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رفتارهای دوگانه به سبک نو

از نتایج ســفر علــی باقری، مســئول تیم 
مذاکره کننده هسته ای به قطر هنوز خبر دقیقی 
اعالم نشده اســت؛ ولی به نظر می آید این 
ســفر از دور جدید تالش های  آمریکایی ها 
برای احیای مذاکرات  هسته ای  است. این 
تالش ها با اقدامات کشورهایی مانند قطر، 
عمان و عراق شــروع شد و طبق رویه سابق 
آمریکایی ها پیام های گوناگونی را برای شروع 
مذاکرات به ایران ارسال کردند که ایران هر 
بار با تأکید بر حفظ منافع ملی و رفع تحریم ها 
اعالم کرده است که هیچ زمان میز مذاکرات 
را ترک نکرده اســت؛ بلکه این آمریکایی ها 
بودند که با بهانه هــای واهی تالش کرده اند 

مذاکرات را ناتمام باقی بگذارند.
البته از شــهریور ماه که اغتشاشــات در 
ایران آغاز شد، این رفتارهای دوگانه غربی ها 
و در رأس آنها آمریکا شــکل جدیدتری به 
خود گرفت و آنها امیدوار شدند با حمایت 
از اغتشاشــگران در حوزه هــای گوناگون 
رسانه ای و عملیاتی رفتار جمهوری اسالمی 
را در سیاست خارجی تغییر دهند و ایران را 
وادار کنند افزون بر اجرای کامل برجام، در 
حوزه های برنامه موشکی و جبهه مقاومت 
هم ایــران را وارد مذاکرات کنند. به همین 
دلیل »جان کربی« سخنگوی شورای امنیت 
ملی در کاخ ســفید ماه گذشته به صراحت 
گفت، در حال حاضر هیچ دیپلماســی در 
خصوص توافق ایران در جریان نیست و ما 
در حال حاضر در بن بست هستیم و روی این 
موضوع تمرکز نداریم. آنها در ادامه ســعی 
کردند فشــارهای بین المللی را علیه ایران 
افزایش دهند؛ لذا در اولین اقدام در جریان 
برگزاری اجالس فصلی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی با بیانیــه ای تهدیدآمیز از ایران 
در خواســت کردنــد به درخواســت های 
غیرمنطقی آژانس و به پرســش های آژانس 
دربــاره نیروگاه های هســته ای جواب های 
الزم را بدهد. در ادامه و در شــورای حقوق 
بشر سازمان ملل قطعنامه ای را به تصویب 
رســاندند که ایران را به نقض حقوق بشــر 
متهــم و تالش هایی را برای اخــراج ایران 
از کمیتــه حمایت از حقوق زنان ســازمان 
ملل متحد شــروع کردند. با فروکش کردن 
اغتشاشــات و ناامیدی غربی ها کم کم آثار 
شکست سیاست های جنگ ترکیبی آشکار 
شد. البته سیاست های جمهوری اسالمی، 
مانند افزایش غنی سازی 60 درصد و شروع 
نصب آبشــارهای جدید در نیــروگاه فردو 
در تشــدید احساس شکســت در غربی ها 
بســیار مؤثر بود و این موضوع را در سخنان 
سیاستمداران اروپایی و آمریکایی به وضوح 
می توان دید؛ از جمله اینکه »جوزف بورل« 
گفت مذاکــرات احیای برجام بر اســاس 
قطعنامه شــورای امنیت است و ارتباطی با 
اتفاقات داخلی ایران ندارد. »رابرت مالی« 
مسئول تیم مذاکره کننده آمریکا حاضر نشد 
پایان برجام را اعالم کند و مانند اسالف خود 
می گوید گزینه نظامی آخرین چاره اســت؛ 
ولی مــا هنوز امیدواریم و شــاید تلخ ترین 
اعتراف را »جان بولتون« مشــاور ســابق 
امنیت ملی آمریــکا در دولت ترامپ انجام 
داد که ضمن اذعان به شکست سیاست های 
تحریمی آمریکا بر کشورهای گوناگون، به 
ویژه جمهوری اســالمی می گوید ما به یک 
انقالب فرهنگی در سیاست های تحریمی 
خود نیاز داریم؛ زیرا با تحریم های گوناگون 
علیه ایران این کشــور کماکان به صادرات 
نفت خود ادامه می دهد و این یک شکست 
برای آمریکا به شمار می آید. به هر حال، به 
نظر می رسد آمریکایی ها سعی دارند پیش 
از شــروع دور جدیــد فعالیت های کنگره، 

مذاکرات را به نتیجه برسانند.

دومین سفر رئیس جمهور به کردستان در کمتر از پنج ماه

حجت االســالم  آذر(  )دهــم  پنجشــنبه  روز 
والمسلمین رئیســی با هدف شــرکت در آیین 
بهره برداری از پروژه آب رســانی به شهر سنندج، 
دیــدار با علمــا و روحانیون اهل ســنت و اهل 
تشیع و همچنین مالقات با خانواده های شهدا و 
جان باختگان حوادث اخیر کردســتان، عازم این 
استان شد. این سفر در حالی انجام شد که کمتر 
از پنج ماه پیش رئیس جمهور به همراه یک هیئت 
عالی رتبه از ســوی دولت به این استان سفر کرده 
بود و حاصل آن سفر، تخصیص ۱۷ هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای اجرای مصوبات در بخش های 
گوناگون، از جمله حوزه های آب، راه، زیرساخت 

و بهداشت و درمان استان کردستان بود.
دومین ســفر رئیس جمهور به کردســتان در 
فاصله زمانی ۱۴۴ روز، در حالی انجام شد که طی 
هفته های گذشــته در برخی شهرهای این استان 
ناآرامی هایی به ســرکردگی عناصر برچسب دار 
گروهک های تجزیه طلب انجام شده بود و چندین 
نفر به واسطه این آشوب گری ها به شهادت رسیده 
یا جان خود را از دست داده بودند. ناآرامی هایی 
که به هیچ وجه با همراهی مردم ســنی و شــیعه 
کردستان روبه رو نشــد و تجزیه طلب ها با وجود 
تهدیدات فراوان کســبه و  بازاریان برای استمرار 
اعتصابات اجباری، نتوانستند اهداف شوم خود 

را محقق کنند. در حقیقت، رئیس جمهور بدون 
هیچ واهمه و هراســی از برخوردهای احتمالی، 
عازم استانی شد که تا چند روز پیش از آن، عناصر 
تابلودار ضدانقالب با در دســت داشــتن پرچم 
تجزیه طلب ها، در صدد ایجاد هرج ومرج در آن 

منطقه بودند.
نخســتین برنامــه رئیس جمهور در ســفر به 
ســنندج، حضور در آیین بهره بــرداری از پروژه 
آب رسانی به سنندج بود؛ مراسمی که با حضور 
اقشــار گوناگون مردم این شهر برگزار شد. طرح 
انتقال آب ســد آزاد به تصفیه خانه ســنندج، از 
جمله پروژه های بزرگ دولت در حوزه آبرسانی 
شــهری به شمار می آید که طی ۲0 ماه و با هزینه 
۸۵0 میلیارد تومان به اتمام رسید. سامانه انتقال 
آب سد آزاد به سنندج ۲۸ کیلومتر طول دارد که 
۱۳ کیلومتر آن لولــه با قطر ۱۴00 و ۱۵ کیلومتر 
مابقی هم با لوله ۱۲00 در مناطق ســخت گذر 
و صعب العبور طی مدت زمان دو ســال به اجرا 
درآمد. حجت االسالم والمســلمین رئیسی در 
مراسم بهره برداری از این پروژه گفت: »با افتتاح 
این طرح که با همت مســئوالن دولت، پیگیری 
نماینــدگان مجلس و اجرای دقیق و دلســوزانه 
پیمانکاران و قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( به نتیجه 
رســید، انتظار هشت ساله مردم ســنندج پایان 

یافت.«
همچنین در این مراســم، عملیــات اجرایی 
احداث کارخانه طالی قلقله سقز با سرمایه گذاری 
هــزار و ۳۵0 میلیــارد تومان به صــورت ویدئو 
کنفرانــس آغــاز شــد. محصول تولیــدی این 

کارخانه شــمش طال خواهد بود و ساالنه ۵00 
کیلوگرم شمش طال از آن برداشت خواهد شد. 
رئیس جمهور در حضور مردم سنندج با اشاره به 
سایر مطالبات آنها، گفت: »اجرای طرح راه  آهن 
تهرانـ  همدانـ  سنندج با جدیت دنبال می شود و 
کارهای باقی مانده برای احداث فرودگاه سقز نیز 

در حال اجراست.«
دیدار بــا جمعــی از خانواده های شــهدا و 
جانبــازان مدافع امنیت و همچنیــن جمعی از 
خانواده هــای جان باختــگان و قربانیان حوادث 
اخیر کردستان، برنامه بعدی سفر رئیس جمهور به 
سنندج بود. حجت االسالم والمسلمین رئیسی در 
این دیدار، وحشی گری و بی رحمی های بانیان و 
عامالن اصلی اغتشاشات اخیر را یادآور رفتارهای 
داعشی دانســت و گفت: »جریانی که همواره با 
جمهوری اسالمی دشمنی داشت و در سال های 
ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی نیز تالش می کرد 
کردســتان را ناامن کند، در قضایای اخیر سعی 
کرد از موج هیجانات اخیر سوءاستفاده کند تا بار 
دیگر امنیت کردســتان را که با ریختن خون های 
بسیار گرانبها به دســت آمده، مخدوش کند؛ اما 
مردم با ایستادگی خود باعث ناکامی آنها شدند.« 
رئیس جمهور پس از استماع مطالب خانواده های 
قربانیان حوادث اخیــر نیز خطاب به آنها گفت: 
»مطمئن باشید همه اقدامات الزم برای شناسایی 
عوامل جان باختن و قاتالن عزیزان شــما انجام 
خواهد شــد و در شناســایی کســانی که باعث 
جان باختن عزیزان تان شــده اند، هیچ مماشاتی 

صورت نمی گیرد.«

حضور ســرزده در بازار اصلی شهر سنندج، 
بخش دیگری از سفر روز پنجشنبه رئیس جمهور 
به استان کردستان بود. در این بازدید که استاندار 
کردســتان، فرماندار ســنندج و جمعی دیگر از 
مســئوالن استان، حجت االســالم والمسلمین 
رئیســی را همراهی می کردنــد، رئیس جمهور 
ضمن احوالپرسی و گفت و گو با بازاریان سنندج، 
به حرف ها و خواسته های آنان گوش داد. بازدید 
آقای رئیسی از خیابان و پیاده راه فردوسی که مرکز 
اصلی بازار سنندج است، در حالی انجام شد که 
برخی رسانه های معاند در اقدامی مذبوحانه اعالم 
کرده بودند، فضای شهر سنندج همزمان با سفر 

رئیس جمهور امنیتی شده است.
دیدار با جمعی از علما و روحانیون اهل سنت و 
تشیع کردستان، برنامه پایانی سفر حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی به سنندج بود. رئیس جمهور 
در این دیدار پس از شنیدن دغدغه ها و مطالبات 
علمای شیعه و سنی استان کردستان، دستورهای 
الزم را برای رفع برخی از مشکالتی که آنها بیان 

کرده بودند، صادر کرد.
رئیس جمهور پس از برپایی نماز جماعت در 
میان علمای اهل سنت و تشیع کردستان، با بیان 
اینکه قوم کرد از جمله اقوام نامدار و اصیلی است 
که روح آنان با آموزه های اســالم عجین شــده و 
می خواهند مسلمان زندگی کنند، گفت: »دولت 
همه تالش خود را برای حل مشــکالت به کار 
گرفته تا زمینه های سوءاســتفاده دشــمن هر چه 

بیشتر برطرف شود.«
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چرابراندازیممکننیست؟
  سرمقاله  

سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت موسوم 
به »اصالحــات« چندی قبل با توجه به 
حــوادث و اغتشاشــات ماه های اخیر در کشــور 
می گوید: »براندازی نه ممکن است و نه مطلوب« 
در تحلیل این نگاه و چرایی طرح آن از سوی وی در 
این مقطع، گفتنی های فراوان وجود دارد و به طور 
قطع دیدگاه های متفاوتی هم در میان جریان های 
سیاسی پدید می آید، اما پرسش اصلی آن است که 
سند و دلیل اصلی این سخن قاطع مبنی بر اینکه در 

ایران براندازی ممکن نیست، چیست؟ 
نگارنده با توجه به طرح ها و اقدامات براندازانه ای 
که از زمان اســتقرار جمهوری اســالمی از سوی 
جبهه اســتکبار به صورت مســتقل و در مواردی 
هم با مشــارکت جریان هایی در داخــل به اجرا 
درآمد و همگی ناکام ماند، بر این اعتقاد است که 
آقای خاتمی بر اســاس تجربه شــخصی خودش 
این ســخن را بر زبان جاری کرده است. او از سال 
۱۳۷6 تاکنــون بــه مدت ۲۵ ســال در راس یک 

جریان سیاسی بوده است که بخش عمده رادیکال 
آن با تشــکیل جبهه ای در داخل و کمک گیری از 
خارج،  تحت عناوین و پوشش هایی از قبیل تالش 
برای استقرار جامعه مدنی، توسعه سیاسی، انجام 
اصالحات و حتی در ســال ۱۳۸۸ با بهره گیری از 
الگوی انقالب های رنگی، تالش کرد تا جمهوری 
اسالمی را دچار استحاله کرده و به چیز دیگری جز 
ماهیت اصلی اش تبدیل کند؛ اما هرگز موفق نشد.

در دوره هشــت ســاله دولت خاتمــی و به ویژه 
مقطع هم افزا شــدن چهار ساله با مجلس ششم،  
مجموعه ای از رخدادها و رویدادهای سیاســی با 
دســت اندرکاری این تیم رادیکال اصالح طلب و 
چشم پوشی و بعضا همراهی خاتمی پدید آمد که 
هر یک در کانونش،  عبور از نظام دینی و رســیدن 
به یک نظام سکوالر هدف گذاری شده بود. در آن 
دوران که نباید به فراموشــی سپرد، اجالس برلین 
با میزبانی حزب صهیونیســتی سبزهای آلمان در 
فروردین ۱۳۷9 به مدت سه روز،  نقطه آغازی بود 
برای تجمیع همه گروه ها و تشــکل های داخلی و 
خارجی برای یک هدف و آن هم، ایجاد تغییرات 
بنیادی در ایران که ماهیتی جز براندازی نداشــت! 
اکبر گنجی که جایگاه پر ســر و صدایی در حوزه 
رســانه و تبیین و تشــریح دیــدگاه اصالح طلبان 

داشــت و همواره مورد حمایت ســران این جبهه 
قرار می گرفت، با صراحت هر چه تمام در پاسخ 
به پرســش خبرنگار نشریه »اشــپیگل« آلمان در 
خصوص ماهیت و هدف اصالحات در ایران در 
حاشیه نشست برلین می گوید: »اصالحات یعنی 
اینکه خمینی به موزه تاریخ سپرده می شود!« مطالعه 
نشریه »راه نو« با مدیر مسئولی گنجی و ده ها مجله، 
هفته نامه،  ماه نامــه و روزنامه های زنجیره ای در آن 
دوران،  همگی اسناد محکمی را به خواننده نشان 
می دهد کــه در دوره دولت دوم خــرداد، اصالح 
طلبان رادیکال چه گفتمانی را راهبری می کردند! 
بنابراین، عبارت »براندازی ممکن نیست«، مبتنی 
بر تجربه شخصی کسی است که سال ها ترفندهای 
مختلف براندازی نرم را از نزدیک توسط بخشی از 

منسوبین اش مشاهده کرده است! 
با پایان دولت هشت ساله و خارج شدن این جریان 
از دولت و مجلس با رأی مردم، طرح بازگشت به 
قدرت بــا بهره گیری از الگوی کودتاهای مخملی 
در بستر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، 
با یک اتصال همه جانبه بیــن ظرفیت های داخل 
و خارج نوشته شــد و در اجرا و عمل، فتنه بزرگ 
آمریکایی ـ  صهیونیستی ۸۸ را پدید آورد و آن همه 
خســارت به کشــور و مردم وارد کرد. فتنه ای که 

رمز آن  »تقلب در انتخابات« بود! فتنه ای که جبهه 

اســتکبار را آنچنان امیدوار کرده بود که برخی از 

رســانه های غربی با صراحت هر چه تمام، سال 

۱۳۸۸ را ســال پایان عمر جمهوری اســالمی در 

ایران اعالم کردند. فتنه ۸۸ اما با حماســه آفرینی 

مردم در 9 دی ۱۳۸۸ با شکست کامل مواجه شد 

و روسیاهی برای اصالح طلبان برانداز و حامیان و 

ساکتین در فتنه باقی ماند!

اگر فتنــه ۸۸ با رمــز و دروغ بــزرگ »تقلب در 

انتخابــات« کلید خورد، جنــگ ترکیبی اخیر با 

محوریت جنگ شناختی برای ایجاد اغتشاشات 

براندازانــه هم، با دروغ بزرگ »قتل« و اســم رمز 

»مهســا امینی« کلید خورده اســت. در این میان 

این سئوال اساسی مطرح است که به راستی سهم 

اصالح طلبان در جا انداختن »دروغ قتل« در افکار 

عمومی به چه میزان اســت؟!  امروز اما این پروژه 

براندازانه هم که حتی رئیس جمهور متوهم آمریکا 

را ذوق زده کرد تا بگوید؛ »ایران را آزاد می کنیم«، با 

شکست مواجه شده است. لذا آیا این همه کفایت 

نمی کند که گفته شود، براندازی ممکن نیست؟!

رضا صارمی
دکتری امنیت ملی

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول
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دیدگاه

   عکس و مکث   

 ســالگرد ازدواج شان بود/ در آســتانه ازدواج شان بود که شهید دانیال 
رضــازاده خــودش را موظف کرد مدافع امنیت ایرانیان شــود. او رفت و 
آســمانی شــد. دختری که در عکس می بینیم، در غم او نشست تا خانه 

ما امن بماند.

 تظاهرات ضدصهیونیســتی مردم مغرب/ شــماری از مردم مغــرب در مقابل پارلمان 
این کشــور در اعتراض به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تظاهرات و از مردم 
فلســطین حمایــت کردند. این تظاهــرات همزمان با ســفر کوخاوی به این کشــور با 

شعارهایی مانند »ای صهیونیست ملعون، فلسطین در قلب ماست« همراه بود.

 اقدام هوشمندانه/ یک پرستار ایرانی پیش از بازی آمریکا و ایران در جام جهانی 
قطــر، یک پالکارد در دســت گرفت که نوشــته بــود: »من یک پرســتار ایرانیم؛ 
زندگــی کــودکان بیماری های خاص در خطر اســت. شــاید هزاران کــودک تا جام 

جهانی بعدی زنده نمانند. چرا؟ به خاطر تحریم های دارویی آمریکا بر ایران.«

فــرار به ســبک رژیم صهیونیســتی/ بــا فــرار خبرنــگار صهیونیســتی از قطر که 
شــاهد نفرت اکثر تماشــاچیان فوتبال از ایــن رژیم بود، اکانــت توئیتری اخ فی 
الله نوشــت: »ترســوی فراری با یه کلیپ در رفت. اصال این ایســتادن تون پای 

آرمان هاتون کشته منو. می موندی برا اسقاطیل خون می دادی خب.«

 از کاخ نشینی تا کوه نشینی/ یزدان پناه، سرکرده تجزیه طلبان که تا چند 
وقــت پیش در کاخ خود توهم حکومت داری می زد، امروز فهمید که جای 
واقعیش در کجای این این کره خاکی اســت. یزدان پناه مجبور شــده هر 

روز گوشه  کناری از کوه و کمر را برای استقرار خودش تدارک ببیند.

 فرهنگ بی فرهنگ/ صدای باخت بلژیک در مقابل مراکش در جام جهانی قطر 
از بروکســل بلند شــد. هواداران تیــم ملی بلژیک اموال عمومــی در خیابان 
را تخریب و اشــیایی را به ســمت افســران پلیس پرتاب کرده انــد. این، آن 

فرهنگی بود که دائم در بوق و کرنا می کردند.

  تلنگر  

زنده باد دیکتاتوری!!

»مغازه اش را به آتش بکشید«؛ این حکم 
دادگاه مجازی ویرانی طلبان اســت برای 
کاســب آجیل فــروش بازار ســنندج به 
جرم دســت دادن با سیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهــور ایران. حکمی که نشــان 
می دهد، آشــوب های ۱۴0۱ یک هدف 
بیشــتر ندارد و آن هم قرار دادن مردم در 

مقابل مردم و در نهایت ویرانی ایران!
ناآرامی هایــی کــه بــا شــعار علیه 
پایانی شــهریور  دیکتاتوری در روزهای 
کلید خورد و به دنبــال آن بود که مردم را 
با شعارهایی علیه دیکتاتوری و به نام زن، 
زندگی و آزادی به خیابان بکشــاند، حاال 
در روزهای ابتدای آذر ماه صحنه ســازی 
و فریب را کنار گذاشــته و با دیکتاتوری 
عریان زندگی مــردم را هدف گرفته اند و 
هر آنچه رنگ و بویی از زندگی و شادی و 

روزمرگی دارد، نشانه می گیرند.
این جماعت کــه مدعی آزادی، قانون 
و انســانیت هســتند، حــاال دادگاه های 
صحرایــی را در بســتر فضــای مجازی 
بــه پا کرده انــد و زندگی کــردن مردم را 

جرم انگاری می کنند!
کاســب  ویرانی طلبــان،  دادگاه  در 
و بــازاری مجرم اســت؛ چــون کره کره 
مغــازه اش را باال می زنــد و می خواهد 
روزی اش را کســب کند! معلم و اســتاد 
دانشگاه مجرم اســت، چون سر کالس 
می دهــد!  درس  و  می شــود  حاضــر 
دانشجویان و دانش آموزان مجرم به شمار 
می آیند؛ چــون به فکر تحصیــل و برپا 
کردن کالس ها هســتند! بازیکن تیم ملی 
فوتبال مجرم اســت، چون در زمین برای 
پیروزی کشــورش می کوشد و از پیروزی 
خوشــحالی می کند! بازیگر و کارگردان 
مجرم است، چون سالن های تئاتر و سینما 
را تعطیل نکرده اســت! حتی ســرمربی 
اروپایی تیم ملی هم مجرم اســت، چون 
بــرای بردن تیمش تــالش و برنامه ریزی 

می کند!
در یــک کالم مــردم مجرمند، چون 
می خواهند از برد تیم ملی شــادی کنند، 
می خواهند ســفر بروند، مــی خواهند 

مهمانی بروند و می خواهند زندگی کنند!
آنها برای دســت یافتن به این هدف، 
با خلق واژه های عجیب همه نشــانه های 
زندگــی را از مردم می دزدنــد. تیم ملی 
کشــور، حافظان امنیت کشور، هموطن 
بودن و احســاس تعلق داشتن به خاک را 
یک به یک جرم انگاری کرده و شرمساری 
را به مردم تحمیل می کنند. بی تردید، این 
پروژه در نهایت بــه دنبال تحمیل جنگ 
و خــون به مردم اســت و اگر مــا مردم، 
 روزی 

ً
این دیکتاتوری را نشــکنیم، حتما

خواهیم رسید که حمله نظامی به مرزها 
و کشته شدن دوســتان و خانواده عزیزان 
نیز با خلق واژه های »مرزهای جمهوری 
اســالمی« و »شــهروندان جمهــوری 
اسالمی« نه تنها توجیه می شود که بر خون 

ما پایکوبی خواهند کرد.
حال سؤال این است که برای شکستن 
دیکتاتوری ویرانی طلبانــه این روزها چه 
باید کــرد؟ چگونه می تــوان این خواب 
شوم دیده شده برای آینده ما را به کابوس 
دشمنان بدل کرد! پاسخ یک جمله است؛ 

»زندگی کنیم.«
برای درهم شکســتن فتنه ۱۴0۱ باید 
شور و شوق زندگی را تا می توانید افزایش 
دهید، بیشــتر کار کنید، بیشــتر مهمانی 
بروید، بیشــتر به فکر دوستان و آشنایان و 
خانواده باشید...؛ لبخند و دیدار و دوستی 

ما قلب فتنه ۱۴0۱ را هدف قرار می دهد.

احمد رجایی
کارشناس سیاسی

رویکرد بحران سازی از خصیصه های اصلی آمریکا 
برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در جامعه بین الملل 
است. اساس و پایه چنین تفکری، »هزینه تراشی« و 
»تغییر رویکرد« برای مدیریت رقبا و مخالفان خود 
انجام می گیرد. جنگ اوکراین سیاســت نانوشته ای 
بود که آمریکا برای اروپا و روســیه برنامه ریزی کرد 
و آنها را به اجبار به ســمت سیاست های هزینه ساز 
سوق داد. این وضعیت به معنای تالش آمریکا برای 
تضعیف روســیه در حوزه های گوناگون اقتصادی، 
نظامی و سیاســی بود و در حــوزه اتحادیه اروپا نیز 
تالشــی برای وابسته سازی قاره ســبز به خود تلقی 
می شــود.  درباره کشور چین و حوزه پاسیفیک هم 
آمریکا به دنبال بحران ســازی است تا بتواند کشور 
چین را در حوزه های گوناگون سیاسی، نظامی و به 
خصوص اقتصــادی مدیریت کند. در نگاه آمریکا، 

»موازنه نظامی در پاســیفیک از ایــاالت متحده و 
متحدانش دور شــده و به سمت پکن میل می کند. 
چین به طــور فزاینده ای از نظر اقتصادی در آســیا 
مسلط می شود و واشنگتن از هرگونه رهبری واقعی 
در تجارت جهانی غایب است. دیپلماسی چین در 
حال رشد قهرآمیز و تمرکز بیشتر بر امور داخلی سایر 
کشورهاست و حاکمیت و استقالل آنها را تضعیف 
می کند. اگرچه همــکاری با پکن مطلوب و از نظر 
تئوری امکان پذیر است، اما حتی در زمینه هایی که به 
نظر می رسد منافع ایاالت متحده و چین همپوشانی 
دارند، مانند تغییــرات آب و هوایی و بیماری های 
همه گیر، این همکاری بسیار کم است. این تصویر 
کلی برای پکن بســیار جذاب است: نقش ایاالت 
متحده در منطقه هند و پاسیفیک و فراتر از آن به طور 
پیوسته در حال کاهش اســت که با حضوِر همواره 
در حال رشــد چین همراه اســت. معکوس کردن 
این روند کار آسانی نیست. سال ها طول می کشد و 
خطراتی را در بر خواهد داشت. دیپلماسی می تواند 
به کاهش این خطرات کمک کند، اما فقط به میزان 
محدود. ایــاالت متحده برای دســتیابی به تعادل 

پایدارتر با چین در درازمــدت، به پذیرش افزایش 
تنش در میان مدت نیاز دارد.«

چیــن از نظر آمریکا یکی از محورهای تغییر در 
جامعه بین الملل و نظم نوین جهانی است که جایگاه 
هژمونی این واشنگتن را به خطر انداخته می اندازد؛ 
از این رو آمریکا از راهبردهای گوناگونی برای مهار 
پکن استفاده خواهد کرد.  آنچه از رفتار آمریکا نسبت 
به کشــورهای مخالف رویکرد استکباری می توان 
تحلیل کرد، توجه به این نکته است که ایاالت متحده 
برای موفقیت در مقابل مخالفان خود، نیاز اساسی 
به اجماع ســازی و هزینه کرد دیگران دارد. در واقع، 
این کشــور توان مهار قدرت های بزرگی، همچون 
چین، ایران و روسیه را بدون اجماع سازی و همراهی 
کشــورهای دیگر، به ویژه همسایگان کشور هدف 
را ندارد. مهم ترین ابزار آمریکا در این زمینه معرفی 
آن کشور به منزله یک جریان و یک هویت مخالف 
ســاختار نهادها، خطری برای نسل آینده است. از 
این رو واکاوی تخاصم غرب با چین نشان می دهد، 
آمریکا از حوزه حقوق بشــری بــه دنبال مدیریت و 
هزینه تراشی برای چین است. حمایت علنی آمریکا 

از اعتراضات صورت گرفته در چین نشان می دهد، 
»راهبرد مهار چین« به ایســتگاه داخلی این کشور 
رسیده است و سازمان تروریستی سیا با لیدرسازی 
مخالفــان دولت این کشــور در داخل ســعی در 

جلوگیری از تحقق چین بزرگ را دارد. 
حمایت از آشــوب در داخل چیــن، همچون 
جمهوری اسالمی ایران، به آمریکا کمک می کند این 
کشور در داخل با یارگیری از مردم معترض سیاست 
مهار چین با تاکتیک ناامنی ســازی داخلی امیدوار 
باشــد. مطرح کردن رفتار نامناسب دولت چین با 
مردم خود با هدف اجماع سازی در بیرون با موضوع 
حقوق بشری برای آمریکا این امکان را فراهم می کند 
که تحریم های مختلف بین المللی برای چین در نظر 
بگیرد. در واقع، آمریکا با حمایت علنی از معترضان 
داخل کشــورها، تــالش می کند بــه رویکرد مهار 
کشور ها برسد و حقوق بشری ابزار تبلیغاتی غرب 
در مواجهه با مخالفان خود اســت. مواجهه چین با 
چنین رویکردی آغاز فصل جدیدی از تخاصم غرب 
در شــرق آسیا خواهد بود که می تواند در حوزه های 

گوناگون نیز خود را نشان دهد.

سیاستمهار
آیا آمریکا در اعتراضات چین نقشی دارد؟

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

تحققعینیرأفتاسالمی
آزادی بیش از ۱۳۰۰ زندانی پشیمان طی سه هفته گذشته

رأفت اســالمی در مجازات اســالمی بیان کننده این 
نکته اســت که مجازات در اسالم به منظور اصالح و 
تأدیب افراد است و اگر پشیمانی در عمل و رفتار فردی 
مشخص شد، حاکم اســالمی می تواند در مجازات 
او تخفیف اعمال کند. البته روشــن است که رأفت و 
بخشش اسالمی ضوابط و شرایطی دارد و فرد باید از 

آن شرایط برخوردار باشد. 
به عبارت دیگر، فردی که مرتکب جرم می شــود، 
در عیــن حال که باید مجازاتی عادالنه را تحمل کند؛ 
اما باید همواره راه بازگشــتی داشــته باشد تا بتواند با 
امید به گذشــت حاکم اســالمی به آغوش خانواده و 
جامعه بازگردد. از سوی دیگر، عفو مجرمان می تواند 
تأثیــر فراوانی در کاهش درد و رنــج خانواده هایی که 
سرپرست آنها در زندان به ســر می برد، داشته باشد؛ 
چرا که در واقع خانواده مجرمان نیز با زندانی شــدن 
آنها مجازات می شوند. در حقیقت، عفو مجرمانی که 
به معنای واقعی کلمه از کرده خود پشــیمان  هستند و 
ندامت در آنها مشخص است، هم برای زندانیان دارای 
آثار تربیتی است و هم برکات فراوانی برای خانواده های 
آنان دارد. قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران بر اساس 
رویه ای که سال هاســت آن  را اجرا می کند، هر ســاله 
به مناســبت  فرارســیدن اعیاد مذهبی و ملی، با تأیید 
رهبر معظم انقالب، چندین هزار فــرد زندانی را که 

آثار ندامت در آنها مشــخص بوده و شاکی خصوصی 
ندارند، مورد عفو  و بخشودگی قرار می دهد.

