمریکاییهــا مجبور
شدند با خفت از افغانســتان بیرون بروند و
حاکمیت خــود را در عراق تخفیف بدهند.
در اوکراین هم تمام تالششــان را کردند تا
اوکراین را غربی کنند؛ برای همین اوکراین
را خلع ســاح کردند ،اما با حمله روسیه به
اوکراین و شکســت برنامههایشان دوباره
پول و اسلحه خرج کردند تا در مقابل روسیه
بایستند .آمریکاییها هیچ وقت فکرش را هم
نمیکردند که روسیه به اوکراین حمله کند».
حجتاالسالم طائب گفت« :یک زمانی
آمریکاییها میخواستند با کنترل روسیه بر
ســر ما اعمال زور کنند؛ اما امروز روسیه و
چین و کشــورهای اطراف با ارتباطی که با
ایران پیدا کردهاند ،در مقابل آمریکا ایستادهاند
و این شکست بزرگی برای آمریکاست».
مشاور فرمانده کل ســپاه با اشاره به نامه
سرگشــاده نفتالی بنت ،نخستوزیر سابق
رژیم غاصب خاطر نشــان کــرد« :در این
نامه نفتالی بنــت از جمعیت خاموش رژیم
صهیونیســتی درخواســت میکند که وارد
میدان شــوند و به تلآویو کمــک کنند .اگر
این اتفاق نیفتد ،آن دو واقعهای که به نابودی
قوم یهود انجامید ،دوباره تکرار خواهد شد.
اکنون رژیم صهیونیســتی دچار دودستگی

شده اســت و این همان دلیل نابودی است.
نفتالی بنت از جمعیت خاموش سرزمینهای
اشــغالی خواســت که وارد میدان شوند تا
اتحاد صورت بگیرد و اال صهیونیستها 80
سالگی خود را نخواهند دید».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر اقــدام
صهیونیســتها علیــه امنیت کشــورمان
بیجواب نخواهد ماند ،اظهار داشــت« :با
وجود اینکه امنیت در داخل ســرزمینهای
اشــغالی به گونهای بود که اختالف و ناامنی
در آن نفوذ کرده بود ،شروع کردند به صورت
مخفیانه با ما جنگیدن؛ در دریا ،در سایبری،
جواب هم گرفتند .خودشان خوب میدانند
اگر بخواهنــد اقدامیکنند ،بــدون جواب
نخواهندماند».
حجتاالســام طائــب در خصوص
بزرگ نمایــی رژیم تلآیو در مــورد امنیت
نداشــتن یهودیها در ترکیــه توضیح داد:
«چون در ســرزمینهای اشغالی مسافرت و
کوچ معکوس شکل گرفته بود و مردم به دلیل
ترس و ناامنی تصمیم به مسافرت به سمت
ترکیه گرفته بودند ،رژیم غاصب در خبرهای
رســمیبزرگنمایی کرده بود تا یهودیها به
تلآویوبرگردند».
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به قدرت
پهپــادی ایران ،گفت« :این قــدرت ایران را
میرساند که شــخصی ،مانند «ژنرال کنت
مکنزی» فرمانده سازمان تروریستی سنتکام
میگویــد ،این حجم از شــبکه پدافندی را
درســت کردهایم؛ اما یک پهپــاد کوچک و
متوســط ایرانی به راحتی از روی این پدافند
عبور میکند .من مانــدهام که آیا این پدافند
ما با این پیشــرفت روزانه میتواند در مقابل
پهپادهای ساده و ارزان قیمت ایرانی مقاومت
کند؟»
وی در خصــوص اتفاقات برجام گفت:
«متأسفانه هر وقت تیم مذاکرهکننده ما وارد
مذاکره میشــد ،طرف داخلــ ی گرا میداد
و میگفت خزانه خالی اســت .ما هم برای
اینکه کوتاه بیاییم ،فرآوردهای نفتی و نفت را
میفروختیم ».حجتاالسالم طائب درباره
جراحی اقتصــادی دولت اظهار داشــت:
«اگر این جراحی اقتصادی اتفاق نمیافتاد،
اقتصاد ما با مشــکل اساسی روبهرو میشد.
شــما جنگ اوکراین و روسیه را ببینید .یک
جنگ انرژی و غذاست که در حد یک جنگ
جهانی پیشبینی شده است .اگر این جراحی
انجام نمیشد ،انحصار مواد غذایی در دست
چهار نفر میافتاد که تیغ به بدنه اقتصاد کشور
میکشیدند و آن را سالخی میکردند».
مشاور فرمانده کل ســپاه ادامه داد« :این
پولهایی کــه از این جراحــی اقتصادی به
دســت میآید تا در بین مردم توزیع شــود و
افراد مستضعف شناسایی شود ،کمیطول
میکشــد .این همان بخــش خونریزی اول
جراحی اســت .در این بیــن مافیاهایی هم
هستند که مانع میشــوند ،اما این افراد هم

کنار گذاشــته میشوند .مســئله هدفمندی
مسئله کمینیست .این مسئله از اواخر دوره
احمدینژاد قرار بود انجام شــود؛ اما کسی
نتوانسته بود این کار را انجام دهد و این دولت
توانست».
وی برنامهریزیهــای دولــت در حفظ
ذخایر انرژی و غذایی را هوشمندانه توصیف
و تصریــح کرد« :جنگ آینده جنگ انرژی و
غذاست .وقتی کشورها از روسیه درخواست
میکنند ،مرز اوکراین را برای صادرات گندم
باز بگــذارد ،از این موضــوع مهم حکایت
دارد .از طرفی هم قطع انرژی به کشورهای
اروپایی زمستان ســختی را برای اروپاییها
رقم خواهد زد .با نتیجهگیری از این دو اتفاق،
به این مهم میرسیم که کشور ما در این دوره
برنامهریزی دقیقی را پیریزی کرده است که
باعث میشود مشــکالت دیگر کشورها را
نداشتهباشیم».
حجتاالســام طائب با تأکید بر اینکه
روابط ما با دیگر کشــورها بر مبنای امنیت و
منافع ملی است ،اظهار داشت« :در موضوع
برجــام و در موضوع آمریکا اگر منافع ملی و
امنیت ملی ما تأمین شــود ،پای کار هستیم.
اگر روسیه و چین هم این دو را حاصل کنند،
ما پای کار هستیم .این با سیاست «نه شرقی
و نه غربی» و خطوط قرمز ما منافاتی ندارد».
مشاور فرمانده کل سپاه در خصوص دلیل
نشست آمریکا با عربستان تصریح کرد« :با
اینکه جو بایدن اظهار کرده بود با عربســتان
نشستی نخواهم داشت؛ اما این بار دیدید که
با آمریکا پای یک میز نشستند .این اتفاق به
چهار دلیل بود:
1ـ منافع داخلی آمریکا و کسب کمکهای
مالی برای انتخابات پیشرو،
2ـ حل اختالفات درون رژیم صهیونیستی،
3ـ یکپارچه کردن پدافند رژیم صهیونیستی
و آمریکا
4ـ بــه آتشبس دعوت کردن عربســتان در
خصوص جنگ با یمن؛ چرا که شکســت
عربستان نزدیک بود».
وی درباره مسئله حجاب و گشت ارشاد
گفت« :دشــمن چون در مسائل سیاسی راه
به جایی نبــرد ،به جنگ فرهنگی روی آورد.
شــروع کردن با تیتر حجاب و گشت ارشاد
ناامنی ایجــاد کردند .این یکی از برنامههای
آمریکاییهاست که سعی در ایجاد ناامنی در
اجتماع و ادارک مردم دارند .حتی در مسئله
تاجزاده خواستند همین روند را پیش بگیرند؛
اما دستشان خالی ماند».
حجتاالســام طائب در پایــان افزود:
«هدف نهایی دشــمن ایجاد تردید در سنگر
ماســت .باید حواسمان باشــد ،در جبهه
خودی ســؤاالت و شبهات را پاسخ بدهیم؛
چرا که جــواب ندادن به شــهبات موجب
میشود تحلیلهای دشمن جای تحلیلهای
ما را بگیرد .محرم بهترین زمان برای اجرای
این برنامه است».

سردار محمدرضا نقدی

جمعیت مولفه مهم
برای قدرتسازی است

ســردار محمدرضــا نقــدی ،معاون
هماهنگکننده کل ســپاه ،با اشــاره به
حرکــت پیشرونده انقــاب ،گفت:
«فتح ســنگرهای کلیدی به تبیین نیاز
دارد و نمیشود تنها با کاهش یا افزایش
چند قلم جنس انقالب را تعریف کرد».
وی افــزود« :دشــمنان مــا گرفتار
مشــکالت غیرقابل بازگشت هستند؛
شکافهای عمیق سیاسی ،جنگهای
داخلی ،افول قدرت نظامی ،ســبقت
گرفتن دیگر کشورها از آنها ،شکست
سیأســتهای نظامیو منطقهای آنها،
هر کدام از اینها برای از پا درآوردن یک
کشور کافی است».
سردار نقدی ،تحریم را کوچکترین
اقــدام آمریکاییها علیه ایــران خواند
و ادامــه داد« :دمپینگهای ارســالی
آمریکاییها برای مبارزه با تولیدیهای
کشــور ،پناه دادن به مخربــان امنیت،
اقتصــاد و فرهنگ ،ســاخت برنامهها
و رســانههای مختلف و ایجــاد انواع
شــبکهها و کانالها به منظور مقابله با
ایران ،نفوذ تا بطن خانهها و تا گوشــی
دست بچهها ،هر کدام از اینها گاهی به
حربهای تبدیل میشود که از تحریمها
هم شدت بیشتری پیدا میکنند .بنابراین
تا آمریکا از این منطقه خارج نشود و از
بین نرود ،ما نمیتوانیــم به آن ایدهآل و
آرمان خود ما برسیم».
معاون هماهنگکننده کل سپاه اظهار
داشت« :متأســفانه ما برای انجام هر
کاری مزاحم داریــم .باید برای انجام
هر کاری افکار عمومیرا آمادهســازی
کنیم .مثل حذف آمریکا از منطقه .علت
مشخص است .وقتی فضای عمومیرا
برای ورود به فضای مجازی آماده نکرده
باشیم ،این لطمهها به ما زده خواهد شد.
در تمامــیزمینههای اخالقی ،تربیتی،
اقتصــادی و اجتماعی ایــن صدمات
وجود دارد».
وی ادامه داد« :برخی از جوانهای
ما از طریق همین پیامرسانهایی که خود
ما اجازه اســتفاده از آن را به آنها دادیم،
به بیراهه رفتند .در حالی که میتوانستیم
با آموزش دقیق و صحیــح مانع از این
اتفاقات بشــویم .آموزش ندادن در این
موضوع ســبب شــده اســت که فالن
بازیگر یا فالن خواننده از دانشمندان ما
شناختهترباشند».
ســردار نقدی تصریح کرد« :یکی
از شــرایط قدرتمند شــدن ،جمعیت
است .یک کشــور برای جلوگیری از
نفوذ دشــمن نیاز جدی به نیرویهای
خودی دارد؛ نیروهایی که در زمینههای
ایدئولوژی ،اقتصادی و نظامیفعالیت
کنند .مطمئنا خأل در هر یک این موارد
موجــب ریختن ســاختمان مقاومت

میشود».
معاون هماهنگکننده فرماندهی کل
ســپاه در خصوص فرزندآوری اظهار
داشــت« :باید تبلیغ فرزندآوری کنیم.
باید دســت جوانــان را بگیریم و با هر
کدامشان صحبت کنیم .در مورد آینده
صحبت کنیم .ادبیــات فرزندآوری را
باید خانوادگی و فامیلی کنیم .با ادبیات
سیاسی نمیشود به ازدواج و فرزندآوری
تشویق کرد».
وی ادامه داد« :در ایام محرم مداحان
ما باید به مردم گوشــزد کننــد که اگر
میخواهید رهروان امام حســین(ع)،
حضــرت علیاکبــر(ع) و حضــرت
ابوالفضل(ع) کم نشــود ،باید ازدواج
کنند و فرزند بیاورند».
سردار نقدی افزود« :شروع کار تبیین
برای فرزندآوری باید از بیمارستانها و
از سوی نیروی درمانی صورت بگیرد.
باید در وهله اول نیروهای درمانی متوجه
اهمیت این موضوع بشوند .باید بدانند
شرایط امروز حساس است .بسیج گروه
زنان باید در این موضوع فعال باشند».
معاون هماهنگکننده کل سپاه ادامه
داد« :متأســفانه تبیین دقیق و روشــنی
درباره جوان ســازی جمعیت صورت
نگرفته است؛ برای همین نه در بخش
اقتصادی و نه در بخش فضای مجازی
اقدامــات چشــمگیری انجام نشــده
است».
وی در خصــوص وظایــفهادیان
سیاســی اظهــار داشــت« :پیگیری
موضوعــات اینچنینــی و حرکت در
جهت حذف موانع ازدواج و فرزندآوری
به دســتهادیان سیاســی است .شما
هادیان سیاســی باید مردم را از فضای
ولنگار مجازی نجات بدهید .وضعیت
بد اقتصادی دلیل نمیشود که از تبلیغ
و تبیین دست بردارید .تحقیقات نشان
داده است ،آمار ازدواج در خانوادههای
کمبضاعت بیشتر از خانواده مرفه بوده
است».
سردار نقدی تصریح کرد« :تکامل
شبکههای پیامرســان داخلی منوط به
وجود شرکتکنندگان بیشتر است .باید
شبکههای داخلی را حمایت کنیم .باید
به ما بر بخورد که در شــبکهای حضور
داریم که تاب تحمل یک عکس شهید
حاج قاسم سلیمانی را ندارد».
سردار نقدی ،معاون هماهنگکننده
کل ســپاه در پایان با اشاره به اینکه ماه
عزای حسینی فرصت بینظیری برای
جهاد تبیین است ،افزود« :ایجاد امید در
جامعه از وظایف هادیان سیاسی است و
ما به عنوان پاسداران انقالب اسالمی و
سربازان ولیفقیه و بسیجیان باید در این
ایام در صف اول جهاد تبیین باشیم».

ویژه سیامین همایش
هادیان و مدیران سیاسی سپاه
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دکتر امیرحسین بانکیپور نماینده مجلس شورای اسالمی

اصالحروندهایکنترلجمعیت
ضرورت امروز کشور است
دکتر امیرحســین بانکیپور ،نماینده مجلس شورای اسالمیبا اشاره به بحران کاهش جمعیت سخنرانی
کرد و اظهار داشــت« :بحران کاهش جمعیت زمانی ملموس میشود که هیچکاری برایش نمیتوان کرد.
بنابراین باید پیشگیری کنیم .پیشگیری و پیگیری سختیهای خودش را دارد .یکی از این سختیها القای این
موضوع به مردم است .شنیدهاید که میگوید دود ذغال وحشتناک است .چرا؟ چون ابتدا شخص را بیهوش
و خفه میکند و جان شخص را میگیرد .بحران کاهش جمعیت هم از این رو وحشتناک است و دیر فهم».
وی با بیان اینکه دهه شصتیها در اواخر سنین باروری خود هستند ،گفت« :بیشترین زاد و ولدها در کشور
ما مربوط به دهه  60بوده و در حال حاضر نیز بچههای دهه شصتی اواخر سنین باروری خود را میگذرانند
و اگر تا پنج ســال آینده این فرصت غنیمت شمرده نشده و مسئله اصالح نشود ،دهه هفتادیها جایگزین
ً
میشوند که جمعیت آنها نصف دهه شصتیهاست و طبیعتا ظرفیت باروری نصف میشود».
بانکیپور با اشاره به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ،گفت« :در این قانون برای صعوبت و
سختی ازدواج ،برای زوجهای نابارور ،برای ده میلیون جوان ازدواج نکرده که چهارمیلیون آن جوانان باالی
سی سال است ،قانونهای کمککنندهای وضع شده است .اجرای به موقع این قانون که در  73ماده و با در
نظر گرفتن همه نکات تصویب و ابالغ شده ،تا حد زیادی میتواند جبران مافات کند».
ی سال گذشــته از فواید کاهش جمعیت و
ی ادامه داد« :در مدت س 
نماینده مجلس شــورای اســام 
فرزنــدآوری در بین خانوادهها چنان گفتهاند و چنان برنامههایــی پیاده کردهاند که اگر بخواهید تغییری در
آن ایجاد کنید ،با ســختیهای غیرقابل توصیفی مواجه میشــوید .از هزینههای دوره بارداری ،هزینههای
فرزندآوری تا گرانی مسکن و اجاره ندادن به خانوادههای بیش از دو فرزند .حق اوالد را چنان پایین آوردند
که مردم را از فرزندآوری ترساندند».
وی برپایی دوره پیشدانشگاهی را یکی از ظلمهای نماینده سازمان توسعه خواند و اظهار داشت« :بنده
در زمانی که در شورای فرهنگی انقالب بودم .دوره پیش دانشگاهی را به دوران تحصیل دانشآموزان اضافه
کردند .بنده در نامهای به مرحومهاشمیرفسنجانی گفتم ،این یک سال تحصیلی هزینه اضافی برای نظام
آموزش و پرورش درست میکند .آقای هاشمی دستور پیگیری این موضوع را دادند .جلسهای تشکیل شد.
در این جلسه بعد از پرسش و پاسخهایی که مطرح شد ،علت برپایی دوره پیش دانشگاهی از زبان نماینده
سازمان توسعه بیان شد« :ما کاری کردیم که جوانان یک سال دیرتر ازدواج کنند».
بانکیپور با تأکید بر اینکه در قانونگذاری و مدیریت فرآیند قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
با مشکالتی روبهرو هستیم ،گفت« :در اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بدنه دولت هنوز
همراهی جدی نداشته است و البته ما درک میکنیم که قانون تازه ابالغ شده و الزم است آییننامه اجرایی آن
نوشته و ابالغ شود ،ولی اگر وزرای محترم و دیگر مسئوالن بدانند که مسئله چقدر حیاتی است ،این کار را
در اولویت قرار میدهند و روح و پیام این قانون را دنبال میکنند».
نماینده مجلس شورای اسالمیبا بیان اینکه رسانهها میتوانند نقش جدی و مؤثری در پیگیری اجرای
قانون جوانی جمعیت ایفا کنند ،گفت« :متأسفانه آنقدر که در رسانههای بیگانه برای زدن این قانون جدیت
وجود دارد ،در رســانههای انقالبی جدیت کافی برای تبیین مســئله و روشن کردن آن برای مردم مشاهده
نمیشود و البته این تبیین باید مستمر انجام شــود .ای کاش یک دهم انرژی و وقتی را که دشمنان در پیاده
کردن اهدافشان در خصوص کاهش جمعیت میگذاشتند ،ما برای افزایش جمعیت خرج میکردیم».
وی در ادامه با بیان اینکه نظام اداری و مسکن و راه و شهرسازی ما بر اساس کنترل جمعیت برنامهریزی
شــده اســت ،تصریح کرد« :ما برای مقابله با کاهش جمعیت میخواهیم حــق اوالد را زیاد کنیم .زمین
در اختیــار زوجهای جوان و خانوادههای فرزنددار بگذاریــم؛ اما هیچ یک از ارگانها متوجه این موضوع
نمیشوند .چرا؟ چون بیست سال با این رویه جلو آمدهاند .از همین رو امروز شکستن این قاعده و قانون به
یک جنگ شناختی نیاز دارد .باید آینده را برای آنها ترسیم کنیم؛ باید آثار مخرب کاهش جمعیت و بحران
پیری را به آنها نشان بدهیم».
بانکیپور افزود« :یکی از مشکالت و دغدغههای مادران شاغل کودکان اینهاست که چرا در ادارهها یک
مهدکودک برای کودکان تعبیه نشده است .یا وجود چرخه غربالگری که در ایران نه علمیبود و نه عقلی .فقط
یک چرخه مالی هزار میلیاردی پشت این قضیه خوابیده بود که بدون هیچ نظارتی انجام میشد .بسیاری از
افراد را دیدهایم که توجهی به نتیجه غربالگری نداشتهاند و فرزند سالمیرا هم به دنیا آوردهاند».
نماینده مجلس شــورای اسالمیادامه داد« :مسئله ســقط به دو صورت جنایی و عارضی در چند سال
اخیر بسیار رشد داشته است ،هم اکنون آمار دقیقی از سقط جنین در کشور نداریم .آثار روحی و روانی این
سقطها روی مادران بســیار نگرانکننده و گاهی جبرانناپذیر است و حتی در برخی از موارد شانس مادر
شدن دوباره را از زنان میگیرد .در برخی از گزارشها آمار سقط باالی نیم میلیون در سال اعالم شده است
که جای ســؤال دارد .چرا در این زمینه دستگاههای ذی ربط اقدامات مؤثری انجام ندادهاند و چرا سقط در
کشور پررنگ شده است؟»
بانکیپور تصریح کرد« :جریان سقط جنین در ایران یک بحث شناختی است .متأسفانه در فرهنگ ما جا
افتاده است که بچه زیر چهارماه شیء به شمار میآید؛ پس سقط اشکالی ندارد .یا از سقط جنین به عنوان
ختم بارداری یاد میکنند تا نگویند سقطی صورت گرفته است تا عذاب وجدانی وجود نداشته باشد؛ اما واقعا
این طور است که اینها میگویند؟»

