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نگاه

 نیم نگاه  

خوب، اما ناکافی!

»براندازی نه ممکن اســت نه مطلوب« 
این شــاید مهم ترین جمله ســیدمحمد 
خاتمی، رئیس دولت اصالحات از آغاز 
ناآرامی های کشــور با بهانه مرگ مهسا 
امینی باشــد. اما این جملــه چه معنایی 
دارد؟ وزن این عبارات در فضای سیاسی 
کشــور چیســت و چگونه باید بــا این 

اظهارات مواجه شد؟ 
برای پاسخ به این پرسش ها باید کمی به 
عقب بازگردیم، بــه روزهایی که ادعای 
انتخابات 1388  تقلب اصالح طلبان در 
و لجاجــت نامزدهای بازنــده انتخابات 
ریاســت جمهوری دهم کشــور را تا لبه 
پرتگاه برد؛ حوادثی که دشمنان ملت ایران 
را بــه طمع انداخت و تمــام جریان های 
ضد ایرانــی با همه تــوان و ظرفیت پای 
کار ضربه زدن به انقالب اسالمی و ملت 
بزرگ ایران آمدند! آن روزها و در سال های 
پس از آن یکــی از مطالبات اصلی مردم 
و نظام از ســران آن اتفاقات سیاه که با نام 
»جنبش سبز« بر ملت ایران تحمیل شد، 
این بود که با صراحت و آشکارا از دشمنان 
ایران و جریان های ضد انقالب و اســالم 
برائت جســته و مرزبندی روشنی داشته 
باشند. موضوعی که هر یک از چهره های 
شاخص فتنه 88 به شکلی و با بهانه ای از 

آن طفره رفتند.
اما اکنون و در سال 1401 در میانه حوادث 
مهر و آبان گذشته، سیدمحمد خاتمی را 
که همچنان مهم ترین چهره اصالح طلبان 
شناخته می شود، با گفتن جمله »براندازی 
نه ممکن اســت نه مطلــوب« در جمع 
افرادی که به نقل از صفحه او در شبکه های 
اجتماعــی از آنها به عنوان عالقه مندان به 
سیستان و بلوچستان یاد  می کند، می توان 
مصداق مرزبندی با دشــمن و براندازان 
تلقی کرد و آن را یک گام به جلو دانست، 

 این گام به تنهایی کافی نیست.
ً
اما قطعا

اما در پاســخ به این پرســش که وزن این 
گفته های رئیس دولت اصالحات چقدر 
است، باید به جایگاه سیدمحمد خاتمی 
در فضای سیاسی ایران نگاه کنیم. واقعیت 
این اســت که با وجود تــالش برخی از 
برای عبور  طیف های جریان اصالحات 
از ســیدمحمد خاتمی و همچنین فاصله 
گــذاری رســمی بخشــی از تندروهای 
اصالح طلب با مشــی  اصــالح طلبی 
و غلتیــدن در دامــن برانــدازان می توان 
گفت، رئیس دولت اصالحات همچنان 
شاخص ترین و مورد قبول ترین چهره در 

این طیف سیاسی است. 
تجربــه ســال های اخیــر، به ویــژه در 
انتخابات های مجلــس دهم و  بزنــگاه 
نیز  دوازدهم  و  یازدهم  ریاست جمهوری  
نشان  می دهد، سازوکارهای مختلف در 
این طیف سیاســی از پارلمان تا شورای 
سیاست گذاری با شکست مواجه شدند و 
ایــن جریان در نهایت به  محوریت فردی 
بازگشت و ایفای نقش خاتمی تکرار شد! 
اما داشتن این جایگاه نیز به تنهایی کافی 

نیست.
ولی این جمالت و مرزبندی روشــن  چه 

فایده ای می تواند داشته باشد؟ 
پاســخ این پرســش را نیز می توان در 
بخش دیگــری از گفته های رئیس دولت 
اصالحات در همین دیدار جســت وجو 
کرد، آنجا که می گوید: »گام نخست تفاهم 
و حرکت به سوی همدلی و اقناع متقابل 
است.« خاتمی که در میان اصالح طلبان 
جایــگاه ویــژه ای دارد،  می تواند با ایجاد 
تفاهم در طیف اصالحــات، با پر رنگ 
کردن مرزبندی با دشــمنان ملت ایران، 

زمینه گفت وگو را فراهم کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه  صحبت با کسانی 
که در صحنه حادثه حضور داشــتند، برای بنده مسلم کرد که 
گلوله های شلیک شده از کالشنیکف و سالح های جنگی وارد 
شــده است که نیروهای ما از این نوع ســالح و گلوله استفاده 
نمی کنند؛ گفت: »از کار انداختــن دوربین های نظارتی ما را 
مطمئن تر می کند که این حادثه تروریستی و با دخالت و اجرای 
یک گروه حداقل ۲0 نفره بوده اســت؛ شواهد طراحی حادثه 
تروریستی کامال بارز است.« محسن رضایی گفت: »تعدادی از 
عوامل دستگیر و مابقی نیز دستگیر خواهند شد و پس از تکمیل 

اطالعات گزارش کامل به مردم ارائه داده خواهد شد.«

گزارش به مردم
امیر پوردســتان، رئیــس مرکز مطالعات راهبــردی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران گفت: »به نظــرم ما در این حادثه 
 خویشتن داری کردیم و خود من احساس می کردم جای 

ً
واقعا

آن دارد که عربستان سعودی در این فتنه ها از طریق نیروهای 
نیابتی و ظرفیت هایی که در منطقه وجود دارد، یک ســیلی 
محکمی بخورد. اما، به نظر من مســئوالن ما مانند همیشه 
خویشــتن داری کرده و بزرگواری کردند. عربستان بداند که 
خویشتن داری ما حدی دارد و اگر بخواهد اقدامات خصمانه 
 پاســخ ما پشیمان کننده 

ً
خود را مقداری بیشــتر کند، قطعا

خواهد بود.«

خویشتنداری حد 
رئیس سابق سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالم 
با بیان اینکه آمریکایی ها می بینند که کشور در حال بازیابی 
ظرفیت های خود در حوزه های مختلف، از جمله صادرات 
نفت و تولید برق است و زیرساخت ها در حال توسعه است، 
گفــت: »آمریکایی ها قصد منزوی کردن ایران را داشــتند، 
اما امروز عضو ســازمان های بین المللــی بزرگ، از جمله 
شانگهای می شــود، لذا آمریکایی ها به دنبال این هستند که 
ایران نتواند از امکان یکپارچه شــدن حاکمیت استفاده کند 
و به دنبال به راه انداختن جنگ داخلی و جنگ سیاســی در 

ایران هستند.«

دشمن برنامه 

توهم امتیازگیری با جنگ ترکیبی
  سرمقاله  

با تأمل در ابعاد و زوایای پیدا و پنهان 
حوادث و اغتشاشات اخیر در کشور، 
 یک واقعیت خودنمایی کرد و آن، اینکه غرب، با 
همه توان و داشته ها،  ابزارها و عوامل،  استفاده 
حداکثری از زمینه ها و بسترها به میدان آمد تا با 
راهبرد جنگ ترکیبی به مجموعه ای از اهداف 
برسد. بی ثبات سازی و مخدوش سازی امنیت، 
ایجــاد وقفــه در حرکت پیشــرفت کشــور، 
دوگانه ســازی مــردم و حکومــت، تقویــت 
گسل های قومی، مذهبی،  جنسی و جمعیتی، 
در صــورت امــکان سوری ســازی ایــران و 
فراهم سازی زمینه های تجزیه کشور، از جمله 
اهدافی بود که برای این جنگ ترکیبی مورد نظر 

طراحان جنگ بود.
در این میان، کشــورهای غربی و در رأس آنان 
آمریکایی ها، چنین می پنداشــتند که با برهم 
ریختن اوضــاع داخلی ایــران و در تنگنا قرار 
دادن مســئوالن جمهوری  اســالمی، رهبران 

ایران تحت فشارهای داخلی و خارجی،  برای 
بهبود شرایط به خواسته های غرب تن خواهند 
داد. تصور پیشــین سردمداران آمریکا و برخی 
کشــورهای اروپایــی این بود کــه جمهوری 
اســالمی برای رهایی از مشــکالت ناشی از 
تحریم ها، در نهایت حاضــر به امتیازدهی در 
موضوعات هســته ای، موشــکی و منطقه ای 
خواهد شد. البته مواضع برخی از جریان های 
سیاسی و دولتمردان ســابق ایران در پدیدایی 

چنین تصوری در غرب بی تأثیر نبود.
دغدغه اصلی غربی ها،  پیشــرفت پرشــتاب 
جمهوری اســالمی در تمامی حوزه هاســت 
و آنان بر این تصور بودنــد که با ابزار تحریم و 
متقاعدسازی جمهوری اسالمی برای نشستن 
پای میز مذاکره، از طریق مذاکره تحت فشــار 
به بهانه های مختلف،  مســیر قدرت یابی ایران 
و رســیدن به موقعیت بنای تمدن اســالمی را 
مســدود خواهند کرد.   اما با چرخش قدرت 
در ایران و شکل گیری دولتی با تفکر انقالبی و 
مردمی، سیاست ها و رویکردهای دولت جدید 
در حوزه مســائل داخلی و سیاست خارجی، 
به ویژه اتخاذ سیاست مذاکره از موضع قدرت 
و عــزت در برابر غرب در موضوع مذاکرات و 

برجام، به یکباره تمام باورهای غربی ها مبنی بر 
مهار و کنترل قدرت جمهوری اسالمی از طریق 

مذاکره را به هم ریخت.
در چنین شــرایطی، دشــمنان ملت ما به این 
جمع بندی رســیدند که اگر ایران به حال خود 
واگذار شود، طی دو تا سه سال آینده به نقطه ای 
خواهد رســید که تحت هیچ شــرایطی دیگر 
نمی توانند آن را کنترل یا محدود کرده و حرکت 
تمدن ساز ایرانیان براساس ارزش ها و آموزه های 
اسالمی شــتاب خواهد گرفت؛ حرکتی که به 
طور قطع به اســتیالی تمدن مادی گرای غرب 
پایان داده و جابه جایی مرکز قدرت در جهان از 

غرب به شرق را جامه عمل می پوشاند. 
بنابراین، غربی های نگران از این تحول بزرگ 
با مشاهده نزدیک شــدن بشر به پیچ تاریخی، 
 به این جمع بندی رســیدند که باید با رو کردن 
آخرین برگه ها و به میدان آوردن تمامی داشته ها 
و فعــال کــردن آن علیه جمهوری اســالمی، 
مقامات مسئول در کشور را به سمت میز مذاکره 

سوق دهند.
رفتارشناســی رســانه های وابســته به غرب و 
مرتجعان منطقه و جریان ضد انقالب، تحلیل 
اروپایی،  مواضع آشــکار مقامات آمریکایی ، 

اظهارنظرهــای  ســعودی،   و  صهیونیســتی 
چهره های گروهک های تجزیه طلب و آنچه در 
کف خیابان ها و در مواردی در دانشــگاه ها به 

وقوع پیوست، همگی نشان می دهد، 
جبهه اســتکبار در مقابل ملت ایــران،  تا چه 
اندازه حقیر و مستأصل شده است. در بیش از 
دو ماه گذشته،به قول معروف به هر دری زدند 
و هر اقدام متصوری را انجام دادند، تا شــاید 
در روندهــای موجود تغییر ایجاد کرده و زمینه 
دســتیابی به اهداف و از جمله امتیازگیری در 
مذاکــرات برجام را فراهم کنند، اما نه تنها این 
اهداف حاصل نشد، بلکه آنان داشته های خود 

را بر باد دادند.
اکنون ایــن مردم بصیــر ایران هســتند که از 
کنار گذاشتن  مسئوالن کشــور درخواســت 
سیاست مماشات با اغتشاشــگران و برخورد 
قاطع با قاتــالن داعش صفت و برهم زنندگان 
نظم و امنیت را دارند. آری، دشــمن در جنگ 
ترکیبی ماه های اخیر به دنبال فریب ملت ایران 
با هدف دوگانه سازی مردمـ  حکومت بود، لکن 
بصیرت مردم، این بار هم بر سیاهه ناکامی های 
او افزود و کارنامه پرافتخار ایرانیان ایســتاده در 

برابر نظام سلطه را قطورتر کرد. 

هر نظام سیاسی در مســیر ارتقا و کارآمد سازی 
خود، نیازمند تغییر و اصالحاتی است. جمهوری 
اســالمی نیز در حالی چهل و چهارمین ســال از 
حیات خــود را طی می کند که در عرصه عمل با 
ضعف های ریز و درشتی مواجه است و باید تغییر 
و تحوالتی را در خود ایجاد کند. بدون شک، آنچه 
امروز در قالب بلوا کشور را مشغول به خود کرده، 
بر بستری نشسته اســت که برآمده از ضعف ها و 
کاستی هایی در عرصه حکمرانی است و مرتفع 
کردن آن می تواند  در ایجــاد آرامش برای افکار 
عمومی و راضی کردن بخــش معترض جامعه 

مؤثر باشد.
این روزها آقــای قالیباف از تعبیر »حکمرانی 
نو« اســتفاده کرده اند که مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفته اســت. مدتی قبل رئیس مجلس در نطق 
پیش از دستور خود ابراز امیدواری کرد که هرچه 

زودتر امنیت در کشور به صورت کامل تثبیت شود 
تا تغییرات مشروع و الزم به سمت حکمرانی  نو 
در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در 
چارچوب نظام سیاســی جمهوری اسالمی آغاز 
شود. در مورد این سخنان می توان به نکاتی چند 

توجه کرد:
 برای عبور از بلوای ایجاد شده، در دو 

ســاحت باید تدبیر کرد. ساحت اول ۱
مهار آشــوب و بازگرداندن آرامش و امنیت به 
جامعه است که بدون شک راهکار آن جداسازی 
صف اغتشاشگران از معترضان و برخورد قاطع 
با ضدانقالب اســت که به برکــت خون پاک 
شهدای مظلوم این روزها، این مرزبندی در حال 
تکمیل شدن است و نظام در آستانه پایان مدارا و 
برخورد قاطع قرار دارد. بدون شک پایان بلوا به 
معنــای حل معضل نیســت و بــرای آن باید 
راهکاری سیاسی ارائه کرد که ایده »حکمرانی 
نو« می تواند الگویی برای رسیدن به این راهکار 

سیاسی باشد. 
 ســالیان متمادی اســت که بسیاری از 

2 
ً
تحول و اصالحات دم می زنند، اما عمال

حرفی نو و مشــخص و قابل عملیاتی کردن ارائه 
نمی کنند؛ حرف هایی که به نحــوی بوی تکرار 
گرفته و شــنیدن مجدد آن چنــدان چنگی به دل 
نمی زند! آقای قالیباف و مشاوران و همفکرانش که 
 ایده حکمرانــی نو، محصول تعامالت 

ً
احتماال

مستمر با ایشــان بوده است، برای آنکه دچار این 
تکرار نشــوند، باید به طرح عنــوان و جعل واژه 
کفایت نکرده و مختصات و ابعاد آنچه »حکمرانی 
نو« خوانده اند، ترســیم کنند و ایده ای منسجم، 
عملیاتی و قابل پذیرش در افــکار عمومی ارائه 
دهنــد و آنگاه بــرای تکمیــل نزد نخبــگان و 

صاحب نظران ارائه کنند.
 امروز یکــی از مباحث جــدی که در 

فضای سیاســی برای حل معضل پیش ۳
آمده، مطرح شــده است، فتح باب گفت وگو بین 
احــزاب و گروه های سیاســی اســت؛ اما آنچه 
نامعلوم است، موضوع گفت وگوست که در این 
زمینه اتفاق نظری وجود ندارد. به نظر می رســد، 
تبیین ابعاد »حکمرانی نو« می تواند موضوع مورد 
وفاق برای گفت وگوی نخبگان فکری ـ سیاســی 

جامعه باشد. 

 در این میان، جریانی که خود را مدعی 
اصالحات در کشور می داند و متأسفانه ۴

سال هاست که حرفی منسجم برای پیشبرد ادعای 
 باید از این اظهارات استقبال 

ً
خود ندارد، طبیعتا

کند، اما از آنجا که انحصارگرایی نیز در این جریان 
مــوج می زنــد، به جای اســتقبال از ایــن ایده، 
رویکردی تخریبی اتخــاذ کرده و این اظهارات و 
گوینده آن را مورد هجمه قرار داده اســت. این در 
 
ً
حالی است که انتظار می رود به جای تخریب اوال
 
ً
تالش شــود تا این ایده فهم و بررسی شود و ثانیا

نقدها برای تکمیل و اصالح آن ارائه شود.
ایده حکمرانی نو می تواند نســخ هایی برای 
عبور از شــرایط موجود و رسیدن به روزگاری نو 
باشد، به شــرط آنکه مالحظات اشاره شده مورد 
توجه قرار گیرد و همچنین کار در حد شعار باقی 
نمانده و برای تحقق آن پشتکار الزم وجود داشته 
باشــد. نباید فراموش کرد که حکمرانی موجود 
نیازمند تحوالتی اساسی است و هر کس در این 
مسیر ایده هایی ارزشمند مبتنی بر قانون اساسی 
و منافع ملی ارائــه دهد، خدمتگزار واقعی ملت 

خواهد بود. 

نو حکمرانی 
مهدی سعیدی

جریان شناس سیاسی

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

محمد پناهی
کارشناس سیاسی
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دیدگاه

   عکس و مکث   

اوج وقاحــت یک مربی/ گل محمــدی به بازیکنان تیم ملــی حمله کرده که چرا 
رفتید دیــدار با رئیس جمهور؟ اگر جناب عالی خیلی معترضی، از ســرمربی گری 
پرسپولیس اســتعفا بده و بی خیال میلیاردها پولی شــو که داری بابت حضور 
در یکی از تیم های حکومتی می گیری! مرد این کار نیستی؛ چون منفعت طلبی!

داعش و ســعودی نشــنال دو روی یک ســکه اند/ پیشــتر داعشــی ها ریختند توی 
مــوزه موصــل عــراق و همه آثــار باســتانی را خراب کردنــد. این روزهــا هم مجری 
سعودی نشــنال اســت کــه از تخریب مفاخــر ایران، مانند ســعدی و حافــظ حمایت 

می کند. البته این اتفاق عجیبی نیست، وقتی کارفرمای هردو بن سلمان است.

چقــدر پول می دهی؟ / در نشســت خبری کی روش در پاســخ به پرســش خبرنگار 
اســکای  اســپورت که پرسید: »ســرمربی گری تیم کشــوری که حقوق زنان در آن 
رعایت نمی شــود چه منفعتی برای شــما دارد؟« گفت: »شما چه مبلغی برای این 

سؤال دریافت می کنید؟  راستی از کشور خودتان چه خبر؟«

حضــور جمعــی از خانواده هــای شــهدا در منــزل شــهید امنیــت/ خانواده های 
شهیدان شیرودی، تجالیی، باکری، زین الدین، رستمی، هادی و شهدای مدافع 
حرم قربانی و میردوســتی در منزل شهید عجمیان حاضر شدند. در این دیدار 

خانواده شهیدان آرمان علی وردی و امیراحمدی نیز حضور داشتند.

هم آغوشــی بــا مکــرون/ در حالــی که تــوی خیابون هــای فرانســه زنان 
و دختــران فرانســوی در حــال کتــک خوردن هســتند؛ مصــی علی نژاد 
بــه عنــوان مدافــع حقوق زنان و بــه نمایندگــی از کومله هــا و کردهای 

تجزیه طلب با رئیس جمهور فرانسه دیدار کرده است!

دیدار جمعی از علمای اهل ســنت زاهدان با حجت االسالم علی اکبری/ مولوی 
حافظ اســماعیل معاون دارالعلوم مســجد مکی زاهدان و جمعی از اســتادان 
حــوزه علمیه اهل ســنت زاهدان به دیدار نماینده ویــژه رهبر معظم انقالب 

رفتند.

  روزنه  

گالیه ای هشدارگونه!

در وضعیت فتنه گون، تشــخیص وظیفه 
و تکلیف البته ســخت، ولی هنر مردان و 
زنان با بصیرت و مؤمن و هوشمند است. 
به ویژه آنگاه که آتش  فتنه به همه تار و پود 
جامعه و نیز ارزش های ملی، دینی، مکتبی 
و آرمانی مردم هجوم می آورد؛ اما طیفی 
از عوام و خواص جامعه هستند که نقش 
تماشــاچی را ایفا می کنند و شاید برخی 
از آنان بــدون هیچ تعصبی همواره نان را 
به نرخ روز می خورند یا به ســان عناصر 
سودجو، مرده شور ماهری هستند که کاری 
به شخصیت و گرایش های مرده ندارند، 
بلکه برای آنها تنها رونق بازار مرده شوری 

مهم است و بس... .
ایــن خصوص  امــام صــادق)ع( در 
فرمودنــد:  عمل کننــده بــه ظلــم و 
کمک کننــده به آن و کســی که راضی 
 در 

ً
به انجام عمل ظالمانه باشــد، تماما

ظلم صورت گرفته شــریک هستند یا 
در جای دیگری نیزفرمودند: »الساکت 

کالراضی«. 
الغــرض...! فتنه ای که اکنــون گریبان 
جامعه اســالمی و انقالبی را گرفته، به 
واقع جنگ احزاب دیگری است که تمام 
ظرفیت هــای جبهه کفر و الحاد و نفاق 
را با هدایت ها و حمایت های مســتقیم 
و آشــکار آمریــکا و انگلیــس و رژیم 
صهیونیســتی و نیز عربستان سعودی با 
تمام گزینه های زیر میز و روی میزشان، 
به صحنــه نبردی پیچیــده و ترکیبی و 
چند الیه وارد کرده است. به راستی در 
کدامین دوره از فتنه های سابق این حجم 
اهانت به مقدسات و ارزش های انقالب 
اســالمی و ایجاد رعب و وحشت هر 
چند کاذب در میان متدینان و حوزویان 
و دل نگرانــی اهل ایمــان بوده ایم؟ به 
قول مرحوم آیه اللــه فاضل لنکرانی که 
در فتنــه بنی صــدر می فرمودند: اهالی 
فتنه چــه برای ما باقــی گذارده اند؟!آیا 
نمی بینیــد تهاجم گســترده جبهه کفر 
و الحــاد را به ســتون خیمــه انقالب، 
یعنی والیت و رهبــری؟ اگرچه رهبر 
حکیم و فرزانه به ســان پدری دلســوز 
همچــون فتنه 88 به ویــژه در مواجهه 
با گول خــوردگان رســانه های بیگانه 
پاره  می فرمودند: »بگذارید عکس مرا 
کنند یا شعاری به ناحق علیه من بدهند. 
اینان حریف و دشمن واقعی نیستند« و 
لذا امر بــه مالحظه می فرمودند. اکنون 
نیز با وجود عبــور از پاره کردن تصویر 
و شعارهای ساختارشکنانه به بددهنی 
و ناســزاگویی های وقیحانه دست زده و 
تأســف آور اینکه در حالی که می دانند 
حمایت هــای همین پدر پیر دلســوز 
اســت که از ســر محبت و عشــق به 
فرزندان هر چند جسور و گول خورده، 
دست نیروهای امنیتی را برای برخورد 
با اعتراض گران یا اغتشاشــگران کف 
خیابان ها بسته است؛ ولی باز هم مطابق 
با القائات رســانه های بیگانه اگرچه در 
قالب جمعیت های کوچک و نه چندان 

مهم زبان به جسارت می گشایند... .
آری، در ایــن شــرایط پیچیــده انتظار 
می رود خواص امــت به ویژه عالمان و 
مراجع بزرگوار تقلید که همیشه علمدار 
بصیــرت و معرفت  بوده انــد، بموقع و 
بهنگام نقش هدایتگری و بصیرت افزایی 
و روشــنگری خویش را به خوبی انجام 
داده و باعث دلگرمی نیروهای جان بر 
کف حافظ امنیت کشــور که مظلومان 
پای عزت و کرامت و اقتدار کشــور از 

جان شان مایه می گذارند، بوده باشند.

چرا رفتار غرب تغییر کرد

به دنبــال ناتمام مانــدن مذاکرات برجــام به دلیل 
کارشــکنی و رفتار متناقض آمریکا، آنها در سخنان 
خود اعالم کردند، سراغ برنامه جایگزین می روند و 
این اتفاق با مرگ مهســا امینی همزمان شد. به نظر 
می رسد، طرح »بی« آمریکایی ها با آغاز یک جنگ 
ترکیبی بی ســابقه و به منظور تغییر رفتار جمهوری 

اسالمی وارد مرحله عملیاتی شده است.
آنچه در این ماجرا شاهد آن بودم، بخشی از جنگ 
ترکیبی علیه ملت ایران است که مسبوق به سابقه بود، 
ولی بعضی اتفاقات سابقه نداشت؛ مانند سخنرانی 
بایدن که گفت: »ما ایران را آزاد خواهیم کرد.« هرچند 
روز بعد سخنگوی کاخ سفید این جمله را اصالح کرد. 
یا حضور جاستین ترودو در بین حامیان اغتشاشگران 
ایران در کانادا که برای اولین بار یک مقام یا مســئول 
غربی در چنین تجمعاتی شرکت کرد؛ البته این نقض 
آشکار قوانین بین المللی بود. از جمله اقدامات دیگر 
نیز اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسالمی 
یا حمایت رســانه ای بی ســابقه از آشوبگران داخلی 
بود. در همان زمان شــروع اغتشاشات رابرت مالی 
گفت، ما به دنبال تغییر حکومت جمهوری اسالمی 

نیســتیم؛ ولی حمایــت خود را از اغتشاشــگران به 
صورت گســترده ادامه می دهیم. ایــن خط کاری از 
ســوی آمریکا و ســایر دولت های غربی دنبال شد. 
موضع گیری های مسئوالن غربی هم در همین راستا 
بود. آنها اعالم می کردند برجام در اولویت ما نیست 
و حمایت از اغتشاشگران و مسائل حقوق بشری در 
ایران برای ما در اولویت اســت. ولی از حدود ده روز 
پیش غربی ها از طرح خود برای تغییر رفتار جمهوری 
اسالمی ناامید شدند و اولین عالیم این موضوع شروع 
به ظهور کرد، در اولیــن گام »بلینکن« وزیر خارجه 
آمریکا در دیدار بــا وزیر خارجه عمان از تالش های 
این کشور تشکر کرد. عمان یکی از کشورهایی است 
که پیام های آمریکایی ها را به ایران منتقل می کند. آقای 
امیرعبداللهیان هم به این موضوع اشاره کرد که ظرف 
روزهای اخیر پیام های آمریکا برای شروع مذاکرات 
افزایش یافته است. از ســوی دیگر، »جوزف بورل« 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی 
گفت، مذاکرات برای بازگشــت به برجام بر اساس 
قطعنامه شورای امنیت اســت و ارتباطی با اتفاقات 
دیگــر در ایران ندارد و اتحادیــه اروپا به دنبال انجام 
مذاکرات است. »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی 
بایدن هم گفته اســت، بسته پیشــنهادی در شهریور 
ماه بــرای مذاکرات برجام کماکان به قوت خود باقی 
است و در آخرین موضع گیری درباره برجام، »استفان 
کلمنت« سفیر اتحادیه اروپا در وین گفت: »اتحادیه 

اروپا بر تعهد قاطع و حمایت مستمر خود از اجرای 
کامل و مؤثر برجام تأکید می کند و مصمم اســت به 
همکاری با جامعه بین المللی برای بازیابی و اجرای 
کامل این توافق که اهمیــت راهبردی برای معماری 
جهانی عدم اشاعه هسته ای دارد، ادامه دهد.« بیانیه 
شــورای حکام درباره برنامه هسته ای ایران هم نشان 
از ایــن دارد که غربی ها رویه خــود درباره جمهوری 
اســالمی را تا حد زیادی نسبت به اوایل اغتشاشات 

تعدیل کرده اند.
عوامل غیر مستقیم نیز در تغییر رفتار غربی ها مؤثر 
بوده که بعضی از مهم ترین عوامل شــامل آزمایش 
موشــک ماهواره بر »قائم« می شود که توانایی ایران 
را در ارسال ماهواره در سطوح باالی جو امکان پذیر 
می کنــد. همچنین بــه فاصله کوتاهی بعــد از آن، 
جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد قــادر به تولید 
موشــک های هایپرسونیک شده اســت. همه اینها 
کارشناسان غربی را در موضع حیرت قرار داد؛ زیرا 
به جز چین، روســیه و کره شمالی کشور دیگری به 
این دانش دست نیافته و جالب اینکه آمریکایی ها در 
آخرین نشست خود برای موشک های هایپر سونیک 
با شکست روبه رو شدند. همچنین پیروزی لبنان در 
تعیین وضعیت میدان های گازی با رژیم صهیونیستی 
که با حمایت حزب الله لبنان انجام گرفت و در نهایت 
اســتقرار دولت و تعیین رئیس جمهــور در عراق که 
به محور مقاومت نزدیک هســتند، بعد از یک دوره 

تقریبا دو ســاله در حالی که آمریکایی هــا به دنبال 
تشکیل دولتی بودند که با نقطه نظرات آمریکایی ها 
همراه باشــد. گفتنی اســت، گروهی از کارشناسان 
معتقدند انتخابات کنگره آمریکا هم بر تغییر موضع 
دولــت بایدن مؤثر بوده اســت. طبــق نتایج نهایی 
دموکرات ها در ســنا کماکان اکثریت را در دســت 
دارند؛ ولی در مجلــس نمایندگان از مجموع 435 
کرسی جمهوری خواهان ۲۲1 کرسی و دموکرات ها 
۲14 کرسی را به دست آورده اند و در نتیجه مجلس 
نمایندگان در اختیار جناح جمهوری خواه قرار گرفته 
است. البته مجلس نمایندگان بیشتر بر سیاست های 
داخلــی و بودجه دولت تأثیرگذار اســت و مباحث 
مربوط به سیاســت خارجی در اختیار سناســت. با 
این نتایج دموکرات ها امیدوار شــدند که در ســال 
۲0۲4 بایدن بــرای یک دوره چهار ســاله دیگر به 
ریاست جمهوری برسد؛ به همین دلیل دموکرات ها 
مباحث مربوط به سیاست خارجی خود را با اعتماد 
به نفس بیشتری دنبال می کنند و در تالش هستند تا 
ســوم ژانویه که آغاز دوره جدید کنگره آمریکاست، 

مذاکرات با ایران را به نتیجه برسانند.
در مجموع می توان گفت، پایــداری و مقاومت 
مردم در جریان این جنگ همه جانبه غربی ها علیه ما 
بار دیگر ثابت کرد که جمهوری اسالمی بعد از 44 
سال کماکان پایدار و استوار در راه استقرار و پیشبرد 

آرمان های خود گام بر می دارد.

وجود تروریســم و به تبع آن عملیات تروریســتی 
در منطقه، برنامه ای اســت که طراحی آن در اتاق 
فکرهای غرب صورت گرفته است. غرب و به ویژه 
آمریکا با بحران آفرینی در منطقه غرب آسیا به دنبال 
عقب ماندگی و تضعیف کشــورها در مقابل رژیم 
صهیونیســتی و نیروهای آمریکایی است تا از این 
طریق چپاول و سلطه خود را ادامه دار کند؛ از این رو 
عملیات تروریســتی در شاه چراغ، ایذه تا استانبول 
را باید در این راســتا تحلیل و ارزیابی کرد. اگرچه 
شــدت و فراوانی عملیات تروریستی در کشورما 
بیشتر اســت، رویکرد جمهوری اسالمی ایران بر 
خالف برخی از کشورهای مرتجع منطقه، ثبات و 
آرامش در همه کشورهای منطقه است و دولت ها 
باید در کنــار هم محور امنیتی پایدار را تشــکیل 
دهند و از تفکر امنیت وارداتی دســت بکشند. به 

نظر می رسد، با این رویکرد دو کشور ایران و ترکیه 
می توانند همکاری های خود را توســعه دهند و در 

راستای مبارزه با تروریسم به فهم مشترک برسند. 
تمام تروریســت های منطقه از آبشخور محور 
عبری ـ غربی ـ عربی تأمین می شوند و بنابراین با هر 
عنوانی که در منطقه حضور داشته باشند، محکوم 

هستند و نباید اجازه فعالیت به آنها داده شود.
متأســفانه عربســتان ســعودی در راســتای 
 در زمین صهیونیست ها بازی 

ً
تروریست پروری دقیقا

می کند و با ترس اینکه کشــور و مردم عربستان به 
آل سعود پشت کند، همواره میدان دار سیاست های 
آمریکا و صهیونیست ها در منطقه شده است. این 
کشــور با این تصور که همراهی با غرب می تواند 
برای خود حاشیه امن ایجاد کند، به داعش کمک 
می کند، برای ناامنی در جمهوری اســالمی ایران 
هزینه می کند، یمن را بمبــاران کرده، با دالرهای 
نفتی سوریه و عراق را نابود می کند و در تالش است 

لبنان را به سمت هرج و مرج هدایت کند.
بنابرایــن در کنــار چنیــن رژیمی بــا رویکرد 
تروریست پروری، باید کشورهایی همچون ترکیه 

و ایران همکاری های خود را بیشتر کنند تا بتوانند 
در مرحله اول خود آسیب کمتری از عملیات های 
تروریستی ببینند و در مرحله دوم منطقه را به سمت 
عاری شدن از تفکر، گروهک و اقدامات تروریستی 

هدایت کنند.
در همین زمینه پیشنهاد می شود:

1ـ از آنجایی که رژیم صهیونیســتی تالش می کند 
کردســتان عراق با تجهیز نیروهای تجزیه طلب در 
منطقه ناامنی ایجاد کند، همکاری دو کشور می تواند 
مانع تحقق چنین آرزویی برای صهیونیست ها شود. 
زمانی که کردســتان عراق تصمیــم گرفت خود 
مستقل باشــد و از دولت مرکزی عراق جدا شود، 
تنها حامی  آنها رژیم صهیونیستی بود. موضوعی که 
به طور مســتقیم تهدید علیه امنیت ایران و ترکیه و 
به تبع آن کل منطقه به شــمار می آمد. بنابراین، دو 
کشــور ایران و ترکیه باید در مقابل محور شیطانی 
عبری ـ غربی ـ عربی اتحادی بر مبنای تالش برای 

ثبات دهی به منطقه ایجاد کنند.
۲ـ نباید امنیت منطقه در راســتای به دست آوردن 
دالرهای ســعودی نادیده گرفته شــود. هر اندازه 

عملیات تروریستی در میدان تقسیم خطرناک باشد، 
قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه نیز 
خطرناک است، در واقع هر دوی آن اقدام از تفکر 
تروریستی پرور آل سعود نشئت گرفته است. بنابراین 
انتظار می رود دولت ترکیه نســبت به این موضوع 
حساس باشــد و در راستای همکاری با جمهوری 
اسالمی ایران، اجازه تکرار موضوعات این چنینی 
را ندهد. در طول 60 روز گذشته، عربستان سعودی 
حامی اصلی اغتشاشات در ایران شناخته شده است 
با تصور اینکه با اقدامات ناامن ســازی در ایران و 

ترکیه، می تواند خود در حاشیه امن باشد. 
3ـ از آنجایی که ترکیه، خود را کشــوری توریستی 
معرفی کرده است، و تحقق و پایداری آن نیز منوط 
به وجود امنیت پایدار اســت، باید گام های علنی 
را برای امنیت منطقه بــردارد. تحقق این موضوع 
در منطقــه تنها بــا همکاری جمهوری اســالمی 
 ایران امکان پذیر است. کشوری همچون عربستان 
سعودی و آمریکا، شریک قابل اطمینانی نیستند و 
همکاری با آنها خود آغــازی بر پذیرش ناامنی در 

آینده خواهد بود. 