 B ِاعمال ارفاقات قانونی 
هجدهــم مهرمــاه، حجت االســالم والمســلمین 
محســنی اژه ای در خالل دیدار بــا جمعی از علمای 
اهل ســنت گفت: »افرادی که در جریان اغتشاشات 
اخیر، در زمــره عناصر کم گناه گنجانده می شــوند، 
شامل ســه مرحله ارفاق می شوند؛ در مرحله نخست 
با تمهیدات اندیشیده شــده و تبدیل قرارها، این افراد 
تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می شوند؛ در مرحله دوم، 
چنانچه در مدت آزادی و انتظار برای برگزاری دادگاه، 
از عمل ارتکابی خود پشــیمان و متنبه شده باشند و در 
اعمــال و کردار این را ثابت کننــد، در مرحله صدور 
رأی مشــمول ارفاق می شوند؛ در مرحله سوم نیز پس 
از صدور رأی و محکومیت، چنانچه رفتار پسندیده از 
خود بروز دهند و از مرتکب نشدن مجدد جرم از ناحیه 
آنها اطمینان حاصل شود، با تأسیسات ارفاقی قانونی 

مواجه می شوند.«
رئیــس قوه قضائیــه در دیدار ماه گذشــته خود با 
دانشــجویان بیرجندی نیز در پاســخ به درخواســت 
تعدادی از آنها برای آزادی دانشــجویان دستگیر شده 
در  قضایای اخیر، وعده داد با دانشجویانی که از عوامل 
اصلی اغتشاشات نبوده و فریب خورده بودند، با رأفت 

اســالمی برخورد خواهد شد. قاضی القضات در این 
دیدار تصریح  کرد: »پرونده دانشــجویان بازداشتی به 
تناســب جرم، دانشــجو بودن، خانواده فرد بازداشت 
 شده و ارفاقاتی که قانون در نظر گرفته است، مالحظه 

و بررسی می  شود.«

 B دستور ویژه  قاضی القضات 
اما شــنبه هفته گذشــته )۵ آذر( نیز حجت االســالم 
والمســلمین محســنی اژه ای بــه مناســبت پیروزی 
ملی پوشــان تیم فوتبال کشــورمان در برابر تیم ولز در 
مسابقات جام جهانی فوتبال و شعف و شادمانی پدید 
آمده در سراســر ایران اســالمی به مناسبت این برد، 
خطاب بــه مراجع ذی ربط قضایی بــرای بهره مندی 
زندانیان از ارفاقات قانونی و بازگشت آنان به آغوش گرم 
خانواده، یک دستور ویژه صادر کرد؛ در این دستور آمده 
بود: »نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره مندی 
از ارفاقات قانونی را دارا می باشــند، نهایت مساعدت 
و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشــت 
آنها به آغوش گرم خانواده های شــان در اولین فرصت 
ممکن فراهم گردد.« البته در دستور رئیس دستگاه قضا 
تصریح شده بود: »بدیهی است کسانی که در قضایای 
اخیر مرتکب جنایت شــده و مدافعان امنیت مردم را 
شهید و مجروح کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند 
و قرآن را ســوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیستند 

و تأکید ما این اســت که برای عناصر و مسببان اصلی 
اغتشاشات اخیر، هیچ جای ارفاقی وجود ندارد.«

پس از این دستور ویژه، مقامات قضایی استان های 
گوناگون کشــور، اقدامات الزم را بــه منظور اجرایی 
شدن دستور رئیس قوه قضائیه در دستور کار قرار داده 
و تعدادی از زندانیان واجد شــرایط را آزاد یا مشمول 
تســهیالت و ارفاقات قانونی کردند. در همین راستا، 
طبق اعالم روابط عمومی قوه قضائیه، ظرف شش روز 
پس از دســتور ویژه رئیس عدلیه، در مجموع بیش از 
هزار و ۲00 زندانی از زندان های مختلف کشور آزاد 
شده و به کانون گرم خانواده بازگشتند. در میان افرادی 
که بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه، از ارفاقات قانونی 
برخوردار شدند، بازداشت شدگان وقایع اخیر کشور که 

واجد شرایط قانونی بودند نیز حضور داشتند.
این در حالی است که پیشتر و حدود سه هفته قبل 
نیز رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از 
عفو و آزادی ۱00 نفر از دستگیرشــدگان اغتشاشات 
اخیر در این اســتان خبر داده و گفتــه بود: »با عنایت 
به منویات رهبر معظم انقــالب و تأکیدات رئیس قوه 
قضائیــه و بررســی های انجام گرفته، یکصــد نفر از 
دستگیرشدگان اغتشاشــات اخیر که دچار هیجانات 
شــده و کمتر مقصر بوده  و دارای ارتباطات شبکه ای و 

سازمانی نیز نبودند، آزاد شدند.«
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چرا تبادالت تجاری با 
عراق مهم است؟

در سیاســت های اقتصادی هر کشــوری، 
تجارت با همســایگان از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است؛ چرا که از یک سو به واسطه 
میان همســایگان،  فاصله جغرافیایی کم 
هزینه های تجاری جابه جایی کاالها کمتر 
بــوده و در نتیجه تبادالت با کشــورهای 
همســایه به صرفه تر است و از سوی دیگر 
افزایش مبادالت تجاری و اقتصادی میان دو 
کشور به معنای گره خوردن سایر تعامالت 
شامل تعامالت سیاسی و حتی امنیتی و... 
است؛ مســئله ای که می توان از آن به منزله 
یکی از دالیــل اهمیت مراودات تجاری و 

اقتصادی میان همسایگان نام برد.
در روزهای گذشــته، نخست وزیر عراق 
در ســومین ســفر خارجی خود پس از 
اردن و کویت راهی تهران شد؛ سفری که 
برخالف دو سفر اول وی به سوژه مهمی 

در محافل عراقی تبدیل شد. 
آنچــه مباحــث اقتصــادی را در ایــن 
ســفر پررنگ کرده، مســیر اتخاذ شــده 
دیپلماســی دولت ســیزدهم است.  در 
مسیری که نشــان می دهد، بخش مهمی 
از مذاکرات و نتایج این ســفر مربوط به 
همکاری های اقتصادی و تجاری است؛ 
چرا که عراق بــه منزله یکی از مهم ترین 
کشورها در میان ۱۵ همسایه ایران مطرح 
اســت که اشــتراکات فراوان فرهنگی، 
تاریخی و مذهبی نقش این کشور را حتی 
در مقایسه با سایر همسایگان متمایز کرده 
اســت. در ذیل برخــی از دالیل نقش و 
جایگاه ویژه عــراق در روابط اقتصادی با 

ایران بررسی شده است: 
۱ـ همســایگی و دارا بودن بیش از ۱۴00 
کیلومتر مرز مشــترک زمینــی، دریایی و 
نزدیکی جغرافیایی این دو کشــور به هم 
موجب  شــده است مبادالت کاالیی میان 
دو کشــور با حداقل ریسک و هزینه انجام 
شــود. افزون بر این،  تجارت  با  کشورهای 
 همســایه، از جمله عراق  موجب  کاهش  
مشکالت  انتقال  پول  کاالها ست. مسئله ای 
که همچنان به مثابه یکی از مشکالت ما در 
تبادالت تجاری پابرجا بوده و شاید بتوان 
آن را یکی از دالیل تأکید دولت ســیزدهم 
بر افزایش مراودات تجاری با همسایگان ـ 

به ویژه عراق ـ دانست. 
۲ـ موضوع ترانزیت و درآمدهای حاصل 
از آن را می توان یکی از موضوعات جدید 
درآمدی در اقتصاد ایران دانست. مسئله ای 
که اگر به آن توجه کافی شــود، به تنهایی 
تــوان و امکان بی نیازی اقتصــاد ایران از 
درآمدهای نفتــی و جایگزینی آن را دارد. 
عراق به لحــاظ ترانزیتی اهمیت فراوانی 
دارد؛ زیــرا حلقه واصل آســیا و به طور 
خاص ایران به دریای مدیترانه و همچنین 
قاره آفریقاســت. از ســویی، بر اســاس 
سیاســت های دولت ســیزدهم تبادالت 
اقتصادی با مجموعه کشورهای آفریقایی 
از اهمیت باالیی در تجارت خارجی ایران 
برخوردار اســت؛ به گونه ای که مبادالت 
تجاری ایران با این قاره طی شش ماهه اول 
سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل رشدی ۵0 درصدی داشته است. 
۳ـ عراق سال هاست که درگیر جنگ های 
خارجی و داخلی بوده اســت؛ به گونه ای 
که کلیه زیرساخت های این کشور اعم از 
آب، برق، بنــادر و ریل آهن و... یا از بین 
رفته یا در ســطح نازلی قرار دارد؛ از این 
رو بازسازی این کشــور که از ضروریات 
توسعه است، می تواند بازار مناسبی برای 
کشور ما به منزله همسایه ای که با آن مرز 

مشترک داریم، ایجاد کند.

وحدتدوملت
نگاهی به دیدار نخست وزیر جدید عراق با رهبر معظم انقالب

سفر »محمد شیاع الســودانی«، نخست وزیر 
جدید عراق به ایران و دیــدار او با رهبر معظم 
انقالب از ابعاد گوناگون قابل توجه است. در 

این باره ذکر چند نکته مهم ضروری است:

این سفر نخستین سفر خارجی السودانی 
بــه یــک کشــور غیرعربــی در مقــام ۱

نخست  وزیری اســت. او پیش از این به دو کشور 
عربی »اردن« و »کویت« سفر کرده بود. در واقع، 
دیدار الســودانی از ایران ضمن آنکه دور از انتظار 
نبود؛ معنای عمیق تری دارد؛ زیــرا افزون بر آنکه 
عراق و ایران مناسبات ریشه داری در ابعاد گوناگون 
دارند، نخســت وزیر جدید این کشور برخاسته از 
پیشــنهاد و اجماع گروه هایی اســت که با تهران 
همسویی بیشتری دارند. تبریک رهبر فرزانه انقالب 
به السودانی و توصیف وی به منزله فردی مؤمن و 

توانا نشان دهنده این واقعیت است.
 

نگاه راهبــردی ایران به عــراق به منزله 
کشوری با پیشینه تاریخی و تمدنی، ناظر 2

به تحقق جایگاه واقعی این کشور در منطقه است؛ 
نکته مهمی که از دیدگاه آیت  الله العظمی خامنه ای 
به نفع جمهوری اسالمی بوده و السودانی شخصی 
اســت که توانایی رساندن عراق به جایگاه شایسته 
خود را دارد.  طی ســال های اخیــر، عراق دچار 
تشتت درونی شده و به همین دلیل تشکیل دولت 
جدید به دلیل انســداد سیاسی حدود یک سال به 
طول انجامیــد. رهبر معظم انقــالب در دیدار با 

الســودانی بر این نکتــه تأکید فرمــوده و یکی از 
ضرورت های اساســی رســیدن عراق به جایگاه 
واقعی خود را، انســجام و وحدت مجموعه های 
داخل عراق برشــمرده و افزودنــد، یکی دیگر از 
الزامــات این پیشــرفت، اســتفاده حداکثری از 
نیروهای جوان و پرانگیزه عراق اســت.  نکته قابل 
توجه آن است که انتخابات زودهنگام عراق در سال 
گذشته به دلیل اعتراض مردمی به ساختار نارکارآمد 
و فاسد برگزار شد؛ بنابراین تأکید بر جوان گرایی به 
منظــور ایجاد چهره ای موجــه از دولت جدید که 
رهبر حکیم انقالب به آن اشاره فرموده اند، در واقع 
جزء مطالبات مردم عراق برای حل مشکالت این 
کشور، به ویژه در ابعاد اقتصادی و خدماتی است. 

 عراق دشمنان داخلی و خارجی متعددی 
دارد که ثبات و پیشــرفت این کشــور را 3

برنمی تابند. در ســطح جهانی، دولت هایی، چون 

آمریکا و انگلیس و در ســطح منطقــه نیز برخی 
کشورها تمایلی به آرامش عراق نداشته و به ویژه با 
مناسبات حســنه بغداد با تهران مخالف هستند. 
هشــدار  رهبر فرزانه انقالب اســالمی نسبت به 
دشــمنانی که شــاید در ظاهر هم اظهار دشمنی 
نکنند، اما دولتی همچون دولت السودانی را قبول 

ندارند؛ حاکی از این واقعیت در عراق است. 

پرونده امنیتــی میان ایران و عراق، به ویژه 
طی ماه های اخیر وارد مرحله حساســی 4

شــده و به همین دلیل بخش مهمی از بیانات رهبر 
معظم انقالب در دیدار با نخست وزیر عراق به این 
امر اختصاص داشت. تشدید تحرکات گروه های 
تروریستی، مانند کومله و دموکرات که افزون بر نفوذ 
و عملیات در مرزها، شــامل تحریک رسانه ای در 
اغتشاشات جاری ایران شده، از جمله دغدغه های 
جمهوری اسالمی است که بارها به مقامات عراقی 

و دولت اقلیم کردستان گوشزد شده است. به همین 
دلیل رهبر معظــم انقالب ضمن تأکید بر حمایت 
جمهوری اسالمی ایران از امنیت عراق، بر این نکته 
تأکید کردند که ناامنی های موجود در برخی مناطق 
عراق مستلزم آن است که دولت مرکزی اقتدار خود 

را به آن مناطق گسترش دهد.

 پیگیری و توسعه مناســبات اقتصادی ـ 
تجاری از دیگر محورهــای مورد تأکید ۵

رهبر فرزانه انقالب در دیدار با نخست وزیر عراق 
بود. ایران و عراق پیشــتر توافق کرده بودند حجم 
مبادالت اقتصادی و تجاری خود را تا ســقف ۲0 
میلیارد دالر در ســال افزایش دهند. با این حال، با 
وجود ظرفیت باالی دو کشور، حجم مبادالت دو 
طرف در حــد مطلوب نیســت. همچنین طرح 
راه  آهن خرمشــهر- بصره به منزله یکی از خطوط 
ترانزیتی مهم در بین کشــورهای محور مقاومت، 

هنوز پیشرفت قابل توجهی نیافته است.  
تأکیــد رهبــر معظــم انقــالب در مالقات با 
الســودانی این بود که در همه تفاهم ها، به ویژه در 
بخش همکاری های اقتصــادی و مبادالت کاال و 
ارتباطات ریلی به سمت عمل و اقدام پیش برویم. 
ایشان همچنین با اشاره به برخی اراده ها برای پیش 
نرفتن تفاهم ها و همکاری هــا میان ایران و عراق، 
فرمودنــد: »باید با عمل و اقدام بر این اراده ها غلبه 

کرد.«
در پایان باید گفت، بــا روی کار آمدن محمد 
السودانی در مقام نخســت وزیر جدید عراق، افق 
توسعه همکاری های همه جانبه تهران ـ بغداد بیش 
از پیش روشن شده و با ادامه این روند، ثبات بیشتر 
در عراق و منطقه و نیز کاهش دخالت دشــمنان، 
به ویــژه آمریکایی ها در عراق و منطقه رقم خواهد 

خورد. 

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد 

بین الملل

اتحادعلیهتروریسم
هماهنگی دیپلماسی و میدان در مواجهه با گروهک ها

پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی ایران، 
گروهک هــای کوملــه و دموکــرات ضمــن 
هماهنگــی کامــل با رژیــم بعــث و صدام، 
جنایت های گوناگونی را به اســم تجزیه طلبی 
مناطــق کردی کشــور در پیــش گرفتند. این 
اقدامــات خصامانه اگرچه خیلی زود از طرف 
مناطق کردنشــین کشور طرد شــد و استقبال 
مردمی را به همراه نداشــت؛ اما جنایت ها تا 
ســال ۱۳۷۵ به شــدت پیگیری می شد تا در 
این ســال با عملیات های موفق سپاه، ضربات 
سختی بر گروهک های ضعیف شده وارد کرد. 
در آن دوران، اقلیم کردستان عراق واسطه شد 
تا در ازای خلع ســالح و زندگــی عادی آنها، 

عملیات های سپاه متوقف شود.
با وجود این تعهد، نه تنها گروهک ها خلع 
سالح نشــدند؛ بلکه افزون بر افزایش مقرها 
و خرید ســالح، انشــعابات جدید با حمایت 
مالی و آموزشــی رژیم صهیونیستی ایجاد شد 
که نشــان از طراحی برای ناامن سازی مناطق 
غربی کشــور داشــت. این در حالی است که 
جمهوری اسالمی ایران چندین بار به صورت 
کتبی و شفاهی تعهدات اقلیم را یادآور شده، اما 
متأســفانه نه تنها پاسخی از طرف دولت اقلیم 
داده نشــد؛ بلکه ارتباطات رژیم صهیونیستی 
و آمریــکا با گروهک ها از طریــق اقلیم انجام 

می گیرد.
در همیــن راســتا، از ســال ۱۳9۵ طرح 
»راسان« از سوی رژیم صهیونیستی، آمریکا و 

گروهک ها در قالب چند گام آغاز به کار کرد: 
۱ـ ادغام گروهک ها به منظور ایجاد انســجام 

علیه جمهوری اسالمی ایران با هدایت مستقیم 
رژیم صهیونیستی؛ تالش صهیونیست ها تا آنجا 
بود که به گروهک ها اعالم کرده اند در صورت 

ادغام، کمک ها را ادامه خواهند داد؛ 
۲ـ اســتقرار در ارتفاعات نزدیک به مرزهای 
جمهوری اسالمی ایران به منظور ارتباط با سر 

پل ها در استان های کردنشین؛
۳ـ انجــام ترورهای کور و خرابــکاری برای 
 از سال 

ً
ناامن ســازی اســتان های غربی. صرفا

۱۳9۵ تاکنــون، ایــن گروهک هــا ۴9 حمله 
تروریســتی در داخل و نزدیک مرزهای ایران 
انجام داده اند که در نتیجه ۲۴ نفر شــهید و ۳۲ 

نفر زخمی شده اند.
گفتنی اســت،گروهک ها از این طراحی به 

چند دلیل استقبال کردند:
الف ـ جلب کمک ها و پشتیبانی های بیشتر از 

رژیم صهیونیستی و آمریکا؛ 
ب ـ با توجه به اینکه در سال های اخیر حتی در 
جذب نیرو با مشــکل مواجه بودند، این طرح 
را فرصتی برای بازسازی کادر خود به حساب 

می آوردند؛

ج ـ احساس اینکه می توانند نقش آفرینی بیشتری 
در مناطق کردی، به ویژه برای ایجاد آشوب پیدا 

 کنند. 
تروریســت ها که خــود را در اجــرای این 
طرح موفق می دیدند، از ابتدای ســال گذشته 
اقدامات کوری را در مناطق غربی آغاز کردند؛ 
از جمله ترور فرمانده سپاه پیرانشهر و چند نفر 

از مسئوالن و بسیجیان.
بر همین اســاس، نیروی زمینی سپاه سال 
گذشته و ســال جاری با شناســایی مقرهای 
تروریســت ها طی چند مرحله اقدام به انهدام 
تأسیســات ایشان کرد و شــیرازه طرح موسوم 
به »راســان« را در هم شکست؛ به گونه ای که 
افزون بر انهدام مقرهای اصلی، انبارهای مهم 
تسلیحات گروهک ها نابود شد. اقدامی که هم 
ایران،  اقتدار جمهوری اسالمی  نشــان دهنده 
اشــراف اطالعاتی و اراده در زمینه مواجهه با 

تهدیدات در سطوح گوناگون است.
در کنار عملیات قاطع علیه تروریســت ها، 
جمهوری اســالمی ایران ضمن ارســال نامه 
به ســازمان ملل و دولت مرکزی عراق و اقلیم 

کردستان با ارائه بیش از ۷0 سند درباره مقرها 
و مراکز آموزشی، تجمعات و جناح های مسلح 
تروریست ها و تجزیه طلب ها برای حل و فصل 
موضوع از طریق مذاکــره اعالم آمادگی کرده 

است. 
جمهوری اسالمی ایران در هماهنگی بین 
میدان و دیپلماسی، پیشنهادهای سازنده ای را 
به نفع منافع ملی دو ملت عراق و ایران مطرح 

کرده که در سه خواسته اصلی بیان شده است:
۱ـ دولت عراق باید با استقرار نیروهای انتظامی 
و نظامی دولت مرکزی یا اقلیم کردســتان در 
مرز مشترک کردستان عراق و ایران مسئولیت 
حفاظت از مرزهای مشترک را بپذیرد. در حالی 
که اکنون سال هاست ســرزمینی به طول ۱۵0 
کیلومتر و عــرض ۲0 کیلومتر در داخل خاک 
عراق از شمال عراق )حدفاصل داالمپرداغ تا 
مقابل قلعه دیزه( از ســوی اقلیم کردی و بدون 
اجازه و اطــالع دولت مرکزی عراق در اختیار 

ضدانقالب قرار گرفته است؛
۲ـ خلع سالح کامل گروهک ها؛

۳ـ خــودداری از پنــاه دادن تروریســت ها و 
گروه های مســلح، کمپ های آموزشــی آنها 
و اقدامات شــان که تهدید علیــه امنیت ملی، 
حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسالمی 

ایران.
در ایــن میان، حضور نخســت وزیر جدید 
عراق در ایــران و رویکرد مثبت دولت مرکزی 
عراق نشــان می دهــد، می توان امید داشــت 
که با قاطعیــت دولت مرکزی عــراق پرونده 
تروریست ها در عراق، مانند منافقین بسته شود. 
این عزم در هر دو دولت ایران و عراق به خوبی 
دیده می شود و این موضوع را می توان در ابراز 
نگرانی صهیونیست ها و رسانه های نزدیک به 

گروهک ها به خوبی مشاهده کرد.  

مصطفی بزرکار
 معاون سیاسی

نیروی زمینی سپاه 

میثم مهرپور
کارشناس اقتصادی
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اتمی جنگ انتقادازماسکتوهمآمریکایی
وزیر خارجه روســیه از اظهارات مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آلمان درباره لزوم ایجاد نظام امنیتی 
جدید برای اروپا علیه مسکو انتقاد کرد.سرگئی الوروف گفت: 
» هیچ برنده ای در جنگ اتمی وجود نخواهد داشــت و نباید 

اجازه داد که چنین جنگی آغاز شود.« 
وی افزود: »گســترش بی پروای ناتو اصول اساسی سازمان 
امنیت و همکاری اروپا را تضعیف کرد. آمریکا و ناتو در تالش 
هســتند ســلطه خود را بر تمام نقاط جهان تحمیل کنند. آنها 
می خواهند روســیه را از اروپا بیرون رانند تا کل اتحادیه اروپا 

تحت کنترل شان باشد.«

مشــاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاســت جمهوری دونالد 
ترامپ در یادداشتی اذعان کرد: »تحریم ها فقط آثار خودتوهمی 
ایجــاد می کنند؛ به انقالب فرهنگی در سیاســت های تحریمی 
نیازمندیم.«»جان بولتون« در وبگاه نشریه »هیل« مرتبط با کنگره 
آمریکا نوشت: »ما نتوانسته  ایم درک کنیم که اهداف تحریم  های ما 
فریبکارانه و خالقانه هستند و راهبردهای فرار و کاهش موفقیت را 
ایجاد می  کنند.«وی ادامه داد: »ما به تحریم  ها به  مثابه یک عالمت 
برتری نسبت به جنگ اقتصادی واقعی راضی بوده  ایم. بنابراین، 
جای تعجب نیست که تحریم  ها اغلب فقط تا حدی مؤثر بوده اند 

یا حتی بدتر از آن، اثرات خودتوهمی به شمار می آیند.«

رئیس جمهــور فرانســه، در مصاحبــه ای با برنامــه تلویزیونی 
»صبح بخیر آمریکا«، اعالم کرد اقدام ایالن ماســک در تســهیل 
سیاست های نظارت بر محتوا در توئیتر، مسئله مهمی است.ایالن 
ماسک که ثروتمندترین مرد جهان است، از زمانی که توئیتر را در 
اکتبر خریداری کرده است، بعضی از حساب هایی که پیش از این 
مسدود شده بودند؛ از جمله حساب دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ســابق آمریکا را برگردانده است. اظهارات رئیس جمهور فرانسه 
پس از انتشار گزارشی مطرح شد مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا تهدید 
کرده است توئیتر را ممنوع کند مگر اینکه ایالن ماسک به مقررات 

جدی این بلوک در زمینه نظارت بر محتوا عمل کند.

از زمــان  آغاز جنــگ اوکرایــن، آمریکایی ها به جز 
کمک های نظامی و مالی خود به کی یف، خواســتار 
حضور همه جانبــه و کمک های مالی اروپا به اوکراین 
شدند تا شاید بتوانند جلوی پیشروی ارتش مسکو در 
خاک این کشــور را بگیرند. آمریکایی ها در عین  حال 
با اعمال تحریم های بی ســابقه علیه دولت روسیه، در 
تالش بودنــد اوضاع را به نفع اوکراین تغییر دهند. در 
زمین جنگ، این اقدامات موجب عقب نشینی روس ها 
نشد و در زمین سیاست و اقتصاد نیز تأثیری در تصمیم 
روسیه برای »غیرنظامی کردن« اوکراین نداشت. با این  
حال، گذشت چند ماه از این جنگ نشان داد تحریم ها 
و فشارهای اقتصادی به جز اینکه روسیه را هدف قرار 
داده، به متحدان اروپایی آمریکا نیز رحم نکرده است. 
کشــورهای اروپایی به دلیل تحریم هایی که آمریکا و 
اتحادیه اروپا علیه روســیه اعمال کردند، دسترسی به 
منابع گازی روســیه را از دســت دادند و به استقبال از 
یک زمستان بسیار سرد در این قاره رفتند. این در حالی 

بود که از نظر مالی، آنها همچنان تحت فشــار آمریکا 
قرار داشتند که به جز دست وپنجه نرم کردن با بحران 
اقتصادی در داخل مرزهای شان، به اوکراین نیز کمک 

کنند.
در حالی که آمریکا نیز هر ماه بودجه جدیدی برای 
کمک نظامی به اوکراین تصویب می کند، اما فشارهای 
این کشــور بر متحد انــش در اروپا باعث شــده، این 
کشورها دیگر اعتمادی به آمریکا نداشته باشند. ایجاد 
انفجار در خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا برای اولین 
بار انگشت اتهامات را به سمت واشنگتن برد و منابع 
خبری گفتند آمریکا برای قطع کامل وابستگی اروپا به 
روسیه به چنین اقدامی دست زده است. در عین  حال، 
آمریکا پس از خودداری عربستان از افزایش تولیدات 
نفتی اش، به بزرگ ترین صادرکننده نفت و گاز به اروپا 
تبدیل شد و از این مسیر توانست درآمد مالی هنگفتی 
کسب کند. بر همین اساس، حاال اروپایی ها احساس 
می کنند سرشان در ماجرای جنگ اوکراین کاله رفته 
و آمریــکا در حالی همه آنها را با بحران مالی و انرژی 
روبــه رو کرده که خود بــه بزرگ ترین برنده این جنگ 

تبدیل شده است!
پایگاه خبری »پولیتیکو« بر همین اساس گزارش 
داده اســت، در حالی  که 9 ماه از آغاز جنگ روسیه و 

اوکراین می گذرد، روند ایجاد شکاف در جبهه غرب 
که »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه خواستار 
آن بوده، آغاز شده اســت. طبق این گزارش، مقامات 
ارشد اروپایی از دولت جو بایدن خشمگین هستند و 
آمریکایی ها را به ثروت اندوزی از جنگ متهم می کنند، 
آن  هم در زمانی که به باور آنها رنج جنگ را اروپایی ها 

به دوش می کشند.
یک مقام ارشــد اروپایی به این رســانه آمریکایی 
گفت: »واقعیت این است که اگر به ماجرا با عقل سلیم 
نگاه کنم، کشــوری که بیشــترین منفعت را از جنگ 
می برد، آمریکاســت؛ زیرا در حال فروش گاز بیشــتر 
با قیمت باالتر است، ضمن آنکه سالح های بیشتری 
هم می فروشــند.« پولیتیکو نوشت، این اظهارات تند 
که در محافل خصوصی و علنــی مورد تأیید مقام ها، 
دیپلمات ها و وزیران دیگر کشــورهای اروپایی است، 
خشم فزاینده اروپایی ها از آمریکا را نشان می دهد، حال 
 از مسموم شدن فضا میان متحدان 

ً
آنکه کرملین احتماال

دو سوی آتالنتیک خرسند خواهد شد. 
این مقام اتحادیه اروپا با بیان اینکه آمریکا و اروپا در 
یک مقطع مهم تاریخی قرار گرفته اند، گفت: »قیمت 
باالی انرژی در حــال تغییر دادن افــکار عمومی در 

کشورهای اروپایی علیه آمریکاست.«

»جوزف بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا هــم در مصاحبه ای بــا »پولیتیکــو« از آمریکا 
خواســت دغدغه های کشــورهای اروپایی را در نظر 
گرفته و به آنها توجه داشــته باشد. بورل اظهار داشت، 
آمریکایی ها که دوستان ما هستند، تصمیم هایی اتخاذ 
می کننــد که برای مــا پیامدهای اقتصــادی به همراه 
دارد. البته این مســئله تنها در ماجرای تقابل آمریکا و 
روسیه وجود ندارد و »امانوئل مکرون«، رئیس جمهور 
 اتحادیه اروپا 

ً
فرانسه نیز اشــاره کرده است که احتماال

بزرگ ترین قربانی در ماجرای رویارویی و تقابل آمریکا 
و چیــن خواهد بود. مکرون در ســخنانی در حضور 
فرانســوی های مقیم آمریکا در ســفارت فرانســه در 
واشــنگتن درباره اینکه اروپا و به طور خاص فرانسه، 
قربانی رقابت تجاری بین واشــنگتن و پکن شــوند، 
هشدار داد. وی تأکید کرد، فرانسه و آمریکا ائتالف قوی 
دارند، اما برنامه واشنگتن برای کمک به شرکت های 
آمریکایی، تهدیدی برای فروپاشــی غرب است و این 
تدابیر برای شرکت های فرانسوی به شدت خصمانه به 
شمار می آید. گفتنی است، اشاره رئیس جمهور فرانسه 
به برنامه قانون کاهش تورم در آمریکاســت که شامل 
اعطای کمک هایی به شــرکت های صنعتی به شرط 

تولید محصول در خاک آمریکاست.

 رّد درخواست ترامپ

 

 یــک دادگاه تجدیدنظــر در آمریکا تالش 
»دونالــد ترامپ«، رئیس جمهور پیشــین 
این کشور برای اســتفاده نکردن از اسناد به 
دســت آمده در عمارتــش در »مارآالگو« 
در تحقیقــات کیفری را رد کرد.  به گزارش 
روزنامــه »نیویورک تایمــز«، حکم صادره 
تأکید می کند دستور ماه سپتامبر برای تعیین 
یک داور و منع دولت از اســتفاده از اســناد 
به دســت آمده از جســت وجو نادرســت 
اســت. دادگاه تجدیدنظر مذکور در حکم 
جداگانه ای اعالم کرد، این تصمیم طی هفت 
روز اجرایی می شود و به تیم »ترامپ« اجازه 
می دهد درخواست تجدیدنظر و درخواست 
تعلیــق این تصمیــم را ارائه کنــد. در ماه 
اکتبر، دادگاه عالی آمریکا تالش »ترامپ« 
برای بازنگری کارشناسی ارشد ویژه اسناد 
طبقه بندی شــده از اقامتگاه او در مارآالگو 
را به منزله بخشــی از تحقیقــات فدرال رد 
کرد و از دادگاه تجدیدنظر خواســت آن را 
نیز رد کند.  وزارت دادگســتری آمریکا در 
تالش است مشخص کند آیا می تواند ثابت 
کند که »ترامپ« قانون جاسوسی را نقض 
کرده است یا خیر؟ آیا او به طور غیرقانونی 
اســرار امنیت ملی را مخفی کرده اســت 
یا نه؟ و آیا در مــورد آن دروغ گفته و تالش 
کرده است تحقیقات وزارت دادگستری را 
مختل کند؟ رئیس جمهور پیشین آمریکا به 
دلیل نگهداری از اسناد حساس دولتی پس 
از پایان دوره ریاست جمهوری با تحقیقات 
کیفری فدرال مواجه شــده است که ممکن 
است به طرح اتهام نقض »قانون جاسوسی 
۱9۱۷« علیه وی منجر شود. براساس قانون 
مذکور، انتشــار اسنادی که می توانند سبب 
خدشه وارد شدن به امنیت ملی شوند، جرم 

به شمار می آید.

مصوبه ای علیه اعتصاب

 
بنابر گزارش روزنامه »شیکاگو تریبون«، این 
الیحه که به تازگــی در مجلس نمایندگان 
بــا ۲90 رأی موافــق و ۱۳۷ رأی مخالف 
تصویب شده بود، در سنا با ۸0 رأی موافق در 
مقابل ۱۵ رأی مخالف به تصویب رسید. این 
مصوبه باید به کاخ سفید برود تا جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا با امضای خود آن را 
به قانون تبدیل کند. این مصوبه اتحادیه های 
کارگری را موظف می کند حقوق کارکنان 
بخش راه آهن را افزایش دهند. توافق موقتی 
که سپتامبر گذشته با حمایت بایدن مذاکره 
شد، از سوی مذاکره کنندگان بخش کارگری 
پذیرفته شد؛ اما همه اتحادیه های مربوط به 
خطوط راه آهــن آن را امضا نکردند. بایدن 
در بیانیــه ای پس از رأی گیری ســنا گفت: 
»ما با همــکاری یکدیگر از وقوع فاجعه در 
کریسمس در میوه فروشی ها، محل های کار 
و در جوامــع خود جلوگیــری کردیم.« در 
صورت آغاز اعتصــاب، فعالیت حدود ۷ 
هزار قطار متوقف می شد که روزانه بیش از 

۲ میلیارد دالر خسارت به بار می آورد.

پیشخوان

جهان

استعفای »ندیمه ویلیام«، ولی عهد انگلیس در 
پی رفتار نژادپرستانه وی با یک زن سیاه پوست 
پــرده دیگری از عمق نژادپرســتی را در داخل 
خاندان سلطنتی به نمایش گذاشته و با واکنش 

منفی افکار عمومی مواجه شده است.
»ریشی ســوناک« نخست وزیر انگلیس به 
تازگی به رسانه ها گفته بود، نژادپرستی هر کجا 
که رخ دهد، باید با آن مقابله شود. او تالش کرد 
از موضع انتقادی نسبت به حوادث داخل کاخ 
سلطنتی فاصله بگیرد؛ اما گفت پیشرفت های 
صورت گرفته بــرای مقابله با نژادپرســتی به 

معنای پایان تالش ها در این زمینه نیست.
رســانه های انگلیس بالفاصلــه بعد از این 
صحبت ها، گزارش دادند که خانم »ســوزان 
هوســی« ۸۳ ســاله ندیمه ویلیام از وظایف 
ســلطنتی خــود کناره گیــری و بابــت رفتار 
نژادپرســتانه خــود در کاخ عذرخواهی کرده 
اســت. طبق گزارش های منتشر شــده، او در 
مراســمی در کاخ ســلطنتی برگزار شــد، از 
خانــم »انگزی فوالنی«، فعــال مدافع حقوق 
سیاه پوســتان و مدیر مؤسســه خیریه »سیستا 

اســپیس« درباره اصلیتش پرســیده اســت. 
هنگامی که نامبرده از پاســخ طفــره می رود، 
هوسی موهای فوالنی را کنار می زند تا نامش 
را از روی برچسب لباسش بخواند؛ سپس از او 

می پرسد که متعلق به کدام بخش آفریقاست. 
 در گفت وگو با رســانه های 

ً
فوالنی بعــدا

انگلیس رفتــار ندیمه ویلیــام را اهانت آمیز و 
نژادپرســتانه خواند و افزود: »اصرار هوســی 
درباره افشای اصلیتش، حس بدی را به او منتقل 
کرده است.« سخنگوی کاخ سلطنتی انگلیس با 
انتشار بیانیه ای، از این حادثه ابراز تأسف و ادعا 
کرد،استعفای هوسی از مقام خود کار درستی 

بوده است.
اما این رویداد برای مــردم انگلیس یادآور 
مصاحبــه جنجالی »مگان مــارکل« عروس 
پادشــاه درباره عمق نژادپرستی خاندان است. 
هری پسر پادشــاه انگلیس و همسرش مگان 
سال گذشــته در مصاحبه ای مشترک و مفصل 
با یک شبکه خبری آمریکایی، خانواده سلطنتی 
انگلیس را به نژادپرستی نهادینه و دروغگویی 

متهم کردند.

