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بلوای خلق شده در جامعه ایرانی 
کــه دســت های بیگانــگان و 
بدخواهان کشور در هدایت و مدیریت آن 
روز به روز آشکارتر می شود، امنیت کشور 
را مخــدوش کرده و عالوه بر خســارات 
جانی به وجود آورده، امنیت روانی جامعه 
را نیز تحت  شعاع خود قرار داده است. این 
وضعیت در حالی است که براندازان برای 
خوب و جذاب نشــان دادن خود و فریب 
افــکار عمومی دم از تالش بــرای آزادی 

می زنند! 
این امر موجب شــده تا باز هم بحث 
دیرینه چگونگــی جمع میان ارزش هایی 
چون امنیت و آزادی در اذهان شکل گیرد 
و افــراد متعددی در مــورد آن اظهارنظر 
و طرح مســئله کننــد و احیانا پاســخ و 

راهکاری ارائه دهند.
در این بین، به تازگــی یکی از رئوس 
اصالح طلــب نیز وارد بحث شــده و در 
نوشتاری این مسئله را خطاب به دانشگاه 
گوشــزد می کند: »توجه داشــته باشــید 
همچنان که آزادی یک نیاز مبرم و مطالبه 
مهم است، امنیت نیز برای کشور اهمیت 
دارد و مراد از آزادی، آزادی ملت و مراد از 
امنیت، امنیت میهن است.نباید گذاشت 
آزادی و امنیت در برابر هم قرار گیرند و در 
نتیجه آزادی به بهانه حفظ امنیت، پایمال 
شــود یا امنیت که شرط استقرار سامان و 
نظم خوب در جامعه است، به نام آزادی 

نادیده انگاشته شود.«
اظهــارات فوق هر چند تــالش دارد 
تعدیلــی در حرکات ساختارشــکنانه و 
ضدامنیتــی ایــن روزها ایجــاد کند و از 
خوانش های رادیکال و براندازانه از آزادی 
فاصله گیرد و بر ضــرورت حفظ امنیت 
کشور تأکید دارد، اما ناکافی است و باید 
با صراحت بیشتری بر عدم تحقق آزادی 
بدون امنیت تأکید ورزید و یادآور شد که 
آزادی بــدون امنیت بــه واقع فریبی بیش 
نیست که حقیقت آن را آنارشیسم و هرج 
و مرج و بی قانونی شکل می دهد. آزادی 
در هیچ کجای جهان با قداره کشی و حمله 
به نیــروی حافظ امنیت و آتش زدن اموال 
عمومی به دست نمی آید و آنچه در برخی 
از خیابان های کشــور مشاهده شد، بیش  
از آنکه تجلی آزادی خواهی باشــد، نماد 
دیکتاتوری و خشونت طلبی و رادیکالیسم 
است. حقیقت آن اســت که نویسنده از 
جســارت الزم برای قضاوت بین دوگانه 
آزادی و امنیــت برخوردار نیســت و از 
آنجا که نســبت به تبعات آن نزد هواداران 
بیم دارد، بــا صراحت تکلیف را برای او 
مشخص نمی کند و اذهان را در ابهام رها 

می سازد.
در حالی که به خوبــی می داند نقطه 
تعادل بحث، حرکت و تمســک به قانون 
است و تنها راه رسیدن به آزادی، حرکت 
در چارچوب مکتوبی اســت که از آن با 

عنوان میثاق ملی یاد شده است.
اگر قرار باشد در جامعه ای هم امنیت 
و هم آزادی به طور توأمان محقق شــود، 
پایبندی به قانون است که می تواند متضمن 
این دو باشد و با عبور از قانون، نه از آزادی 

خبری خواهد بود و نه از امنیت!
لذا همه آنان که هنوز دل در گرو ایران 
و ایرانیان دارند، در زمانه ای که بیگانگان 
طراحان پــروژه براندازی شــده اند، باید 
جامعه را به پایبندی به قانون دعوت کنند. 
اظهارنظرهای پرابهام و قابل تفسیر  به حل 
گره ذهنی جامعه و کاستن از خشونت در 

کشور کمکی نخواهد کرد.