امنیتی همکاری 
نگاهی به مواضع تهران و آنکار پس از حمله های تروریستی در ایران و ترکیه

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

ابوالقاسم علی زاده
مسئول نمایندگی ولی فقیه در 

سپاه محمد رسول الله)ص(

رضا صارمی
دکتری امنیت ملی
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دشمن نقشه  امیدسوزی 
امام خامنه ای در دیدار با مردم اصفهان مطرح کردند

نوبت  عبدالحمید

آنچه از مجموع دیدارها، عملکرد و گفتمان 
حجت االسالم والمسلمین علی اکبری به 
عنوان نماینده ویژه رهبر معظم انقالب در 
سفر به سیستان و بلوچستان می توان نتیجه  
گرفت، این اســت که توپ اکنون در زمین 

»مولوی عبدالحمید« است.
یک: رهبر معظم انقالب بر اســاس یک 
دغدغه، نگرانی و ناراحتی که برای شخص 
ایشــان از حوادث سیســتان و بلوچستان 
به وجود آمد، نماینــده ویژه ای را با هدف 
دلجویی، بررســی و نهایــت همکاری و 
همدلی با مردم شــیعه و ســنی، خواص، 
نخبــگان و گروه های مختلــف به زاهدان 

فرستادند. 
دو: حجت االســالم علی اکبری به عنوان 
نماینــده رهبری در ســفر به سیســتان و 
بلوچستان نیز تاکنون با خانواده شهدا، آسیب 
دیدگان، گروه ها و اقشــار مختلف مردم و 
 اصلی ترین شخصیت های مؤثر شیعه 

ً
تقریبا

و سنی استان و از جمله مولوی عبدالحمید 
دیدار کرده و گفت وگوها و دیدارهای موفق، 
دلگرم کننده و امیدوارکننده ای داشــته اند. 
ضمن اینکه چارچوب گفتمان گفت وگویی 
حجت االســالم علی اکبری در این سفر 
جامع و با توازن عدالت و رأفت بوده و جای 

شبهه و ایراد باقی نگذاشته است.
ســه: مولوی عبدالحمیــد در هفته های 
گذشته مطالبات، انتقادها و پیشنهادهای 
متعددی رابیان کرده اســت. برای نمونه، 
ایشــان بارها گالیه کرده که مسئوالن در 
همدری با مردم کوتاهی کردند. اما اکنون 
فراتر از هر مسئول ارشدی در این کشور، 
 برای 

ً
رهبر معظم انقالب خود شــخصا

دلجویــی و ابراز نارحتی از حوادث پیش 
آمده نماینده به زاهدان و دیگر شــهرهای 
آن منطقه ارســال کرده و بحث آزادسازی 
دستگیرشــدگان و رســیدگی به آسیب 
دیدگان در باالتر از ســطح انتظار معمول 
بسیاری از خواص آن منطقه، اتفاق افتاده 
اســت. شــواهد زیادی نشــان می دهد، 
حاکمیت فراتر از بسیاری از حوادث دیگر 
در کشور و حتی باالتر از برخی مرسومات 
معمول در حال پیگیری و روشــن کردن 
همه ابعــاد حــوادث اخیر سیســتان و 

بلوچستان است.
چهار: با توجه به موارد باال که تنها بخشی 
از عملکرد پدرانــه، صبورانه، مهربانه و 
عادالنه حاکمیت درباره حوادث سیستان 
و بلوچســتان است و به خصوص با سفر 
ویژه حجت االسالم علی اکبری به عنوان 
نماینده ویژه رهبری و پیگیری های خاص 
و فراتر از عرف معمولی که از سوی ایشان 
در حال انجام است، توپ کامل در زمین 
مولوی عبدالحمید افتاده است. شاید روز 
جمعه این هفتــه اولین و ویژه ترین آزمون 
ســنجش میزان صداقت و نیت ســنجی 
سیاســی امام جمعه اهل ســنت زاهدان 
درباره پرونده حوادث اخیر جنوب شرق 
نیز باشد. مواضع یا خطبه های او به زودی 
 به دنبال 

ً
مشخص خواهد کرد که او اساسا

حل پرونده زاهدان است یا نه، اگر کمتر از 
این میزان همت و عزمی که در حاکمیت 
اتفاق افتاده، مولوی عبدالحمید در مواضع 
خود ســخن بگوید یا بدتر از آن بخواهد 
دوپهلو یا با کنایه، یا به صورت غیر شفاف، 
یا موکول بــه گذر زمان و آینــده و بدون 
نتیجه گیری مشخص و پایان باز برای مردم 
خطبه بخواند، حتمــا در حق نظام و هم 
مردم اهل ســنت و بلوچ جفا کرده است. 
ضمن اینکه حال که حجت برای همه در 
حال تمام شدن است، کوتاهی کردن پس 
از آن نــه تنها توجیه ندارد، بلکه پس از آن 

باید به گونه دیگری به قضایا نگاه کرد.

E مشــکل اســتکبار با جمهوری اسالمی ایران 
این است که اگر جمهوری اسالمی پیشرفت بکند 
و رونق بگیــرد و جلوه کند، در دنیــا منطق لیبرال 
دموکراسی دنیای غرب باطل خواهد شد. غربی ها 
توانستند با منطق لیبرال دموکراسی بیش از دو قرن 
همه دنیا را غارت کنند. یک جا گفتند اینجا آزادی 
نیست، یک جا گفتند دموکراسی نیست وارد شدند. 
به بهانه  ایجاد دموکراسی، اموال آن کشور خزائن آن 
کشور را، منابع آن کشــور را غارت کردند. اروپای 
فقیر ثروتمند شــد به قیمت به گل نشستن بسیاری 
از کشــورهای ثروتمند مثل هند و چین. حاال ایران 
استعمار مستقیم به آن صورت نشد، اما اینجا هم هر 

چه توانستند کردند.

E عــده ای در داخــل بر مبنــای تبلیغات غرب، 
می گویند در نظام اســالمی آزادی و مردم ساالری 
نیســت در حالی که بیان همین سخنان نشانه آزادی 
اســت و روی کار آمدن دولت هایی که از نظر تفکر 
سیاسی شــباهتی به یکدیگر ندارند نیز نشانه حق 

انتخاب مردم و مردمی بودن نظام اسالمی است.
جمهوری اســالمی در مقابل امریکا و استکبار 
کوتاه می آمد و زیربار قلــدری و زورگویی آنها می 
رفت، فشارها کمتر می شد اما آنها بر کشور مسلط 
می شدند، در این سال ها هرگاه صدای قدرتمندِی 
جمهوری اسالمی بلندتر بوده است، تالش دشمن 

برای پنجه زدن به نظام اسالمی بیشتر شده است.

E کارزار اساسی ایران و استکبار، امریکا در خط 
مقدم قرار دارد و اروپا پشــت ســر امریکا ایستاده 
اســت، در طول ســال های بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی همه رؤسای جمهور امریکا اعم از کارتر، 
کلینتون و اوبامای دموکــرات، و ریگان، بوش و آن 
ســبک مغز قبلِی جمهوری خواه تــا رئیس جمهور 
فعلی بی هوش و حواس که می خواهد مردم ایران را 
نجات دهد، همه در مقابل جمهوری اسالمی ایران 
ایستادند و از هرکسی هم که توانستند از جمله رژیم 
صهیونیستی به عنوان ســگ هار و زنجیری خود و 

برخی کشورهای منطقه کمک گرفتند.
با وجــود همه این تالش ها، دشــمنان ملت در 
مجموع نــاکام ماندند، البته مشــکالتی همچون 
تحریم، ترور دانشمندان هسته ای، با بکارگیری انواع 
شگردهای سیاسی و امنیتی و دادن رشوه به عده ای 
در داخل برای حرف زدن علیه جمهوری اسالمی، 
به وجود آوردند ولی نتوانستند حرکت ملت ایران را 

متوقف کنند.
در شــرایط فعلی که با چنین کارزار و چالشــی 
مواجه هســتیم،  وظیفــه آحاد مردم و مســئوالن و 
همچنین روشــنفکران، نخبگان، جوانان و جوامع 
علمی دانشگاهی و حوزوی،   تالش برای پیشرفت 

در همــه عرصه هــای علمی، هنــری، اقتصادی، 
سیاسی، اخالقی و معنوی است.

E مشکل غرب، استکبار، با جمهوری اسالمی این 
است که جمهوری اسالمی دارد پیشرفت می کند، 
دارد رونق می گیرد، این پیشرفت را همه  دنیا دارند 
می بینند و به آن اعتراف می کنند، این برای غرب غیر 
قابل تحمل است، این را حاضر نیست تحّمل کند. 
اگر ما پیشرفت نمی کردیم، اگر ما حضور قدرتمند 
در منطقه از خودمان نشــان نمی دادیــم، اگر ما در 
مقابل آمریکا و استکبار صدای مان می لرزید، حاضر 
بودیــم زورگویی آنها، قلدری آنهــا را قبول بکنیم، 
ط 

ّ
این فشــارها کمتر می شــد؛ البّته می آمدند تسل

پیدا می کردند، اّما دیگر تحریم و این فشارها و این 
چالش های این جوری کم می شد.

هر وقت جمهوری اسالمی ـ در این سال ها چون 
اوضاع مختلف بوده دیگــر، می دانید خودتان ـ هر 
وقت صدای قدرتمندِی جمهوری اســالمی بلندتر 
بوده، تالش دشــمن برای پنجــه زدن به جمهوری 

اسالمی بیشتر بوده.

E  آنهایی که پشــت صحنه اغتشاشات را دارند 
می چرخاننــد، می خواســتند مــردم را بیاورند در 
صحنه، حاال که نتوانســتند، می خواهند شــرارت 
کنند؛ بلکه بتوانند مسئوالن کشــور را و دستگاه را 
خسته کنند. اشتباه می کنند؛ این شرارت ها موجب 
می شــود مردم خسته بشوند، از آنها بیزارتر بشوند، 
رتر بشــوند. حاال که مردم از این اشرار 

ّ
از آنها متنف

ر مردم 
ّ

رند، ادامه  این کار موجب می شــود تنف
ّ

متنف
بیشــتر بشــود. حاال، مطلب اّول اینکه حوادثی از 
این قبیل، بله، برای مردم مشــکل درست می کند، 
انت را باید ببندی، ماشینت را باید 

ّ
در خیابان ها دک

نگه داری، چه کنی، مشــکالتی درســت می کند، 
جنایت هایــی هم خب انجــام می دهند، تخریب 
می کنند، چه می کنند، لکــن اینهایی که در صحنه 
هســتند و آنهایی که پشــت صحنه هستند، بسیار 
حقیرتر از آن هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند. 
این بســاط شرارت جمع خواهد شد بدون شک آن 
وقت ملت ایران با نیروی بیشتر، با روحیه  تازه تر وارد 

میدان، در میدان به پیشرفت ادامه خواهد داد.

E حاال آنها این اغتشاشــات را به اصطالح یک 
ت ایران از 

ّ
ت ایــران. مل

ّ
تهدیدی دانســتند علیه مل

این اغتشاشات اســتفاده کرد و حقیقت خودش و 
جهت گیری خودش را نشــان داد؛ کجا؟ در سیزده 
آبان.  امسال ســیزده آبان با همه  سال های قبل فرق 
ت عظیم ایران در سیزده آبان آمدند علیه 

ّ
داشت. مل

آمریکا شعار دادند؛ یک نمونه سیزده آبان.
یک نمونه این تشییع این شهدا. یک شهید عزیز به 
شهادت می رسد این روزها، همین شهدای عزیزی 

که شهدای امنّیت، شهدای بسیجی، شهدای نیروی 
انتظامی، آحاد مردمی که شــهید می شــوند. یک 
  فرض کنید، به 

ً
جوانی، شهید روح الله عجمیان مثال

شهادت می رسد، یک جوان ناشناخته ای است، ولی 
در شهادت او یک جمعّیت عظیمی به تشییع جنازه 

می آیند بیرون! عکس العمل مردم این است.
از آن تهدید فرصت درست می کنند، یعنی مردم 
خودشان را نشان می دهند، می گویند: ما اینیم. شما 
جوان ما را به شهادت می رسانید، ما همه پشت این 
جوانیم. درســت نقطه  مقابل آن چیزی که دشمن 

می خواهد القا کند.

E صحنه گردان های اغتشاشــات خودشــان را 
ت ایران وانمود می کننــد؛ اّما با همه  

ّ
طــرف دار مل

سات ملت ایران دشمنی 
ّ

خواســته ها و عقاید و مقد
کردند. با اسالم دشمنی کردند، مسجد سوزاندند، 
قرآن سوزاندند، با ایران دشمنی کردند، پرچم ایران 
ی ایران را بی احترامی کردند. 

ّ
را سوزاندند،  سرود مل

اینها چهره های شان روشن شد.
ِت 

ّ
ت ایرانند. خب مل

ّ
اّدعا می کنند طرف دار مل

ِت قرآن است، ملت 
ّ
ِت مســلمان است، مل

ّ
ایران مل

امام حسین است. تو به امام حسین اهانت می کنی،  
بددهنی می کنی،  بی حیایــی می کنی، تو طرف دار 
ت ایرانی؟ به اربعین اهانت می کنی ، به راهپیمایی 

ّ
مل

میلیونی اربعیــن اهانت می کنی، تو طرف دار ملت 
ایرانی؟ خب، چهــره  صحنه گردانــان واقعی این 

اغتشاش هم روشن شد.

E مطلــب دیگر در مورد نــوع برخورد با عناصر 
صحنه گردان اســت. یک بخــش صحنه گردان ها 
هســتند، یک بخش فریب خورده ها هســتند، یک 
بخش پول گرفته ها هستند، بعضی ها جنایت کردند. 

اینها، همه، یک جور نیستند.
آن کســی که فریب خورده است فقط و جنایتی 
نکرده آن را باید متنّبه کــرد، باید موعظه کرد، باید 
هدایت کرد، باید از او پرسید: این حرکت تو کمک 
 پیشرفت ایران است؟ 

ّ
به پیشرفت ایران است یا ضد

او را بایــد وادار کنیــد به فکر کردن. آن کســی که 
بی توّجه به خواسته  دشمن همراهی با او می کند باید 

بیدارش کرد.
آن کســی که عامل جنایت اســت، یا قتل یا 
تخریب یا تهدید، تهدید؛ اینها بایستی مجازات 
بشــوند. به انــدازه  گناه خودشــان باید مجازات 
بشــوند. عامل قتــل یک جور، عامــل تخریب 
یک جور، آن کســی که اینها را بــا تبلیغات وادار 
به این کارها می کند یک جــور، هرکدام به اندازه  

خودشان باید مجازات بشوند.
البته مجازات به وسیله  قوه  قضائیه است، اینجا 
عرض بکنیم هیچ کس خودسرانه حق ندارد به خیال 
خودش کسی را مجازات کند. پس ما هم نصیحت 

داریم، هم مجــازات داریم، مثــل پیغمبر، روش 
رسول الله.

E دشــمن قصدش این بود که مردم را وارد میدان 
کند، مردم نشان دادند که با دشمن همراه نیستند. البته 
دشمن لشکرسازی می کند در رسانه ها، لشکرسازی 
کاذب، انبوه ســازی دروغ می بینید در رســانه های 
گوناگون دشمن، جوری وانمود می کند که آدم غافل 
 یک خبری اســت. 

ً
و بی خبر تّصور می کند که واقعا

واقع قضیه این نیســت، آنچه که انبوه اســت، آنچه 
که عظیم است، حضور مردم در خدمت انقالب و 
در میدان های انقالب اســت، بله، این خیلی عظیم 
است؛ اما آن طرف نه، خواستند مردم را وارد کنند، 

مردم زدند توی دهن شان.
البته دشــمن هر روزی یک ِکیــدی دارد، یک 
َمکری دارد، اینجا شکست خورد معلوم نیست که 
دســت بردارد، می رود سراغ جاهای دیگر، می رود 
ســراغ اقشار. هدف دشمن آن چیزی بود که برایش 

حاصل نشد.

E  مهم ترین مشــکل ما هم امــروز علی العجاله 
مشکل اقتصادی اســت. می بینید بنده سال هاست 
شعار ســال را یک نقطه  اقتصادی قرار می دهم و از 
مسئوالن درخواســت می کنم که بروند سراغ حل 
این مشــکل و پیگیری این نقطه. دهه  ۹0 از لحاظ 
اقتصادی دهه  خوبی نبود برای ما. مشکالتی برای 

ما به وجود آمد.
من می بینم حاال آنچه که انسان مشاهده می کند، 
 دارند تالش 

ً
ا

ّ
، جــد

ً
مســئوالن در تالشــند واقعا

می کنند، دارند کار می کنند، کارهای شــان هم در 
موارد بسیاری مؤثر است. در همین وضع اقتصادی 

هم مؤثر است. اما خب مشکل اقتصادی هست.

E طبیعــت یک ملت با ایمان همین اســت: بله 
برایش حادثه پیش می آید اّمــا از حادثه که ممکن 
اســت تهدید باشــد برای خودش فرصت درست 
می کند . از صدر اســالم تا االن هم همین جور بوده 

است.
قدرت های دنیا هر وقت به فکر این بیفتند که به 
قول خودشــان روی میز همه چیز دارند و برگ های 
جدیدی روی میز هست و یکی از برگ ها برگ های 
نظامی اســت و... هر وقت به فکر این بیفتند، به یاد 
هشت سال جنگ تحمیلی خواهند افتاد. می دانند 
ملت ایران شکست نمی خورد. بارها ملت ایران به 
مخالفین خودش، به آمریکا و به دیگران گفته است 
که شما آمدن تان با خودتان است، اما رفتن تان دیگر 
با خودتان نیست؛ ممکن است بیایید جلو اّما پای بند 
خواهید شد و پدرتان در می آید. ملت ایران از تهدید 
جنگ تحمیلی این استفاده را کرد و استفاده شان این 

بود که انگیزه شان بیشتر شد.

امام خامنه ای)مدظله العالی( در دیدار مردم اصفهان با ایشــان با تأکید بر اینکه جوان ایرانی در همین روزهای شرارِت دشمن، زنده و با انگیزه است، افزودند: 
»یکی از شــاخص های اساسی ایران دوستی، امیدآفرینی است، بنابراین کســانی که القای ناامیدی و بن بست می کنند، ایران ستیز هستند و نمی توانند ادعای 

ایران دوستی داشته باشند.« در ادامه برخی سخنان رهبر معظم انقالب درباره حوادث اخیر را می خوانید. مهدی جهان تیغی
روزنامه نگار
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نمی آیم  2024 ترامپ  تنهایی  نیست  تهدید  چین 
میشل اوباما، همسر باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا در 
مصاحبه با شبکه بی بی سی پیش از انتشار یک کتاب جدیدش با 
عنوان »نوری که حمل می کنیم« بیان کرد، تصمیم رأی دهندگان 
آمریکایی در ســال ۲016 برای جایگزین کردن دونالد ترامپ 
به جای باراک اوباما همچنان دردناک اســت؛ اما آن اتفاق این 
سؤال را به ذهن او متبادر کرد که آیا دوران حضور او و شوهرش 
در ریاست جمهوری آمریکا اهمیت داشته است؟میشل اوباما 
در پاســخ به این پرسش که از چه ســؤالی بیشتر متنفر است، 
گفت، این سؤال که »آیا قرار است برای ریاست جمهوری نامزد 

شود؟« من از آن متنفرم! 

اندکی پس از آنکه دونالد ترامــپ نامزدی خود در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲0۲4 آمریکا را اعالم کرد، ایوانکا ترامپ، 
دختر ارشد دونالد ترامپ در اینستاگرام خود نوشت: »این بار 
تصمیم گرفته ام فرزندان و خانــواده ام را در اولویت قرار دهم. 
اگرچه همیشه دوســتدار و حامی پدرم خواهم بود، اما از این 

پس این محبت را خارج از صحنه سیاسی نشان خواهم داد.«
ایوانکا اوایل ســال میالدی جاری با شهادت در کنگره آمریکا 
درباره حمله ششــم ژانویه ۲0۲1 به ساختمان کنگره، اعالم 
کــرد، با ادعاهای پــدرش مبنی بر وقوع تقلــب در انتخابات 

ریاست جمهوری ۲0۲0 آمریکا موافق نیست.

نخست وزیر انگلیس گفت: »به جای اینکه چین را نوعی »تهدید« 
ببیند، آن را نوعــی »چالش« تلقی می کند و با وجــود دیدگاه ها و 
ارزش های متفاوت میان این دو کشور، لندن همچنان به کمک پکن 
درخصوص مســائل جهانی نیاز دارد.«ریشــی سوناک، در حاشیه 
نشست گروه ۲0 به خبرنگاران گفت: »چین بی شک به جای تهدید 
سیســتماتیک، یک چالش سیســتماتیک برای ارزش ها و منافع ما 
محسوب می شود. اما با وجود همه اینها، رهبران جهان نمی توانند 
نفوذ و قدرت چین را در روابــط جهانی نادیده بگیرند.«وی افزود: 
 چین نقش انکارناپذیری در اقتصاد جهانی دارد و ما بدون 

ً
»مسلما

گفت وگو با پکن، قادر به مرتفع کردن چالش های جهانی نیستیم.«

روز جمعه گذشــته، دولت آمریکا طی مشــورتی 
تصمیم گرفت، به بن سلمان مصونیت قضایی دهد 
تا هیــچ دادگاه آمریکایی نتوانــد او را به دلیل قتل 
خاشقچی محاکمه کند. این تصمیم با واکنش بسیار 
شدید و منفی رسانه ها و فعاالن حقوق بشر روبه رو 

شد. 
وزارت دادگستری آمریکا، طی یک رأی مشورتی 
حقوقی به این نتیجه رســید که محمد بن ســلمان 
در اتهامات قتل »جمال خاشــقچی« روزنامه نگار 
منتقد ریاض مصونیت دارد. این نظر مشــورتی در 
حالی اعالم شد که شکایت علیه ولی عهد سعودی 
و همراهــان وی از جانب »خدیجه چنگیز« نامزد 
خاشقچی و »سازمان دموکراسی در جهان عرب« 
در دادگاه فدرال واشــنگتن در جریان است. قاضی 
این دادگاه تا نیمه شــب پنجشــنبه )17 نوامبر( به 
دولت آمریکا مهلت داده بود تا درباره درخواســت 
وکیل بن سلمان مبنی بر اعطای مصونیت قانونی به 

موکلش به دلیل موقعیت باالی وی اظهار نظر کند.
فعاالن حقوق بشر و مخالفان سعودی از تصمیم 
برای اعطای مصونیت به محمدبن ســلمان انتقاد 

کردند، در حالی که واشــنگتن تأکیــد کرد: »این 
تصمیم بر اساس قوانین عمومی است و بر محتوا و 

ماهیت پرونده قتل خاشقچی تأثیری ندارد.«
اقدام دولت آمریکا در حالی صورت می گیرد که 
جو بایدن در سخنرانی های انتخاباتی خود در سال 
۲0۲0، وعده داده بود، قاتالن جمال خاشــقچی، 
روزنامه نگار سعودی را محاکمه می کند. او همچنین 
وعده داده بود، با بن سلمان در این خصوص برخورد 
خواهد کرد و با او وارد تعامل نخواهد شد. افزایش 
قیمت ســوخت و تصمیم دولت عربســتان برای 
کاستن از میزان تولیدات نفتی خود که باعث افزایش 
قیمت نفت در فصل ســرد سال می شد، باعث شد 
بایدن   و کشــورهای اروپایی با مشــکالت زیادی 
رو به رو شوند. دولت آمریکا و کنگره این کشور وعده 
دادند، با اقدامات بن سلمان در این خصوص مقابله 
می کنند و مجلس نماینــدگان آمریکا به دنبال لغو 
قراردادهای ارسال ســالح به عربستان بود؛ اما این 
تصمیم وزارت دادگستری آمریکا نشان داد، دولت 
جو بایدن بسیار بیشتر از ترامپ در مقابل عربستان و 

منابع نفتی اش ضعف دارد. 
ایــن در حالی اســت که طی چند ماه گذشــته 
سرکوب مخالفان در عربستان با موج قابل توجهی 
ادامه دارد و چند فعال حقوق بشــری به حبس های 
طوالنــی و عجیب و تا 45 ســال زنــدان محکوم 
 فعالیت در 

ً
شــده اند، در حالی که جرم آنهــا صرفا

شبکه های اجتماعی و انتشار توئیت  بوده است. بر 
همین اساس بسیاری از ناظران پیش بینی می کنند، 
محمدبن سلمان در صورت رســیدن به پادشاهی 
پایه های قدرت خود را با همان سیاستی بنا خواهد 
کرد که هنگام رســیدن به منصــب ولی عهدی در 
دســتور کار قرار داده بود. جان کربی، ســخنگوی 
شورای امنیت ملی آمریکا در سخنانی درباره اعطای 
مصونیت به محمدبن ســلمان، ولی عهد عربستان 
سعودی در پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی در استانبول و متهم شدن واشنگتن به 
مقدم دانستن صادرات اسلحه و مبادالت تجاری و 
اقتصادی بر موضوعات حقوق بشری به دلیل اتخاذ 
این تصمیم، اظهار کرد: »این موضوع هیچ ارتباطی 
به روابط دوجانبه با عربســتان سعودی که در حال 

حاضر در پی تصمیــم اوپک پالس دچار تنش 
اســت، ندارد.« وی همچنیــن گفت: »این 
 وجهه حقوقی دارد.« در همین 

ً
تصمیم صرفا

حــال »ودانت پاتل« معاون ســخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا نیز درباره دالیل 
اتخاذ این تصمیم اعالم کرد: »دولت جو 
بایــدن، رئیس جمهوری آمریکا تصمیم 

گرفت به محمدبن سلمان در پرونده ای که خدیجه 
چنگیز، نامزد جمال خاشقچی علیه او مطرح کرده، 
مصونیت بدهد، چراکه محمدبن ســلمان سمت 

نخست وزیری را در عربستان برعهده دارد.«

این تصمیم آمریکا واکنش خدیجه چنگیز، نامزد 
جمال خاشقچی را به همراه داشت و وی در توئیتی 
در این باره نوشت: »خاشقچی امروز یک بار دیگر 

ُمرد و بار دیگر پول تأثیرگذارتر بود.«

رقابت سخت

 

 
پس از مشــخص شــدن نتایــج انتخابات 
مجلــس نماینــدگان و ســنای آمریــکا، 
رقابت هــای انتخاباتی بــرای تعیین رئیس 
مجلس نمایندگان به نقطه اوج خود رسیده 
است. رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا 
بایــد حداقــل ۲18 رأی در صحن مجلس 
داشته باشد تا بتواند با اکثریتی قاطع، به این 
ســمت انتخاب شــود. این در حالی است 
که انتظار مــی رود، کوین مک کارتی، نامزد 
جمهوری خواهــان برای ریاســت مجلس 
نمایندگان راه سختی برای دریافت ۲18 رأی 
داشته باشــد. به گزارش روزنامه »نیویورک 
تایمز«، یکی از مهم ترین مشــکالت مک 
کارتی، حمایت ترامپ از اوست. این مسئله 
در بیــن اعضای حــزب جمهوری خواه در 
مجلس نمایندگان فاصلــه انداخته و باعث 
شده اســت، برخی از نمایندگان جمهوری 
خواه کــه مخالف نفوذ داشــتن ترامپ در 
کنگره هســتند، بــا ریاســت او بر مجلس 
مخالف باشند. با این حال روز سه شنبه هفته 
گذشته حزب جمهوری خواه در نهایت مک 
کارتی را برای ریاست مجلس انتخاب کرد و 
باید دید آیا در داخل مجلس نمایندگان نیز او 
می تواند حد نصاب الزم برای ریاست را به 
دست بیاورد یا نه.  در مجلس سنا نیز رقابت 
سختی بین سناتورهای طرفدار ترامپ و سایر 
نمایندگان این مجلس برای ابقای میچ مک 
کانل به عنوان رهبر نمایندگان جمهوری خواه 

وجود دارد. 

هشدار در مورد مرگ

 

هفته گذشته بسیاری از رسانه های انگلیسی 
عکس یک کودک دو ســاله اواب ایشــاک 
را به تیتــر یک خود تبدیل کــرده و مرگ او 
در خانه اش را مایه شرمســاری انگلستان و 
سیستم استاندارد خانه های مسکونی دانستند. 
این کودک دو ســاله به علت حساســیت و 
مسمومیت ناشی از کپک موجود در دیوارهای 
خانه اش، جــان خود را از دســت داد و این 
مسئله چالشــی بزرگ برای سیستم مسکن 
انگلســتان به وجود آورد. پزشکی قانونی در 
این خصوص اعالم کــرد، در معرض کپک 
بــودن، در خانه ای قدیمــی باعث مرگ این 
کودک شــده اســت و دولت انگلستان باید 
فکری به حال ساختمان های قدیمی و نمور 
این کشــور کند و اجازه ندهد این خانه ها به 
خانواده های نیازمند اجاره داده شده یا فروخته 
شوند. روزنامه انگلیسی »ایندیپندنت« اعالم 
کرده اســت، به دلیل افزایــش قیمت انرژی 
در انگلستان، خانه های بیشتری در زمستان 
نمی توانند گرم شــوند و همین مسئله باعث 
ایجاد کپک در دیوارها و کف خانه ها می شود 
که برای کودکان به شــدت ســمی و مهلک 
است. این روزنامه اعالم کرده است، با توجه 
بــه افزایش روز افزون قیمت انــرژی در این 
کشور درزمستان سال جاری نیز انتظار می رود 
خانواده های زیادی نتوانند خانه خود را گرم 
نگه دارند و این مسئله باعث افزایش مرگ و 
میر کودکان ناشی از کپک و قارچ های داخل 

منازل می شود.

پیشخوان

جهان

بیــن  داخلــی  تنــش  افزایــش  ادامــه  در 
دســتگاه  دموکرات ها،  و  جمهوری خواهــان 
قضایی آمریکا بازرس و دادستان ویژه ای برای 
پرونده رئیس جمهور پیشین این کشور منصوب 
کرده که تخصص آن بررســی جنایات جنگی 
اســت. »مریک گارلند« وزیر دادگســتری و 
دادســتان کل آمریکا اعالم کــرد: »جان َجک 
اسمیت« را به ســمت بازرس و دادستان ویژه 
پرونــده دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشــین 
این کشور منصوب کرده است. رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا به نگهداری اسناد محرمانه در 
محل اقامتش در فلوریدا و نقش آفرینی در حمله 
هوادارانش به کنگره در 6 ژانویه ۲0۲0 پس از 
انتخابات ریاست جمهوری متهم  شکست در 
است. آخرین منصب بازرس ویژه جدید پرونده 
ترامپ، دادســتان جنایت جنگــی در دادگاه 
کیفــری بین المللی در الهه بوده اســت. وزیر 
دادگستری او را »دادستانی حرفه ای و کهنه کار« 
معرفی کرده است که در این پرونده اجازه دارد 
»هر جــرم و جنایت فدرالی را که از تحقیقات 
این پرونده بیرون می آیند« پیگیری کند. انتصاب 

این دادستان و بازرس ویژه، سه روز پس از اعالم 
رســمی دونالد ترامپ برای نامزدی انتخابات 
ریاست جمهوری ۲0۲4 انجام می شود. ترامپ 
این اقدام دستگاه قضائی آمریکا را »بدترین نوع 
سیاسی کارِی عدالت در کشور« توصیف کرد و 
در گفت وگو با »فاکس نیوز« گفت: »من اعالم 
نامزدی کردم و ســپس آنها یک دادستان ویژه 
منصوب کردند.« وی در این باره مدعی شــد: 
»شش سال است که بی گناهی من درباره همه 
چیز ثابت شــده، از استیضاح قالبی تا رابرت 
مولر که در پایان هیچ تبانی )بین ترامپ و دولت 
روسیه( پیدا نکرد. آیا باید من بیش از این ادامه 
بدهم؟ پذیرفتنی نیست. منصفانه نیست. خیلی 
سیاسی کاری است.« رابرت مولر بازرس ویژه 
پیشــین پرونده ترامپ بود و تحقیقات مربوط 
به »تبانی ترامپ با دولت روســیه« را پیگیری 
می کــرد؛ دموکرات ها مدعی هســتند دونالد 
ترامپ ســال ۲016 در تبانی با دولت روسیه و 
هک کارزار انتخاباتی دموکرات ها و »هیالری 
کلینتون«، رقیب دموکراتش موفق شــد پیروز 

انتخابات و رئیس جمهور آمریکا شود.

   تحلیل    

ترامپ در دادگاه
دادستان ویژه برای پرونده رئیس جمهور پیشین آمریکا

 پنجره  

بازگشت ماهاتیر
نگاهی به انتخابات پارلمانی مالزی

مردم مالزی برای شرکت در انتخابات پارلمانی به 
پای صندوق های رأی رفتند، اما ممکن است این 
روند به مرحله اخیر بی ثباتی سیاسی در این کشور 
جنوب شرق آسیا پایان ندهد؛ زیرا نظرسنجی ها 
برنده مشــخصی را پیش بینی نکرده اند. در عین 
حال، رقابت میان دو رقیب قدیمی سیاســی در 
مالزی، یعنی »انور ابراهیم« و »ماهاتیر محمد« 
است که پیش از این نیز رقابت های بسیار سختی 

را با یکدیگر داشته اند. 
پیش بینی می شود ائتالف انور ابراهیم، رهبر دیرینه 
اپوزیسیون مالزی بیشترین کرسی های پارلمانی را 
به خود اختصاص دهد، اما نتواند اکثریت مورد 
نیاز برای تشــکیل دولت را به دست آورد؛ زیرا 
او بــا بلوک هایی به رهبری »اســماعیل صبری 
یعقوب«، نخســت وزیر فعلــی و »محی الدین 
یاسین«، نخست وزیر پیشین مالزی روبه روست. 
چنانچه این انتخابات برنده مشــخصی نداشته 
باشد، بالتکلیفی سیاسی ممکن است ادامه یابد 
و این در حالی اســت که مالزی با کاهش رشــد 
اقتصادی و افزایش تورم مواجه است. مالزی در 
همین چند سال سه نخست وزیر داشته است، از 

جمله ماهاتیر محمد که بیــش از دو دهه در این 
کشــور حکومت کرد و در ۹7 ســالگی خود را 
برای آخرین مبارزه به چالش کشیده است. البته او 
رقیب اصلی به شمار نمی آید. چنانچه انور ابراهیم 
به مقام عالی نخســت وزیری دســت یابد، این 
نشان دهنده مسیری قابل توجه برای سیاستمداری 
خواهــد بود که طی ۲5 ســال از وارث مســلم 
نخست وزیری به یک زندانی سیاسی و سپس به 
چهره برجسته اپوزیسیون این کشور تبدیل شده 
است. ماهاتیر محمد که رکورد مسن ترین رهبر 
سیاســی جهان را به نام خود ثبــت کرده، یکی 
از نامزدهــای انتخابات سراســری پارلمانی در 
مالزی به شمار می آید. نخست وزیر سابق مالزی 
هم اکنون رهبری ائتالف »انجمن ملی مبارز« را 
به عهده دارد که چندین حزب کوچک و شماری 
از ســازمان های غیردولتی را به خود اختصاص 
می دهد. با وجود نظرســنجی ها، حتی اگر انور 
ابراهیم بیشترین آرا را به دست آورد، ائتالف های 
رقیــب می تواننــد ائتالفــی را تشــکیل دهند. 
نظرسنجی ها هم از تعداد قابل توجه رأی دهندگان 

بالتکلیف حکایت دارند. 