   تحلیل    

سلطنتآپارتاید
پرده جدید از نژادپرستی در خاندان سلطنتی 

 پنجره  

پایانقرنطینه
لغو محدودیت های کرونایی در چین

برخی از شهرهای چین که همچنان گرفتار کرونا 
هســتند، الزام آزمایش و قوانین سخت قرنطینه 
را پس از آن لغو کردند که اعتراضاتی سراسری 
در این کشور بابت محدودیت ها و قوانین جدید 

کرونایی در روزهای گذشته برگزار شد.
چین اعالم کرده است، در روزهای آتی برخی 
قوانین قرنطینه کرونا را لغو می کند و آزمایش های 

مربوطه را نیز کاهش می دهد.
برخی از شهرها در حالی قرنطینه را کاهش 
داده اند که معاون نخست وزیر چین اعالم کرده، 

ویروس ضعیف شده است.
پیام جدید با آنچه مقامات بهداشتی در سراسر 
جهان بیش از یک سال گفته اند، مطابقت دارد؛ 
اما به شــدت با هشــدارهای مداوم چین درباره 
میزان کشــنده بودن این بیماری در تضاد است. 
به نظر می رســد، تمایل نداشتن چین به اجرای 
سیاست »ایمنی جمعی« همراه با باال بردن میزان 
واکسیناسیون که در بسیاری از کشورها اجرایی 
شــد و جلوی تلفات بیشــتر را گرفت، یکی از 
دالیل عدم موفقیت این کشــور در مهار بحران 

کرونا و محافظت از مشاغل و تولیدات بود.

این تغییر در سیاســت گذاری کرونایی پس 
از آن صــورت می گیــرد که خشــم نســبت به 
سخت ترین محدودیت های جهان به اعتراضات 
بی سابقه ای در چین از زمان روی کار آمدن »شی 
جینپینگ« رئیس جمهوری چین در سال ۲0۱۲ 
دامن زده است. سیاست گذاری کرونایی چین به 
شــدت بر اقتصاد این کشور اثر گذاشته و صدها 
میلیون نفر از مردم چیــن را دچار نگرانی کرده 
اســت. مقامات ملی بهداشــت و درمان چین 
می گویند، دولت به نگرانی های جدی بیان شده 
از سوی مردم درباره این محدودیت ها و قرنطینه 

جدید کرونایی رسیدگی می کند.
در این میان، یکی از مراکز شــهری در شرق 
پکن با انتشــار پیامــی اعالم کرد، افــرادی که 
فعالیت های اجتماعی ندارند، دیگر نیازی نیست 
به صورت منظم آزمایش کرونا بدهند. همچنین 
برخــی مناطق در گوآنگژو نیز کــه معترضان با 
پلیس در آن درگیر شده بودند، فعالیت های خود 
را از سر گرفته و ساکنان دیگر نمی خواهند برای 
ورود به رســتوران ها آزمایش منفــی PCR ارائه 

دهند.

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

قارهبازنده
آمریکا چطور اروپا را در ماجرای اوکراین بازی می دهد؟
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بازار
قانونیکهعلیهخود

عملمیکند

نگاهی به تأثیر قانون مالیاتی بر عایدی سرمایه در گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 

فصل جدید روابط تجاری 

 مهم تریــن اتفاقی که در روابط تجاری و 
اقتصادی ایران با ترکمنســتان طی یک 
ســال اخیر رخ داده، حل و فصل برخی 
از مشــکالت میان دو کشــور در حوزه 
حمل ونقل جاده ای اســت. از مردادماه 
ســال ۱۳9۵، یک ســری مشکالت در 
حمل ونقل جــاده ای به وجــود آمد که 
یکی از آنها عوارض موجود برای ســیر 
کامیون های ایرانی از محدوده ترکمنستان 
 
ً
بود. در اســفند ماه سال ۱۳9۸نیز عمال
ســیر واگن های جاده ای ایــران با توقف 
مواجه شــد و تا همین چند ماه پیش نیز 
ادامه داشت؛ اما با مذاکرات انجام شده، 
این مشــکالت از مهرماه ســال جاری 
حل شده اســت. ما با کشور ترکمنستان 
چهار معبر داریــم: معبر ریلی ـ  جاده ای 
ســرخس، معبر لطف آباد، اینچه برون و 
باجگیران اســت که در راستای کریدور 
شــمال ـ جنــوب چندیــن محموله از 
سمت روسیه و بالروس از مرز سرخس 
و اینچه برون وارد کشــور شد و موجب 
شد ترانزیت کشــور تا حدودی با رونق 
مواجه شــود.  کشور ما همواره جزء پنج 
کشور اصلی تأمین کننده نیازهای کاالیی 
ترکمنستان بوده و همیشه پس از روسیه، 
ترکیه و چین جزء کشورهای مهم در بازار 
این کشــور به شمار رفته است. از طرفی 
ما با این کشــور از مــرز باجگیران ۴۵ 
کیلومتر و از مرز لطف آباد ۱00 کیلومتر 
فاصله داریــم؛ بنابراین، صادرات به این 
کشور و واردات از آن به لحاظ هزینه های 
لجستیکی و حمل ونقلی برای دو طرف 
بسیار به صرفه است. از طرفی کاالهای 
ایرانی کــه بازار خوبی در ترکمنســتان 
 کاالهای ساختمانی، انواع 

ً
دارند، عمدتا

پروفیل ها، میلگردها، کاشی و سرامیک، 
رنگ رزین، محصــوالت پلیمری و... 
اســت که شاید یکی از دالیل آن را بتوان 
همین نزدیکــی جغرافیایی دو کشــور 
دانست؛ زیرا می توانیم کاالهایی را که از 
وزن باالیی برخوردار هستند، به راحتی به 
این کشور صادر کنیم که نمونه آن همین 
محصوالت فوالدی و مصالح ساختمانی 
اســت. افزون بر این محصوالت، ما در 
سال های گذشته در یک قلم صادرات۳0 
میلیون دالر ســیب زمینی به این کشور 
صــادر کردیم؛ چرا که ســیب زمینی در 
کشــورهای آســیای میانــه محصول و 
کاالی محبــوب و پرمصرفی به شــمار 
می رود. از سویی ســیب زمینی ایران به 
دلیل کیفیت مناســبش به شدت در این 
کشور بازار مناســبی دارد؛ اما متأسفانه 
در سال جاری با توجه به عوارض وضع 
 
ً
شــده بر صادرات ســیب زمینی، تقریبا
می توان گفــت، این بازار را از دســت 
ترکمنستان  جدید  رئیس جمهور  دادیم. 
این کشــور  که ســومین رئیس جمهور 
بعد از اســتقالل ترکمنستان در دهه ۷0 
به شــمار می رود، دومین ســفر خودش 
بعد از ســفر به روســیه را به ایران انجام 
داد. خــود این موضوع و وجود این نگاه، 
نشان دهنده اهمیت ایران برای این کشور 
همســایه اســت. در کنار این موضوع، 
رئیس جمهور ایران و تیم اقتصادی دولت 
نیز در همین یک ســال اخیر چندین بار 
در قالب اجالس اکو و سران کشورهای 
ساحلی خزر به عشق آباد سفر کرده اند که 
مجموعه این مبادالت و تبادل هیئت ها آن 
هم در رأس مقامات بلندپایه نشانه توجه 
دو جانبه این کشورها به افزایش مبادالت 

و تبادالت اقتصادی فی مابین است.  

رحمت الله خرمالی
مدیرکل آسیای میانه 
سازمان توسعه تجارت

گروه اقتصاد
صبح صادق

یادداشت

عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس 
گفت: »اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، یعنی 
دولت این پیام را به تمام افراد جامعه، اعم از 
افراد حقیقی و فعاالن اقتصادی می دهد که 
هر کس بخواهد در بازارهای ســوداگرایانه 
 زیان می بیند؛ لذا 

ً
ســرمایه گذاری کند، قطعا

باید به سمت سرمایه گذاری در فعالیت های 
مولد حرکت کرد.«

بــه گزارش صبح صــادق، مالیــات بر عایدی 
سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی تصویب شــده و قرار است در صحن 
مجلس مورد بررســی همه جانبــه نمایندگان 
مجلس قرار بگیرد. کارشناسان اقتصادی با اینکه 
اخذ مالیات بر عایدی ســرمایه را عامل مهمی 
در راستای افزایش درآمدهای دولت می دانند و 
معتقدند این پایه مالیاتی مهم باید در کنار سایر 
پایه هــای مالیاتی گنجانده شــود؛ اما معتقدند 
باید به اوضاع اقتصادی که در آن قرار داریم نیز 
توجه شود؛ چرا که هر نسخه ای برای تأثیر دقیق 
و شفابخش باید بنا بر وضعیت جسمانی بیمار 
مورد نظر تجویز شــود، لــذا نمی توان پایه های 
مالیاتی مانند مالیات بر عایدی ســرمایه را تنها 
به این دلیل که در کشــورهای دیگر اجرا شــده 
و موفق هم بــوده، در ایران اجرا کرد. »مرتضی 
عزتی« عضو هیئــت علمی دانشــگاه تربیت 
مدرس در گفت وگو با صبح صادق دالیل خود 
برای عدم تصویب و اجرای فعلی طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه را با ما در میان گذاشته که این 

نظرات را در ادامه می خوانید.
ایــن عضو هیئــت علمی دانشــگاه تربیت 
مدرس در پاسخ به این پرسش که »به نظر شما 
در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، تصویب طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه به نفع سرمایه گذاری 
در اقتصاد خواهد بود یا نه؟« گفت: »متأسفانه در 
کشور ما بسیاری از تصمیم گیری ها براساس نگاه 
به همه جنبه های کار صورت نمی گیرد. بخش 
مهمی از تصمیم گیری هایی که برای اخذ مالیات 
صورت گرفته، فقط ناشــی از نگاه درآمدزایی 
برای دولت ها بوده اســت؛ یعنــی این طرح ها 
مورد بررســی های دقیق و همه جانبه اقتصاد و 
عواملی که در میان مدت و بلندمدت می تواند به 
واسطه اجرای آن طرح روی بخش های مختلف 

اقتصادی تأثیر بگذارد، قرار نگرفته است.«
وی در این باره خاطر نشــان کرد: »یکی از 

دالیلی که مجالــس و دولت ها چه دولت قبلی 
و فعلی روی تصویــب و اخذ مالیات از عایدی 
ســرمایه تأکیــد دارند، جمع شــدن دالالن از 
بازارهای مختلف و به طور کلی ایجاد مانع برای 
 
ً
فعالیت های سفته بازانه در اقتصاد است. اصوال
وقتی از این پایه مالیاتی نام برده می شود، اولین 
موضوعی که به ذهن آقایان خطور می کند، این 
است که با این مصوبه و اجرای این قانون قادر به 
خارج کردن عده ای سفته باز از بازار خواهند بود؛ 
در حالی که شــاید در وهله اول چنین کاری را 
صورت دهند و در این موضوع موفق شوند؛ اما 
در نهایت ممکن است به اصل سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف اقتصاد زیان جبران ناپذیری 

وارد شود.«
وی در ایــن باره توضیح داد: »عقل ســلیم 
حکم می کند قبل از هــر چیزی به این موضوع 
توجه کنیم که آیا کسانی که سفته باز نیستند نیز 
با وجود چنین طرحی میلی برای سرمایه گذاری 
در اقتصاد خواهند داشت؟ برای نمونه، کسانی 
 
ً
که در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کرده اند، قطعا
مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد. 
قطع به یقیــن با تصویب و اجرای این قانون این 
گروه نیز به فراریان از سرمایه گذاری می پیوندند؛ 
چرا کــه می بینند باید مالیــات پرداخت کنند. 
بنابراین، ترجیح می دهند سرمایه خود را برداشته 
و از بورس و بازار ســرمایه خارج شوند. حاال 
ممکن اســت درآمدی از قَبل اجرای این قانون 
 اجرای آن پیامدها 

ً
نصیب دولت شود؛ اما طبیعتا

و آسیب هایی نیز خواهد داشت.«
عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس 
خاطر نشــان کرد: »خروج ســرمایه گذاران از 
بازارهای رســمی مانند بورس منجــر به ورود 
آنها به اشکال مختلف در بازارهای غیر رسمی 
می شود؛ به همین دلیل است که در ابتدای بحثم 
به این نکته اشــاره کردم که در ایران متأسفانه در 

تصویب قوانین همه ابعاد و زوایای پیدا و پنهان 
آن تصمیم بررسی نمی شود. موضوعی که منتج 
به مشــکالت اساســی تری برای اقتصاد ایران 
می شود که حتی به آن فکر هم نشده؛ لذا به جای 
 هدف است، چشم 

ً
برداشتن آبرو که اصطالحا

هم کور می شــود و اقتصاد از زوایای متعددی 
تحت فشار قرار می گیرد.«

اســتاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد 
است: »بخش مهمی از چالش ها و معضالتی که 
در مدیریت اقتصاد ایران داریم، ناشی از نسپردن 
کار به دســت متخصصان اقتصادی و اســتفاده 
نکردن از کارشناســان نخبه و توانمند اقتصادی 
است. متأسفانه، مســئوالن تا چیزی به فکرشان 
 از تجارب کشــورهای دیگر 

ً
می رســد یا مثــال

استفاده می کنند، گمان می کنند می توانند همان 
 در اقتصاد ایران نیز تجویز کنند. در 

ً
نسخه را عینا

حالی که باید بدانند این موارد به تازگی کشــف 
نشده و نباید فوری و به سرعت روی آن اقدام کرد؛ 
بلکه الزم است جنبه های مختلف موضوعات در 
نظر گرفته شود که طرح و اجرای این طرح روی 
اقتصــاد و بخش های مختلــف آن به خصوص 

سرمایه گذاری در اقتصاد چه اثراتی دارد.«
ایــن اســتاد دانشــگاه و تحلیلگر مســائل 
اقتصادی در ادامه افزود: »مسئوالن باید متوجه 
این موضوع مهم باشند که ما در کشوری زندگی 
می کنیم که متأسفانه میزان سرمایه گذاری در آن 
از میزان اندک خود در گذشــته به منفی رسیده 
اســت. در فضایی که نرخ سرمایه گذاری منفی 
 بســتن مالیات بر عایدی سرمایه 

ً
اســت، قطعا

یک اشتباه فاحش و حتی خطرناک است. قطع 
بــه یقین در چنین فضایی نباید بر ســرمایه ها و 
ســرمایه گذاری های موجود آن هــم با توجیه 
خروج سفته بازان از بازار ســکه و ارز، مالیات 
بســت؛ زیرا در چنین فضایی ســرمایه گذاران 
متوجه این سیگنال می شوند که سرمایه گذاری، 

یعنــی خســارت محــض و دادن مالیات های 
 وقتی چنین تصوری در جامعه 

ً
سنگین و طبیعتا

ایجاد و پررنگ شود، همین سرمایه گذاری های 
موجود نیز شکل نمی گیرند.«

وی در این باره تصریح کرد: »اخذ مالیات بر 
عایدی سرمایه، یعنی دولت این پیام را می دهد 
که هر کســی در این فضا ســرمایه گذاری کند، 
 زیان می بیند؛ لذا به سمت سرمایه گذاری 

ً
قطعا

در اقتصــاد ایــران نیاید. به نظر می رســد، در 
فضای بازار سرمایه و ســرمایه گذاری، به ویژه 
سرمایه گذاری هایی که بخشی از پول به سمت 
تولید یا سایر فعالیت های اقتصادی می رود، نه 
تنها نباید مالیات وضع شــود، بلکه باید میزان 
مالیات های موجود را نیز کاهش داد تا عده ای به 
جای اینکه به سراغ کارهای دیگر بروند، به سراغ 

سرمایه گذاری بروند.«
عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس 
خاطر نشــان کرد: »با اینکه در وضعیت کنونی 
تورِم مسکن به شــدت نیازمند سرمایه گذاری 
در این بخش هســتیم، اما شاهدیم با این کارها 
ســازندگان را از بخش مسکن دور کرده ایم؛ به 
گونه ای که ســازندگان در یک سال اخیر نشان 
داده انــد به عنــوان بخش خصوصــی تمایل و 
اشتیاقی برای ساخت مسکن و افزایش حضور 
خود در این بخش ندارند، بنابراین به سراغ سایر 

فعالیت ها در بازارهای غیر مولد می روند.«
عزتی دربــاره اینکه در کدام اقتصادها چنین 
مالیات هایی باید اخذ شود، گفت: »اخذ مالیات 
بر عایدی سرمایه باید در اقتصادهایی عملیاتی 
شود که فضای اقتصادی مناسب و با ثباتی دارند؛ 
یعنی تکلیف مردم مشــخص است و هر روز با 
یک قانون و بخشــنامه جدید مواجه نیســتیم؛ 
ضمن اینکه اقتصاد نیز با تورم های باال دســت 
و پنجه نرم نمی کند. در چنین فضای اقتصادی 
مردم می دانند از سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
۸0 درصد ســود می برند و باید ۲0 درصد این 
 در چنین 

ً
ســود را مالیات بپردازند، لذا قطعــا

فضایی مردم از سرمایه گذاری استقبال می کنند. 
در حالــی که در کشــورهایی ماننــد ایران که 
سرمایه گذاری در آنها زیان ده است، با تصویب 
و اجرای قانون مالیات بر عایدی ســرمایه فقط 
راه برای خروج ســرمایه باز می شود. به همین 
دلیل امیدواریم شــرایط به گونه ای ایجاد شود 
که با کاهش التهاب، زمینه برای سرمایه گذاری 
در اقتصاد ایران فراهم شود و مسئوالن از انجام 
کارها و اقدامات غیر منطقی در وضعیت متشنج 
کنونی دســت بردارند و متوجه وضعیت فعلی 

اقتصاد ایران باشند.«

یک اصل بدیهی در علم اقتصاد این است که وقتی اقتصاد شما 
با رکود تورمی مواجه اســت، تنها راه  حل، حمایت از بخش 
تولید است. باید در این شرایط هزینه های تولید را کاهش داد تا 
منحنی عرضه اقتصاد به سمت چپ و باال هدایت شده و با بهره 
گرفتن از تولید بیشتر تعادل به بازارها بازگردد. در حقیقت، وقتی 
هزینه نهایی تولید در کشــور کاهش یابد، عرضه کاال افزایش 
یافته و به تبع آن سطح قیمت ها پایین آمده و نرخ بیکاری کاهش 
چشمگیری پیدا می کند. به نظر می رسد، در وضعیت فعلی تنها 
راه عالج اقتصاد ایران و وابســتگی بودجه به درآمدهای نفتی 

افزایش تولید در کشور از طریق کاهش هزینه های تولید است.

کاهشهزینه
منهای نفت

روزنامه انگلیسی »گاردین« نوشت: تورم مواد غذایی در این 
کشور اروپایی طی ماه نوامبر به ۱۲/۴ درصد رسید که رکورد 
جدیدی به شــمار می آید، به ویژه قیمت کاالهای اساسی، 
مانند تخم مرغ، لبنیات و قهوه طی این ماه با افزایشــی قابل 

مالحظه مواجه شده است.
 رشــد باالی قیمت مــواد غذایی و کاالهای اساســی 
بیشــتر از همــه خانواده های فقیــر در انگلیــس را متأثر 
کرده اســت. ایــن در حالی اســت که آنهــا هم اکنون هم 
 در پرداخــت قبــوض بــرق و گاز خود با مشــکل مواجه

 هستند.

زمستانغمبار
شاخص

»اقتصاد اشتراکی« به این معناست که افراد و گروه ها می توانند 
به طور گســترده تری، دارایی هــای دیگران را اجــاره کنند یا 
دارایی  های خودشــان را اجاره دهند. این امر بیشــتر هنگامی 
رخ می دهد که قیمت یک دارایی بســیار باالست و افرادی که 
آن کاال یا دارایی را در اختیار دارند، به صورت تمام و کمال از 

آن استفاده نمی کنند.
 اگرچه اجاره دارایی در تمام جوامع بشری، قدمت بسیاری 
دارد، اما امروزه به کمک اینترنت، این امر بســیار آسان تر شده 
و افراد به کمک چنین نظامی، می توانند از دارایی های شان )به 

ویژه دارایی های بال استفاده( پول کسب کنند.

اقتصاداشتراکی
افزوده
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بهاره صمدی
خبرنگار فرهنگی

آخر هفته های خالی!

 روزهای پنج شنبه و جمعه که می رسد، 
خانواده هــا فرصت می کنند تــا در کنار 
همدیگر اوقات فراغت شان را بگذرانند؛ 
از ســفر به شــهرهای نزدیــک گرفته تا 
گردش در طبیعتــی زیبا در یک روز گرم 
تابســتانی یا هوای مطبوع بهاری. اما در 
فصل هایی، مانند پاییز و زمستان به دلیل 
ســرمای هوا یا آلودگی های گاه و بیگاه، 
تا حــدی این نوع تفریحــات محدودتر 
می شود. در چنین شب هایی، خانواده ها 
ترجیح می دهند اوقات فراغت شان را در 
محیط خانــه بگذرانند؛ به خصوص در 
شب های طوالنی زمستان خانواده ها کنار 
یکدیگر و در محیط خانه ســاعت های 
خوب و صمیمی را می توانند سپری کنند. 
امــا در این دوره و زمانه، مناســبات 
اجتماعی چندان مانند گذشــته نیست 
که خانواده ها زیر کرســی می نشستند و 
شاهنامه و حافظ خوانی می کردند. امروز 
یکی از برنامه های پای ثابت سبد تفریحی 
خانواده ها، تماشای برنامه های تلویزیونی 
اســت که البته در نوع خــودش ـ اگر به 
درستی هدایت شــود ـ بد هم نیست؛ از 
مسابقات مفرح گرفته تا سریال هایی که 

در طول هفته نیز آنها را دنبال می کنند.  
اما متأســفانه مدت زیادی است که 
شاهدیم صدا و سیما به این موضوع مهم 
بی توجه اســت و خالی تریــن کنداکتور 
سریالی اش را در ایام آخر هفته می چیند. 
شــبکه های مختلف یا خالصــه ای از 
ســریال های ایام هفتــه را می گذارند یا 
 ســریالی پخش نمی کنند! این در 

ً
اصال

حالی اســت که اتفاقا ایــام آخر هفته به 
ویژه در فصل های سرد سال، بهترین زمان 
است تا رسانه ملی مخاطبان را پای آنتن 
خود بنشاند و ســرگرم و دلگرم کند، اما 
کنترل تلویزیون را که به دست می گیریم 
و از این شــبکه به آن شبکه می رویم، جز 

سریال های تکراری چیزی نمی بینیم! 
مدتی است که شبکه اول سیما سریال 
»گیل دخت« را به روی آنتن برده است. 
این اتفاق خوشایندی است؛ البته به این 
موضوع نیز از ســوی دیگر نقدی جدی 
وارد اســت و آن هم این است که پخش 
چنین سریال هایی فقط در ایام آخر هفته 
)پنج شــنبه و جمعه( ممکن است باعث 
ریزش مخاطبان آن ســریال شــود، زیرا 
اصوال مخاطب سریالی را دنبال می کند 
که در ایام هفته نیز آن را تماشا کرده است. 
با این حــال، پر کردن آنتن شــبکه های 
مختلف ســیما چه با پخش سریال های 
مختص آخــر هفته، مانند »گیل دخت« 
یا »آقــای قاضی« و چه بــا ادامه پخش 
بخش های جدید سریال های طی هفته، 
ضروری اســت، چراکه آخر هفته بیش 
از هر زمــان دیگری مردم انتظار دارند تا 
دست رسانه ملی ُپرتر از ایام دیگر باشد. 

آخــر هفتــه ای که بهتریــن فرصت 
بــرای دورهمی های خانوادگی اســت 
و شــاید بتوانیم بگوییم بهترین فرصت 
بــرای نشــاندن مخاطب پای رســانه 
ملی. تلویزیونی که مدت زیادی اســت 
یا ســریالی در چنته ندارد یــا اگر دارد، 
سریال هایی ضعیف و با مضمون تکراری 
هستند. نباید فراموش کرد در میانه جنگ 
رســانه ای و تبلیغی دشــمن، تنها آشتی 
دوباره مخاطب با تلویزیون خودمان است 
که می تواند پای ماهواره ها و دشمنی های 
علنی آنان را از زندگی مــردم عزیز این 
کشور قطع کند. بدون تردید، در این میان 
»سریال خوب« از اهمیت بسیار بیشتری 
نســبت به دیگر برنامه هــای تلویزیونی 

برخوردار است.

فرهنگ

یادداشت 

 کتاب کودک     کتاب    

کتاب کــودک »مردی کــه زبان 
بــه  می دانســت«  را  کبوترهــا 
نویسندگی »نازنین صابری بهداد« 
و تصویرگری »لیال حیدری«، در 
انتشارات »راه یار« و با همکاری 
بنیاد حفظ و نشر آثار شهید حاج 
قاسم سلیمانی، چاپ و روانه بازار 
نشر شد. »مردی که زبان کبوترها 
را می دانست«؛ داستانی کودکانه 
درباره عملیات شکست محاصره 

شهر آمرلی عراق به فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
است که به کوشــش مجموعه »خانه همبازی« و با حمایت بنیاد 
مکتب حاج قاسم تهیه شده است. آیین کتاب در ۲۴ صفحه رنگی، 
شمارگان ۱000 نسخه و قیمت ۴0 هزار تومان منتشر شده است.

زبانکبوترها
روایتی کودکانه برای حاج قاسم

 ۳0 ســریال  تصویربــرداری 
قسمتی »شهباز« به کارگردانی 
بــه  لوافــی«  »حمیدرضــا 
پایان رسید.ســریال شــهباز به 
نویسندگی مینا خدیوی در ژانر 
پلیســی ـ معمایی بــا موضوع 
فضای مجازی و پلیس سایبری 
در ۳0 قســمت ۴۲ دقیقــه ای 
تهیه و تولید شــده اســت. این 
مجموعه تلویزیونی درباره یک 

گروه سایبری است که به دنبال هکری بین المللی هستند. پلیس 
سایبری با اشــراف به این فضا با مجرمان برخورد می کند و به 
داســتان مردمی هم که از آنها سوءاســتفاده شده است و مورد 

طعمه افراد خالفکار قرار گرفته اند، می پردازد. 

شهباز
ساخت داستانی از پلیس فتا 

کتــاب »مــرگ تدریجی یک 
رؤیا« نظریات افــول آمریکا از 
نگاه اندیشمندان غربی، به قلم 
»امیر عامری« و با همت نشــر 
معارف، چاپ و به بازار نشــر 
این  در  عرضــه شد.نویســنده 
کتاب بــه دنبال آن اســت تا با 
بررســی ۱00 مــورد از برترین 
غربی،  اندیشــمندان  نظریات 
قدرت آمریــکا را در چند صد 

سال گذشته بررسی کند تا بدانیم چه عواملی بر قدرت آمریکا 
در این مدت تأثیرگذار بوده و توانســته است صعود و افول این 
ابرقدرت را رقم بزند. یکی از اندیشمندانی که نظریات او در این 

موضوع بررسی شده، »جورج مدلسکی« است.

افولآمریکا
روایتی از مرگ تدریجی یک رؤیا

  سریال  

   برداشت    

 خبر ثبت شدن »شب یلدا« به منزله میراث معنوی 
مشترک ایران و افغانستان در یونسکو که اواخر هفته 
گذشــته اعالم شــد، از آن خبرهایی بود که یک بار 
دیگر، ضــرورت پرداختن جدی به مواریث معنوی 
را گوشــزد می کند. در خبر منتشر شده آمده است: 
»پرونده شــب چله یا یلدا که ایــران در همکاری با 
افغانســتان آن را تهیه کرده است، با وجود ایرادها و 
نقطه نظرات نمایندگان بسیاری از کشورها، سرانجام 
موفق شد در هفدهمین نشست کمیته بین  دولت ها 

برای پاسداری از میراث  فرهنگی ناملموس یونسکو 
ثبت شــود.«  آن طور که در خبرهای مربوط به این 
رویداد آمده، علت مخالفت برخی کشورها، مانند 
سوئیس، کره جنوبی و عربستان با این مصوبه، اشاره 
به وضعیت خاص کشــور افغانستان و وجود برخی 
ناامنی ها در این کشــور بوده است! اما به هر حال با 
رایزنی جمهوری اســالمی ایران که از سال ۱۳9۳ 
آغاز شده بود، سرانجام این پرونده به نتیجه رسید و 
این مناسبت در فهرست میراث ناملموس یونسکو 

برای ایران و افغانستان ثبت شد.
میراث های معنوی و ناملموس کشــورها، از آن 
قبیل پدیده هایی هســتند  که قابل لمس و مشاهده 

فیزیکی نیســتند، اما اگر درســت به آنهــا پرداخته 
شــود، تأثیر عمیقی بر گســترش فرهنگ عمومی 
کشورهای مسلمان در دنیای آشوب زده فعلی و نیز 
توسعه دیپلماسی فرهنگی میان کشورهای اسالمی 
با دیگر کشــورهای جهان خواهد داشــت. به ویژه 
اینکه در دنیای امروز، همه تالش و تمرکز امپراتوری 
فرهنگی و رسانه های نظام سلطه، تحمیل مؤلفه های 
فرهنگی جوامع غربی به کشورهای اسالمی است؛ 
مؤلفه هایی که از روح لیبرالیسم و اومانیسم بر آمده 
و نتایج ناگوار آن در هر جا که نشــر یافته، آشــکار 
شده است. اما در نقطه مقابل، میراث های معنوی و 
ناملموسی، مانند شب یلدا یا عید نوروز که هر یک 

حوزه تمدنی قابل توجهی هم دارند، نشــان دهنده 
نوع خاصی از ســبک زندگی و مناسبات فرهنگی 
و اجتماعی هســتند کــه روح بــرادری، محبت، 
نوع دوســتی و خیرخواهی، همیــاری و معنویت را 
 همان چیزی که فرهنگ 

ً
ترویج می دهند؛ یعنی دقیقا

لیبرالیستی و اومانیستی دنیای به ظاهر متمدن غرب، 
زیرآبش را با تولیدات مسموم فرهنگی می زند! 

حاال با اضافه شدن یک میراث دیگر به فهرست 
میراث معنوی مشــترک کشورهای اسالمی، عموم 
نخبگان فرهنگی کشورهای مسلمان و به ویژه رایزنان 
فرهنگی، مسئولیت بیشتری برای انتقال درست پیام 

و روح این مواریث معنوی به جهان پیدا کرده اند.

میراثهایمعنویگرانقیمت

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

ود! فرصتیکهازدستمیر

وقتی سواحل زیبای خلیج   فارس را می بینیم یا زمانی 
که به شــهر تاریخی یزد ســفری کوتاه می کنیم یا در 
زمانی که در نقش جهان اصفهــان قدم می زنیم، در 
همه این موقعیت ها و زمانی که شکوه ایران را بر روی 
سنگ های کوهستانی طاق بستان کرمانشاه مشاهده 
می کنیم، باور می کنیم که ایران کشــوری است زیبا 
و پهنــاور که جای جای آن را می توان برای ســفر در 
فصل های مختلف انتخاب کرد. سفری که نه به مکان، 

بلکه در برخی شهرها سفر در اعماق تاریخ است. 
شــاید اگر کشــوری دیگــر، تنها نیمــی از این 
فرصت های گردشــگری را داشت، آنچنان در حوزه 
گردشگری می تاخت که این صنعت را درآمدزاترین 
صنعت کشورش می کرد؛ چراکه صنعت گردشگری 
در هر کشــوری یکی از مهم ترین صنایعی است که 
نــه تنها بعد اقتصادی زیــادی دارد و با ایجاد گردش 
مالی چشمگیری موجب رشد و شکوفایی اقتصادی 
 
ً
می شــود؛ بلکه در ابعاد فرهنگی آن کشور نیز قطعا
تأثیر بسزایی خواهد داشت و فرصت های زیادی را در 

حوزه فرهنگ آن کشور فراهم می کند.
اما واقعیت این اســت که متأسفانه در کشور ما از 
این فرصت های طالیی آنطور که باید و شاید استفاده 
نمی شــود و این وقتی بیشتر باعث تأسف می شود که 
در اخبار دیگر کشــورها می خوانیم و می شنویم که 
قدمتی به طول تاریخ کشور ما و طبیعتی چهار فصل به 
زیبایی طبیعت سرزمین مادری  ما ندارد، اما با استفاده 
از تمامی ظرفیت های داشته و نداشته اش درآمدزایی 
می کند و فرهنگش را به صورت نرم به گردشــگران 
تزریق می کند! از طرفی بســیاری از کشورها نیز که 
در گذشــته به این اندازه به صنعت گردشگری توجه 
نمی کردند، حــاال این موضوع را به شــدت جدی 
گرفته اند؛ آن هم ســرزمین هایی که به هیچ عنوان در 

مقایسه با کشور ما ظرفیت گردشگری ندارند.