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

 در جریان اغتشاشات اخیر کشور، از سوی 
اســتکبار،  امپراتــوری رســانه ای جبهه 
تالش های زیادی صورت گرفته یا در حال انجام است 
تا شعار »مرگ بر دیکتاتور« را به یک شعار مشترک و 
فراگیــر در همه تجمعات و حرکت های اعتراضی یا 
اغتشاشات تبدیل کنند. پرسش اصلی آن است که آیا 
در ایران، نظام سیاســی مســتقر ماهیت دیکتاتوری 
دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، اول باید فهم و درک 
درســتی از دیکتاتور، دیکتاتوری و نظام دیکتاتوری 
داشت؛ سپس ماهیت نظام جمهوری اسالمی ایران را 
هم بــر اســاس قانــون اساســی و هم بر اســاس 
کارکردهایش در 43 سال گذشته بررسی کرد. در این 

نوشتار کوتاه، به اختصار به نکاتی اشاره می شود:
1ـ در تعریــف دیکتاتــور، دیکتاتــوری، رهبــر 
دیکتاتور، نظام دیکتاتور یا ســاختارهای سیاســی با 
ماهیت دیکتاتوری، یک نکته مشــترک وجود دارد و 
آن هم، »نبود رابطه میــان حاکم یا حاکمان با مردم« 
اســت. به عبارتی، رهبــران دیکتاتــور و نظام های 
سیاســی دیکتاتور، اراده و خواست خود را یکطرفه 
بــه مردم تحمیــل می کننــد و مــردم در فرآیندهای 
تصمیم سازی و تصمیم گیری هیچ نقشی ندارند. در 
ایران پیش از انقالب اسالمی، پادشاه و ساختار نظام 
ســلطنتی این گونه بود. انقالب اسالمی به منزله یک 
انقالب صددرصد مردمی، یــک انقالب با ماهیت 
ضددیکتاتوری)استبداد داخلی( و استعمار خارجی 
بود که به دوران استبداد و دیکتاتوری در ایران پایان داد. 
2ـ با پیــروزی انقالب اســالمی در 22 بهمن 

1357، حضرت امام خمینی)قدس الله نفسه الزکیه( 
بــا توجه به موقعیتی کــه در انقــالب و میان مردم 
داشتند، می توانستند برای یک دوره چندین ساله هر 
آنچه را تشــخیص می دادند، به اجرا درآورند؛ ولی 
ایشان این چنین نکردند و از همان ابتدا مردم انقالبی 
را برای اداره امور کشور در صحنه نگه داشتند و همه 
چیز را به رأی و خواست اکثریت واگذار کردند. نوع 
نظام سیاسی، تدوین قانون اساسی و رفراندوم برای 
تصویب ملی قانون اساسی جمهوری اسالمی، سه 
موضوع مهم سیاســی در سال 1358 بود که با رأی 
اکثریت مردم طی انتخابات آزاد تعیین  تکلیف شد. 

3ـ بر اســاس قانون اساسی که از سوی خبرگان 
منتخب مردمی نوشــته و تدوین شــد و بار دیگر با 
رفراندوم عمومی به تصویب مردم رسید، چگونگی 
 شفاف مشخص 

ً
اداره کشور ایران به صورت کامال

شده اســت. اصل ششــم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی عبارت اســت از: »در جمهوری اسالمی 
ایران اداره امور کشــور باید با اتکای آرای عمومی 
اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها 
و نظایر اینها، یا از راه همه پرســی در مواردی که در 

اصول دیگران قانون معین می گردد.«
4ـ بررسی دقیق تاریخ 43 ساله عمر جمهوری 

اسالمی نشان می دهد:
الف ـ تمامی انتخابات تصریح شــده در قانون 
اساســی برای انتخاب مسئوالن کشــور، با وجود 
بسیاری از مشکالت، از قبیل جنگ تحمیلی هشت 
ساله، بدون یک روز تأخیر در تاریخ معین شده طبق 

قانون برگزار شده است. 
ب ـ در هر یک از انتخابات، سالیق گوناگون در 
چارچوب قانون اساســی و مقــررات در هر یک از 

انتخابات حضور داشته اند. 

ج ـ تمامــی انتخابات در ایــران، آزاد، قانونی و 
رقابتی بوده است. 