آدم کش  مصونیت 
وابستگی آمریکا به منابع نفتی و مالی سعودی هر روز بیشتر از روز قبل می شود

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل
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آشوببازار  حامیان 
هستند یکی  یم کنندگان  تحر و   

 الله مراد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع( در گفت وگو با صبح صادق 

 تحول زمان می خواهد

 
در سال های گذشته، سه دفتر منطقه ای با 
عنوان دفتر عربی ـ آفریقایــی، دفتر اروپا ـ 
آمریکا و دفتر شــرق آســیا و اقیانوسیه در 
ســازمان توســعه تجارت کشــور وجود 
داشــت؛ اما در ساختار جدید و بر اساس 
سیاســت هایی که دولت جدید نســبت 
به توجه به بازارهــای مختلف و افزایش 
صادرات غیر نفتــی دارد، تعداد این دفاتر 
به شــش دفتر شــامل دفتر شــرق آسیا و 
اقیانوســیه، شــبه قاره هند، غرب آسیا، 
منطقه قفقــاز، دفتر آفریقــا و دفتر اروپا و 
آمریکا افزایش یافت. در واقع، در ساختار 
جدید تالش می شــود برخی اقدامات و 
فعالیت هایی که در ســایه دیگر کشورها 
انجام می شد، به صورت مستقیم صورت 
بگیرد؛ برای نمونه آفریقا و تبادالت تجاری 
با کشــورهای این قاره همواره زیر ســایه 
کشورهای عربی بوده اســت؛ به گونه ای 
که در این ســال ها، یعنی طــی دهه های 
اخیر روی آفریقا تمرکز نداشــته ایم و در 
خوش بینانه ترین حالت یک ورود مقطعی 
و سطحی به این حوزه وجود داشته است و 
به صورت برنامه ای منسجم که قابل توسعه 
و ادامه دار باشــد، دیده نشده است؛ اما در 
سال جاری، میزان هیئت هایی که از آفریقا 
به ایران آمده و کمیسیون های مشترکی که 
برگزار شده، طی چند سال اخیر بی سابقه 
بوده اســت. این موارد تمرکز و توجه ویژه 
به این حوزه را نشان می دهد. البته بسیاری 
از اقدامــات انجام شــده جــزء کارهای 
زیرساختی است و نتایج آن در میان مدت 

و بلندمدت مشخص خواهد شد. 
ورود این نگاه جدید به حوزه تجارت 
خارجی ایران موجب شــده است حتی 
کارهای موردی و عادی کشــور در حوزه 
تجارت خارجی نیز با ســرعت بیشتری 

پیگیری شود.
اقداماتی که در حوزه سیاست گذاری 
و زیرســاختی اســت، در ســه ســطح 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف 
می شود. ضمن اینکه نتیجه و ثمره اصلی 
این اقدامات خــودش را از میان مدت به 
بعد نشــان می دهد که یکی از نمونه های 
این اقدامات افزایش تبادالت اقتصادی و 

روابط تجاری با روسیه است.
در حوزه روســیه، فروردین ماه امسال 
هیئتی با حضور بیش از 70 شرکت ایرانی 
به روســیه رفتند که این اتفــاق در اعزام 
هیئت هــای تجاری خصوصــی تا کنون 
سابقه نداشته است. این قبیل برنامه ها در 
کوتاه مدت خــودش را از جنس روابط و 
بازخوردها نشان می دهد، اما در میان مدت 
 در افزایــش میزان تبادالت و حجم 

ً
قطعا

تجارت با این کشور نمایان خواهد شد.
کشــور ما از ابتدا یک کشور واردات 
محور بوده اســت، یعنی همــواره نفت 
 فروختــه و با درآمــد آن واردت داشــته 
است. برای همین بســیاری از مقررات 
ما با اولویت مســئله واردات نوشته شده 
و در بحــث صادرات بســیاری از قوانین 
موجود برای دهه 70 یا حداکثر اوایل دهه 
80 اســت، در حالی که ما در آن سال ها 
صادرات خاصی به جــز چند محصول 
خاص، مانند فرش، پســته، زعفران و... 
نداشتیم و صادرات در حوزه صنایع های 
 وجود 

ً
تک، مواد معدنی و پتروشیمی عمال

نداشته است؛ اما االن که هم محصوالت 
صادراتی ما و هم کشــورهای واردکننده 
کاال از ما دارای تنوع شده اند، این مسئله 
به پیچیدگی اقتصاد کشور کمک می کند و 

اقتصاد ما را تحریم ناپذیرتر می کند.

گروه اقتصاد
صبح صادق

یادداشت

مهدی ضیغمی
معاون سازمان توسعه 

تجارت
اســتاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشــگاه 
امام حسین)ع( گفت: »تحقق بهبود وضعیت 
اقتصــادی و افزایــش امنیــت اقتصــادی با 
مطالبه گری درست میسر می شود و پاسخ دادن 
به خواست دشمن برای ایجاد آشوب و بلوای 
 
ً
اجتماعی نــه تنها فایده ای نــدارد؛ بلکه کامال

مخرب و علیه منافع اقتصادی کشور است.«

به گزارش صبح صادق، »الله مراد سیف« اقتصاددان 
و عضو هیئت علمی دانشــگاه امام حسین)ع( در 
گفت وگو با صبح صادق در خصوص ریشــه های 
اعتراضات و آنچه به مســائل اقتصادی نسبت داده 
می شــود، گفت: »قطع به یقین ما امروز در کشور 
دچار مشــکالتی هســتیم که از جنــس مدیریت 
 
ً
اقتصادی اســت. اگرچه تمام این مشکالت قطعا

مربوط به دولت خاصی نیســت. کما اینکه از روی 
کار آمدن دولت فعلی و به دســت گرفتن ســکان 
مدیریت کشــور حدود یک سال و نیم می گذرد. در 
واقع، ســایر دولت ها با اتخاذ سیاست های غلط و 
ناکارآمد در آنچه امروز به نام مشــکالت اقتصادی 
می شناسیم، بسیار مقصر بوده اند. پس نکته اول این 
است که نمی توان مشکالت اقتصادی کنونی را فقط 
به این دولت و ناکارآمدی مســئوالن فعلی نسبت 

داد.«
وی در خصوص ناآرامی های اجتماعی در چند 
هفته اخیر در کشور اظهار داشت: »هفته های گذشته 
 
ً
در کشور شاهد نا آرامی هایی بودیم، نمی توان مطلقا
به اعتراضاتی از جنــس مردم آن هم فقط و فقط در 
قالب اعتراض به مسائل اقتصادی و معیشتی نسبت 
داد؛ چرا که دشمن با پوشش دادن مسائل گوناگون، 
ســعی کرد مردم به ویــژه جوانان را بــرای ایجاد 
آشوب و بی ثباتی در یک جنگ ترکیبی وارد کارزار 
کند. البته در این بین دستگاه رسانه های خارجی و 
شبکه های فارســی زبان نیز بنزین روی آتش بوده و 
جوانان را تحریک کردند، پس بحران هفته های اخیر 
را نمی توان فقط و فقط ناشــی از اعتراض به تورم یا 

مسائل اقتصادی دانست.«
الله مراد ســیف در ادامه بیان داشــت: »دشمن 
 به 

ً
بــرای پیاده کردن برنامه بی ثباتــی در ایران قطعا

وجود سناریو یا سناریوهایی نیاز دارد. بنابراین، در 
وهله اول می تواند به سراغ سناریوی مسائل اقتصادی 
برود و از شرایط تورمی و چالش های کنونی اقتصاد 
ایران برای تحریک مردم و تحقق خواسته های خود 

استفاده کند.«
وی در این باره تصریح کرد: »بی شــک ممکن 
اســت جوانانی که از شرایط اقتصادی و مشکالتی 
چون بیکاری و... ناراضی هســتند، برای اعتراض 
 
ً
یــا حتی اغتشــاش و... تحریک شــوند؛ اما قطعا

بسیاری از آنها نمی دانند در دام دشمن افتاده و دشمن 
نگران آنها و خواهان بهبود معیشــت و رفاه خانوار 
ایرانی نیست، بلکه از آنها برای تحقق مقاصد خود 
استفاده می کند، لذا جوانانی که بر اساس قاعده باید 
مشــکالت، نارضایتی ها و اعتراضات اقتصادی آن 
 
ً
به شیوه های دیگری به گوش مسئوالن برسد، عمال

به پیاده نظام دشمن تبدیل می شوند و اینگونه عمل 
می کنند.«

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر 
نشــان کرد: »بنابراین برای تحلیل وقایع هفته های 
اخیر نباید مســئله را دست کم گرفت یا به صورت 
تک بعدی فقط به اعتراض به مسائل اقتصادی مرتبط 
دانست؛ چرا که اصل آنچه عامل بحران هفته های 
اخیر و حضور برخی جوانان در کف خیابان شده، 
برنامه دشــمن برای بی ثبات ســازی ایران است تا 
در این صــورت و با وجود چنیــن فضایی بتوانند 
توطئه های خود را یک به یک در این سرزمین محقق 

کنند.«
الله مراد ســیف نقش تحریم هــا را در افزایش 
مشــکالت معیشــتی مردم مؤثر خوانــد و گفت: 
»دشمنی که امروز در لباس حامی مردم ایران ظاهر 
شده، خودش این ملت را تحریم کرده و دغدغه های 
معیشتی آنها را افزایش داده است؛ به گونه ای که در 
تمام ســال هایی که تحریم های اقتصاد علیه اقتصاد 
ایران اثرگذار بوده، مردم دغدغه معیشتی داشته اند 
 این 

ً
و با وجود تحریم ها و لغو نشدن تحریم ها قطعا

دغدغه ها به قوت خود باقی می ماند.«
وی درباره وجود ســایر مشــکالت اقتصادی و 
لزوم مدیریت درست دولت برای کاهش مشکالت 
اقتصادی و معیشتی مردم گفت: »قطع به یقین تورم 
به دلیل افزایش نرخ کاالها و مواد اولیه و کمبودهای 
ارزی با ما همراه خواهد بود. بهتر است بگوییم تورم 
به منزله یک آسیب در کنار ماست، اما بحث اصلی 
این است که دولت باید کاهش نرخ تورم را به منزله 
یکــی از اصلی ترین مطالبات مردم که این مطالبه و 
مشکل را بارها با دولتمردان مختلف در میان گذاشته 

و خواستار کاهش نرخ تورم شــده اند، به جد مهم 
بداند و برای رفع آن تالش کند؛ چرا که پاسخگویی 

به خواسته های معقول مردم بسیار مهم است.«
وی در ایــن باره افزود: »به هر حال در شــرایط 
تحریمی مردم نســبت به گذشــته در تنگنا و فشار 
بیشــتری قرار می گیرند؛ چرا که شرایط تحریمی 
مانند شرایط عادی نیست. برای نمونه، در ماه های 
گذشته و با شروع بحران اوکراین شاهد بودیم مردم 
اروپا نیز شرایط نامطلوب اقتصادی را تحمل کردند؛ 
به گونه ای کــه در حال حاضر مــردم اروپا به دلیل 
گرانی سوخت تورم باالیی را تحمل می کنند که در 
نیم قرن اخیر در این کشــورها بی سابقه بوده است. 
امروز، اروپاییان در ســرما زندگی می کنند و نسبت 
به مدیریت اقتصاد و تورم باال گالیه مند هستند. پس 
در وضعیت بحرانی موجود در دنیا، فشار روی همه 

مردم در گوشه گوشه جهان تأثیر سوء می گذارد.«
این استاد اقتصاد در ادامه به صبح صادق گفت: 
»برای حل مشکالت اقتصادی باید دست به دست 
هم داد و با اتحاد و روی کار آوردن مدیران شایسته و 
اقتصاددانان نخبه، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم 
را به درســت ترین روش ممکن حل کرد تا شرایط 
به ســمت بهبود پیش رود. قطع بــه یقین با وجود 
بحران هــای اجتماعی موجود، دولــت نمی تواند 
برای حل مشــکالت جامعه انرژی کافی بگذارد. 
ضمن اینکه اعالم نارضایتی ها به این معنا نیســت 
که می توانیم شــرایطی را ایجاد کنیم که هیچ فردی 
در ایران نسبت به سیاست های اقتصادی و مدیریت 
اقتصاد ناراضی نباشد، بلکه باید شرایطی ایجاد شود 
که بیشتر مردم جامعه نسبت به وضعیت اقتصادی 
مطمئن باشــند و دغدغه کمتری نســبت به تأمین 

معاش و آینده اقتصادی خود داشته باشند.«
وی در این باره افزود: »دولت سیزدهم در طول 
یک سال و نیم گذشته برای رفع رانت ارز ترجیحی 
و شفاف ســازی اقتصاد تالش های بســیاری کرده 
است. قطع به یقین یک جامعه آرام است که می تواند 
زمینه را برای تصمیم گیری و سیاست گذاری بهتر در 

اقتصاد فراهم کنــد و در این وضعیت مردم به عینه 
می توانند مشاهده کنند که دولت برای بهبود وضعیت 
اقتصادی مردم در حال تالش است، چرا که وجود 
بحران های اقتصادی مانع سرمایه گذاری و زمینه ای 
برای فرار سرمایه ها و تشدید وضعیت بد اقتصادی 
 خواست دشمن برای 

ً
می شود. موضوعی که اتفاقا

بهبود نیافتن وضعیت اقتصاد ایران است.«
عضو هیئت علمی دانشــگاه امام حســین)ع( 
درباره جوانان و اعتقاد نداشتن آنها به ایجاد آشوب 
اجتماعی گفت: »ممکن اســت برخی از جوانان 
ایرانی تحت فشار بیکاری یا نبود درآمد و... باشند؛ 
اما خوب می دانند که بخشی از شرایط امروز جامعه 
محصول تشــدید تحریم ها و فشــارهای خارجی 
اســت. جوان ایرانی در نهایــت می داند که امنیت 
الزمه رشــد و ثبات اقتصادی اســت؛ لذا وقتی با 
این جوانان صحبت شود، به ســهولت می توان به 
ایــن موضوع مهم پی برد که هیچ یک از آنها معتقد 
به ایجاد آشوب نیستند؛ بلکه به دنبال بهبود اوضاع 
و ایجاد امنیت اقتصادی هســتند، پس برای بهبود 
وضعیت معیشتی و افزایش امنیت اقتصادی باید به 
سمت مطالبه گری درست رفت، نه اینکه به خواست 
دشمن برای ایجاد آشوب و بلوای اجتماعی پاسخ 

مثبت داد.«
این استاد اقتصاد خاطر نشــان کرد: »دولت در 
فضــای منطقی می تواند صدای اعتــراض مردم را 
بشنود و برای مشــکالت آنها و اعتراض واقعی به 
مســائل اقتصادی وارد عمل شــود و راهکارهای 
منطقــی و عملی را در دســتور کار خود قرار دهد، 
بنابراین، برای حل مشکالت اقتصادی و مدیریت 
اقتصاد بایــد راهکارهای اقتصادی بــه کار گرفته 
شــود و مردم دولت را با حمایت خود برای استفاده 
از راهکارهــای اقتصادی کمک کننــد، نه اینکه به 
دشــمن اجازه دهند با ایجاد آشوب به نام اعتراض 
به مشکالت اقتصادی، مانع ورود دولت برای حل 

مشکالت اقتصادی به صورت اساسی شود.«

یکی از اقداماتی که باید در راســتای بی نیازی کشور از درآمدهای 
نفتی انجام داد، تحول در نظام آموزشــی کشــور اســت. ایجاد 
هماهنگی میان سیاست های آموزشی نظام آموزش رسمی و غیر 
رسمی، همکاری متقابل دســتگاه ها و وزارتخانه های تولیدی و 
آموزشی، بازنگری و هماهنگ سازی شاخص های ارتقای اعضای 
هیئــت علمی و معلمان بــه منظور بهره بــرداری از ظرفیت های 
دانشــگاه ها در ارتقای بخش های اقتصــادی، بازنگری در نظام 
برنامه ریزی آموزشــی، تدوین نظام دیده بانی نظام آموزش عالی و 
آموزش های مهارت، ایجاد و بهره برداری متقابل از سازوکارهای 

اجرای آموزش ها از جمله راهکارهای این تحول است.

هماهنگ آموزش 
منهای نفت

»جرمــی هانت« وزیر دارایی انگلیس بــا رونمایی از یک 
طرح جدید برای مقابله با »طوفان« اقتصادی، اعالم کرد، این 
 وارد یک رکود اقتصادی شده است که باید 

ً
کشور اکنون رسما

برای مقابله با آن برنامه ریزی کرد. رکود به کاهش فعالیت های 
اقتصادی گفته می شــود کــه در آن تولید ناخالص داخلی یک 
کشور برای دو فصل متوالی کاهش می یابد و در نتیجه، بودجه 
 درآمد کمتری از مالیــات دریافت می کند؛ زیرا 

ً
ملــی معموال

کسب وکارها درآمد کمتری کسب می کنند، دستمزدها کاهش 
و بیکاری افزایش می یابد. رکود یکی از شاخص های منفی در 

عملکرد دولت ها است.

رکود در انگلیس
شاخص

»مزارعه« یکی از عقود بانکداری اسالمی است که طی آن یکی 
از طرفین، زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که 
در آن  زراعت کند و در آمد حاصل شــده میان آنها تقسیم شود. 
طبق آیین نامه های موجود، بانک ها زمانی می توانند تســهیالت 
مزارعه را در اختیار کشــاورزان قرار دهند که اراضی مزروعی 
در مالکیت یا تصرف آنها باشد. در این صورت عالوه بر اراضی 
مزروعی، حتی می توانند وسایل تولید و حمل و نقل را نیز طبق 
قرارداد تأمین کنند. البته این عقــد در حال حاضر و به دلیل در 
 اختیار نداشتن زمین های زراعی از سوی بانک ها کاربرد چندانی 

ندارد.

 عقود بانکداری اسالمی
افزوده
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 آیت الله علی پهلوانی تهرانی )ســعادت پرور( :همیشه این 
اندیشــه را در سر داشــته باشــید که تمام قدرت ها در کف 
عنایت حق اســت، اگر خدا نخواهد هیچ کس نمی تواند به 
من صدمه ای زند، مــن باید به وظیفه ام عمل کنم، و لو عالم 
با من دشــمن شوند، اگر چنین شــدید آن وقتی که به مقام و 
ریاست رسیدید یا آن که وظیفه بزرگی برای شما پیش آمد از 
عمل باکی ندارید. در هر لباسی، با هر کسی و در هر مقام، نه 
تملق کسی بگویید و نه در فکر آن که نسبت به خود از کسی 
تملق بشــنوید. بشر را یک مردن است، در راه وظیفه باشد یا 

برخالف وظیفه.

یکی از ســؤاالت دانشمندان و اهل علم این است 
که آیا می شــود اع ت  قادات دینی را به منظور ارزیابی 
صحتش نقد کرد؟ و آیا رابطــه ای بین دین و علم 
وجود دارد؟ در کل در این موضوع سه اعتقاد وجود 
دارد؛ اول اینکه، تقدم عقل گرایی بر اعتقادگرایی؛ 
دوم اعتقادگرایی مطلق؛ سوم نقد و سنجش عقالنی 
اعتقادات. درباره رابطه علم با دین هم ســه نظریه 
وجود دارد؛ اول، تســاوی علــم و دین به این معنا 
که اگر به چیــزی علم پیدا کــردی، اعتقاد و باور 
قلبی هم پیدا می کنی. مرحوم طبرســی، صاحب 
تفسیر مجمع البیان معتقد است، اصل ایمان همان 
معرفت و شناسایی خدا و فرستادگان اوست و قبول 
آنچه آنان آورده اند؛ زیرا هرکســی چیزی را خوب 
 آن را تصدیق کرده و ایمان 

ً
بفهمد و بداند، طبعــا

می آورد.)مجمع البیان، ج1، ص1۲۲( دوم، افتراق 
دین و علم که در نظرهای غیرمسلمانان بیشتر دیده 
می شود. ســوم، افتراق دین و علم را معتقد است، 
اما علم را زیر مجموعه دیــن می داند؛ یعنی ابتدا 
باید ایمان باشــد که پس از آن علم به وجود بیاید و 

آن ایمانی که با علم ثابت شد، اعتبار و ارزش دارد 
نه هر اعتقادی، اما عالمــه طباطبایی فراتر رفته و 
معتقد است علم همیشه دلیل اعتقاد نیست، یعنی 
گاهی می شود که علم باشد، اما ایمان نباشد. ایشان 
با اســتناد به برخی آیات قرآن برای این استداللش 
مثال آورده است. برای نمونه، آیه ۲5 سوره محمد 
ْدَباِرِهْم ِمْن 
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َ
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ُهْم«، شیطان اعمال کســانی را که بعد از آشکار 
َ
ل

شــدن راه هدایت مرتد شــدند و بازگشــتند، در 
نظرشان بیاراست و آرزوی شان دراز کرد. همچنین 
در آیه 3۲ این ســوره که می فرماید: »آنان که کافر 
شــدند و ]مردم را[ از راه خدا باز داشتند و بعد از 
روشن شــدن هدایت برای آنان ]باز[ به مخالفت با 
پیامبر برخاستند، هرگز زیانی به خدا نمی رسانند 
و ]خداوند[ به زودی اعمال شــان را نابود می کند.« 
اینکه علم اول باید باشد یا عقیده، شاید در اولویت 
کمتری نسبت به عمل به علم و پایبندی به آن قرار 
بگیرد؛ یعنی می شود علم پیدا کردن را از هر راهی 
دانست چه تحقیق باشــد، چه مراجعه به فطرت 
باشد، چه نقد باشد و...؛ اما اینکه به علم مان عمل 
کنیم، ارجحیت بیشــتری دارد. البته برای شیطان 
فرقی ندارد که انسان علمش را از کجا به دست آورد 
یا از چه ترتیبی. او با روش هایی که دارد می خواهد 

در برابر دیدن حق سدی ایجاد کند یا پس از دریافت 
حقیقت در مقابل عمل به آن اعتقاد مانعی قرار دهد. 
در هر دو حالت زینت دادن و فریب مورد کاربردش 
قرار می گیرد. در این میان نباید نقش انســان هایی  
را که راه شــیطان را هموار می کنند، نادیده گرفت. 
این افراد با اســتدالل های به ظاهر علمی و اصرار 
بر اینکه اعتقادات دینــی از نظر علمی قابل اثبات 
نیست، وارد میدان می شــوند و پس از آن، اصول 
عقالنی دین را زیر ســؤال می برند. در این موضوع 
شگردهایی نیز دارند و آن، اینکه تعریف یک چیز را 
تغییر می دهند و روی آن اصرار می کنند. برای نمونه، 
تعریف انسانیت، آزادی، امنیت، عزت، اخالق و... 
را طوری ارائه می دهند که آن هدف مورد نظرشان 
را تأمین کنند؛ به همین دلیل جنگ های بسیاری به 
وجود می آید و انسان های بی شماری جان و اعتقاد 
خود را از دست می دهند و دنیا به محلی پر از درد 
و رنج و تاریکی تبدیل می شــود. ایــن حالت در 
معتقدان حقیقی وجود نــدارد؛ یعنی اگر خداوند 
تمام یکصدوبیســت و چهار هزار پیامبرش را در 
یک زمــان واحد در مســئولیت هایی مختلف در 
جهان قرار دهد، هیچ یک بــا دیگری به اختالف 
برنمی خورند؛ زیرا تعاریفی که در ذهن دارند، همان 
تعاریف درست است که در حقیقت وجود دارد. در 
واقع، همان را که خداوند به آنان ابالغ کرده، عمل 

می کنند و با این عمل به یک اعتقاد واحد می رسند؛ 
یک فــرد واحد در ابدان مختلف. اینجاســت که 
باید به لــزوم وجود خداوند و پیــام آوران و مَبینان 
دینش اعتقاد پیدا کنیم؛ یعنی اگر امروزه بخواهیم 
به تعریف واحد و صحیحی از زندگی برسیم، باید 
گــوش به فرمان قرآن و پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( 
باشیم. حتی اکنون که امام زمان)عج( در غیبت به 
سر می برند هم می توانیم با همین داشته های دینی، 
علمی و اعتقادی به بیشــترین وحدت نظر برسیم. 
برای نمونه، امروزه که بیشتر اختالفات در موضوع 
»آزادی« است، معتقدان آزادی را در عبد خدا بودن 
معنا می کنند و غیرمعتقدان در رهایی از دستورات 
و مقیدات دینی. آیا در این حالت اختالف به وجود 
نمی آید؟ در این میان کســانی که اهل علم و دانش 
هستند و ســال ها تحصیل کرده اند هم وارد میدان 
می شوند که تعریف علمی این اعتقاد را تغییر دهند 
و با این کار هدفی را که در نظر دارند، محقق کنند. 
انسان آگاه، انسانی است که بدون تعصب و ذهنیت 
و تنها برای رسیدن به پاسخ صحیح به دنبال کشف 
حقیقت برود و به تعریف صحیح برسد. همان طور 
که در آیه 3۲ ســوره محمد آمد، »کفر« به معنای 
پوشاندن حق، باعث می شــود ارتداد، یعنی عمل 
نکردن به علم در وجود افراد ایجاد شود. این کفر، 

یعنی لجاجت در برابر پذیرش حق.  

 تعریف واحد از زندگی
   مکتب    

محمد رضا امیدواریان
کارشناس علوم اسالمی

حق عنایت 
سلوک

 غیرت ملی 
راهنما

حجت االســالم والمســلمین سیدســجاد ایزدهی: اگر انسان 
 غیرت ملی هم برایش قائل 

ً
ملیتی برای خود قائل نباشد، طبیعتا

نمی شــود؛ انســان ها زمانی از غیرت ملی صحبت می کنند که 
سرنوشت خود را با جامعه و هویت کشور خود گره زده باشد.. 
لذا زمانی که تهدیدی نسبت به این ملیت صورت بگیرد یا امکان 
تهدیدی باشد این غیرت نمود پیدا می کند. زمانی ممکن است 
دشمنی وجود داشته باشد و در قبال دشمن، از ملیت خود حمایت 
کند؛ همچنین ممکن است دشمنی نباشد؛ اما برای ارتقای رتبه و 
توسعه این ملیت باز همان غیرت باید باشد تا توسعه برای ملیت 

اتفاق بیفتد؛ مهم این است که ملیت را ملیت خود تلقی کند.

 اسم مستعار رشوه
احکام

پرسش: بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهای شان و 
دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک می بخشــند، با 
توجه به اینکه اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ن ده ند، 
چی زی به آنان نمی دهند، آیا در این حالت، گرفتن آن مال جایز است؟

پاسخ: جایز نیســت کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که 
برای آن استخدام شده اند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت 
می کنند، از مشتریان چیزی بگیرند. همچنین مشتریان بانک 
نباید کارمندان را در برابر انجام کارهای شان با پول نقد یا غیر 

آن تطمیع کنند؛ زیرا این کار مستلزم فساد است. 
اجوبة االستفتائات، سؤال 1۲4۲

 خداوند ناجی اهل ایمان

ضرب المثلــی بیــن مــا رواج دارد که 
می گوید: »خشک و تر با هم می سوزند«! 
آیا این اصطالح درست است و در حقیقت 
هم مصداق دارد؟ آنچه در تعالیم اسالمی 
آمده است، این موضوع در زندگی حقیقی 
انسان درست نیست یا بهتر است بگوییم 
 درست نیســت. آیات بسیاری در 

ً
کامال

قرآن آمده است که می گوید در هنگام بال 
و اتفاقات ناگوار معنوی، خداوند مؤمنان 
را نجــات می دهد و راهــی برای خروج 
آنان از مصیبت ها قرار می دهد. مصداق 
و مثال بارزش کشــتی حضرت نوح بود 
که خداوند وسیله ای مشخص کرد برای 
نجات مؤمنان و همچنین قوم بنی اسرائیل 
که به دســت حضرت موسی نجات پیدا 
کردند. در آیه 40 ســوره هود آمده است: 
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و تنور فوران کرد فرمودیم در آن ]کشتی[ 
از هر حیوانی یک جفت با کســانت مگر 
کسی که قبال درباره او سخن رفته است و 
کسانی که ایمان آورده اند حمل کن و با او 
جز ]عده[ اندکی ایمان نیاورده بودند. این 
آیه کسانی را که ایمان آورده اند، تخصیص 
زده و اهل نجــات معرفی می کند. در آیه 
66 همین ســوره آمده است: »پس چون 
فرمان ما در رســید صالح و کسانی را که 
با او ایمــان آورده بودند، به رحمت  خود 
رهانیدیــم و از رســوایی آن روز ]نجات 
دادیم[ به یقین پروردگار تو همان نیرومند 
شکست ناپذیر است.« در آیه 81 این سوره 
از نجــات حضرت لــوط و خانواده اش 
که ایمان داشــتند جز همسرش که ایمان 
نداشــت، می گوید. همچنین در آیه ۹4 
این سوره آمده اســت: »و چون فرمان ما 
آمد شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده 
بودند، به رحمتی از جانب خویش نجات 
دادیم و کسانی را که ستم کرده بودند فریاد 
]مرگبار[ فرو گرفت و در خانه  های شــان 
از پا درآمدند. خداوند از عهد خودش در 
مورد »اهل اصالح« در آیه 117 می گوید: 
َها 
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ُمْصِلُحوَن«؛ و پروردگار تو ]هرگز[ بر آن 
نبوده است که شــهرهایی را که مردمش 
اصالح گرند، به ســتم هالک کند. نکته 
قابل توجه در این آیه این است که خداوند 
اهل اصالح و نه ساکتان را که چشم شان 
بر گناه بسته است هم نجات داده و به هیچ 
وجه آنان را عذاب نمی کند. بنابراین اینکه 
می گویند خشک و تر با هم می سوزند، نه 
در مورد اهل ایمان صادق اســت و نه در 
مورد کســانی که به اتفاقات ناگوار و گناه 
کاری برخی مردم سکوت می کنند، صدق 
می کند. کسانی که از خدا اطاعت کردند 
و به دستورات او عمل کرده اند، هیچ وقت 
از ســوی خدا مورد ظلم قرار نمی گیرند. 
 خطایی مرتکب 

ً
تا جایــی که اگر ســهوا

شــوند هم پس از توبه فورا مورد رحمت 
و بخشــش خدا قرار گرفته و گناهانش به 
حسنات تبدیل می شود. خداوند در سوره 
هود ضمن شــرح حال کافران از مؤمنان 
نیز سخن می گوید و اجر آنان را نزد خود 
محفوظ نگاه می دارد. پس در آیه 115 این 
 ُیِضیُع 
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پاداش نیکــوکاران را ضایع نمی  گرداند. 
این آیات اطمینان قلبی اهل ایمان را زیاد 
می کند و به آنان برای دفاع از دین قدرت 

می دهد.

دین

آیه
معنای حقیقی مسلمان، یعنی کسی که خودش 
اِلِحیَن«؛  ِني ِبالَصّ

ْ
ِحق

ْ
ل
َ
را تسلیم خدا می کند. »َو أ

و من را به صالحین ملحق کن. یک آیه است؛ 
 
ً
ولی یک دنیا حــرف در آن وجــود دارد. اوال
یوســف در اوج قدرت فرامــوش نمی کند که 
همه آن چیزی را که به دســت آورده، از ناحیه 
خداست. اکثر ماها )این را مبتنی بر آیات خدا 
و قــرآن می گویم( غیر از تک و توکی که خیلی 
کم اســت، در بال و مصیبت و سختی و درد و 
بیماری، خدا را صدا می زنیم، انگار که کســی 
جز خدا فریادرس ما نیست، اینقدر اعتقادمان 
قوی می شــود؛ اما همین که مشــکل مان حل 
می شــود، خدا را فراموش می کنیم. بیشتر ما 

اینطور هستیم.
بارها و بارها خدا در کالم نورانی خودش به 
این بلیه خیلی دردناک اشاره کرده است، یکی 
از دردناک ترین آن، آیه 1۲ سوره یونس است که 
ُرّ َدعانا ِلَجْنِبِه 

ُّ
ْنساَن الض ِ

ْ
می فرماید: »َو ِإذا َمَسّ ال

«؛ خیلی دردناک است، وقتی 
ً
ْو قاِئما

َ
 أ

ً
ْو قاِعدا

َ
أ

به انســان یک ســختی و زیانی می رسد، غرق 
می شود، سختی او را گرفتار می کند، ما را صدا 
می زند در هر حالتی؛ به پهلو خوابیده »لَجنِبِه«، 
«؛ در همه حالی 

ً
« و ایستاده »قائما

ً
نشسته »قاعدا

می گوید خدا، خــدا، خدا! چقدر خوب! اینها 
بهانه است. 

خدا گاهــی اوقات مشــکل در زندگی ما 
ا  َمّ

َ
ل

َ
می اندازد برای اینکه او را صدا بزنیم؛ اما »ف

ُه«؛ همین که دردسر و سختی  َرّ
ُ

نا َعْنُه ض
ْ

ــف
َ

ش
َ
ک

ْم 
َ
ْن ل

َ
أ

َ
و گرفتاریش را برطرف می کنیــم، »َمَرّ ک

ُه«؛ می رود، انگار نه انگار که  ٍرّ َمَسّ
ُ

ٰی ض
َ
ُعَنا ِإل

ْ
َید

این همانی بود که به خاطر آن گرفتاری داشت 
 با ما کاری نداشته 

ً
ما را صدا می زد! انگار اصال

اســت. خیلی از ماها اینطور هستیم. یوسف 
اینطور نیست.

یکی از بزرگ ترین مشکالت ما در زندگی 
که به آرامش نمی رسیم، این است که در وقت 
آسایش، آن وقتی که گرفتاری نداریم، یاد خدا 
نیستیم حتی اگر یک روز قبلش گرفتار بودیم. 