 Bرقابت  در جذب گردشگر
چند روز قبل »فارس« در گزارشی نوشت: »عربستان 
سعودی در تصمیمی جدید به منظور ترغیب زائران 
خانه خدا که از کشــورهای مختلف راهی سرزمین 
وحی می شــوند، اعتبار ویزای صادر شده را افزایش 
داده است. به این ترتیب، ویزایی که برای زائران خانه 
خدا هم صادر می شود، ســه ماه اعتبار دارد. این امر 
در حالی است که ویزای عمره گزاران یک ماهه صادر 

می شد و سعودی ها در سال های گذشته چندان رغبتی 
به حضور زائران در ســایر شهرهای این کشور به جز 
مدینه منوره و مکه مکرمه نداشــته اند. با وجود این، 
برای بهبود صنعت گردشــگردی و جذب توریست، 
سعودی ها از این پس ویزای سه ماهه برای زائران خانه 
خدا صادر می کنند و زائران هم می توانند به شهرهای 
مختلف عربستان سفر کنند و محدودیتی در این زمینه 

وجود ندارد.«
اما به نظر می رســد، تصمیم عربســتانی ها برای 
توسعه گردشگری تنها به دادن روادید سه ماهه ختم 
نمی شود، بلکه آنها وارد مرحله عملیاتی شده اند و در 
این راســتا اقدامات جدی را آغاز کرده اند. در خبری 
که هفته گذشته منتشر شد، آمده است: »»درعیه« از 
ماه آینده میالدی پس از ۱0 سال تعطیلی، بازگشایی 
خواهد شــد. یکــی از برنامه های بازگشــایی این 
مکان تاریخی، برگــزاری تورهای بازدیــد از نقاط 
مختلف محوطه الطریف در »درعیه«  است، نمایش  
اسب های عربی و کارگاه های خوشنویسی نیز از دیگر 
برنامه هایی است که برای فصل زمستان در نظر گرفته 

شده است.«
زمانی این موضوع بیشتر از قبل ما را به تعجب وا 
می دارد که در اخبار رسانه ها گشتی می زنیم و به چنین 
خبری برمی خوریم که »ایرانی ها رده پنجم را در آمار 

بازدیدهای ۱0 ماه نخست سال ۲0۲۲ در ترکیه حفظ 
کرده اند. در این دوره ۱0 ماهه حدود دو میلیون نفر از 

ایران به ترکیه سفر کردند!«

 Bصدای لرزان آثار تاریخی و گردشگری
بدون شک، دیدن دنیا و سفر به سرزمین های دیگر نه 
تنها ایرادی ندارد؛ بلکه کسب تجربه و تبادل فرهنگی 
هوشمندانه، خیلی هم خوب است؛ اما نه در زمانی که 
بسیاری از همین مسافران حتی یک بار هم به برخی از 

شهرهای زیبای ایران سفر نکرده اند. 
البته نمی توان بر آنها خــرده گرفت، بلکه باید از 
مسئوالن پرســید که برای رونق صنعت گردشگری 
ایــران چــه برنامه های تــازه و جدیــدی را در نظر 
گرفته انــد؟! مهم ترین این اقدامات پیــش از هر کار 
دیگری، مرمت و حفظ آثار تاریخی است؛ به گونه ای 
که شایسته کشــوری با تاریخ تمدنی چند هزار ساله 
نیست که در ترمیم آثار تاریخی آنچنان تعلل کند که 
تیتر رسانه ها شود با این عنوان که »حمام تاریخی شهر 
برُزک در کاشان، بنایی متعلق به دوران صفویه است 
که به دلیــل عدم تعامل میان نهادهای متولی و تأمین 
نشــدن اعتبار الزم، چند سالی می شود که مرمت آن 
نیمه کاره رهاشــده و در معرض تخریِب دوباره قرار 

گرفته است!«

نگاهی گذرا به حرکت صنعت گردشگری ایران

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی
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پرونده

به منزله یکی از عوامل فشــار در دوره پهلوی دوم 
و از عوامل بی ســابقه در تاریخ سنتی ایران باید از 
دانشــگاه، به ویژه دانشــگاه تهران نام برد که نقش 
شگرفی در آگاهی نسل جوان و راندن آن به صحنه 
سیاســت  بازی کرد. به طور مســلم هنگامی  که 
رضاشاه در کنار حوزه علمیه قم به تأسیس دانشگاه 
تهران دست زد، به  درستی نمی دانست که این مراکز 
تحصیل طالب و دانشجویان روزگاری به یکی از 
سنگرهای مهم مبارزه با سلطنت پهلوی و یکی از 
منابع نگرانی فرزندش در آینده تبدیل خواهد شد. 
اگرچه دانشگاهیان اعم از استاد و دانشجو از آغاز 
فضای باز سیاسی پس از سقوط رضاشاه در ایران 
در تحوالت و حوادث آن دوره حضور داشتند؛ اما 
آغاز نقش جدی دانشگاه را باید ناشی از ممنوعیت 
فعالیت های حزبی پــس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ 
دانســت که نقطه اوج آن تظاهرات دانشجویی ۱۶ 
آذر ۱۳۳۲ در اعتراض به برقراری روابط سیاســی 
میان ایران و انگلیس و کشتار سه نفر از دانشجویان 
دانشکده فنی به اسامی شریعت رضوی، بزرگ نیا و 

قندچی به دست نیروهای انتظامی بود.
خبر واقعــه ۱۶ آذر به  ســرعت در تمام تهران 
پخــش شــد. در روز ۱7 آذر تمام دانشــگاه های 
تهران و اغلــب شهرســتان ها در اعتصاب کامل 
به سر بردند؛ حتی بســیاری از دبیرستان ها هم با 
تعطیل کردن مدرســه خود هم دوش دانشگاهیان 
در تظاهرات علیه فجایع ۱۶ آذر و سفر نیکسون به 

تهران شرکت کردند. 
فردای آن روز نیکســون به ایران آمد و دکترای 
افتخاری در رشته حقوق را در دانشگاه تهران که در 
اشغال مشهود نیروهای نظامی بود، دریافت کرد. در 
این روز یکی از مطبوعات در سرمقاله خود با عنوان 
»سه قطره خون« این گونه نوشت: »آقای نیکسون! 
وجود شــما آنقدر گرامی و عزیز بــود که در قدوم 
شما، ســه نفر از بهترین جوانان این کشور، یعنی 

دانشجویان دانشگاه را قربانی کردند.« 
برای کم رنگ کردن واقعه ۱۶ آذر، جنایتکاران 
شــروع به سفســطه کردند. در مقابل خبرنگاران 
گفتند: »دانشــجویان برای گرفتن تفنگ سربازان 
 تیرهایی به هوا 

ً
حمله کردند و ســربازان نیز اجبارا

 ســه نفر کشته شد.« در 
ً
شــلیک نمودند و تصادفا

همان روزها یکی از مطبوعات نوشت: »اگر تیرها 
هوایی شلیک شــده، پس دانشجویان پر درآورده و 

خود را به گلوله زدند!«

رژیم برای اینکه واقعــه ۱۶ آذر زودتر از یادها 
برود، از برپایی مراسم یادبود شهدا جلوگیری کرد.

برادر شهید شــریعت رضوی می گوید: »بعد 
از شــهادت این ســه تن به ما اجازه برگزار کردن 
شب ســوم در خانه های مان را هم ندادند؛ ولی در 
مراسم چهلم به خاطر پافشاری زیادی که کردیم، 
فقط ۳00 کارت که مهــر حکومت  نظامی روی 
آن خورده بود، به من دادند. هر کس می خواســت 
به طرف امــام زاده عبدالله بــرود کارتش را کنترل 

می کردند.«
برادر شــهید بزرگ نیا نیز می گوید: »از طریق 
 علم، شــاه بــه پدرم تســلیت گفت و پیغــام داد 
۲00 هــزار تومان خون بها بدهنــد که جواب رد 
دادیم؛ بعد می خواستیم مجلس ختم و شب هفت 
بگیریم، مخالفــت کردند. تا اینکــه خودم پیش 
سرتیپ بختیار فرماندار نظامی رفتم و متعهد شدم، 

اگر اتفاقی افتاد خودم مسئول باشم.«
دکتر علی شــریعتی، در توصیف ســه شهید 
دانشــجوی رویداد ۱۶ آذر ۱۳۳۲ می نویسد: »اگر 
اجبــاری که به زنده مانــدن دارم، نبود، خود را در 
برابر دانشگاه آتش می زدم؛ همان جایی که ۲۲ سال 
پیش، »آذر«مان در آتش بیداد ســوخت. او را در 
پیش پای »نیکسون« قربانی کردند... این »سه قطره 
خون« که بر چهره دانشگاه ما، همچنان تازه و گرم 
است. کاشکی می توانستم این سه آذر اهورایی را با 
تن خاکستر شده ام بپوشانم، اما نه، باید زنده بمانم و 

این سه آتش را در سینه نگاه  دارم.«
پس  از این حادثه، بعد سیاسی دانشگاه به تدریج 
رشــد کرد و این محل به یکی از میدان های مهم 
رقابت افکار سیاسی گوناگون تبدیل شد. انسجام 
تشکیالت دانشجویی به  گونه ای بود که می توانست 
در برابر تحوالت گوناگون در سیاست های خارجی 
و داخلــی دولت از طریق اعتصــاب و تظاهرات 

عکس العمل سریع نشان دهد.
باید در نظر داشت که نوشته ها و سخنرانی های 
دکتر شریعتی و شــهید مطهری سبب شد پایگاه 
روشــنفکری چپ، یعنی دانشگاه به تدریج تحت 
تأثیر تشیع انقالبی به ســمت جناح فعال مذهبی 
حوزه گرایش یابد. اگرچه همان طور که شــریعتی 
نیز به درســتی خاطرنشان می کرد، سخنان و نقطه 
نظــرات امام خمینی)ره( از آغاز و بیشــتر از آنکه 
مظهر روح کلی حاکم بر حوزه ها باشــد، در میان 
قشرهای جوان و دانشگاهی پیروان بی شماری یافته 
بود. این امر به معنای پیوند میان قشــر دانشگاهی 
و علماســت؛ پدیده ای که انقالب مشروطه را نیز 

ممکن کرد. 

   پیش درآمد    

دبیر گروه پرونده: اکبر معصومی
مصاحبه و گزارش: انسیه ربیعی

بی تردید، جنبش دانشجویی به دلیل ویژگی های ذاتی و ممتازش )جوانی، 
برآمدن از حوزه های علمی و دانشگاهی و استقالل از احزاب و جناح ها( 
گسترده ترین و اثرگذارترین جریان اجتماعی هر کشوری به شمار می آید؛ 
از همین رو همواره در تشــکیل تحول با تغییــر گفتمان های اجتماعی یا 
ساختارها و ارزش های هر کشور سهم دانشجو و دانشگاه نسبت به گروه ها 
و جریان های دیگر اجتماعی و سیاســی آن کشور ملموس تر بوده است. 
اهمیت این مســئله در کشــور ما نیز به  اندازه ای است که به دفعات، رهبر 
عظیم الشأن انقالب در بیانات خود با اشاره به آن، موارد مهمی را گوشزد 
کرده اند. در این گزارش به بهانه فرارسیدن 16 آذر و روز دانشجو، بخشی از 
بیانات حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی( را بازخوانی 

کرده ایم تا چراغی پیش روی جامعه دانشگاهی کشور روشن شود. 

 Bتقویت بنیه دینی و انقالبی
ل ها دارم، این است که بنیه  دینی و انقالبی تان 

ّ
من اولین انتظاری که از تشــک

را تقویت کنید؛ از این مسئله آسان عبور نکنید؛ این خیلی مهم است؛ تقویت 
فکری، تقویت دینی. حاال گفتند که من کتاب یا آدم معّرفی کنم برای مراجعه؛ 
به نظر من می توانید خودتان با افراد زیادی در حوزه  قم آشــنا بشوید. حاال در 
 حوزه  ]علمّیه [ قم خوشبختانه در این چند سال اخیر 

ً
حوزه ها، از جمله عمدتا

کارهای بســیار خوبی و حرکت های خوبی انجام داده اند؛ شــخصیت هایی 
هستند که می توانند مرجع و مشاور امینی در مسائل فکری و اسالمی و دینی 

برای شما باشند.

 B اثرگذاری فکری
بایســتی تالش شما برای همفکر کردن و همراه کردن مجموعه  دانشجویان، 
یک تالش جدی، برنامه ریزی  شده و اساسی باشد. هیچ لزومی ندارد که آنها 
ر شما قرار 

ّ
ل شما بشــوند؛ اّما لزوم دارد که تحت تأثیر تفک

ّ
بیایند جزء تشــک

بگیرند و تالش حداکثری برای اثرگذاری فکری و دینی و باز کردن گره های 
فکری آنها ]انجام شود[.

 B حرکت خودجوش
آنچه ما از بچه های دانشــجو، از شما جوان های عزیز که من خیلی به شماها 
  عالقه مندم، انتظار داریم این است که شماها باید خودجوش باشید، باید 

ً
واقعا

خودکار باشید، باید منتظر این نباشید که شما را به کار وادار کنند؛ به خصوص 
ل های گوناگون دانشجویی هستند. باید 

ّ
 مربوط به تشــک

ً
جوان هایی که مثال

خودکار حرکت کنید، باید بچه هایی که اهل اندیشه هستند؛ بعضی ها هستند 
در اندیشه ورزی پیشــرو هســتند، بعضی ها در حرکت های اجرایی پیشرو 

هستند؛ هرکدام در هر قسمتی که توانایی اش را دارید، بایستی خودجوش و 
خودکار باشید؛ مثل مبارزات مبارزین زمان طاغوت. خب، اگر باور می کنید ما 

هم یک  وقتی هم سّن شما بودیم، یک زمانی در همین دوره ]بودیم[. 

 Bهنر جذب حداکثری
ل ها وجود دارد و آن توسعه  مخاطبان در سطح 

ّ
یک وظیفه  دیگری برای تشک

دانشجویی است؛ مخاطبان تان را افزایش بدهید. از این پنج میلیون دانشجو، 
تعداد کسانی که مخاطبان شما هستند خیلی کمند، نسبت شان خیلی نسبت 
پایینی اســت؛ کاری کنید که این نســبت باال برود؛ نمی گویم صد درصد، 
نمی گویم هشتاد درصد اّما باالخره نسبت را باال ببرید. این هم راه دارد؛ راهش 

را پیدا کنید. 

 Bضدیت با استکبار
از مسائلی که به نظرم می توانید شما ]دانشجویان[ انجام بدهید، تشکیل یک 
صهیونیستی در سطح دانشجویان جهان اسالم 

ّ
جبهه  واحد ضدآمریکایی و ضد

صهیونیستی 
ّ

است؛ این کار را بکنید. بنشینید، فکر کنید، بعد یک جبهه  ضد
آمریکایی ]تشــکیل بدهید[. امروز وسیله  ارتباط هم آسان است، دیگر 

ّ
و ضد

نامه نگاری و پســت و تلگراف و مانند اینها الزم نــدارد. در فضای مجازی 

تماس بگیرید، کما اینکه در موارد مشــابهی این کار انجام  گرفته. به قول این 
فرنگی مآب ها یک کمپین های عمومی دنیای اســالمی تشکیل بدهید علیه 
ّیت با سیاســت های آمریکایی و سیاست های 

ّ
ط آمریکا، از لحاظ ضد

ّ
تســل

صهیونیستی. 

 Bبینش عمیق
ل های دانشجویی، روی معارف اسالمی کار کنند. کتاب هم کم نداریم؛ 

ّ
تشک

کتاب خیلی داریم. یک روزی ما ناچار بودیم فقط به کتاب های شهید مطّهری 
ه است و خیلی باارزش 

ّ
ارجاع بدهیم ـ البّته آن کتاب ها باز هم همچنان در قل

است ـ اّما امروز غیر از آنها هم کتاب های زیادی داریم؛ ]دانشجویان[ می توانند 
شیوه ها و روش های مطالعاتی انتخاب بکنند، مطالعه کنند، کار کنند، بحث 
کنند، جلسه  خطابه بگذارند، به اصطالح کنفرانس بگذارند، میزگرد بگذارند؛ 

یعنی سطح را ]باال ببرند[. 

 Bعدالتخواهی
جنبش دانشجویی در کشور ما در تاریخ ثبت  شده و شناخته شده  خود، همیشه 
ضد استکبار، ضد سلطه، ضد استبداد، ضد اختناق و به شدت عدالت خواه 
بوده اســت. این ممیزات جنبش دانشجویی ما از روز اول است تا امروز. اگر 

کسی مدعی جنبش دانشجویی باشد، اما این ممیزات را نداشته باشد، صادق 
نیست... . جنبش دانشجویی خصلت و خاصیتش در کشور ما الاقل این جور 
است که ضد استکباری، ضد سلطه، ضد دیکتاتوری و طرفدار عدالت است. 

شروع این حرکت یا مقطع شناخته شده  این حرکت، همین ۱۶ آذر است.

 Bنقش آفرینی در مسیر تمدن سازی
بعــد از پیروزی انقالب این حرکت دانشــجویی صحنه  عجیبی اســت. در 
همان ماه های اول، مســئله  تشکیل سپاه پاسداران و حضور فعال دانشجویان 
در سپاه اســت و به فاصله  چند ماه، تشکیل جهاد ســازندگی به وسیله  خود 
دانشجوهاست... سال ۱۳59 با شــروع دفاع مقدس، حضور دانشجوها در 
جبهه اســت که نمونه های مختلفی از آن وجود دارد... بعد هم که در همان 
اوایل دهه  ۶0، وقتی بازگشایی دانشگاه ها انجام شد، جهاد دانشگاهی تشکیل 
شد که یکی از نقاط حســاس و یکی از مراکز مایه  افتخار، جهاد دانشگاهی 
است. قبل از اینها هم در سال ۱۳5۸، تسخیر النه  جاسوسی به دست جنبش 
دانشجویی است... حاال این  یک تاریخچه است، تا امروز هم ادامه دارد. در 
تمام دوران مختلف، در طول انقالب، حوادث گوناگون، لحظه های حساس و 
خطیر، حضور دانشجویان مؤمن، متعهد، عدالتخواه، با گذشت، توانسته فضا 

را در جهت صحیح هدایت کند.

زمانی که در دهه ۱9۳0، آمریکا »جبهه دانشجویی ملی« به »جبهه دانشجویی دموکراسی صنعتی« پیوست، جنبش دانشجویی 
مدرن آغاز شد و از همان زمان، اتحادیه دانشجویی آمریکاییAsu( ( را تشکیل دادند. رفته رفته در دهه ۱9۶0 میالدی، جنبش 
دانشــجویی در کشورهایی، همچون فرانسه و آلمان پدیدار شــد؛ به  گونه ای  که می توان آن را پس از جنبش کارگری، دومین 
جنبش اجتماعی مهم در اروپا تلقی کرد. توجه به این نکته ضروری اســت که جنبش دانشجویی دهه ۱9۳0 آمریکا پیشگام 
جنبش های دانشــجویی دهه ۱9۶0 و سال های پس ازآن بود. نمود اجتماعی بحران اقتصادی دهه ۳0، میزان باال ی بیکاری و 
تبعیض نژادی از عوامل شکل گیری جنبش دانشجویی در این سال ها به شمار می رود. در اروپا نقطه اوج جنبش دانشجویی به 
سال ۱9۶۸ میالدی در فرانسه بازمی گردد. جنبشی اعتراضی که موفق شد از راهروهای دانشگاه به خیابان ها آمده و ظرف یک 
هفته میلیون ها فرانسوی را به میدان مبارزه بکشاند. با این  حال، درباره جنبش ۱9۶۸ فرانسه عقاید متفاوت و گاه متضادی مطرح 
می شود؛ به  گونه ای  که برخی آن را گسترش دامنه آزادی و شکوفایی و بالندگی انقالب کبیر فرانسه می خواندند و عده ای هم آن 

را غوغای عوام، روان پریشی توده ای یا کارناوال می نامیدند.

 B اهمیت نهاد دانشگاه
به دلیل تأثیرگذاری دانشــگاه در پیشرفت های علمی، مناسبات سیاسی و به دلیل نگاهی که بدنه عمومی جامعه به دانشگاه 
داشت و دانشجو را قشری فرهیخته، اندیشمند و پیشرو در مسائل گوناگون قلمداد می کرد، نهاد دانشگاه در ایران در مقایسه با 
غرب اهمیت و جایگاه دوچندانی یافت. در واقع، با ورود دانشگاه به عرصه سیاسی و اجتماعی ایران در دهه ۱۳۳0 شمسی، 
مجموعه مناســبات اصلی سیاست، قدرت اجتماعی و حاکمیت به نوعی به دانشگاه متصل شدند. بنابراین، هم زمان با آغاز 
حرکت به سوی غربی شدن و مدرنیته و پیروی از اصول و اهداف غربی در ایران، دانشگاه پیشتاز حرکت های تقلید از غرب شد. 
متأسفانه، در حرکت به سمت هرچه غربی شدن و شبیه شدن به زندگی و منش غربی یکی از حوزه های اصلی که به خدمت 
گرفته شد، »دانشــگاه« بود. بنابراین، ورود دانشگاه به ایران بر اساس اصول و اعتقادات مذهبی ایرانیان نبود و به همین دلیل 
در دهه های نخستین تأسیس دانشگاه در ایران، دانشجوها کارکرد اسالمی و عقیدتی نداشتند، اما فعالیت نیروهای مذهبی و 

ارزشی اصیل اسالمی سبب شد این مسئله تداوم نیابد.
از سوی دیگر، با اعزام دانشجویان ایرانی به غرب و بازگشت آنها با عنوان »روشنفکر«، جریان روشنفکری با چپ گرایی 
درآمیخت و با ظهور تشکیالتی، مانند جبهه ملی و افرادی، همچون مرحوم دکتر شریعتی سوسیالیسم، مارکسیسم، مذهب 
و ملی گرایی به صورت معجونی بر محیط های دانشــجویی ایران حاکم شد، اما با پیروزی انقالب اسالمی و پس از انقالب 

فرهنگی، فرهنگ جنبش دانشجویی در دانشگاه ها، فرهنگی اسالمی ـ انقالبی و توأم با رادیکالیسم بود.

 B7۰ استحاله دانشجویی در دهه
موضوع اســالمی شدن دانشگاه ها، اگرچه پس از انقالب اســالمی در سرلوحه بعضی از اقدامات و برنامه ها قرار گرفت، از 
همان دهه های آغازین ورود دانشــگاه به ایران دنبال شــد؛ اما با روی کار آمدن دولت و مجلس اصالحات در ســال ۱۳7۶، 
»چپ گرایی« و »مذهب« از هم  گسســته شــدند و با تغییر جریان سیاسی و نیز نفوذ اپوزیسیون به فضای دانشگاهی، برخی 
تشکل های دانشجویی دچار استحاله شده و موضعی جدید را پیش گرفتند. این تحوالت و چرخش های تند و سریع سبب شد، 
جریان دانشجویی در کشور ما به دلیل نداشتن خاستگاه بومی جایگاه متزلزلی داشته باشد. به  عبارت  دیگر، یکی از آفت های 
جدی که همواره گریبان گیر جنبش های دانشجویی بوده، این است که بدنه دانشجوی ما همیشه در خط تبدیل  شدن به شاخه 

دانشجویی احزاب در دانشگاه بوده و دانشگاه به محلی برای نزاع میان احزاب و جناح های سیاسی تبدیل  شده است.
جنبش دانشجویی به دلیل اینکه بدنه فعال دانشگاه را تشکیل می دهد، در سطح جهان همیشه حرکتی مؤثر بوده است؛ اما 
در ایران با نگاهی به تاریخچه این جنبش به این جمع بندی می رسیم که به دلیل اعتماد بدنه اجتماعی به حرکت دانشجویی، 
زمانی که این جنبش متناسب با باورها و اعتقادات بدنه جامعه و توده مردم فعالیت کرده، توفیق یافته است؛ اما آن بخش هایی از 
بدنه دانشجویی که متناسب با این باورها و اعتقادات نبودند، پس از مدتی افول کرده و هیچ وقت نتوانستند گفتمان غالب فضای 
دانشــجویی کشور باشــند. این ویژگی در دهه ۱۳70 نمود آشکاری یافت؛ به  گونه ای که جنبش دانشجویی در هیچ دوره ای، 
این گونه به ابزار گروه های سیاســی تبدیل نشــده بود؛ چرا که احزاب، گروه ها و جناح های سیاسی متصل به جریان سیاسی 
اصالحات، برای به ثبات رســاندن گفتمانی که در حال ترویجش بودند، از بدنه دانشــجویی استفاده کردند تا تأییدکننده آن 
گفتمان باشــد و با این روش بتوانند جامعه را با خود همراه کنند؛ اما از آنجا که آن بدنه دانشــجویی به واسطه دارا بودن روح 

استکبارستیزی، خود به این گفتمان نرسیده بود، نتوانست در جریان سیاسی کل کشور تأثیر بگذارد و با شکست مواجه شد.

پس از کودتای ۲۸ مرداد، بســیاری از احزاب تعطیل و رهبران ملی شدن صنعت نفت هم منزوی شدند. از این  رو با محدود 
شدن فعالیت نهادهای مدنی و احزاب، جنبش دانشجویی تالش کرد جای خالی حضور آنها در عرصه های سیاسی و اجتماعی 
کشــور را پر کند؛ به همین دلیل، افزون بر فعالیت در عرصه علم و دانشــگاه، اتفاقات و حوادث سیاســی و اجتماعی کشور 
را زیر نظر می گرفت و پیگیری می کرد. با پیروزی انقالب اســالمی، جنبش دانشجویی در بسیاری از حوادث سرنوشت ساز 
کشور پیشگام شد و جریان انقالب را همراهی کرد؛ از این  رو می توان گفت، همواره بسیاری از نقاط عطف تاریخ به دانشگاه 
و دانشجو بازمی گردد. تسخیر النه  جاسوســی، انقالب فرهنگی در دانشگاه ها، حضور در جبهه های جنگ تحمیلی و... از 
اقدامات درخشان جنبش دانشجویی در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی است که »آرمان خواهی« و »عدالت طلبی« دو 

ویژگی اصلی آن است. 

 B صف اول مطالبه گری
در دهه های متمادی، جنبش های دانشــجویی نوک پیکان مطالبه گری به شمار رفته اند؛ اما در فراز و فرودهای سیاسی کشور، 
ورود احزاب سیاسی و برخی صاحبان قدرت به عرصه جنبش های دانشجویی، سبب شده است برخی دانشجویان آشوب را 
جایگزین مطالبه گری کنند و خود را در برابر واکنش ها و برخوردها مصون بدانند. به بیان واضح تر، از دهه 90 محیط دانشگاه، 
مانند دیگر نقاط کشور درگیر فضای مجازی، ماهواره و جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران شد و برخی دانشجویان در قامت یک 
اغتشاشــگر علیه نظام، الگو گرفته و متأثر از جریان بیرونی دانشگاه، به آشــوب دست زدند. نمونه بارز آن اتفاقات و حوادث 
اخیری اســت که می توان از آن به »فتنه ۱40۱« یاد کرد. دشمن به یک جنگ ترکیبی تمام عیار علیه ملت ایران دست زد و در 
همین راستا جمعیت اندکی در جو دانشگاهی با ایجاد اغتشاش به بهانه کسب آزادی های غیرمتعارف فضا را ملتهب کردند و 

حتی شعارهای ساختارشکنانه سر دادند. 

 Bپای اغتشاش به دانشگاه باز شد
برای نمونه، می توان به یکی از وقایع اخیر در دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرد که در روز نخست آبان ماه امسال اتفاق افتاد. 
ماجرا از این  قرار بود که تعدادی از دانشجویان تحت تأثیر رسانه های ضدانقالب، با حمله به سلف سرویس دانشگاه، درها و 
پنجره های سالن غذاخوری البرز این دانشگاه را شکستند و با مسئوالن حراست دانشگاه و برخی دانشجویان درگیر شدند و 
به آنها صدمه زدند. مطالبه این دانشجویان که بیشتر آنها پسر بودند، حضور مختلط در سلف  سرویس دانشگاه بود. روز بعد 
جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به هتاکی ها و حرمت شکنی های رخ داده در سطح این دانشگاه مقابل 
دانشــکده کامپیوترـ  که در ضلع جنوبی سلف مرکزی دانشگاه شریف قرار داردـ  تجمع کردند. این دانشجویان که نسبت به 
رفتارهای خارج از عرف و ناهنجار روز گذشته عده ای از دانشجویان در سلف برادران و تبدیل آن به سلف مختلط و نیز سکوت 
و تســامح حراست و مسئوالن دانشگاه با این عده اعتراض داشتند، در شعارهای خود خواستار استعفای مسئوالن مربوطه و 

برخورد انضباطی با دانشجویان خاطی شدند.

 Bفاصله ای از زمین تا آسمان
حوادث اخیر در فضای دانشگاهی کشور گویای این است که میان جنبش دانشجویِی استکبارستیز که پس از انقالب در فضای 
سیاسی کشور جریان ســاز و اثرگذار بود، با آنچه امروز از رفتار دانشجوها شاهد هستیم، زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد. 
این قبیل رفتارها به  هیچ  عنوان در چارچوب تفکر و اعتقاد جنبش دانشــجویی نیست و متأثر از فضای بیرون دانشگاه، نه تنها 
استکبارستیز نیست؛ بلکه به مجری نقشه های دشمن و جریان نفوذ در دانشگاه تبدیل  شده است. وقایع اخیر می تواند ارتباط 
مستقیمی با این سؤال داشته باشد که »چرا دانشجویان پس از ورود به دانشگاه برخی رفتارهای خاص سیاسی را از خود بروز 
می دهند؟« به نظر می رســد، بخش قابل مالحظه ای از این رفتارها به گروه های خارج از دانشگاه و اهداف آنان بازمی گردد. 
فعالیت سیاســی و اجتماعی دانشجو باید در وهله نخســت درون زا باشد و در این راســتا نباید تحت تأثیر اغراض و امیال 
سیاستمداران بیرون از دانشگاه قرار گیرد. اگر گروه های معاند در جایگاه سکان داری فکر و عمل مجامع دانشجویی قرار گیرند، 
ســعی خواهند کرد فضای دانشگاه را در قالب خواسته های خود شکل دهند؛ کما اینکه در وقایع اخیر هم  چنین امری اتفاق 
افتاد. بنابراین، می توان گفت دانشگاه و جنبش دانشجویی در ایران همواره از این موضوع رنج برده است؛ چراکه برای احزاب 
و تشکل های بیرونی استفاده از این منبع پرنشاط و کانون متراکم انرژی رویایی است که همواره اندیشه آن را در سر پرورانده اند 
و در صورت تحقق خواسته های شان، متأسفانه تنها برنده این ماجرا احزاب و گروه های بیرون از دانشگاه و جریان های معاند و 

تجزیه طلب خواهند بود.

جنبش
دانشجویی

 ویژه ۱۶ آذر
 روز دانشجو

 در 16 آذر سال 1332 
چه گذشت؟

گروه پرونده
صبح صادق

رهبر معظم انقالب دانشگاه سیاسی را دانشگاهی می دانند که قدرت فهم و تحلیل سیاسی و به عبارتی »بصیرت« سیاسی 
داشته باشــد؛ اما دشمنان، دگراندیشان و کسانی که سر در آخور بیگانگان دارند، دانشگاه سیاسی را دانشگاهی رادیکال 
می دانند که دانشجو آشوب طلب است و رفتار سیاسی، هیجانی و تخریب گر دارد. در واقع، تفاوت اصلی جنبش دانشجویی 
در ایران اسالمی، به ویژه پس از انقالب با کشورهای دیگر که نظام های سرمایه داری لیبرال دموکراسی و کمونیستی دارند، 
در این است که چون جنبش دانشجویی ما در پیروزی انقالب اسالمی و تأسیس نظام اسالمی سهیم بوده است، خود را جدا 
از آرمان های اصیل انقالب نمی داند و همیشه حرکت در مسیر انقالب اسالمی را نه تنها پیروی کردن از بدنه انقالب، بلکه 

مؤثر بودن، پیشرو بودن و ایجادکننده فضاهای جدید بودن می داند.
در بررسی آسیب های جنبش دانشجویی به عوامل متعددی می توان اشاره کرد؛ اما اصلی ترین آنها چشم داشتن به زندگی 
و پیشرفت شغلی است؛ زیرا توجه به منافع مادی، شخصی، آینده شغلی و ورود به مباحث اقتصادی بر نوع نگاه دانشجو و 
آرمان هایش تأثیر می گذارد، اما این تنها عامل فاصله گرفتن حرکت دانشجویی از آرمان هایش نیست؛ بلکه عواملی همچون 
احساساتی عمل کردن بدنه دانشجویی، بی بصیرتی، ناپختگی، تمایل به در دست گرفتن مسئولیت سیاسی در حاکمیت و... 

نیز می توانند سبب شوند آسیب هایی به جنبش دانشجویی وارد شود. 

 Bاقدامات مخرب به بهانه انقالبی عمل کردن
با توجه به عملکرد جنبش دانشجویی می توان گفت، سیاست زده شدن و عملکرد حزبی با مناسباتی که بر فضای احزاب 
سیاسی حاکم اســت، از آفت های مهم این جنبش به شمار می آید. همچنین کارشناسان سیاسی معتقدند، بی بصیرتی و 
تحلیل نکردن درست مسائل یکی دیگر از آسیب هاست که سبب می شود دانشجویان در تصمیم گیری های خود دچار اشتباه 

شوند و جنبش را به انحراف بکشانند. 
همچنین استفاده ابزاری احزاب بیرون از دانشگاه، گروه ها و جناح های سیاسی از جنبش دانشجویی و تبدیل  شدن جنبش 
به شاخه دانشجویی احزاب در دانشگاه یکی دیگر از آسیب های مهم این جریان است که بیش از همه با آن مواجه بوده ایم. 
البته در این میان نباید از آسیب رادیکالیسم نیز غافل بود؛ چراکه اقدامات غیرمنطقی به بهانه انقالبی عمل کردن یکی از 

آسیب هایی است که متأسفانه با انقالبی عمل کردن همسان قلمداد می شود. 