عکسها :حامد گودرزی
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سؤال از حجاب در نوفل لوشاتو
انقالب اسالمی و مسئله حقوق و آزادی زنان 1-

تقویم انقالب
انتخاب نخستوزیر
در بنبست
سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

بــه دنبــال منتفــی شــدن نخســتوزیری
جاللالدین فارسی و حاج سیداحمد خمینی،
نام ســیدمصطفی میرســلیم سرپرست وقت
شهربانی و معاونت سیاسی وقت وزارت کشور
که عضو شــورای مرکزی حــزب جمهوری
اســامی بود ،مطرح شد .در مقابل هواداران
بنیصــدر عبارت «دولت تفاهــم» را مطرح
کردند ،اما ســرانجام در پنجــم مرداد 1369
رئیسجمهــور طــی نامهای ســیدمصطفی
میرسلیم را برای کسب رأی اعتماد به مجلس
شــورای اســامی معرفی کرد و نوشت« :به
مقتضای جو موجود و برای آنکه استعدادهای
کارآمد و مسلمان و مؤمن به انقالب اسالمی
در راه بیرون کشیدن کشور از بحرانهای ناشی
از ســلطه قدرتهای بیگانــه در دوران رژیم
پیشین متحد و بسیج شــوند ،آقای مصطفی
میرســلیم را به عنوان نخستوزیری پیشنهاد
مینمایــم ».این نامه همــان روز در مجلس
قرائت شــد تا بعدازظهر آن روز در نشســت
خصوصی مجلس بــا حضور رئیسجمهور،
موضوع انتخاب نخســتوزیر بررسی شود؛
لذا بنیصدر در زمان مورد اشــاره در مجلس
حاضر شــد و در جلســه خصوصی به طور
مفصل با نمایندگان مجلــس درباره انتخاب
نخستوزیر صحبت کرد؛ با این حال جلسه به
نتیجه مطلوب نرسید .البته هدف بنیصدر از
استفاده از عبارت «مالحظه جو موجود ،عامل
مؤثری در انتخاب بوده است ».این بود که در
آینده اگر مشکلی پیش آمد ،بگوید که میرسلیم
را بــه تنهایی و با اراده کامــل انتخاب نکرده،
بلکه مجبور شــده انتخاب کند و در واقع بر او
تحمیل شده است .بنیصدر پس از آگاهی از
نقطه نظرات نمایندگان مجلس در روز  6مرداد
 1379طی نامهای خطاب به نمایندگان مردم
در مجلس درخواســت کرد که طرح مســئله
نخستوزیری میرسلیم را مسکوت بگذارند.
بنیصدر در نامه خود نوشت« :بعد از حضور
در آن مجلس محترم و پیشنهادی که در جلسه
خصوصی بــه تصویب رســید ،ناگزیر عقال
اخذ رأی تمایل نسبت به نامزد نخستوزیری
بیوجه به نظر میرسد .بنابراین تا اطالع ثانوی
موضوع را مســکوت بگذارید ».از محتوای
این متن چنین بر میآید که ضمن اینکه درباره
میرسلیم به توافق نرسیدند؛ بلکه روش معرفی
نخســتوزیر نیز به بنبست رســیده است و
طرفین مجــاب شــدهاند روش دیگر را پیش
بگیرند .بنیصدر در یادداشتهای روزانه در
این باره نوشته است« :هر گروه که میخواهند
عهدهدار دولت بشنوند به طور واضح و روشن
مسئولیتها را برعهده بگیرند و در قبال مردم
پاسخگوباشند».
پس از منتفی شدن نامزدی میرسلیم ،شهید
بهشتی ،نام شــش نفر راکه حزب جمهوری
اسالمی برای نامزدی مقام نخستوزیری در
نظر داشــت ،اعالم کرد که عبارت بودند از:
«جاللالدیــن فارســی،محمدعلی رجایی،
مصطفی میرســلیم ،محمد غرضی  ،حســن
عباسپور و موســی کالنتری» .آیتالله شهید
بهشــتی در این مصاحبــه اعالم کــرد ،اگر
نخستوزیر و وزیران دارای معیارهای اسالمی
و انقالبــی بوده و حتی هیچکدام عضو حزب
جمهوری اسالمی نیز نباشــند ،با تمام وجود
فراکســیون اکثریت مجلــس از آنها حمایت
خواهند کرد .ایشان درباره عدم گروهگرایی و
حزبگرایی مجلــس نیز گفت« :حزب روی
مســائل گروهی تکیه ندارد ».امــا در مقابل
بنیصدر در ســخنرانیایدر اجتماع جامعه
زنان انقالب اســامی و همچنین در روزهای
بعد از آن حمله خود را علیه جناح مقابل ادامه
داد و آنها را به ایجاد کارشکنی و انحصارطلبی
متهم کــرد تا تعیین مســیر نخســتوزیر به
بنبست کشیده شود.

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

دشــمنان نهضت اســامی ملت ایران با اوج گرفتن
مبارزه در ســال  ،1357از حربههای گوناگونی برای
بدنامی چهره انقالبیون اســتفاده میکردند تا از اعتبار
آنان نــزد مردم بکاهنــد و در ســطح بینالمللی نیز
«خمینیهراسی» را تقویت کنند! از جمله حربههای
مهــم آنها این بود که با قدرت یافتن خمینی و یارانش،
زنان آزاد شــده به برکت انقالب ســفید ،بار دیگر در
حصارهای تنگ تحجر و قشریگری دینی قرار گرفته
و باید به پســتوی خانهها برگردنــد و از فعالیتهای
سیاسیـ اجتماعی محروم خواهند شد!
جالب آنکه در این میان آنچه برجســته میشــود،
تقلیل مبحث فعالیتهای اجتماعی زنان به مســئله
حجــاب اســت! در حالی که موضــوع فعالیتهای
اجتماعی موضوعی متفاوت اســت کــه باید به نحو
دیگری به آن ورود پیدا کرد .این خط تبلیغی را به خوبی
میتوان در سؤاالت خبرنگاران خارجی مالقاتکننده
با امام(ره) مشاهده کرد.
در همین راستا ،میتوان به سؤال «راسل کر» نماینده
پارلمان انگلیس و عضو حزب کارگر از امام(ره) توجه
کرد .وی که یکی از منتقدان سیاســتهای شاه درباره
نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان سیاسی به حساب
میآمد ،در دیدار با حضرت امام(ره) اینگونه پرسش
میکند« :دشمنان شما ادعا میکنند ،که حقوق زنان در
حکومت اسالمی از بین میرود ،حقوق کنونی که زنان
در زمان شاه به دست آوردهاند در آینده از بین میرود.
من خودم البته باور ندارم؛ شــما چــه نظری دارید؟»
امام در پاسخ میفرمایند« :زنها در حکومت اسالمی
آزادنــد؛ حقوق آنها مثل حقوق مردها .اســام زن را
از قید اســارت مردها بیرون آورده و آنها را همردیف
مردها قرار داده است .تبلیغاتی که علیه ما میشود برای
انحراف مردم اســت .اسالم همه حقوق و امور بشر را
تضمین کرده اســت .االن از فشار حکومت در ایران،
آزادی نه برای مرد است و نه برای زن؛ در اسالم برای
همه هست)1357/8/22(».
«لوسین ژرژ» خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند،
اولین خبرنگاری است که در نجف موفق به مصاحبه
اختصاصــی با امــام(ره) میشــود و در بخشــی از
سؤاالتش درباره نگاه ایشان به جایگاه زنان میپرسد که
امام چنین توضیح میدهند« :در خصوص زنان ،اسالم

هیچ گاه مخالــف آزادی آنان نبوده اســت ،برعکس
اسالم با مفهوم زن به عنوان شیء مخالفت کرده است و
شرافت و حیثیت او را به وی باز داده است .زن مساوی
مرد اســت .زن مانند مرد آزاد اســت که سرنوشت و
فعالیتهای خود را انتخاب کند؛ اما رژیم شاه است که
با غرق کردن آنها در امور خالف اخالق ،میکوشد تا
ً
مانع آن شود که زنان آزاد باشند .اسالم شدیدا معترض
به این امر است .رژیم آزادی زن را البته نظیر آزادی مرد
از میان برده و پایمال ســاخته است .زنان مانند مردان
زندانهای ایران را پر کردهاند .در اینجاست که آزادی
آنها در معــرض تهدید و در خطر قرار گرفته اســت.
ما میخواهیم که زنان را از فســاد ،کــه آنان را تهدید
میکند ،آزاد سازیم)1357/2/4(».
در همین ایام خبرنگار فرانســوی در نوفل لوشاتو
از امام(ره) میپرســد« :برخی از رسوم اسالمی مانند
حجاب اجباری رها شــده اســت .آیــا در جمهوری
اسالمی از نو اجباری خواهد شد؟» و جواب میشنود:
«حجاب به معنای متداول میان ما ،که اسمش حجاب
اسالمی است ،با آزادی مخالفتی ندارد؛ اسالم با آنچه
خالف عفت است ،مخالفت دارد و ما آنان را دعوت
میکنیم که به حجاب اســامی روآورند .زنان شجاع
ما دیگر از بالهایی که غرب به عنوان تمدن به سرشان
آورده است به ستوه آمدهاند و به اسالم پناهنده شدهاند».
()1357/11/7
خبرنگاری آلمان ی که کامال مشخص است تحت
تأثیر شــایعات مخالفان نهضت اسالمی ملت ایران

دهلیز

قرار دارد ،میپرســد« :در حکومت آینده ،آزادی زنان
چگونــه خواهد بود؟ آیا اینها باید مدارس را رها کرده
و به منازل بروند ،یا اینکه برایشان امکان خواهد داشت
به تحصیالت خود ادامه دهند؟» حضرت امام(ره) با
ذکاوت پاســخ میدهد« :این حرفهایی که راجع به
زنان و یا مسائل دیگر شنیدهاید ،اینها هم تبلیغات شاه و
اشخاص مغرض است .زنها آزاد هستند و در تحصیل
هم آزاد هســتند ،در کارهای دیگر هم آزادند ،همان
طور که مردها آزادند .حاالست که نه زن آزاد است و نه
مرد)1357/8/30( ».
در نشســتی دیگر «کرککروفت» اســتاد دانشگاه
«روتکرز» آمریکا برای گفتوگو با حضرت امام(ره)
حاضر میشــود .وی بحث را اینگونه آغاز میکند که
گفته میشود رئیس سابق انجمن زنان حقوقدان ایران،
خانم «مهوش صفینیا» گفته است که جنبوجوش
مذهبی در ایــران ،مجلس را مجبور کرده اســت که
الیحههایی را به مجلس ببرند که حقوق زنان را محدود
کنند .برای نمونه ،پایین آوردن ســن ازدواج به پانزده
ســالگی ،ممنوعیت زنان از شرکت در ارتش و اعالم
کردن سقط جنین به عنوان یک جنایت .آیا شما چنین
قوانینی را تأیید میکنید؟ امام در پاسخ میگوید« :در
مورد ازدواج ،اسالم آزادی در انتخاب شوهر را به زن
داده است .هر زنی میتواند هر شوهری را که مایل باشد
اختیار نماید ،البته در چهارچوب قوانین اسالم .اسالم
با سقط جنین مخالف است و آن را حرام میداند .زنان
ً
همــان طور که قبال گفتم میتوانند در ارتش باشــند.

آنچه اســام با آن مخالف است و آن را حرام میداند
فساد اســت ،چه از طرف زن باشد و چه از طرف مرد
فرقی نمیکند .این افرادی را که شما به عنوان حقوقدان
میدانید همیشه زنان ما را گمراه کردهاند .امروز زنان
آزاده ما زندانها را پر کردهاند و این حقوقدانان همیشه
پای جنایتهای شاه را امضا کردهاند .کدام یک از این
دو آزادند و آزاده؟» ()1357/10/7
گفتوگو با این ســؤال ادامه مییابد که در جامعه
ایران چه تغییراتی را شــما در موقعیت زن ،مورد نیاز
حس میکنید؟ و به نظر شــما دولت اسالمی چگونه
شــرایط زنان را تغییــر خواهد داد؟ مثل اشــتغال به
کارهای دولتی و کار کردن در حرفههای مختلف ،مانند
پزشکی ،مهندسی و غیره و نیز شرایطی چون طالق،
سقط جنین ،حق مسافرت و پوشیدن اجباری چادر؟
حضرت امام(ره) پاســخ میدهد« :تبلیغات سوء شاه
و کسانی که با پول شاه خریده شدهاند ،چنان موضوع
آزادی زن را برای مردم مشتبه کردهاند که خیال میکنند
فقط اسالم آمده اســت که زن را خانه نشین کند .چرا
با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کار کردن
زن مخالف باشیم؟ چرا زن نتواند کارهای دولتی انجام
دهد؟ چرا با مســافرت کردن زن مخالفت کنیم؟ زن،
چون مرد در تمام اینها آزاد است .زن هرگز با مرد فرقی
ندارد .آری در اســام زن باید حجاب داشــته باشد،
ولی الزم نیست که چادر باشد؛ بلکه زن میتواند هر
لباســی را که حجابش را به وجــود آورد اختیار کند.
ما نمیتوانیم و اســام نمیخواهد کــه زن به عنوان
یک شــیء و یک عروسک در دســت ما باشد .اسالم
میخواهد شــخصیت زن را حفظ کند و از او انسانی
جدی و کارآمد بسازد .ما هرگز اجازه نمیدهیم تا زنان
فقط شیئی برای مردان و آلت هوسرانی باشند .اسالم
سقط جنین را حرام میداند و زن در ضمن عقد ازدواج
میتوانــد حق طالق را برای خودش بــه وجود آورد.
احترام و آزادیای که اســام به زن داده اســت ،هیچ
قانونی و مکتبی نداده است».
جالب آنکه آنچه رسانههای بیگانه نمیبینند ،خیل
هزاران نفری زنانی اســت که در شــهرهای سراسر
کشــور به خیابان آمدهاند و دوشــادوش مردان جامعه
از ضرورت برکناری حکومت ستمشــاهی و تشکیل
حکومت اســامی دم میزنند .در این میان برخی از
آنان مجروح و برخی دیگر به شهادت میرسند و امام
و جریان انقالبی نیز این حضور را به رسمیت شمرده و
تمجیدمیکند!