فقیر بوده است، از خدا خواسته بی نیازش کند، 
خدا در ثروت را به رویش باز کرده است؛ ولی 
همین که به ثروت رســیده، خــدا را فراموش 
کرده است. دیدی؟ دست می کند در جیبش، 

پول هست؟ نه نیست. می گوید وای شرمنده 
زن و بچه ام هستم؛ می گوید خدا، خدا، 

خــدا! خدا پول می رســاند، همین که 
پول می رسد، احساس نیازش به خدا 
انگار کم می شــود. یا مریض است، 
دکترهــا جــواب کرده انــد می گوید 

خدا، خدا، خدا! به اندازه ای که خوب 
می شــود، خــدا را فرامــوش می کند. 

وقتی دکترها قطع امید کرده اند، این صد 
درصد می گوید: خدا، اما وقتی دکترها یک 

ســی چهل درصد امید می دهند، خدا را به 
اندازه سی چهل درصد فراموش می کند. از 

می شود،  مرخص  که  بیمارستان 
می بینی خدا، خدا دیگر 

نیست.

 تسلیم در برابر خدا
 منبر  

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین محسن عباسی ولدی

عبدالرضا سمیعی
پژوهشگر علوم اسالمی
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لشکر 
عشق

صفحات ویژه هفته نامه صبح صادق 
برای گرامیداشت هفته بسیج

مظلوم، آماده، در صحنه

 پس از جدی شدن تهدیدات نظامی آمریکا برای 
آزادی گروگان های النه جاسوسی این کشور در 
تهران، حضرت امام)ره( فرمان تشکیل بسیج را 
صــادر کردند. آن روز هیچ کس تصور نمی کرد 
این نهال نوپای برآمده از یک انقالب پس از چهل 
و چند ســال این چنین مستحکم شود؛ چراکه 
این نهال در فرهنگ شیعی ریشه داشت. امروز 
بسیج و بســیجی به منزله بازوی مردمی ایران و 
انقالب اسالمی یک مؤلفه سرنوشت ساز و مؤثر 
است و تشــکیالت عظیم بسیج به مدد رهبری 
و هدایت امامان انقالب توانســته است در همه 
عرصه های مورد نیاز انقالب وارد شــده و عین 
حضور موفق در برخی از عرصه ها درخشان تر 
بوده و بدرخشــد. نگاهی به عرصه های حضور 
بســیج می تواند این امر را به بهتر به ما نشــان 
دهــد. در عرصه امنیت و دفاع از ســازماندهی 
حضور مــردم در دفاع مقدس تا مقابله با فتنه ها 
و ناامنی ها و برقراری امنیت مرزها و محالت و 
الگوسازی برای جبهه مقاومت و...؛ در عرصه 
اقتصادی تمام فعالیت بســیج ســازندگی مثل 
محرومیت زدایی، اشتغال و... بسیج مهندسین 
عمران و مهندسین کشــاورزی، بسیج اصناف 
تا عرصه هــای علمی و پژوهشــی در بســیج 
دانش آموزی، دانشجویی، بسیج اساتید، بسیج 
طــالب و مجموعه های مرتبط با علم و فناوری 
بســیج تا عرصه های فرهنگ و رسانه در بسیج 
رسانه، بسیج هنرمندان و مؤسسات هنری بسیج 
تا عرصه تربیت که یکی از مهم ترین ساحت های 
بسیج است، در شجره طیبه صالحین و به ویژه در 
مجموعه بسیج مساجد و محالت و عرصه های 
اجتماعی که عمده اقشــار بســیج در آن دخیل 
هســتند، اما کارکرد مهم دیگر که شــاید همه 
بسیجیان در همه اقشار در آن فعال هستند، حوزه 
مردم یاری و امداد در ســوانح و بالیای طبیعی 
است و بسیج و بســیجیان توانسته اند در سیل، 
زلزله، طوفان و آتش سوزی نشان دهند، الگوی 
بسیج بهترین شکل از ایجاد مشارکت مردمی در 
جامعه است؛ اما در این میان، یک دشمن بزرگ 
در مقابل بســیج و همه انقالب ایستاده و مقابله 
می کند، دشمنی برآمده از جبهه باطل که امروز 
شــاید بتوان به آن نام جهان استکبار را داد و چه 
زیبا امام انقالب فرمودند: »بسیج مستضعفان«. 
این جبهه استکبار با همه طواغیت عضوش در 
یک حرکت هماهنگ همه قســم خورده اند تا 
چهره و سیمای بسیج و بســیجی را تخریب و 
نابود کرده و با نفرت پراکنی هرچه بیشتر مانع از 
دستیابی به اهداف عالی بسیج در جامعه شوند. 
تنها با یک بررسی سطحی می توان از حجم انبوه 
اقدامات این جبهه به میزان ترس دشمن از تسری 
اندیشه بسیج در جامعه و جهان پی برد. در حالی 
که بســیجی در میدان محرومیت زدایی، امداد، 
فرهنــگ و تربیت، علم و دانش، اقتصاد و تولید 
و... فعال است و بدون هیچ انتظاری کار می کند 
تا انقالب و جمهوری اسالمی اعتال پیدا کند و 
آن طرف دشــمن در جنگ رسانه ای و شناختی 
به دنبال نفرت افزایی از بســیج است تا همه این 
اقدامــات را خنثی کند. نمونه اش در فتنه 1401 
وقتی خوب فهمیده می شــود که بســیجی غیر 
مسلح شهید می شود؛ اما اجازه نمی دهد پروژه 
کشته سازی دشمن محقق شود. باید این مظلوم 

آماده در صحنه را دریابیم.  

   پیش درآمد    

گروه پرونده
صبح صادق
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سردار غالمرضا سلیمانی گفت: »تشکیل شجره طیبه بسیج عمق راهبرد 
دفاعی برای ملت ایران شد. پس از دفاع مقدس هم بسیج توسعه یافت و 

به منزله خدمتگزار ملت ایران ایفای نقش کرد.«
سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی در آستانه هفته بسیج با بیان 
اینکه ملت ایران داعیه دار مبارزه با نظام سلطه است، اظهار داشت: »به 
تدبیر حضرت امام خمینی)ره(، فلسفه تشکیل بسیج مقابله با تهدیدات 
نظام ســلطه بود و امروز ساحت این تهدیدات گسترش یافته و بسیج در 

همه این صحنه ها حضور دارد.«
وی با اشــاره بــه خدمتگزاری بســیجیان برای مــردم، گفت: »در 
دوران شــیوع کرونا بســیج با کمک های مؤمنانه و مشارکت در »طرح 
شهید سلیمانی« با تزریق واکسن کرونا در کنار سایر ظرفیت های نظام  

نقش آفرینی های قابل ستایشی را انجام داد.«
وی ادامه داد: »ما در آستانه هفته بسیج قرار داریم و این هفته فرصتی 
است تا خدمات بسیج توسعه پیدا کرده و مواد جدیدی از خدمت رسانی 

به ملت ایران و توسعه جهاد خدمت پرداخته شود.«
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به برنامه های هفته بسیج، 
گفت: »برنامه های این هفته از تجدید میثاق بــا آرمان های امام راحل 
و زیارت مرقــد مطهر امام خمینی)ره( آغاز خواهد شــد و با رزمایش 
فاطمیون گروه های جهادی در سراسر کشور به صورت تخصصی ادامه 

پیدا خواهد کرد.«
وی ادامه داد: »در هفته بســیج شــاهد رزمایش های گسترده ای در 
تمامی اســتان های کشــور خواهیم بود و رزمایــش گروه های جهادی 
با حضــور بیش از 4۲ هزار گروه جهادی و بیــش از ۹00 هزار نفر در 
استان های مختلف در این رزمایش که یک جهاد خدمت است، شرکت 

خواهند کرد.«
سردار سلیمانی ضمن اشــاره به دیگر برنامه های هفته بسیج 1401 
تصریح کــرد: »برنامه های فرهنگــی، هنری، ورزشــی و کنگره ها و 

یادواره های شــهدا و  همچنیــن برنامه های جهاد علمــی و فناوری و 
برنامه های مربوط به رسانه و فضای مجازی و همین طور برنامه حماسه 

اقتدار در روز ۵ آذر جزء برنامه های هفته بسیج است.«
وی ادامه  داد: »هفته بســیج فرصتی اســت تا از طریق رسانه ها هم 
خدمات بســیج و هم ظرفیت های تشــکیالت مردم پایه بسیج را برای 
ایفای نقش های خود بیان کنیم و توســعه دهیم. آنچه امروز بیش از هر 
زمــان دیگر نیاز داریم، حضــور مردم، به ویژه جوانــان در عرصه های 

نقش آفرینی برای تحقق همه جنبه های مردم ساالری اسالمی است.«
رئیس ســازمان بسیج شعار امسال هفته بسیج را »بسیج خدمتگزار 
ملت ایران« اعالم کرد و با اشــاره به نامگذاری روزهای مختلف هفته 
بســیج 1401، گفت: »یکشــنبه ۲۹ آبان با عنوان »بسیج سازندگی و 
پیشــرفت«، دوشنبه ۳0 آبان با عنوان »بسیج، مسجد محوری و جامعه 
اســالمی«، سه شنبه اول آذر با عنوان »بســیج نوآوری و جهاد علمی«، 
چهارشنبه دوم آذر با عنوان »بسیج مردم ساالری، ایران قوی و مستقل«، 
پنجشنبه سوم آذر با عنوان »بسیج مظهر جهاد و شهادت«، جمعه چهارم 
آذر با عنوان »بسیج، ایمان و تربیت اسالمی« و شنبه پنجم آذر با عنوان 

»بسیج، مقاومت و اقتدار ملی« عناوین هفته بسیج سال 1401 است.«
سردار سلیمانی با اشــاره به جزئیات برنامه های هفته بسیج، گفت: 
»رزمایش جهاد فاطمی ۲، نمایشگاه و جشنواره اقتصاد مقاومتی مردمی 
و فرصت های شغلی و تجلیل از خانواده های فرماندهان پایگاه مقاومت 
بســیج سراسر کشــور برنامه های اولین روز هفته بسیج در ۲۹ آبان ماه 

است.«
وی ادامه داد: »نشســت هم اندیشی مدیران دانشکده های رسانه ای 
کشــور با رئیس سازمان بســیج، همایش فرماندهان یگان های احتیاط 
آموزش شــهید سلیمانی، اجالس ملی اندیشــه ورزی جامعه کارگری 
و کارفرمایی و راه اندازی طرح محیا )ســبک زندگی( جزء برنامه های 

دوشنبه ۳0 آبان ماه، دومین روز هفته بسیج است.«
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین افزود: »جشنواره مشترک مالک 
اشــتر و اسوه به همراه نمایشــگاه کشوری اســوه، تقدیر از پایگاه های 
برتر، رونمایی از ســامانه رصد پایگاه هــای مقاومت، مجمع جهانی 
مستضعفین، یادواره ملی شهدای رسانه، افتتاح ۳۲ مرکز رشد الگویی 
)طرح باقرالعلوم(، جشنواره استانی جهادگران علم و فناوری و همایش 

بررسی روند قضایی پرونده شهید سلیمانی در فضای ملی و بین المللی 
جزء برنامه های سه شنبه، اول آذرماه، هفته بسیج 1401 است.«

وی ادامه داد: »افتتاح 101 مرکز مشاوره خانواده در شهرستان ها و ۵0 
محله کرامت )قرارگاه امام حسن مجتبی(، همایش تجلیل از نخبگان 
عمران و افتتاح نمایشــگاه دانش بنیان و رونمایی از طرح روستای اسوه 
در ۵۵0 روستا، نشست پیشگامان رهایی رونمایی از هسته های تبیین و 
روایت، افتتاحیه ۶۳ مرکز کارآفرینی بسیج خواهران، نشست تخصصی 
مســئوالن انجمن های هنری و ادبی بسیج هنرمندان و همایش استانی 
طالب و روحانیون برنامه های چهارشــنبه، دوم آذر ماه، چهارمین روز 

هفته بسیج 1401 است.«
دیدار هیئت رئیسه سازمان بسیج مستضعفین با علما و مراجع تقلید 
قم، عطرافشانی قبور مطهر شهدا و زیارت خانواده شهدا، آیین افتتاحیه 
طرح حقوق یاران)شهید شهریاری( و هر حوزه مقاومت یک حقوقدان، 
نشست تخصصی گروه های پیشرفت مدرسه )۳00 مدرسه(، همایش 
کشــوری نخبگان و اساتید طالب بسیجی خواهران، همایش کشوری 
طالب بسیجی و  همایش دوچرخه سواری از پایگاه بسیج تا گلزار شهدا 

جزء برنامه های سوم آذرماه، پنجمین روز هفته بسیج است.«
ســردار سلیمانی با اشــاره به برنامه های روز ششــم هفته بسیج در 
چهارم آذرماه خاطرنشــان کرد: »میقات صالحین با حضور گروه های 
نقش آفرین در نماز جمعه، جشنواره خدمت رسانی و برگزاری میزهای 
خدمت جهادی در مساجد کشور و مثل های نماز جمعه برگزاری دعای 
ندبه در تهران و همزمان در ۵۵0 نقطه کشور همایش اقتدار رزمی کاران 
بسیج سراسر کشور در استان قم و همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در 

سراسر کشور جزء برنامه های این روز است.«
وی افزود: »اجتماع اقتدار بســیجیان در نواحــی مقاومت و مراکز 
استان ها، پویش بومرنگ )اهدای لوازم ورزشی به دانش آموزان مناطق 
کم برخوردار(، برنامه آزادســازی زندانیان جرایــم غیر عمد به تعداد 
یک هزار نفر و آیین تجلیل از خیرین ملی آزادســازی زندانیان و برپایی 
جشنواره خانوادگی بســیج در نواحی مقاومت جزء برنامه های شنبه، 

پنجم آذر ماه آخرین روز هفته بسیج است.«
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه قرار است تعدادی از 
برنامه ها نیز پس از هفته بسیج برگزار شوند، خاطرنشان کرد: »تجلیل 

از ورزشــکاران جوانمرد، برگزاری همایش امنیت غذایی، اجالســیه 
شهدای حقوقدان مجلس شورای اسالمی، مراسم افتتاحیه مجمع عالی 
بسیج دانش آموزی هیئت های علوی و فاطمی، جشنواره جهادگران علم 
و فناوری به همراه نمایشــگاه ملی فناورانه دانش بنیان بسیج و جشنواره 
تولیدات دیجیتال بسیج، از جمله برنامه هایی است که بعد از هفته بسیج 

برگزار می شوند.«
سردار سلیمانی در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری یادواره شهدای 
امنیت که در جریان اغتشاشات اخیر به شهادت رسیدند، تصریح کرد: 
»درباره گرامی داشت این شهیدان، مردم سنگ تمام گذاشتند؛ اما با این 
حال برنامه مرکزی برای این شــهدا خواهیم داشت که پیش بینی شده 
است مراسمی به منظور تجلیل از مدافعان و شهدای امنیت در دهم آذر 

برگزار شود.«
وی درباره اقدامات بسیج در زمینه جهاد تبیین بیان کرد: »ظرفیت های 
بســیج در این زمینه بسیار زیاد اســت؛ به گونه ای که با برخورداری از 
۵0 هزار پایگاه مقاومت و ۷0 هزار واحد بســیج دانش آموزی و ســایر 
بخش های بسیج، این مراکز بسیج در قالب قرارگاه جهاد تبیین با عنوان 

»طرح شهید هاشمی« سازماندهی شدند.«
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین درباره ایجاد فرصت شغلی برای 
بســیجیان و جوانان کشــورمان گفت: »برای انجام این مهم، بســیج 
سازندگی از ظرفیت بســیار خوبی برخوردار است که در همین راستا 
عالقه مندان می توانند برای آموزش با هماهنگی و هم افزایی های استانی 

بسیج سازندگی اقدام کنند.«
وی ادامــه داد: »در این رابطه تســهیالت قرض الحســنه هم برای 
طرح های اشتغال زایی اعطا می شود که به این ترتیب بسیج تا پایان سال 

گذشته ۲0 هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده است.«
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان به موضوع فضای مجازی 
و جنگ ترکیبی دشــمنان علیه مردم اشاره و عنوان کرد: »امروز جوانان 
بسیجی شــبکه سایبری را تشــکیل داده اند و در آن نقش ایفا می کنند؛ 
البته دشــمن در این زمینه از ابزار و امکانات بسیاری برخوردار است؛ 
به گونه ای که در فضای مجازی ســرمایه گذاری های بسیاری انجام داده 
است؛ به این ترتیب بسیج برای شکل دادن شبکه مردمی فضای مجازی 

منسجم، راه زیادی در پیش دارد.«

بسیج 
مردم خادم

 رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
علیرضا جاللیان

دبیر گروه سپاه

بسیج در صف اول
رئیس سازمان بسیج سازندگی در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

 احسان امیری
خبرنگار

در وضعیــت امروز جامعه و در حــوادث دو ماه اخیر، 
دشــمن در جنگ روایت ها و جنگ شــناختی به دنبال 
تغییر ذهن و قلب مردم جامعه است و می خواهد جای 
دوست و دشــمن را برای مردم ایران تغییر دهد. در این 
میان، نفرت پراکنی علیه بســیجیان و بسیج نمود زیادی 
داشــت؛ یعنی دشمن در این جنگ شــناختی به دنبال 
ایجاد فراموشی در مردم در رابطه با دو موضوع متضاد 
خدمات بســیج و دشمنی های خود بود و می خواست 
جای ایــن دو را تغییر دهد؛ اما »چراغــی را که ایزد بر 
فروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد«. نهاد مقدس 
بسیج بر بنیان تقوا و اخالص بسیجیان تأسیس شده و 
مردم ایران هیچ گاه خدمات گروه های جهادی این جلوه 
خدمت ر سان و محرومیت زدای بسیج را در حوزه های 
مختلف عمرانــی، فرهنگی، بهداشــت و درمان و... 
فراموش نمی کنند. امروز در ســازمان بســیج همه این 
خدمات در ساختاری به منزله سازمان بسیج سازندگی 
مدیریت و هدایت می شود. با توجه به اهمیت موضوع 
خدمت به مردم و بســیج، بر آن شدیم تا در گفت وگوی 
کوتاهی با رئیس سازمان بسیج سازندگی از کم و کیف 
این خدمات، آمار کارهای انجام شده و برنامه های آینده 
این حوزه مطلع شــویم. در ادامه مصاحبه ما با سردار 

سرتیپ دوم پاسدار محمد زهرایی را می خوانید.

 BBBB سردار ابتدا از شما می خواهم آنچه را که در این 
چند سال از تشکیل بســیج سازندگی تا امروز 

انجام شده، به طور خالصه بفرمایید. 
در حال حاضر، ۲۲ ســال از تشــکیل بســیج سازندگی و 
گروه های جهادی به فرمان رهبر معظم انقالب، حضرت امام 
خامنه ای)مدظله العالی( می گذرد. حال این ســرمایه عظیم 
گروه های جهادی به چنان رشد و شکوفایی رسیده اند که به 
درخت تنومندی تبدیل شــده اند که افزون بر خدمت رسانی 
و محرومیت زدایی، در کــوران بحران ها و حوادث در کنار 
سایر نهادها، دستگاه ها، سازمان ها و پا به پای دولت در کنار 
مردم حضور پیدا کرده و نقش آفرینــی می کنند؛ به گونه ای 
که در ســیل، زلزله، کرونا، طرح کمــک مؤمنانه، فعالیت 
اقتصاد مقاومتی، ورود به آســیب های اجتماعی و حاشــیه 
شــهر، کشــاورزی و دامپروری، عرصه های علمی و دانش 
بنیان، جهاد تبیین و... از هفت تپه تا غیزانیه، از سیســتان تا 
گرمی، از گلســتان تا بشــاگرد، از خواف تا سی سخت، از 
پلدختر و معموالن تا چابهار، از قلعه گنج تا رودان، از مرکز 
شهرها تا دوردســت ترین روستاها، مناطق عشایری و نقاط 
صعب العبور کشــور در دل کویر و کوهستان، خدمات این 
جهادگران بسیجی در مقابل دید همگان به نمایش گذاشته 
شــده اســت. این بانگ گروه های جهــادی، الگوی موفق 
برخاسته از انقالب اســالمی، روز به روز در حال گسترش 

اســت و جوانان جهان اسالم به این نقطه رسیده اند که برای 
ایجاد تمدن نوین اسالمی و زمینه سازی ظهور حضرت بقیه 
الله االعظم)ارواحنا فداء( به سمت این جریان مقدس شتافته 

و از این قافله عقب نمانند.
این را هم اضافه کنیم که هم اکنون در سراسر کشور بیش 
از 4۲ هزار هسته گروه جهادی مشغول به فعالیت هستند و 
ساختاری با حضور و انتخاب و مدیریت نمایندگان گروه های 
جهادی با عنوان مجمع جهادگران در سه سطح شهرستان، 
استان و کشور تعریف شده است. در این راستا، بیش از ۵00 
شهرستان دارای شورای جهادی به انتخاب گروه های جهادی 
شهرســتان ها و ۳۲ رده اســتانی دارای مجمــع جهادی به 
انتخاب شوراهای جهادی شهرستان و در نهایت هیئت رئیسه 
مجمع مرکزی جهادی کشــور به انتخاب مجامع جهادی 
استان ها فعال است که در ذیل آن کارگروه های تخصصی به 
عنوان هیئت های اندیشــه ورزی تولید فکر و محتوا به عنوان 
بازوی اندیشه ای مجمع برای هدایت، توانمندسازی و رشد 

گروه های جهادی فعالیت دارند.

 BBBB ســردار با گریزی به حوادث اخیر در کشــور و 
آمار و ارقامی که در خصوص اغتشاشــات و 
اغتشاشگران وجود دارم، سؤال دوم را متوجه 
این موضوع می کنم که به نظر می رســد جنبه 
تربیت جهادگــران در محیط خدمت رســانی 
و عرصه هــای جهادی چیــزی مهم تر از انجام 
خدمت جهادی نباشــد، کم اهمیت تر نیست، 

می خواهم در این خصوص بفرمایید.
بله، شاید تعبیر درستی باشد. حوادث اخیر از جنس مقابله با 
اسالم و تفکر برخاسته از آن بود. البته فتنه نبود. فضا غبارآلود 
نبود. خوب و بد مشــخص بود. چراغ مه شــکن و بصیرت 

نمی خواست. واضح و روشن بود.
در همین میدان چه کسی ورود پیدا کرد و مقابل حمله کنندگان 

به جان و نوامیس مردم ایستاد؟ چه کسی در خط مقدم بود؟ 
شهیدان و مجروحان چه کسانی بودند؟ مگر نه اینکه همین ها 
در موکب های خود با دســتان خود چای و پذیرایی به دست 

همین ها داده بودند؟
عرض بنده این اســت که تفکر و سبک زندگی جهادی 

اینچنین جامعه را بیمه می کند. 
چه جریانی جلوی این آشوب را گرفت؟ جریان مردم در 

محله. جریان مردم در میدان. جریان مردم در بازار و ... .
حضــرت آقا فرموده انــد: »در جمهوری اســالمی، هر 
جا هســتید، همان جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشــید که 
همه کارها متوجه شماســت.« ایشان با اشاره به نقش و افق 
چشم انداز حرکت جهادی، فرمودند: »این گفتمان و حرکت 
جهــادی باید به گفتمان عمومی تبدیل شــود.« این یک بار 
ســنگین بر دوش مان اســت. این کالم و فرمان شوق انگیز 
است. امیدوارانه است. از جنس جهاد و وحی است. عارفانه 
و عاشقانه است. هر چه در این راه سخت کوشی کنیم، زنده 
می شویم. این ویژگی کار جهادی است که گروه های جهادی 

نیز از این جنس هستند.
پس با توجه به کالم ایشــان هر کس وظیفــه خود را در 
جمهوری اســالمی انجام دهد، دیگــر کار عقب افتاده ای 

نیست.

 BBBB با توجه به اینکه بسیج سازندگی یک بازوی مهم  
مردمی در مقابل جنگ اقتصادی دشمنان بوده، 

در این خصوص توضیح بفرمایید.
درست اســت، باید بدانیم همه مشــکالت اقتصادی ما از 
تحریم نیســت. کوتاهی ها و مشــکالت عدیده معیشتی و 

اقتصادی وجود دارد.
گفتنی اســت، معیشــت، اقتصاد و تن فروشی در جنگ 

شناختی یکی از اهداف دشمن است.
در جنگ ترکیبی صحبت های بســیاری شــده است و 

دشــمن با مکاتبی که خودش خلق کرده و انســانیت را در 
غرب به لجن کشانده، می خواهد با همان مکاتب به بن بست 
رسیده، بالد اسالمی را هم دچار تفرقه و اضمحالل کند و در 
یک کالم به دنبال گرفتن آگاهی و معنویت، هویت و معنا از 
همه واژه ها و ارزش هایی است که در طول 1400 سال که از 

صدر اسالم می گذرد، بر آن پافشاری و نهادینه شده است.
برای نمونه، مکتبی به نام طبیعت گرایی که یونسکو سند 
۲0۳0 را بر آن اساس نوشته است، یکی از مکاتبی است که 
زمانی در غرب در مقابل واقع گرایی قرار گرفت، اما نسخه 
بروز شــده آن در یونســکو می گوید جنگلی از انسان بدون 

معنویت.
 مشخص و روشن است و 

ً
در این اغتشاشات صحنه کامال

دشمنان در حال گرفتن آگاهی و معنا هستند و تالش می کنند 
در انقالب اسالمی طبیعت گرایی و انسان جنگلی را ترویج 
کنند؛ یعنی ما فقط درگیر جنگ اقتصادی یا جنگ شناختی 
صرف نیســتیم، جنگ ترکیبی در حال انجام است و در این 
میان مؤلفه کیفیت نیروی انســانی خیلی مهم است. ابداع 
جهاد ســازندگی و سپس بسیج ســازندگی از سوی امامان 
انقالب یک راه حل مهــم و بی نظیر برای مقابله با همه این 
هجمه هاســت. نیروی جهادگر به مناطق محروم می رود و 
محرومیت را می بیند، محرومیت زدایی می کند، الگوی جهاد 
را به مردم منطقه منتقل می کند و خودش هم برای صحنه های 
ســخت بعدی تربیت می شــود و زمانی که خود بر مســند 
 اگر درگیر جنگ اقتصادی شود، 

ً
مسئولیت قرار گیرد، مطمئنا

به راحتی می تواند روش مقابله و راه گریز را پیدا کند. وقتی 
کشور در حوزه انرژی و انرژی های تجدیدپذیر نیازمند است، 
تفکر جهادی به کمک می آید که هم اشتغال ایجاد کند، هم 
تولید انرژی و هم محرومیت زدایی. در بحث اشتغال هزاران 
پروژه کوچک و بزرگ با تالش گروه های جهادی انجام شده 
است. سازمان از طرح های اشتغال زا با پرداخت تسهیالت 

حمایت می کند و هزاران الگوی دیگر که امروز وجود دارد.

 BBBB سردار از الگوی بی نظیر جهاد سازندگی و بسیج  
سازندگی ســخن گفتید، با نگاه به کشورهای 
جبهه مقاومت آیا برای ارائه این الگو به جهان 

فعالیتی داشته اید؟
به طور حتم وقتی الگوی بســیج نه با تالش ما، بلکه به مدد 
الهی و با درخواست خود مقاومان و آزادی خواهان و اعضای 
جبهه مقاومت گسترش پیدا کرده، خرده الزامات آن که یکی 
تفکر جهادی و الگوی سازندگی و خدمت رسانی است هم 
صادر شده و ما تسهیل کننده برای این امر با تدوین تجربیات 
و الگوها بوده ایم. ما جهادگران در خدمت، لحظه ای غفلت 
نخواهیم کــرد و جبهــه جهانی خدمت رســانی با تالش 
جهادگران پا به پای جبهه مقاومت پرچم عزیز ایران اسالمی 
را هر روز برافراشــته تر خواهند کرد و همه منافقان کوردل، 
اغتشاشــگران و فریب خوردگان بداننــد، جامعه انقالبی 
ایران اسالمی همه توطئه ها را با »لبیک یا خامنه ای« خنثی 

می کنند.

رشد ۴۰۰ درصدی شاخص ها
رئیس سازمان بسیج مساجد و محالت در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

حسن ابراهیمی
خبرنگار

وقتی از بسیج ســخن به میان می آید، ناخودآگاه خیلی ها 
در ذهن شان مسجد تداعی می شود. شاید زمانی در بسیج 
دانش آموزی، بعد بســیج دانشجویی، طالب، کارمندان، 
فرهنگیان، اســاتید، کارگری و... باشــند؛ اما از روز اول 
زندگی تــا لحظه موت می تواند در مســجد بوده و عضو 
بسیج مسجد باشند. به نظر می آید مهم ترین قشر و در واقع 
اصلی ترین قشر بسیج، بسیج مساجد و محالت هستند و 
بر همین اساس مبتنی بر مسائل روز و مباحث مطروحه در 
خصوص بسیج به ســراغ رئیس سازمان بسیج مساجد و 
محالت، سردار حیدر بابااحمدی رفتیم تا درباره مسجد، 
بسیج محالت و اهمیت این حوزه برای انقالب اسالمی، 
مردم و... بپرسیم. در ادامه متن این مصاحبه را می خوانید.

 BBBB در ابتدا از شــما می خواهم درباره جایگاه مسجد  
و اهمیت پایگاه های بســیج مساجد و محالت 

توضیح بفرمایید.
اهمیت مسجد از نظر اســالم برای جامعه هویداست. وجود 
مقدس پیامبر اکرم)ص( به محض ورود به مدینه نظام اسالمی 
را از مســجد بنا گذاشــتند، در طول دوران مبــارزات انقالبی 
حضرت امام)ره( هم مسجد نقش اساسی و اصلی و محوری 
را در روشنگری، آگاهی بخشی به جامعه و هدایت دل ها داشت 
و همراه شــدن در مسیر الی الله و صراط مستقیم و پشتیبانی از 
والیت فقیه و حرکت انقالب اســالمی از مساجد شروع شد. 
مسجد محل پرورش  استعدادهایی است که برای کارکردهای 
همه جانبه دین و جامعه مؤثر بوده اســت. در طول هشت سال 
دفاع مقدس، مردم از مســجد دفاع مقدس را پشتیبانی مادی، 
معنوی، انســانی و تجهیزاتی کردند.  مســجد ســنگر است، 
دشــمنان در حوزه نظامی قدرت رویارویی بــا نظام را ندارند، 
لذا جنگ تمام عیار نرم را برای مقابله و مواجهه با نظام مقدس 
جمهوری اسالمی طراحی کردند. قرآن کریم به صراحت بیان 
کرده است، قتال و جنگ با دشــمن پایانی ندارد. این جنگ با 
جبهه حق شیوه هایش فرق می کند، امروز جنگ نرم سرزمینش 
اذهان و قلب مردم است و دشمن در این جنگ به دنبال تصرف 
این سرزمین است. در این جنگ مسجد می تواند محور تولید 
قدرت نرم باشد، مسجد سنگر دفاع مقدس نرم جامعه اسالمی 
در برابر تهاجمات فرهنگی و جنگ نرم دشــمن اســت. مردم 
محالت مهم تریــن و اصلی ترین مؤلفه های قــدرت نرم یک 
 در جامعه اسالمی، این قدرت نرم 

ً
جامعه هســتند، مخصوصا

پشتوانه مســتحکمی برای حاکمیت اسالمی، امام امت و ولی 
جامعه خواهد بود، لذا مساجد و محالت از این حیث اهمیت 
دارند. بسیج مســاجد هم به همین تناسب اهمیت و وزن پیدا 
می کند. عزیزان بســیجی در مســاجد توفیق دارند با خادمی 
مساجد الله، مساجد را مرکز مأموریت و تصمیم گیری و هدایت 
و فعالیت های پایگاه بسیج قرار دهند تا این طهارتی که مساجد 
دارنــد به دلیلی نزول مالئکه اللــه با کار مخلصانه برکت صد 

چندان در فعالیت های شان داشته باشند. در واقع از این معنویت 
و این کانون جوشــش قدرت معنوی بــرای خدمت مؤمنانه به 
آحاد جامعه و محله اســتفاده می کننــد، که از طریق خدمت و 
حل مســائل و گره گشایی از کار مردم به آن مردم و محله تعالی 

می بخشند.

 BBBB آماری از وضعیت پایگاه های مساجد و تعداد آن  
در کشور می فرمایید.

امروز حدود ۵8 هزار پایگاه مقاومت بسیج در محالت کشور 
وجود دارد و طبیعی اســت  که ســطح عملکرد این پایگاه ها 
متفاوت است. بعضی از این پایگاه ها در تراز انقالب در حرکت 
هستند و مأموریت مؤمنانه انجام می دهند و برخی هم متناسب با 
شرایط و اقتضائات محلی فعالیت کمتری دارند. این پایگاه های 
مقاومت ســطح بندی متفاوتی دارند. ما پایگاه ها را در سطوح 
مختلف دســته بندی کردیم، پایگاه تراز، ممتاز، ویژه، اســوه و 
پایگاه هایی که عملکرد خوب، متوســط و پایگاه های از سطح 
متوسط کمتر هستند؛ همه پایگاه های مقاومت بسیج امروز منشأ 
خیر و برکت و نورافشانی هستند. نورافشانی ها متفاوت است، 
برخی از این پایگاه ها به دلیل امکانات، اقتضائات، همراهی ها، 
پشتیبانی ها، هم افزایی ها، سطح هدایت و راهبری هایی که در آن 
پایگاه اعمال می شــود، پیش رونده و پیش برنده هستند و برخی 
یک مقدار به تالش بیشتری نیاز دارند، که پیگیری این تالش در 
دستور کار قرار گرفته تا به فضل الهی همه پایگاه های مقاومت 
بسیج به سطح تراز بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ارتقا پیدا کنند.

 BBBB هدف گذاری و چشــم انداز شــما در این حوزه  
چیست؟

امروز به دنبال تحقق بســیج مسجد و محله ای هستیم که تراز 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی باشد. شاخصه هایی هم برای این 
موضوع تعریف کردیم که رویکرد این شاخصه ها خدمت محور 
است. شــاخصه هایی که از فرمایش ولی امر مسلمین برگرفته 

شــده با این مفهوم که بسیج کلید طالیی حل مشکالت است. 
شاخصه هایی که حالل مشکالت جامعه و مردم باشد؛ بر این 
اساس پایگاه های مقاومت بسیج در حال حرکت به سمت تراز 

شدن هستند.