 Bراز ماندگاری جنبش دانشجویی
جریان ها و اتفاقات سیاسی که در دهه های اخیر شاهد آن بوده ایم، موجب شده است در وهله نخست، جنبش دانشجویی 
از آرمان های اصیل خود، مانند استکبارستیزی، عدالت طلبی و آزادی فاصله بگیرد. این در حالی است که فاصله گرفتن از 
مردم، باورها و اعتقادات مردمی و در اختیار قشر خاصی از جامعه قرار گرفتن از بزرگ ترین و مهم ترین دالیلی است که 

همواره جنبش دانشجویی را با مشکالت متعدد روبه رو کرده است. 
سابقه حرکت هایی، مانند جنبش دانشجویی نشان داده اســت که میزان تأثیرگذاری آنها با میزان خلوص شان ارتباط 
مســتقیمی دارد؛ به عبارت  دیگر وقتی این حرکت ها خالصانه و به  دور از آلودگی های جناحی و حزبی بوده، توانســته به 
حرکت های تأثیرگذارتر و ماندگارتری تبدیل شود. در واقع، راز ماندگاری حرکت های دانشجویی همین »آرمان گرایی« 

و »خلوص« است.

 Bصدور انقالب به دست دانشجویان پس از تسخیر النه جاسوسی
دانشجویان ایران اسالمی پس از تسخیر النه جاسوسی، نخستین قشر جامعه بودند که از صدور انقالب و پیگیری آرمان های 
مستضعفان جهان سخن گفتند و با برپایی همایش ها و نشست ها و دعوت از فعاالن انقالب های جهانی به تهران، نشان 
دادند که به دنبال یک انقالب آرمانی جهانی برای اصالح بشریت هستند؛ اما در سال های بعد درگیری های درونی کوچک 

و جزئی سبب شد آن کالن  نگری و بزرگ نگری دانشجویان فراموش شود. 
بنابراین، اگر جنبش دانشــجویی آن کل نگری و بزرگ اندیشــی اش را فراموش کند و رویکردهایش حزبی، گروهی و 
حداقلی شود، افول خواهد کرد. اگر در دهه ۱۳70 از جنبش دانشجویی سلب اعتماد شد، به دلیل فاصله گرفتن دانشجویان 
از همین آرمان ها بود. بنابراین، نباید فراموش کرد که جنبش دانشجویی اصیل انقالب اسالمی، جنبشی است که چندین 
گام جلوتر از دولت حرکت می کند و افق ها و سرمنشأهای بلندتری را می بیند که انقالب اسالمی برای رسیدن به آنها باید 

برنامه ریزی کند.

 جنبش انقالبی
نگاهی به جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقالب اسالمی

جنبش دانشجویی از اوایل دهه ۲0 در کشور آغاز شد و در برهه های 
تاریخی گوناگون نقش آفرینی کرد. از این  رو پرداختن به رسالت این 
جنبش در ســال های پس از انقالب اسالمی، امر مهمی است که 
نیاز است در وضعیت کنونی، به  خوبی تبیین شود. پس از پیروزی 
انقالب اسالمی در بهمن سال ۱۳57، جنبش دانشجویی را می توان 

در سه دوره بررسی کرد. 
دوره نخست

در دوره نخست، یک حرکت مردمی فراگیر در کشور به وجود آمد 
که فضای دانشگاه را در برگرفت. در این میان، دانشجویان با هدف 
حفاظت از دستاوردهای انقالب ســعی کردند با حضور در امور 
اجرایی به تحکیم ارکان نظام کمک کنند. عده ای به راه اندازی نشریه 
دست زدند و برخی نیز برای مقابله با نیروهای مخالف سازمان های 
سیاســی تشــکیل دادند که قصد مصادره انقالب را داشــتند. به 
همین دلیل در دوره نخســت پس از انقالب، دانشــگاه به یکی از 
پایگاه های مؤثر تحرک سیاسی در جامعه تبدیل شد. در نتیجه این 
بود که جریان های سیاسی با در اختیار داشتن حداقل آرا، در فضای 
دانشگاهی تشکل مخصوص به خود را داشتند و این امر سبب شد 
اختالف میان احزاب و گروه های مختلف در دانشــگاه باال بگیرد. 
در هر دانشکده ای، گروه های مختلف دارای تابلوی اعالنات و دفتر 
مستقل مخصوص خود و کتابخانه ویژه بودند و در واقع دانشگاه به 
کلکسیون دفاتر نمایندگی سازمان های مختلف تبدیل شده بود که 
از آنجا درگیری ها را هدایت می کرد. در نهایت، تشــدید درگیری 
داخل دانشگاه، تسخیر النه جاسوســی به دست دانشجویان پیرو 
خط امام)ره( و تعطیلی دانشگاه ها، پایانی برای دوره نخست جنبش 

دانشجویی پس از انقالب به شمار می رود.
دوره دوم

پیش از وقوع جنــگ تحمیلی طمع در جریان جدایی طلب به اوج 
خود رسید و با تصور اینکه تشتت آرا و ستیزه های داخلی به باالترین 
حد خود رسیده و نیروی دفاعی در ایران دچار ضعف است، جنگ 
تحمیلی علیه ایــران را به راه انداختند. در ایــن میان، نکته ای که 
دشــمنان از آن غافل شدند، جامعه شناسی جنگ بود. هشت سال 
جنگ تحمیلی علیه ایران، به عاملی برای ضرورت اتحاد در سطح 
جامعه و دانشگاه تبدیل شــد. همچنین فضای ضدتحّزب پس از 
ترورهای وسیع و کور در سال های ۱۳۶0 و ۱۳۶۱، امکان پیدایش 
 روحیه ضد تشکیالتی 

ً
هر تشکل جدیدی را منتفی می کرد و اساسا

شدیدی بر جامعه حاکم شد. در آن ایام، گرایش سیاسی مسلط در 
دانشگاه انجمن اسالمی بود؛ اما از اواسط جنگ، جناح بندی های 
سیاســی جدی در جامعه به وجود آمد؛ به  گونه ای که در انتخابات 
مجلس ســوم، آشــکارا به برخوردهای لفظی میان آنها انجامید و 
سرانجام انشعابی در جامعه روحانیت صورت گرفت که از آن  پس 
به دو جناح چپ و راست موسوم شدند. در دانشگاه تا پایان جنگ 
این دو گرایش چندان ملموس نبود. فقط انجمن های اسالمی که به 
چپ مذهبی تمایل داشتند، مســلط بودند. دلیل آن  هم در ویژگی 
جنبش دانشجویی بود. جنبش دانشجویی در کلی ترین تقسیم بندی، 
از دو طیف مذهبی و غیرمذهبی تشکیل می شد. طیف غیرمذهبی 
آن، پس از انقالب در دوره اول جنبش دانشــجویی به اپوزیســیون 
بیرون نظام تبدیل شد و بخشــی از آن  هم موضع قهرآمیز گرفت و 
درنتیجه در دوره دوم جنبش دانشــجویی، طیف مذهبی باقی مانده 

بود.
دوره سوم

با پایان جنگ تحمیلی وضعیت گذشــته پایــان گرفته، بحث ها و 
اختالف نظرهایــی که در دوره جنگ مســکوت مانــده بود، ابتدا 
به صورت ضعیف مطرح شد و سپس به صورت آشکار توسعه یافت. 
در این زمان، شاهد شکل گیری جناح بندی های سیاسی جدیدی در 
ســطح جامعه و سپس در دانشگاه هستیم که از دل آنها تشکل های 

دانشجویی جدیدی پدید می آیند.
اوضاع سیاســی و اجتماعی پس از جنگ، اوج گیری توقعات 
و خواســته های اقتصادی و سیاسی مردم شرایطی را به وجود آورد 
که انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری، فضای سیاسی کشور 
را به شــدت تحت تأثیر قرار داد. شعارهای آزادی، امنیت، توسعه 
سیاســی و جامعه مدنی، که ســرلوحه برنامه های رئیس جمهور 
منتخب بود، توانست ۸0 درصد مردم را در سال ۱۳7۶ پای صندوق 
رأی بیاورد. حضور فعال دانشجویان و جوانان در عرصه های سیاسی 
و دانشجویی و مشارکت گسترده آنان در سخنرانی ها و سمینارها و 
انتشار نشریات دانشجویی جلوه کرد و خودنمایی خاصی به جنبش 
دانشجویی بخشید؛ به گونه ای که در سال ۱۳77 حدود ۲۶0 نشریه 

دانشجویی در دانشگاه های سراسر کشور منتشر می شدند.
پایان یک سراب

اگرچه بــا ناکامی های دولت اصالحات در پاســخ بــه نیازهای 
دانشــجویی و تأمین این نیازها، از اواســط دوره هشــت  ســاله 
ریاســت جمهوری خاتمی، شــور و شــوق دانشــجویان به تکثر 
سیاســی کاهش یافــت؛ ولی این مســئله هیچ گاه به کم شــدن 
تشکل های دانشجویی منجر نشــد. به عالوه، هرچه به پایان دوره 
دوم ریاســت جمهوری در این دوره نزدیک تر شدیم، از وحدتی که 
بین پاره ای تشکل های دانشــجویی ـ که اغلب در جناح چپ قرار 
می گرفتندـ وجود داشت، خبری نبود و حتی یکه تازی این تشکل ها 
با قوت گرفتن گروه های دانشجویی مخالف به شدت تقلیل یافت؛ 
تا حدی که دیگر فعالیت زیادی از گروه های دانشــجویی به چشم 
نمی آمد. انتخابات ریاســت جمهوری در سال ۱۳۸4، صف بندی 
روشــن تری از دو گروه دانشــجویی چپ و راســت را به نمایش 
گذاشت؛ اما در این انتخابات با انتخاب رئیس جمهوری که وامدار 
 هیچ  یک از گروه های راســت یا چپ نبود، گروه های مستقل تر و 
غیر وابسته تر دانشجویی در حال جایگزینی با گروه های دانشجویی 

چپ و راست شد.

پیشتازانتمدنساز
مروری بر مطالبات امام خامنه ای از دانشجویان
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پیشینه جنبش دانشجویی در ایران



شماره ۱۰72 |  دوشنبه  ۱۴ آذر ۱۴۰۱

سیاست
۱0

دانشجوی ضد نیکسون

  

در دهــه ۲0 و اوایل دهه ۳0 شمســی و 
پس از سقوط حکومت رضاخان، فضای 
جامعه کمــی بازتر شــد و فعالیت های 
سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه تهران 
)بــه منزله تنها مؤسســه مــدرن و به روز 
آموزش عالی در ایران آن روزگار( به حد 
چشمگیری افزایش یافت. مدتی پس از 
جریان کودتای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ اعالم 
شــد، روابط میان ایــران و بریتانیا که در 
زمان حضور محمد مصــدق در جایگاه 
نخست وزیری قطع شده بود، بار دیگر از 
سر گرفته خواهد شد و ریچارد نیکسون، 
معاون رئیس جمهور وقــت آمریکا برای 
انجام دیداری رسمی به ایران خواهد آمد. 
این موارد و اتفاقات سیاســی آن روزگار، 
بهانه الزم برای انجام اعتراضات بیشــتر 
از ســوی جوانان را فراهم کرد و در تاریخ 
۱۴ آذر به سفارش نهضت مقاومت ملی، 
دانشــجویان فعال و سیاسی در کالس ها 
ســخنرانی کردند و از همان روز محوطه 
دانشگاه تهران به ســمت ناآرامی رفت. 
دولت هم کــه توانایــی مدیریت چنین 
رخداد هایی را نداشت، برای جلوگیری از 
هر گونه اقدام ادامه دار، این اعتراضات را 

سرکوب کرد.
سربازان مسلح و نیرو های ویژه ارتشی 
پس از هجوم همه جانبه به دانشگاه تهران، 
به کالس های درس حملــه و در اقدامی 
ضربتی صد ها دانشــجو را بازداشــت و 
زخمــی کردند. این وضعیت ســخت و 
اعتراضات و ســرکوب ها تــا دو روز بعد 
ادامه داشــت و نیرو های امنیتی با حضور 
در دانشکده فنی دانشگاه تهران، اقدام به 
تیراندازی کردند و به واسطه همین مسئله 
موجب مرگ سه دانشجوی این دانشکده 
به نام های احمد قندچــی، آذر )مهدی( 
بزرگ نیا  مصطفــی  و  شــریعت رضوی 
شــدند. با وجود این حواشــی، روز ۱۷ 
آذر نیکســون به ایران آمد و در مراسمی 
تشریفاتی در دانشگاه تهران که با حضور 
گســترده نیرو های نظامی برگزار شــد، 
دکترای افتخاری رشــته حقوق را از این 

دانشگاه دریافت کرد.
 ،۱۳۳۲ آذر  در  داده  رخ  وقایــع 
نشــان دهنده واکنــش دولــت کودتا به 
فعالیت هــای داوطلبانــه و خودجــوش 
دانشــجویی بود که در ادامه آن سرکوبی 
نظام منــد روی داد و تعــداد زیــادی از 

دانشجویان در این میان آسیب دیدند. 
رهبــر معظــم انقالب اســالمی در 
دیداری که با اســتادان و دانشــجویان در 
۲۴ آذر ســال ۱۳۸۷ و در دانشگاه علم و 
صنعت داشــتند، به تاریخچه این واقعه 
اشــاره کرده و فرمودند: »۱6 آذر در سال 
۱۳۳۲ که در آن سه نفر دانشجو به خاک 
 چهــار ماه بعد 

ً
و خــون غلتیدند، تقریبا

از ۲۸ مــرداد اتفاق افتــاده؛ یعنی بعد از 
کودتای ۲۸ مــرداد و آن اختناق عجیب ـ 
ســرکوب عجیب همه  نیرو ها و سکوت 
همه ـ ناگهان به وســیله دانشــجویان در 
دانشــگاه تهــران یک انفجــار در فضا و 
در محیــط به وجود می آیــد. چرا؟ چون 
نیکسون که آن وقت معاون رئیس جمهور 
آمریکا بــود، آمد ایران. به عنوان اعتراض 
به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکســون 
که عامل کودتای ۲۸ مــرداد بودند، این 
دانشــجو ها در محیط دانشگاه اعتصاب 
و تظاهرات می کنند، که البته با سرکوب 
مواجه می شــوند و سه نفرشان هم کشته 
می شــوند. حاال ۱6 آذر در همه  سال ها، 
با این مختصات باید شــناخته شود. ۱6 
آذر مال دانشــجوی ضد نیکسون است، 
دانشــجوی ضد آمریکاست، دانشجوی 

ضد سلطه است.«

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

داستان حکومت اسالمی و حکمرانی 
مبتنی بر آموزه های اسالمی، داستانی 
به قامت تولد اسالم و تشــکیل مدینه النبی به 
دست پیامبر اعظم)ص( در شهر یثرب است که 
تداوم آن را می توان در پیشینه باورها و عملکرد 
هر دو مذهب شــیعه و ســنی مشــاهده کرد. 
گذشــت قرن ها از صدر اســالم و تشــکیل 
حکومت اسالمی مبتنی بر آموزه های مذهب 
تشیع در این سرزمین موجب شد برخی گروه ها 
و جریان های سیاسی و روشنفکری ایران چنین 
وانمــود کنند که ملــت ایران پیــش از طرح 
حکومت اســالمی از ســوی امام)ره( در سال 
۱۳۴۸ هیچ گونه آشنایی با این مسئله نداشتند و 
 
ً
موضوع حکومت اسالمی و والیت فقیه اصوال

در میان مردم مطرح نبوده است. این در حالی 
است که نشــانه های فراوانی حداقل در تاریخ 
معاصر این سرزمین می توان یافت که این باور به 
طور کامل در اذهان عمومی مردمان مســلمان 
ایران زمین وجود داشــته است. در این راستا، 
می توان به کتاب »نهضــت امام خمینی)ره(« 
مراجعه کرد که نویســنده در جلد چهارم این 

کتاب در این باره آورده است:
»اگــر پیش از طرح حکومت اســالمی از 
سوی امام، این مسئله در میان مردم ایران مطرح 
نبــود آن خروش و خیزش حماســی مردم در 
پی حکم تحریم تنباکو در چه اندیشه ای ریشه 
داشت؟ تاجر اصفهانی که انبار تنباکو را شبانه به 
آتش کشید و اعالم کرد »با خدا معامله کردم« 
چه انگیزه ای داشــت؟ و چه عاملی او را به این 
فداکاری واداشت؟ ملکه قاجار را چه اندیشه ای 

بر آن داشت که قلیان را از دربار برچیند؟ و آنگاه 
که ناصرالدین شاه از او پرسید: »چه کسی قلیان 
را حرام کرده اســت؟« پاسخ داد: »آنکه مرا بر 
تو حالل کرده اســت.« آیا این جریان نشان از 
ریشه اصل والیت فقیه در دل و جان مردم ایران 
ندارد؟ سرهنگ آخوندف، عنصر فراماسونری 
 در میــان ملت ایران نزیســته و از 

ً
که اصــوال

رژیم تزار هویت روســی گرفته بود و در ارتش 
آن دولت خدمت می کرد، نزدیک به دو ســده 
پیش در نوشته های خود به نکوهش حکومت 
دینی برخاســته و آن را دسپوتیزم )دیکتاتوری( 
دینی خوانده است... این آورده نشان می دهد، 
شرعی و قانونی نبودن حکومت ها جز حکومت 
اســالمی از زمان های دور در میان مردم کوچه 
و بازار به درســتی ریشه داشته است که عناصر 
وابسته به ســازمان فراماســونری را این گونه 
پریشــان و آشــفته و نگران داشــته و به چنین 

نوشته هایی وادار کرده است.«

حکومتاسالمیوایرانیان
   دهلیز    

مروری بر  علل سقوط رژیم دیکتاتوری پهلوی
 یکی از عوامل مهم در تســلط بریتانیا بر 
بخش وسیعی از عالم، قدرت نیروی دریایی 
این اســتعمارگر بود. این قــدرت روز به روز 
افزایش یافت و در اواسط قرن هجدهم میالدی 
تا اواسط قرن بیستم میالدی، حدود دو قرن، 
نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا، نیرومندترین 
نیروی دریایی جهان بود و به وسیله آن، رژیم 
بریتانیا، از ســال ۱۸۱۵ میالدی تا نزدیک به 
۱9۴0 میــالدی، بر همــه قدرت های جهان 
چیره شــد. با رشــد روزافزون قدرت نیروی 
ق شدند به استرالیا، 

ّ
دریایی، انگلیسی ها موف

نیوزیلند و تعدادی از جزایر اقیانوس آرام وارد 
شوند و امپراتوری استعماری خود را تا جنوب 

شرقی ترین نقاط کره زمین گسترش دهند.
این برتری پس از پیروزی در نبرد »آرمادا« 
و شکست نیروی دریایی اسپانیا حاصل شد. 
ماجرا این بود که از اوایل قرن شــانزدهم، به 
تدریج با قدرت یافتن نیروی دریایی انگلستان، 
کشتی های انگلیســی و دزدان دریایی دولت 
انگلیس، مانند »فرانســیس دریک« بی وقفه 
در اقیانوس اطلس به کشــتی های اسپانیایی 
حمله می کردند که مملّو از متصّرفات اسپانیا 
در قاره آمریکا بودند. در سال ۱۵۸۵ میالدی، 
فرانسیس دریک چند پایگاه مهم اسپانیایی ها 
را در قــاره آمریــکا و اروپــا غــارت کرد و 

پیروزمندانه به انگلستان بازگشت.
به این ترتیب، کاسه صبر فیلیپ دوم لبریز 
شــد و تصمیم گرفــت بزرگ ترین عملیات 
نظامی آن دوران را علیه انگلستان انجام دهد. 
نیروی دریایی اســپانیا که بزرگ ترین نیروی 

دریایی آن زمان شناخته می شد، »آرمادا« نام 
داشــت که یک ناوگان باشکوه از ۱۳0 کشتی 
جنگی را تشــکیل می داد و از نیروی نظامی 
قدرتمندی شــامل ۳0 هزار ملوان و سرباز، 
توپ خانه قوی، تجهیزات الزم برای محاصره 
شهرها، بیمارســتان نظامی و غیره برخوردار 
بــود. این ناوگان عظیم بــا فرماندهی »دوک 
مدینا ســیدونیا« عازم انگلستان شد تا خاک 
انگلستان را تصّرف کرده و شهر لندن را اشغال 

کند. 
جنــگ مراحــل مختلفی را طــی کرد و 
انگلیسی ها که در کنار خاک خود می جنگیدند، 
با استفاده از این موقعیت و به کارگیری ترفندها 
و شگردهای پیچیده تر توانستند کار را یکسره 
کنند. در روز هشتم اوت سال ۱۵۸۸ میالدی، 
ناوگان دریایی شکست ناپذیر اسپانیا در مقابل 
بندر گراولینس انگلیس درهم شکسته شد و 
این سرآغاز برتری دریایی انگلستان بر دیگر 
رقبای استعمار گر اروپایی بود. جنگ در دریا 
به نفع بریتانیا خاتمه یافت؛ از این زمان به بعد، 
سلطه دریایی بریتانیا بر آب های جهان تکمیل 
شد و آنها توانستند این سلطه را تا پس از جنگ 

جهانی دوم ادامه دهند.

   حافظه    

کشتیسوارانغارتگر
مروری بر چگونگی سلطه اروپاییان بر جهان

تقویم انقالب
مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

ازقاضیمحمدتاقاسملو
گروهک های تجزیه طلب ـ ۱

هنوز یکی دو هفته از پیروزی انقالب نگذشته بود که 
گروهک های چپ »آمریکایی« و »روســی« فعالیت 
خرابکارانه خود را در کردســتان آغاز کردند. حزب 
»دموکرات کردســتان« پادگان های مهابــاد، پاوه و 
پیرانشــهر را تصرف کرد و مقادیر معتنابهی ســالح 
به غارت برد. پس از »حــزب دموکرات«، گروهک 
آنارشیستی »کومله« و ســازمان  »چریک های فدایی 
خلق« در صحنه سیاسی کردستان ظهور کردند. پس 
از آن، به سرعت ده ها گروهک چپ دیگر در گوشه و 
کنار کردستان سر برآوردند؛ از جمله »فداییان خلق« 
)شاخه اشــرف دهقانی(، »اتحادیه کمونیست های 
ایران« )تشکیالت پیشمرگه زحمت کشان(، »خبات« 
)به رهبری شــیخ جالل حســینی بــرادر عز الدین 
حسینی(، باند شــیخ  عز الدین حسینی، »مجاهدین 
خلق« )منافقین(، »راه کارگــر«، »حزب رنجبران« 
انقالبی« ســابق(، »ســهند«، »ارتش  )»ســازمان 
رهایی بخش خلق هــای ایران«، »ســازمان انقالب 
دموکراتیک گیالن و مازندران«، »رزمندگان راه طبقه 

کارگر« و... .
مهم تریــن گروهک فعــال در کردســتان، حزب 
»دموکــرات کردســتان ایران« بــود. بعــد از پایان 
جنگ، دولت شــوروی برای ضربه زدن به منافع نظام 
سرمایه داری در حلقه های ضعیف تر آن و اعمال فشار 
بیشــتر به ایران، عالوه بر حزب توده، فرقه دموکرات 
آذربایجــان را تشــکیل داد و متعاقــب آن جمهوری 

خودمختار آذربایجان در تبریز آغاز به کار کرد.
تــا اواخــر ســال ۱۳۲۳ ش/ ۱9۴۵ م، حکومت 
شــوروی توانست در جمعیت احیای کرد نفوذ یابد و 
زمینه را برای تغییر کلی آن فراهم کند. افزون بر آن، دو 
بار شخصیت های سرشناس کرد در فاصله سال های 
۱۳۲0 ـ۱۳۲۴ ش برای سفر به باکو دعوت شدند و در 
هر بار کوشیده شد تا نظر مهمانان کرد، به ویژه قاضی 
محمد، به این نکته جلب شود که شوروی عالقه دارد 
کردستان به آذربایجان بزرگ بیشتر نزدیک شود. هدف 
روس ها، بیشــتر استفاده ابزاری از کردها برای اعمال 
فشــار بر دولت ایران بود، نه تأمین خواسته های مردم 
رد. در هر صورت در نتیجه این ســفرها، جمعیت 

ُ
ک

احیای کرد به حزب دموکرات کردستان تغییر نام داد.
حمید مؤمنــی، از رهبــران »چریک های فدایی 
خلق« در ایــن باره می نویســد: »در ســال ۱۳۲۲، 

میرجعفرباقــروف، دیکتاتور آذربایجــان، عده ای از 
فئودال ها و سران عشــایر و متنفذین منطقه را به باکو 
دعوت کــرد. از جمله قاضی محمــد... عمر آغای 
شــکاک و قاســم آغا... که نمایندگان فئودالیسم و از 
مالکین بــوکان بودند... باقــروف از مدعوین به باکو 
خواســت کــه در مهاباد حزبــی به نــام »دموکرات 
کردســتان ایران« با شــعار »خودمختاری« )الگوی 

»فرقه دموکرات آذربایجان«( به وجود آورند...«
قاضی محمد، بعد از بازگشــت از ســفر دوم در 
روز ۲۵ مــرداد ۱۳۲۴ در اجتمــاع اعضای جمعیت 
پیشــنهاد کرد جنبش از حالت مخفی بیــرون آید و 
آشکارا زیر عنوان حزب دموکرات کردستان فعالیت 
کند. به این  ترتیب، حــزب موجودیت یافت و برنامه 
خود را در قالب مواد هشــت گانه ای منتشــر کرد که 
عبارت بودند از: درخواست خودمختاری برای کردها 
تا به رسمیت شــناختن زبان کردی و تشکیل انجمن 
والیتی کردستان و... . در بهمن  ۱۳۲۴، طی مراسمی 
موجودیت دولت خودمختار کردستان از سوی قاضی 

محمد در میدان »چوارچرا«ی مهاباد اعالم شد.
رونــد تحوالت منطقــه و توافق دولت شــوروی 
با ایران مبنــی بر خروج نیروهای این کشــور بعد از 
جنگ از ایران، و دست کشــیدن از حمایت دو دولت 
خودمختار آذربایجــان و کردســتان در قبال اعطای 
امتیاز نفت شمال به شوروی، و مهم تر از آن اولتیماتوم 
آمریکا به شوروی مبنی بر حمله نظامی به آن کشور در 
صــورت خارج نکردن نیروهایش از ایران، تومار عمر 

دو جمهــوری را در هم پیچید و قاضی محمد ۱۱ ماه 
بعد از تأسیس جمهوری کردستان، در همان محلی که 
اعالم جمهوری کرده بود، در ۱0 فروردین ۱۳۲6 ش 

به دست رژیم پهلوی به دار آویخته شد.
دومین فرد مشهور در این گروهک »عبدالرحمن 
قاسملو« اســت. وی از اعضای حزب منحله »توده« 
بود که پــس از کودتــای ۲۸ مــرداد ۳۲ به خدمت 
»ساواک« درآمد و سپس به چکسلواکی رفت. برادر 
او به نام »اسماعیل قاسملو« در ایران ماند و به عنوان 
عامل »ساواک« به کار در کارخانه ماشین سازی تبریز 
مشغول شــد و گروه های مخالف رژیم را لو می داد. 
قاسملو در پراگ زیرنظر علی گالویژ و حسن قزلچی 
به عنوان یک کارمند ســاده »حزب توده« در انتشــار 
نشریه ای به نام »کوردستان« مشارکت داشت و در قبال 
کار خود حقوق دریافت می کرد. قاســملو همزمان از 
طریق بورسیه هایی که حزب کمونیست چکسلواکی 
در اختیار اعضــای حزب قرار مــی داد، به تحصیل 
دانشگاهی مشغول شد و در سال ۱۳۴۴ رساله دکترای 
خود را با عنوان »کردستان و کردها« به چاپ رسانید، 
که در آن به نحو آشکاری تز »استقالل کردستان بزرگ« 
)شامل کردستان ایران، ترکیه، عراق، سوریه( را مطرح 
کرد. قاســملو با یک زن یهودی چــک ازدواج کرد و 
تحت تأثیر شــدید او به غرب گرایش یافت. در همین 
دوران، او از طریــق همســرش وارد رابطه اطالعاتی 
با ســازمان جاسوسی اسرائیل )»موســاد«( شد و به 
دستور »موساد« به موضع »سوسیالیسم دموکراتیک«، 

چنانکه شیوه صهیونیست های چپ است، پیوست. 
از همین زمان ســتاره اقبال او طلوع کرد! او در جریان 
حوادث مربوط به الکساندر دوبچک تمایالت غربی 
خود را آشکار کرد و به عراق رفت و در آنجا با کمک 
مالی »موساد« به انتشار نشریه »کوردستان« ادامه داد. 
قاسملو کوشید در عین پیوند با غرب، مناسبات حسنه 
خود را با حزب منحله »توده« و بلوک شرق نیز حفظ 
کند. در روزهای پیروزی انقالب، قاســملو بالفاصله 
به ایران آمد و به سرعت به تشکیل حزب »دموکرات 

کردستان ایران« دست زد و خود دبیرکل آن شد.
در ســال های اولیــه، بعد از انقالب اســالمی با 
توجه به ضعف دولت مرکــزی، تقاضای اقوام برای 
خودمختاری و خودگردانی و بهبود اوضاع اقتصادی 
شدت گرفت. در کردستان دو گروه عمده، یعنی حزب 
دموکرات کردستان و سازمان کومله به تجدید سازمان 
دســت زدند و خواســتار خودمختاری محلی شدند 
و نیروهای پیش مرگ ایجــاد کردند. افزون بر آنها، در 
مهاباد نیز شیخ عزالدین حسینی، امام جمعه این شهر، 
در مقام رهبر معنوی کردها، خواســتار خودمختاری 
کردستان شد. در سنندج احمد مفتی زاده، رهبر مذهبی 

این منطقه نیز از حق خودمختاری حمایت کرد. 
ایران«،  بدین ســان، حزب »دموکرات کردستان 
که به دستور باقروف و از سوی سرهنگ صالح الدین 
کاظم اف، افســر عالی رتبه »ارتش ســرخ« به منزله 
یک جریان شــوروی گرا تأسیس شد، این بار با تالش 
قاسملو به عنوان یک جریان وابسته به غرب و »موساد« 
تجدید سازمان یافت. قاســملو در عین حال کوشید 
عناصر توده ای و شــوروی گرای کرد را که به رهبری 
عزیز یوسفی نفوذ بیشتری داشتند، جذب کند. با مرگ 
یوسفی در سال ۱۳۵۷، رهبری این جناح به دست غنی 
بلوریــان افتاد و او در ســال ۱۳۵۸ به نفر دوم »حزب 
دموکرات« بدل شــد. بلوریان به راحتی می توانست 
دبیرکلی را به دست گیرد، ولی تحت تأثیر ترفندهای 
محبت آمیز قاسملو اغوا شــد. »حزب دموکرات« با 
شــعار »دموکراســی برای ایران، خودمختاری برای 

کردستان« فعالیت خود را آغاز کرد.
حزب »دموکرات کردســتان ایران« در نخستین 
ماه های فعالیت خود میلیون ها دالر از »ناتو« دریافت 
کرد و همزمان با گروهک »پیکار« نخســتین جریانی 
بود که وارد مبارزه مســلحانه با نظام نوپای جمهوری 
اســالمی شد و به ســرعت به اخذ مبالغ کالن پول و 
مقادیر معتنابه اسلحه از رژیم صدام موفق شد. قاسملو 

در تیرماه ۱۳6۸ در اتریش ترور شد.
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در دوران کنونی و با پیشــرفت های ســریع علوم 
در عرصه هــای گوناگون فرهنــگ و فناوری که به 
عصر »انفجار اطالعات« لقب یافته از یک  ســو و 
درخشش اســالم ناب محمدی)ص( و اوج گیری 
تفکر فرهنگی انقالب اســالمی در سراسر جهان 
و ایجــاد عرصه های جدید برای تعمیم و بســط 
ندای تعالیم آسمانی از سوی دیگر، لزوم شناخت 
عمیق تر از مســئله جهاد تبیین و توجه به اصول و 
راهکارها و شــیوه های آن مضاعف شــده است. 
تبیین مفاهیم، هنری بزرگ اســت و شخصی که 
عهده دار این امر خطیر می شود، یک هنرمند بزرگ 
اســت. هنر تبیین در به کار گرفتن شیوه های مؤثر 
در انتقال پیام های مد نظر است. یکی از مهم ترین 
الزامات در جهاد تبیین »نوآوری« است. مجاهدان 
عرصه جهــاد تبیین باید تمام قــدرت و خالقیت 
خــود را به کار ببرند تا بتوانند مطالب حقه خود را 
با شــیوه های نوین، با زبان روزآمد و استدالل های 
جدید و یک چینش مناســب در اختیار مخاطبان 
خود قرار دهند. یک مطلب را می توان به گونه های 
مختلفی بیان کرد، اما کسی که دغدغه تبیین حقایق 
و واقعیت های مرتبط با انقالب و اسالم و کشور را 
دارد، الزم است خود را به بهترین شیوه بیان مسلح 
و مجهز کند و به مهارت  اندوزی روشی و محتوایی 
در زمینه تبیین مستمر بیندیشــد. برای نمونه، در 
بحث های فقهی که فقها تمام تالش شــان در بیان 
احکام و اســتنباط احکام بوده، با تمام تالش های 
مخلصانه حرف های نگفته و فکرهای نو می توان 

تصــور کرد؛ در حالــی که در بقیه ســاحت های 
معرفتی، چون تفســیر و اصول معــارف اخالق و 
آداب اسالمی و همه علوم اجتماعی و عرصه های 
تبیینی به مراتب این نوآوری و استدالل ها سهل تر 
و آسان تر قابل تصور اســت که باید از آنها نهایت 
بهره را جســت. رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار با مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی سراسر 
کشور در تاریخ ۱۳۷۲/۲/6 درباره نوآوری در بیان 
و استدالل ها اینگونه فرمودند: »باید نوآوری کنید. 
همه  قدرت های انسانی و فکری خودتان را به کار 
بیندازید، برای اینکه حرف حق را با شیوه های نو، 
با زبان های جدید و با اســتدالل های تازه و آرایش 
خوب بیان کنید... اگر ما یک مطلِب واحد را هم 
که دیگران فراهم کرده باشند بخواهیم بیان کنیم، 
چند گونه می توانیم بیان کنیم. باید بگردیم شــیوه  
خوبش را پیدا کنیم؛ چه برســد به اینکه بخواهیم 
مطالب را با استدالل ها و شیوه های گوناگون بیان 
کنیم. می شود مطالب جدید خلق و تولید کرد. شما 
خیال نکنید که حرف، هرچه بوده، گفته شده است؛ 
نه. به قول صائب: »یک عمر می توان سخن از زلف 
یار گفت«؛ تا زمان ظهور ولّی عصر)ارواحنافداه(. 
بعد از آن را ما نمی دانیم چگونه است؛ اما تا زمان 
ظهور آن بزرگوار، هرچه طول بکشد، اگر هزاران 
ر بیایند، از همین منابع فعلی ما، هزارها هزار 

ّ
متفک

حرف نو و جدید می تواننــد بیرون بیاورند. خیال 
نکنید که آردها را بیخته اند و غربیل ها را آویخته اند؛ 
هرچه بوده، گویندگان گذشته گفته اند و قضیه تمام 
شده است. خیر؛ این حرف ها نیست«. این موضع 
حکیمانه و مشــوقانه، یعنی عرصه بــرای نوآوری 
روشی و محتوایی در راستای جهاد تبیین باز است.