حافظه

دشمن عزاداری حسینی

تانزانیا در تسخیر نژادپرستان

مروری بر سیاستهای اسالمزدایی دیکتاتوری پهلوی

مروری بر سلطه اروپاییان بر قاره سیاه

جلوگیــری ازعزاداری و مجالس ســوگواری
بــرای ایام محرم ،یکــی از برنامههایی بود که
رضاخــان و ایــادی آن دنبــال میکردند .در
مقطعی از تاریخ ایران (از سال  ۱۳۱۳تا ۱۳۲۰
شمســی) در دوره رضاخان ،عــزاداری برای
ً
سیدالشهداء(ع) ممنوع شد و تکیهها موقتا رونق
خود را از دست دادند .در آن مدت ،در خانهها و
پنهانی و گاهی پیش از روشن شدن هوا مجالس
ی دور از چشــم
روضه برپا میشــد و عزادار 
مأموران رضاخان انجام میگرفت .اگر مأموران
رضاخان به کسی مظنون میشدند ،دستگیرش
میکردند یا با گرفتن رشوه ،رهایش میکردند.
مردم برای شــرکت در مجالس روضه ،از بیم
مأموران گاهی از پشت بامها به منزل یکدیگر
رفت و آمد میکردنــد و روضهخوان هم برای
آنکه بــه چنگ مأموران نیفتد ،با لباس مبدل به
خانهها میرفت و آنجا لباس خود را میپوشید.
در دوره رضاخان برای پیشبرد این هدف ،هم
از تبلیغات و کارهایفرهنگی استفاده میشد
و هــم از نیروهای قهریه .برخی نویســندگان
غربزده ،همچونآخوندف و آقاخان کرمانی،
با قلم بــه میدان مبــارزه میآمدند و رضاخان
با مأمــور و ســرباز .آخوندف (آخونــدزاده)
مینویســد« :هر جا میرود تعزیه برپاســت،
مگر مصیبت و درد خود آدم کم است که با نقل
ً
گزارش هزار ســاله ،اوقات خود را دائما تلخ
ت عمل بیفایده از کســب و کار
کند و به جه 
باز بماند؟ »...حســین مکی در کتاب «تاریخ
بیستساله ایران» مینویسد« :پهلوی پس از به
سلطنت رسیدن ،نخست محل روضه قزاقخانه

را بهتکیه دولت منتقل نمود و از شکوه و جالل
و مدت آن کاســت و پس از چند سالی به کلی
متروک گردانید ،سپس شهربانی برای برقراری
مجالس عزاداری موانع و مشــکالتی بهوجود
آورد که قبال بایستی تحصیل اجازه نمود .و بعدا
هم حرکت دستههای عزادار در ایام عاشورا را
ممنوع گشت و اگر احیانا در بعضی از خانهها
محرمانه مراســم عزاداری بــهعمل میآمد،
صاحبــان خانه تحت تعقیب قرار میگرفتند و
به زنــدان میافتادند .بعدا ب ه جــای عزاداری،
کاروان شادی (کارناوال) در ایام عاشورا به راه
انداختند و صنوف را مجبور کردند که در برپایی
کارناوال پیشقدم شــده ،هر صنفی دسته خود
را شرکت دهد .خوب به خاطر دارم در اواخر
سلطنت پهلوی حرکت کارناوال مصادف بود با
شب عاشورا و در کامیونها دستجات رقاصه با
ساز و آواز به پایکوبی و رقص در شهر به گردش
درآمد ه بودند ،در عــوض اگر احیانا افرادی از
ذاکرین با عبا و عمامه دیده میشــدند ،تحت
بقرارمیگرفتند».
تعقی 

آلمانیها هــر چند دیرتر از دیگــر اروپاییها
وارد ماجرای چپاول جهان شدند ،اما توانستند
ســرزمینهایی را از رقبــای خــود ربــوده و
سلطهشان را در آنجا بگسترانند که «تانزانیا» از
آن جمله است .تانزانیا ابتدا به دست پرتغالیها
و سپس انگلیسیها اشغال شده بود .آلمانیها با
هدف دست یافتن به منابع ثروت این سرزمین
در نیمــه دوم قرن  19میــادی ،وارد آفریقای
شرقی شدند.
اولیــن هیئت آلمانی به سرپرســتی «کارل
پترس» در 1875م ،به ناحیه جنوبی کلیمانجارو
ّ
وارد شد و قراردادهایی با حاکمان محلی امضا
کرد .این قراردادها در واقع سنگ بنای استعمار
تانگانیکا از سوی آلمانیها بود« .کارل پترس»
پس از بازگشــت بــه آلمــان در 1885م ،این
قراردادهــا را به بیســمارک ،صدراعظم وقت
آلمان داد و او نیز با ّادعای اینکه ســرزمینهای
جنوب کلیمانجارو تحتالحمایه آلمان است،
بــرای بهرهبــرداری از منابع اقتصــادی آنجا
شرکت آفریقای شرقی آلمان را بنیان گذاشت.
در همین هنگام ،نیروهای انگلیسی به بهانه
مبارزه با بردهداری! حضور خود را در این منطقه
ّ
ت میان آنها با آلمانیها بر
شدت بخشیدند و رقاب 
سر نفوذ هرچه بیشتر در شرق آفریقا باال گرفت؛
تا اینکه در سال 1886م ،انگلستان و آلمان ،با
انعقاد قراردادی ،بدون مشــورت با فرمانروای
زنگبار ،سرزمینهای شرق آفریقا را میان خود
تقسیم کردند .بر پایه این قرارداد ،قلمرو سلطان
زنگبار به سرزمین کوچکی محدود شد و بقیه
اراضی هم میان آلمان و انگلستان تقسیم شد.

ســرانجام اســتیالی آلمانیها بر سراسر
تانزانیا از ســال  1890آغاز شد و پس از جنگ
جهانی دوم در دهه  1960در حالی که بار دیگر
انگلیسیها بر این سرزمین سلطه یافته بودند،
تانزانیا به استقالل رسید.
در طول حاکمیت آلمانیها ،استعمارگران
آلمانی شــروع به ایجاد مزارع وســیع تولیدی
به منظور صــادرات کردند .مزارع متعدد یکی
پس از دیگری ایجاد شــد .کاشــت سیسال از
سال  ،1893کاشــت کائوچو از سال ،1900
کاشت پنبه از سال  1903و در کنار آنها کاشت
قهوه شروع شد؛ ّاما استعمارگران دچار مشکل
ی خواهان کار
شدید شــدند؛ چرا که مردم بوم 
در این مزارع نبودند .آلمانیها سعی کردند این
مقاومت مردم را با تفسیرهای نژادی که از طریق
به اصطالح مقــاالت علمی انجام میگرفت،
ســرکوب و بیارزش کننــد .آفریقاییها را به
تنبلی ،خشــونت ،مفتخوارگــی و ولگردی
ّ
ّمتهم کردند .آنها مدعــی بودند آفریقاییها به
عنوان سیاهپوســتان ناالیق در موقعیتی نبودند
که بتوانند ّ
حق تعیین سرنوشــت خود را داشته
باشــند .آلمانها خود را نماینده یک نژاد برتر
میدانستند.

مقایسه اجمالی چیستی و چگونگی رابطه اخالق و سیاست در اسالم و غرب

کنشگری سیاسی مبتنی بر اخالق
اندیشــه مغرب زمین مطرح شد ،به ارسطو تعلق
داشــته باشد .ارســطو با خلق اثر نیکوماخوس،
اخالق را دیباچهای برای ورود به عرصه سیاست
دانســت .از نظر ارســطو و قدمای یونان باستان
سیاســت حوزهای بود که فضیلت و ســعادت و
اخالق اجتماعــی را در جامعه و مدینه به منصه
ظهور میرساند .با ظهور و بروز رنسانس و تجدد
و مدرنیته در غــرب ،رابطه اخالق و سیاســت
متحول و متفاوت شد.
ماکیاول نسبت و رابطه میان اخالق و سیاست
را در گسستی از گذشته و دوران کالسیک تعریف
کرد و به اعتقاد وی سیاســت هدفی جز کســب
قدرت و حفــظ و اعمال آن ندارد .ماکیاول رابطه
اخالق و سیاســت را به گونهای تعریف کرد که
در آن اخالق تابع و خادم سیاســت و قدرت قرار
گرفت .حال چنین پرسشی را میتوان مطرح کرد
که در بینش قرآنی رابطه میان اخالق و سیاست به
چه صورت تعریف شده است؟

سیدجمال جمالی
دکتری سیاستگذاری عمومی

در حال حاضر ،فضای مجازی و شــبکههای
اجتماعی به بستر اصلی کنشگری در جریان
رویدادهای سیاسی تبدیل شده است؛ اما نوع
محتواهای تولید شده در این فضا ،لحن آنها
وهمچنینقالببندیشخصیتهاوجریانها
در بسترهایی ،مانند توئیتر ،اینستاگرام ،تلگرام
و سایر برنامهافزارها اگر تحلیل محتوا شوند،
فضایی ســیاه ،بنبســتنما ،ناامیدســاز و
دروغپــرداز را در ورای روندها و رویدادهای
سیاســی نشــان خواهنــد داد .از حیثیتــی
کــردن منازعه توئیتری بین رویکــرد انتقادی
اصالحطلبان و حمایت نسبی اصولگرایان از
دولت تا مقصرنمایی رهبری در کاســتیها و
نارســاییهایی که دیگران مسبب آن بودهاند،
بخشــی از ایــن کنشگــری بیاخالقانه در
سیاست و رسانه اســت .به راستی اخالق با
سیاست چه رابطهای در این فضای کنشگری
دارد؟

B

اخالق و سیاست در اسالم
و بازآفرینی آن در جامعه

قرآن کریم اساس نظام اسالمی را بر پایه عدالت،
آزادی ،مردمگرایی ،نظم ،ســامت و ســعادت
بشــری وضع کرده اســت .در اندیشه اسالمی
اخالق از جایگاهی بســیار مهم برخوردار است
که جملــهای از پیامبر اکرم(ص) نقل میشــود
که «من مبعوث شــدهام برای تکمیــل و تتمیم
فضیلتهای اخالقی ».در اســام ،خدا هم مبنا
و هم غایات فضایل اخالقی است و همه مفاهیم
عمده زندگی سیاسی اجتماعی انسان ،مانند حق،
عدالت ،صلح ،همزیستی ،تقوا ،معنویت ،راستی
و درستی ،صداقت و امانتداری در مسیر خداوند
معنی پیدا میکند.
اما اگر برای دستیابی به هدف نهایی بازآفرینی
رابطــه اخالق و سیاســت در جامعــه ،به آیات
اخالقی و سیاسی قرآن کریم مراجعه کنیم ،نتایج
زیر حاصل میشود که کاربست آنها میتواند بشر
گمگشته در حیرانی ســرعت تحوالت واقعی و
روایتهای چندگانه و دروغ از آنها را به ســاحل
آرامش و انتخاب درست رهنمون شود.

B

چیستی رابطه اخالق و سیاست
در اندیشه غربی

اخالق به مجموعه صفات روحی و باطنی انسان
اشاره دارد که با تخلق به آنها سلوک و حیات انسان
انســانیتر و ایصال به سعادت هموارتر میشود.
البته هدف سیاســت هم در اســام ،هدایت و
رهبری جامعه و رساندن مردم به سعادت است؛
در واقع ،هر دو به دنبال ســعادت بشــر هستند.
رابطه اخــاق و سیاســت از مهمترین مباحث
فلسفی و اندیشه سیاسی است .نوع بشر همواره
در میان دو نیروی متضاد از یک ســو «اخالق» و
تمام فضیلتهای مربوط به آن و از ســوی دیگر
«قدرت» و همه مســائل وابسته به آن در جدال و
تکاپو بوده است .در یک دستهبندی کلی ،برخی
از اندیشهورزان بر جدایی اخالق و سیاست تأکید
داشتهاند و برخی معتقد به تقدم سیاست بر اخالق
و گاه یگانگی اخالق و سیاست هستند.
شــاید نخســتین مطالبی که در این باب در

الف ـ اصول و ارزشهــای بنیادین اخالقی:
منظور از اصول آن دسته از فضایل اخالقی است
که نسبت به سایر فضایل اخالقی در اولویت قرار
داشته و به منزله اصل و ریشه برای به وجود آمدن
سایر فضایل به حساب میآید .این اصول عبارتند
از :تقوا ،ایمان ،تزکیه و تهذیب نفس و عدالت.
ب ـ اصول و ارزشهای بنیادین سیاسی :این
اصول عبارتند از :عدالت ،امنیت ،آزادی ،قدرت
و مشروعیت حکومت.
با جمعبندی آیات اخالقی و سیاســی به یک
سری اصول تحت عنوان اخالق سیاسی در قرآن
کریم میتوان رســید که یک سری اصول اخالق
سیاســی در حوزه سیاســت داخلی و سیاست
بینالملل ارائه میدهد .در قــرآن کریم ،اخالق
از مبانی مهم و جهتدهنده به سیاســت به شمار
میآید و تصمیمات سیاســی باید تحت تأثیر آن
گرفته شود.

B

مقایسه اخالق سیاسی در اسالم
و غرب و تأثیر آن بر حکمرانی

اهمیــت اثبات رابطه اخالق و سیاســت در این
اســت که ایجاد پیوند میان اخالق و سیاســت
یا تحکیــم آن ،چه در حوزه نظــر و چه در حوزه
عمل ،ضرورتــی حیاتی برای نجات انســان و
جامعه انســانی اســت .در متون اسالمی تأکید
شده اســت ،رعایت موازین و اصول اخالقی از
جانب کارگزاران و زمامداران سبب عدل ،قسط،
رشد و کمال انسانها و جامعه آنها میشود و اگر
سیاستمداران و حاکمان به اصول اخالقی و الهی
پایبند نباشند ،باعث گســترش استکبار و ظلم و
فساد و در نتیجه تباهی و سقوط انسانیت میشوند.
قرآن کریم و نهجالبالغه دستورات اخالقی و
سیاسی را به صورت جامع در اختیار انسان قرار
داده اســت تا جامعه به سمت پیشرفت و تعالی
مادی و معنــوی حرکت کنــد .در دوره معاصر
و با فروپاشی شوروی ســابق ،گفتمان غالب در
تمام عرصهها از جمله اخــاق در دنیای غرب،
الگوی اخالق سیاسی ماکیاولی است؛ به اعتقاد
نگارنده اخالق سیاسی برآمده از دل قرآن و کالم
بی همتای امیرمؤمنان میتواند نماینده شایستهای

از طرف دنیای اسالم قرار گرفته و به مثابه بدیلی
نیرومنــد در برابر نوع غربی «سیاســت منهای
اخالق» قد علم کند.
ماكیاولی با این اســتدالل كه حفظ و تحكیم
قدرت سیاســی ،نادیده انگاشتن قواعد اخالقی
را ایجاب میکند ،به شهریار رهنمود میدهد كه
ً
صرفا برای پیشــبرد اهداف به قانون و روشهای
اخالقــی تكیه نكند و در صــورت نیاز و به تعبیر
خــود او از روشهای غیرانســانی (حیوانی) نیز
بهره جوید .ماكیاولی داشتن خصال شیر و روباه
و به كار بردن عاقالنه آن را برای پادشــاه ضروری
میداند .شیر مظهر شــجاعت و دالوری و روباه
سنبل مكر و نیرنگ اســت .پس شهریار باید به
صفات روباه آشــنا باشد كه دامها را تمییز دهد و
باید شیرصفت باشد كه گرگ را فراری دهد.
این در حالی است که امام خمینی(ره) معتقد
بود سیاســت ،هدایت جامعه در جهت مصالح
دنیوی و اخروی اســت و بــر یگانگی اخالق و
سیاست دینی تأکید میکرد .امام(ره) با صراحت
میفرمایند« :سیاســت ،خدعه نیست ،سیاست
یک حقیقتی است ،سیاست یک چیزی است که
مملکت را اداره میکند ،خدعه و فریب نیست،
این همهاش خطاست .اســام ،اسالم سیاست
است ،حقیقت سیاست ،خدعه و فریب نیست».

B

سخن پایانی

وقتی سخن از رابطه اخالق و سیاست در جمهوری
ً
اسالمی ایران مطرح است ،عمدتا منظور آن است
كه نظام سیاســی وظیفه دارد ،زمینههای رشد و
بالندگی اخالق فردی و اجتماعی را فراهم كند،
كارگزاران نظام حســن خلق داشــته و پایبند به
ارزشهای اخالقی باشــند و هم اینكه از وسایل
و ابزار ارزشــمند و اخالقی برای پیگیری اهداف
سیاسی بهره برداری کند .به طور كلی ،سیاست از
ارزشهای اخالقی تأثیر میپذیرد و از آن تبعیت
میكند و کنشگری سیاسی جریانها ،گروههای
سیاسی و رسانهای و نظام مدیریتی کشور از اصول
اخالقی پیروی میکند ،تا ســاختیابی جامعه
دینی به ثمر برسد .با این نگاه به تربیت اخالقی و
سیاسینیازمندهستیم.

تبیین

آفاق

جنگ روایتها و جهاد تبیینـ ۱۲

چهره پنهان سیاستـ ۴۹

عامل موفقیت دشمن در جنگ شناختی
امیر قلیزاده
کارشناس فرهنگی

آن طور که از دادههای دانشی و اطالعاتی دشمنان
برمیآید ،مخاطبان اصلی دشــمنان در حمالت
جنگ نرم و شــناختی توده مردم ،به ویژه جوانان
و نوجوانان هستند .دو عامل مهم و اصلی که در
پیشبرد اهداف دشمن نقش بسزایی دارند ،یکی
دستگاه اختاپوسی و بزرگ تبلیغاتی و پروپاگاندای
دشمن اســت که با تالش و هزینههای هنگفت
و با اســتفاده از وســایل و ابزارهــای امروزی،
مانند اینترنت و شبکههای اجتماعی و مجازی،
تالش میکنند با فعالســازی نیازهای زودگذر
لذتمحــور جوانان آنهــا را از تفکر و تعمق در
مبانی هستیشناســانه و بنیادی باز دارند و ذهن
آنها را با جنگ شناختی نسبت به حقایق انقالب،
مســلمات دینی و مذهبی و اهداف مقدس نظام
جمهوری اسالمی بیاعتقاد و بیتفاوت کنند.
عامل دوم که به مــوازات اولی میدان را برای
کارگــر افتادن آن باز میکند ،عــدم تبیین و دفاع
از حقایق دینی و اصــول انقالبی به زبان جذاب
جوانپسند یا تبیین و دفاع نادرست از این اصول
است .به نظر میآید ،عامل دوم نقش مؤثری در
پیشبرد اهداف دشمن و شکست و سست شدن
جبهه خودی دارد .عامل اول معموال به وســیله
دشمنان انجام میشود؛ چرا که در نظام جمهوری
اسالمی به طور صریح و علنی علیه اسالم ،انقالب
و مبانی دینی و ارزشی کمتر تبلیغ میشود و میدان
تبلیغ وسیع نیست و سطح معینی را میپوشاند؛
در صورتی که عامل دوم شــامل همه ســطوح

میشود .رهبر معظم انقالب درباره تبلیغ نکردن و
اثر عامل دوم تأکید دارند« :وقتی ما تبلیغ نکردیم،
وقتی ما حقایــق را بیان نکردیم ،وقتی ما تبیین و
دفاع درستی از معارف اسالمیـ از خود توحید،
از حکومــت الهی ،از لزوم عبودیت انســان در
مقابل خدا ،از لزوم تسلیم انسان در مقابل احکام
خدا ،که پایههای اصلی استـ نکردیم ،تأثیری که
از این عدم دفاع و عدم تبیین و عدم توجیه صحیح
حاصل میشود ،محدود به حد خاصی نیست؛
شامل همه است ».همچنین رهبر معظم انقالب
یکــی دیگر از تأثیرات تبلیــغ و جهاد تبیین را از
بین رفتن مشکالت و تحمل سختیها میدانند
و میفرمایند« :دســتهای بیگانه برای تحمیل
مشکالت و رنجها و ســختیها بر مسلمانان و
شدت بخشیدن به این مصائب فعال هستند ،اما
اگر مجموعه روشنفکران ،علما و اهل فرهنگ و
ادب که با دلها و افکار ملتهای مسلمان سر کار
دارند از خود شجاعت و وقتشناسی نشان دهند
و هنر تبیین را به شکل صحیح به کار بندند ،اراده
و توانمندیهای مردم ،مشکالت و سختیها را
مرتفع خواهد کرد».