د ـ جا به جایی قدرت میان جریان های سیاســی 
با گرایش های گوناگــون در قوه مجریه، قوه مقننه و 
شــوراها، نشــان می دهد در هر یک از انتخابات به 
اقتضای شرایط و کارکردهای جریان های سیاسی، 

تعیین کننده نهایی مردم هستند. 
هـ   در هر یــک از انتخابــات، امامین انقالب 
اســالمی که خــود منتخب مردم هســتند بر اصل 
مشــارکت حداکثری بر اساس قانون و حضور همه 
آحــاد مردم پای صندوق رأی، بــه عنوان یک اصل 
تأکیــد کرده اند؛ بنابراین در جمهوری اســالمی با 
انتخابات، این مردم هستند که مسئوالن کشور را به 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب می کنند. 
5- با توجه به آنچه ذکر شد، جمهوری اسالمی 
یک نظام سیاســی با ماهیت مردمی است. مردمی 
که مسلمان هستند و با انقالب اسالمی خود، نظام 
دیکتاتوری پهلوی را ساقط کرده و جمهوری اسالمی 
را که خواست خودشــان در دوران مبارزات بود، با 

رأی قاطع مستقر کردند. 
ملــت ایــران با انقالب اســالمی، یــک مدل 
حکمرانی جدید را با عنوان »مردم ســاالری دینی« 
به دنیا معرفی کرده و این نــوع حکمرانی، نگرانی 
تمامی نظام های سیاســی ضدمردمــی، طاغوتی و 
دیکتاتوری را به دنبال داشــته اســت. از همین رو 
در43 سال گذشته، تمام تالش جبهه استکبار و نظام 
سیاسی ضد مردمی، این بوده که به هر شکل ممکن، 
نگذارند این نوع حکمرانی به یک الگوی الهام بخش 
برای ملت ها تبدیل شــود. جالب آن اســت که در 
پشــت صحنه تمامی توطئه های 43 ســال گذشته 
علیه انقالب اســالمی و ملت ایران، یک مجموعه 
ثابت قرار دارد. مجموعه ای شامل آمریکا، بعضی از 

دولت های استعمارگر اروپایی، رژیم صهیونیستی، 
برخــی از دولت هــای مرتجــع و دیکتاتور عرب، 

منافقین، سلطنت طلبان، بهائی ها و ... . 
۶ ـ جبهه ضد ایران در ســال گذشته با محوریت 
آمریکا، بازیگــران زیادی را برای شکســت ملت 
ایران که آرمان تمدن سازی اسالمی و ساخت ایران 
قوی و پیشــرفته را دنبال می کند، به اقتضای شرایط 
به میدان آورده است. بازیگرانی چون منافقین برای 
ترور رهبران انقالب، تجزیه طلبان قومی، کودتاگران 
در ســال های اول انقــالب، صــدام بــرای جنگ 
تحمیلی نیابتی از سوی تمامی قدرت ها، فتنه گران 
داخلــی و جریان نفوذ برای اســتحاله، جنگ های 
نیابتی در منطقه با راه اندازی گروه های تروریســتی 
چــون داعش، امــا در همه این موارد با شکســت 
مواجه شــده است. شکســت توطئه های ذکر شده 
و در نهایت شکســت فشارهای حداکثری با اعمال 
بی رحمانه ترین تحریم های اقتصــادی و مالی، در 
نهایت جبهه اســتکبار را به ســمت طراحی جنگ 
ترکیبی با محوریت جنگ شناختی علیه ملت ایران 
و جمهوری اســالمی کشاند. از عجایب روزگار آن 
است که دشمن در این جنگ ترکیبی، با طرح فریب 
می خواهد به جوانان کم اطالع یا بی اطالع ایرانی از 
تاریخ گذشته و تاریخ انقالب اسالمی، این چنین القا 
کند که در ایران دیکتاتوری وجود دارد. به راســتی، 
باید ایــن جوانان و دیگران اندکی تأمل کنند که اگر 
نظام سیاســی ایران، سیاســت مردمی نداشت، آیا 
می توانســت 43 ســال در مقابل تمامی توطئه ها و 
فشارهای بی سابقه و شکننده دشمن مقاومت کند؟ 
اما یک سؤال، به راستی رفتار اغتشاشگران با مردم 

چگونه است؟
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جنگ ترکیبی در موقعیتی سرنوشت ساز

انقالب ما و انقالب آنها!