می گوینــد پطر کبیر وقتی که در هلند تحصیل می کرد، 
در جواب به این دغدغه همیشگی خویش که چرا ملت 
روســیه مانند هلندی ها به ترقی و پیشرفت نرسیده اند، 
 علیمانه دریافت که هر 

ً
ناگهان طی مکاشــفه ای کامال

چه هســت، در این نکته مستتر است که مردم هلند هر 
روز صبح ریش های شــان را با تیغ می تراشند... و بعد 
چون به روسیه بازگشت، نهضتی عظیم علیه ریش به راه 
انداخت و دســتور داد همه ریشوهای خائن را دستگیر 
کنند و ریش های شــان را در مألعام بتراشند تا مملکت 
پیشرفت کند و همچون هلند به ترقیات عالیه دست یابد.

)آوینی،۱۳۷0: ۱۴( 
داســتان پطــر کبیر نمونــه ای از مجذوب شــدن 
پیشرفت ها و موفقیت های هلند است که او را به تحسین 
و تقلید از آداب و ارزش های این کشــور متمایل کرد و 
انتقال آن ارزش ها به جامعه روســیه را عامل پیشرفت 
دانســت. نظیر پطر کبیر در جوامع مختلف، از جمله 
ایران بسیار زیادند. سفرهایی که برخی از نخبگان ایرانی 
در دوره قاجار به غرب داشــته اند، یکی از این مصادیق 
است. سفرنامه های آنها دلیلی بر همان حالت و روحیه 
است که پطرکبیر در سفر به هلند پیدا کرد، منتها با این 
تفاوت که نخبگان ایرانی به گونه ای مجذوب بصری و 
خودباخته پیشرفت غرب و جاذبه فرهنگی آن شدند که 
از استعمار و ســلطه غربی و پیامدهای آن برای جامعه 
ایران غافل شــده و چه بســا توجیه گر یــا دعوت کننده 

استعمارگران در ایران هم شدند.

ســفرنامه های ابوالحسن خان ایلچی، میرزاصالح 
شیرازی و سلطان الواعظین، نمونه هایی از خودباختگان 
و مروجان سطحی نگر فرهنگ غرب هستند. توصیف 
و ستایشــی که ایلچی خان در ســفرنامه خــود به نام 
»حیرت نامــه« از زیبایی زنان انگلیســی و آزادی های 
جنســی در انگلستان می کند، بخشــی از شیفتگی او 
به ابتذال فرهنگی را نشــان می دهد کــه آرزو می کند:  
»حق تعالی شانه، علیم و خبیر است که مکرر من آرزو از 
خدا کرده ام که کاش نسوان ایران را به عفت و عصمت 
زنان انگلیسی بهره ور گرداند، چنانکه آزاد و مختارند و 
کسی را بر ایشان تسلطی نیست.« )ایلچی خان، ۱۳6۴: 

 )9۴
نقدهای بســیاری به این نوع سفرنامه ها ایراد شده 
است؛ اما نقدی که دکتر عبدالهادی حائری به سفرنامه 
ایلچی خان دارد و پیامدهایــی از جنس نفوذ منفی که 
سفرنامه او بر سده بیستم ایران گذاشته، شنیدنی است. از 
نظر حائری، ایلچی خان رویه استعماری تمدن بورژوازی 
غرب را در بوته فراموشی برد و از کنار جنبه هایی از رویه 
دانش و کارشناســی و پیشــرفت های نوین انگلیس با 
ساده نگری گذشــت و نسبت به بسیاری از ویژگی های 
منفی تمدن غرب گرایش سخت هواخواهانه نشان داد 
و در حقیقت تقلیدی کورکورانه از غرب را توصیه کرد.

نتایــج دیدگاه هــای محققانی، ماننــد »نای« این 
اســت که آمریکا و غرب از طریق تماس های فرهنگی 
و دانشــگاهی موفق به تولید قدرت نــرم و جاذبه های 
فوق العاده ای شــده اند؛ به گونه ای که بیشتر کسانی که 
برای تمنای دانش و فناوری به غرب مهاجرت یا ســفر 
کرده انــد، ضمن اینکه جذب ارزش هــا و فرهنگ آنها 
شده اند، ناقل و مروج آن ارزش ها در جامعه خود و چه 

بسا مدافع سیاست های آنها نیز بوده اند.

چهره پنهان سیاست  ـ ۶۴

وابطفریبنده ر
امیر قلی زاده

کارشناس  فرهنگی

جنگ روایت ها و جهاد تبیین  ـ ۲۷

نوآوریوخالقیت

خرد

   آفاق       تبیین    

   سیاست نامه    

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

 برجسته ســازی و ضریب دادن به آســیب ها 
و مشــکالت جامعه ایــران و در نقطه مقابل، 
سانســور، حذف و نادیده گرفتن دستاوردها و 
به طور کلی، حوزه های قدرت و قوت جامعه 
و نظام اســالمی یکــی از مهم ترین ترفندهای 
دشمن در جنگ شــناختی برای ایجاد خطای 
محاســباتی نزد مــردم، نخبــگان و مقامات 
ایرانی اســت. تمرکز دشــمن بر این شیوه در 
کنار وجود برخــی زمینه های عینی داخلی، در 
مواردی ســبب ایجاد قضاوت های نادرستی 
نزد برخی مخاطبــان وطنی از وضعیت قدرت 
نظام و موقعیت کشــور می شود. این در حالی 
اســت که در کنار ضعف ها و آسیب ها، نقاط 
قوت و دســتاوردهای بی شماری هم در داخل 
کشــور وجود دارد که برای داشتن یک تصویر 
و قضاوت دقیق و منطبق با واقعیت ها، باید با 
دیدی همه جانبه، در کنــار دیدن ضعف ها، به 
قوت ها هم توجه داشت. در متن حاضر ضمن 
بررســی این موضوع، دالیــل آن و چگونگی 
مواجه شــدن بــا آن نیز به صــورت مختصر 

واکاوی می شود. 

 Bروش شناسی ارزیابی قدرت
»قدرت« مفهومی ذوابعاد اســت که بنا به طبیعتی 
که دارد، در ارزیابی آن باید تمامی این ابعاد و ارکان 
مدنظر قرار گیرد. در واقع، قدرت مفهومی است که 
ابعاد ملموس)مادی( و غیرملموس)معنوی( دارد و 
برای ارزیابی قدرت هر عاملی اعم از فرد یا کشور، 
باید به مجموعه  این ابعاد توجه کرد. با توجه به آنچه 
گفته شد، یکی از مهم ترین آسیب های روش شناسانه 
در ارزیابی قدرت و موقعیت جمهوری اســالمی 
ایران، تک  بعدی یــا تک عاملی دیــدن قدرت آن 

اســت؛ به این معنــا که در ارزیابــی عامه، به طور 
معمول، شــاخصه های اقتصــادی و به طور کلی، 
وضعیت اقتصادی کشور مالک ارزیابی قدرت نظام 
قرار می گیرد. حال اگرچه اقتصاد و شــاخصه های 
اقتصــادی به حتم یکــی از مهم تریــن معیارهای 
ارزیابی قدرت هر نظام سیاسی است، اما معیارهای 
ارزیابی قدرت هر کشــوری، فقط شــاخصه های 
 مخاطب وطنی در این 

ً
اقتصادی نیســت. اساســا

وضعیت گرفتار »خطای هاله ای« شــده اســت؛ 
خطایی که در آن، مخاطب به دلیل با اهمیت دانستن 
یک بعد مسئله، سایر ابعاد آن را نادیده می گیرد. بر 
این اساس، در وضعیت کنونی به دلیل آنکه مسائل 
اقتصادی کشور تداوم، عینیت و عمومیت بیشتری 
دارد، افــکار عمومی و حتی نخبگی با دقت در این 
موضوع، از ســایر ابعاد قدرت نظام غفلت کرده و 
بدون توجه به سایر ابعاد و حوزه های قدرت نظام، 
 شــاخصه های اقتصادی را مــالک ارزیابی 

ً
صرفا

قدرت نظام قرار می دهد. 

 Bدالیل شکل گیری خطای هاله ای
چرایی و دالیل شکل گیری این خطای هاله ای در 
ذهن مخاطبان وطنی، افزون بر وجود مشــکالت 
اقتصــادی متــداوم و متراکم، بــه دو عامل دیگر 
برمی گردد: اول جنگ شــناختی دشمن که طی آن 
تالش می شود با مگس وار نشستن روی مشکالت 
ایده ها، ســاختارها، سیاست ها،  اقتصادی، علیه 
رفتارها، کارگــزاران و در مجموع، هر آنچه رنگ  
و بویــی از نظام دارد، عملیــات روانی انجام دهد 
تا در معرض اعتبارزدایــی و تخریب قرار گیرند. 
عامل دیگر شکل گیری خطای هاله ای در ارزیابی 
قدرت نظام، به ضعف در تبیین دقیق، ســریع و به 
موقع اوضاع کشــور و مشــکالت آن از یک سو و 
توانمندی های نظام از ســوی دیگــر برمی گردد. 
درواقع، در مقابل سم پاشــی های روانی رسانه ای 
جبهه دشــمنان، اقدامات رسانه ای اثربخش برای 
خنثی سازی اقدامات رسانه ای دشمنان و بازگویی 

توانمندی های نظام صورت نمی گیرد. 

 Bچه باید کرد؟
برای جلوگیری از تشــدید این خطــای هاله ای 
باید تالش شــود منظومه قدرت نظام، یعنی همه 
ابعــاد و حوزه های قدرت نظام، بــه طور دقیق و 
واقعی، آنگونه که رهبر معظم انقالب در دیدار با 
مسئوالن نظام)۱۴0۱/۱/۲۳( تأکید داشتند، دیده 
شــود. در توضیح بیشتر باید گفت، پایداری نظام 
در وضعیــت جنگ ترکیبی جامــع و حداکثری 
دشــمن، توســعه نفوذ منطقه ای و ایجاد محور 
مقاومت اسالمی در منطقه، پیشرفت های علمی 
و تکنولوژیک در حوزه های مختلف، دســتیابی 
به قدرت دفاعــی بازدارنــده و راهبردی، تثبیت 
سازوکارهای مردم ســاالری دینی، ایجاد امنیت 
پایــدار و... بخش هایی از قدرت نظام اســت که 
همگی تحت الشعاع مسائل و مشکالت اقتصادی 
قرار گرفته و سبب شده اســت تصویری دقیق از 
منظومه قدرت نظام نزد افکار عمومی شکل نگیرد. 
یــک نکته مهم که از بحث بــاال نتیجه گرفته 
می شــود، این اســت که بخشــی از آنچه سبب 
شــکل گیری خطای هالــه ای از قــدرت نظام 
 ماهیت پروژه ای دارد؛ یعنی در اثر 

ً
شده، اساســا

تالش های برنامه ریزی شــده دشمن ایجاد شده 
اســت. بنابراین، در نقطه مقابل باید تالش شود 
ضمن خنثی ســازی عملیات روانی رســانه ای 
دشــمن، تصویری دقیق از منظومه قدرت نظام 
نزد افکار عمومی شکل گیرد. در تالش برای این 
منظور نیز افزون بر تبیین ســریع، دقیق و به موقع 
رویدادها و روندهای کشــور، باید در حوزه های 
مختلف کوشــید تا با اتکا بر داده های تاریخی، 
حافظــه تاریخی توده هــای مــردم را زنده کرد. 
درواقع، دستاوردها و حوزه های قدرت جمهوری 
اسالمی اگر با رویکردی تاریخی مورد توجه قرار 
گیرند، بیش از پیش اهمیت خود را پیدا می کنند؛ 
نکته ای که تــا کنون توجه چندانی به آن نشــده 
است.  برای نمونه، یکی از مهم ترین دستاوردها 
و حوزه هــای قدرت جمهوری اســالمی، حوزه 
دفاعی است که در این حوزه بر تمامی ضعف ها 

و مســائل تاریخی فائق آمده است و اکنون اگر با 
رویکردی تاریخی تبیین شــود، اهمیت آن بیشتر 
نمایان می شود. برای نمونه، وقتی نیروی دریایی 
ســپاه در اقدامی غرورآفرین، نفت کش انگلیسی 
را در خلیج فــارس توقیف کرد یــا وقتی نیروی 
هوافضای سپاه، پهپاد آمریکایی گلوبال هاوک را 
ســرنگون کرد، بهترین فرصت برای تبیین نقش 
قــدرت دفاعی نظــام و نمایاندن هر چه بیشــتر 
ایــن حوزه از قدرت نظام بود که متأســفانه از آن 
بهره برداری الزم صورت نگرفــت. در مواجهه 
با ایــن قضایا کافی بود به ســرنگونی هواپیمای 
مســافربری کشورمان به دســت آمریکا یا نقش 
انگلیس در جداســازی هرات از ایران در اوایل 
دوره قاجــار و در مقاطع دیگری، چون اشــغال 
ایران در جنگ جهانی دوم و... اشاره می کردیم. 
توضیح آنکــه در همه این قضایای تاریخی چون 
قدرت دفاعی بازدارنده نداشــتیم، آن وقایع تلخ 
رخ می داد، اما اکنون چون قدرت دفاعی بازدارنده 
داریم، می توانیم انگلیــس و آمریکا را در خلیج 
فارس تحقیر کنیم و این همان انگلیس و آمریکایی 
هســتند که در طول تاریخ جنایت های متعددی 
علیه ملت ایران مرتکب شــده اند.  بهره برداری 
نکردن از اینگونه فرصت ها برای نمایاندن اهمیت 
قدرت دفاعی کشور در حالی است که دشمن در 
جنگ شناختی خود همواره می کوشد میان حوزه 
دفاعی با معیشت مردم دوگانه سازی کند. بنابراین، 
اهمیت قدرت دفاعی برای افکار عمومی، آنگونه 
که شایسته است، نمایان نمی شود. مبتنی بر این 
 خالف 

ً
مطالب، راهکار مقابله با این روندها، دقیقا

 باید به طور 
ً
دشــمن عمل کردن است، یعنی اوال

جدی جهاد در عرصه تبیین گری و روشنگری را 
در اولویت گذاشت و ضمن تبیین خباثت دشمنان 
و افشــای جنگ ترکیبــی آنهــا در وارونه نمایی 
واقعیت ها و دستاوردهای انقالب و نظام اسالمی، 
به تنویر اذهان مردم و جوانان دست زد و داشته ها 
و توانمندی های کشور در عرصه های گوناگون را 

به رخ کشید.  

 سیدمحمدکاظم یزدی  ـ ۵۵ 

 استحاله مشروطه

 
بیــان رهبر  از  »درس هــای مشــروطه« 
معظم انقالب در مقام اندیشــمندی فقیه، 
تاریخ شــناس و اسالم شــناس شــنیدنی 
و سرشــار از عبرت آمــوزی اســت. در 
شــماره های اخیر این ستون، حدود هفت 
مــورد از آنها را مــرور کردیــم. در ادامه 
درس های دیگر این مقطــع تأثیرگذار در 
سرنوشــت گذشــته و حال ملت ایران را 

بازخوانی می کنیم.  
۸ـ استحاله مشــروطه؛ استحاله یک 
حرکت و انقالب مردمی همواره در کانون 
توجه و طراحی مخالفان و دشمنان آن قرار 
دارد. این موضوع در مقطع مشروطه برای 
مردم ایران امید بسته به این نهضت به وقوع 
پیوست؛ چرا که مخالفان مشروطه بیداری 
و آگاهــی به وجود آمده از ِقبل این انقالب 
را خالف منافع خــود تحلیل می کردند. 
رهبر معظم انقالب به این واقعیت این گونه 
اشاره می کنند: »دأب سیاست های مسلط 
عالم این بوده و هســت کــه جنبش های 
عدالت خواهانه  مردم نقاط مختلف دنیا را 
در هاضمه  سیاسی و فرهنگی خود بریزند 
و در واقع هویت آن جنبش ها و حرکت های 
مردمی و عدالت خواهانه را از بین ببرند؛ 
ایــن کار در ایــران هم اتفاق افتــاده بود. 
نهضت عدالتخواهی ای که صد سال پیش 
در مشــروطه ایران پیش آمد، یک حرکت 
مردمی و دینی بود. آن روز جریان سیاسی 
مسلط عالم ـ یعنی انگلیسی ها ـ این حرکت 
عدالت خواهانه  مبتنی بر اصول اسالمی را 
در هاضمه  سیاسی و فرهنگی خود ریختند؛ 

آن را استحاله کردند.«)۱۳۸۱/۳/۱۴(
رهبــر معظم انقالب این اســتحاله را 
در بررســی نهضت ملی شــدن صنعت 
نفت نیز ردیابی می کنند و آن را به وســیله  
کســانی که آن را اداره می کردند، استحاله 
شده ارزیابی می کنند که بار دیگر به دامن 
لیبرال دموکراسی آمریکایی برمی گردد؛ اما 
ملت ایران این درس آموخته شــده به ثمن  
گران را در انقالب اسالمی به کار بست و 
بارها در مقابل تالش های سنگین دشمنان 
برای استحاله انقالب اسالمی که به جرئت 
می توان گفت امروز هم به طرق دیگر ادامه 

دارد، ایستاد.
9ـ حوادث گذشته و تهدیدهای آینده؛ 
بهره گیری از حوادث گذشته برای توضیح 
تهدیدهای آینده و حوادث در شرف تکوین 
کاری عقالیی و الزم است و رسانه رسالت 
دارد در تبییــن آن برای مردم تالش کرده و 
مردم را نسبت به آنها حساس کند. به تعبیر 
رهبــر حکیم انقــالب، »قضایای جوامع 
 مشابهند؛ چون با 

ً
انسانی و جهانی حقیقتا

همه  تغییری که در وضع زندگی انســان ها 
تأثیرگذار حقیقی  به وجود می آید، عوامل 
در زندگی انسان ها همیشه چیزهای معینی 
است. »ســنت الله« که در قرآن می بینید، 
همین اســت. »و لن تجد لسنةالله تبدیال 
و لن تجد لسنةالله تحویال« همین هاست؛ 
یعنی ســنت هایی وجود دارد و تبدیل ها و 
 امروز 

ً
تحول هایــی به وجود می آیــد. مثال

 قابل 
ً
قضایای مشــروطه برای ما کامــال

درس گیری و درس آموزی است. چون بنده 
در برهه ای از سال های زندگی ام با مسائل 
و قضایای مشــروطه خیلی انس داشته ام 
و کتاب هــا و گزارش های متعــدد را نگاه 
می کردم، امــروز که نگاه می کنم، می بینم 
این قضایــا و حوادث خیلی به هم نزدیک 
است.«)۱۳۸۱/۱۱/۱۵( مفهوم این بیان این 
است که با شناخت علل و عوامل انحراف 
و تحریف و نفوذ به نهضت مشروطه یا نفت 
در تاریخ، می توان امروز اقدام مؤثرتری در 
پیشگیری از ورود انحراف و نفوذ به انقالب 

و نظام اسالمی به عمل آورد. 

خطای
هالهای

 واکاوی ترفندهای دشمن در جنگ شناختی و راهکارهای مقابله با آن

مصطفی قربانی
دکتری علوم سیاسی
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امروز  دانش بنیان   شرکت های 
داروهــای  از  درصــد   9۷
مــورد نیــاز مــردم را تولید 
می کنند و تنها سه درصد این 
اســت.  وارداتی  محصوالت 
در حال حاضر، ۴66 شرکت 
دانش بنیان برای توسعه و تولید 
داخلــی دارو و فرآورده هــای 
پیشــرفته حوزه تشــخیص و 
درمــان تالش می کننــد. این 

شــرکت ها با حمایت معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیان توانســته اند بازار داروی کشــور را به ســمت 
 خوداتکایی و کاهش وابســتگی های شدید به بازار جهانی 

سوق دهند.

استقاللدارویی
دستاوردی برای تأمین نیاز بیماران

سازمان تنظیم مقررات ارتباطی 
ایرلند، شرکت مالک اینستاگرام 
و فیس بوک را مبلغ ۲6۵ میلیون 
یورو جریمه کرد. متا به  دلیل لو 
رفتن اطالعات شخصی بیش از 
۵00 میلیون کاربر فیس بوک به 
خصوصی  حریم  قوانین  نقض 
اروپا متهم شده است. کاربران 
در دوراهی جدی فعالیت کردن 
یا نکردن در رسانه قرار گرفته اند. 

این افشای اطالعات برای چندمین بار است که از سوی شرکت 
متا رقم می خورد. »نیویورک تایمز« نوشته است: با این جریمه، 
ایرلند از پارسال تا االن متا را بیش از 900 میلیون دالر جریمه 

کرده است.

نقرهداغ
متا و جریمه ۲۶۵ میلیون یورویی

»سوابق پزشکی من« )مدیکال 
رکــورد( یــک برنامــه ســاده 
پرونده های  ذخیره  برای  ایرانی 
پزشکی شماســت. هر یک از 
ما به دکترهای متفاوتی مراجعه 
می کنیم و برای هر یک پرونده 
این   

ً
غالبا داریــم.  مخصوصی 

سوابق برای پزشکان دیگر حائز 
اهمیت اســت. برای نمونه، به 
منظــور جلوگیــری از احتمال 

تداخل دارویی، برای تجویز داروی جدید، نیاز است که اسامی 
داروهای مصرفی شما در چند ماه اخیر را بدانند. یا در هنگام 
عمل جراحی فوری یافتن سریع سوابق بیماری، حساسیت ها، 

گروه خونی، اعمال جراحی و... مورد نیاز جدی است.

پزشکمن
نرم افزاری برای بایگانی سوابق 

مجازستان

کارلوس کی روش، ســرمربی تیم  ملی فوتبال 

ایــران: شما بیشترین تالش و اشتیاق تان به 

همراه شجاعت ذهنی  برای برنده شدن را 
به کار گرفته اید. من به شما افتخار می کنم؛ 
شما در داخل و خارج از زمین درخشیدید. 
این یک افتخار بود که جزئی از این خانواده 
فوتبال باشــم. من معتقدم شــما شایسته 
احترام کامل هســتید. اعتبار را به کشور و 

طرفداران فوتبال دادید. 

ناصر کنعانی مقدم، سخنگوی وزارت خارجه: 

جام جهانی ۲0۲۲ در قطر به نمایشــگاه 
انزجار افــکار عمومی از رژیــم آپارتاید 
صهیونیســتی و اعالم همبستگی ملت ها 
با آرمان فلسطین تبدیل شده است. رژیم 

اشغالگر صهیونیستی منفور ملت هاست.

وحید یامین پور، فعال رســانه ای: اونا وقتی 

برنده می شن که بتونن نام ایران رو از همه 
میادین و عرصه های جهانی حذف کنن، 
تیم های ملی رو از درون دچار فروپاشــی 
کنن، غم و اشــک بازیکنان پس از باخت 
رو به بی تفاوتی تبدیل کنن، مردم مستقل 
جهــان رو از حمایت ایران منصرف کنن. 
پروژه اصلی ترور ایــران و هویت ایرانی 

است که شکست خورده است.

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا: 

ماجرای حذف کلمه »الله« از روی پرچم 
ایران از سوی فدراسیون فوتبال آمریکا دو 
نکته را یادآوری می کنــد:۱ـ اگر ایرانی ها 
در مورد هویت ملی خود متحد باشــند، 
خارجی ها مجبور به عذرخواهی خواهند 
شد. ۲ـ اگر آمریکایی ها اشتباهی مرتکب 
شــوند، عذرخواهی می کننــد؛ البته اگر 

طرف مقابل مقتدر باشد.

محمــد ایمانی، فعال رســانه ای: خیانت به 

کشــور، فقط ارائه اطالعات محرمانه به 
بیگانه است؟ مشــورت دادن به دیپلمات 
دولت هایی که دشمنی شان با ایران ثابت 
شــده و خط گرفتن و میان مردم دو قطبی 
و بدگمانی و اختالف درســت کردن هم 
خیانت اســت. این خیانت ها از احساس 

حقارت بر می خیزد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای 

اسالمی: اگر چند مشــکل بزرگ اقتصاد 

 مشــکل 
ً
امروز کشــور را نام ببریم، حتما

مســکن یکی از آنها خواهد بــود. قانون 
مالیات بــر خانه هــای خالــی از اولین 
مصوبات مجلس یازدهم است که با تعیین 
مالیات بــر خانه های خالــی می خواهد 
جلوی دپــوی خانه ها را بگیرد و دســت 
سوداگران و ســفته بازان این بازار را کوتاه 
کنــد. این کار موجب می شــود عرضه و 
تقاضا در این بازار به تعادل برسد و قیمت 
خرید یا اجاره مسکن در بازار تعدیل شود.

مهدی فضائلی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل 

سیاسی و فرهنگی: در پی دستور رئیس قوه 

قضائیه مبنی بر مســاعدت زندانیانی که 
شــرایط بهره مندی از ارفاقــات قانونی را 
دارند، ۵۸۳ زندانی از زندان های مختلف 
در کشــور آزاد شــدند. چه خوب است 
دســتور خردمندانه آقای محســنی اژه ای 
مصادیق بیشتری پیدا کند و افراد بازداشت 

شده دروقایع اخیر هم به حداقل برسند.

عبدالله گنجــی، فعال رســانه ای: مکرون: 

زنان بیشــتر و بیشتری از ترس اینکه مورد 
تعــرض قرار گیرند، دیگر جرئت ســوار 
شدن در وســایل نقلیه عمومی را ندارند. 
ما قصد داریم حضور پلیس در حمل ونقل 
را دو برابــر کنیم، به ویژه در زمان هایی که 
حمالت بیشتر مشاهده می شود. بعد وقت 
می گذارد با چند زن فراری ما که ایران مثل 

فرانسه شود؟ 

   پژواک       نرم افزار    

   نکته گرام    

   دانش بنیان    

مجازستانجهان

نوید کمالی
کارشناس رسانه

تمام برنامه های شــبانه روزی رســانه ها »اقناع« 
مخاطب به آن سمت و سویی است که خود بر پایه 
آن شکل گرفته اند. یک رسانه با هدف آگاه سازی و 
تبلیغ آن قبیل مفاهیم انسانی و دینی قدم برمی دارد 
که وجدان هر انسانی پذیرای آن است. از طرفی 
هم رسانه دیگری با قصد انحراف افکار عمومی و 
آشوب و بلوا در سطح جامعه سعی در پیاده سازی 
رسالت شیطانی خود دارد. بحث ما و سؤال ما در 
خصوص صورت دوم اســت که چرا یک رسانه 
ســعی در ایجاد انحراف در اذهان مردم دارد؟ یا 
به طور دقیق تر علت تغییر ارزش های یک جامعه 

چیست؟
تا به حال به این فکر کرده اید چطور موضوعی 

که تا دیــروز در فرهنگ ایرانی ضدارزش قلمداد 
می شــد، امروز به ارزش تبدیل شده است و همه 
نیز آن را پذیرفته اند؟ یا چطور به یکباره در حالی 
که شما به هیچ عنوان ذهن تان درگیر فالن موضوع 
نبوده )چون نه نیازتــان بوده و نه برای تان اهمیت 
داشــته(، به نیازتان تبدیل شــده و برای تان مهم 

می شود؟
مسئله ای که باید به آن توجه ویژه داشته باشید، 
این اســت که شما فکر می کنید خودتان انتخاب 
کرده اید که چه چیزی برای تان مهم باشــد یا چه 
چیزی اولویت امروزتان، اما باید بدانید متأسفانه 
شــما فقط حس می کنید انتخاب کرده اید. شما 
 انتخــاب و برایش 

ً
از بیــن آنچه رســانه ها قبال

برنامه ریزی کرده اند، انتخــاب می کنید. به زبان 
ساده تر، شــما از بین انتخاب رسانه ها، انتخاب 

می کنید.

رســانه ها تنهــا از طریــق اقنــاع می توانند 
انتخاب های شان را به خورد مخاطب بدهند و در 
ضمن این حس را ایجاد کنند که مخاطب خودش 
انتخاب کرده اســت؛ پس نکته اول این است که 

این شما انتخاب نمی کنید.
اینکه چگونه رسانه انتخابش را به انتخاب شما 

تبدیل می کند، نکته مهم بعدی است.
رســانه با استفاده از برجسته ســازی، تکرار، 
استفاده از کلیدواژه های معین، اصطالح سازی، 
سوژه ســازی و ربط مســائل مختلف به موضوع 
مدنظر، استفاده از پروپاگاندای وحشت و ایجاد 
ترس و... موفق به جابه جایی اولویت مخاطبان و 

اقناع آنها می شود.
به قــول »برنــارد کوهــن«، ممکن اســت 
رسانه های امروزی نتوانند به مردم بگویند چگونه 
فکر کنند، اما به جرئت می توانند به مردم بگویند 

به چه چیزی بیندیشند.
بــا این توضیح کوتاه، به اخبــار یک ماه اخیر 
شــبکه های اجتماعی و... توجه کنید و این پنج 

سؤال کلیدی سواد رسانه ای را از خود بپرسند:
سازنده این پیام کیســت؟ برای جلب توجه 
مخاطب از چه فنون خالقانه ای اســتفاده شــده 
اســت؟ چطور درک دیگران از یک پیام، با درک 
من متفاوت است؟ از یک پیام چه ارزش ها، سبک 
زندگی و عقایدی حذف یا به آن اضافه شده اند؟ و 

چرا این پیام ارسال می شود؟ 
در صورتی که پاســخ مشــخصی برای این 
پرســش ها یافتید، بعد قانع شوید و پیام رسانه را 

قبول کنید. 
بدترین مســئله این اســت که اجــازه دهیم 
بی اطالعــی و بی تحلیل بودن ما ســکویی برای 

رسیدن عده ای به هدف شان شود.