نفوذ در نظام نیازها
سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

نیاز نیــروی درونی اســت که موجب
انگیزش و سرزدن رفتار خاصی از انسان
میشود .در تعریف نیاز گفته شــد نیرویی که از
ذهنیات و ادراک آدمی سرچشمه میگیرد و اندیشه
و عمل را چنان تنظیم میکنــد که فرد رفتاری را
انجام میدهد تا وضع نامطلوب را در جهتی معین
تغییر دهــد و حالت نارضایتــی را به رضایت و
ارضای نیاز تبدیل کنــد (الوانی .)1370 :56 ،با
مهندسی نیاز میتوان انگیزههای رفتاری جامعه را
مدیریت کرد؛ به گونهای که از این رهگذر سبک
زندگــی جامعه تغییــر کند .ایــن روش یکی از
تاکتیکهایی اســت که بازیگران نفوذ ســعی در
ارتجاع سبک زندگی اسالمی در ایران را دارند .در
هر صورت آنها از شیوههای متنوعی برای نفوذ در
نظام نیازها و خواستههای جامعه بهره میگیرند که
یکی از آنها ایجاد نیازهای کاذب است؛ نیازهایی
که از هیچ واقعیت و حقیقتی نشــئت نمیگیرد؛
بلکــه جامعه تنهــا از طریق جریانســازیهای
تبلیغی ،آنها را ضروری تلقی میکند .این موضوع
همــواره در راهبردهای قدرتهــای غربی برای
تحمیل فرهنگ غربی به سایر جوامع بوده است.
در این میان ،نیازســازی در نظام اقتصادی و
فرهنگی جوامع زیربناییتر تلقی میشود ،چون
با دگرگونی این نیازها ،هــدف غایی در نفوذ که
وابستگی سیاسی است ،بدون هر نوع حساسیتی

محقق میشــود .بــا این حال ،بخــش زیادی از
ترویج نیازهــای کاذب از طریق تبلیغات تجاری
صــورت میگیرد کــه هیچ گونه حساســیتی را
هم بر نمیانگیزد .در حالی کــه الیههای پنهان
این تبلیغات تغییر فرهنگ اقتصادی ،سیاســی و
اجتماعی در جامعه است .برای نمونه ،ایجاد نیاز
كاذب به كاالهای خارجی در كنار تحقیر تولیدات
داخلی ،خوا ه و ناخواه فرهنگ اقتصادی را تولید
میکند که ضمن تضعیف اســتقالل اقتصادی،
الگوی ســبک زندگــی هم دســتخوش تحول
میشــود .صنعت فرهنگ نیز که در تسلط جهان
غرب اســت ،با کثرت تولید «نیازهای كاذب»،
فرهنگ عامه را آنگونه که میخواهد شــکل می
دهد و ســبکزدگی را تابع ســبک زندگی غربی
میکند.
در هــر صــورت ،عملیــات نفــوذ از طریق
مهندسی نیازها ،تنها با تولید نیازهای کاذب مادی
نیســت؛ بلکه ایجاد نیازهای کاذب معنوی هم
مورد توجه اســت .ترویج عرفانهای انحرافی و
کاذب یکی از این نمونههاست .مدتهاست که
دشمن برای نفوذ در جامعه اسالمی ایران به تولید
و ترویج معنویتهای انحرافی و کاذب روی آورده
اســت .برای درک عمق این نفوذ کافی است به
این آمار توجه شــود که بیش از  80میلیون نسخه
کتاب در مورد عرفانهای کاذب در کشور منتشر
شده اســت و بعضی از این کتب ،بیش از  15بار
تجدید چاپ شــدهاند .افزونبراین ،بیش از50
فرقه و نحلههای نوظهور ،دارای مؤسســه ،وبگاه
و شــبکه اجتماعی مجازی هستند و از این طریق
تبلیغ و ترویج میکنند.
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سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدیـ ۴۰

مقابله با ارتجاع
به قیمت جان

فتحالله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مشــروطیت را در ایران میتوان محصول
بیــداری ایرانیــان و وقــوف بــه ضعف و
عقبماندگــی خــود در قبــال اروپاییان و
اعتراض به حکومت اســتبدادی دانست؛
اما در روند تاریخــی آن به مرور اختالفاتی
بروز میکند که مطالعه اسناد تاریخی نشان
از طراحی غربیها و دنبالههای داخلی آنها
دارد .ارتجاع غربی با مدیریت خاص خود
در قیام مشروطه عامل اصلی این عقبگرد
ملت ایران بود؛ نکتــهای که در ایران امروز
هم مطمح نظر غربیهــا برای کند کردن و
در نهایت توقف روند توســعه و ترقی ایران
اسالمی اســت .مرحوم سیدمحمدکاظم
طباطبایییزدی در آغاز نهضت مشــروطه،
همــراه و همگام با مشــروطهخواهان بود؛
چنانکه آقای ابوالحسنی منذر مینویسد« :بر
پایه اسنادی که از آن مرحوم در دست است،
ســید یزدی در دوران تحصــن معترضانه
علمــای تهــران و برخی بــاد ،در قم (در
صدر مشروطه) جهت رفع مظلومیت علما
و تحریض دربار به قبول درخواســتهای
مشروع آنان ،دســت به اقداماتی زده است
ً
که احتماال در صدور دستخط مظفرالدین
شاه بیتأثیر نبوده است 1».اما مرحوم یزدی
در جریان نهضت مشــروطه بر اثر اشــاعه
افکار ضــد دینی ،ادامه ایــن حرکت را به
مثابه شــبی ظلمانی میدانست؛ اما حاضر
نشد در این فضا تلگرافی در تأیید مشروطه
و مجلس امضــا کند ،تا مبــادا بدخواهان
ّ
آن را در تضعیــف مرحوم شــیخ فضلالله
تبلیغ کنند .مرحوم ســید یــزدی در این راه
استقامت و شجاعت خوبی از خود نشان داد
و هیچگاه از تهدیدهای غربیها و دشــمنان
نهراســید .یکی از روحانیان سرشناس یزد
نقل میکند :روزی یکی از اهالی یزد به بهانه
پرسش مسئلهای خدمت ّ
سید یزدی رسید
ّ
و به محــض حضور ،نامــهای دال بر تأیید
مشــروطه جلوی آقا نهاد و با تهدید اسلحه
خواســتار امضای آن شد .سید سینه را سپر
کرد و گفت :من سالهاست آماده شهادتم.
در «النجوم المســرده» به نقل از ّ
سیدهاشم
بن ّ
ســیدعبدالحی آمده اســت« :یکی از
اشــرار به چنین کاری مبادرت کرده و سیدّ
در پاسخ گفته بود :جان فدا کردن پیش من
آسانتر از امضا کردن این مشروطه است».
بدیهی اســت مخالفت سید با مشروطه نیز
ً
عمدتا ناشی از هویدا بودن دست دشمن در
آستین آن حرکت و تأثیر دیگ پلوی سفارت
انگلیس در تأسیس آن بود .به تعبیر رهبری
«اگر در قضیه مشــروطه نظر ایشان تأمین
میشد و آن شــرطی که ایشان گذاشته بود
تحقق پیدا میکرد ،بنده گمان میکنم مسیر
مشــروطه عوض میشد؛ یعنی آدم احتمال
میدهد که مســیر مشروطه عوض میشد،
ســهلانگاریهایی که انجام گرفت انجام
نمیگرفت 2».و درســت از همینرو بود که
َ
از قبول پول «موقوفــه ا َود» هند خودداری
میکرد .دولت انگلستان بسیار کوشید تا با
استفاده از وجوه موقوفات هند ،نظر سید را
جلب کرده ،او را وادار به ســکوت نماید،
اما سید همانند شــیخ مرتضی انصاری از
پذیرفتن آن وجوه ســر باز میزدِ .سر رونالد
اســتورزیکی ،از سیاستمداران انگلیسی که
برای تقدیم هزار لیره به نزد ســید رفته بود و
سید از پذیرفتن آن خودداری کرده بود ،نقل
میکند« :من اطمینان حاصل کردم که با او
عالی او،
نمیتوان صحبت پول کــرد ،مقام ِ
قابل خرید و فروش نیست،البته چنین وضعی
را در کشورهای مصر و حجاز که همه برای
3
پول به دنبال ما میدوند نمیتوان یافت».
منابع در دفتر نشریه موجود است.
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نکتهگرام
عبدالله گنجی ،فعال رسانهای :دنیای عجیبی
اســت! اراده الهی در چرخــش روزگار
را ببینید .کجاســت صدام خونآشــام و
دوســت ایرانیاش مســعود رجوی که
ببینند در اردوگاه اشــرف ســرود «سالم
یامهدی» میخوانند و نــام آن به پادگان
ابومنتظر تغییر کرده اســت« :قل
شــهید َ
ُ
َ ُ َ َ َ
عاق َبة
کان
یف
ک
روا
انظ
ف
رض
األ
سیروا فی
ِ
ِ
المجر ِ َ
ُ
مین».
ِ
مهدی جهــان تیغی ،فعال رســانهای :رهبر
معظم انقالب از معــدود رهبران دنیا در
چند دهه اخیر بوده ،که اصول سیاســت
خارجــه او ثابت بوده و بــا وجود برخی
تغییــرات تاکتیکی در برخــی مقاطع یا
وقوع رویدادهای جدیــد بینالمللی ،بر
رویه ثابت و منطق رفتار او در سیاســت
خارجه تأثیری نداشــته اســت .ایشان با
علم به تغییرات زوالگونه در دنیای غرب،
همکاری هوشمندانه و راهبردی با شرق
را برای ترسیم آینده بهتر و کسب جایگاه
جهانی باالتر برای ایران برگزیده است.
انسیه خزعلی ،معاون زنان ریاستجمهوری:

در پی انتشار یک فیلم ناخوشایند از رفتار
گشــت ارشــاد با یک مادر نوشت؛ آنچه
عامل جریحهدار شــدن عواطف عمومی
است؛ بحث کرامت زن و مادر در فرهنگ
ایرانی ـ اسالمیاست .بابت این جایگاه
خداوند را هزاران بار شــاکریم .مؤاخذه،
عذرخواهی و دلجویی فوری نشان از آن
ی نیز به این جایگاه به
دارد که نیروی انتظام 
خوبی واقف است.
سلمان نشــان ،کاربر فضای مجازی :اجبار
ماهیت تکتک قانونهاست .گواهینامه
اجبــاری ،کمربنــد اجبــاری ،گذرنامه
اجباری ...،منتها هشتگ مخالف حجاب
اجباری یک آزادیخــواه جلوه میکنه تا
قانونگریز .درحالی که تشویق به مخالفت
با اجبار ،ماهیت قانونپذیری رو سست و
قانونشکنی رو هنجار اجتماعی میکنه.
این جامعه به زوال میره.
محمــد خزائی ،فعــال رســانهای :من یک
محجبــهام و با حجاب اجباری مخالفم؛
من الکل نمیخــورم؛ اما با منع مصرف
الــکل مخالفم؛ من یــک دگرجنسگرا
هســتم و با ممنوعیــت همجنسگرایی
مخالفــم و در نهایت من مســلمانم و با
احکام اجتماعی اسالم مخالفم.

محمد ایمانی ،تحلیلگر سیاســی :معارضه
با حجاب ،همواره در دستور زرساالران
یهودی (صهیونیســم) ،سرمایهساالری
جهانــی (کاپیتالیســم /لیبرالیســم) و
حلقههای ماســونی بهائیت قرار داشــته
اســت .تلقی آنها این اســت که یکی از
راههای شکســتن مقاومــت هر ملتی در
برابر ســلطهگری و بهرهکشی ،شکستن
فرهنگ عفاف است و از لوازم حیازدایی
و بیعفتی ،حجابزدایی است.
ناصــر کنعانی ،ســخنگوی وزارت خارجه:

دوگانــه کاذب بین برجام (کــه ایران ،بر
خالف آمریکا ،هنوز عضو آن اســت) و
روابط خوب بین ایران و همســایگانش
از جمله روســیه ،این واقعیــت را پنهان
نمیکنــد کــه بیتصمیمــی آمریکای
عهدشکن مهمترین مانع رسیدن به توافق
است .سیاست همسایگی ما مشروط به
برجام یا اجازه آمریکا نیست.
امیرحسین ثابتی ،فعال رسانهای :بعد از اینکه
نیروی هوایی روسیه عمال به نیروی نظامی
ایران و جبهه مقاومت در جنگ ســوریه
تبدیل شــد ،این بار رهبر معظم انقالب
در دیدار با پوتین حداقل در چهار مورد با
ادبیاتی دستوری و استفاده از تعبیر «باید»
نکاتی را خطــاب به او مطرح کردند؛ اما
از منظر عقــل کوچک غربگراها ،ایران
مستعمره روسیه است!

صادرات هایتک
همکاری ایران و روسیه برای حذف غرب از بسترهای فناوری خود
امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات

«عیســی زارعپــور» وزیــر ارتباطــات و فناوری
اطالعات جمهوری اسالمی ایران در هفته گذشته
همراه با کارشناســانی از  30شرکت حوزه فناوری
ایران برای دیدار و مذاکره با همتایان خود به روسیه
سفر کردند .هدف این سفر توسعه اقتصاد دیجیتال
و بازارسازی برای محصوالت فناورانه ایرانی اعالم
شــده بود .این سفر مهم در حالی انجام میشود که
ایران سالهاســت تحت تحریمهای غیرقانونی و
غیرانســانی غربیها قرار دارد و بارها به بهانههای
واهی بخشــی از اقتصــاد و فناوری ایــران هدف
تحری مها قرار گرفته اســت .مدتی است که اقتصاد
و شرکتهای روسی هم شرایطی مشابه با ایران را
تجربه میکنند و چنین سفری با هدف همکاریهای
بیشتر برای ایجاد مسیری به سوی رشد هرچه بیشتر
فناوری در ایران و روسیه انجام شده است.
در این سفر ۳۶ ،شرکت بزرگ ایرانی و روسی،
که در حــوزه فناوری ارتباطــات و اطالعات فعال
هســتند ،با برگزاری چند دور نشست بیواسطه در
مسکو ،راههای توسعه همکاریها و تبادل تجربیات
در زمینــه «فناوری اطالعات» را بررســی کردند.
در مذاکرات رو در رو بین شــرکتهای دو کشور،
چندین سند همکاری در زمینه صادرات محصوالت
فناورانه ایرانی به روســیه ،از جمله در زمینه صنایع
مخابراتــی ،نرمافزار ،ســختافزار و دیجیتالی به

امضا رســید ،تا پس از خروج شرکتهای غربی از
روسیه ،از این پس محصوالت باکیفیت ایرانی جای
نمونههای اروپایی و آمریکایی را در بازار روسیه پر
کنند.
باید به این نکته توجه کرد که ایران دهههاســت
که تحت تحری مها قرار گرفته؛ ولی امروز به جایی
رســیده اســت که با افتخار در صنایع مخابراتی و
فهای بســیاری برای گفتن دارد .یکی
فناوری حر 
از نمونههای آن رســیدن به دانــش تولید آنتنهای
مخابراتی نسل چهار و پنج است که کمتر کشوری
در دنیا چنین فناوری را در اختیار دارد .به همین دلیل
است که «ویچسالو گرکوف» مدیر فناوری شرکت
روسسورســتال روسیه پس از امضای تفاهمنامه با
یگوید ایران در حوزه فناوری
شرکتهای ایرانی م 
مخابراتی ســرآمد اســت و مــا با انعقاد قــرارداد
بلندمدت ،همکاری دوجانبه را توسعه خواهیم داد.
شاخصهای فناوری در ایران امیدوارانه در حال
رشد هستند و با نامگذاری امسال به سال دانشبنیان،
خوشبختانه بیش از پیش به فناوری توجه میشود و
همانطور هم که به یاد داریم ،مدتی قبل امام خامنهای
از ضرورت توجه به هوش مصنوعی و فناوریهای
جدید سخن گفتند .روسیه یکی از کشورهای پیشرو
در زمینه هوش مصنوعی است و همکاری دوجانبه
ایران با این کشــور میتواند نتایــج مثبتی در بهبود
هوشمندســازی خدمات دولتی و علمی در هر دو
طرف داشته باشد.
ســفر یک مقام ایرانی در جایــگاه وزیر فناوری

اطالعات ایــران به کشــوری دیگر بــرای انعقاد
قراردادهــای همــکاری در زمینــه فناوریهــای
جدیــد ،برای اولین بار اســت که اتفــاق میافتد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشــورمان این
سفر را اینگونه تشریح میکند« :برای نخستین بار
اســت که مجموعهای از بزرگترین شــرکتهای
خصوصی حوزه ارتباطــات و فناوری اطالعات با
پشتیبانی وزارت ارتباطات تا مرحله توافق نهایی با
شرکتهای متناظر روســی در زمینه تبادل دانش و
فناوری و صدور کاالها و خدمات ارتباطی و فناوری
پیــش رفتهاند .با عملیاتی شــدن توافقات صورت
گرفته از این پس شــرکتهای ایرانی ،محصوالت
دانش بنیان در حوزههای صنایع مخابراتی ،نرمافزار
و ســختافزار را به روســیه و حوزه اوراسیا صادر
خواهنــد کرد .شــرایط فعلی بــازار بینالمللی و
منطقهای ارتباطــات و فناوری اطالعات به گونهای
رقم خورده که ضریب موفقیت شرکتهای ایرانی
را در این بازارها دو چندان میکند».
چیزی که مشخص اســت ،عزم جدی ایران و
روسیه برای همکاری بیشــتر با هم و حذف کامل
غــرب از زیرســاختهای فناوری خود اســت.
پایگاههــای داده ،نرمافزارها ،ســختافزارها و...

سایبر

رسانه

مراقب جوکر باشید!
یکی از تهدیداتی که هر چند وقت یک بار گریبان
نرمافزارهای گوگل پلی استور را میگیرد ،بدافزار
جوکر(  )Jokerاســت .این بدافزار در واقع یک
تروجان جاســوسافزار اســت که اجازه نصب
بدافزارهــای خطرناکتر را بر روی دســتگاهها
میدهد .حاال محققــان امنیتی میگویند جوکر
برگشته و در آپهایی با بیش از  100هزار نصب
در فروشگاه اپلیکیشنهای گوگل دیده شده است.
یک شــرکت امنیت ســایبری موفق شده است،
بدافــزار جوکر را در چهار نرمافزار در گوگل پلی
پیدا کند .این برنامههاSmart SMS Messages
�،Blood Pressure Monitor ،Voice Lan
 guages Translatorو  Quick Text SMSنــام
دارند .گوگل هم در جریان این اتفاق قرار گرفته و
برنامهها را از پلیاستور حذف کرده است؛ اما هر
چهارتــای آنها روی هم بیش از  100هزار نصب
دارند و دستگاههای زیادی باید آلوده شده باشند.
اگر شــما هم یکی از این نرمافزارها را نصب

اهرمهایی هســتند که غربیها با آنها سالهاســت
کشــورهای دیگــر را تهدید و تحریــم میکنند و
خودکفایــی در این زمینهها زنــگ خطری جدی
برای آنها به شمار میآید .ایران و روسیه هر یک در
بخشهای گوناگونی خودکفا و حتی پیشتاز شدهاند
ً
و بسترهای فناوری در آنها کامال شکل گرفتهاست و
همکاری مکمل و نزدیک این دو کشور با یکدیگر
تحریمهای غرب را بیاثرتر از گذشته خواهد کرد.
در کنار این موارد به یاد داریم که چین ،دیگر رقیب
اقتصادی آمریکا و دولتهای غربی با وجود اینکه با
تحریمهای سخت فناوری از سوی غربیها روبهرو
شده اســت ،سبب خودکفا شــدن این کشور شده
اســت! زمانی که آمریکا شــرکتهای چینی را از
خرید قطعات سختافزاری آمریکا منع کرد ،شاید
فکرش را هم نمیکرد که مدتی بعد این کشــور در
تولید همان قطعات خودکفا شود! همکاری فناورانه
روسیه و ایران و در آینده دیگر کشورهایی که تحت
تحریمهای خوشخیاالنه غربیها بودهاند ،نشــان
خواهد داد که دل بستن به ماندگاری اثر تحریمها،
دل بســتن به ماندگاری نقش و نگاری است که بر
روی یخ کشیده شده است!