 BBBB وضعیت دستیابی به این اهداف تا کنون چگونه  
بوده است؟

روند رشــد پایگاه های مقاومت روند مطلوبی اســت. بعد از 
یک وضعیت سنجی که از پایگاه های مقاومت صورت گرفت، 
بحمدالله از خرداد ماه سال گذشته تا امروز رشد 400 درصدی 
داشتیم که این ارتقا خیلی مهم است. این یک رشد قابل قبول و 
توجه است و ان شاءالله به سمتی می رویم که پایگاه ها تراز شود.  
یک نکته دیگر اینکه آمایش سرزمینی پایگاه های مقاومت بسیج 
متناســب با محالت در دستور کار توسعه قرار گرفته است. در 
برنامه پنج ساله اول از سند ده ساله راهبردی بسیج هدف گذاری 
روی ایجاد 8۲ هزار پایگاه است که با رعایت توازن و تناسب هم 
از حیث جغرافیایی و هم از جنسیت با رعایت حفظ کیفیت باید 
اجرا شــود. در محله ها پایگاه های خواهران و برادران دو روی 
یک سکه  و مکمل و قرینه اند.  نکته محوری اینکه همه پایگاه های 
بسیج مسجدمحور خواهند بود. بسیج مولود مسجد است و باید 
در مســجد رشد و نمو پیدا کند. بسیج در مسجد برای انقالب 
و جامعه کادرساز است، آنجایی که مساجد ما آمایش مطلوبی 
 از بقاع متبرکه و امام زادگان و حسینیه ها بهره خواهیم 

ً
ندارند، تبعا

گرفت تا به فضل الهی آمایش مساجد هم متناسب با نیاز جامعه 
رشد کند و حتی جاهایی که به احداث و بنای مسجد نیاز داریم، 
با هم افزایی که در ســطح کشور با دستگاه های متولی داریم در 
قالب میثاق نامه تحقق محالت اسالمی، آمایش مساجد را هم 
مطلوب نظر، دنبال می کنیم که پایگاه های مقاومت بســیج هم 

متناسب با همین آمایش شکل بگیرند.

 BBBB در حوزه مأموریت پایگاه ها آیا کارویژه ای هم به  

جز مسائل معمول تعریف کرده اید؟
مهم ترین مأموریتی که پایگاه ها در مساجد بر اساس بیانیه گام 
دوم پیگیری می کنند، تحقق محله های اســالمی است. تحقق 
جامعه اســالمی یکی از از پنج گام انقالب اســالمی اســت 
که حضرت آقا روی آن تأکیــد دارند.  در مرحله تحقق دولت 
اسالمی و جامعه اسالمی مســاجد نقش مهمی دارند. تحقق 
جامعه اســالمی با تحقق اجزای آن؛ یعنی محله های اسالمی 
دنبال می شــود. بر اساس سند ده ســاله، باید ۵0 هزار قرارگاه 
محله اسالمی طی این مدت شکل بگیرد، محله هایی که قلمرو 
و محدوده جغرافیایی پایگاه ها و مساجد محسوب می شوند و با 
مرکزیت مسجد و راهبری ائمه جماعات این قرارگاه ها شکل 
می گیــرد. از ۵0 هزار قرارگاه تا به امروز طی یک ســال 11۳0 
محله هدف گذاری شده که انجام شود، گفتمان سازی ها انجام 
شده و مأموریت ها آغاز شده و این دنبال می شود تا به سطح کیفی 

خودش برسد.

 BBBBدقیقا چه کاری باید انجام دهند؟ 
در این مأموریت پایگاه با هم افزایی همه ارکان مسجد و محله 
در همه اجزا؛ امام جماعــت، هیئت امنا، کانون های فرهنگی 
هنری، خادمین، مؤسســات خیریه هیئت های مذهبی و... که 
همه در مساجد حضور دارند، این هم افزایی و جبهه متحد شکل 
بگیرد و به فضل الهی دو اقدام اساســی و عملیاتی دنبال شود. 
اول در هر محله با حضور نخبگان و معتمدان محله و منتفذان 
شــورای تحول محله را شکل می دهند. این شورا دو مأموریت 
دارد، نظام مســائل اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی، اخالقی، 
دینی و خانواده و... محله احصا شــده، موضوعات و مســائل 
محله و گرفتاری های محله مثل بحث جمعیت، گفتمان سازی 
برای ازدیاد نسل، کمک به خانواده ها برای ازدواج آسان، تأمین 
جهیزیه و اشتغال خصوصا اشتغال خانگی برای تقویت اقتصاد 
خانه و همه نظام مسائل محله به اقتضا جمع بندی شود، سپس 
بعد اولویت بندی و دســته بندی شــده و کارگروه تخصصی با 
همکاری هیئت های اندیشه ورز برای ایجاد راهکار حل مسائل 
شــکل بگیرد.  اقدام دوم ظرفیت سازی است. اولین کسانی که 
می توانند به حل مســائل جامعه و خودشان کمک کنند، خود 
مردم هســتند. مردمی که در طول دفاع مقدس و کرونا از هیچ 
کمک و خدمتی مضایقه نکردند، جهاد کردند و بسیجیان عزیز 
و خیرین کمک های مؤمنانه را انجام دادند. این ظرفیت مردمی 
است که برای حل مسائل خود مردم و تحقق مردم ساالری دینی 
استفاده می شود.  الیه دوم امکانات و ظرفیت های بسیج است 
که سپاه با تدابیر سردار سالمی و سردار سلیمانی و فرماندهان 
سپاه های اســتانی ظرفیت های خود را در خدمت آحاد جامعه 
قرار داده است. ظرفیت سوم دستگاه های اجرایی است؛ به ویژه 
در این دولت که همراهی زیادی با مردم و بسیج دارند، هم افزایی 
و تشکیل جبهه متحد برای این خدمات و هدایت این خدمات 
برای گره گشــایی از مردم خودش تولیــد قدرت نرم جمهوری 
اســالمی و تحکیم آن اســت که برای تحقق جامعه اسالمی و 
تمدن نوین اسالمی بسیار اهمیت دارد. این امر الگوسازی برای 

جبهه مقاومت اسالمی هم خواهد بود.
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سیاست
۱0

دولت شهید رجایی و جنگ

  

برحســب رهنمودهای امام خمینی)ره( 
که فرمودند »جنگ در رأس امور است« 
شــهید رجایــی، نخســت وزیر وقت به 
درستی پیام امام)ره( را دریافت کرد و در 
مجموعه نخست وزیری را به عنوان »ستاد 
جنگ« به کار گرفت تا فرمــان امام)ره( 
عملیاتی شود و افزون بر آن نیازمندی ها را 
تأمین کند و به مشــکالت ناشی از جنگ 
اشراف داشــته باشــند. البته در مباحث 
گذشته اشاره شد، به وزارت خانه هایی که 
در حوزه اقتصاد و معیشــت و رفاه مردم 
مسئولیت مستقیم داشتند، با عنوان ستاد 
بسیج اقتصادی نقش داده شد. همچنین  
وی در اســکان آوارگان جنگــی اهتمام 
کرد و بنیاد مهاجران جنگی ایجاد شــد و 
در کنار رزمندگان می کوشــید.  از سوی 
دیگر، دولت به شــرکت های تولیدکننده 
مواد غذایی مانند شرکت شیالت دستور 
داد برای تأمین نیاز جبهه ها کار تولید را با 
ظرفیت کامل انجام دهند. تهیه جنگ افزار 
و خریدهــای نظامی نیز از جمله وظایف 
دولت بود که از طریق وزارت دفاع تأمین 
می شد. البته وقوع جنگ تحمیلی مسائل 
و مشکالتی در عرصه های مختلف پدید 
آورد که بخشی از امکانات و فرصت های 
دولتــی را بــه خــود اختصــاص داد؛ 
معضالتی، چون کمبود کاالها و گرانی،  
تورم افسارگســیخته، کاهــش و اختالل 
جدی در امــر صــادرات و واردات. در 
چنین وضعیتی خرابکاری و غائله آفرینی 
گروهک های سیاسی مسلح که از حمایت 
مالی و تســلیحاتی رژیــم متجاوز بعث 
عراق و سایر کشورهای اروپایی و آمریکا 
و ... برخوردار بودند و تالش می کردند با 
تحریک قومیت ها در مناطق مرزی ایران 
به ویژه خوزستان، کردستان،  بلوچستان و 
 ترکمن صحرا علیه دولت فعالیت کنند و 
به اختالفات سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی 
 باید 

ً
دامن بزنند. در این زمینــه هم الزاما

تدابیر الزم انجام می گرفت. دولت شهید 
رجایی هــم موضوع دامنــه توطئه گران 
و گرفتاری ناشــی از دشــمنی دشــمنان 
را بــه خوبی فهمیده بود و باور داشــت، 
خرید ســالح و داشتن ســالح به تنهایی 
کافی نیســت؛ چون هر چه در این راستا 
بیشتر ورود شود، خواست دشمن عملی 
می شود. شهید رجایی، نخست وزیر وقت 
معتقد بود: »باید ارتشی را پشتیبان انقالب 
قرار دهیم که جنگ افــزارش را خودش 
تهیه کند«؛  چــون او روی دیگر جنگ را 
می دید. شــهید رجایی به درســتی درک 
کرده بود که ایران نمی تواند دشــمن را با 
سالح هایی که از خود او گرفته، شکست 
دهد. وی به همیــن راهبرد اعتقاد جدی 
داشــت که در تبیین و توجیه آن می گفت: 
»به منظور مقابله هرچه بیشتر با دشمنان،  
طرح بسیج مردم برای مقابله با این جنگ 
در طرح های دولت گنجانده شده است؛ 
زیرا این جنگ جنگی نیســت که ظرف 
چند روز تمام شــود و این نه به لحاظ آن 
است که عراق قدرت دارد و می تواند برای 
مدتــی در مقابل رزمنــدگان ما مقاومت 
کند؛ همانطور که بارها گفته ایم، این عراق 
نیست که با ما می جنگند؛  بلکه ابرقدرتی 
مانند آمریکاست. با اسلحه های متعددی 
که در اختیــار داریم و تا پایــان جنگ با 
این ابرقــدرت مقابله کنیم. برای ما عراق 
خیلی زودتر از آنچه صاحب نظران تصور 
می کنند، بــه زانو در خواهــد آمد؛ ولی 
دشمن اصلی ما آمریکاست که می خواهد 
در این جنگ فرسایشی اسلحه های ما تمام 

شود. 

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

مسئله نهادهای بین المللی و کارکردهای آن، 
به ویژه در نیمه قرن بیســتم تا کنون، یکی از 
مسائل پرمناقشــه سیاسی بوده است. در این 
میان، شــورای امنیت ســازمان ملل یکی از 
ارکان مهم سازمان ملل متحد است که وظیفه 
پاســداری از امنیت و صلح بین المللی را به 
 در بیشتر مواقع به ابزاری 

ً
عهده دارد؛ اما عمال

برای تحقق منافع قدرت های بزرگ بدل شده 
است، هر چند در این میان موارد استثنایی هم 

وجود دارد.
جالب اســت که اولین جلســه شورای 
امنیــت که در 17ژانویه 1۹46 در کلیســای 
»وست مینســتر« لندن برگزار شد، به ایران 
اختصاص داشــت. عباس هدایتی خمینی، 
نویســنده کتاب »شــورای امنیت و جنگ 

تحمیلی« می نویسد:
»نخستین موضوعی که در تاریخ شورای 
امنیت ســازمان ملل، به این شــورا برده شد 
درباره ایران بود. درباره شــکایت ایران علیه 
دولت شوروی در خصوص مداخله آن کشور 
در امور داخلی کشورمان و عدم تخلیه نواحی 
شــمالی ایران، این شــکایت در دو نوبت به 

عمل آمد:
بار اول در 1۹ ژانویــه 1۹46، یعنی تنها 
دو روز پس از اولین نشســت رسمی شورای 

امنیت و بار دوم در 18مارس 1۹46. 
جلسه اول در اعتراض به دخالت روس ها 
در امور داخلی ایــران و بار دوم در اعتراض 
به عدم خــروج نظامیان روســیه از نواحی 
شمالی ایران. در نوبت اول نماینده ایران که 

در جلسه شورا حضور داشت، اقدام نظامیان 
روســیه در جلوگیری از رفت و آمد به منطقه 
آذربایجان ایران را برخالف پیمان سه جانبه 
ایران، انگلستان و شــوروی )منعقده در ۲۹ 
ژانویــه 1۹4۲( و اعالمیه ســه دولت بزرگ 
در تهران)مــورخ 1۹43( و همچنین اصول 
حقوق بین الملــل و اصول مندرج در مقدمه 

منشور ملل متحد دانست. 
مذاکرات شــورا منجر به صدور قطعنامه 
مورخ 30 ژانویه 1۹46 شــد کــه طی آن از 
طرفین درخواســت شــد همانطور که خود 
اعالم آمادگی کردند مذاکرات مســتقیم را 
برای یافتن راه حل موضــوع مورد اختالف 

شروع کنند. 
در بار دوم، یعنی در 18مارس 1۹46 ایران 
شــکایت دیگری به شــورا برد دائر بر اینکه 
اتحاد شوروی از تخلیه آذربایجان خودداری 
نموده و به مداخالت خــود در امور داخلی 
ایران ادامه می دهد. مذاکرات شــورا در این 
خصوص منجر به تشکیل یک کمیته فرعی 
برای رســیدگی به موضوع شد که آن هم به 

نتیجه نرسید.
 سرانجام در تاریخ 14 آوریل در جلسه ای 
که نماینده شوروی غایب بود، قطعنامه ای به 
تصویب شورا رسید که بر اساس آن با توجه 
به قولی که دولت شوروی برای تخلیه ایران 
در ظرف پنج تا شش هفته داده بود و با توجه 
به مذاکراتی که بین طرفین جریان داشــت، 
رســیدگی به درخواست ایران را تا ششم ماه 

مه 1۹46 به تعویق انداخت.«

بین المللی  نهادهای 
   دهلیز    

مروری بر شکل گیری شورای امنیت سازمان ملل
شاید در بســیاری از محافل وقتی از استعمار 
سخن به میان می آید، در اولین گام نام »بریتانیا« 
در ذهن ها نقش می بندد. گویا نام این جزیره با 
غارت و تجاوز و اســتعمار گره خورده است! 
پرتغالی ها،  اسپانیایی ها،  از  دیرتر  انگلیسی ها 
هلندی هــا و حتــی فرانســوی ها بــه عرصه 
اســتعمارگری قدم نهادند؛ ولــی خیلی زود 
توانستند خود را به بزرگ ترین استعمارگر نیمه 
دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیســتم تبدیل 

کنند.
مساحت نواحی تحت حکومت امپراتوری 
بریتانیا در ســال 1۹۲۲، به بیش از 33 میلیون 
کیلومتر مربع و جمعیت امپراتوری به بیش از 
450 میلیون نفر رسید و به این ترتیب امپراتوری 
بریتانیا بر بیش از یک چهارم از خشکی های کره 
زمین و یک چهارم جمعیت جهان در آن دوران 
تسلط داشت. ســرزمین های تحت فرمان این 
امپراتوری در سراسر جهان پراکنده بود. گزاره 
مشهور »امپراتوری ای که خورشید در آن هرگز 
غروب نمی کند«، تعبیری است که هرچند از 
تفاخر انگلیسی ها برخاسته است؛ اما حقیقت 
آن اســت که از گســتره جنایات انگلیسی ها 
سخن می گوید. گســتردگی امپراتوری بریتانیا 
به پراکندگی میراث سیاسی و فرهنگی بریتانیا 
و زبان انگلیسی در سراســر جهان انجامید و 
همین سیطره موجب آن شده است که در ذهن 
انگلیسی ها توّهم خودبزرگ بینی نسبت به دیگر 
مردمان خلق شود؛ به نحوی که حّتی نسبت به 
دیگر اروپایی ها نیز برخوردی متکّبرانه داشته و 
این خوی در رفتار سیاسی دولتمردان این روباه 

پیر نیز نهادینه شده است. 
»بریتانیای کبیر« جزیره ای واقع در سواحل 
غربی اروپاســت کــه بخش عمده ســرزمین 
پادشاهی مّتحده را شامل می شود. این نام، نام 
رسمی مجموعه سه کشور است: دو پادشاهی 
انگلستان و اســکاتلند و شاهزاده نشین »ولز«. 
اصطالح »بریتانیای کبیر« بــرای اّولین بار در 
زمان ســلطنت »جیمز اول« پادشاه انگلستان 
)و جیمز ششــم برای اســکاتلند( در ســال 
1603م اســتفاده شــد.  در عصر استعمار در 
سده های 15 و 16 میالدی، کشورهای پرتغال 
و اسپانیا به منزله پیشروان و پیشتازان غارتگری، 
مستعمرات و مسیرهای بازرگانی بسیاری را در 
سراسر جهان تأسیس کردند و از این راه ثروت 
بسیاری اندوختند. در رقابت با آنها، کشورهای 
فرانسه، انگلستان و هلند نیز کوشش های خود 
را برای ایجاد مستعمرات و شبکه های تجاری 
در ســرزمین های قاره آمریکا و آســیا افزایش 
دادند. ایجاد پادشــاهی بریتانیای کبیر، پس از 
اتحاد پادشاهی های انگلســتان و اسکاتلند و 
پیروزی این کشــور در چندین جنگ بر فرانسه 
و هلند، بریتانیا را به قدرت استعماری برتر در 

آمریکای شمالی و شبه قاره هند تبدیل کرد.

   حافظه    

 غارتگر بزرگ
مروری بر چگونگی سلطه اروپاییان بر جهان

تقویم انقالب

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

همانطور که در شماره پیشین اشاره کردیم، امام)ره( 
تالش کردند شــورایی را برای اداره انقالب تعیین 
کنند تــا کار انقالب برآمــده از تصمیمات جمعی 
حاصل شود. امام)ره( اعتقاد داشتند، افراد صاحب 
صالحیت که نــزد مردم اعتبار داشــته و در مبارزه 
نقش آفرین بوده اند، با گرایش های سیاسی متنوع در 
این شورا حضور یابند. گفتنی است، افراد بسیاری از 
طیف های سیاسی مختلف برای عضویت به شورای 
انقالب دعوت شــدند که برخــی از آنها از پذیرش 
مسئولیت صرف نظر کردند؛ برای نمونه، دکتر کریم 
ســنجانی عضویت در شــورای انقالب را با وجود 

پیشنهاد آقایان مطهری و بهشتی نپذیرفت.
عزت الله سحابی، از فعاالن سیاسی ملی ـ مذهبی 
و یکی از اعضای غیر روحانی شورای انقالب درباره 
اعضــای آن می گوید: »آقای  مهندس  بازرگان ، آقای  
صدر حاج  ســیدجوادی ، پدر مــن ، آقای  مهندس  
کتیرایی ، دکتر شــیبانی ، آقای  دکتر سنجابی  و بنده . 
ما را به  عنوان  اعضای  غیرروحانی  انتخاب  کردند که  
 شورای  انقالب  

ً
با آن  شــش  نفر روحانیون،  مجموعا

را تشــکیل  دهیم . این  اســامی  را آقا تصویب  کرده  
بود. آقای  مطهری  به  من  گفــت ، چهار نفر دیگر را 
هم  که  در خارج  از کشــور بودند؛ یعنی  دکتر یزدی ، 
بنی صدر، قطب زاده  و حبیبی ، بخش  خارجی  شورای  
انقالب  باشــند و شما هم  بخش  داخلی .« حضرت 
امــام)ره( در تاریخ ۲۲ دی 1357، فرمان تشــکیل 

شــورای انقالب را صادر کردند و در فرمان صادره 
با صراحت از تداوم مبارزه تا ســقوط پهلوی سخن 
گفتند و شورای انقالب را به تأسیس دولت انتقالی 
برای عبور از رژیم شاهنشــاهی به رژیم جمهوری 
اسالمی مأمور کردند. با این حکم، شورای انقالب با 
جدیت بیشتر و با محوریت آیت الله مرتضی مطهری 
کار خود را دنبال کرد و در راه استقرار نظام سیاسی 

جدید گام برداشت. 
بخــش عمــده ای از تصمیمات کشــور پس از 
پیروزی انقالب به این شورا واگذار شده بود. به تعبیر 
عباس شیبانی، »شــورای انقالب، جانشین »شاه و 
مجلسین«  می شد و هر دو ســمت را داشت، ولی 
تنها سمت »مجلس« را نداشت، بلکه خود »شورای 
انقالب« هم می توانســت موضوعاتی را تصویب و 

برای اجرا به دولت ابالغ کند.«
رهبری اعتصابات علیه رژیم پهلوی، مشــورت 
با حضرت امــام درباره چگونگی مواجهه با ارتش، 
دولت بختیار، تشکیل کمیته استقبال از امام، پیشنهاد 
بازرگان به امــام برای انتصاب به نخســت وزیری 
موقت، از جمله اقدامات شــورای انقالب قبل ۲۲ 
بهمن 1357 بود و تصویب اساسنامه سپاه پاسداران 
انقــالب اســالمی در دوم اردیبهشــت 1358 از 
مهم ترین اقدامات اولیه شورای انقالب بود. در ادامه 
ملی شدن بانک ها، ســامان بخشیدن به دادگاه های 
انقالب، بررسی پیش نویس قانون اساسی و انتشار آن 
در جراید، تصویب قانون شوراهای محلی، تصویب 
ملی شدن صنایع بزرگ، تصویب آیین نامه مجلس 
خبرگان قانون اساســی، برگــزاری اولین انتخابات 

ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و... نیز از طریق شــورای انقــالب انجام گرفت. به 
دنبال تسخیر النه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 1358 
و استعفای دولت موقت، شورای انقالب بیانیه مهمی 
خطاب به ملت صادر کرد و یادآور شد، مصمم است 
در فرصت محدودی، برگزاری همه پرســی درباره 
قانون اساســی، انتخابات مجلس شــورای ملی و 
ریاســت جمهوری و... را به انجام برساند. متعاقب 
این بیانیه اعالم شــد، شــورا ترکیب تازه ای خواهد 
داشــت و با ادغام دولت در شــورا، اعضای جدید 
شورا انتخاب شدند و در اداره مملکت، اینگونه بین 
اعضای شورا تقسیم کار شــد؛ آیت الله خامنه ای: 
دفاع و پاسداران، حجت االسالم هاشمی رفسنجانی: 
وزارت کشــور، شــهید باهنر: آموزش و پرورش، 
آیت الله مهدوی کنی: کمیته انقالب و دادگســتری، 
آیت الله بهشــتی: جهاد سازندگی، دکتر ابوالحسن 
بنی صــدر: وزارت خارجه، دکتــر معین فر: نفت، 
دکتر حسن حبیبی: آموزش عالی، مهندس عزت  الله 
سحابی: برنامه و بودجه، دکتر میناچی: ارشاد ملی، 

آیت الله قدوسی: دادگاه انقالب.
با شروع کار مجلس و شــورای نگهبان و دیگر 
نهاد هــا، مســئولیت و ضرورت وجودی شــورای 
انقالب به پایان رسیده بود. بنابراین، در 1۲ تیر 135۹ 
آیت الله بهشــتی اعالم کرد: »مســئولیت شورای 
انقالب دو هفته دیگر پایان می یابد.« آخرین جلسه 
شورای انقالب در ۲6 تیر 135۹ برگزار شد و حسن 
ابراهیم حبیبی، سخنگوی شورای انقالب در آخرین 
مصاحبه خود پس از این جلسه اعالم کرد: »امروز با 

آغاز  و  پایان یک شورا
مراحل استقرار حکومت اسالمی و منطق امام خمینی)ره(   ـ 2

رسمیت یافتن مجلس شورای اسالمی و کامل شدن 
اعضای شــورای نگهبان قانون اساسی، کار شورای 
انقــالب که تاکنون وظیفه قانون گــذاری را برعهده 
داشــت نیز به پایان رســید.« در طول عمر چندین 
ماهه این شــورا ترکیب اعضا به خوبی حکایت از 
آن دارد کــه شــورای انقالب هیــچ گاه در انحصار 
یــک جریان خاص قرار نداشــت و افراد متنوعی با 
گرایش های فکری و سیاسی گوناگون در آن حاضر 
بوده و در تصمیمات اتخاذ شده نقش آفرینی کردند. 
در تصمیم گیری برای عضویت اعضا نیز نظرات همه 
افراد لحاظ می شــد و اینطور نبود که برخی اعضا از 
جایگاه ممتازتری برخوردار باشند. در همین راستا، 

سخنان عزت الله سحابی شنیدنی است:
»از کسانی  که  )برای عضویت در شورا( پیشنهاد 
شــدند، یکی  دکتر پیمان  بود که  بنده  پیشنهاد کردم  
و پذیرفته هم  شــد و به  شــورای  انقالب  پیوســت . 
دیگری،  آقای  میرحسین  موســوی  بــود که  اعضای  
حزب  جمهوری  اسالمی پیشنهاد کردند، چون  وی  
درآن  زمان،  روزنامه  جمهوری  اسالمی  را درمی آورد 
 هم  غــرق  در روزنامه  بــود. او بعدها هم  

ً
و کامــال

نخست وزیر شد. مهندس  موسوی  به  عنوان  نماینده  
بخش  روزنامه  نگاران  وارد شورای  انقالب  شد. فرد  
دیگر، آقای  مهندس  احمد جاللی  بود. آقای  مهندس  
احمد جاللی ، پیشــنهاد قطب زاده  بود، اما به  عنوان  
یک  شــخصیت  مذهبی  و فعــال  در جریان  انقالب  
مطرح  بود و پذیرفته  شــد. احمــد جاللی  با برنامه  
قرآن  در صحنه  با آقــای  طالقانی  در تلویزیون  چهره  
معروفی  پیدا کرده  بود. پیشنهادهای  دیگری  هم  بود، 
 من  پیشنهاد کردم  که  یک  نفر از مجاهدین  عضو 

ً
مثال

شورای  انقالب  شود که  رد شد. حتی  آقای  طالقانی  
هم  موافقت  نکرد، اما به  من  گفتند که  تو ســخنگو و 
رابط  مجاهدین  بــاش  و اگر آنان حرفی  دارند، تو آن  
را منتقل  کن . در آن زمان حضور نمایندگانی از اقشار 
مختلف اجتماعی در شورای انقالب پیشنهاد شد، 

اما با استقبال مواجه نشد.«
به گفته عباس شیبانی، عضو دیگر شورای انقالب 
»آن موقع بحث بود که اگر بتوانیم از اقشار مختلف، 
افرادی را به شــورای انقالب بیاوریم که دیدگاه های 
دیگر هم در شورا مورد بررسی قرار بگیرد، بهتر است 
 کارگران 

ً
که دو قشر دانشجویان و کارگران ـ مخصوصا

»شرکت نفت« که ریشه  اقتصاد کشور به شرکت نفت 
وابسته بود ـ بیشتر مدنظر بودند. گفتند کسی بیاید که 
روی کارگران شــرکت نفت نفوذ داشته باشد و یک 
کارگر تهرانی را معرفی کردند. گفته شــد اگر کارگر 
منتخب از آبادان و مناطق نفت خیز باشد، بهتر است. 
قرار بر این بود که فرد مورد نظر را پیدا و در آنجا مطرح 
کنند، اگر شورای انقالب تصویب کرد، آن وقت عضو 
شورا شــود؛ اینکه به انتخاب خودشان باشد، مطرح 
نبود، بلکه قرار بود فردی مورد قبول آنها باشد، نه اینکه 
آنها انتخاب کنند. البته شاید نظر بنی صدر این بود که 
دانشجوها نماینده انتخاب بکنند، اما آن موقع به دلیل 
اینکه چپی ها و گروهک ها در دانشگاه ها نفوذ داشتند، 
 این صحبت نبود که خود دانشــجو ها انتخاب 

ً
اصال

کنند. نظر شورای انقالب  این نبود.«



شماره ۱۰7۰ |  دوشنبه  3۰ آبان ۱۴۰۱

سیاست
۱۱

دین

 یکی از آفت های جامعه اسالمی، مبتال شدن آن 
به فتنه است؛ عوامل مختلفی در به پاشدن فتنه 
نفش ایفا می کنند. از نظر امیرمؤمنان علی)ع( 
ده فرد هستند که خودشان دچار فتنه شده و هم 
دیگران را مبتال به فتنــه می کنند که بعضی از 
این موارد می تواند به بحث تبیین ارتباط داشته 
باشــد. در نگاه حضرت امیر)ع( اولین کسی 
که باعث فتنه در جامعه می شود، عالمی است 
که علمش کم است، اما خودش را به زحمت 
می اندازد تا به دیگران علم زیادی تعلیم دهد. 
ْن 

َ
 أ

ُ
ف

َّ
ل

َ
ِلیِل َیَتک

َ
ق

ْ
ل
َ
ِم ا

ْ
ِعل

ْ
ل
َ
و ا

ُ
حضرت فرمودند: »ذ

«. یکی از ویژگی های تعلیم 
ً
ِثیرا

َ
اَس ک لنَّ

َ
َم ا

ِّ
ُیَعل

دادن بــه دیگران، فهم درســت آن موضوع به 
اندازه کافی است؛ کسی که علمش کامل نشده 
بخواهد به دیگران چیزی را تعلیم کند، به ناچار 
باید برای تکمیل نداشــته های علمی اش رو به 
سوی توجیه و بافته های جاهالنه فکری خویش 
بیاورد تا بتواند جورچیــن جهل خود را کامل 
کند؛ علم کم باعث فتنه می شود؛ چون نداشتن 
علم کافی در موضوعی سبب می شود تا کسانی 

که از آن علم استفاده می کنند، به خطر بیفتند. 
دومین عاملی که باعث فتنه انگیری است، 
ْیَس ِبِذی 

َ
ِثیــِر ل

َ
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ْ
ل
َ
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ْ
ِعل

ْ
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َ
و ا

ُ
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ْ
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َ
 ا

ُ
ُجــل لرَّ

َ
»ا

َنٍة...«؛ مرد بردباری که دانشش بسیار است، 
ْ

ِفط
ولی باهوش نیســت... . معروف است که یک 
من علم را ده من عقل باید؛ یعنی حکمت بدون 
زیرکی معنا ندارد؛ حکمتــی که در آن زیرکی 

کافی وجود نداشته باشد، فتنه انگیزی می کند. 
در جهاد تبیین بایــد از فتنه انگیزی حذر کرد. 
این فتنه ممکن اســت از کمــی دانش مجاهد 
عرصه تبیین باشد یا علمش را دارد؛ ولی صبر 
و زیرکــی الزم برای درک شــرایط را ندارد و 
به واســطه این امر ممکن است در جامعه فتنه 
برانگیزد. رهبر معظم انقالب در دیدار با رئیس 
و اعضای مجلس خبرگان رهبــری در تاریخ 
13۹4/1۲/۲0 در مــورد اینکه مراقب باشــیم 
تا تبیین ها بدون فتنه انگیزی باشــد، فرمودند: 
»تبیین به شکل های مختلفی ممکن است انجام 
بگیرد؛ آن شــکلی که در آن فتنه به وجود بیاید، 
دعوا به وجود بیاید، آن شــکل مطلوب نیست. 
آن شکلی که برای مردم آگاهی به وجود بیاید، 
برای مســئولین تنّبه به راه حل ها به وجود بیاید، 
آن شکل بسیار مطلوب است؛ این اشکالی هم 
ندارد. جایگاه قانونی خودشــان را حفظ کنند. 
بیــان موضع گیری خوب اســت، البته عرض 
کردیم بیان موضع گیری دو جور ممکن است؛ 
آن جوری باشد که موجب فساد و موجد فساد 
باشد، نباید باشد اما بیان حقایق جوری که مردم 
را آگاه کند، مســئوالن را آگاه کند، مسئوالن را 

متشکر کند ]مطلوب است[.«

نخبگان و روشــنفکران ایران قبــل از انقالب 
تحت تأثیر دو اسطوره و هژمونی ایدئولوژیک 
مارکسیستی و لیبرالیستی قرار داشتند. شیفتگی 
بخشی از نخبگان به ایدئولوژی مارکسیستی به 
گونه ای بود که لیبرالیســم خیلی محل جوالن 
نداشت، اما تفکر لیبرالیستی به تدریج در دهه 
40 به دلیل کثرت افراد تحصیل کرده در غرب و 
تبلیغ اندیشه های غربی از سوی آنها توانست در 
بین بخشی از روشنفکران ایرانی جذابیت یابد. 
این تفکر و مکتب چنان قداستی نزد روشنفکران 
غربگرا پیدا کرد که مانند روشنفکران چپ گرای 
مارکسیســتی که از بهشت کمونیستی تعریف 
می کردند، آنها نیز آن را تنها ایدئولوژی بشریت 
پنداشــته و نظام لیبرال دموکراســی را بهشت 
موعود فرض کردند. زمانی که انقالب اسالمی 
پیروز شد و الگوی مردم ساالری دینی مبتنی بر 
عقالنیت وحیانی عرضه شد، لیبرالیست های 
غرب گرای سکوالر و مذهبی به دلیل هژمونی 
و قدسیت مکتب لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی 
در باورهــا و اذهــان آنها حاضر بــه قبول این 
نبودند. اصرار این جریان ها به الگوهایی، مانند 
جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک 
اسالمی، جمهوری دموکراتیک ایران، حکومت 
جمهوری در ابتدای انقالب به روشنی نشان داد، 
اسطوره لیبرال دموکراسی مانع جدی پیش روی 

آنها برای طراحی الگویی از نظام سیاسی مبتنی 
بر آموزه های اسالمی است. امام خمینی)ره( به 
درستی این بیماری را شناخته بودند. از این رو، 
در یکی از بیانات خویش فرمودند: »این کلمه 
دموکراسی که پیش شما اینقدر عزیز است یک 
نی ندارد.« )موسوی الخمینی، همان،  مفهوم ُمَبیَّ

ج 10: ۹5( 
جریــان  تئوریــک  چالش افکنی هــای 
اســطوره زده غرب گرا با حمایت رســانه های 
غربی علیه گفتمان جمهوری اسالمی و دفاع از 
الگوی لیبرال دموکراسی به عنوان بهترین نظام 
سیاسی از یک ســو و انتقادناپذیری نسبت به 
لیبرال دموکراسی از سوی دیگر نشان از عمق 
نفوذ این اسطوره در بخشی از جریان های فکری 
و سیاســی در ســال های پس از دفاع مقدس 
داشــت. در این فضــای اســطوره ای، حزب 
کارگزاران که در سال 1375 اتهام لیبرال بودن 
را نفی می کرد، از ســال های 13۹0 به بعد از 
اینکه خود را لیبرال بنامند، ابایی نداشت. این 
نگاه، یادآور نام گذاری نهضت آزادی است که 
شهید بهشتی در واکنش به آن گفت: »وقتی که 
نهضت آزادی تشکیل شد، با خوشحالی از این 
خبر استقبال کردم و وقتی در اساسنامه از اسالم 
به عنوان یک مکتب و از نهضت آزادی به عنوان 
یک حزب اســالمی تمام عیار یاد نشده بود، به 
دوستان بنیانگذار نهضت آزادی انتقاد کردم و 
گفتم که این حزب مکتبی نیست، اسمش را هم 
گذاشته اید نهضت آزادی. آزادی که همه اسالم 
نیســت، از مسائل مهم بشری است و از ارکان 

اسالم، ولی همه اسالم نیست....«

چهره پنهان سیاست  ـ ۶2

وشنفکران ایران  نفوذ  و  ر
امیر قلی زاده

کارشناس  فرهنگی

جنگ روایت ها و جهاد تبیین  ـ 2۵

 تبیین بدون فتنه  انگیزی

خرد

   آفاق       تبیین    

   سیاست نامه    

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

راهبرد دشــمن در مواجهه با ملــت ایران »جنگ 
ترکیبی« )هیبریدی( است. اســتفاده از بازیگران 
و مؤلفه های مختلف با اشــکال متفاوت در جهت 
تحمیل اراده و خواست خود به ملت و حاکمیت، 
جزء برنامه های آمریکاســت. اهــداف اصلی در 
جنگ و عملیــات ترکیبی آمریــکا جنگ ادراکی 
با القــای یأس دربــاره کارآمدی نظــام با کاهش 
آســتانه تحمل مردم اســت، مثل نفوذ در ادراک 
سیاسی سیاســتمداران و قانون گذاران و مجریان، 
نفــوذ در ادراک فرهنگی مــردم، تردیدافکنی در 
صداقت نظــام، تردید در حقانیت نظــام، ایجاد 
شک و شبهه در دســتاوردها و موفقیت های نظام 
در عرصه های گوناگون سیاسی، علمی، مدیریتی و 
زیرساختی و درنهایت تخریب مبانی و مؤلفه های 
مشروعیت بخشی به نظام در اندیشه های مردم، از 
جمله اقدامات دشمن در جنگ شناختی و ادراکی 
است. اظهارات برژینسکی، سیاستمدار آمریکایی 
دربــاره چگونگی مواجهه با شــوروی ســابق در 
دوران جنگ ســرد مصداقی از به کارگیری جنگ 
شناختی و نقش راهبردی آن در دشمنی است. وی 
اعتراف کرد: »ما شوروی را با جنگ شناختی از پا 
درآوردیم.« در این راســتا دشمن اقدامات ذیل را 

انجام می دهد:
1ـ روایت ســازی جعلی، تحریف و دروغ پراکنی 
بــرای تســلط و جهت دهی به افــکار عمومی در 
راستای دستیابی به منافع نامشروع خود و با آسیب 

رساندن به امنیت روانی ملت ایران.
۲ـ تمرکز بر روی تخریب جایگاه ولی فقیه و تمرکز 

بر رهبری.
3ـ اعتبارزدایی از مسئوالن و مدیران دلسوز کشور.