   رسانه   

انتخابهایازپیشتعیینشده

 طی هفته های گذشته، در عرصه داخلی و خارجی 
حوزه فنــاوری اطالعات روزهای پر حاشــیه و 
پرخبری را پشت ســر گذاشته ایم که در بین همه 
آنها حواشــی مربوط به خریــد »توئیتر« بیش از 
همه مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفت. در 
این زمینه حتی برخی معتقدند، حواشــی مربوط 
به این رســانه اجتماعی زمینه ساز وقوع تحوالت 
گسترده ای در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

جهان خواهد شد!
 البته این ادعا دور از انتظار هم نیست؛ چرا که 
مالک جدید توئیتر مدعی شــده اســت در تقابل 
بــا سیاســت های انحصارگرایانه و ضــد آزادی 
بیان گوگل و اپل به ســمت تولید یک تلفن همراه 
هوشــمند مجهز به یک سیســتم عامل جدید و 
مستقل حرکت خواهد کرد که این خود به معنای 
طراحــی رقیب جدیدی برای دو سیســتم عامل 

»آی او اس« و »اندروید« است. 
این ماجرا از جایی شــروع شــد کــه »ایالن 
ماســک«، کارآفرین مشهور جهان که به تازگی با 
خرید بخش قابل توجهی از ســهام توئیتر، مالک 
و مدیرعامل جدید این رســانه اجتماعی  شناخته 
می شــود، با برگزاری یک نظرسنجی عمومی در 
توئیتر زمینه احیای فعالیت حساب کاربری تعلیق 
شــده دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایاالت 

متحده را در فضای توئیتر فراهم کرد.
گفتنی اســت، حســاب کاربــری ترامپ در 
ماجــرای حمله هوادارانش به کنگــره آمریکا در 
تاریخ 6 ژانویه ۲0۲۱ میــالدی در نقش یکی از 
عوامل اصلی تحریک کننده اغتشاشــات و فردی 

که موجبات بی ثباتی کشور آمریکا را فراهم کرده 
اســت، از ســوی مالکان رســانه های اجتماعی 

معروف، از جمله توئیتر و فیس بوک مسدود شد.
جالب است بدانید که تا پیش از مسدودسازی 
حســاب کاربری دونالد ترامپ در توئیتر بیش از 
۸۸ میلیــون نفر کاربر دنبال کننــده وی بودند؛ به 
همین دلیل نیز مسدودسازی مادام العمر حساب 
کاربری ترامپ با واکنش های گوناگونی در سطح 
افکار عمومی جهان روبه رو شــد؛ اما سیاســت 
تعلیق این حساب تا زمان تصاحب شرکت توئیتر 
به دست ایالن ماسک بی کم وکاست تداوم یافت 
تا اینکه مالک جدید توئیتر بار دیگر زمینه حضور 
دونالد ترامپ را در این رسانه اجتماعی پرمخاطب 
فراهم کرد؛ هر چنــد این اقدام به مذاق غول های 
رسانه ای معروفی، مانند گوگل و اپل خوش نیامد! 
گفتنی است، این دو ابرشرکت آمریکایی از لحاظ 
سیاسی نزدیک به حزب دموکرات  بوده و بازگشت 
پر رنگ ترامپ به توئیتر، آن هم در فضای انتخاباتی 
پیش روی این کشور از ســوی آنها تهدیدی علیه 
تداوم تســلط دموکرات ها بر کاخ سفید ارزیابی 

می شود!
همانگونه که پیشتر اشــاره شد، ایالن ماسک 
شــخصی اقتصادی و رســانه ای است که تاکنون 
بــه واســطه پروژه هــای نوآورانــه اش در زمینه 
خودروســازی، تولید باتری های پر ظرفیت، ارائه 
اینترنت ماهو اره ای از طریق پروژه استارلینک و... 
در سطح جهان به خوبی شناخته شده است و حتی 
از وی به منزله یکی از شخصیت  های شکل دهنده 
آینده فناوری یاد می شــود. این چهره فناور پس از 
رفع مسدودی حســاب کاربری ترامپ و هزاران 
کاربر دیگر با زمزمه حذف توئیتر از فروشگاه های 
نرم افزاری گوگل و اپل با تأکید بر مقابله با ترویج 
خشونت از سوی کاربران توئیتر روبه رو شده است.
همانگونه که مشخص اســت طرح احتمال 

حذف توئیتر از فروشــگاه های نرم افزاری مشهور 
و مرجع گوگل پلی و اپ اســتور خسارات مادی 
قابل توجهی را متوجه مالک این رسانه اجتماعی 
خواهد کرد؛ چرا که تلفن های همراه هوشــمند 
 از دو سیســتم عامل ساخت شرکت های 

ً
عمدتا

 حذف نرم افزار 
ً
گوگل و اپل استفاده می کنند و تبعا

توئیتر از این دو زیســت بوم موجب ریزش قابل 
توجه کاربران توئیتر خواهد شد!

البته همانگونه که اشاره شد، مالک جدید توئیتر 
به واسطه پروژه های بلند پروازانه اش به خوبی در 
جهان شناخته شده است؛ بنابراین، در چالش اخیر 
نیز ادعای جدید وی مبنی بر ساخت و عرضه یک 
تلفن همراه جدید و مجهز به سیستم عامل جدید و 
بدون محدودیت مورد توجه رسانه های جهان قرار 

گرفته است! 
ایالن ماســک این ادعای جدید را در پاسخ به 
توئیت یک خبرنگار محافظه کار مبنی بر احتمال 
حذف توئیتر از گوگل پلی اســتور و اپ اســتور 
اپل مطرح کرد و از احتمال ســاخت یک گوشی 
جایگزین خبر داد: »امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد، 
اما اگر هیچ انتخاب دیگری وجود نداشته باشد، 

بله، یک گوشی جایگزین خواهم ساخت.«
باید به این نکته توجه داشــت کــه با توجه به 
سوابق ایالن ماسک و همچنین در دسترس بودن 
فناوری های ساخت، تولید یک تلفن همراه جدید 
چندان مشکل نیســت. حتی امروزه شرکت های 
بی شــماری را می توان یافت که با دریافت هزینه، 
تلفن همــراه اختصاصــی کاربران را بــا هر نام 
و مشــخصاتی که مایل باشــند طراحی و تولید 
می کنند. افزون بر این، پیشــتر نیز اعالم شده بود 
شرکت اســتارلینک با هدف توسعه کسب وکار 
اینترنت ماهواره ای خــود به دنبال ارائه یک تلفن 
همراه هوشــمند اختصاصی با قابلیت اتصال به 

اینترنت ماهواره ای است!

با این حال، آنچه از حواشی اخیر به منزله یک 
تجربه جهانی در حوزه سیاســت گذاری داخلی 
برداشــت می شــود، این نکته کلیدی است که با 
توجه به حذف مستمر نرم افزارهای ایرانی از سوی 
دو شــرکت گوگل و اپل، ضروری اســت کشور 
ما نیز رویکــرد تولید و عرضه یــک تلفن همراه 
هوشمند بومی سازی شــده را در دستور کار قرار 
دهد. البته این به معنای تکرار تجربه های ناموفق 
گذشته نیســت؛ چرا که در گذشته عمده تمرکز 
بر عرضه تلفن هــای همراه هوشــمندی بود که 
 تنها بسته بندی و مونتاژ آنها در داخل کشور 

ً
تقریبا

انجام می شد، در حالی که نیاز اصلی کشور نه به 
سخت افزار، بلکه به سیستم عامل تلفن های همراه 

هوشمند است.
خوشبختانه، در این زمینه کشورمان به خوبی 
می تواند از تجربه موفق ابر شــرکت های چینی، 
مانند هواوی بهره  مند شــود؛ چــرا که در جریان 
تنش های شکل گرفته بین ایاالت متحده آمریکا 
و شــرکت های فناور چینی، شــرکت هواوی با 
هدف خنثی سازی تحریم های نرم افزاری گوگل 
به توســعه سیســتم عامل اختصاصــی خود با 
عنــوان HarmonyOS دســت زد؛ به گونه ای که 
امروزه بیشــتر تلفن های همراه هوشمند ساخت 
این شــرکت از این سیســتم عامل اختصاصی و 
بی نیاز از خدمات گوگل بــرای ارائه خدمات به 
کاربــران خود بهره می برند؛ لذا امروز این تجربه 
موفق پیش روی سیاســت گذاران عرصه فناوری 
اطالعات کشورمان قرار دارد و به همین دلیل نیز 
با توجه به تشدید اقدامات خصمانه گوگل و اپل 
علیه سامانه های نرم افزاری ایرانی باید با تکیه بر 
ظرفیت نخبگانی کسب وکارهای فناور کشورمان 
به ســمت تولید و عرضه فراگیر تلفن های همراه 
هوشمند مجهز به سیستم عامل بومی سازی شده 

و ملی حرکت کنند.

گروه مجازستان
صبح صادق

تلفنهمراههوشمندملی!
 نگاهی به راهکار اصولی مقابله با تحریم های ضد ایرانی گوگل و اپل
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آیت الله محمد محمدی ری شــهری: دعــا در فرهنگ 
اسالمی، در برابر عمل نیســت؛ بلکه در کنار عمل است. 
دعــا یادآوری می کند که همراه عملی که انســان قبل از بال 
انجام می دهد، می تواند عافیت عنایت شــود. پس خداوند 
منــان،  می تواند بــال را پیش از آنکه نازل شــود، به عافیت 
م 

ّ
تبدیل کند.در آداب دعــا، بابی وجود دارد با عنوان »التقد

فی الدعاء«. در این باب ســفارش شده است، انسان در دعا 
کردن پیش دستی کند، یعنی پیش از اینکه مشکلی پیدا کند، 

در هنگام خوشی دست به دعا بردارد.

باید دقت و باور داشت که تعاریف نادرست و 
گاهی شبهه آفرین از نظام دستوری دین بیشترین 
انحراف را در سبک و سیاق زندگی افراد ایجاد 
می کند. گاهی بر اثر پاسخ های اشتباه و غلطی 
که افراد غیر متخصص می دهند، شاکله زندگی 
و اعتقادی برخی دچار ضربه مستهلکی می شود 

که جبران آن شاید دیگر امکان نداشته باشد.
به تعبیر غزالی، همه چیز وجود ناقصش از 
عدم محض بهتر است جز علم و دانش. یعنی 
اگر کســی هر مقدار از مال و ثروت و سالمتی 
را داشــته باشد از آنکه هیچ نداشته باشد، بهتر 
است؛ ولی علم و دانش اینگونه نیست. انسان 
کم ســواد از بی ســواد بدتر است، چون خیال 
می کند خیلی باســواد اســت و هیچگاه دنبال 

تکمیل آن نمی رود.
از همین  رو در طول تاریخ شبهه پراکنی ها و 

پاسخ های گنگ و من درآوردی مردم کم سواد در 
موضوعات مختلف، سبب آسیب های جدی 
فکری و تنش های اعتقادی بسیاری شده است. 
یکی از موضوعاتی که به دقت و تأمل جدی نیاز 

دارد، مسئله توکل و نوع نگاه به آن است.
»توکل« در لغت به معنــای اعتماد و تکیه 
کردن بر کســی و در اصطالح اعتماد کردن به 
خدا و آنچه از اوســت و ناامید شدن از انسان 
و آنچه به دســت اوست. در این صورت است 
که اطمینان آدمی تنها به خداســت. در برخی 
منابع نقل شــده اســت، پیامبر اسالم)ص( از 
حضرت جبرئیل پرسید: معنی توکل چیست؟ 
گفت: دانســتن آنکه مخلوق بدون خواســت 
خدا نمی تواند زیان و سودی به کسی برساند، 
نمی تواند عطا یا منع کنــد و نیز نومید بودن از 
مخلوق است. هرگاه مخلوق این چنین باشد، 
دیگر بــرای هیچ کس جز خــدا عملی انجام 
نمی دهد و جز خدا به کسی امید نمی بندد و از 
کسی جز خدا نمی ترسد و به هیچ کس جز خدا 

چشم طمع نمی دوزد.
آنچه در توکل بســیار مهم است، ضمیمه 

شــدن توکل به تــالش و همت اســت. باید 
دانست تالش و توکل دو کفه یک ترازو هستند. 
برخی متأسفانه با جدا کردن مجاهدت از بدنه 
توکل ساختمان اعتقادی مردم را از درون تهی 
می کنند. نگاه این افراد به مسئله توکل به جای 
اینکه در ُبعد توکل در سرنوشــت قرار بگیرد، 
در جایگاه توکل در وظیفه قرار گرفته اســت؛ 
یعنی عوض اطاعت کردن و امتثال دستور مولی 

می خواهند تنها توکل کنند. 
با اندک تأملی در منابع فقهی و دستوری این 
نکته روشن می شود که توکل به تنهایی و بدون 
عمل، امکان وقوعی ندارد چه برســد به وقوع. 
یعنی منابع فقهی ما که مملو از دستورات عملی 
است، این مطلب را ترسیم می کند که عمل و 
اطاعت جزء الینفک زندگی دینی است و بی آن 
نه اجری به دســت می آید و نه آخرتی ساخته 
می شــود. این به معنای ســلب توکل و اثبات 
عمل نیســت؛ بلکه همانطور که در سطرهای 
قبلی گفتیم، ما موظفیم تکلیف خودمان را به 
سرانجام برســانیم؛ اما آن سرنوشت و نتیجه 
که از ابتدای راه پایه هایش پی ریزی می شــود، 

با توکل صورت می گیرد. به همین دلیل وقتی 

مرد اعرابی به حضور پیامبر اسالم)ص( رسید 

و گفت: شــترم را رها کنم و به خدا توکل کنم 

یا آنکه پایش را ببندم و توکل کنم؟ آن حضرت 

به او فرمود: زانویش را ببند و بعد توکل کند. یا 

در روایت دیگری آمده است، پیامبراسالم)ص( 

گروهــی از کشــاورزان را دیــد کــه زراعت 

نمی کردند؛ پس فرمود: شما کیستید؟ گفتند ما 

توکل کنندگانیم. فرمود: نه شما از توکل کنندگان 

نیستید؛ بلکه شما سرباران جامعه اید.

در نتیجه انســان باید وظیفه خــودش را با 

اعتماد به خدا انجام دهد؛ یعنی انسان همیشه به 

مقتضای آنچه حق است، عمل کند و در این راه 

به خدا اعتماد کند تا آنجا که از هیچ چیز نترسد 

و خوفی به دلش راه ندهد. ثمره توکل بی نیازی 

و عزت نفس اســت؛ زیرا وقتی متوکل چشم 

طمع از مخلوق فرو بســت، بــه ذات خداوند 

متعال دلبستگی پیدا کند و بی نیازی و عزت در 

دل او جای می گیرد.

تلقیرایجاماوارونه
نگاهی به جایگاه توکل در اندیشه اسالمی

   مکتب    

جایگاهدعا
سلوک

هدفتخریب
راهنما

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی: دشمن دنبال این است 
که بگوید اســالم و دین کارایی ندارد، دین نمی تواند حکومت 
کند. می گویند اســالم نمی تواند کارایی داشــته باشــد، اسالم 
نمی تواند معیار باشد! یعنی قرآن نمی تواند معیار باشد، باید آن را 
کنار بگذارید، فکر باطل آنها این است که دین را بیندازید کنار. 
حرف شان این است که ناکارآمدی دین را القا کنند، نه ناکارآمدی 
اشخاص را. همه اینها می دانند که امکان حل مشکالت در یک 
روز وجود ندارد. مگر می شــود؟ خود آنها این را می دانند؛ ولی 

هدف شان این است که اسالم را حذف کنند. 

هدیهنامشروع
احکام

پرسش: هدایا اعم از نقدی، خوراکی و... که ارباب رجوع 
بــا رضایت و طیب خاطر بــه کارمندان دولــت می دهد، 
چه حکمی دارد؟ اموالی که به صورت رشــوه به کارمندان 
داده می شــود، اعم از اینکه بر اثر توقع انجــام کاری برای 
پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمی دارد؟ اگر کارمند بر 
اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خالف قانون شود، 

چه حکمی دارد؟

پاســخ: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان 
با همه مراجعه کنندگان براســاس قوانین و مقّررات و 
ضوابط خاص اداره باشــد و قبول هرگونه هدیه ای از 
مراجعه کنندگان به هر عنوانی که باشد، برای آنان جایز 
نیست؛ زیرا موجب فساد و سوءظن به آنان و تشویق و 
تحریک افراد طمع کار به عمل نکردن به قانون و تضییع 
حقوق دیگران می شود. اما رشوه، مسلم است که برای 
گیرنده و دهنده آن حرام است و واجب است کسی که 
آن را دریافت کرده، به صاحبش برگرداند و حق تصّرف 

در آن را ندارد. 

اجوبة االستفتائات، سؤال ۱۲۴۵

 عوامل موفقیت در قرآن

 هزار و چهارصد سال پیش، قرآن کریم 
درباره یکی از موضوعات مهم که امروزه 
در دنیا جزء مباحث است، سخن گفته 
اســت. امروزه، کرســی ها و کالس ها 
و همایش های متعــددی درباره عوامل 
موفقیت برای انســان برگزار می شــود 
تا بــه عالقه مندان روش هــای موفقیت 
را آموزش دهند. شــاید زمــان زیادی 
نیست که انســان ها فهمیده اند موفقیت 
اتفاقی نیســت و باید برای کســب آن 
آموزش دیــد و تالش کرد؛ در حالی که 
قرآن کریم ایــن موضوع را به وضوح در 
آیات خود آورده اســت. عواملی که در 
قرآن ذکر شده، بســیار فراوان است که 
در یــک کلمه »عمل صالــح« می توان 
آن را جمع کرد. مــواردی، مانند صبر، 
قناعت، عبادت، شــکر، ادب، دوری از 
گناه، حسادت، بخل، کینه و... در قالب 
داستان هایی دیده می شوند که هم جنبه 
تعلیمی و تربیتی دارند و هم جنبه الزامی 
و اجباری. از این نظر که برای موفقیت 
ملزم هستیم این عوامل را رعایت کنیم 
تا موفقیت به دســت بیاید. ضمن آنکه 
می خواهد نگاه مــان هم به دنیا صحیح 
باشــد، همان طور که در آیه 60 ســوره 
قصص فرموده اســت: »و آنچه به شما 
داده شــده، بهره زندگی دنیا و زینت آن 
اســت )که فانی و زودگذر اســت(، در 
حالی کــه آنچه نزد خداســت، بهتر و 

پایدارتر است. پس آیا نمی اندیشید؟!«
در قــرآن رمز به کارگیری در یک کار 
را تخصــص، توانایــی و تعهد می داند 
و می فرمایــد: »یکــی از آن دو )دختر 
شــعیب(، خطــاب به پــدر گفت: ای 
پدر! او )موســی( را استخدام کن، زیرا 
بهترین کســی  که )می توانی( استخدام 
کنی، شــخِص توانا و امین است.« اگر 
می خواهیم در کار مناســبی مشــغول 
شــویم، باید اعتمــاد کارفرما را جلب 
کنیم. حتی در یک آیه مهم ترین عوامل 
موفقیــت و عدم موفقیــت را هم گفته 
اســت. خداوند در آیه ۴6 سوره انفال 
 

َ
ُه َوال

َ
َه َوَرُسول

َّ
ِطیُعوا الل

َ
فرموده است: »َوأ

ْم َواْصِبُروا 
ُ
َهَب ِریُحک

ْ
ذ

َ
وا َوت

ُ
ل

َ
ش

ْ
َتف

َ
َناَزُعوا ف

َ
ت

اِبِریَن«؛ و )فرمان( خدا  َه َمــَع الَصّ
َّ
ِإَنّ الل

و پیامبــرش را اطاعت نمایید! و نزاع )و 
کشــمکش( نکنید، تا سست نشوید و 
قدرت )و شــوکت( شــما از میان نرود 
و صبر و اســتقامت کنید که خداوند با 

استقامت کنندگان است.
 یکــی دیگر از نکاتی کــه باید برای 
موفقیت آن را رعایت کنیم، این اســت 
که با افراد نادان مشورت نکنیم و فکر و 
زندگی خود را به دســت آنان نسپاریم. 
خداونــد در آیــه ۵۵ ســوره قصــص 
غوی را 

َ
می فرماید: »و هرگاه )ســخن( ل

بشــنوند، از آن روی برگردانند و گویند: 
اعمال ما برای ما و کارهای شــما برای 
 ما( بر شما باد، 

ِ
شما باشد، سالم )ِوداع

ما به سراغ جاهالن نمی رویم.« در کل 
هــر آیه ای از قرآن را می توان دســتوری 
برای موفقیت انســان دانست و با عمل 
بــه آن در دنیا و آخرت به موفقیتی کامل 
و غیرفانی دست پیدا کرد. اگر مدرسان 
دروس موفقیــت از دســتورات قــرآن 
برای الگوگیــری اســتفاده می کردند، 
با  می توانســتند مهارت آموزان خود را 
انسان الهی آشنا کرده و پایداری موفقیت 
را تضمیــن کنند. ســوای آنکــه دامنه 
موفقیت دینی به فرد محدود نیست، بلکه 
تمام بشریت را در کنار خود به باالترین 

درجات دنیوی و اخروی می رساند.

دین

آیه

اینکــه وجود مبارک معصــوم)ع( می فرمایند ما 
حّجت بر مردم هســتیم و بانوی دو عالم حّجت 
خداســت بر ما؛ چون او واسطه فیض است. این 
علومی کــه در مصحف فاطمه)س( اســت، به 
وسیله آن سیده نساء عالمیان به ائمه بعدی رسیده 
اســت. حتی وجود مبارک علی بن ابی طالب)ع( 
در بعضی از مســائل فقهی و حقوقــی به گفتار 
فاطمه)س( اســتدالل می کنــد: »فاطمه چنین 
گفته اســت!« اگر مطلبی از فاطمــه زهرا)س( 
برســد، این »حّجت الله« اســت و در حجیت، 
»عصمت« شــرط اســت و نه امامت. بنابراین 
اگر کســی امام نبود، ولی معصــوم بود حرف او 
هم در اصول حّجت اســت، هم در فروع حّجت 
اســت، هم در فقه حّجت اســت، هم در حقوق 
حّجت است. خیلی مقام اســت برای این بانو، 
که علی بن ابی طالب)ع( به ســخن او استناد کند 
و اســتدالل کند، بگوید »فاطمــه چنین فرموده 
است«، این می شــود »حجة الله«. اینکه وجود 
مبارک امام صادق)ع( از درجات بهشــت خبر 

می دهد، وقتی از آن وجود مبارک سؤال می کنیم 
ایــن  مطالب که در قــرآن کریم نیســت از کجا 
می گویید در قیامت چنین است و چنان؟ می گوید 
»مادرمان گفته است«. این می شود »حّجة الله«؛ 
»نحن حجج الله علی الخلق و فاطمة« که مادر ما 
هست »حجة الله علینا«. این مقام برای آن بانو به 
حدی است که بحث های دیگری که حاال وجود 
مبارکش در شب زفاف آن پیراهن عروسی خود را 
 مقام به حساب 

ً
به یک زن سالمند داد، اینها اصال

نمی آیــد. مقام فاطمه زهرا را امام بهتر از دیگران 
درک می کند و سلمان بعد از امام بهتر از دیگران 
درک می کند، کارهایی که ائمه)ع( داشــتند یک 
سلسله کارهای عادی بود که همه می فهمیدند و 
یک سلسله کارهای غیبی و ملکوتی بود که هر چه 
را آنها می خواستند مردم می فهمیدند؛ نه هر چه 
را مردم بخواهند. مگر جریان قرائت قرآن و قرآن 
خواندن وجود مبارک حسین بن علی)ع( را همه 
شــنیدند؟ هر که را خود حضرت می خواست، 
شنید. در جریان فاطمه زهرا)س( هم همین طور 

بود. شما جریان اینکه وجود مبارک فاطمه)س( 
علی بن ابی طالب)ع( را بــا آن وضع دید، گفت: 
دست بردارید از پسر عموی من؛ ادب را در همه 
موارد رعایت می کرد، نگفت از شوهرم، فرمود: 
»خلوا عن ابن عمی«، دســت بردارید از پســر 
عموی من؛ وگرنه سرم را برهنه می کنم و نفرین 
می کنم، مگر همه دیدند ستون مسجد می لرزد؟! 
سلمان می گوید: وقتی این سخن را فاطمه)س( 
گفت، من دیدم ستون های مسجد برخاست، گرد 
و خاکی بلند شد، اما مگر همه دیدند؟! اگر همه 
می دیدند که برمی گشتند. تازه این دید سلمان بود؛ 
آنچه را که وجود مبــارک علی بن ابی طالب)ع( 
دید، سلمان هم ندید. وقتی فاطمه)ع( آن جمله 
را فرمــود، وجود مبــارک علی بن ابی طالب)ع( 
به سلمان فرمود: ســلمان! دریاب فاطمه را؛ من 

می بینم دو طرف مدینه دارد می لرزد! سخن از 
ستون نیست و این علی)ع( را می خواهد.

مقامیکهفقطامامانمعصومدرکمیکنند
 منبر  

گفتاری از  آیت الله عبدالله جوادی آملی

عبدالرضا سمیعی
پژوهشگر علوم اسالمی

حسن نوروزی
نویسنده  
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 رزمنده ضد گلوله

چند ماه پیش از عملیات، در اردوگاه حین 
آموزش پین یک نارنجک گیر کرد و بچه ها 
برای جا زدن پین آن را دست هاشم دادند. 
هاشم خیلی تالش کرد تا با احتیاط پین را 
سر جایش قرار دهد، اما ناگهان نارنجک 
از دست او رها شد... لحظات سختی بود 
و هاشــم چند ثانیه بیشتر وقت نداشت تا 
پین را جا بزند. دور تا دور هاشم هم پر از 
نیرو و چادر بود، او از خود گذشتگی کرد 
و نارنجک را در بین دو دست و پای خود 
محکم قرار داده و روی نارنجک خوابید، 

سپس با فریاد نیروها را به عقب راند. 
لحظــه ای بعد بــا انفجــار نارنجک 
دست راست هاشــم از مچ قطع شد و از 
دست چپ او نیز بیش از دو انگشت باقی 
نماند. شــکم و روده هایش نیز به شدت 
آســیب دید. او را ســریع به بیمارســتان 
 رســاندند و چند بار تحت عمل جراحی 

قرار گرفت... 
بعد از یکی دو مــاه بار دیگر به جبهه 
برگشت، آنقدر روحیه اش خوب بود که به 
محض ورود و با دیدن من، آن دو انگشت 
را که صورت حرف V انگلیســی بود، به 
عالمت پیــروزی باال گرفت. هم خنده ام 
گرفته بود و هم شــرمنده آن همه ایثار و از 

خود گذشتگی او شده بودم.

 به نقل از عباس صداقت
 همرزم شهید هاشم کلهر

شهید هاشم کلهر سال ۱۳۴۱ در روستای 
غنی آباد شــهرری به دنیا آمد. همزمان با 
دوران نوجوانی به مبارزان انقالبی پیوسته 
و علیه رژیــم طاغوت فعالیت می کرد. با 
پیروزی انقالب به عضویت کمیته درآمد 
و با شــروع غائله کردســتان عــازم آنجا 
شد. شــهید کلهر با عضویت در سازمان 
پیشمرگان کرد مسلمان و گروه ویژه شهید 
چمران به مبارزه با گروه های ضد انقالب 
دســت زد. با شــروع جنگ تحمیلی به 
عنوان نیروی بســیجی عــازم جبهه های 
گیالن غرب، نفت شهر و قصرشیرین شد. 
در ســال ۱۳60 به عضویت رسمی سپاه 

پاسداران درآمد.
 چندیــن مرتبــه در جبهــه دچــار 
مجروحیت شد و در عملیات رمضان بر 
اثر اصابت ترکش خمپــاره از ناحیه پای 
راست، در عملیات مسلم بن عقیل بر اثر 
اصابت ترکش از ناحیه گــردن )نزدیک 
نخاع( و در عملیات والفجر مقدماتی بر 
اثر اصابت گلوله از ناحیه سر مجروح شد 
و در مجروحیت آخر با بستن زخم هایش 
بــه جنگ تن به تن در رمل ها و کانال های 

فکه ادامه داد.
 ســاعتی بعد بار دیگر بر اثر اصابت 
گلوله به صورتش به سختی مجروح شد؛ 
به گونه ای که ۱۴ دندان ایشان از بین رفت 
و بخشــی از زبان و فک و لثه ایشــان به 
شدت آسیب دید. سرانجام در منطقه خیبر 
و در حین عملیات جفیــر بر اثر بمباران 
هواپیماهای دشمن در تاریخ ۱۳6۲/۱۲/6 

به درجه رفیع شهادت رسید. 

   قبیله عشق    
علیرضا جاللیان

دبیر گروه سپاه

معاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه در ســپاه گفت: »اگر امروز ما برای شــما جوانان درست روایت و تبیین نکنیم، در جنگ 
روایت ها دشــمن روایت غلط خود را به خورد شما می دهد، لذا از درس های تهدید اخیر این است که فرصتی جدید برای تبیین 

درست مسائل ایجاد کنیم.«

جبهه

همایــش ملــی »مدیریــت دانــش در دفاع 
همه جانبــه و جنگ های آینــده«، به همت 
دانشگاه امیرالمؤمنین)ع( نیروی زمینی سپاه 
و با همکاری جمعی از دانشگاه های نیروهای 
مسلح برگزار خواهد شد. در همین رابطه طی 
گفت وگوی کوتاهی با علیرضا سوادکوهی، 
عضــو هیئت علمی دانشــگاه جامــع امام 
حســین)ع( و دبیر علمی این همایش ابعاد 

گوناگون آن را بررسی می کنیم.

 BBBB کدام دانشــگاه ها در برگــزاری این 
همایش نقش دارند؟

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات 
راهبردی، دانشــگاه افســری و تربیت پاسداری 
و دانشــگاه جامع امام حســین)ع(، دانشــگاه 
افســری امام علی)ع( آجا، دانشــگاه افسری و 
تربیت پلیس؛ امام حســن مجتبی)ع(، دانشگاه 
صنعتــی مالک اشــتر، دانشــگاه دریایــی امام 
خامنه ای)مدظله العالــی(، دانشــگاه هوافضای 
عاشورا، دانشــگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج(، 
دانشــگاه علوم و فنون هوایی شــهید ســتاری، 
دانشکده عقیدتی ـ سیاسی شهید محالتی)ره(، 
دانشکده شــهید مطهری بسیج و دفتر تحقیقات 

کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان.

 BBBB زمــان برگزاری همایــش چه زمانی 
است؟

این همایش بیست وششــم بهمن ماه در دانشگاه 
امیرالمؤمنین)ع( اصفهان برگزار خواهد شــد. 
البته فراخوان این همایش در بردارنده چهار محور 
کلی مبانی، پیشایندها و زمینه های مدیریت دانش 
در دفاع همه جانبه و جنگ هــای آینده، فرآیند و 
چگونگی مدیریت دانــش در دفاع همه جانبه و 

جنگ های آینده، پیامدها و دستاوردهای مدیریت 
دانش در دفاع همه جانبه و جنگ های آینده و موانع 
و چالش های مدیریت دانش در دفاع همه جانبه و 
جنگ های آینده است، که به شیوه های گوناگون، 
از جملــه راه اندازی پایــگاه اینترنتی، انتشــار 
پوســتر فراخوان مقاله، نمایه ســازی در پایگاه 
علمی ســیویلیکا و بارگذاری در پایگاه اینترنتی 

دانشگاه های همکار اطالع رسانی شده است. 

 BBBB چرا چنین همایشی برگزار می شود؟
به عبارتی منظور و اهداف برگزاری آن 

چیست؟
این همایش با جلب مشارکت علمی پژوهشگران 
و اندیشمندان دانشــگاه های نظامی، انتظامی و 
حوزوی سعی دارد گام مؤثری برای گفتمان سازی 
تولید دانش و دانش محوری برای آحاد نیروهای 
مسلح و دستیابی به راهکارهای عملی به منظور 

پیاده سازی مدیریت دانش بردارد.  

فرآیند داوری مقاالت در کمیته علمی ـ که متشکل 
از اســتادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های 
همکار همایش اســتـ  دنبال می شود. افزون بر 
این، برگزاری پیش نشست های تخصصی ذیل 
همایش در دســتور کار همایش قــرار دارد. این 
نشست ها در راستای اهداف و محورهای همایش 
در هر یک از دانشگاه های همکار همایش برگزار 
می شود. امید می رود فرماندهان و مدیران نظامی 
و پژوهشــگران با مبنا قــرار دادن یافته های این 
همایــش راهکارهای عملی مفید و مؤثری برای 
حل مسائل دانشی و پیاده سازی الگوهای کارآمد 

مدیریت دانش در نیروهای مسلح ارائه کنند.  
هدف غایی ایــن همایش آغــاز راهی طوالنی 
و ان شــاءالله خوش فرجام برای دانشــگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی نظامی و انتظامی است تا 
به تشریح، تبیین، فرهنگ سازی و اجرای مدیریت 
دانش در عرصه دفاع همه جانبه و جنگ های آینده 
بینجامد. امیدواریم این همایش در گفتمان سازی 

منویات رهبــر معظم  انقالب)مدظله العالی( در 

خصوص تبیین نقش دانش در رشــد و پیشرفت 

کشــور موفق باشد تا زمینه توفیقات ارزشمند در 

عرصه دفاع همه جانبه حاصل شود. 

با جلب مشــارکت علمی اقشار فرهیخته و اهل 

علم نیروهای مســلح و سایر دانشگاه ها سعی بر 

آن است که خألهای دانشی مربوط به عرصه های 

دفاعی و جنگ های آینده برطرف شود. 

 BBBB.نحوه ارسال آثار را هم بفرمایید

www.kmfw.« پایگاه اینترنتی همایش به نشانی

ihuo.ac.ir« قابل دسترس بوده و از پژوهشگران، 

اســتادان و اعضای محترم هیئت علمی دعوت 

می شود مقاالت علمی خود را به رایانامه همایش 

 »hamayeshmd@chmail.ir« نشــانی  بــه 

بفرستند. 