سواد رسانهای چند بعدی است

ً
وقتــی به اطالعــات فکر میکنیــم ،معموال به
مجموعهای از واقعیتها میاندیشــیم که برای
نمونه در کتاب درســی ،روزنامه یــا مقالهای در
یک مجله ذکر شدهاند .سواد رسانهای مستلزم آن
اســت که اطالعات به دست آوریم .البته نه فقط
در بعد شــناختی ،دانش خــود را بنا نهیم؛ بلکه
اطالعات دارای ابعاد احساسی  ،زیباییشناختی
و اخالقی را نیز مــورد توجه قرار دهیم .هر یک
از این چهــار بعد بر حوزههــای درک متفاوتی
متمرکزند .حوزه شناختی به اطالعات واقع بنیاد
داللت دارد؛ تاریخها  ،اســامی،تعاریف و امثال
آن .اطالعات شناختی را اطالعاتی تلقی کنید که
در مغز مستقر است.
حوزه احساســی حاوی اطالعاتــی درباره
احساسات است؛ احساساتی چون عشق ،نفرت،
خشم  ،شادی و ناامیدی .اطالعات احساسی را
اطالعاتیتلقیکنیدکهدرقلبمستقرند؛احساس
نسبت به دورانهای خوب زندگی،لحظات ترس
وموارد ناراحتی .بعضی از افراد وقتی در معرض
رسانه هســتند؛ چندان نمیتوانند احساسات را
تجربه کنند،در حالی که بعضی دیگر نســبت به
اشاراتی که احساسات مختلف را در آنان ایجاد
میکند،حساسند .برای نمونه ،همه ما توان درک
خشم ،ترس ،لذت ،نفرت و سایر احساسات را
داریم .تهیهکنندهها از نمادهایی که شناساییشان

کــرده بودید ،در گام اول برنامــه را حذف کرده و
بعد به دنبال یک آنتی ویروس خوب برای گوشی
خود باشید .شناسایی بدافزار جوکر کار دشواری
است .بدافزار جوکر در رده نرمافزارها ی �Fleece
 wareقرار میگیرد .این بدافــزار در ابتدا تنها از
طریق پیامک کالهبــرداری میکــرد ،اما حاال
پیشرفتهترشدهومیتواندسوءاستفادههایبیشتری
از قربانیان داشــته باشــد .جوکر قادر به خواندن
رمزهای یک بار مصرف ،برقراری تماس تلفنی،
دسترسی به بخش مخاطبان ،ثبت اسکرینشات
از دســتگاه و ذخیرهســازی اطالعات دســتگاه
است .چنین خطراتی نشــان میدهند ،حتی در
هنگام نصب برنامهها از فروشگاههای معتبر هم
نباید احســاس کنیم که امنیت کامــل داریم و به
هیچ برنام های دسترسیای بیش از آنکه نیاز دارد
ندهیم .دیده شده است که یک برنامه ساده برای
ویرایش کردن عکسهاست؛ اما دسترسی به ثبت
اطالعات مخاطبان و خواندن پیامکها دارد!

راحت اســت ،برای برانگیختن این احساسات
استفاده میکنند .به همین دلیل درک و فهم آنها
به درجات باالی سواد نیاز ندارد؛ اما بعضی از ما
در درک احساسات ظریفتری همچون تردید،
سردرگمی ،نگرانی و امثال آن تواناتریم.
ســاختن پیامدهایی درباره این احساســات
مستلزم مهارت بیشتر نویســندگان  ،کارگردانان
و بازیگران در زمینه تولید اســت .درک دقیق این
احساسات ظریف مستلزم سواد رسانهای بیشتر
مخاطباناست.
حوزه زیباییشناسی حاوی اطالعاتی درباره
روش تولید پیام اســت .این اطالعــات بنیانی
برای قضاوت درباره نویســندگان،فیلمبرداران،
بازیگران و دیگر هنرمندان فراهم میکند .برای
بعضی از متخصصان این مهارت در نقد بســیار
حائز اهمیت است .برای نمونه ،مساریز ()1994
معتقد است ،تماشاگرانی که سواد بصری دارند،
ً
حتمــا از دخل و تصرفــات هنرمندانه و بصری
آگاهی مییابند .منظــور او از این جمله آگاهی
درباره فرآیندهایی است که طی آن معنا از طریق
رسانه بصری ایجاد میشود .آنچه از تماشگران
فرهیخته انتظار میرود ،داشــتن حدی از آگهی
درباره نقش خودشان در تفسیر اثر است .این نکته
شــامل توانایی در شناسایی ترفندها و تشخیص
حضورمؤلف(سبکتهیهکننده/کارگردان)است.

نرم افزار

پژواک

دانشبنیان

هی یو

اهرم قانون

نسل پنج

آموزش زبان انگلیسی

حذف محتواهای خالف

بومی سازی آنتنهای ارتباطی

هی یو ،نرمافــزار آموزش زبان
انگلیسی در سطوح مختلف از
بسیار مقدماتی تا فوق حرفهای
اســت که در آن از تمرینهای
خســتهکننده خبری نیســت و
یادگیــری حول محــور بازی
میگردد .افراد در هییو در کنار
تجربه یک بازی هیجانانگیز،
مهارتهــای گوناگون زبانی را
میآموزنــد و ســؤالهای خود
را از اســتادان زبان میپرســند و پاســخ خود را میگیرند .با
هییو میتوانید حین دیدن فیل م ســینمایی اصطالحات زبانی
را یاد بگیرید و مســابقههای زبانی با دوســتان خــود برگزار
کنید!

«یوتیوب» اعالم کــرد ،در پی
تصویب قانون ســقط جنین در
آمریکا ،ویدئوهایی را که مربوط
به روشهای ناایمن سقط جنین
یا اطالعات نادرســت در این
باره اســت ،حذف میکند .این
شرکت این خبر را با انتشار یک
ت اعالم کرد و گفت،
رشته توئی 
چنین محتوایی خطمشیهای
اطالعات پزشــکی آن را نقض
میکند .قانون ممنوعیت ســقط خودسرانه جنین در آمریکا به
تازگی تصویب شــده اســت و از آن زمان تاکنون شرکتهای
مختلف فناوری ملزم به همکاری کامل با قانونگذاران ایاالت
متحدهشدهاند.

«علی مختارانی» پژوهشــگر
ســازمان جهــاد دانشــگاهی
خواجــه نصیرالدین طوســی
از رونمایی آنتــن  5Gخبر داد
و گفــت« :هدف مــا رونمایی
از آنتن  5Gدر تابســتان ســال
جاری است و در ادامه به دنبال
راهاندازی خط تولید آن هستیم.
مشتری بالفعل این محصول در
داخل اپراتورهای همراه (همراه
اول و ایرانســل) بوده و در خارج از ایران نیز ،نیازسنجیهایی
از یکی از اپراتورهای منطقه داریم .آنتنهای نسل پنجم یا 5G
یکی از فناوریهای به روز در صنعت مخابرات اسن که با همت
متخصصان در حال بومیسازی کامل است».

گره نظارت بر نمایش خانگی
چگونه باز میشود؟
آرش فهیم
منتقدسینما

از حدود یک دهه قبل که شبکه نمایش خانگی
توسعه کمی و حجمی پیدا کرد و به ویژه از وقتی
که پای صاحبان ســرمایههای آلوده به ساخت
و ساز سریالها باز شــد ،پیشبینی میشد که
ایــن عرصه به جای اینکه مکمل نظام فرهنگی
کشــور و رقیب شــبکههای ماهوارهای باشد،
به تخریبگــر نظام فرهنگــی و تکمیلکننده
شبکههای ماهوارهای تبدیل شود.
این امکان وجود داشــت که شرایط جدید
شبکه نمایش خانگی را به یک فرصت فرهنگی
خوب و غنی تبدیل کرد؛ اما به شرط آنکه زمینهها
و لوازم مــورد نیاز برای مدیریــت ،هدایت و
نظارت بر آن فراهم میشد که نشد .کارزاری که
میتوانست تأمینکننده نیاز مردم به «سرگرمی
سالم» باشد؛ اما در عمل به انبار هلههولههای
تصویری تبدیل شد! فقدان خطوط قرمز حاکم
بر تولیدات صداوسیما و میل به فروش بیشتر،
سازندگان سریالهای شبکه نمایش خانگی را
به سمت استفاده از جذابیت کاذب و همچنین
طرح موضوعات مبتذل ممنوعه برد.
یکــی از دالیل این امر ،ضعف و تســاهل
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در نظارت
بر شــبکه نمایش خانگی بود .انتقال کار تولید
و پخش ســریالهای این شبکه به پلتفرمها در
دولت حســن روحانی رخ داد .ایــن دولت با
اهداف سیاســی ،از ابتدا بنا را بر رقیبتراشی
بــرای صداوســیما گذاشــت و تــاش کرد
ویاودیهــا را به نوعــی تلویزیون خصوصی
و آلترناتیو رســانه ملی تبدیل کنــد .در نتیجه

ریلگذاری دولت موســوم به اعتدال ،پلتفرمها
بــه اســتفاده از پولهای مشــکوک و جذب
برنامهسازان موفق صداوســیما و همچنین به
فساد کشاندن تولیدات آنها رفتند .برای نمونه،
حسن فتحی که سریال ضدصهیونیستی «مدار
صفر درجه» و سریال عاشورایی «شب دهم» را
ساخته بود ،در شبکه نمایش خانگی «شهرزاد»
را با درونمایه فمینیســتی و بر مدار عشقهای
چند ضلعی ســاخت .ســریالی کــه نامش با
یک پرونده فســاد اقتصادی گره خورد و معلوم
شــد که بودجهاش از اختالس به دســت آمده
بود .وی به تازگی نیز ســریال شــبهماهوارهای
«جیران» را ســاخت که آن هم به اتهام سرقت
هنری متوقف شده است .فیلمسازان دیگری،
چون داود میرباقری ،کمال تبریزی و ســیروس
مقدم هم که آثارشــان در تلویزیون پرمخاطب
و تماشایی بودند ،به سفارش بخش خصوصی
سریالهایی ساختند که مضحکه منتقدان شدند

و مردم را هم راضی نکردند .نتیجه این شد که از
ابتدای سال  1399کار نظارت بر شبکه نمایش
خانگی ،به صداوســیما واگذار شــد .ساترا یا
همان سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت
و تصویر فراگیر در فضاى مجازى ،به عنوان یکی
از زیرمجموعههای صداوسیما ،این مسئولیت را
عهده دار شــد .در نگاه اول و با توجه به تعهد و
تعین بیشتر صداوســیما به مرزهای فرهنگی و
اخالقی ،برای جمع کــردن ابتذال و ولنگاری
شــبکه نمایش خانگی ،در مقایســه با وزارت
ارشاد بیشتر میشد روی ساترا حساب کرد؛ اما
طی حدود دو ســال ،آنچنان که انتظار میرفت
شرایط پلتفرمها و شبکه نمایش خانگی بهبود
نیافته اســت .چون حتی همان حداقل نظارت
اعمالی بر سریالهای صداوسیما در این عرصه
صورتنمیگیرد.
بنابراین میتوان پیشــنهادهای جدیدی را
حداقل بــرای مدیریت بر عرصه ســریالهای

نمایش خانگی مطرح کرد .برای ساماندهی این
میدان ،ابتدا باید یک نهاد مستقل و فراسازمانی
طراحی کرد .مشــکل وزارت ارشاد این است
ً
که معموال مســئوالنش هر چهار سال یک بار
تغییر میکنند و بنابراین تعینی در سیاستهایش
وجود نــدارد و از طرفی نیــز برخی دولتها
در پی اســتفاده ابزاری از هنرمندان هســتند و
ممکن اســت برای اهداف سیاســی ،مصالح
فرهنگی را نادیده بگیرند .صداوسیما و به طور
مشخص ،ساترا نیز با وجود غلبه تعهد و داشتن
سیاســتهای متعین و مشــخص ،صرفا کار
ســلبی را در پیش گرفته و در این زمینه نیز کند
و کاهل اســت؛ به گونهای که به تازگی برخی
از سریالهای پلتفرمها بدون دریافت مجوز از
ســاترا به مرحله تولید و حتی پخش رسیدند.
تجربه یک دهه ساخت سریال در شبکه نمایش
خانگی ،گویای آن است که نیازمند تشکیالت
مجزایی هستیم که گروهی از نخبگان فرهنگی و
رسانهای ،چابک و باهوش در آن حضور داشته
باشند .نهادی که نه تنها نظارتی جامع و گسترده
بر جریان سریالسازی در نمایش خانگی داشته
باشــد ،بلکه کار مدیریت و هدایت این عرصه
و تولیدکنندگان را نیز انجام دهد؛ یعنی نهادی
که از صفر تا صد فرآیند تولید یک ســریال ،از
سرمایهگذاری گرفته تا نگارش فیلمنامه و لحظه
به لحظه تصویربرداری و مراحل پس از تولید را
تحت نظارت داشــته باشد و هم اینکه خودش
بنا بر اقتضائات و نیازهای فرهنگی روز کشور،
اقدام به سفارش و ایدهیابی و تولید سریالهایی
برای نمایش خانگی کند .این گونه عرصه تولید
و سریال در پلتفرمها میتواند به معنای واقعی
کلمه مکمل ســریالهای صداوســیما و یک
عرصه قدرتمند در خدمــت اعتالی فرهنگی
کشور بشود.

برداشت

بادیگارد دشمن!

چرا بازیگران فیلمهای انقالبی تحریم میشوند؟
چــرا برخــی بازیگران ســینمای ایــران از
ی در فیلمهای ملی و دینی یا مرتبط
نقشآفرین 
با وقایع انقالب اســامی واهمه یا ابا دارند؟ با
گذشت سالها از ساخت فیلمها و سریالهای
تاریخــی ،یکــی از مهمتریــن چالشهــای
فیلمسازان در انتخاب بازیگران این فیلمهاست
که در کنار فیلمنامه ،نقش بســیار پررنگی در
باورپذیــری آن روایت دارد .بازیگرانی که طی
سالهای گذشته برای نقشآفرینی در فیلمهای
اســتراتژیک ملی و دینی ،به دالیلی از حضور
در ایــن پروژهها پرهیز یا پــس از مدتی اعالم
انصراف میکنند تا منافع سیاسی و عقیدتی آنها

در خطر نیفتد.
هنرمندانــی که از دل فرآیندهای ســینمای
ایران به شــهرت رسیده و به جوایز مختلفی در
این جشنوارهها میرسند و در نهایت به عنوان
سوپراستار به سینمای ایران معرفی میشوند،
باید تالش کنند تا در ازای این دیده شــدنها،
بتوانند به سینمای کشورشان هم خدمت کنند؛
اما پس از مدت کوتاهی از رسیدن به شهرت،
متأســفانه شــاهد تغییر مســیر برخی از این
هنرمندان هستیم و این موضوع ،اتفاق تازهای
در سینمای ما نیست.
یکی از دالیــل آن را میتوان نادیده گرفتن

بســیاری از بازیگرانی دانست که ریسک بازی
در این فیلمهــا را در ســالهای اخیر به جان
خریدهانــد .بازیگرانی کــه نقشهای درخور
تحســینی را بازی کردند و مورد توجه منتقدان
هم قرار گرفتند ،اما با واکنش مثبت از ســوی
داوران برخی از دورههای جشنواره فجر روبهرو
نشدند .برای نمونه ایفای نقش جواد عزتی در
آثار «ماجرای نیمروز» از ماندگارترین آثار این
هنرمند به شمار میآید؛ اما عزتی در دورههای
مختلف جشنواره فجر به شکل عجیبی نادیده
ً
گرفته شده اســت .طبیعتا زمانی که جشنواره
فیلم فجر و ساختارهای تشویقی سینمای ایران

فرصتی برای دیده شــدن این هنرمندان فراهم
نکند ،شــاهد بیرغبتی هنرمندان برای ایفای
نقشهای چالشبرانگیز خواهیم بود.
مریال زارعی هنرمندی اســت که کارنامه
کاری او در ســالهای اخیر نشــان داده است،
همواره با هنرمندی هرچه تمامتر به استقبال این
نقشها آمده و تمجید مخاطبان را هم به همراه
داشته است؛ اما همچنان جای این سؤال باقی
میماند که هنرمندان و سوپراستارهای متعهد
به ســینمای ایران ،تا چه زمانی حاضرند برای
سینمای ایران هزینه دهند و از سوی جشنوارهها
و مدیران داخلی نادیده گرفته شوند؟!

سوگواره

ادبیات

کتاب

سینما و محرم

شعر مقاومت

طریقالحب

موزه سینما میزبان آثار عاشورایی

فراخوان جشنواره جهانی کرمان

همراه زائران اربعین

به مناســبت فــرا رســیدن ماه
محرم نمایشگاه عکس «سینما
و محرم» در موزه سینما برگزار
میشود .در این نمایشگاه پوستر
و عکسهایی از فیلمهای «روز
واقعه» « ،سفیر» «افق» و «پرواز
در شب»« ،شب دهم»« ،سینه
سرخ»« ،رســتاخیر»« ،عصر
روز دهــم»« ،کربال جغرافیای
یک تاریخ »« ،ناســور»« ،من
و زیبا»« ،دلشکسته»« ،هیهات» و «بالهای سپید» به نمایش
گذاشــته خواهد شــد.این نمایشــگاه از اول محرم به مدت
یک ماه در محوطه باز موزه ســینما پذیــرای بازدیدکنندگان
است.

فراخوان جشــنواره جهانی شــعر
مقاومت کرمان در سه زبان فارسی،
عربی و انگلیسی منتشر شد .براساس
اعالم دبیرخانه این جشــنواره ،همه
شــاعران فارســیزبان ،عربزبان
و انگلیســیزبان تــا  ۲۰مردادمــاه
جــاری فرصــت دارند آثــار خود
را بــا موضوعات «ظلمســتیزی»،
«عدالتطلبی»« ،آزادیخواهی»،
«استکبارســتیزی» و «چهرههــای
مقاومت در جهان» از طریق وبگاه جشــنواره بفرستند .این جشنواره در
سنتی»« ،شعر فارسی نو»« ،شعر عربی ّ
پنج بخش «شعر فارسی ّ
سنتی»،
«شعر عربی نو» و «شعر انگلیسی» برگزار میشود .همچنین ،جشنواره
در هر بخش ،سه برگزیده و در مجموع  ۱۵برگزیده خواهد داشت.