جنگ ترکیبی دشمن در الیه امنیتی در مسیر 
شکســت قرار گرفته است؛ هر چند در این 
گونه مسائل که فوق العاده حساسیت و پیچیدگی دارند، 
الزم است تا سر حد امکان با دقت و هوشیاری اظهار 
نظر کرد، اما برخی نشانه ها گویای آن است که در فرآیند 
و چارچوب کلی نقشــه و پروژه »ویران ســازی ایران 
بزرگ«ـ که دشــمنان ملت ایران برای ایجاد آشوب و 
اغتشاش و در نهایت تجزیه ایران طراحی کرده اندـ به 
موقعیتی شکست گونه و بازگشت ناپذیر رسیده است. 
تصمیم دستگاه قضایی ایران برای اعمال قانون در زمینه 
برهم زنندگان امنیت و کســانی که با انواع سالح ها به 
جان و مال مردم یورش برده و رعب و وحشــت در دل 
مردم انداخته اند، نقطه کلیدی و سرنوشت ساز تحوالت 
اخیر به حســاب می آیــد. واکنش ها و سراســیمگی 
دشمنان ملت ایران و همراه کردن امپراتوری رسانه ای با 

خود در واکنش به فردی که در خیابان ستارخان مرتکب 
جرم شده، عالمت آن است که برخورد قانونی و قضایی 
با اغتشاشگران، توطئه سهمگین و جنگ ترکیبی آنها را 
به محاق فروخواهد برد و هزینه ها و مخاطرات پروژه 

دشمن به شدت افزایش می یابد.
هراس شدید و دست و پا زدن برخی سیاستمداران 
بدنام غربی و شبکه رسانه ای که عامل آنها برای ایجاد 
و تشــدید جنگ ترکیبی در ایران به حساب می آیند، 
 به همین دلیل اســت که برخورد نظام با افرادی 

ً
دقیقا

که به محاربــه روی آورده و پروژه جنــگ داخلی در 
ایران را پیش می برند، توطئه کنونی و حتی برنامه های 
آتــی آنها بــرای ایجاد آشــوب در ایران را به شــدت 
»هزینه ساز«خواهد کرد. دشمنان به درستی دریافته اند 
که خط برخورد با افراد اغتشاشــگر، شــبکه همراه و 
مزدوران داخلی آنها را در گام نخست ناهمراه و سپس 
متالشــی خواهد کرد. در این میــان، رخداد مهم این 
اســت که قوه قضائیه از تصمیمی که گرفته و راهی که 

انتخاب کرده، برنگردد.
فرق ســاختار امنیتــی و قضایی ایــران با برخی 
کشورهای دیگر در آن است که در غرب و به ویژه آمریکا 
با برهم زنندگان امنیت و حمله کنندگان به پلیس و مردم 

در همان صحنه ارتکاب جرم و جنایت به شدیدترین 
شکل ممکن برخورد می کنند؛ اما در ایران مجرمان را 
دستگیر و پس از طی روال قضایی، حکم صادره درباره 
آنها اجرا می شــود. موضوع اساسی و تعیین کننده در 
اینجا، آن است که باید برای طراحان پروژه آشوب در 
ایران و دنباله های داخلی آنها هزینه واقعی و قاطع ایجاد 
کرد. افکندن تردید در این مقطع سرنوشت ساز و طرح 
دیدگاه هایی از این دست در افکار عمومی و جامعه ـ که 
اقدام دســتگاه قضایی در وضعیت کنونی برای کشور 
پیامدهای گوناگون ایجاد می کندـ همه امیدها را برای 
به ناکامی کشاندن طراحی های دشمنان و ایجاد امنیت 

و آرامش به ایران به باد خواهد داد.
در میــان همه این مباحث، آنچه ضروری اســت 
و شــرع و قانون بر آن تکیه دارد، آن اســت که دستگاه 
قضایی فرآینــد برخورد با اغتشاشــگران را مطابق با 
موازین حقوقی پیش ببرد. مهم آن است که قوه قضائیه 
با مراعات همه جوانب کار به مســئولیت خود عمل 
کنــد. در کنار این موضوع الزم اســت بخش قضا به 
پیوست های رسانه ای اقدامات قانونی خود نیز بیندیشد. 
گفتنی اســت، امپراتوری دروغ رسانه ای غرب با همه 
توان خود به میدان جنگ روانی آمده اســت تا اذهان 

ملــت ایران را از حقایق دور کنــد. از این رو، توجه به 

اقناع ســازی افکار و ذهنیت های مردم ضرورت دارد. 