به گزارش خبرنگار صبح صادق، سردار سرتیپ  
سعید فرجیان زاده، معاون هماهنگ کننده نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه در همایش جوان ســرباز ستاد 
فرماندهی کل سپاه که در تاالر همایش های المهدی 
فرماندهی دژبان کل سپاه برگزار شد، موضوع جهاد 
تبیین را یــک راهبرد اصولــی و از واجبات امروز 
جامعه دانست و اظهار داشــت: »اگر امروز دچار 
مشــکالتی، از جمله فهم غلط از مسائل هستیم، 
بیشــتر علت آن را باید در تبیین نکردن موضوعات 
 برای نسل جوانی که نه انقالب 

ً
جست، مخصوصا

را دیده و نه دفاع مقدس و حتی مســائل دهه دوم و 
سوم انقالب را هم به یاد ندارد.« 

وی با اشاره به اینکه سربازان در مجموعه به منزله 
نیروهای جوان حضور دارند، ضرورت جهاد تبیین 
برای این قشر مهم سپاه را تأکید کرد و گفت: »تبیین 
حقیقت مسائل برای این قشر یکی از اولویت های 

مجموعه سپاه است.«
فرجیان زاده با اشــاره به وقایع دو سه ماهه اخیر 
هم گفت: »دشــمن دیگر امروز در به دست آوردن 
اهــداف خــود از اغتشاشــات و جنــگ ترکیبی، 
 
ً
رسانه ای، امنیتی، اقتصادی و... ناامید شده و عمال

فراخوان اعتصاب ها بی نتیجه بــوده و می بینیم که 
خودشان هم به بی نتیجه بودن تالش های این هفتاد 

روز اذعان می کنند.«
وی با اشــاره به برخی ســؤاالت جوانان درباره  
محدودیت های اعمال شــده در فضــای مجازی، 
افــزود: »اعمــال محدودیــت یکــی از ابزارهای 
حکومت اســت و هیــچ حکومتــی در دنیا وجود 
ندارد کــه محدودیت هایی را چــه در نرم افزارها و 
چه در وبگاه ها اعمال نکند، چه برسد به موقعی که 

خطرهای امنیتی در میان باشد.«
معــاون هماهنگ کننده نمایندگــی ولی فقیه در 
سپاه در ادامه گفت: »متأسفانه هنوز خشونت پلیس 
فرانســه در شنبه های ســفید، زانوی پلیس آمریکا 
روی گــردن جورج فلوید، صدها کشــته بی گناه به 
دســت پلیس آمریکا و هزاران مورد عملکرد پلیس 
کشورهای غربی از ذهن ما پاک نشده، در حالی که 
مأموران ما ســالح ندارند، در اغتشاشات علیه آنها 
سالح گرم استفاده شده و تعدادی هم تا حاال شهید 
داده ایم، برای نمونه فقط ببینید قاتل دو جوان بسیجی 
دانشجوی مشهدی که با قساوت در وسط خیابان این 
دو جوان وارسته را شهید کرده، بازداشت شده و در 

کمال صحت برای او دادگاه تشکیل می شود، کسی 
او را نزده و در سیر حقوقی و قضایی محاکمه می شود 

و همه حرف های او را شنیدند.«
وی ادامه داد: »از طرف دیگر، امروز برخی به ما 
خرده می گیرند که تا چه اندازه جمهوری اســالمی 
می خواهد رحمت به خرج دهد و برخورد سخت 
با این اقدامات نکند، یعنی برعکس ادعای دشمن 
امروز درخواست ها برای شــدت عمل و برخورد 
است، اما جمهوری اسالمی بنا دارد بر اساس قانون 
و از موضع رحمت برخورد کند، تا اهداف دشمن 

محقق نشود.«
فرجیان زاده با اشــاره به ایــن نکته رهبر معظم 

انقالب کــه مگس بر زخم  می نشــیند، افزود: »ما 
ضعف هایــی هم داشــتیم. در این ســال ها برخی 
 به 

ً
مســئوالن که منتخب مــردم هم بودنــد، عمال

منویات و سخنان رهبر معظم انقالب عمل نکردند و 
پیگیر منویات ایشان که راهبرد حل مشکالت است، 
نبودند. به تدابیر فرهنگی، اقتصادی و موضوعاتی که 
ایشان مطرح کردند، توجه نکردند و  بحث عبرت 
گرفتن از تاریخ و انتقال موضوعات تاریخ انقالب و 
دفاع مقدس به نســل جدید از ضعف هایی بوده که 

ما داشته ایم.«
وی ادامه داد: »در جمهوری اســالمی به خوبی 
با مفســدان مبارزه شده اســت؛ حتی اقوام مفسد 
مسئوالن ارشــد کشور در جمهوری اسالمی که در 

برابر قانون قرار گرفتند و محاکمه شدند.«
فرجیان زاده گفت: »امپراتوری رسانه ای دشمن، 
ایران را یک کشور ضعیف و در حال نابودی معرفی 
می کند؛ در حالی که امروز در خیلی از مسائل حتی 
از برخی کشورهای غربی هم پیشرفته تر شدیم و این 

عالوه بر همه ضعف هایی که داریم، است.«
وی در انتها تأکید کرد: »تاریخ انقالب اسالمی 
اثبات کرده است در هر چالشــی که وارد شدیم و 
مقابله کردیم، آن چالــش برای مان به یک فرصت 
تبدیل شده اســت؛ چالش امروز هم یک فرصت 

خوب برای فردا خواهد بود.«
در پایــان ایــن مراســم از ســربازان نمونه در 
موضوعات محوری جشنواره و نیروهای پایور نمونه 
در حوزه ســربازان با حضور ســردار فرجیان زاده و 
سردار حاتم عبادی، فرمانده دژبان کل سپاه قدردانی 

شد.

گفتمانسازیتولیددانش

حوادثاخیر
بسترسازفرصتهایجدیدخواهدبود

همایش ملی مدیریت دانش در دفاع همه جانبه و جنگ های آینده برگزار می شود

معاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه در سپاه
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سیاست
۱۵

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: »پس از شکل گیری نظام 
جمهوری اسالمی ۲0۷ مرکز خدمات پرستاری در کشور شکل 

گرفت و امروز در حال خدمت رسانی هستند.«
به گزارش خبرنگار هفته نامه »صبح صادق«، دکتر عباس عبادی 
در مراسم تجلیل از پرســتاران دوران دفاع مقدس که در موسسه 
خیریه امدادگران عاشورا و با حضور جمعی از پزشکان و پرستاران 
برگزار شــد، با اشاره به اینکه در مقام  پزشک  و پرستار با بندگانی 
 مواجه هســتیم  که ظرفیت خلیفه اللهی را دارند، اظهار داشت: 
»اولین مرکز عام المنفعه پرستاری از سوی موسیونرهای فرانسوی 
در ارومیه تأسیس شــد که هدف آنها از راه اندازی چنین مراکزی 

گسترش نفود در جوامع غیر مسیحی بود.«
وی  با اشاره به اینکه حدود ۱00 سال است که در کشورمان مراکز 
پرستاری فعالیت دارند، افزود: »تا قبل از  پیروزی انقالب اسالمی 
در کشورمان تنها ۳0 مرکز آموزش عالی پرستاری داشتیم؛ ولی 
پس از شکل گیری نظام جمهوری اسالمی در کشورمان تا به امروز 
۲0۷ مرکز  آموزش  پرســتاری در حال فعالیت هستند و افزون بر 
این ۱0 هزار دانشجو در رشته های  پرستاری در دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی داریم.«
عبــادی ادامه داد: »اکنون بــرای ارتقای ســطح دانش حرفه ای 
پرستاران ۱۲ رشته در مقطع کارشناسی ارشد تأسیس شده است؛ 
از سوی دیگر فعالیت ۱0۵0 بیمارستان در کشورمان نشان دهنده 

رشد بیش از هزار درصدی در مقایسه با پیش از انقالب است.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( در پایان 
صحبت های خــود  تصریح  کرد: »هم  اکنون بالــغ بر ۱۵0  هزار 
تخت بیمارستانی در کشــور داریم  که تا پایان سال جاری به این 
تعداد ۷۷00 تخت هم اضافه می شود؛ در راستای نظام مند شدن 
خدمات پرســتاری قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری امسال 
برای اولین بار پس از انقالب اســالمی اجرایی شد؛ در حالی که 

تا پیش  از این چنین موضوعی را نداشتیم.«
در پایان این برنامه نیز ضمن رونمایی از کتاب پرستاران نخبه، از 

پرستاران نمونه قدردانی شد.

در مراســمی با عنوان »گامی به ســوی جامعــه مهدوی« در 
مسجد مقدس جمکران به نیابت از 6090 شهید استان قم، 6۲6 
سری جهیزیه به زوج های جوان تحت حمایت کمیته امداد استان 

اهدا شد.
سردار سیدضیا ءالدین حزنی، دبیر قرارگاه جهاد سازندگی و 
محرومیت زدایی سپاه در این مراسم اظهار داشت: »چند روز قبل 
در زاهدان هم همین کار انجام شد، امروز در قم و چند روز دیگر 

در اردبیل انجام می شود و این جهاد ادامه خواهد داشت.« 
وی افــزود: »ایــن ســری جهیزیه ها بــا همکاری قــرارگاه 
محرومیت زدایی سپاه، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و سایر بنیادها 
و خیریه ها تهیه و تأمین شده و برای تهیه هر سری از این جهیزیه ها 
بیــن ۳0 تا ۴0 میلیون تومان هزینه می شــود که با توجه به خرید 
عمده و مستقیم از کارخانه ها و تخفیفی که تولیدکنندگان لحاظ 
می کنند، قیمت واقعی این اقالم با توجه به قیمت بازار ممکن است 

تا دو برابر این میزان باشد.« 
سردار حزنی افزود: »این سری جهیزیه ها شامل اقالمی، چون 
یخچال، اجاق گاز، اتو، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، سرویس 

خواب، سرویس ظروف و قابلمه و تلویزیون می شود.«
وی در ادامه تأکید کــرد: »حمایت از جوانان و ترویج ازدواج 
آسان از اولویت های این قرارگاه است و در این مسیر با همه نهادها 

و سازمان های مربوطه همکاری داریم.«

گروه صنعتــی ایران خودرو به منظور تحقق اهداف خود در حوزه 
دانش بنیان و در ادامه توســعه فعالیت هــای علمی، تحقیقاتی و 
صنعتی با دانشگاه جامع امام حسین)ع( تفاهم نامه همکاری امضا 

کرد.
دکتر محمدرضا حســنی آهنگــر، رئیس دانشــگاه جامع امام 
حسین)ع( در این مراســم درباره دستاوردهای علمی و صنعتی 
گفت: »طی سال های اخیر با وجود تحریم ها، دستاوردهای مهمی 
در حوزه فعالیت های علمی و صنعتی به کوشش دانشمندان جوان 
کشور در مراکز دانشگاهی حاصل شده که نشان می دهد دستیابی 

به پیشرفت های بزرگ تر دور از دسترس نخواهد بود.«
وی هم افزایی مراکز علمی و دانشگاهی با بخش های مهم تولیدی 
و صنعتی کشور در راستای تحقق اهداف دانش بنیان را ضروری 
برشمرد و افزود: »طی بازدید هیئت های دو طرف از توانمندی های 
صنعتی و علمی موجود، ظرفیت های همکاری دوجانبه شناسایی 
شــده و انتظار می رود در آینده نزدیک و با اجرایی شدن بسیاری 
از مفاد این تفاهم نامه شاهد دســتاوردهای مهمی در حوزه علم 
و فناوری باشــیم.« دکتر حسنی آهنگر با اشاره به فعالیت چندین 
دانشکده و پژوهشکده علمی و تحقیقاتی و همچنین مراکز آزمون 
پیشرفته در دانشگاه جامع امام حسین )ع( افزود: »به طور حتم با 
سازماندهی توانمندی ها و ترسیم یک نقشه راه جامع می توان به 

موفقیت های بسیار بزرگی در صنعت خودرو دست پیدا کرد.«
رئیس دانشــگاه جامع امام حســین)ع( جایگاه گــروه صنعتی 
ایران خودرو در رشد صنعتی کشور را با اهمیت دانست و افزود: 
»با توجه به پویایی و اســتمرار فعالیت های تولیدی و صنعتی در 
گروه صنعتی ایران خــودرو و پیگیری ایــن تفاهم نامه همکاری 
می توان مرزهای جدید پیشــرفت را گشــود و بــه دانش فنی در 

بسیاری از زمینه ها دست پیدا کرد.«
حســنی آهنگر ادامه داد: »در این راســتا، مقرر شــده است یک 
پژوهشکده مشترک به پیشنهاد صنعت خودرو در دانشگاه جامع 
امام حسین)ع( عملیاتی شــود و نظام مسائل این صنعت در این 

پژوهشکده حل و فصل شود.«
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  سامانه پیامکی هفته نامه صبح صادق  

حسن ایرانی
خبرنگار

قاضی دادســرای نظامی تهران در کارگاه آگاه ســازی که با موضوع فضای مجازی و نقش آن در جرایم و تخلفات در سالن شهید 
محالتی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار شد، با بیان اینکه جهل مسبب تمامی جرایم است، ابراز داشت: »متأسفانه برخی 
افراد به سبب ناآگاهی دچار ارتکاب جرایم نظامی می شوند. اهمیت دادن به مسئله جرم و شناخت راه های نفوذ دشمن در جلوگیری 

از ارتکاب جرم بسیار ضروری و مهم است.«

پاسدار

جهاد تبیین
 با برگزاری 

یادواره های شهدا

09۱2000۵۱79/ بــا ســالم خدمت 

شما، چرای ارشــدیت تحصیلی برای 
کسانی که با مدرک کارشناسی وارد سپاه 

شده اند، اعمال نمی شود.

09۱20008949/ متولیــان و مدیــران 

پیام رســان های داخلی ضــرورت دارد 
با جلسات مشــترک و رفع ضعف های 
آنان، به منظور نشر هرچه بهتر محتوا در 
موتورهای جست وجو هم فکری اساسی 
و عاجل بیندیشــند! قابل جســت وجو 
بــودن محتــوا، اعم از متــن و عکس و 
فیلم در پیام رسان ها از طریق موتورهای 
جســت وجوی داخلــی و بین المللــی 
موجب امتیــاز و مزیــت بزرگی برای 
بود./  خواهــد  داخلی  پیام رســان های 

»موسیوند«

093۵0006062/ چرا کمیسیون عالی 

پزشکی در ســنندج پس از گذشت ۱۴ 
ماه از آخرین کمیسیون برگزار نمی شود؟ 
و  صعب العالج  بیماری هــای  بیشــتر 
خاص به این کمیسیون معرفی می شوند. 

با تشکر 

و ســیما الزم  09۱20008949/ صدا 

اســت از بازیگــران بســیار خــوب و 
شایسته در سریال آقای قاضی که خوب 
بیشتر  تولیدات سیما  در  درخشــیدند، 
اســتفاده کند. هر کســی هم که اعتقاد 
و انگیــزه و لیاقت خدمــت صادقانه و 
خالصانه در رسانه ملی را ندارد و موجب 
افت کیفیت برنامه ها می شود، الزم است 

اخراج و پاکسازی شود. / »عبداللهی«

راهکارهای  از  یکی   /09۱3000۵684

اثربخشی جهاد تبیین، اجرای برنامه های 
بصیرتــی و تبیینی در قالــب برگزاری 
یادواره شهدا هر چند محدود و پایگاهی 
است. از اجرای یادواره و گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدا غافل نشویم که بی شک 

مؤثرترین جهاد تبیین است. 

09۱20008949/ بازنگری در قوانین و 

ضوابط استخدام و به کارگیری کارکنان 
دولت امری ضروری و پیش بینی سیستم 
ارزشیابی دقیق عملکرد مبنی برکارایی و 
بازدهی مثبت در پرداخت حقوق، پاداش 
آخر ســال و پاداش آخرخدمت و... از 
جمله این مسائل است. پرداخت یکسان 
حقوق و مزایا موجب افت شدید بازدهی 
در ادارات اســت. اثربخشــی و میزان 

کارکرد باید مالک باشد./ »همدانی«

09۱3000۵684/ محتــوای دوره های 

طولی، عرضــی و عالی ضمن خدمت 
را تنها در مباحث تئوری و متون تکراری 
 کســالت آور خالصــه نکنید. 

ً
و بعضا

در جریــان ناآرامی های اخیــر، پس از 
مصدوم شدن راننده ماشین آتش نشانی، 
هیچ نیــروی کادر یا بســیجی، حداقل 
تــوان و آمــوزش راه انــدازی واترجت 
ماشین آتش نشــانی برای متفرق کردن 

اغتشاشگران را نداشت. 

   روی خط    

به گزارش صبح صادق، »مروت فوالدوند« رئیس 
شعبه چهارم دادسرای نظامی تهران افزود: »یک 
سری از جرایم هســتند که افراد غیرنظامی بنابر 
شــرایط کاری خود قادر به ارتکاب آن نیستند که 
از آن بــه جرایم خاص نظامی یاد می کنند؛ مانند 
خوابیدن در حین نگهبانی، فرار از خدمت و نظایر 
آن. سایر جرایم مانند اختالس و جرم جعل اسناد 
که از جرایم عمومی به شــمار می آیند، در دایره  

تعریف قرار نمی گیرند.«
فوالدونــد در ادامه به تفــاوت »اختالس« و 
»سرقت« اشــاره کرد و گفت: »اختالس به معنا 
و مفهوم برداشــتن یا بهره گیری خالف قوانین از 
پول و اموال شخصی دیگری خواهد بود. البته این 

جرم به صورت عمدی صورت می گیرد.  بنابراین، 
مجرم این اموال را به طریق اداره  یا کارمند یا فرد 
امین به دست می آورد؛ یعنی در اختالس شخص 
در امانتی که به او ســپرده شــده است، خیانت 
می کند؛ اما در ســرقت شخص امانتی در دست 

نداشته است که خیانتی در آن کند.«
این قاضی دادســرای نظامی تهران ادامه داد: 
»برخــی مواقع ســرقت و اختــالس، یک جور 
تعریف می شــود؛ برای نمونه شخصی که اموال 
نظامی را بــه قصد تصاحب به بیــرون از محل 
خدمت خود می برد، هم مختلس اســت و هم 

سارق.«
وی تأکید کرد: »ســهل انگاری در اداره اموال 

نظام یا از روی عمد، هر دو جرم به شمار می آید؛ 
هر چند شــخصی که به عمد سعی در تخریب 
دارد؛ مجازات سنگین تری بر او جاری می شود، 

اما در واقعیت هر دو مجرم هستند.«
فوالدونــد در خصوص کفیل شــدن گفت: 
»یکی از اقدامات احساســی و هیجانی افراد که 
شــاید بســیاری از پرونده های نظامی را به خود 
اختصاص داده، کفیل و ضامن شدن افراد است؛ 
یعنی شــخص بدون آگاهــی از وضعیت طرف 
مقابل خود، تنها با یک دلیل و آن هم همکار بودن 
ضامن شخص می شود. این اشتباه بزرگی است 

که در نیروهای نظامی بیشتر به چشم می خورد.«
این قاضی دادســرای نظامی تهــران درباره 

جاسوســی گفت: »حکم جاسوس اعدام است. 
اما ایــن را بدانید خیلی از افرادی که جاســوس 
شده اند، در ماه های اول و در روال کار به هیچ وجه 
باور نداشتند که جاسوس هستند و کار جاسوسی 
علیه منافع نظام صورت می دهند. دشمن همیشه 
با شناخت ضعف های ما و توجیه اهداف خودش 

سعی در فریب ما دارد.«
فوالدوند در پایان گفت: »ویژگی مهم ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی این است که همیشه در 
اجرای برنامه های امنیتی و حفاظتی بیشترین دقت 
را داشــته و این موضوع راه نفوذ دشــمن را برای 
بهره گیری و سربازگیری از نیروهای سپاه به صفر 

رسانده است.«

سپاهنفوذناپذیراست
 »مروت فوالدوند« رئیس شعبه چهارم دادسرای نظامی تهران
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

درسی از گوژپشت نوتردام

 برای چه آمده ام؟
مــن در میان همه خواســته هایم شــما 
را برگزیده ام. شــمایی که تنهــا راه معنا 
بــه آرزوهایید. شــمایی که  بخشــیدن 
دیدارتان رنگ خوش زندگی است و آب 
حیات است برای کسی که زندگی نکرده   

است. 
دیــدار شــما شــبیه هــوای خوش 
سحرگاهی اســت که آرامش را به آدمی 
تقدیم می کند. جهان امروز اگر شــما را 
می دانست و می خواست دستش به شاخه 
همه آرامش ها می رسید. جهان امروز اگر 
به جای خواسته ها و خوشی های لحظه ای 
به دنبال شما می گشت، معنای خواستن و 

خوشی را بهتر می فهمید.
آری، زندگی بدون شما هیچ است. این 
را کســی می فهمد که انتهای دنیا را دیده 
باشد. برای دیدن دنیا نیازی نیست باال و 
پایین هایش را، خوشی ها و ناخوشی هایش 
را طی کرده باشی، هم اینکه سرت را باال 
بیاوری و دســت به روی چشم ها سایبان 
کنی، ته ته این دنیا مشخص است. کافی 

است به جای دیدن، ببینی و بیندیشی. 
آقا جانــم، عجیــب در اللوهای دنیا 
سرگرمم. خودم را در البه الی زرگرها و 
زیورها گم کرده ام. یادم رفته که برای چه 
آمده ام، مسیرم کجاست، راه بلد کیست، 

دوست کیست، دشمن کیست! 

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام صادق)ع( از رسول خدا)ص( نقل فرمودند که خدای عزوجل می فرماید: به عزت و جاللم سوگند، 
من بنده ای را که می خواهم رحمت کنم، او را از دنیا بیرون نمی برم مگر اینکه بابت هر خطا و گناهی که 
کرده کفاره آن  را بگیرم. بنده ام را به بیماری در بدنش یا تنگی در روزی اش یا ترس در دنیایش مبتال کنم 
تا کفاره خطاهایش باشد. پس اگر باز چیزی بماند، مرگ را بر او سخت گردانم )تا آمرزیده و پاک بمیرد 

و پس از مرگ دچار عذاب نشود(.                                                           کلیات احادیث قدسی، ص ۱08

کفارهگناهان
   صادقانه    

هر زمان فکر کردید مشــکل تان آنقدر بزرگ است که حتما شما را از بین خواهد برد، سر برگردانید و 
نگاهی به مشکالت پشت سرتان کنید. هیچ یک از مشکالتی که از سر گذرانده اید، شما را از پا درنیاورد، 
اما تک تک آنها موجب شدند امروز آدم قوی تری باشید. پس یا پیروزید یا قوی تر و این موجب رشد شما 

خواهد شد.

پیروزوقوی
   صبحانه    

 مــاه مارس ســال ۲0۱0 من بــه همراه 
سعد الحریری به تهران رفتم. با آیت الله 
خامنــه ای وقــت مالقات داشــتیم. قبل 
از نشســت مــن و ســعدالحریری کنار 
یکدیگر نشستیم. ســعدالحریری به من 
گفت کــه ما باید ســالح حزب الله را به 
عنوان موضوع اصلی مطــرح کنیم. من 
چیزی نگفتم، امــا دیگران همه موافقت 
کردنــد. آیت الله خامنه ای بســیار گرم و 
صمیمانه با سعدالحریری برخورد کردند. 
سعدالحریری درباره لبنان و موضوع سالح 
حزب الله ســخن گفت و سپس آیت الله 
خامنه ای نگاهی بــه وی کرد و گفت که 
آیا رمان گوژپشت نوتردام را خوانده ای؟ 
مشخص بود که سعدالحریری این رمان 
را نخوانده بود. آیت اللــه خامنه ای ادامه 
داد: این داستان یک زن زیباست و طبیعی 
است تمام کســانی که قدرت داشتند به 
دنبــال او بودند. اشــخاص دارای نفوذ و 
ثروت، اسم این زن چه بود؟ جواب دادم: 
نگاهی  آیت الله خامنه ای  اســمرالدا...، 
به من کرد و با تبســمی گفتنــد: آفرین... 
معلومه که شما وزیر فرهنگ هستید؟! این 
زن )اســمرالدا( خنجری زیبا و تیز همراه 
خود داشت تا در برابر سوء استفاده کنندگان 
از خود دفاع کند. آقای نخست وزیر! لبنان 
شبیه این زن زیباســت. عروس مدیترانه 
است. تمامی کشورها خواهان آن هستند 
و اسرائیل تهدید و خطری برای آن است. 
مگر تا خیابان های بیروت نیامدند؟ مگر 
مردم را نکشــتند؟ ویران نکردند؟ سالح 
مقاومت مثل همان دشنه ازمیریلداست. 
دشــمن را نومید می کند و امکان عمل را 

از او می گیرد.

طارق متری-  وزیر اسبق
 فرهنگ لبنان

سخن بسیار است...
 به مناسبت شهادت حضرت زهرا)س(

صدف چشم من از داغ تو گوهر بارست

چه کنم؟! کار علی بی تو به عالم، زارست!

اشتیاق تو مرا می کشد از خانه برون

ور نه از خانه برون آمدنم، دشوارست!

موقع آمد و شد، فاطمه جان! می بینم

دیده  زینب تو مات در و دیوارست!

به گواهی شب و زمزمه  مرغ سحر

اهل یثرب همه خوابند و علی بیدارست

روز در خانه، پرستار حسین و حسنم

کمکم کن که نگهداری شان دشوارست!

یاد آن روز که با زینب تو می گفتم:

دخترم! گریه مکن! مادرتان بیمارست!

چاه داند که به من، عمر چه سان می گذرد

قصه کوتاه کنم، ور نه سخن بسیارست

ژولیده نیشابوری

   کتیبه سبز    

   داستان    

رزمنده

گفتــم: »اســتاد این طرح منــه، ببینید 
چطــوره، اآلن باید چکار کنم تا تکمیل 
بشه؟« نگاه عمیقی به طرحم انداخت. بعد خطوط 
را خوب بررســی کرد و گفت: »دختر مگه اولین 
بارته؟ این شاخه ها چیه از این گوشه سر درآورده؟ 
بگم بری دوباره از اول یه مقاله بنویسی بعد دوباره 
طــرح بکشــی؟... اآلن این کدوم نوع اســلیمیه 

مثال؟«
با ِمن و ِمن گفتم: »این طرح اولیه اس اســتاد! 
من از نوع دهان اژدری خواســتم استفاده کنم...« 

زیرلب خنده ای غیض آلود داشت.
 طرح ریختی برای خودت! مگه دهان 

ً
ـ مثال

اژدری دو تا طرح متقارن نیست؟ اآلن تقارن این 
طرح کجاســت؟ بعد چرا این برگا اینجا تموم 
شده؟ مگه تو اســلیمی آغاز و پایان مشخصه؟ 
خودتو مسخره کردی یا ما رو دخترجان؟ اگر قرار 
بــود هر کی با فکر و نبوغ خودش اصول طرح ها 
رو تغییر بده که طرح اســلیمی بیشــتر از هزار 
سال قدمت نداشت... اصال سنگ رو سنگ بند 

نمی شد...
یک آن بغضم گرفت. هنوز دانشجو بودم و شاید 
نیاز بود تا با صبر و حوصله بیشــتری با من مدارا 
کند، اما اســتاد از آنها نبود. حرف، حرف خودش 
بود و مقاومت، یعنی نمره قبولی نخواهی گرفت. 
خطاهایم را پذیرفتم و طرح را تحویل گرفتم. قول 
دادم برای هفته بعد طرحم را بدون نقص ارائه کنم.

چند روز وقتم صرف خواندن دو سه مقاله شد 
 چهار روز طول کشــید تا طرحم تکمیل 

ً
و دقیقا

شد. خطوطش را که می دیدم، قند توی دلم آب 
می شد؛ بس که تمیز و مرتب و جذاب شده بود. با 
برگ های کوچک انگوری که سرشان را به نشانه 
تســلیم خم کرده بودند. وسایلم را برداشتم و با 
عجله راه افتادم. دلم می خواســت هر چه زودتر 
اســتاد و نگاه رضایتش را وقت بررسی طرحم 
تماشا کنم. جلوی دانشگاه شلوغ بود. بعضی ها 
پالکارد در دست داشتند، بعضی ها هنوز شعار 
می دادند و کمی آن طرف تر چند دختر داشــتند 
در مورد پیش بردن اعتراض شــان با هم نقشــه 
می کشــیدند. من را که با کوله و کیف طراحی 
دیدند، سریع دست تکان دادند و خواستند بروم 
کنارشان... از دست شان خسته شده بودم. همه 
خسته شده بودیم. چند روز یک بار شور اعتراض 
می گرفتند و کالس هــا را تعطیل می کردند یا با 

شلوغ کاری چند نفر را همراه می کردند.
به ســمت ورودی دانشــگاه پیچیدم و وارد 
محوطه شدم. صدای »بی شرف« گفتن شان بلند 
شد. چندان مهم نبود. کارشان این بود که تخریب 
کنند و نتیجه بگیرند. امروز باید نتیجه طرحم را 
می دیدم و حوصله این اوضاع را نداشــتم. نباید 
زحماتم به باد می رفت. وارد کالس شدم. استاد 
بالفاصله وارد شــد و در همان ابتــدای ورود با 
قیافه ای حق به جانب گفت: »شماها که اینجایید، 
دنبال دموکراسی نیستین؟ چرا با دوستاتون همراه 
نمی شــین؟« مریم آرام گفت: »استاد اینجوری 
آخه چه فایده داره؟ جز اینکه مشکل مون بیشتر 
بشه، بیشتر بی نظمی و تلخیش می مونه، همه در 

حال توهینن، اینکه دموکراسی نمی شه آخه...«

اســتاد از زیر عینکش نگاهی به مریم و بقیه 
انداخت و بعد ادامه داد: »چند ســال که اون ور 
زندگی کنی، دستت میاد که حق رو باید بگیری 
به هر شکلی، شماها توی محیط بسته اید، هنوز 
نمی دونید با این پوشــش چه حقی ازتون ضایع 
شــده، قائل به قوانین هزار سال پیشید، این تابو 
رو بشــکنید، این حصار رو بردارید، چرا باید به 

قوانین قوم دیگه پایبند باشید؟ این...«
یاد حرف های هفته پیش اســتاد افتادم درباره 
طرح های اســلیمی و اینکه کوچک ترین تغییر 
دلخواه من، باعث می شود طرح دیگر، آن طرح 
اسلیمی نباشد. اینکه اگر هر کسی می خواست به 
میل خودش طرح بزند، چیزی از طرح اسلیمی 
باقی نمی ماند. می ترســیدم، اما این نمره برایم 
اهمیتی نداشت. باید چیزی را که در مورد طرح ها 
یادم داده بود، پس می دادم. بلند شدم. طرحم را 
روی میز گذاشــتم و گفتم: »استاد شما فرمودید 
تــوی طرح ها به میــل خودمون دســت نبریم، 
قوانینش رو رعایــت کنیم و طبق همون ها طرح 
جدید بزنیم، پس چطور قوانین اســالم که دین 
ماست، به دلخواه تغییر بدیم؟« نگاه غضب آلودی 
به من انداخت. طرحم را نگاه نکرده به ســمتم 
توهین آمیزتر  انداخت. شاید دلش می خواست 
رفتــار کند، اما مالحظه کرد. فقط گفت: »طرح 
و مقاله ات از طرف من رده، فرصت دیگه ای هم 
نداری، به سالمت!« نمی دانم آن  همه شجاعت 
را از کجا آوردم. گفتم: »استاد ما با دیکتاتوری در 
همه جای دنیا مخالفیم، حتی در کالس درس!« 
با اشــکی که بدون وقفه روی صورتم می دوید، 
مقتدرانه نگاهش کردم. گریه ام از سر شوق بود؛ 

چرا که من هم یک رزمنده بودم... .

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

 تلخند  

میوه ها و سبزیجات با پوست های خوراکی: تمام محصوالت را بدون توجه 
به ارگانیک بودن یا کشت معمولی، بالفاصله قبل از خوردن یا استفاده با 
آب خنک بشویید. از مایع ظرفشویی صرف نظر کنید؛ زیرا سطوح دارای 
منفذ روی محصوالت تازه می توانند مواد تشکیل دهنده مایع ظرفشویی را 
جذب کنند. برای کاهش بیشتر باکتری های مضری که ممکن است روی 
سطح محصوالت تازه وجود داشته باشد، آن را با یک پارچه تمیز یا حوله 

کاغذی خشک کنید.
و اما میوه ها و سبزیجات با پوست غیر قابل خوردن؛ مانند موز، گریپ 
فروت، لیمو، لیموترش، کدو حلوایی و... را بشویید، حتی اگر پوست آن 
خورده نشود؛ زیرا آلودگی ها و باکتری ها می توانند از پوست میوه به هنگام 

برش یا پوست کندن آن منتقل شوند.
درب قوطی و شیشه: قبل از باز کردن درب آنها را بشویید تا ذرات مضر 

داخل غذا نریزند.
کدام مواد غذایی نباید شسته شوند؟

مرغ خام )و ســایر گوشــت های خام(: برخالف آنچه بسیاری فکر 
می کنند، شســتن مرغ خام آن را تمیز نمی کند. در واقع، شستن مرغ خام 
ممکن است باکتری های مضر بیشتری، مانند سالمونال یا کمپیلوباکتر را 
در اطراف آشپزخانه پخش کند که به طور بالقوه می تواند شما را بیمار کند. 
تنها راه از بین بردن این عوامل بیماری زا پختن مرغ و ســایر گوشت ها در 

دمای مناسب آنهاست.
تخم مرغ: از شســتن تخم مرغ پــس از خرید خــودداری کنید؛ زیرا 
می تواند پوششی را از بین ببرد که از تخم مرغ در برابر باکتری هایی که در 

طول فرآوری اعمال می شود محافظت می کند.

    سالمت    

شستوشویموادغذایی

پرچم سبز ولی الله

نهضت چهل ساله ست و گام دوم راهیم

ما روزهایی بهتر از امروز می خواهیم

افتاده کار دشمنان ما به فرسایش

کاری نُبرد از پیش حتی لشکر داعش

پیش خالیق خصم را بی آبرو کردیم

ما یک سلیمانی برای خصم رو کردیم

با همدلی اوضاع بهتر می شود بی شک

از داخل آبادی میسر می شود بی شک

از آن مسیِر اشتباِه رفته ات برگرد

تکیه به حرف چشم آبی ها نباید کرد

این ملت از تحریم شیطان ها نمی ترسد

فرزند عاشورا ز طوفان ها نمی ترسد

فریادها را بر سر ابلیس می کوبیم

گفتند ما در اضطرابیم و در آشوبیم

ای دلقک خودخواه صهیون گوش خود واکن

باد از جهنم می رسد آغوش خود وا کن

دنبال آشوبی؟ قلم بردار خب بنویس

جمعه نه بلکه شنبه ها، تهران نه و پاریس

ظلمت بداند تا طلوع فجر بیداریم

نه جنگ خواهد شد نه قصد گفت وگو داریم

ایرانیان هرگز به وعده دل نمی بستند

مردم همه چشم انتظار یک فرج هستند

مرده و یا زنده به لطف یار محشوریم

ما با والیت در پناه حضرت نوریم

می آید، آخر یک نفر از راه می آید

با پرچم سبز ولی الله می آید

شعر از »حامد خاکی«

 و »حسین صیامی«

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه
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