کتــاب «طریقالحــب» ،کتابی
متفاوت و نــوآور در آموزش زبان
و لهجه عراقی اســت که با هدف
آموزش این گویــش عربی برای
زائران حســینی تهیــه و گرآوری
شــده اســت« .طریــق ُ
الحب»
انتخــاب کــرده اســت که یک
«کتابهمراه» باشد و بر پایه «تک
پرســشها» و «تک پاســخها»
اســت« ،موضوعی» تدوین شده
است ،فارغ از صرف و نحو و قواعد دستوری است ،سطر سطر آن
بر اساس نیاز «واقعی» زائر در سفر کربال تنظیم شده و «فهرست
واژگان» مفصلــی دارد که به واســطه آن مخاطب فارســی زبان
میتواند جمالت و واژهها را به آسانی درون متن جستوجو کند.
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یادداشت
سهم ما از تصویر کجاست؟
گروه فرهنگ
صبح صادق

دوری از زندگــی مــردم ،مهمترین مؤلفه
برخی از فیلمهای سینمایی ،شبکه نمایش
خانگی و حتی سریالهای تلوزیون در این
ســالها بوده است .نمایی از حاشیهشهرها
و یــا حلبیآبادها و یا نمایش مناطق خاص
ثروتمندنشــین هر شــهر تبدیل به نمایی
مطلوب برای برخی از فیلمســازان شــده
اســت و طبقه بزرگ متوسط شهری عمدتا
در تولیدات سینمایی و نمایش خانگی جایی
ندارند .این تفاوت در تصویری که سینما از
جامعه ارائه میدهد با واقعیت آن باعث شده
که در برخی تولیدات به سمت سیاهنمایی و
در برخی دیگر به سوی نمایش زندگیهای
بسیار متفاوت با مردم حرکت کنیم که البته
اثرات پنهان و آشــکاری هم روی مخاطب
خواهند داشت.
فیلمهای ســیاه یا همان «نــوآر» برای
نخستین بار در ســال  ۱۹۴۰وارد سینمای
جهان شد و تا قرن  ۲۱نیز رد آن در هنر هفتم
دیده میشود« .نوآر» که ابتدا از ادبیات وارد
سینما شد در زبان فرانســه به معنای سیاه
است و فیلم نوآر ،فیلم سیاه معنی میشود.
این ژانر برای نخســتین بــار در رمانهای
«ریموند چندلر» و «داشــیل همت» دیده
شــد و البته ایــن دو نویســنده بعدها تأثیر
فراوانی بر این جریان گذاشــتند .با ساخت
چند فیلم و موفقیت آن در جشــنوارههای
داخلــی و خارجی در ســالهای اخیر این
واژه نیز به صورت مفهومی و مصداقی وارد
سینمای ایران شد.
امیررضا مافی منتقد ســینما میگوید:
«تا مدتها ،رســانه وظیفه بازنمایی جهان
حقیقی را برعهده داشــته ،اما مشــخصا
از ســال  1370به بعد ،مســیر رسانه دیگر
بازنمایی نیســت بلکه به وانمایی حقیقت
میپردازد .در این حالت حقیقت از بین رفته
و کتمان حقیقــت را مکتوب میکند .طی
 2۰ســال اخیر این اتفاق از کتمان حقیقت
فراتر رفته و حقیقتهای جعلی نیز ساخته و
چنان متورم و حجیم میشود که جلوی دید
را میگیرد».
مســعود فراســتی که چهره شــناخته
شــدهای در حوزه نقد ســینمایی اســت
میگوید« :فیلمســازان جوان فکر میکنند
باید تجربههای زیستهشــان را بسازند .این
تمایل نیســت ،انتخاب نیســت ،ناچاری
است .چون نمیتوانند چیز دیگری بسازند.
این فیلمســازها از آنجا که نگاه درستی به
مردمشــان ندارند و نگاه هنرمندانه ندارند،
وقتی ســراغ چنین چیــزی میروند غرق
میشــوند و نمیتوانند بــا موضوع فاصله
بگیرند .نســبتی کــه با ســیاهی فیلم پیدا
میکنند ،نسبت غیر هنرمندانهای است».
اگر فرض را بر این بگذاریم که هدف از
نمایش سیاهیها حل معضالت اجتماعی
اســت ،حال سؤال این است چرا مخاطب
بعد از دیدن این ســیاهیها تالشــی برای
از بین بــردن آن و پیشــرفت و آبادی وطن
نمیکند؟ چون فیلمســاز مرز بین واقعیت
و ســیاهنمایی را درک نکرده و به هیچ وجه
در آثارش طرح مســئله وجود ندارد .طرح
مســئله یعنــی معلومــات و مجهوالت،
داشتهها و نداشتهها و ...را در کنار هم نشان
دادن.
برخی کارشناســان مانند وحید جلیلی
معتقدند هنری مردمی است که داشتههای
مردم را به رخ بکشد و در کنار آن آسیبها
را نیز نمایش بگذارد .در واقع نمایش اگر با
قصد حل آسیبها باشد مفید واقع میشود.
هنر مردمی یعنی هنری که متعلق به تمام
مردم اما آیا قشر متوسط که بیشترین تعداد
جمعیت یک جامعه را تشــکیل میدهند
سهمی از تصویر دارند؟
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فرمانده کل سپاه در دوازدهمین جشنواره مالک اشتر

قوی شدن منطق امام
و مسیر سپاه است
حسن ابراهیمی
خبرنگار

دکتر حسن ابوالقاسمی

نورا بزرگترین
پروژه تحقیقاتی
تاریخ دانشگاه بود

سردار سالمی گفت :ایمان ،توکل ،عمل صالح،
اندیشــه الهی ،تفکر انقالبی ،روحیــه جهادی و
اتصال بــه منبع حکمت والیت و ولــی امر که از
کالمش جز نور قرآن چیزی نمیجوشــد ضامن
موفقیت سپاه و پاسداران انقالب است.
به گزارش صبح صادق ســردار سرلشــکر حسین
سالم ی فرمانده کل سپاه در آیین تجلیل از برگزیدگان
دوازدهمین جشــنواره مالک اشتر سپاه ،قوی شدن را

در جشنواره مالک اشتر از مسئوالن
دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله(عج)
به دو دلیل طراحی و ساخت واکسن
نوترکیب نورا و مباحث درمان کرونا
در اوج این بیماری قدردانی شد.
واکســن نورا تنها واکســنی اســت که
یک دانشگاه علوم پزشــکی در کشور
تولید کــرده و یکــی از اثربخشترین
واکسنهای موجود در کشور است که
امتحان خود را در اوجگیری موج ششم
کرونا به خوبی پس داده است.
اینکــه دانشــمندان و محققان این
دانشــگاه جرئت دســت زدن به تولید
چنین محصولی را از روزهای ابتدایی
همهگیری کرونا پیدا کردند و در همان
ابتدا مســیری را بــرای تولید انتخاب
کردند که امروز کارآیی و درســتی آن به
خوبی اثبات شده و عالوه بر اثربخشی
بسیار باال هیچ وابســتگی به خارج از
کشور چه به لحاظ دانش و چه به لحاظ
امکانات تحقیق و حجتی تولید نداشته
و هیچ ارزی برای تولید آن صرف نشده
حتی ریالــی هم برای تولیــد از جایی
کمک گرفته نشده و به سفارش معاونت
تحقیقــات صنعتی ســپاه و همکاری
دانشــمندان و محققــان بقیهالله(عج)
این واکســن تولید شــده ،خود گواهی
بر تصدیــق تواناییهای باالی فرزندان
ایــن کشــور در مجموعــه دانشــگاه
بقیهالله(عج) اســت .در کنار این همه،
بیمارستان بقیهالله االعظم(عج) قطب
بزرگ درمان بیماران کرونایی کشــور
بود و تا امروز بیشــترین درمان بیماران
کرونایی در کشــور در این بیمارســتان
انجام شــده اســت و قطب تحقیقات
درمانی این بیماری نیــز بود .از طرفی
این بیمارستان چندین سال است که در
درجه عالی در میان هزاران بیمارستان
کشور اعتباربخشی شده و چندین سال
اســت این رتبه را حفظ کــرده که تنها
هشــت بیمارســتان دولتی ،عمومی یا
خصوصی تا کنون توانستهاند این رتبه را
در کشور داشته باشند.
یک نکته مهم اینکه نورا بزرگترین
پروژه تحقیقاتی دانشگاه از بدو تأسیس
تا امروز بود و انجام آن راه را برای انجام
پروژههای تحقیقاتــی بزرگ بعدی باز
کرد؛ پروژههایی که شــاید در گذشــته
تصور اجــرای آن را هم نداشــتیم؛اما
امــروزه میتوانیم ســطح علم و دانش
و صنعت کشــور در حوزه بهداشت و
بیوتکنولوژی و سایر شقوق علم پزشکی
را چندین رتبه باالتر ببریم و این مســیر
برای ما هموار شــده است؛ چون باور
کردهایم که میشود و میتوانیم.

منطقی امام و انقالب اســامیو مسیر سپاه توصیف
و تصریــح کرد :قوی شــدن را در صحنههای مجاور
و دوردســت نگاه کنید .تسلیم شــدن و تکیه کردن به
قدرتها هم ،راه حیات عزتمندانه و امن نیست .خیلی
از کشــورها به قدرت آمریکا تکیــه کردهاند اما یا فرو
پاشیدند و یا ویران شدند.
فرمانده کل ســپاه خاطرنشــان کرد :شــما امروز
وضعیت اوکراین را ببینید ،به قدرت آمریکا و اروپا تکیه
کردند اما در حال ویران شــدن است .عربستان را هم
ببینید که به قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی و بعضی
از متحدین و شرکای منطقهای خود در جنگ یمن تکیه
کرد ،اما در اوج ناباوری با آتشبس به شکست رسید.

سردار امیرعلی حاجیزاده

ماهوارهبر قائم آماده پرتاب است
ســردار حاجیزاده با بیان اینکــه پهپاد غزه
یکی از هزاران طرحهــای نیروی هوافضای
سپاه اســت ،گفت« :واکنشهای دشمن را
در این حوزه ببینید و ســخنان آنها را دنبال
کنیــد ،از جمله آمریکاییها که با اشــاره به
حوزه کوچــک پهپادی میگویند این بخش
برتری هوایی آنها را بعد از  ۸۰ســال از بین
برده است».
به گــزارش صبح صادق ســردار ســرتیپ
امیرعلی حاجیزاده ،فرمانده نیروی هوافضای
سپاه و برگزیده دوازدهمین جشنواره مالک اشتر
در حاشیه آیین تجلیل از برگزیدگان این جشنواره
افزود« :آنها میگویند حــوزه هوا فضا و قدرت
پهپادی و موشــکی مسئلهای مهمتر از هستهای
است و البته این را هم بدانند در حوزه پدافندی
نیز روال کار همین اســت و به لطف الهی این
قدرت امروز در همه حوزهها ایجاد شده است».
وی همچنین درباره ارتباطگیری برخی کشورها
با رژیم صهیونیستی گفت« :بعضیها در حال
پناه بردن به رژیم صهیونسیتی هستند؛ در حالی
که این رژیم یک غده سرطانی است و اینها دارند
خواسته یا ناخواســته غده سرطانی را به کشور
خودشــان منتقل میکنند و اگــر پرهیز نکنند،
رژیم صهیونیستی هیچ کمکی به آنها نمیکند؛

بلکه این غده ســرطانی گریبــان آنها را خواهد
گرفت و دیر یا زود اینها به مشــکالت اساســی
مبتال میشوند ،ولی ما هم در سکوت مطلق در
حال رصد این جریان هســتیم ».فرمانده نیروی
هوا فضای ســپاه درباره رهنمودهای رهبری در
خصوص افزایش تــوان پهپادی گفت« :قدرت
پهپادی یک قــدرت جدید و تازه متولد شــده
است و شــاخههای مختلفی دارد و بسیاری از
این بخشها اختراع ایرانی اســت ».وی گفت:
«موشــکهای زمین به هوای پدافنــدی با پایه
پهپادی اختراع ایرانی است و از این قبیل موارد
فراوان داریم و باید تأکید کنم موفقیت را مرهون
اجرای دقیق تدابیر رهبر معظم انقالب هستیم».
ســردار حاجیزاده همچنیــن گفت« :اگر
امروز دشــمنان از این قدرت نگران شــدهاند و
دعوت به مذاکــره میکننــد و در کنگره دنبال
مصوبهای بــرای محدود کردن ایران هســتند،
همــه اینها نتیجه اجرای این تدابیر بوده اســت
و الحمدلله امروز یک قــدرت با فاصله زیاد از
دیگران هستیم ».فرمانده نیروی هوا فضای سپاه
همچنین با اشاره به وضعیت ماهواره نور که در
ارتفاع بیش از  ۵۰۰کیلومتری قرار گرفته است،
گفت « :در سال جاری ماهوارهبر جدید قائم را
به فضا پرتاب میکنیم».

سرهنگ مهدی ابراهیمی

تأمین نیازهای سپاه پاسداران
هدف ماست
سرهنگ پاســدار مهدی ابراهیمی ،معاون
دانش و پژوهش دانشــگاه افسری و تربیت
پاسدار امام حسین(ع) است ،این معاونت
در جشــنواره مالک اشــتر به عنوان معاون
دانش و پژوهش موفق در بین ردههای عمده
سپاه معرفی شد.
وی در این باره گفت« :از علل کســب این رتبه
میتوان ابتدا به برنامهریــزی فعالیتهای این
معاونت اشاره کرد که ما برنامهریزی را بر اساس
اهداف ســپاه که به ما ابالغ شــده بود ،انجام
دادیم .بحث بعدی اولویتبندی بود که این هم
مبتنی بر مأموریتها و اهداف ســپاه و انقالب
انجام شد .ســپس اقدام به تشــخیص نیازها
کردیــم .این برای ما مهم بود که این اولویتها
و نیازها چگونه باید باشــد که ســپاه و انقالب

اسالمی یک یا چند قدم به سمت اهداف عالیه
خود نزدیکتر شود».
ابراهیمی افزود :در نیازسنجیها اولویتها
درآمد و ســپس اولویتها برنامه ما برای اجرا
شد و بر اساس ظرفیتهایی که از قبل داشتیم
و ظرفیتهای تازه شناسایی شده و ظرفیتهای
ایجاد شــده برنامه را دنبــال کردیم و در حوزه
پژوهش ســعی کردیم خیلی بیشتر از ظرفیت
استادان و مربیان خودمان استفاده کنیم و بیشتر
در این حوزه خدمت استادان و مربیان بودیم.
وی تاکیــد کرد :در بحــث همایشها هم
صرف برگزاری همایش نبود ،بلکه ما بر اساس
همان روندی که ابتدا عرض کردم بر اســاس
نیازسنجی و اولویتبندیهای سپاه و دانشگاه
این همایشها و نشستها را برگزار کردیم که
خروجی آنها هم پاسخگوی نیاز ما باشد.

وی تصریح کــرد :آتشبس وقتی بیــن دو قدرت
نابرابر برقرار شــود ،معنای آن شکست قدرت قویتر
اســت؛ چون اگر قــدرت قویتر غلبه داشــت اجازه
آتشبس نمیداد!
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه در واقع هر کسی
به آمریکا تکیه کرد ناتوان شد گفت :هر کسی به انقالب
اسالمیتکیه کرد شرافتمندانه ماند ،حتی اگر آسیبی
هم دید ،اما به شرافت و عزتش آسیبی نرسید ،ممکن
اســت به زیرساختهایشان آسیبی وارد شده باشد و
تلفاتی هم داده باشند اما عزتشان پابرجا است.
سرلشکر ســامیدر ادامه خاطر نشان کرد :امروز
به فضل الهی سپاه پاســداران انقالب اسالمیقدرت

عظیمیرا در پرتو هدایتهای فرماندهی عزیز و معظم
کل قوا ساخته اســت و این قدرت هر روز رو به کمال
اســت و به عنوان خادم کوچک سپاه گواهی میدهم
هیچ روزی نیست که ســپاه در هر عرصهای نمادی از
پیشرفت را تجربه نکند.
وی با بیــان اینکه ما امروز به واقع تحت فشــار و
تحریم اقتصادی هســتیم اما آیا چهره کشــور ایران و
سیمای قدرت دفاعی ما شباهتی به یک کشور تحریم
شــده دارد؟ افزود :در عرصه دفاعی ما دیگر بســیار
کم دســتاوردها و توانمندیهای خــود را رونمایی و
افتتاح میکنیم این سیاســت جدید ما است که کمتر
دستاوردهای خود را رسانهای کنیم.

دریادار علیرضا تنگسیری

شناور شهید سلیمانی آماده رزم است
فرمانده نیروی دریایی سپاه استفاده با اشاره
به بهرهگیری از تجهیزات داخلی و ضرورت
تقویــت شــرکتهای دانشبنیــان گفت:
«دانشبنیانی که حضرت آقــا بر آن تأکید
دارنــد ،در واقع راهبرد و راهنمای ما در این
عرصه بوده و ما همواره تالش کردهایم تا از
تجهیزات دانشبنیادی استفاده کنیم».
به گزارش صبح صادق سردار دریادار پاسدار
علیرضا تنگسیری ،فرمانده نیروی دریایی سپاه
و برگزیده دوازدهمین جشنواره مالک اشتر در
حاشیه آیین تجلیل از برگزیدگان این جشنواره
یکی از افتخارات نیــروی دریایی و مجموعه
ســپاه را اســتفاده از دانش و تولیدات ساخت
درون کشــور و دانشــمندان ایرانی دانست و
گفت« :در نیروی دریایی افتخــار آن را داریم
کــه تجهیزاتمان را شــرکتهای دانشبنیان
بسازند ،برخی پهپادها و کوادهایی که استفاده
میکنیم ،در واقع از شرکتهای دانشبنیانمان
است».
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران درباره
رادارگریز شــدن قایقهای تنــدرو جدید بیان
داشت« :ما بدنههای قایقهایمان را رادار گریز
کردیم و سعی این است که از بدنههای ساخت
داخل استفاده کنیم».