4ـ اخــالل در امنیــت کشــور و تــالش بــرای 
سوریه ســازی ایران و تجزیه کشور با توسعه شبکه 
نفوذ و تهاجم محدود و ناامن سازی مرزهای کشور، 

ترور و خرابکاری.
5ـ فشــار برای تحمیــل اراده و تســلیم ایران در 
برجام به عنــوان اولین مرحله و ادامه آن در ســایر 
حوزه های دفاعی ـ امنیتی و سیاست های منطقه ای 
با اجماع ســازی بر روی فشار اقتصادی و مباحث 

حقوق بشری با ابزار مذاکره برای تحمیل سازش.

 B سبک زندگی و اغتشاشات
ماهیــت فرهنگــی و ســبک زندگــی، یکی از 
ویژگی های بارز اعتراضات و اغتشاشات اخیر است، 
با توجه به نحوه شروع و بررسی مجموع ویژگی ها و 
خاستگاه اغتشاشات، نمی توان علل اقتصادی تامه بر 
آن متصور بود، هرچند مسائل و مشکالت اقتصادی 
و معیشــتی از عمده دالیل نارضایتی مردم اســت، 
با وجود این، قشــرها و طبقات فرودست و محروم 
جامعه در این اعتراضات و آشوب ها شرکت نکردند. 
از طرف دیگر مهم ترین ویژگی بعدی این آشوب ها، 
تشدید و ضریب باالی جنگ شناختی دشمن است 
که در این راستا شبکه های ماهواره ای به صورت ۲4 
ساعته علیه جمهوری اسالمی ایران دروغ پردازی و 
سیاه نمایی کرده و در کنار این شبکه های ماهواره ای، 
فضای مجازی نیــز در هم افزایی تخریبی نقش ایفا 
کرد. در بســیاری از موارد مشــاهده شد، دشمن با 
تکنیک های فریب رسانه ای آنچه در فضای رسانه ای 
و مجازی ترســیم و تصدیق می کرد، با آنچه در کف 

خیابان بود، هیچ تناسب و سنخیتی نداشت.

 B علت یابی بروز اغتشاشات
مهم ترین علت مربــوط به قدرت یابــی جمهوری 
اســالمی ایران در روند جهانــی و تغییر معادالت 
منطقه ای و جهانی اســت؛ چراکه یک مدل جدید 
از حکمرانی که متفاوت با حکمرانی های مرســوم 
و لیبرال دموکراتیک و ارزش های لیبرالی اســت را 
به جهان عرضه می کند. در سند امنیت ملی آمریکا 
برای سال ۲0۲۲ میالدی، به نام چند کشور به عنوان 
تهدید جدی اشــاره شــده که در عرصــه اقتصادی 
چین و در عرصه نظامی روســیه و در عرصه تمدنی 
و ایدئولوژیک کشور ایران در رأس تهدیدات امنیتی 
آمریکا مطرح شــده است. علت اساســی آن ارائه 
یک مدل جدید حکمرانی دینی و ارزشــی از سوی 
جمهوری اســالمی ایران در برابر ایده اومانیســتی 
غرب و ارزش های مادی آن است. این موضوع غرب 
را به لحاظ معرفت شناســی، انسان شناسی و فلسفه 
سیاسی در تقابل و تضاد با جمهوری اسالمی ایران 

قرار می دهد. 

 Bقدرت یابی ایران
برخی از مهم ترین محور های قدرت یابی جمهوری 
اســالمی ایــران در برابــر آمریــکا و رژیم غاصب 

صهیونیستی و غرب که دشمن را به فکر تقابل و اتخاذ 
راهبرد اغتشــاش از درون و فعال ســازی شکاف ها 

انداخت، در ذیل اشاره می شود:
1ـ قدرت و ظرفیت باالی تأثیرگذاری بر مناسبات و 

معادالت منطقه ای و جهانی؛ 
۲ـ ظرفیت و قدرت مدیریت تحریم های فلج کننده و 

عبور از آن؛
3ـ ارتقای ظرفیت غنی ســازی هســته ای و پیشبرد 
دانش هسته ای برای رشد و شتاب علمی و خودکفایی 
در عرصه های مرتبط با تولیدات و فناوری هسته ای و 

همچنین توسعه فناوری های فضایی و موشکی؛
4ـ استقرار دولت انقالبی، معتقد به مبانی و اصول و 
هماهنگی و یکدستی سه قوه مقننه، اجرایی و قضائیه 

برای عبور از موانع و مشکالت؛
5ـ راهبرد و رویکرد فعال نسبت به بیشینه سازی منافع 
ملی در ارتباط با شرق و عضویت در پیمان شانگهای؛
6ـ آغاز روند تثبیت قیمت هــا و کاهش نرخ تورم و 

کنترل نقدینگی و ثبات اقتصادی؛
7ـ افزایش تولید و صادرات نفت و میعانات گازی، با 
وجود تشدید تحریم ها، و صادرات روزانه یک میلیون 

بشکه نفت در روز؛
8ـ تولید واکسن کرونا و کنترل موفق بیماری کرونا در 

دولت سیزدهم؛
۹ـ حماسه بزرگ اربعین و نقش عظیم آن در اتحاد و 
تولید هویت اصیل اسالمی ـ انقالبی در برابر استکبار 

جهانی آمریکا؛
10ـ تثبیت وضعیت ســوریه به عنوان محور ارتباط 
بــا مقاومت در برابر تالش اســتکبار آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی و برخی از کشــورهای مرتجع عربی 
برای جداســازی ســوریه از محور مقاومت، تثبیت 
اقتدار حزب الله که با یک هشــدار باعث شد رژیم 
صهیونیســتی در زمینه بهره بــرداری از میدان گازی 
مشترک عقب نشینی کند و به توافق برسند. از طرف 
دیگر تثبیت قدرت انصارالله در منطقه و ایجاد توازن 

قدرت در یمن.

 Bعبرت های برآمده از اغتشاشات
جنگ شناختی دشمن برای خنثی سازی در وهله اول 
به شــناخت ابعاد آن و باور به این امر واقع نیاز دارد 
که کشور ما در حال تجربه جنگ شناختی با شدتی 
اســت که کم نظیر اســت. در مرحله بعــد باید این 
موضوع در بین مسئوالن و مردم جا بیفتد که باید در 

برابر آن آرایش جنگی و دفاعی گرفت. مالحظات و 
عبرت های زیر در این باره مهم هستند: 

1ـ در آینده جهان، اســاس و پایه امنیت، انسان آگاه 
است و امروزه به خوبی مشــاهده می شود که نقطه 
پیکار و تمرکز آمریکا علیه ملــت ایران، هدف قرار 
دادن »آگاهی و فهم« انســان است. بنابراین تربیت 
»انسان آگاه« جزء اساس و بنیان نظام و دستگاه های 

فرهنگی آن قرار گیرد.
۲ـ ریشه یابی حوادث اخیر و تفکر و تأمل در چرایی 
و چگونگی به وقوع پیوســتن اغتشاشات، زمینه ها 
و بســترهای داخلــی و عوامل خارجی و داشــتن 
برنامه های مدون نسبت به تهدیدات نوظهور فرهنگی 
و تغییر ســبک زندگی حتما باید مد نظر متولیان امر 

قرار گیرد.
3ـ هوشــیاری در برابر پرورش نسل جدید در بستر 
اینترنت و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی که 
به نوعی منبع مرجعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
در نســل جدید تغییر یافته و جامعه پذیری رسمی و 
فرهنگ سیاسی مطلوب نظام سیاسی با چالش هایی 
مواجه شده که زمینه های واگرایی نسلی، گسست و 

تقابل را تشدید می کند.
4ـ تأکید بر شیوه ها و روش های نوین جهاد تبیین در 
بستر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، گفت وگو 
و گفتمان ســازی و تبیین اهداف دشمن و شیوه های 
ضربه زدن به ملت و برنامه های آن از اهم اولویت های 

جهاد تبیین قرارگیرد. 
5ـ پرهیز از حرام شنوی و دروغ شنوی و دروغ پراکنی 
با استناد به حقایق تاریخی و شناخت دستگاه تبلیغی 
معاویه بر ضــد اهل بیت)ع( که 70 هــزار منبر در 
مســاجد برای تخریب اهل بیت ایجاد کرده و امروز 
به جای معاویه، آمریکا و ایادی آن در منطقه به صرف 
هزینه هــای کالن و با دروغ پراکنی و انواع روش های 
نوین رســانه ای در صدد تخریب و جداسازی ملت 
ایران از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است. 
باید ضمن شناخت این رویه دشمن، راه های مقابله 
و تقویت بنیه ایمانی و بصیرت سیاسی آحاد جامعه 
از طریق فعال ســازی هسته های جهاد تبیین در برابر 
جنگ شناختی دشمن آرایش مناسب گرفت و اقدام 

کرد.
6ـ روند قدرت یابی ایران اسالمی باید با تمام قدرت 
انجام شــود. این حوادث و طراحــی بیرونی آن این 

ضرورت را بیشتر عیان کرد.

 سیدمحمدکاظم یزدی  ـ 5۳ 

درس های مشروطه  

 
رهبــر معظم انقالب تنهــا راه برون رفت 
از شــرایط جنگ ترکیبی امروز دشمن را 
توســل جدی به جهاد تبیین و ضرورت 
قطعی و واجب فوری دانستن آن می دانند. 
از ایــن رو، در ســخنرانی های مختلف 
»درس ها و عبرت ها« یک روند و رویداد 
را مرور می کنند. ســه مورد  را  در شماره 

گذشته مرور کردیم.  
4ـ رهبری دینی در مشروطه و جمهوری 
تأثیر فضاسازی  اســالمی؛ امروز تحت 
روانی و رسانه ای دشمنان هتک حرمت و 
توهین بــه روحانیت و در رأس آن رهبری 
دینی را در دستور کار جنگ شناختی خود 
قرار داده اند. این موضوع در مشروطه هم 
اتفاق افتــاده بود؛ به گونــه ای که در پرتو 
این فضاســازی علیه روحانیت و رهبری 
دینی در مشــروطه، بعد از پیروزی ملت 
بر استبداد با سکانداری روحانیت، تحت 
تأثیر القائات جریان غرب گرا و روشنفکری 
بیمار، علما را کنار زدند و قیام ملت را از 
مسیر اصلی منحرف کردند. مشروطیت به 
جایی رسید که رضاخان قلدر، فردی که 
ضد همه  آرمان های مشروطه خواهی بود، 
به حکومت رسید. البته انقالب اسالمی به 
رهبری امام راحل از مشــروطه این درس 
را آموخت که قیام ملت را تحت رهبری 
و انقیاد دینی به جلو ببرد و اال سرنوشتی 
چون انقالب مشــروطیت پیدا می کرد؛ 
اما امروز عده ای معــدود از معترضان و 
اغتشاشگران دنبال ایران منهای روحانیت 
و رهبری دینی هســتند. ایــن در حالی 
اســت که بیشــترین خدمات به ایران و 
روند قدرت یابی آن در مقطع انقالب و با 
مدیریت همین روحانیت و رهبری دینی 
به وقوع پیوسته اســت. اما دشمن به جد 
وارونه نمایی دســتاوردها و وقایع را دنبال 
می کند و تصویری مغلوط و مغشوش در 
اذهان می کارد تا مقصود خود را درو کند.

مشــروطه  آینــده؛  راه  و  مشــروطه  5ـ 
درس های فراوانی در دل خود دارد. البته 
عمده آنها عبرت گرفتن از شکست هاست. 
این موضوع می تواند راه آینده را برای ملت 
ایــران هموار کند. به تعبیــر رهبر معظم 
انقالب، ایستادگی و استقامت مردم ایران 
را در دو برهه مشروطه و انقالب اسالمی 
مقایسه می کنیم، این سؤال مطرح می شود 
که چــرا در ادوار دیگر تاریخ از جمله در 
مشــروطه همانند دوره انقالب اسالمی 
ایستادگی نشــان داد، در حالی که مردم 
ایران همواره غیور و مقاوم بوده اند؟ در این 
باره رهبر معظــم انقالب تأکید می کنند: 
»قضایای متعددی را در تاریخ گذشته چه 
در ماجرای مشــروطه، چه قبل از آن، چه 
بعد از آن و چه در جنگ ها می توان مثال زد 
که حضور همگانی از همه جای کشور، با 
این استقامت، با این روشن بینی؛ آن هم به 
مدت چند سال، در گذشته دیده نشده بود. 
چرا در طول این یکی دو قرن گذشته شاید 
از دویست ســال پیش به این طرف ایران 
در همه  جنگ هایی که با همسایگان خود 
و دیگران داشــته، شکست خورده است؛ 
مگر در همین جنگ تحمیلی هشت ساله 
که از همه  جنگ هایــی که ملت ایران در 
این مدت با آن مواجه شــد، ســخت تر و 
طوالنی تر بود؟ این، سابقه ندارد... اینها را 
می گویم تا فکر کنید و پاسخ درست سؤال 
را پیدا کنیم، تا بشــود با یک فهم عقالنی 
درســت، با هدایت عقالنی و محاســبه  
دقیــق، راه آینــده را پیدا کــرد. همچنان 
کــه به فضل الهی، ملت ایــران تا امروز، 

همین گونه حرکت کرده است.«

وند پیشرفت جهاد تبیین و تداوم ر
 علت یابی اغتشاشات اخیر و ضرورت آرایش مناسب در برابر جنگ شناختی دشمن

سیدجمال جمالی
دکتری سیاست گذاری عمومی
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در سال های اخیر، به همت جوانان و 
نخبگان ایرانی و با حمایت مجموعه 
تحریم هــای  کوثــر،  اقتصــادی 
تهدیدی اقتصــادی به فرصت های 
خودکفایی  میدان  در  ارزشــمندی 
تبدیل شــد که امروز بــا تولید 80 
دستگاه جوجه کشی در سال، باعث 
جلوگیری از خروج حدود 6 میلیون 
یورو ارز از کشور می شود. دستگاهی 
که با تالش مهندســان ایرانی تولید 

شد، از نمونه های خارجی چیزی کم ندارد و طبق بررسی های به عمل 
آمده حتی در مواقعی راندمان باالتری نسبت به نمونه خارجی را به ثبت 
رســانده و دیگر دشمن نمی تواند در زمینه تولید به خصوص گوشت و 

مرغ و کشاورزی تهدیدی برای ما ایجاد کند.

خودکفایی  
تولیداتی برای صنعت  دامپروری

تعــدادی از کاربران اعالم کرده اند 
برنامه های کاربردی، مانند اسنپ، 
تپسی، سه پیام رسان ایرانی سروش، 
بلــه و آی گپ از گوگل پلی حذف 
شده اند و بررسی ها نشان می دهد، 
نه تنها خود برنامه ها از گوگل پلی 
حذف شــده اند؛ بلکه به طور کلی 
اکانت متعلق به این شرکت ها هم 
از گوگل پلی حذف شــده است.

درباره علت حــذف این برنامه ها، 
به دو علت اشاره کرده اند: نخســت، مسئله تحریم؛ دوم، بند 16.5 
قوانین توسعه دهندگان نرم افزاری. بندی که می گوید: »محصوالتی که 
روی گوگل پلی قرار می گیرند، ممکن است مشمول قوانین صادرات، 

تحریم و مقررات ایاالت متحده و دیگر حوزه های قضایی باشند.«

سایبری دیکتاتوری   
حذف پیام  رسان ها و برنامه های ایرانی

برنامه ســازی برای کودکان،  کار 
ظریفی اســت کــه هــم دانش 
روانشناســی می طلبد و هم یک 
تیــم هنرمند. »آی قصــه« هر دو 
فاکتــور را در خــود دارد، ضمن 
اینکه نوآوری در تولید محتوا هم 
نقش بزرگــی در موفقیت هایش 
ایفا می کند.آی قصه هر روز و هر 
هفته قصه و پادکست و برنامه برای 
کودکان تولید می کند تا محتوای 

درســت و اصولی به گوش و چشم آینده ســازان این کشور برسد. 
عملکرد آی قصه در این مسیر به قدری عالی بوده که موفقیت هایش 
در فراســوی مرزهــای کشــورمان هــم ادامه یافــت و منتخب 
فارغ التحصیالن دانشگاه استنفورد در سال ۲0۲0 هم لقب گرفت.

آی قصه
برنامه ای برای کودکان

مجازستان

 محمد ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی: وارد 

شــدن بدون آگاهی کافی در سیاست که 
یک فّن پیچیده است، پشیمانی به همراه 
دارد. امثال علی دایی، نباید اشتباه قبلی 
را با اشتباهاتی پر خسارت تر برای مردم 
تکرار کنند. احــزاب و گروه های پادوی 
بیگانه، بــرای فریب مــردم، چهره های 
مشهور را طعمه قرار می دهند. هیچ کس 
نباید در زمین انگلیس و آمریکا بازی کند 

و به تیم خودی گل بزند.

 سیدمحمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده 
ایران در مذاکرات: ایــران در حال فروش 

نفت، گاز و محصوالت پتروشیمیایی اش 
با تمام ظرفیــت و به نرخ بازار اســت. 
تجــارت آن رو بــه افزایــش اســت و 
کریدورهای آن به روسیه و آسیای مرکزی 
در حــال گســترش اســت. رژیم های 
غربی می خواستند به سرعت یک توافق 
هسته ای حاصل شود. چه اتفاقی افتاد؟ 
آنها درباره وجود یک تهدید هسته ای]از 
سوی ایران[ دروغ می گفتند، اما آمریکا و 

تروئیکای اروپا بازخواهند گشت.

سیدنظام الدین موســوی، نماینده مجلس 

شورای اسالمی: نخســت وزیر کانادا در 

توئیتی که پس از مدتی به دلیل تمســخر 
و استهزای مخاطبان مجبور به حذف آن 
شــد، ادعا کرد 15 هزار ایرانی معترض 
در آستانه اعدام هســتند. به قول آن مثل 
معروف ایرانی: آقا جاستین! یا نمی دونی 
15هزار چقــدره، یا تا حــاال اعدامت 

نکردن!

 تقــی دژاکام، یک فعال رســانه ای: اینکه با 
سنگ و شیشه  شکستن و فحش خواهر 
و مادر به کاسب بدبخت که دنبال روزی 
و نون زن و زندگی ش اســت، مجبورش 
کنید مغــازه اش را ببندد یا کرکره بازار از 
ترس شــما اراذل و اوباش از داخل بسته 
شود، اسمش انقالب نیست بدبخت ها. 
انقالب هم  کاریکاتــور  شــماها حتی 

نیستید.

 مهدی جهــان تیغی، فعال رســانه ای: اگر 
فلســفه فرستادن یک  کسی می خواهد 
نماینده ویژه از طرف رهبری به سیستان 
و بلوچســتان را بهتر درک کند، باید قبل 
از هر چیز، از ارتباط و علقه عاطفی 45 
ساله رهبری با مردم این استان خبر داشته 

باشد.

 حســین صارمی، فعال رســانه ای: یادتونه 
زراعتی، قاضی زاده، ســیما ثابت چطور 
تروریستی شناخته شــدن اینترنشنال از 
طــرف ایــران رو مســخره می کردند؟! 
ممنوعیت ورود اینترنشنال به قطر کمترین 
هزینه این تصمیم برای رســانه سعودی 

بود؛ این  تازه شروع ماجراست...

 عبداللــه گنجــی، فعال رســانه ای: ببینید 
امپراتوری دروغ تا کجا پیش رفته است؟ 
نشریه با سابقه »نیوزویک« تیتر زده که ١5 
هزار نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات 
اخیر ایران، در آستانه اعدام هستند و بدتر 
از آن، نوشته اعدام آنان در مجلس ایران به 

تصویب رسیده است.

 کارلــوس کــی روش، ســرمربی تیم ملی 
کشورمان:  تنها کاری که انجام می دهیم، 

این است که متعهد به عملکرد عالی برای 
هواداران ایرانی باشــیم. پیش به ســوی 

آینده!

   پژواک       نرم افزار    

   نکته گرام    

   دانش بنیان    

مجازستانجهان
در طول ســه دهه گذشــته، عبور از اقتصــاد نفتی و 
شکل دهی اقتصاد مبتنی بر تولید و عرضه محصوالت 
و خدمات دانش بنیان همــواره یکی از مطالبات رهبر 
معظم انقالب)حفظه الله( بوده و در بیانیه گام دوم نیز 
به طور ویژه مورد تأکید قرار گرفته است؛ به همین دلیل 
نیز در طول ادوار گذشــته دولت هــا کم و بیش در این 
مسیر حرکت کرده و با حمایت از توسعه کسب وکارها 
و صنایع دانش بنیان هر یک به نوبه خود سهم درآمدهای 
نفتی از اقتصاد ملی کشــورمان را کاهــش داده اند و 
زمینه حرکت کشــورمان در مسیر تبدیل شدن به یکی 
از قدرت های دانش بنیان منطقه غرب آسیا و جهان را 
فراهم کرده اند. با این حال، دلخوش بودن به این حجم 
از اقدامات و دقت نکردن به روندهای کالن و جهانی 
عرصه فناوری و جهت دهی نکردن بهنگام سیاست های 
حمایتی در راستای توســعه دانش بومی متناسب در 
کشورمان می تواند ما را از رسیدن به نقطه مطلوب باز 

دارد.
برای نمونه، بر اســاس برآوردهای اندیشکده های 
مطرح جهان حوزه هوش مصنوعی و فناوری رباتیک 
از مهم ترین فناوری هــای تحول آفرین دهه های پیش 
رو به شــمار می آیند و به واسطه این دو فناوری تحول 
دیجیتالی شگرفی در جهان شکل خواهد گرفت؛ چرا 
که هوش مصنوعی در تلفیق با فناوری رباتیک می توانند 
محیط خود را حس کرده، فکــر کنند و در واکنش به 
آنچه حس می کنند، عمل کند. در واقع دانش رباتیک 
به دنبال شبیه سازی فعالیت های انسانی و ایفای نقش 
در مسئولیت هایی است که تا پیش از این انجام آنها بر 

عهده انسان ها بوده است.
برای نمونه، دهه هاست که از ربات های صنعتگر در 
کارخانه ها و خطوط تولید استفاده می شود و بر اساس 
برخی پیش بینی ها بــا توجه به پیری جمعیت جهان و 
همچنین افزایش تنش های اقتصادی و افزایش هزینه 
 
ً
بهره بــرداری از نیروی انســانی در دهه های آتی عمال
کمتر صنعت و کســب وکاری بدون بهره بــرداری از 

ظرفیت ربات ها امکان تداوم فعالیت خواهد داشت.
نکته قابل توجه اینجاســت که بر اســاس گزارش 

جدید مؤسســه مالی بین المللی »گلدمن ساکس«، 
ربات های انسان نما طی 15 ســال آینده به تجارتی با 
ارزش ســالیانه 154 میلیارد دالر بدل خواهند شــد. 
برای درک ابعاد این رقم بد نیست که بدانید بر اساس 
آمارهای منتشر شده در بهار سال جاری حجم حقیقی 
اقتصاد کشورمان بدون احتساب نفت و گاز در حدود 

161 هزار میلیارد تومان برآورد شده است!
همانگونه که مشــخص اســت، چنین ارزشــی 
موجب جلب سرمایه گذاران گسترده ای به حوزه هوش 
مصنوعی و دانش رباتیک شــده است؛ به همین دلیل 
نیز تحلیلگران حوزه فناوری معتقدند، بازار ربات های 
انسان نما در حال رسیدن به بازار پر رونق خودروهای 

الکتریکی و حتی پیشی گرفتن از آن است. 
در این زمینه حتی ایالن ماسک، مدیرعامل شرکت 
تسال و کارآفرین معروف و شناخته شده آمریکایی که 
 نام وی را به واسطه اخبار مرتبط 

ً
مخاطبان ایرانی عمدتا

با اینترنت ماهواره ای استارلینک بارها شنیده اند، اذعان 
داشته است، ارزش صنعت رباتیک در نهایت از درآمد 
تولیــد خودروهای الکتریکی فراتــر خواهد رفت؛ به 
همین دلیل نیز بخشی از کســب وکار وی متمرکز بر 
توسعه ربات های انسان نماست و به نظر می رسید وی 

در این حوزه نیز دستاوردهای قابل توجهی داشته و از 
این طریق نقش عمده ای در شــکل دهی آینده رباتیک 

جهان ایفا خواهد کرد.
در همین زمینه، مؤسسه مالی بین المللی »گلدمن 
ســاکس« در گزارش اخیر خود به ربات انســان نمای 
تسال اشاره کرده و بیان داشته است: »معرفی نمونه اولیه 
ربات انسان نمای تسال، اپتیموس، دوباره بحث هایی را 
درباره فرصت های مالی در چنیــن نوآوری هایی داغ 
کرده است. بحث سرمایه گذاری در این حوزه گسترده 
اســت و تخمین می زنیم که در 10 تا 15 ســال آینده، 
اندازه بــازار حداقل 6 میلیارد دالر بــرای پر کردن 4 
میلیارد دالر کمبود نیروی کار در ایاالت متحده شود 
و همچنین ۲ درصد بازار جهانی مراقبت از سالمندان 
هم در اختیار این ربات ها قرار بگیرد. برای دســتیابی 
بــه این وضعیت، باید مــواردی، مانند موانع طراحی 
محصول، موارد استفاده، فناوری، مقرون به صرفه بودن 
و همچنین پذیرش گسترده از سوی عموم به طور کامل 
برطرف شوند. ما بازاری با ارزش ساالنه 15۲ میلیارد 
دالر را در سال ۲035 تجسم می کنیم )ارزشی نزدیک 
به بازار خودروهای الکتریکی و یک سوم ارزش بازار 
گوشی های هوشمند در سال ۲0۲1(. این ارزش بازار 

می تواند نشان دهنده رفع مشــکالت در زمینه کمبود 
نیــروی کار در تولیــد و همچنین نگهــداری از افراد 

سالمند باشد.«
همانگونه که مشخص است، به زودی شاهد تعبیر 
خیال پردازی های فیلم های سینمایی دهه های گذشته 
در رابطه با دنیای رباتیک و رواج ربات های انســان نما 
در گوشه و کنار جهان خواهیم بود، اما سؤال اینجاست 
که در چنین افق پیش رویی نقش و جایگاه کشور ما در 

منطقه و جهان چه خواهد بود؟!
بدون شک، نقش و جایگاه کشور ما در بازار آینده 
هــوش مصنوعی و فناوری رباتیک تابعــی از توجه و 
ســرمایه گذاری امروز سیاست گذاران ما در این حوزه 
خواهد بود، عــالوه بر این با توجه بــه گرایش عمده 
دانش آموزان نخبه به رشــته های خدماتی، مانند علوم 
پزشکی و کاهش رغبت به انتخاب رشته های مهندسی 
و علــوم پایــه که نشــئت گرفته از فضــای اقتصادی 
و معیشــتی حاکم بر کشــور اســت، ضروری است 
سیاست گذاران آموزشی کشــورمان به ویژه در حوزه 
ارتباط با صنعت تدابیری را اتخاذ کنند که بدنه نوجوان 
و جوان نخبه کشور را با آگاهی و اقبال بیشتری به سمت 
انتخاب گرایش های مرتبط با دانش هوش مصنوعی و 

فناوری رباتیک ترغیب کنند.
البته باید به این نکته اشاره کرد که طی دو دهه گذشته 
و به لطف حمایت هــای رهبر معظم انقالب گام های 
مؤثری در حوزه توســعه دانش رباتیک در کشــورمان 
برداشته شده است که از جمله مهم ترین آنها می توان 
به ســاخت ربات انسان نمای سورنا در دانشگاه تهران 
اشاره کرد. این ربات انســان نما که همچنان در حال 
 ایرانی است و می تواند 

ً
توسعه و تکامل اســت، کامال

حــرکات مختلفی انجام دهــد، صحبت کند و حتی 
در آینده در صنایع و کسب وکارهای مختلف استفاده 
خواهد شد. افزون بر این، طی سالیان اخیر ربات های 
صنعتی گوناگونی در کشورمان ساخته شده اند که این 
تولیدات به دلیل کیفیت باالی خود توانسته اند بخشی 
از نیاز کشور به تجهیزات رباتیک صنعتی را بر طرف 
کنند. با این حال، باید به این نکته اشاره کرد که رباتیک، 
 منجر به ساخت 

ً
دانشی میان رشته ای اســت و لزوما

ربات نمی شــود، ولی در کاربردهــای نظامی و غیر 
نظامی دیگری که مستلزم هوش مصنوعی است، مورد 
نیاز کشــورمان بوده و در گام دوم انقالب بیش از پیش 

مورد نیاز خواهد بود.

نوید کمالی
کارشناس رسانه

ترویج و ســازماندهی خشــونت، تولید و انتشار 
خبر جعلی، نفرت پراکنی، ناامیدسازی و تحریک 
احساسات عمومی، بخشی از اقدامات تروریستی 
است که »نارســانه ها« به آن متهم هستند. در ادامه 
این نگاشــت ماهیت نارسانه ها و چیستی اقدامات 
آنها را بررسی خواهیم کرد تا به سؤال خود که »آیا 
نارسانه ای وجود دارد و این نارسانه ها چه می کند؟« 
 رسانه ها وسایلی هستند که پیام ها 

ً
پاسخ دهیم. اساسا

را منتقل می کنند، بدون آنکه در آن دخل یا تصرفی 
داشته باشند. رســانه ها برای خود رسالت هایی را 
برمی شــمارند، از جمله این رسالت ها می توان به 
انتقال سریع مطالب، بی طرفانه بودن، انتقال مطالب 
واقعی و غیرجعلی، حفظ منافع عمومی و پایبندی به 
اصول حرفه ای اشاره کرد. در صورتی که رسانه پیام 
را با چهار هدف »حفظ منفعت یک گروه خاص«، 
»تحریک احساسات عمومی برای بهره برداری در 
میدان عمل«، »دستکاری داده ها« و  »هماهنگی با 

شبکه ای از تولیدکنندگان پیام« تولید و منتشر کند، به 
غیر از خود و نارسانه مبدل می شود.

 Bتلفیق میدان و نمایشگر
نارســانه های جدید، بیش از آنکه خود را محصور 
در نمایشگر های تلویزیون و موبایل کنند، خود را به 
میدان رسانده اند و تغییراتی را در میدان رقم زده اند. 
نارســانه ها تالش دارند با انتقال پیام های جعلی، 
میدان کنشــگری واقعی را نیز مدیریت کنند و تنها 
به انتشار پیام متنی و تصویری بسنده نمی کنند. این 
نارســانه ها تاریخ طوالنی نیــز در ذهن مردم ایران 
دارند، شــاید ماجرای گلستان هفتم و حوادث دی 
۹6 را به خاطر داشــته باشیم. در این حوادث برای 
نخستین بار یک کانال تلگرامی با عنوان »آمدنیوز«، 
با انتشار مطالبی از جمله راهکارهای ساخت و تهیه 
تسلیحات جنگی و کشنده، مقابله با نیروهای ضد 
شورش، انتشــار فراخوان های سازمان مجاهدین 
خلق و دیگــر گروه های همراه و مدیریت لحظه ای 
میــدان با ارســال اخبار جعلی، یک اغتشــاش را 
سازماندهی می کرد. البته آمدنیوز هرگز تنها نبود و 

در آن زمان هم کانال های تلگرامی دیگری، از جمله 
ایران وایر و وحید آنالین در کنار اکانت های توئیتری 
با آمدنیوز همراهی کردند و در تالش بودند خشونت 
را بــه صورت حداکثری افزایــش دهند و پیام های 

غیرواقعی را از میدان منتشر کنند. 

 B تروریسم 
امروز اوضاع بسیار پیچیده تر شده  است. نارسانه ها 
که اعتماد به خود را از دســت رفته می انگاشتند و 
درصدد بودند تأثیــر جدی تری در میدان تحوالت 
درون ایــران داشــته باشــند، تالش کردنــد آدم 
رسانه هایی را که از مدت ها قبل سوژه خود قرار داده 
بودند، در اختیار بگیرند. برخی از این آدم رسانه ها 
به واسطه داللی های سازمان سیا در امارات و برخی 
دیگر به دلیل بهانه های)آتوهای( گذشــته، خود را 
به اجاره ســازمان های امنیتی بیگانــه درآوردند. از 
آنجایی که مرکز راهبری نارســانه ها، سازمان های 
امنیتی بیگانه  هســتند، تمام تالش خود را کردند تا 
ضمن تحریک احساسات عمومی از طریق تخریب 
اموال مردم به وسیله پلیس نماهای اجیر شده خود، 

ایجاد خشونت با کشته ســازی معترضان به دست 
نفرات آمورش دیده و برشــمردن آمار خودکشی ها 
بر شمار کشته ها، زیادنمایی اغتشاشگران، حمایت 
از رفتارهــای خشــن و غیرقانونی اغتشاشــگران 
و مظلوم نمایــی از اغتشاشــگران ســابقه دار برای 
تهییج افکار عمومی، این گــزاره را جا بیندازند که 
»برشمردن دخالت بیگانگان و سرویس های امنیتی 
خارجی، توطئه توهم است«، تا به این ترتیب دامن 

اربابان خود را تطهیر کنند.