وی با تأکید بر اینکه حجم و کیفیت حضور
ما در منطقه باعث شــده اســت تا دشــمن از
خلیجفارس متواری شــود ،گفــت« :در عین
حــال ما همواره به کشــورهای منطقه گفتهایم
که خودمان میتوانیم امنیــت را برقرار کنیم و
الحمدلله با رفتن آمریکاییها امنیت بیشــتری
در ایــن منطقه حســاس و راهبــردی برقرار
شده اســت ».وی خاطرنشــان کرد« :حضور
آمریکاییهــا در منطقه همــراه با ضرر و مخل
ثبات و امنیت است ».وی در خصوص الحاق
ناو شــهید ســلیمانی به نیروی دریایی ســپاه
پاسداران انقالب اســامی عنوان داشت« :به
امید خدا در آینده این خبــر را اعالم میکنیم.
شناور شهید سلیمانی شناور منحصر به فردی
اســت با بدنه اینکت نه کاتاماران .ما بدنههای
منوآل ،تری مارال و کاتاران را در اختیار داریم؛
ولی این شناور با بدنه اینکت است ،بدنهای که
کامال جدید است».
سردار تنگســیری در پایان گفت« :شناور
شــهید ســلیمانی که بعد از شــهادت شهید
واالمقام شــهید حاج قاســم ســلیمانی وارد
ســازمان میشود ،نشــان از حضور این شهید
در اقیانوسهــا و حضور همیشــگی او در بین
دریادالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی دارد».

دکتر روحالله توالیی

ساحتهای هشتگانهتربیتی
در کانون توجه ماست
معاونت تربیت و آموزش دانشگاه جامع امام
حســین(ع) در دوازدهمین جشنواره مالک
اشتر سپاه به منزله موفقترین معاونت تربیت
و آموزش در بین ردههای عمده سپاه در سال
 ۱۴۰۰انتخاب شد.
دکتر روحالله توالیی ،دانشیار مدیریت دانشگاه
جامع امام حسین(ع) و معاون تربیت و آموزش
این دانشــگاه درباره موفقیــت در اخذ این رتبه
میگوید« :عمــده علت هم مربوط اســت به
ساحتهای هشتگانه تربیتی که در این معاونت
انجام شــده و در دانشــگاه در حال اجراست و
اقدامات در این حوزه در دانشگاه در بحث تربیت
آموزش بر اساس این ساحتهای هشتگانه در
حال انجام است ».ما اقداماتی هم در تغییر دوره
رشــتههای دانشگاه داشتیم که این دوره رشتهها

را از حالت مرســوم و سنتی خود خارج کردیم
و بر اســاس منویات و رهنمودهای رهبر معظم
انقالب این دوره رشتهها را مبتنی بر یک الگوی
سه شاخهای تنظیم کردیم که دوره رشتهها بر این
اساس شامل آموزشهای مهارتی ،آموزشهای
تخصصــی و آموزشهــای شایســتگیهای
پاسداری شده است .در ساحتهای هشتگانه
در تربیــت اخالقی برنامههــای مفصلی اجرا
کردیم ،همچنین در برنامههای دینی و انقالبی
فعالیتهایی داشتیم .ساحت بعدی برنامههای
بصیرتافزایی سیاسی و روشنگری بود که اجرا
کردیم ،اردوهای نظامــی هم با کیفیت خاص
خود برگزار شــد .همچنیــن اردوهای جهادی
و برنامههایی که حضور اجتماعی دانشــجویان
در جامعه را رقم میزند و آمادگی جســمانی و
مهارتهای رزمی هم در برنامهها انجام شد.

در دوازدهمین همایش مداحان سپاه عنوان شد

تریبونها و منبرهای محرم
ابزار جهاد تبیین
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مسکن اولویت مردم است

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

در آســتانه ماه محرم امســال ،دوازدهمین همایش
فرهنگیاران مداح ســپاه به میزبانی دانشگاه افسری
و تربیــت پاســداری امام حســین(ع) بــا حضور
حجتاالسالم والمسلمین حسین طیبیفر جانشین
نمایندگی ولیفقیه در ســپاه ،در تاالر اندیشــه این
دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار صبح صادق جانشین نمایندگی
ولیفقیه در سپاه با اشاره به بیانات امیرالمؤمنین(ع)
که فرمود« :قیمت و ارزش هر انسان به اندازه عالقه
فرد به هر چیزی است» ،گفت« :خدا را برای اینکه
ارزش شــما مداحان به ســبب عالقــه و مودت به
معارف و مناقــب اهل بیت(ع) عصمت و طهارت
داده است ،شکر کنید».
وی درباره ارزش مدیحه و مرثیه گفت« :گاهی
اوقات یک شــعر بــا صدای خوش و بــا محتوای
مکتبی و بسیار غنی خوانده میشود ،از چند ساعت
سخنرانی تأثیرش بیشتر است».
حجتاالسالم طیبیفر در زمینه محتوای اشعار
هم افزود« :بصیرتافزایی نســبت به ائمه ،نسبت
به قرآن ،نســبت به اسالم و نســبت به آینده جامعه

جهانی ،یعنی مهدویــت ،از محتوا و صدای خوب
مداحان حاصل می شود که نسل جدید در این وادی
هدایت شــوند .به جوانان پاک بودن ،پاک زیستن،
سبک زندگی اســامی ،مســلمان واقعی شدن و
عاقبت بخیری یاد داده شود».
وی در پایان با اشاره به دیدار رهبر معظم انقالب
با مداحان به بایدها و نبایدهای مداحی اشــاره کرد
و گفــت« :از نبایدهای مداحی بایــد بر حذر بود؛
سکوالری نبودن هیئتها ،استفاده نکردن از مطالب
خرافه ،از حدود شــرع بیرون نرفتن ،در هیئت باال
و پایین نرفتن ،برهنه نشــدن در سینه زنی ،استفاده
نکردن از آهنگ و موســیقی در عزاداری و استفاده
نکردن از ریتم و ردیف و دســتگاههای موسیقی ما
مناسب با حال عزاداری باید مد نظر باشد».
جانشین نماینده ولیفقیه در ســپاه به بایدهای
مداحی هم اشاره کرد و گفت« :باید یک چیزهایی
را در هیئتها پررنگتر کرد؛ مانند مطالب پر مغز و
پرمحتوا ،ایجاد امید و نشاط ،تشویق جوانان به تالش
و کوشش ،توجه به مسائل روز ،بیان ارزشهای اهل
بیت(ع) و اصحــاب ،مداحان مراقب اخالق پاک
زبانی و پاک دلی خود باشــند ،استفاده از مضامین
انقالبی ،اسالمی و قرآنی به عنوان شعار در عزاداری
خیلی مهم است».
دیگر ســخنران این همایش سردار دکتر یدالله
جوانی ،معاون سیاسی نمایندگی ولیفقیه در سپاه

بود .وی با اشــاره به موضوع جهــاد تبیین و طرح
این موضوع از سوی رهبر معظم انقالب بر اساس
حرکت حضرت زینب(س) در بعد از واقعه عاشورا
اظهار داشت« :جهاد یعنی امری در مقابله با دشمن
و زمانــی که جهاد تبیین به عنــوان یک ضرورت و
واجب عینــی از طرف رهبر معظــم انقالب بیان
میشود ،این یعنی ایشان فرمان جهاد در این صحنه
را دادهاند و این فرمان در مقابل هجمههای دشمن در
جنگ ترکیبی است که محوریت آن امروز تحریف و
جنگروایتهاست».
وی با اشاره به شکست مجموعهای از طرحهای
دشــمن برای هجمه بــه ایران اســامی و انقالب
اســامی از ابتدای پیروزی انقالب تا کنون گفت:
«دشمن همه آنچه در توان برای مقابله با انقالب و
مردم ایران داشــت ،در طول این  ۴۳سال به میدان
آورده است؛ از توان نظامی تا قدرت تحریم و جنگ
اقتصادی ،تا مقابله و حمایت از مخالفان سیاسی و
اجتماعی و جنگ فرهنگی و ادراکی و وقتی میبیند
همه این ابزار ما موفق بوده؛ در نتیجه در این جنگ
ترکیبی به آخرین حربهای که فکر میکند مؤثر است
تکیه کرده و ضمن حفظ ســایر جبهه امروز تمرکز
خــود را روی همین نبرد ادراکی و ایجاد تحریف و
جنگ نرم قرار داده است».
معاون سیاسی ســپاه با اشاره به نقش مداحان و
تریبونداران در این جنگ ســنگین ادراکی و جنگ

روایتها گفت« :مهمترین راه مقابله با این حجم از
تهاجم به افکار و اندیشه و واقعیتها برای تحریف
و انحراف روشنگری و آگاهیبخشی است و وقتی
عدهای به خصوص جوانان ما پای روضهها و منبرها
میآیند ،شما عزیزان مخاطبان زیادی دارید .یکی از
جبههها و خط مقدمها در این جنگ همین منبرها و
روضههاست».
وی افزود« :آگاهیبخشی و روشنگری در قالب
اشــعار و نیز در قالب یک ســخنرانی کوتاه در این
محافل خیلی مؤثر است».
ســردار جوانی در انتهای سخنان خود به عنوان
مصداق تحریف وضعیت کشور در دوران پهلوی و
بدتر جلوه دادن دوران انقالب نسبت به دوران پهلوی
و تطهیر عوامل آن رژیم را از مصادیق این تحریف
بیان کرد و گفت« :اینکه با تحریف گفته شود انقالب
هیچ کاری برای مردم نکرده و دوران پهلوی خیلی
خوب بوده ،تحریفی بزرگ اســت که با استفاده از
بد جلوه دادن وضعیت امــروز و خوب جلوه دادن
وضعیت قبل از انقالب صورت می گیرد؛ در حالی
که فقط در خصوص وضعیت زندگی روستایی باید
گفت ،قبل از انقالب روســتاهای کشور امکاناتی
نداشــتند ،امروز از برکات مهم انقالب این است
که به صورت بیســابقه در منطقه و دنیا امروز تمام
روستاهای ما برق ،گاز و آب و تلفن دارند و بحث بر
سر اتصال روستاها به شبکه اینترنت خانگی است».

گزارش
حجتاالسالم والمسلمین قرائتی در نشست سربازان ستاد فرماندهی دژبان کل سپاه

ترس از فقر سوءظن به خداست
احسان بهاری
خبرنگار

حجتاالســام والمسلمین محســن قرائتی،
رئیس ســتاد اقامه نماز در نشست سربازان ستاد
فرماندهی دژبان کل ســپاه با تأکید بر اینکه اصل
اول در دانشگاه« ،مهارتآموزی» است ،تصریح
کرد« :شاید بتوان گفت یکی از مهمترین عوامل
مشــکالت امروز آن اســت که بخش مهمی از
درسهای حــوزه و دانشــگاه ،مباحث نظری یا
محفوظات یا اطالعات غیرکاربردی است ،و در
این زمینهها میوههای مطلوبی به بار نمینشیند .به
نظرم باید به تمام کتابها و درسها نگاه کاربردی
شود ،نمرهها و مدارک ،بر اساس مهارتها ارائه
شود».
وی افــزود« :چند درصــد از محصلهای ما
نوعی مهارت دارند که بعد از تحصیل وارد بازار
کار شــوند ،به کســب و مهارتی برسند ،ازدواج
کننــد .امروز اکثــر تحصیلکــردگان آموزش و
پرورش ،بیمهارت ،بیدرآمد ،بیکار ،بینشاط،
بدبین ،پرتوقع ،و کار را ننگ میدانند .باید فکری
برای این موضوع بشود».
این اســتاد درسهای از قرآن اظهار داشــت:
«برخی از دانشجویان بهانه میآورند که فرصت
ً
نیست .بارها گفتهام که دانشــگاه تقریبا نیمی از
سال تعطیل اســت( .سه ماه تابســتان ،ایام عید

نوروز ،تعطیالت بین ترم ،مناسبتهای شهادت
و والدت ۵۲ ،جمعه و  ۵۲پنجشنبه در هر سال)
در حالی که بعضی از مهارتها ،چند ســاعتی
بیشــتر به زمان نیاز ندارد .اگر هر کس با مهارت
خود ،خودش را فعــال یافت ،به ادامه تحصیل و
کار دلگرم میشــود و احساس پوچی و حقارت
نمیکند».
حجتاالســام قرائتی با اشــاره بــه ارزش
مهارت در تشکیل خانواده بیان داشت« :نداشتن
مهارت یعنی نداشتن شغل و نداشتن شغل یعنی
نداشتن درآمد ،و نداشــتن درآمد یعنی نداشتن

همســر و فرزند و نشاط ،و نداشــتن اینها یعنی
افســردگی ،توجه به فیلمها و برنامههای فاسد،
فاسد شدن و دیگران را فاسد کردن ،بیاعتقادی
به اسالم و نظام و». ...
وی افزود« :هفتهای یک کتاب بخوانید .سعی
کنید از نویســندگانی بهره ببرید که حداقل چهل
سال کتاب خوانده باشند .برای شما جوانان آثار
امام خمینی(ره) ،شهید مطهری و شهید بهشتی از
بهترین نمونههاست .کتاب سرگرمی نیست ،علم
است .علم هم یا نافع است یا مضر .حواسمان را
جمع کنیم که چه کتابی را دستمان میگیریم».

رئیس ستاد اقامه نماز با تأکید به اینکه به علت
فقر ازدواج نکردن ســوءظن به خداست ،گفت:
«اینکه انسان از ترس فقر ازدواج نکند ،سوء ظن
به خداست .چون ما میگوییم اگر یکی باشیم خدا
قدرت دارد ،دو تا بشویم دیگر قدرت ندارد رزق
ما را بدهد .به خدا بدبین هســتیم ،این بدبینی به
خداست .در حالی که خدا هم گشایشگر است،
هم میداند».
حجتاالســام قرائتــی ازدواج ســاده را از
برکات عروسی خواند و گفت« :کمال به تحصیل
و لباس و شــغل و عروســی آنچنانی نیســت.
تکلفگر نباشــد ،خوش توان زیســت .زندگی
را ســاده بگیرید .در همین کرونــا دیدیم چقدر
عروسیها ساده شــد ،خیلیها تاالر نگرفتند و
عروسی نگرفتند؛ دیدیم پس میشود؛ خدا آنقدر
مشکل نکرده ،ما مشکلش کردیم .ازدواجهایی
نسلهای پیش را به یادمان بیاوریم که با کمترین
امکانــات ،در نهایــت صفــا و محبت شــکل
میگرفت و دوامش را هم گذشــت و صبوری دو
طرف تضمین میکرد».
وی در پایان افــزود« :خودمان را نبازیم .خدا
را رزاق بدانیــم .اراده کنیم و خیلی از برنامههای
ازدواج را کــه خــرج اضافــه روی دســتمان
میگذارند ،حذف کنیم .یادمان نرود که دســت
انســان از خدا خالی بشــود ،ســمت غیر خدا
میرود».

شرکت در آزمون کارشناسیارشد 1401
نمایندگی ولیفقیه در سپاه در نظر دارد در راستای ارتقای علمی کارکنان شاغل در سطح نیروهای مسلح به منظور تربیت و دانشافزایی مربیان عقیدتی ،هادیان سیاسی و فرهنگیاران
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متعهد و متخصص مورد نیاز در سطح نیروهای مسلح ،اقدام به برگزاری آزمون اختصاصی تحصیالت تکمیلی کند.
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 /09140002158چرا بانک سپه (انصار
ســابق) نزدیک به چهار ماه امسال 1401
وامهای اعتبــاری را نمیدهد؛ هر وقت
مراجعه میکنیم ،جوابشان این است که
ً
ً
ً
فعال بسته است ،ما واقعا نیاز داریم .لطفا
رسیدگیفرمایید.
 /09120001124با سالم خدمت عوامل
صبح صادق ،افسرانی که در دانشگاههای
افســری درس خوانده از نظر ســنوات و
ارشدیت با دانشآموختهها و درجهدارانی
که تغییر طیف دادهاند ،خیلی فرق دارند
بررسیکنید.
 /09160003281من به تازگی به خدمت
سربازی آمدهام ،با دو فرزند هیچگاه فکر
نمیکردم که بتوانــم کارت پایانخدمت
داشــته باشــم ،اما با تعیین حقوق برای
ســربازان وقتی که دیدم حقوق کارگری
در روســتا خیلی کمتر از حقوق سربازی
است ،تصمیم گرفتم بیایم خدمت ،فقط
مشکلم سختگیری مســئوالن در دادن
مرخصی است.
 /09130002580متأســفانه هزینــه
مســکن برای ما اجارهنشینها خیلی باال
رفته است؛ نیمی از حقوقم برای قسطها
میرود و ســه چهــار باقی مانــده برای
اجارهخانه اگر به فکر شــغل دوم نباشم،
بایــد با چند ســر عائله فقط نــان خالی
بخوریم .روزگار سختی شده است .به فکر
مسکن کارکنان باشید ،مشکل اساسی ما
مسکن است ،نه معیشت.
 /09360002214بــرای مــن خیلــی
عجیب اســت که همه ادعای شیعه بودن
میکنیــم ،اما عید غدیر را خیلی پر رنگ
برگزار نمیکنیم ،فردای عید غدیر به جای
بزرگداشت عید مباهله ،شروع میکنیم به
سیاهی زدن برای محرم .بچه هیئتیها باید
هیئتهای خود را از عید غدیر برپا کنند
و مباهله را جشن بگیرند و بعد از مباهله
پرچم را عوض کنند و ســیاهی عزاداری
امام حسین(ع) را بزنند.
 /09120006162رئیــس مجلــس
میگوید نظام مالی هنــوز ربوی مانده و
اقتصاددانهای لیبرال غرب درس خوانده
بالی عظیم بر ســر کشــور آوردهاند .آیا
چاهاندیشی ریشهای شده است که دیگر
گرفتار ربا نباشیم؟ چون نظام مالی هنوز
بانک محور است و بانک هم ربا محور،
باید به جای بانکها ساختارهای جدیدی
مبتنی بر عقود اسالمی ایجاد کرد.
 /091۷000۷۹۶۸در آســتانه ماه عزای
حضرت اباعبدالله الحســین(ع) خوب
اســت که بچه هیئتیهای مــا از فرصت
حضور مردم در مراســمهای سوگواری
و عزاداری حسن اســتفاده را کرده و این
محافل را به میدان جهاد تبیین تبدیل کنند .
 /091۴000۴۳۵۶این که کشورهای دنیا
دیگر جنگ اوکراین و روســیه را سر تیتر
خبرهای خود نمیکنند به این دلیل است
که به فکر منافع خود هستند .
 /091۵000۲۱۵۲مهار تورم به ويژه در
حوزه مســکن دغدغه عموم مردم است
امیدواری به دولت انقالبی همچنان ادامه
دارد انشاءالله که اقدامات وی ژهای در این
باره شاهد باشیم .

۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
سامانه پیامکی هفتهنامه صبح صادق

هفتهنامه
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

صبحانه

صادقانه

مسیر آرامش

منافق و مؤمن

خود را به انجام کارهایی سوق بده که تو را به سمت آرامش و خوبیها هدایت کند .منتظر نباش تا کسی
برای تو آرامش و شادی بیاورد .خودت شروعکننده باش ،مسیر را پیدا کن و قدمهای خود را محکم و با
اراده در مسیر خیر و آرامش بگذار که همه چیز از درون تو آغاز میشود.
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صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

مدیرمسئول:یداللهجوانی
سردبیر:علیحیدری

داستان

شورایسیاستگذاری:
علیقاسمی،سیامکباقری،سعداللهزارعی،
عزیزغضنفری،فرهادمهدوی،مهدیسعیدی،
فتحاللهپریشان،احدکریمخانی،حسینعبداللهیفر
دبیرتحریریه:سیدفخرالدینموسوی
مدیر فنی :محمد صالح نادری
نگارش و ویرایش :محبوبه حاجی آقایی
صفحهآرا:علیاکبرهدایتی
عکاس :حامد گودرزی
ناظرچاپ:سعیدقاسمی
چاپ :مرکز چاپ سپاه)021(38522446 :
تلفن110:و)021( 77460100
ssweekly.ir
@ssweekly
info@ssweekly.ir

نمابر۷۷۴۸۸۴۲۶:
سامانه پیامک۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳:
شماره  | ۱۰57دوشنبه  10مرداد ۱۴۰۱

قبیله عشق
شکر برای شهادت

اگر اشتباه نکنم ســال  1387در

شــرکت گلگهر ســیرجان کار
میکردیــم .ماه محرم بــود ،علی آقا گفت
«داداش میخواهم روز عاشورا گوسفندی را
قربانی و بین فقرا تقسیم کنم ».به خانه یکی
از دوستان رفتیم و گوسفندی را قربانی کردیم
و مشغول بستهبندی گوشتها بودیم که علی
آقا گفت« :داداش دیشــب خواب دیدم در
سوریه سوره مبارکه صف را با صوت زیبایی
ً
تالوت میکردم ».گفتم« :حتما قبولی همین
نذر است ».با خنده معناداری گفت« :آره،
آره حتما »...پس از شهادتش به طور اتفاقی
در کتــاب تعبیر خــواب خوانــدم که امام
صــادق(ع) میفرماید« :هر کس در خواب
ببیند که ســوره صف را تــاوت میکند،
عاقبت او ختم به شهادت میشود ».علی آقا
مهرهای خودجوش بــود و با تمام احزاب و
گروههای مقاومت در لبنان و سوریه ارتباط
داشت .آرام و قرار نداشت و مدام برای دفاع
از حریم اهلبیــت(ع) بیقرار بود .او الیق
شــهادت بود؛ چون خوبیهای بسیاری در
خــود داشــت .هــر وقــت به مشــکلی
میخوردیم ،از او درخواست دعا داشتیم .تا
اینکه یک روز که تازه از سر کار برگشته بودم،
خسته پای تلویزیون نشستم که برنامه تجلیل
از خانواده شهید بابایی در حال پخش بود .در
زمانیکه خانواده شهید بابایی بر روی جایگاه
قرار گرفتند با وجود خستگی به دلیل ارادتی
که به خانواده شــهید بابایی داشتم ،گفتم:
«خدایا به احترام خانواده شهید بابایی» ،یا
علی گفتم و بلند شــدم؛ در حالیکه جلوی
تلویزیون دست به سینه ایستاده بودم ،تلفن
زنگ زد و خبر شهادت برادرم را دادند .خدا
را به خاطر قبول این احترام و اینکه ما نیز به
خانواده شهدا پیوستیم ،شکر کردم.
به نقل از برادر شهید مدافع حرم
شهید علی عسگری
شهید علی عسگری در ســال  ۱۳۶۹و در
شهرســتان طاقانک به دنیا آمد .از شــروع
جنگ در سوریه ،برای دفاع به خیل مدافعان
حرم پیوست ،در ســوریه هم خدمات فنی
و مهندســی که در آن مهارت داشــت ارائه
داد و هم در امدادرســانی بــه مجروحان و
آوارگان سوری و رســاندن مایحتاج و مواد
غذایی کوشش کرد و هم با قلبی اندوهگین
به غسل و کفن و دفن شهدا همت گماشت.
سرانجام در ساعت  ۳بعدازظهر دهم بهمن
ماه ســال ۱۳۹۱همزمان با ســالگرد تولد
حضرت رســول(ص) پس از نبردی جانانه
در حفاظــت از حرم حضرت زینب(س) و
کشتن بیش از  ۱۰نفر از تروریستها ،هدف
تیراندازیهــای تکفیری قــرار گرفت و به
آرزوی دیرینهاش رسید.

غیر رسمی

کشمشهای عسلی

متانت؛ ویژگی بارز رهبری

روایتی واقعی از شهید سیدفرهاد رضوی

نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

وارد خانه که شــدم ،هنوز خبری از بقیه نبود.
مســئولیت بزرگی را که به گردنم انداخته بودند،
باید به خوبی اجرا میکردم .لحظات به ســختی
میگذشــت .توی خنکای اول صبح ،عرق کرده
بودم .جوریکه هر چندلحظه یک بار باریکههای
آن از روی شقیقهام ُســر میخورد و خودش را به
گردنم میرســاند .کالفه بودم .محمود جلوی در
ایســتاده بود و داخل نمیآمد .بــا حالتی گرفته و
«د برو دیگه ،االن ننه من برسه
عصبی تشر زد کهِ :
شیون میکنه ،زندایی سکته میکنه ...برو تا کسی
نیومده آمادهاش کنیم »...از اینکه جلوی در ایستاده
بود و دستور میداد ،حرصم گرفت؛ ولی جای جر
و بحث نبود .به خودم مسلط شدم .با صدای بلندی
گفتم« :زندایی یاالله ،خونهای؟ اومدم کشمشا رو
ببرم »...صدای زندایی از داخل اتاق نشیمن آمد.
ـ بیا تو علی! اینجام ،دارم تو بقچه میبندم...
صدایش ســرحال بود .چطــور باید این خبر

ســهمگین را به او میدادم؟ چطور دلش را خالی
میکــردم؟ پرده را کنــار زدم .زندایی گره آخر را
به بقچه پر از کشــمش زد و ســینی کشمش تازه
را به ســمتم گرفت و گفت« :علی جان ببین چه
عقیق سبزه ،آدم دلش
کشمشی شده امســال! مثل ِ
نمیاد بخوره »...چند دانه با اکراه برداشــتم .باید
میرفتم ســر اصل قضیه؛ گفتم« :االن محمود و
اکبر میان میبرن ،زندایی صبح گاراج احمد بودم،
چند تا همرزمای فرهادو دیدم ...انگار تازه برگشته
ُ
بودن »...حتی ســرش را بلند نکرد ،فقط «خب»
کشــداری گفت و بســتههای کوچکتر کشمش
را روی ترازوی قدیمی گذاشــت .فرصت خوبی
بود .ادامه دادم« :انگار یکی دوتا از بچههای ِده تو
عملیات زخمی شــدن ،اما »...سرش را از روی
نوشتههای حسابکتاب برنداشت .فقط زیر لب
چیزی گفت که درست متوجه نشدم .گفتم« :مثل
اینکه فرهاد شــما هم یه کمی زخمی »...حرفم
را قطع کرد .همانطــور که ترازو را جمع میکرد،
گفت « :فرهاد شهید شــده »...برق از سرم پرید.
نفسهایم تند شــده بود و بدنم میلرزید .گفتم:
«نه بابا نه ...یه کم زخمی شده ،چیزی »...باز هم
حرفم را قطع کرد .کیسهها را روی هم چید و گفت:

«فرهاد شهید شده ...میدونم ،شما رو فرستادن به
من بگید .البد یکی هم رفتــه باغ به حاجی خبر
بده ،من میدونم! برید سراغ حاجی »...گیج شده
بودم .چطور امکان داشت بداند؟ خبر تازه به من
رســیده بود .توی پایگاه بودم کــه تلفن زنگ زد.
خودم جواب دادم .با حالتی انکارآمیز گفتم« :کی
گفته زندایی؟ این چه حرفیه؟» اینبار نشست روی
زمین و نگاهم کرد.
ـ میدونم ،خودم فهمیدم ...فرهاد که میرفت
جبهه ،داشتم انگورا رو میبستم واسه کشمش...
گفت مامان امســال عجب کشمشــی بشه اینا...
از عسل شــیرینتر ،...احتماال کشمش شده که
برمیگردم ،ولی اگه شهید برگشتم ،بیتابی نکنیا،
برای من شهادت مث این کشمشا خوشمزهاس...
ســرصبحی اومد به خوابم ،داشــت کشــمش
میخورد ،گفت مامان کشــمش اینجا عین عسل
شیرینه ...فهمیدم شهید شده ...قول داده بودم بهش
بیتابی نکنم. ...
همانجا جلوی در نشستم .نمیدانستم این یکی
دوساعت را چطور در ذهنم حالجی کنم ...فرهاد
اولین شهید ده بود و بیش از هر چیز مادرش بود که
لیاقتش را داشت. ...
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سید ابراهیم حسنی

مشاور

کارشناس تغذیه

وقتی کودک شما خواستهای دارد و همان لحظه به خواستهاش نمیرسد،
درد عدم کامیابی را تجربه میکند .این درد ،سبب ناراحتی و گریه میشود.
اگر بــا دیدن گریه کودک ،فوری خواســتهاش برآورده شــد ،کودک یاد
میگیرد که از ابزار گریه ،برای رسیدن به خواستههایش استفاده کند و این
در روند تربیتی او مشکل ایجاد میکند؛ چرا که راه رسیدن به خواستهاش
را درست یاد نمیگیرد و چه بسا تالش کردن در این راه را متوقف کند.
هرگــز به فرزند خود نگوییــد پول نداریم .نمىتوانیم این وســیله یا
خوراکی را بخریم ،یا الزم ندارى! بلکه به او بگویید این مقدار میتوانیم
هزینه كنیم ،یا امروز این را فقط میتوانى بخرى .با بیان جمله مثبت ،به
فرزندتان امنیت میدهید؛ در حالی كه انتخابهایش را محدود میكنید.
همچنین او یاد میگیرد چگونه هزینهها یا درخواستهایش را مدیریت
کند .در حالى كه گفتن نمیتوانیم ،پول نداریم ،یا الزم ندارى تنها بار منفى
دارد و سبب نبود امنیت در كودک میشود؛ چون آنها نگران میشوند که
چه آیندهای در انتظارشــان هست و این مســئله ،آنها را دچار استرس و
اضطرابمیکند.
برای اینکه بتوانیم آنها را با مباحث اقتصادی آشنا کنیم و از زیادهخواهی
آنهــا جلوگیری کنیم ،چندین راه وجود دارد .پول تو جیبی ،بســیاری از
زیادهخواهیهای كودک را کم میكند ،بــه او اعتماد به نفس میدهد و
باعث باال رفتن سطح مسئولیتپذیری در کودک میشود .پول تو جیبی به
پولی اطالق میشود كه كودک میتواند با آن خرید روزانه (تنقالت) خود
را انجام دهد .والدین ابتدا پول توجیبی را روزانه ،سپس هفتگی ،بعد هر
پانــزده روز و در نهایت ،ابتدای هر ماه به كودک میدهند .پول تو جیبی،
یکی از ابزارهای مسئولیتپذیر کردن کودک است .همچنین به مدیریت
او و آشنایی با حفظ سرمایه به طور غیرمستقیم کمک میکند.

بیماری کبد چرب بهدلیل انباشته شدن چربی در سلولهای کبد بهوجود میآید.
وجود چربی کبد امری طبیعی اســت ،ولی اگر میــزان چربی بیش از  ۵تا ۱۰
درصد وزن کبد شود ،فرد به بیماری کبد چرب مبتال میشود و باید بهفکر درمان
باشد .تجمع چربی ،کبد را در برابر انواع مشکالت و التهابها ،آسیبپذیرتر
میکند .برای درمان این بیماری الزم است رژیم خاصی را رعایت کنید .برای
نمونه ،روش خاصی از غذا خوردن که هم ســبک باشد ،هم انرژی مورد نیاز
بدن را تأمین کند و هم به کاهش چربی در کبد کمک کند .این رژیم باید شامل
چربیهای سالم ،آنتیاکســیدانها و کربوهیدراتهای پیچیده باشد .یک راه
بهبود کبد چرب این اســت که خوردن این مواد غذایی را امتحان کنید :ماهی
و غذاهای دریایی ،میوهها ،غالت ،آجیل ،روغن زیتون ،سبزیجات ،آووکادو و
حبوبات . ...از چربیهای مفید اســتفاده کنید .سلولهای بدن برای انرژی از
گلوکز ،نوعی قند استفاده میکنند .هورمون انسولین کمک میکند تا گلوکز از
غذاهای هضم شده به سلولهای بدن وارد شود .افرادی که به بیماری کبد چرب
ً
مبتال هستند ،غالبا دچار مقاومت به انسولین هستند .این به معنای آن است که
بدن شما انسولین میسازد ،اما نمیتواند از آن به خوبی استفاده کند .گلوکز در
خون شما جمع میشود و کبد ،آن را به چربی تبدیل میکند .چربیهای خاصی
در رژیم غذایی شما میتواند به بدن کمک کند تا انسولین را بهتر استفاده کند؛
یعنی سلولهای شما میتوانند گلوکز دریافت کنند و کبد شما نیازی به ساخت
و ذخیره چربی ندارد .به منظور درمان صحیح کبد چرب با تغذیه مناسب ،سعی
کنید از مواد غذایی زیر اســتفاده کنید :اســیدهای چرب امگا  3که در ماهی،
روغــن ماهی ،روغنهای گیاهی ،آجیل (به ویژه گردو) ،دانههای کتان و روغن
بذر کتان و گیاهان برگدار وجود دارد .چربیهای اشباع نشده در منابع گیاهی،
مانند زیتون ،آجیل و آووکادو ،که مقدار مصرف مناسب شما از این چربیهای
پیشنهادی ،تا حد زیادی کبد چرب را بهبود میبخشد.

تاسوعای حسینی

عباسیون...
در بین این شبها شب تو فرق دارد
چون بین ما اصال تب تو فرق دارد
از پرچمی که روی دوشت فخر میکرد
معلوم شد که منصب تو فرق دارد
مثل علی مرد خدا مرد دعایی
در سجده یارب یارب تو فرق دارد
عباسیون را به بصیرت میشناسند
آقا اصول مکتب تو فرق دارد
تو پیر عشقی ،میر عشاقالحسینی
با کل عالم مذهب تو فرق دارد
با دست دادن عشق را اثبات کردی
طرز بیان مطلب تو فرق دارد
وقتی که زانو میزنی در پای محمل

کتیبه سبز
یعنی رکاب زینب(س) تو فرق دارد
در دستهایت آب بود ،اما نخوردی
از تشنگی زخم لب تو فرق دارد
سیدپوریاهاشمی

عاشورایحسینی

سورهای با آیههای پریشان
فرض کن سرداری از تاب خطر افتاده باشد
از سپیدیهای روحش وزن سر افتاده باشد
میشود آیا خدا ،در یک نفس پایان بگیرد
درد آغوشی که از بوی پدر افتاده باشد؟
هیچ فکرش را نمیکرد آن عموی نازنینش
گوشه میدان بدون بال و پر افتاده باشد
با خودش میگفت آری کربال ،یعنی همین که
سورهای با آیههایش دور و بر افتاده باشد
خوب میدانست باید رد گرم بوسههایش
بر پریشانی موهای پدر افتاده باشد
پر کشید آرام از فریادهای سینهاش تا
آتشی بر زخمهایی مستمر افتاده باشد
سارا رمضانی

در آغاز انقالب بــود که نیروها همدیگر
را یافتند .ایشــان را قبل از حرکت امامـ به
لحاظ اینکه در مدرسه خدمتشان رسیده
بودمـ میشناختم .خیلیها را ما در مدرسه
میدیدیم .منتها شــخصیت رهبر معظم
انقالب برای ماـ بهخصوص ما طلبههای
تهرانی که حجرهمان هم در مســیر ایشان
بودـ برجســتگی ویژهای داشت .ایشان از
همان اول ،بهعنوان یکی از فضالی مدرسه
و حوزه بودند .رفتار ایشــان با متانت توأم
بود .همین متانتی که االن هم در آقا مشهود
است .من میتوانم شهادت بدهم که منش
و رفتار ایشان از همان سالهای اول که ما
آشنا شدیم ،همینطور بوده؛ البته کاملتر
شــده اســت .بهلحاظ اینکه ایشان روی
خودشان کار میکنند .ایشان سحر ،قبل
ً
از اذان حتما بیدار بودند و موقع نماز ،اذان
میگفتند .صدا و آهنگ اذان ایشــان هنوز
گاهی در گوش من هست .در همان طبقه
اذان میگفتنــد .از همان اول اهل تهجد و
نماز شب بودند .اینها برجستگیهایی بود
که بــرای یک طلبه جــوان ،خیلی جاذبه
داشت .چون جوانها دنبال الگویی برای
خودشان هستند .ایشان یکی از الگوهایی
بــود که وقتی آدم نگاه میکرد ،احســاس
میکرد که خوب اســت اینطــوری بار
بیاید .ایشان خیلی متین و سنگین بودند.
خیلی باصالبت حرکــت میکردند؛ اما
خوشاخالق هم بودند؛ یعنی هیچ موقع
ایشان عبوس نبودند...
جمع دوستان ما آدمهای متدینی بودند.
ب ه هر جهت زیردست آقای مجتهدی بزرگ
شده بودند .ایشان عالقه و محبت خاصی
ً
هم نسبت به ما داشت .مثال وقتی ما در راه،
خدمتشان میرسیدیم ،سالم میکردیم؛
ایشان میایستادند ،احوالپرسی میکردند.
به اسم ،دوســتان ما را میشناختند .حتی
این ســالهای آخر هم گاهی سراغ آنها را
به اسم ،از من میگرفتند.
حجتاالسالم علی اکبر ناطقنوری

حسن ختام
عابران خستهپای
این روزها هممســیر شدهایم با خاندانی
که مبدأ و منشأ آفرینشــند .این روزها هر
جا نغمه عزای اهل بیت(علیهالســام)
برمیخیــزد ،ناخــودآگاه دلمــان پــر
میکشــد به سمت شش گوشــه و جان
میگیرنــد صدای شمشــیرها و هیاهو و
رجزخواندنها و طبل و فریاد ...و سپس
صدای گریســتن طفلی کــه از صدای او
عالمی به اشک نشسته است.
موالی من! در این مسیر است که عشق
معنا میگیرد و زندگی رنگ و بویی دیگر
مییابد .در این مسیر است که دل تجلی
مییابد و روح صفــا میگیرد .ما محتاج
ماندن در این مسیریم...
یا فارسالحجــاز! فدای قلب مملو از
غمتان شویم! دست پر از گناه ما را بگیرید
و به ســمت خود ،به سمت مسیر عشق
ببرید ،ما با عنایت و محبت شــما در این
مسیر ماندگار خواهیم شد. ...
مــا را در این تاریکــی و ظلمات ،در
مسیر خود نگهدارید ،ما عابران خسته پای
گمراه را!