 Bهدف نهایی شکنجه مردم است
هدف نهایی همــه اقداماتی که نارســانه ها انجام 
می دهند، شــکنجه عمومی و مردم، برای افزایش 
میزان خشم آنها و ایجاد و تشدید گسل های قومی، 
مذهبی و سیاسی اســت. این نارسانه ها درصددند 
وضعیتی را ایجاد کنند که ضمن مشروعیت زدایی از 
حکومت، رسانه های رسمی کشور را مرجع زدایی 
کنند و در نهایت وضعیت مردم علیه مردم را شکل 
دهند؛ اقدامی که پیش از این در ســوریه نیز انجام 

دادند.

   رسانه   

یست ها علیه مردم ور  تر
سعید نادری اصل

پژوهشگر حوزه امنیت و افکار عمومی

رباتیک رباتیک  عصرعصر 
بررسی چرایی توجه به حوزه رباتیک و هوش مصنوعی در گام دوم انقالب اسالمی
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سیاست
۱۳

 چرا هنرمندان را تهدید 
می کنند؟

فشــار بر هنرمندان برای فعالیت نکردن 
و دوری کــردن از ارتبــاط بــا جامعه در 
آشــوب های امسال، مســئله ای خالف 
مسیر همه جنبش های اجتماعی مترقی و 
آزادی خواه و رفتاری دیکتاتورمآبانه است؛ 
به ویــژه آنکه هنرمندانی هــدف ارعاب 
اغتشاشــگرها قرار می گیرند که افرادی 
سیاسی نیستند و محصول شان ارتباطی با 
حاکمیت ندارد؛ مانند اتفاقی که به تازگی 
برای »گالب آدینه« رخ داد؛ این هنرمند 
باسابقه مدتی است نمایش »پرده خوانی« 
را روی صحنــه برده اســت؛ امــا او در 
مصاحبه ای با بیان اینکــه »در این مدت 
بعضی برای من قاطعانه حکم کرده اند این 
تئاتر نباید اجرا شود« تصریح کرد: »این 
روزها بی شــمار نظرات فحش و ناسزا و 
تهدید دریافت می کنــم و این موضوع را 

قدری نگران کننده می دانم.«
در جریــان انقالب هــا و جنبش های 
مردمی، هنرمندان از طیف های مختلف 
قــدر و منزلــت بیشــتری می یابند. هنر 
از جنــس رهایی اســت و هنــر انقالبی 
و مردمــی، مطالبه گــر رهایــی همراه با 
رستگاری است. ســال 1357 نیز با اوج 
گرفتن انقالب اسالمی و همچنین پیروزی 
آن، هنرمندان، شــاعران و  شــکوهمند 
نویســندگان در طیف های مختلف آزاد 
شدند و این آزادی را یافتند تا اندیشه خود 
را هر آن گونه که هســت، در قالب آثاری 

هنری عرضه کنند.
اما جریانی که با شــعار »زن، زندگی، 
آزادی« مدعــی انقالب جدید اســت، 
آدابــی را ســرلوحه عمل قــرار داده که 
بیشــتر یادآور کودتاچیان، تروریست ها و 
دیکتاتورهاســت؛ رفتارهایی که از سوی 
افرادی، چون شــعبان جعفری در جریان 
کودتای ۲8 مرداد ســال 133۲ و دونالد 
ترامپ پس از شکســت انتخاباتی سال 
۲0۲0 در آمریــکا بروز یافت و به نمادی 
از خودکامگی و ستیز با آزادی شناخته می 

شود. 
یکــی از ترفندهــای کودتاچی هــا و 
گروهک هــا و جریان های سیاســی غیر 
مردمــی ـ یا ضدمردمی ـ فشــار آوردن به 
اصناف و اقشــار مختلف بــرای پیروی 
اجباری از مشی و خواسته های آنارشیستی 
و فراقانونی آنهاست. این سنخ از جریان ها 
از این طریق ســعی دارند تا خأل پشتوانه 
مردمی را جبران کرده و برای خودشــان 
حمایــت و همراهــی کاذب درســت 
کننــد. مصداق بارز چنیــن روندی را در 
اغتشاشات سال 1401 و به طور مشخص 
در مواجهه آشوبگرها با هنرمندان دیدیم. 
از همان نخستین روزهای درگرفتن بلوای 
خیابانی پس از درگذشــت مهسا امینی، 
برخی هنرمندان فــاش کردند که هدف 
تهدید مخالفان حاکمیت قرار گرفته اند که 
اگر به میل آنها رفتار نشود، با مخاطراتی 
روبه رو خواهند شــد. همــان طور که در 
روزهایی که فراخوان اعتصاب از ســوی 
امرای فتنه صادر می شود، کسبه و بازاریان 
با تهدید حمله مواجه می شــوند که اگر 
از کار و کســب خود دست نکشند، باید 
منتظر عواقب سختی باشند؛ اما هنر مانند 
گیاهی است که حتی سنگ را می شکافد 
و شکوفا می شود. فشارهای اخیر اربابان 
آشوب و آمران به استبداد، نه تنها تأثیری 
بر خالقیت هنرمند نخواهد داشت؛ بلکه 
موجب رســوایی این گروه اهل فشــار و 
فاصله گیری هنرمنــدان واقعی و اصیل از 

آنها خواهد شد.

فرهنگ

یادداشت 

 جشنواره     مستند    

فراخوان دومین جشنواره انسان 
تمام با موضوع نقش انسان کامل 
در تکامل انسانی بشر و همچنین 
نقش انسان تمام در رساندن فرد 
و جامعه و تمدن متعالی منتشر 
شــد. محورهای این جشنواره 
عبــارت اســت از: گرافیــک 
تصویرگری  پوســتر،  )طراحی 
شــعر  نوجــوان(،  و  کــودک 
)کالسیک، ترانه، شعر کودک(، 

ادبیات داستانی )داستانک، داستان کوتاه کودک، فیلمنامه، طرح 
رمان نوجــوان(، آموزش خالق )طراحی بــازی، طرح درس 
خالقانه( اســت. مهلت ارسال آثار تا اول دی ماه 1401 است؛ 
قرار است اختتامیه این جشنواره در بهمن ماه 1401 برگزار شود.

تمام  انسان 
فراخوان جشنواره دوم

فصل دوم برنامه مستند »مهربانو« 
بــه تهیه کنندگــی و کارگردانی 
زینــب پورابراهیم بــه زودی از 
شبکه پنج سیما پخش می شود.

بــا محوریت  ایــن مجموعــه 
بانوان موفق در ۲6 قســمت ۲5 
دقیقه ای تهیه و تولید می شــود.

این مجموعه مستند بانوان موفق 
جامعه را در مشاغل گوناگونی، 
همچون پزشک، نویسنده، شاعر 

و کارآفرین روایت می کند.مستند »مهربانو« قصد دارد، یک روز 
از زندگی شخصی و خانوادگی این بانوان موفق را برای مخاطبان 
به تصویر بکشد.»مهربانو« کاری از گروه خانواده و کودک شبکه 

پنج سیماست که به زودی از این شبکه پخش می شود.

مهربانو
فصل دوم روی آنتن  شبکه پنج

مستند »روشنای زندگی« روایتی 
از زندگی عالمه جعفری ، از شبکه 
مستند سیما پخش شد؛ مستندی 
که با نگاهی دقیق و موشــکافانه 
زندگی و زمانه فیلسوف معاصر، 
عالمه محمدتقــی جعفری را به 
نمایش گذاشته است. این مستند 
به کارگردانــی »مریم فرهنگ« 
آماده شده اســت.از جمله افراد 
مشهوری که در این فیلم مستند 

صحبت کــرده و درباره عالمه جعفری نکاتــی را بیان کرده اند، 
می توان به پروفسور مهدی گلشنی پژوهشگر فلسفه علم، شهرام 
تقی زاده انصاری و دکتر سیدمحســن فاطمی از شاگردان عالمه 

اشاره کرد که زندگی و زمانه این فیلسوف را روایت می کنید. 

زندگی وشنای  ر
روایت زندگی عالمه جعفری 

  رسانه ملی  

   برداشت    

سی امین دوره هفته کتاب هم مانند همه سال های 
گذشــته تا امروز، با برنامه های متنوع و مختلف 
برگزار شد و به کار خود پایان داد؛ اما بعید است 
که مسئله »کتاب و کتابخوانی« و بحران »سرانه 
مطالعه« در کشــورمان به این راحتی حل شود. 
در برنامه های امســال هفته کتاب هم بخش های 
متنوعی، مانند پویش کتابخوانی، اهدای کتاب، 
نــذر کتاب، کتابخوانی برخــط و زنده در برخی 
پلتفرم ها و... طراحی و اجرا شــد تا به این بهانه، 

تلنگری به جامعه ایرانی زده شــود که کتابخوانی 
و مطالعه را جدی بگیــرد. جامعه  ای که صبغه و 
سابقه تمدنی چند هزار ساله دارد و مهد فرهنگ 
بوده و هســت، امروز به دالیل مختلف، گرفتار 
معضل قهر با کتاب شــده است؛ حاال علت این 
معضل، غرق شــدن در فضای مجازی و تب لت 
و تلفن همراه، بی برنامگی و تنبلی، گرانی کتاب، 
مشــکالت کاری روزانه یا هر چیــز دیگری که 
باشد، در اصل قضیه فرقی نمی کند که آثار دوری 
از کتــاب و فرهنگ مطالعه، خیلی وخیم تر از آن 
چیزی است که تصورش را می کنیم! جای دوری 
هم نمی شــود رفت؛ در وخامت اوضاع ناشی از 

»کتاب نخوانی« همین بس که وقتی نیم نگاهی به 
ناآرامی ها و اغتشاشات اخیر می اندازیم، متوجه 
می شــویم که بخش عمده رفتارهــای هیجانی 
نوجوانان و جوانان خطاکار و بازداشــت شده، به 
دلیل تأثیرپذیــری از هیجانات فضای مجازی و 
بازی های رایانه ای است و این تأثیرپذیری ناگوار 
هم ناشــی از قهر با کتاب و فرهنــگ مطالعه و 
نداشتن تحلیل درست از اتفاقات است که اینطور 
کار دست خودشان و جامعه می دهند. حاال هم تا 
دیر نشده و اوضاع کف جامعه بدتر از این نشده، 
باید راه حل مشــکل را در دنیــای فکر و مطالعه 
جســت وجو کرد و همه فعاالن فرهنگی و هنری 

با هر ترفند و ابتکاری که به ذهن شــان می رسد، 
باید تالش کنند جامعه را با کتاب آشتی دهند؛ از 
ترویج عملی کتابخوانی از سوی والدین در محیط 
خانه گرفته تا کتابخوانی دسته جمعی در مدارس 
و مساجد و هیئت های مذهبی، یا کتابخوانی چند 
دقیقه ای در میان برنامه های تلویزیونی و ده ها روش 
مؤثــر و کاربردی دیگر. خیلــی از این روش ها و 
ابتکارات تا امروز هم پیاده شــده و بی نتیجه هم 
نبوده، اما مســئله این است که تا این ابتکارات به 
صورت دائمی و منســجم دنبال نشود و دغدغه 
دائمی مردم نشــود، امیدی به بهبــود حال و روز 

»کتابخوانی« وجود نخواهد داشت.

 دوستی پر بار

تکراری ثار  آ
ســریال های تلویزیون در دو ماه از فصل پاییز به 
پایان رســید؛ »آتش ســرد« و »بی همگان«. دو 
ســریالی که بدون اغراق می توان گفت، از جمله 
سریال های ضعیف چند سال اخیر صدا و سیما 
بوده اند. سریال هایی با فیلمنامه های ضعیف؛ یکی 
 تکراری و دیگری که غیرتکراری اســت، 

ً
کامال

 نامتعارف و دور از واقعیت. 
ً
کامال

به نظر می رســد، هیچ گونه سخت گیری ای 
برای مجوز دادن به فیلمنامه های چنین سریال هایی 
در رسانه ملی وجود ندارد. فیلمنامه سریال شبکه 
دوم ســیما )آتش ســرد( هیچ تفاوتی با سریال 
چند ماه پیش شبکه سوم با نام »بی نشان« ندارد. 
سریالی که پخش آن حتی به اوایل سال جاری نیز 
 قبل از سریاِل »آتش سرد« 

ً
نمی رسد؛ بلکه دقیقا

و در شــهریورماه پخش می شد، با همان بازیگر 
اصلی، یعنی پرویز فالحی پور! 

شــاید یک بازیگر راضی باشد در یک نقش 
شبیه به هم؛ اما در دو سریال متفاوت بازی کند؛ 
ولی مدیران و مســئوالن فرهنگی که قرار است 
مجوز مصرِف پول بیت المال را برای تولید یک اثر 
بدهند، باید خیلی هوشمندانه تر از اینها برخورد 

کرده و سعی کنند از آثار جدید حمایت کنند. 
در هر دو سریال چه بی نشان و چه آتش سرد، 
ماجرا اختالف بین دو پدری است که فرزندان شان 
بــا هم ازدواج کرده اند. یک پدر بر حق اســت و 
دیگری ناحق. همین باعث می شــود که فرزندان 

ازدواج کرده زندگی شان دچار تنش شود. 
جالب این اســت که در هر دو سریال، نقش 
اصلی داســتان یک جانباز است. در واقع، حتی 
نوع شخصیت پردازی ها نیز تفاوت چندانی ندارد 
و می تــوان گفت از روی یــک فیلمنامه، دو کار 

ساخته شده است.

 B دنیای فانتزی 
اما در سریال شبکه ســوم سیما )بی همگان( که 
ناخودآگاه بیننده را به یاد سریال »افرا« می اندازد، 
از بازیگرانی استفاده شده است که در هر دو سریال 
حضور داشــته اند؛ اما بدتر از این شــباهت ها، 
فیلمنامه ای به دور از واقعیت و عرف جامعه است. 
فیلمنامه ای ضعیف که به نظر می رسد نویسنده آن، 
به جای اینکه مشکالت و معضالت این روزهای 
خانواده های ایرانی را به تصویر بکشد، در دنیایی 
به سر می برد که با دنیای واقعی و فرهنگ عامیانه 

ما ایرانی ها فرسنگ ها فاصله دارد. 
پسری ناخواســته همســر یک زن را به قتل 

می رساند و بعد خانم برای اینکه رضایت بدهد 
تا او از زندان بیرون بیاید، با او ازدواج می کند! در 
این میان، مقتول پسری دارد که با این موضوع کنار 
نمی آیــد، اما با چند رفتار مهربانانه متهم به قتل، 
دچار تحول شده و از این پس به چشم پدر به قاتل 

پدر نگاه می کند!
داستانی با عشقی نافرجام شروع می شود؛ اما 
به نظر می رسد برای تولیدکنندگان اثر، تعهدات 
ناشی از عشــق هیچ ارزشــی ندارد و همه چیز 
مانند کف روی آب است. در واقع می توان گفت، 
سازندگان این اثر برای اینکه داستان جدیدی ارائه 
دهند، به جاده خاکی زده انــد؛ در حالی که قرار 

نیست با هر قیمتی داستانی جدید نوشت. 
بدتر از تمامی این موارد پایان بسیار بد سریال 
»بی همگان« اســت؛ پایانی که بی سرانجام بوده 
و جالب تــر اینکه با چند جمله شــعاری درباره 
موضوع ارزشــمند »تولید ملی«، سعی می کنند 
رنگ و بوی ســریالی ارزشی را به آن بدهند. این 
در حالی است که در چنین زمانی، نه تنها این مدل 
شــعارزدگی ها به دل مخاطب نمی نشیند، بلکه 

حتی آن را پس می زند.

 Bوعده بی سرانجام تحول  
با وجــود اینکه امید می رفت تیم جدید رســانه 

ملی، عزمی جدی در حوزه سریال سازی در سیما 
داشته باشد، اما واقعیت این است که در این مدت 

امتحان خوبی پس نداده است. 
به گواه صاحب نظران دلسوز، در شرایطی که 
سال گذشته تیم جدید مدیریتی رسانه ملی وعده 
تحول در حوزه های گوناگون به ویژه سریال سازی 
را داد، اما ســریال ها حتی به نســبت گذشته نیز 
ضعیف تر شــده اند. این در حالی اســت که این 
روزها و با توجه به جنگ رســانه ای و ماهواره ای 
دشــمن، وظیفه مدیران و مســئوالن رسانه ملی 
بسیار سخت تر از گذشته شده است. شبکه های 
 در تالش هستند تا راه را بیراهه 

ً
ماهواره ای دائما

و بیراهه را راه نشــان دهند. در چنین شــرایطی، 
خالی بودن دســت رســانه ملی به ویژه در حوزه 
سریال ســازی، ضعف بســیار بزرگی به شمار 

خواهد آمد.
هنوز از یاد نبرده ایم شب هایی را که خیابان ها 
به دلیــل ســریال هایی مانند »پس از بــاران« و 
»مســافری از هند« خالی می شد. حاال هم اگر 
ســریال های جذاب با فیلمنامه و ساخت قوی، 
آنتن شبکه های مختلف ســیما را ُپر کند، بدون 
شــک می تواند بار دیگر اقشار و سالیق مختلف 
مردم را پای تلویزیون میخ کوب کند، جدی گرفتن 

سریال سازی از نوع فاخر آن است.

 نگاهی به دو سریال اخیر رسانه ملی

ندا کرمانشاهی
خبرنگار فرهنگی

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

آرش فهیم
منتقد سینما
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پرونده

 برای فردا

کمبود منابع آبی در ایران، یکی از چالش های 
بســیار اساســی اســت که افزون بر امنیت 
غذایی، امنیت اقتصادی و سیاسی را با تهدید 
مواجه می کند. بررســی اقدامات برخی از 
کشورها در مواجهه با بحران کم  آبی حاکی 
از این است که قابلیت اجراشدن آنها در ایران 
نیز وجود دارد و برخی از آنها در قالب طرح 
و برنامه در حال اجراســت؛ اما کارشناسان 
معتقدند، در اجرای طرح های مدیریت منابع 
آبی کشور گاهی کم کاری هایی صورت گرفته 
که همچنان بحران آب در کشور را جدی نگاه 
داشته است. در واقع، مدیریت آب به طیفی 
از دستگاه های مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی مربوط می شود که برای توسعه و 
مدیریت منابع آب و تحویل خدمات آبی در 

سطوح گوناگون جامعه بنا نهاده می شود.
مدیریت یکپارچه منابع آبی در ســازمان 
ملــل بــه سلســله فرآینــد اصولــی برای 
توســعه پایدار و تخصیــص و پایش منابع 
آب در زمینه هــای اجتماعــی، اقتصــادی 
و زیســت محیطی گفته می شــود که در آن 
مدیریت هماهنگ منابع آب به منظور افزایش 
رفــاه اجتماعی و اقتصادی بــدون تخریب 
محیط زیســت و حفظ پایداری اکوسیستم 
صــورت پذیرد که برای تأمیــن این اهداف 
بایــد حکمرانان، اجتماعــات و ذی نفعان، 

رویکردی فرانسلی داشته باشند.
متخصصان برای بهبود وضعیت موجود 
و گذر از بحران کم  آبی همواره راهکار ارائه 
تأکید کرده اند، ســرمایه گذاری های  و  داده 
بیشتر، برداشــتن تنگناهای قانونی و اجرای 
قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از منابع 
آبی کشور، ارتقای آگاهی های اقشار مختلف 
جامعه برای مصرف بهینه و صرفه جویی در 
مصرف آب، اولویت بندی و اجرای همزمان 
طرح های مکمــل آبیاری، توانمندســازی 
دســتگاه های ذی ربط از نظر سخت افزاری 
و نرم افزاری، تأکید بر نظرات کارشناســی 
و پرهیــز از اجرای پروژه هایی که توجیهات 
اقتصــادی، فنی و زیســت محیطی ندارند، 
تأکید بر مدیریت یکپارچه منابع آب وخاک 
حوضه های آبریز کشــور بر اساس محدوده 
طبیعــی حوضه های آبریز اصلی کشــور و 
ایجاد انگیزه هــای الزم در بخش صنعت از 
طریق سایت های مالیاتی و وام های کم بهره 
برای توســعه روش های تصفیه، بازنگری و 
اصالح قانون جامع آب کشور به منظور رفع 
نارسایی ها و انطباق آن با شرایط جدید کشور، 
تشویق و ارتقای آگاهی های کشاورزان برای 
استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی، توسعه 
شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضالب های 
شــهری، اولویت در بهره بــرداری از منابع 
ایجاد مجمع ها  آب رودخانه های مــرزی، 
یا شوراهای آب در ســطح حوزه های آبریز 
اصلی به منظــور هماهنگی های منطقه ای و 
ایجاد نظام های پایش کیفی منابع به ویژه در 
حاشیه رودخانه های اصلی کشور، ازجمله 
اقداماتی هستند که می توانند دولت را برای 
مواجه شدن با چالش های مدیریت منابع آبی 
کشور و دست یافتن به توسعه موزون و پایدار 

یاری کنند.

گروه پرونده
صبح صادق

زمین
خشک

 نگاهی به پدیده خشکسالی
 و راه های عبور  از  آن

بر اســاس اعالم فائو در ســال 1۹۹7، منابع آب 
زیرزمینی در آســیا به مرحله بحران رســید و در 
خاورمیانه نیز به دلیل برداشــت بی رویه، پوسته 
ســطح آب زیرزمینی با افت شدیدی مواجه شد 
که در نهایت کشــورهای خاورمیانه را با بحران 
خشکســالی مواجه کرد. این در حالی است که 
در خاورمیانه به دلیل موقعیت راهبردی، موضوع 
آب بیش از سایر کشورها اهمیت پیدا می کند. از 
این  رو در دو دهه اخیر، صاحب نظران برای رفع 
بحران روی چهــار رودخانه این منطقه )دجله و 

فرات، نیل و رود اردن( تمرکز کرده اند.

 Bتنش آبی در حوزه خلیج فارس 
کشورهای حوزه خلیج فارس، منابع آب سطحی 
و زیرزمینی مشترکی دارند؛ از این  رو اشتراک در 
منابع آبی، موجب تنش و درگیری میان بیشتر این 
کشورها شده اســت. کشورهای نفت خیز عربی 
نظیر کویت، قطر، عربســتان و امــارات متحده 
عربی جزء کشورهایی هســتند که در سطح دنیا 
کمترین منابع آب سرانه را دارند؛ چراکه اغلب، 
از تمام آب خانه های زیرزمینی استفاده کرده اند و 

برای رفع نیازهای آتی نیز منابع جدیدی در اختیار 
ندارند. 

 Bآب شیرین کن های بحران   آفرین 
در همین راســتا با افزایش تنش آبی و گستردگی 
خشکســالی در خاورمیانه، کشــورهای حوزه 
خلیج فارس به شکل گســترده، به شیرین کردن 
آب دریا دســت زده اند، تا جایی که 60 درصد از 
ظرفیت نمک زدایی و شــیرین کردن آب دریا در 
جهان، در خلیج فارس متمرکز اســت که از این 
مقدار 30 درصد ظرفیت ســهم کشور عربستان 
است. به عبارت  دیگر، عربستان به  تنهایی ظرفیتی 
معادل 30 درصد از شــیرین کردن آب در جهان 
را به خود اختصاص داده؛ اما همچنان با کسری 
منابع آبی مواجه است و بعد از آن کشور کویت، 
به دومین واردکننده آب آشــامیدنی در این حوزه 

ژئوپلیتیکی تبدیل  شده است. 

 B بی اعتمادی 
به طورکلــی، مســئله آب در خاورمیانه، با چند 
واقعیت انکارناپذیر مواجه است. از یک  سو منطقه 
خاورمیانه جزء مناطق کم آب دنیا به شمار می آید 

و با توجه به اینکه باالترین میزان رشــد جمعیت 
جهان را دارد، مصرف آب روبه گسترش است. از 
سوی دیگر، با پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی 
و باال رفتن میزان نمک آب های موجود و آلودگی 
روزافزون آنها مســئله آب به یکی از چالش های 
جدی و خطرناک منطقه تبدیل  شــده اســت. از 
ایــن  رو می توان گفت، فقــدان موافقت نامه های 
چندجانبه یا دوجانبــه جامع در مورد تخصیص 
و بهره بــرداری از آب، موجب شــده اســت تا 
 به بی اعتمادی سیاسی 

ً
کشورهای خاورمیانه عمدتا

در مفهوم وسیع تر و نیز به فقدان نسبی همکاری 
اقتصادی در منطقه مربوط به خود برسند.

 B فقط  یک درصد
در ایــن میان یــادآوری این نکته اهمیــت دارد که 
هرچند این مســئله قابل تحریک است؛ اما کنترل 
منابع آب تنها یکــی از ابزارهــای متعدد معامله 
سیاســی اســت. در حالی  که درصــد مالکیت و 
نصیب آب در خاورمیانه بخش عربی، بسیار پایین 
است و ســرانه آب در این کشورها، هر نفر 1744 
مترمکعب و میانگین جهانی آب هر نفر، به 1۲۹00 

مترمکعب در سال می رسد. این امر در شرایطی در 
حال وقوع است که کشورهای عربی تنها 1 درصد 
از کل آب های جهان را در اختیار دارند و پیش بینی 
می شود تا دهه دیگر این رقم به 0/75 درصد برسد؛ 
درحالی که از نظر مســاحت این منطقه 10 درصد 

مساحت دنیا را اشغال کرده است.

 B...نتیجه اینکه
جدی بودن بحــران آب در خاورمیانه، به گونه ای 
اســت که در ۲0 سال آینده بسیاری از کشورهای 
منطقه قادر نخواهند بود آب مورد نیاز کشاورزی، 
صنعتــی، آشــامیدنی و دیگر مصــارف خود را 
تأمین کنند. امروزه بیش از ۲6 کشــور در جهان 
با جمعیتی معــادل ۲3۲ میلیون نفــر با بحران 
کم آبی مواجه هســتند که از این تعداد ۹ کشــور 
در خاورمیانــه قرار دارنــد. از این  رو، چگونگی 
بهره برداری از آب، به بســتر مناقشات احتمالی 
در منطقه تبدیل  شده است. جدی ترین مناقشات 
در حوزه هــای رودهای اردن و لیتانی وجود دارد. 
جایی که سه جنگ متوالی بر سر آب بین اعراب و 

رژیم صهیونیستی به وقوع پیوسته است.

 فقط یک درصد
نگاهی به مشکل کم آبی در غرب آسیا

کشور ما در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک 
جهان قرار دارد. با این  همه، رشــد جمعیت در 
دهه های گذشــته، در کنار بهبود شــاخصه های 
اقتصادی و رفاهی کشــور سبب افزایش مصرف 
آب در بخش های گوناگون کشــاورزی، شرب و 
صنعتی شده اســت؛ بنابراین، با توجه به افزایش 
جمعیت در ســال های آتی، افزایش مصرف آب 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. آب مســئله ای حیاتی 
اســت که با بقای ملت ارتبــاط دارد. به  عبارت  
دیگر، بحران آب و خشکسالی ازجمله عواملی 
هســتند که در وهله نخست امنیت و اقتصاد یک 

کشور را نشانه می گیرند.
امنیت زیســت محیطی  تهدیدات  این  رو،  از 
در صورت نادیــده گرفتن و بی توجهی، می تواند 
پیامدهــای امنیت اقتصادی و سیاســی فراوانی 
برای کشور به دنبال داشته باشد. کم آبی از جمله 
تهدیدات امنیت زیســت محیطی در بعد طبیعی 
اســت که امروزه به یکی از جدی ترین مشکالت 
اقتصاد ایران بدل شــده اســت. بحران آب فراتر 

از اثرات زیســت محیطی، اثــرات اجتماعی و 
اقتصادی گســترده ای بر تمام ابعاد زندگی دارد. 
همچنیــن آب نهــاده مهمی بــرای بخش های 
مختلف اقتصاد ملی، مانند انرژی، کشاورزی و 
تولید به شمار می رود، به گونه ای که تغییرات در 
تأمین آب منطقه ای با تقاضای بخشی می تواند در 

عرصه های گوناگون اقتصادی اثرگذار باشد.

 Bرودخانه های مرزی 
در همین راســتا چنــدی پیش وزیــر نیرو تأکید 
کــرد: »در خصــوص بحــران آب سیاســت و 
راهبرد جمهوری اسالمی ایران در رودخانه های 
مرزی و منابع آب مشــترک، تعامل و همکاری 
با کشورهای همســایه در چارچوب قراردادهای 
دوجانبه و همکاری های دیپلماتیک اســت، لذا 
اســتفاده بهینه از منابع آبی و حفظ محیط زیست 
می تواند زمینه ای برای تعامل بیشــتر و مذاکرات 
سودمند و همکاری در خصوص مدیریت منابع 
آب در منطقه فراهم کند.«همچنین رئیس مجلس 
شــورای اسالمی ضمن اشاره به اهمیت موضوع 

آب در کشــور گفته بود، موضوع آب به خصوص 
در کشور ما و منطقه از اولویت های مهم است و 
ما از بعد امنیت ملی به موضوع آب توجه می کنیم.
محمدباقــر قالیبــاف، رئیس مجلس شــورای 
اسالمی درباره علت انجام  نشدن اقدامات الزم 
در خصوص سدسازی های بی رویه ترکیه بر روی 
رودخانه دجله و ارس خاطرنشان کرده است، دو 
کمیسیون امنیت ملی و کشاورزی این موضوع را 

پیگیری می کنند.

 Bنقش دیپلماسی 
از ســوی دیگر ســمیه رفیعی، رئیس فراکسیون 
محیط زیست مجلس شــورای اسالمی در مورد 
عملکرد ضعیف دیپلماسی زیستی گفت: »انفعال 
در دیپلماســی آب یکی از انتقاد هــای جدی به 
دولت گذشته بود که متأسفانه در عین بی انفعالی 
هیچ کارکرد و حرکت مثبتی در راســتای منافع 
محیط زیســتی از آن مشــاهده نکردیم؛ با تغییر 
دولــت امیدوار به تغییر رویکرد ها در این راســتا 
هستیم؛ زمانی که این مســائل به صورت جزئی 

در کمیســیون کشــاورزی بررسی شــد، به این 
نتیجه رسیدیم که همان همیشگی ها برای آب و 

دیپلماسی آب تصمیم می گیرند.«
بنابراین تشــدید بحران آب، به منزله کاهش 
هرچه بیشتر سرانه منابع آب تجدیدپذیر در کشور 
اســت؛ در صورت تداوم این بحران، مشکالت 
کلیدی پیــش روی اقتصاد ایران قــرار می گیرد. 
برای نمونه، با افزایش تقاضای آب در بخش های 
مختلف اقتصادی )به دلیــل افزایش جمعیت(، 
بحران آب تشدید شده و درنتیجه رشد اقتصادی 
کاهش  یافته و در نهایت با کاهش رشــد تولید در 
کشور، میزان تورم افزایش می یابد. از سوی دیگر، 
با کاهش رشــد بخش های گوناگــون اقتصادی، 
اشتغال نیز از رونق خواهد افتاد که به افزایش میزان 
بیکاری می انجامد. از این  رو مسئوالن باید در نظر 
داشته باشند که بحران آب و تشدید آن بدون شک 
پیامدها و عواقب ناگوار اقتصــادی، اجتماعی، 
سیاسی و امنیتی را به دنبال خواهد داشت و نباید 

از کنار آن بی تفاوت گذشت.

دیپلماتیک تحول   

از دیرباز تاکنون در کشور ما، کشاورزی به بزرگ ترین 
مصرف کننده منابع آبی تبدیل  شده است تا جایی  که 
۹3/5 درصد از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی 
استفاده می شــود. این در حالی است که ایران جزء 
کشــورهای نیمه خشــکی اســت کــه در آن حفظ 
پایداری سیستم های آبی نیازمند به کارگیری اصول و 
برنامه ریزی دقیق تری است؛ اما متأسفانه در ایران در 
شرایطی سطح کشــت دیم با کشت آبی برابر است 
که ۹5 درصد محصوالت کشــاورزی از کشت آبی 
به دســت می آید. به عبارت دیگر، نیمی از زمین های 
کشــاورزی به صورت دیم اســت، اما تنها 5 درصد 
محصوالت کشور را تأمین می کند که یکی از دالیل 
آن، ظرفیت کمتر ایران در کشــت دیم در مقایسه با 
سایر کشورهاست. بر اساس بررسی های انجام گرفته، 
۹0 درصد مساحت ایران با در نظر گرفتن متغیرهای 
اقلیمی، توپوگرافیک و خاک، مناســب کشــاورزی 
نیســت؛ اما در حال حاضر در بیشتر مناطق کشور، 
کشــاورزی انجام می گیرد که این، به معنای استفاده 
از ظرفیت های تجدیدناپذیر خاک است که به شدت 
به منابع خاکی کشور آسیب می زند. این موضوع در 

حالی است که زمین های مناسب کشاورزی دیم که در 
مناطق شمالی کشور واقع شده اند، به دلیل بی توجهی 
به آمایش سرزمین و توســعه نامناسب شهری برای 
ویالسازی اســتفاده می شــوند. به عبارت دیگر، در 
مناطقی که باید کشــاورزی انجام گیرد، کشاورزی 
نداریــم و در مناطقی کــه به دلیل فقــر زمین نباید 
کشــاورزی انجام شــود، با از بین بردن ظرفیت های 

خاک، در حال کشاورزی هستیم.

 Bآب شیرین برای کشاورزی
همان طور که بیان شد، حدود ۹0 درصد از آب های 
شــیرین کشور برای کشــاورزی اســتفاده می شود. 
دلیــل چنین حجم باالیی از مصــرف آب در بخش 
کشــاورزی، آبیاری ســنتی زمین های کشاورزی و 
 ابتدایی و اولیه است. بنابراین، 

ً
استفاده از وسایل کامال

طبیعی اســت که هدررفت آب در بخش کشاورزی 
ایران زیاد و بهره وری آب بسیار پایین باشد. در واکنش 
به روش آبیاری سنتی در بخش کشاورزی یک عضو 
کمیســیون انرژی مجلس شورای اســالمی اظهار 
داشــت: »ما از سالیان گذشته نسبت به نوع مدیریت 
منابع آبی گله مند هستیم. بحران کنونی آب وضعیت 

تهدیدآمیزی است و ما به هیچ عنوان از سوءمدیریت 
در این حوزه نخواهیم گذشــت و باید از راهکارهای 
علمی برای برون رفت از بحران آب اســتفاده کرد تا 
بتوانیم از این تهدید بحرانی که بر کشور سایه انداخته 
اســت، عبور کنیم. از ســوی دیگــر، در حوزه آب 
 سیاست های غلطی اتخاذ شده 

ً
کشاورزی نیز بعضا

است. در برخی از استان ها 50 درصد مجوز کشت 
داده  شده است؛ اما باز به همین میزان نیز امکان تأمین 

آب برای کشت وجود ندارد.«

 Bروش های نوین
قاســم ســاعدی افزود: »باید در طول این ســال ها 
روش های نوین آبیاری ترویج داده می شد که متأسفانه 
این اتفاق رقم نخورده است و هنوز که هنوز است شیوه 
آبیاری محصوالت کشاورزی در خیلی از استان ها به 
روش ســنتی اجرایی می شود؛ در صورتی که وزارت 
جهاد کشاورزی با پیش بینی وضعیت این روزها باید از 
مدت ها پیش به سمت ترویج روش های نوین آبیاری 
و کشــت محصوالت کم آب بــر حرکت می کرد.« 
وی تأکیــد کرد:  »باید منابع بیشــتری بــرای تأمین 
تجهیزات آبیاری نوین در مناطق خشــک تخصیص 

داده می شد. متأســفانه این حلقه مفقوده تا به امروز 
در وزارت کشــاورزی وجود داشته است. در بحث 
 قســمتی با این عنوان 

ً
ترویج آبیاری های نوین صرفا

نام گذاری شده است، اما در عمل هیچ کار جدی ای 
صورت نگرفته و این انتقاد به وزارت جهاد کشاورزی 
وارد اســت.« بنابراین می توان گفت، در کشــور ما 
محیط زیست مســئول و متولی خاصی ندارد و حتی 
در مواردی اختالف بین دستگاه های مختلف، مانند 
وزارت کشاورزی و وزارت نیرو مانع حل بحران آب 
در کشور شــده است. از این  رو، باید مدیریت جامع 
منابع حیاتی تحت مدیریت نهاد واحدی قرار گیرد تا 
ضمن برطرف کــردن اختالف نهادهای مختلف در 
سطح ملی، از اتالف بیش  از پیش منابع، به خصوص 
منابع آبی جلوگیری شــود. بنابراین، اصالح الگوی 
کشــت، اجرای طرح های مکانیزاسیون کشاورزی و 
آبیاری نوین در اراضی زراعی از راهکارهایی اســت 
که می تواند برای مقابله با کم آبی در کشــور استفاده 
شــود؛ لذا حمایت از الگوی کشت محصوالت کم 
آب با هدف حفظ و مدیریت منابع آب، باید در دستور 

کار مسئوالن کشور قرار گیرد.

مکانیزه مصرف   
نگاهی به اهمیت اصالح الگوی مصرف در بخش کشاورزی
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بی شــک، تغییر اقلیم یکــی از مهم ترین 
چالش هــا در ایــران و جهان به شــمار 
می آید که ابعاد گسترده آن فراتر از مسائل 
سیاسی اســت؛ چراکه با گذشت زمان 
برخی مناطق، مرطوب تر و برخی مناطق 
خشک تر شده و حوادثی، مانند سیالب و 

خشکسالی افزایش می یابد.
 با نمایان شدن ابعاد گوناگون تغییرات 
آب وهوایــی و پیامدهای آن بر ســاکنان 
کره زمین، این پدیده به تدریج مورد توجه 
کشورها و نهادهای داخلی و بین المللی 
قرار گرفته و به یکی از دستور کارهای ثابت 
در مذاکرات دیپلماتیک دولت ها و مجامع 

بین المللی بدل شده است.
 در ســال ۱۳9۴ در ایــران، بــرای 
نخستین بار بحران آب در کشور به شدت 
جدی شد و در بیشتر شهرها و روستاها، 
 خشکســالی چهــره خــود را نمایــان 

کرد. 
همان ســال مســئوالن و دولتمردان 
در راستای کاهش دسترسی به منابع آبی 
و شیوع خشکســالی، از کاهش امنیت 

غذایی در کشور خبر دادند. 

هشت محصول کشاورزی

از آنجا کــه تأمین امنیت غذایی بــا اتکا به 
تولید داخل از تکالیف بخش کشــاورزی در 
اسناد باالدستی کشــور است، رئیس دولت 
یازدهم در ســال ۱۳9۴، دستور خودکفایی 
هشت محصول کشاورزی را به وزارت جهاد 
کشاورزی ابالغ کرد تا از این طریق خودکفایی 
در پنج سال  آینده تضمین شود. دستوری که 
اجرای آن به منابع آبی گره خورد و در نهایت 
ابتر ماند.این در حالی اســت که بسیاری از 
محصوالت در کشــور نیازمند مواد اولیه ای 
هستند که با داشــتن شرایط تولید در داخل، 
از خارج وارد می شوند. برخی از مواد اولیه، 
ماننــد ذرت که از لحاظ حجــم واردات به 
چهارمین کاالی عمده وارداتی کشور تبدیل 
 شده است، به آب فراوان نیاز دارد که به دلیل 
عدم شناسایی استراتژیک بودن کاال از سوی 
مسئوالن، تولید آن کاهش  یافته است و آب 
کم موجود در کشور نیز برای تولید کاالهای 

غیراستراتژیک دیگر استفاده می شود. 

 آب و امنیت غذایی

آن طور که کارشناســان حوزه منابع طبیعی 
تأکیــد کرده اند، »امنیت آب، یک مفهوم و 

چالش در حال ظهور به معنای دسترســی 
قابل  اعتماد به مقــدار و کیفیت قابل قبول 
آب، برای بهداشــت، معیشــت و تولید« 
است که امروزه نقش و اهمیت آن در تأمین 
امنیت غذایی افزایش یافته است و در میان 
منابع طبیعی، امنیت آب از اصلی ترین ارکان 
دستیابی به توسعه پایدار به شمار می رود. از 
این  رو بهره بــرداری ناکارآمد از منابع آب، 
ســبب تهی شــدن ذخایر آبی و تضعیف 
توســعه اقتصــادی شــده و در نهایت به 
تهدیدی جدی برای امنیت بلندمدت غذایی 
تبدیل می شود. این در حالی است که آب از 
طریق اثرات متعدد آن در سالمت و تغذیه، 
تولید محصوالت کشاورزی و فرآوری مواد 
غذایــی، نقش مهم و کلیــدی را در امنیت 

غذایی ایفا می کند.

امنیت غذایی 

در این باره محمدحســین شیخ محمدی، 
پژوهشــگر حــوزه کشــاورزی و اقلیــم 
تصریــح می کنــد: »موضــوع آب به رغم 
اهمیت حیاتی آن برای کشــور در اولویت 
اصلی سیاســت گذاران کشــور نیســت. 
فرآیند سیاســت گذاری آب در کشــور با 

مشکالت و ایرادهای اساسی روبه روست. 
موفق  کشور  برنامه ریزان  و  سیاست گذاران 
به تدوین سیاست ها، تصمیم ها، قوانین و 
مقررات کارآمد در زمینــه مدیریت بحران 
آب نبوده اند، نهادهای اجرایی مرتبط با آب 
نیز درگیر ناکارآمدی های گسترده اند. امروز 
تغییــر در سیاســت ها و راهبردهای حوزه 
آب، موضوعی اساســی و ضروری است. 
ادامه سیاست ها و روندهای پیشین می تواند 
امنیت غذایی، اقتصادی و حتی حیات ملی 
کشور را با چالش ها و بحران های بسیاری 
مواجه سازد.« بر این اساس، امروزه با توجه 
به رشــد جمعیت، تغییــرات آب وهوایی، 
افزایش رقابت برای آب و توجه به مســائل 
زیست محیطی، آب برای تولید مواد غذایی 
یک نیاز اصلی به شمار می آید. با مروری بر 
وضعیت منابع آب مشاهده می شود، امنیت 
آن نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان در 
معرض خطر است؛ به  گونه ای  که پیش بینی 
می شــود جمعیت جهان تا سال 2050 دو 
میلیارد نفر افزایش یابد که بر اساس آن ۴7 
درصد جمعیت جهان تحت فشــار شدید 

بحران آب زندگی خواهند کرد.

 تهدید جهانی

خاورمیانــه به دلیل دارا بــودن منابع طبیعی 
به ویژه نفت، به منطقه پرتنش در جهان تبدیل  
شــده اســت که با اعالم موجودیــت رژیم 
صهیونیســتی، بحران و تنــش در این منطقه 
روزبه روز گسترده شده و اکنون یک وجه خود 
را به شکل خشکســالی در کشورهای حوزه 
خلیج فارس نشــان داده اســت. کمبود آب 
شیرین یکی از خاستگاه های عمده  رویارویی 
در خاورمیانــه در دهه هــای اخیر بــوده که 
سیاست های خبیثانه رژیم صهیونیسم به حجم 
این مشکل افزوده است؛ به گونه ای که بسیاری 
از کشورهای حوزه  رودخانه  اردن به رویارویی 
نظامی با یکدیگر برخاستند. در جنگ 1۹67، 
رژیم صهیونیستی به یک سد مشترک متعلق به 
اردن و سوریه واقع در رودخانه  برمون شاخه ای 
از رودخانــه اردن یورش بــرد و پس  از آن بر 
بیشتر سرشاخه ها و حوزه  رودخانه  اردن چنگ 
انداختــه و آب چندانی برای نیازهای فزاینده  

کشور اردن باقی نگذاشته است. 

 غارت منابع آبی فلسطین

از ســوی دیگر رژیم صهیونیستی برای اینکه 
موجبــات کوچ فلســطینی ها از ســرزمین 

مادری شــان را فراهــم آورد، در کنــار تمام 
ستم هایی که به آنها روا داشت، آب را به روی 
آنها بســت. این در حالی اســت که گزارش 
ســازمان های بین المللی نیز تأیید کردند که 
رژیم غاصــب صهیونیســت از آب به منزله 
سالحی برای تهدید زندگی ساکنان فلسطین 
استفاده کرده است. در طول سال ها، این رژیم 
سعی کرد با طرح های گوناگون و بی وقفه، به 
غارت منابع آبی و خاکی فلسطینی ها دست 
بزند. در ســال 1۹41، یعنی هفت سال پیش 
از اعالم موجودیت رژیم صهیونیستی»دیوید 
بنگوریــان« )اولیــن نخســت وزیر رژیــم 
صهیونیســتی( گفته بود »ما بایــد بدانیم که 
برای حفظ بقای دولت یهودی کنترل آب های 
مرزی ازجمله آب های رودخانه اردن و لیتانی 

را در دست داشته باشیم.« 

 تسلط نامشروع

در همین راستا، روستوا )Rostva(  یکی 
از کار شناسان مرکز مطالعات جهانی سال ها 
پیش  گفته بود: »از عالمت و نشــانه )پرچم( 
رژیم صهیونیستی که دارای زمینه سفید است 
و با خطوط آبی مشخص می شود می توان به 
اهمیت تســلط بر منابع آب در نزد مقامات 

رژیم صهیونیستی پی برد.« دو نوار آبی رنگ 
در حاشــیه باالیــی و پایین پرچــم جعلی 
صهیونیست ها، نمادی از رودهای نیل و فرات 
است؛ یعنی اینکه مرزهای رژیم صهیونیستی 
از »نیل« تا »فرات« است. به تعبیری می توان 
گفت، دسترسی به منابع آبی و اهمیت منابع 
آبی از   همــان روزهای اعالم موجودیت جزء 

اهداف شوم رژیم صهیونیستی بوده است.

 کام تلخ غرب آسیا 

دولت خودگــردان فلســطین از حوضه آبی 
کوهستان ساحل غربی رود اردن سهم ناچیزی 
دارد. اشــغال بلندی های جوالن سوریه را از 
حوضه آبی دریاچه جلیله محروم کرده است. 
از آنجا که تأمین امنیت آبی نیازمند اقدامات 
نظامی هماهنگ اســت، رژیم صهیونیستی 
انگیزه ای قــوی برای توســعه تکنولوژیکی 
به منظور بهبود امنیت آبی داشــته است. سایر 
منابع آبی داخلــی شــامل افزایش ظرفیت 
کارخانه های تولید آب شیرین و تالش مداوم 
برای بازیافت آب به رژیم صهیونیســتی این 
فرصت را داده است تا یکی از محدودیت های 
جغرافیایــی خــود را کاهــش دهــد. رژیم 
ظرفیت  قابل مالحظه ای  به طور  صهیونیستی 

خود را برای شــیرین کردن آب، طی دو دهه 
اخیر افزایش داده است.

 طمع به نیل و فرات

همچنین رژیم صهیونیستی با تهدید کشورهای 
منطقه، هرگز مدیریت بهره برداری از آب های 
منطقه را به آنهــا نخواهد داد و حمله نظامی 
این رژیم به شالوده ســد »الوحده« سوریه را 
باید در ایــن زمینه ارزیابی کــرد. پروژه های 
ســوریه در تغییر جریان آب رود غاصبانی نیز 
در همیــن جهت بود که با حمله هوایی رژیم 
صهیونیســتی متوقف شــد. یکی از اهداف 
حمله رژیم صهیونیســتی به لبنان در جنگ 
سی وسه روزه  سلطه بر منابع آبی جنوب لبنان 
بوده است. اصرار این رژیم در تسلط بر منطقه 
لیتانــی از طریق قطعنامــه 1701 و همچنین 
حضور نیروهای یونیفل در این منطقه تالشی 
در همین زمینه است. از این  رو، می توان گفت 
رژیم صهیونیستی نه تنها آب های منطقه را به 
انحصار خویش درآورده، بلکه به آب نیل هم 
چشم طمع دوخته اســت. این رژیم غاصب 
اولین تهدیدکننده آب در منطقه اســت که با 
اوضاع امروزی آب، طمع صهیونیســت ها به 

آب های نیل و فرات بیشتر شده است.

یست محیطی اشغالگری ز
رژیم صهیونیستی منابع آبی غرب آسیا را غارت می کند

سیاست اصولی
اصالح الگوی مصرف به جای انتقال آب

در ایــران، طرح هــای انتقــال آب از قدیــم 
موردتوجــه بهره برداران از آب بوده اســت. 
نخســتین بار در دوران حکومت شاه عباس 
صفوی و در ســال ۱۱2 هجری شمســی، 
بحث انتقــال آب کارون به زاینده رود مطرح 
شد و جهانگیرخان بهرامسری مأمور بررسی 
این موضوع شــد. هرچند طرح اندکی جلو 
رفت و گردنه کوهرنگ به چلگرد نیز شکافته 
شد، اما با مرگ شــاه عباس این طرح ناتمام 
باقی ماند و در نهایت در سال ۱۳۳2 هجری 
شمسی با نام طرح کوهرنگ ۱ به بهره برداری 
رســید. از همــان دوران به بعد، هر ســال 
نمایندگان اســتان های خشک و نیمه خشک 
طرح هــای انتقال آب زیادی بــه دولت ارائه 
می کنند. به  طور کلی، این طرح ها در شرایطی 
بیان می شوند که در صورت مصرف صحیح 
آب در دســترس در مقصد، نیاز به انتقال آب 
کاهش پیــدا می کند. اگرچــه راه حل انتقال 
آب، می تواند روشــی بــرای کاهش اثرهای 
کمبود آب در مقصد باشد، اما به طورمعمول 
جامع نگری در اجرای این گونه طرح ها اغلب 
به عبارت دیگر،  قرار می گیــرد.  مورد غفلت 
ســاالنه صدها میلیارد ریال صــرف اجرای 
پروژه های انتقال آب بین حوضه ای می شود 
بدون آنکه ســطح معقولی از قطعیت وجود 
داشته باشــد که این پروژه ها به شکل اساسی 
کیفیت زیســت محیطی را در حوضه مبدأ یا 

مقصد تخریب می کنند یا خیر.

 Bهزینه سرسام آور انتقال آب
مردادماه ســال گذشته، »احد وظیفه« درباره 
حــل بحران تنــش آبی از طریــق انتقال آب 
دریــا به خشــکی، تأکید کــرد: »انتقال آب 
دریا به شــهرهای مرکزی برای برطرف کردن 
خشکسالی از جنبه های مختلفی قابل  بررسی 
اســت؛ ایران هم اکنون از جهات مختلف با 
تنش آبی مواجه اســت، هم مشــکل تأمین 
آب شرب در شهرها را داریم؛ هم تأمین آب 
کشــاورزی؛ به خصوص در فالت مرکزی، 
کمبود آب جدی اســت؛ به گونه ای که همه 
از کاهــش جــدی آب هــای زیرزمینی خبر 
می دهند.« به گفته رئیس مرکز بحران سازمان 
هواشناســی، هزینــه تمام  شــده انتقال آب 
دریا آنقدر گران اســت که اگر حتی در بخش 
کشاورزی هم استفاده شــود، موجب گران 
شدن محصوالت کشــاورزی خواهد شد. 
ضمــن اینکه حجــم آب محدودیت دارد و 

نمی تواند فراگیر باشد.

 Bتوصیه نمی شود
علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین شناسی 
با اشاره به ایجاد بحران و تنش آبی با استفاده 
از طرح های انتقال آب، تأکید کرد: »در حال 
حاضر تنش آبی در کشور دیده می شود، گاهی 
اوقات شــاهدیم بین روســتاها و شهرهای 
مختلف تنش ایجاد می شود و هرچند موقتی 
اســت، اما وجــود دارد، یا اینکــه در بحث 
انتقال آب که کار درستی هم نیست و از یک 
حوضه آبریز به حوضه آبریز دیگر این تنش ها 
اتفاق می افتد.« وی بیان کرد: »انتقال آب بین 
حوضه ای به هیچ عنوان توصیه نمی شود، مگر 
برای شــرب که شاید توجیه داشته باشد؛ اما 
اینکه آب را برای مصارف کشــاورزی از یک 
حوضه آبریز به حوضه آبریز دیگر انتقال دهیم، 
با توجه به اینکه بازدهی کشاورزی مان خوب 
نیســت، به معنای نابــودی و هدررفت آب 
است. با این دخالتی که در حوضه های آبریز 
انجام می دهیم، سبب می شویم تعادلی که در 
هزاره های گذشته به وجود آمده بوده و هر جا 
با یک سیستمی پیش می رفت، تغییر کند و این 
انتقال سبب می شــود تغییرات کوتاه مدت و 

بلندمدت ایجاد شود که درست نیست.«
تحمیل هزینه های ســنگین برای اجرایی 
کردن ایــن قبیــل طرح هــا، نارضایتی های 
اجتماعی، ناپایداری ســرزمین، آســیب به 
صنایع وابســته به آب در حوضــه مبدأ و... 
تنها بخش کوچکی از مشکالت ایجاد شده 
از طریق پروژه های انتقال آب در کشور است. 
از این  رو طرح های انتقال آب آخرین راه حل 
است و فقط در مواردی پیشنهاد می شوند که 
با مدیریت منابع و تغییر سیاست های موجود، 
بتوان نیاز منطقه را برطرف کرد و آثار مثبت آن 

بر پیامدهای منفی طرح غلبه کند.

دبیر گروه پرونده: اکبر معصومی
مصاحبه و گزارش: انسیه ربیعی
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

 پاسخ جالب

عطش عشق

روزی نیســت که به یادتان نباشــم. شبی 
نیست که صدای تان نکرده باشم. من شب 
و روزم را با شما زیسته ام. در سیاهی ها و 
سفیدی های چشــمم و در هر پلکی که 
می زنم، یاد شــما را مرور می کنم. من در 
نگاهم پی شما را می گیرم و در گوش هایم 
به دنبال صــدای مهربان و پدرانه شــما 
می گردم که دســت همه را بگیــرد و به 

سرزمین محبت ها و مهربانی ها بکشاند.
من با اینکه آماده دیدار شــما نشده ام، 
بی تاب دیدارتان هســتم. با اینکه دلم با 
خواهش های پســت دنیایی باال و پایین 
می شود، شــما را می خواهم. با اینکه با 
سرد و گرم دنیا حالم خوب و بد می شود، 
شما را می خواهم. با اینکه مهر زندگی در 
عروقم می دود و هنوز به کلی از دنیا ناامید 
نشده ام، مشتاق شما هستم. با اینکه روح 
و قلبم را یکسره وقف شما نکرده ام، برای 

دیدارتان جان می دهم.
یا صاحب الزمان)عج(، در من فردی 
نشســته اســت که به قدر هــزاران من، 
دلشکســته تر و دردمندتر است. احساس 
می کنم که جز شما و راه شما دارویی برای 
تسکین قلب ســوزانم نیست. آیا ممکن 
است،  دست مهربان تان را بر قلب سوزان 
من بگذارید و عطش عشــق مرا سیراب 

کنید؟

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام جعفر صادق)ع( می فرمایند: اهل دوزخ از این  رو در دوزخ جاودان باشند که نیت داشتند اگر در دنیا 
جاودان باشند، همیشه نافرمانی خدا کنند و اهل بهشت از این رو در بهشت جاودان باشند که نیت داشتند 
اگر در دنیا باقی بمانند، همیشه اطاعت خدا کنند. پس این دسته و آن دسته به سبب نیت خویش جاودانی 

شدند، هر کس طبق طریقه خویش عمل می کند. یعنی طبق نیت خویش.
اصول کافی، ج ۳، ص ۱۳5 ـ ۱۳6

 اهمیت نّیت 
   صادقانه    

قانون کاشت و برداشت اصل اساســی زندگی است. شما امروز محصولی را برداشت می کنید که در 
گذشته بذر آن را کاشته اید، پس برای آنچه امروز برداشت می کنید و در زندگی تان اتفاق می افتد، کسی 
جز خودتان مقصر نیســت و از گذشته درس بگیرید و برای محصولی که در آینده می خواهید برداشت 

کنید، برنامه ریزی دقیق داشته باشید.

 کاشت و برداشت
   صبحانه    

حسن نوروزی
نویسنده  

ایامــی که حضرت آقا نماینــده امام)ره( 
در جنگ بودند، به تبریز تشــریف آوردند 
و در دانشــگاه تبریز حاضر شــدند و بین 
نماز مغربین ســخنرانی کوتاهی کردند. 
گفتنــی اســت، دانشــگاه آن زمــان، به 
محیطی برای حضور احزاب و جریان ها، 
 حتــی گروه هــای انحرافی تبدیل شــده

 بود.
پس از ســخنان رهبری، ناگهان یکی 
از دانشــجویان که از چریک های فدایی 
خلق بود، با صدایی بلنــد گفت: »آقای 
وزیــر دفاع! اکنــون، جنگ بیــن ایران و 
عــراق اســت. بفرمایید که اگــر در این 
 جنگ شما پیروز شدید، چه اقدامی انجام 

می دهید؟«
حضرت آقا در پاســخ فرمودند: »این 
عناوین)وزیر دفاع( بــرای ما دهن پرکن 
نیســت. قبــل از انقالب که بــه تجمع 
دانشــجویی می رفتیــم، به ما حــاج آقا 
می گفتند و اکنون نیز برای ما همین تعبیر 
شیرین تر از عنوان یاد شده است.« سپس 
ســوره نصر را تالوت کردنــد و در پایان 
فرمودنــد: »جنــگ ما به خاطــر بندگی 
خداســت. ما می خواهیم در روی زمین، 
انسان ها بنده خدا باشند. در صورت ایجاد 
بندگی، جنگ ما تمام می شود و این عاقبت 

کار است.«

حجت االسالم والمسلمین عبادالله خیریان
 مدیر مدرسه علمیه مؤمنیه قم

   داستان    

دعای مادر

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

محمد مفیدی
مشاور

   تلخند    
 بازگشت بازنده    کارتونیست: ماریان کامینسکی/ اتریش

اگر این بیت ها حرام تو شد...
 

 نه شام، لقمه چربی برای شام تو شد
نه در عراق، قضا و قدر به کام تو شد
نه در سیادت اعراب، نقشه تو گرفت

نه افتخار اروپا شدن به نام تو شد
نه با ریا و دغل، سنگ دین به سینه زدن

دلیل رونق بازار و احترام تو شد
دوام عزت این خطه از والی علی است

اگر که کافه و می، پایه دوام تو شد
ارس ز هر دو طرف زیر گام شیران است

ترشحی اگر از آن نصیب جام تو شد
رفیق قافله ای و شریک دزد اما

رک غیور خام تو شد
ُ
گمان مدار که ت

فقط به حرمت همسایگی است صبر یالن
گمان مبر وجبی هم نصیب گام تو شد

رک ایرانی
ُ
رک گنجه و باکو نه ت

ُ
نه ت

رد هماهنگ با مرام تو شد
ُ
نه قوم ک

سکوت شیر برادر! ز ترس روبه نیست
ز خوان اوست اگر لقمه ای طعام تو شد

به خود، قیافه فاتح گرفته ای با شعر
چه غم؟ که قافیه اسباب التیام تو شد

فسانه گشت و کهن شد حدیث عثمانی
به خود بیا که همای ظفر ز بام تو شد

نه غرب با تو وفا می کند نه اسرائیل
نه داعشی که به دستور او غالم تو شد 
خود آگهم که روا نیست هجو همسایه
حالل کن اگر این بیت ها حرام تو شد!

افشین عال

خطا  انگاشتیم...
اندر احواالت ساکتان این روزها

»ما ز یاران چشم یاری داشتیم«
خبط کردیم و خطا انگاشتیم

فکر ما این بود از ما بهترند
گرچه بر آنها حسادت داشتیم

عضو این شورا و آن شورا شدند
وعده های کشکشان را کاشتیم!

کاشتیم اما به هنگام درو
میوه کالی از آن برداشتیم

سال ها در مجلس و در دولتند
بین شان فرقی ولی نگذاشتیم!

از قماش این خواص منفعل
لیک اندوهی به دل نگذاشتیم
در دل ما نور ایمان خداست

سالها با جان امید انباشتیم
ملت عشقیم در طوفان و باد

پرچم ایران چه خوب افراشتیم
در میان حق و باطل، فتنه ها

صبر کردیم و قدم برداشتیم...

علی عرفانی )شاعرباشی(

   کتیبه سبز    

برخــی نوجوانان در نیمه راه درس خواندن را رها می کنند و دیگر اشــتیاقی 
برای ادامه این مســیر ندارند. یکی از مهم ترین دالیل این موضوع افسردگی 
و یکی از دالیل افســردگی، فناوری و زندگی ماشــینی امروز است که همه 
چیز را راحت کرده است؛ به همین دلیل نسل امروز کمتر مثل گذشته دنبال 
اهداف شــان هستند. تنبلی در تحصیل، مســئله ای است که تنها یک علت 
ندارد. برای حل این موضوع باید ابتدا علت های بروز این مسئله را بشناسیم 
تا راه حل زودتر پیدا شــود. بعضی از علت ها فردی است و به خود نوجوان 
برمی گردد، چون دوران نوجوانی دوران گذر از بحران است و نوجوان دنبال 
فردیت و هویت خود می گردد، پس گاهی شتاب زده عمل می کند؛ به همین 
دلیل باید در وهله اول به نوجوان کمک کنیم تا به خوبی بتواند از این بحران 
هویت عبور کند. یکی از دالیل دیگر این موضوع اختالفات خانوادگی یا فقر 
فرهنگی و مالی اســت که در این صورت با کمک گرفتن از اولیای مدرســه 
و مشــاوران می توان این موضوع را حل کرد. البته در بعضی از موارد وجود 
اختالل های روانی، مانند اضطراب، افسردگی یا حتی اوتیسم می تواند مانع 
از ادامه تحصیل در نوجوانان شــود. واضح است هدف از حضور بچه ها در 
مدارس تنها آموختن محفوظات نیست؛ بلکه مدرسه جایی است که بچه ها 
مهارت های اجتماعی الزم را برای زندگی در آنجا کسب می کنند. بنابراین با 
ترک مدرسه وارد محیط کار می شوند که برای آنها تعریف نشده و آنها را در 
معرض انواع آسیب ها قرار می دهد. والدین باید به عملکرد تحصیلی بچه ها 
توجه کنند و دنبال یافتن دالیل افت آن، بی انگیزگی و نداشتن تمایل به مطالعه 
آنها باشــند؛ همچنین ضروری است با شناخت و کشف به موقع علت افت 
تحصیلی یا کاهش تمایل به درس خواندن کمک کنند قبل از اینکه نوجوان 

از مدرسه دلزده شود، با درمان به موقع به روند عادی درس خواندن برگردد.

 راه نرفته  

 نوجوان درس نخوان؟

با شروع فصل سرما بیماری هایی، نظیر سرماخوردگی و آنفلوانزا شیوع پیدا 
کرده و به علت ســرایت باال بیشتر افراد را درگیر می کند؛ اما نکاتی که الزم 
اســت برای مقابله با این بیماری و کاهش عوارض آن بدانیم، به شــرح زیر 
است: به طور کلی، اینکه در آنفلوانزا چه بخوریم، به نظر پزشک مرتبط خواهد 
بود؛ اما اگر تب دارید، چون آب بدن تان کاهش پیدا می کند، نوشیدنی و آب 
مصرف کنید. از نشــانه های کم  آبی، غلیظ شدن و پر رنگ شدن ادرار است. 
پس اگر به آنفلوانزا مبتال هســتید و تب دارید، نوشــیدن مایعات را فراموش 
نکنید. مایعات گرم و بخار آن به روان شدن مخاط بینی و گرم شدن گلوی تان 
کمک می کند. شکم درد یکی از رایج ترین عالیم آنفلوانزاست. نوشیدنی های 
گرم مانند چای زنجبیل، می تواند در تســکین درد شــکم شما مؤثر باشد. 
همچنین مصرف غذاهای بدون ادویه و کم چرب که به راحتی در معده هضم 
می شوند و درد شکم شما را بیشتر نمی کنند، بسیار مفید است. اگر در آنفلوانزا 
به اسهال مبتال شدید، غذاهایی مصرف کنید که راحت تر هضم می شوند و 
پروبیوتیک دارند. خوردن ماست که منبع اصلی پروبیوتیک است، می تواند 
به بهبود اســهال شــما کمک کند. همچنین به دلیل از دست دادن آب بدن، 
غذاهای مایع را در رژیم غذایی خود اضافه کنید. همچنین سوپ مرغ و برنج 
به صورت کته همراه شوید کمک کننده خواهد بود. بعد از آنکه تب ناشی از 
 سیستم ایمنی بدن تان را با خوردن پروتئین ها تقویت 

ً
آنفلوانزا پایین آمد، حتما

کنید. این پروتئین ها را می توانید از شیر،  گوشت و تخم مرغ به دست آورید. 
همچنین در این دوران تا می توانید میوه ها و ســبزیجات تازه مصرف کنید و 
از خوردن غذاهای پرچرب و سرخ کردنی بپرهیزید. دقت کنید دوره نقاهت 
آنفلوانزا گاهی چند هفته طول می کشد. بنابراین نگران نباشید و همچنان به 

تقویت سیستم ایمنی خود با خوردن غذاهای مناسب آنفلوانزا ادامه دهید.

    سالمت    

آنفلوانزا فصل 
   کشکیات    

حالش خوب نبــود. انگار آثار مریضی 
نمی خواســت رهایش کند. سســت و 
بی رمق تــوی رختخواب افتاده بــود و نگرانی در 
وجــودش مــوج مــی زد. نگرانی بــرای خانه و 
زندگی اش؛ نگرانی برای محمدرضا که هر وقت از 
مدرســه می آمد، احوالش را با دلهره می پرسید. 
کمی جابه جا شد. نمی خواست محمدرضا باز هم 
او را اینطــور ببیند. دم ظهر بود و پســر نوجوانش 
کم کم از راه می رسید و مضطرب همه حرکاتش را 
دنبال می کرد. از جا بلند شــد و نشســت. به فکر 
غذای شــب بود و مرتب کردن خانه... باید از جا 
بلند می شد، اما توانش را نداشت. کمی مکث کرد 
و به فکر فرو رفت. چرا بیماری دســت از سرش 
برنمی داشت؟ آهی کشید. صدای چرخاندن کلید 
آمد و محمدرضا با کوله پشتی اش وارد شد. خسته 
از یک روز پر هیاهو از مدرســه رسیده بود و دلش 
می خواست مادر را پر انرژی ببیند، اما رنگ چهره 
مهربان مادر از حال و احوالش خبر می داد. کمی به 
مادرش نگاه کرد و با نگرانی پرسید: »مامان؛ بازم 

حالت خوب نیست؟ می خوای بریم دکتر؟«
مادر با لبخندی بی رمق، قد و باالی محمدرضا 
را برانداز کرد. چقــدر از اینکه محمدرضا را در 
این قد و قواره می دید، لــذت می برد. چقدر زود 
پسر دلســوز و مهربانش بالنده شده بود و داشت 
به یک مــرد واقعی تبدیل می شــد... یک جوان 
رشید! چه لذتی داشت تکیه گاهش باشد و مرهم 
 خیال 

ً
دردهایش...! خندید. از آن خنده ها که مثال

محمدرضا را راحت کند؛ اما نشــد. محمدرضا 
چند لحظه ای با کتاب و دفترش مشــغول شــد. 
معلوم بــود که او هــم مثل مــادر بازیگر خوبی 
نیســت و نمی تواند اندوهش را پنهان کند. فکری 
به ذهنش رسید. باید کاری می کرد. امروز هم که 
چهارشنبه بود. از همان چهارشنبه ها که با خودش 
قرار داشت برود زیارت و آرزوهایش را از احمدبن 
موسی)ع( بگیرد. امروز را اما باید محض خاطر 
مادر می رفت. باید می رفت هرچه می توانســت 
دعا می کــرد و از درددلش می گفــت. از آرزوی 
سالمتی مادر... بلند شد وضو گرفت و آماده شد. 
مادر داشت آرام آرام غذای شب را آماده می کرد. 
محمدرضــا نگاهش کرد. بغضی تــه گلویش را 
سفت چســبیده بود. نمی گذاشــت حرف بزند. 

خودش را جمع و جور کرد و مادر را صدا زد.
ـ مامان من دارم مــی رم حرم... غصه نخوریا 

امشب هرطور شده شفاتو از آقا می گیرم. زن لبخند 
زد و گفت: »عاقبت بخیری تو می خوام، مادر...!«

محمدرضا در را بســت و راه افتــاد. در دلش 
آشوبی برپا بود. آشوبی همراه با آرامش... می دانست 
ناامیــد برنمی گردد، اما انگار یــک دنیا دلتنگ تر 
شــده بود برای مــادر، برای روزهای خوشــش، 
برای خنده های پر از شــادی مادر، برای اینکه مثل 
بچگی هایش باز هــم در آغوش امن و گرمش جا 
بگیرد و آرام بخوابد. چقدر دلش یک خواب آرام 
می خواست. اشک هایش را پاک کرد و وارد حرم 
شــد. نمازش را خواند و زیرلب از آقا حاجتش را 
خواست. آرامش و ســالمت و عاقبت بخیری که 
دعای همیشه مادر بود. انگار آقا دستی روی قلبش 
کشید. از ضریح جدا شد. صدای تیراندازی همه 
را به وحشت انداخت. مردی سیاه پوش توی حرم 
بــود و تیراندازی می کرد. محمدرضا گیج شــده 
بود و مثل بقیه هراسان به هر سمت می دوید. یک 
لحظــه از فکر مادر و نگرانی اش غافل نمی شــد. 
چقدر دلتنگ تر شده بود. ناگهان تیری در سینه اش 
آرام گرفت و به زمین افتــاد. نگاه مادر، خنده های 
بی رمقی که جان گرفته بودند، هیاهو و هزارتصویر 
مبهم توی ذهنش چرخیدند. زنی شبیه مادر را دید 
که کنارش نشست و آرام چشم های محمدرضا را 

بست. دعای مادر مستجاب شده بود.

آمنه سادات ترابیان
کارشناس   تغذیه