از تهدیدهای جبهه سیاسی و رسانه ای دشمن نیز نباید 

هراسید؛ طبیعی است که هیچ اقدامی، به ویژه در این 

شــرایط بدون هزینه و پیامد نیست. مهم این است که 

جنگ ترکیبی دشمنان که بر اساس آن می خواهند ایران 

را ویرانه کنند و جنگ داخلی در کشور به راه بیندازند و 

پروژه تجزیه ایران را به پیش ببرند، وارد مرحله شکست 

کامل و نهایی شــد. به نظر می آید، با اقدام مناسب و 

قانونی دســتگاه قضا مبنی بر برخورد با اغتشاشگران 

در چنین مرحله ای قرار گرفته ایم. شــرط موفقیت در 

این مرحله قانونمنــدی در فرآیند احکام قضایی، تهیه 

پیوست رســانه ای اقدامات و نهراسیدن از فشارهای 

گوناگون برخی در خارج و داخل کشور است. در انتها 

این نکته مهم را نیز بایــد اضافه کرد که برخورد مؤثر 

و بازدارنده با عوامل و محرکان خارجی اغتشاشــات 

اخیر ـ نظیر عملیات نظامی علیه گروه های تجزیه طلب 

و خرابکار در اقلیم کردســتان عراق ـ در زمان و مکان 

مناسب مقتدرانه ادامه می یابد.

در جریــان حــوادث اخیــر بــا طراحــی 
اتاق فکرهای غربی و پشــتیبانی رســانه ای 
شــبکه های وابســته به دشــمنان ملت ایران، عده ای 
پیاده نظام با سوءاستفاده از غفلت عده ای دیگر و همراه 
کردن آنان دست به اغتشاش و ناامنی زدند. در این میان 
رسانه های معاند در کنار تحریک و تهییج به اقدامات 
آشــوبگرانه، به هشتگ ســازی و واژه پــردازی برای 
پشــتیبانی ذهنی عوامل خیابانی می پردازند. ساخت 
شعارهای تند، ساختارشکن و خارج از ساحت ادب و 
اخالق و بــه کارگیری اصطالحاتی چــون »قیام« و 
»انقالب« برای تحرکات و اغتشاشات اخیر از جمله 

این کارهاست.
اما »انقالب« به چه معناست که امروز رسانه های 
اینترنشــنال«،  مزدوری مانند »بی بی ســی«، »ایران  
»صدای آمریکا«، »رادیو فردا« و... تحرکات محدود 
و هرازچندگاه در گوشه کنار کشور را که با آتش بیاری 

خودشان رخ می دهد، به این اسم صدا می زنند؟!
انقــالب را تغییر و تحول بنیادی در ســاختارهای 

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی یک 
جامعــه تلقی می کنند که مردم در آنها نقش اساســی 
دارند. این تعریف درباره انقالب های بزرگ دنیا مانند 
انقالب فرانســه، انقالب روســیه و همچنین انقالب 
اســالمی اســت که آثار آنها از مرز این کشورها فراتر 

رفته است.
اما انقالب اسالمی با بهره گیری از آموزه های دینی 
برای برقراری حکومت اسالمی و با هدف نفی استبداد 
و استعمار و رســیدن به استقالل، آزادی و پیشرفت با 
هدایت های امام خمینــی)ره( و حضور آحاد مردم در 

صحنه به پیروزی رسید.
در یک جمله می توان گفت که انقالب اســالمی 
ملت بزرگ ایران به طور کامــل مراحل انقالب ها را 
تجربه کرده اســت. مرحله پیش از پیروزی، نمادی از 
تعارض میان ارزش ها و باورهای مســلط شکل گرفته 
غربی در نهاد سیاسی حاکم با ارزش های اجتماعی بود 
که این تعارض با آغاز اصالحات ظاهری محمدرضا 
پهلوی، نمایان شده بود. وابستگی شدید به قدرت های 
غربی و سوءاســتفاده آنان از موقعیت ویــژه و ثروت 
خدادادی ایران، موجب تضعیف ارکان حاکمیت ملی 
و زمینه ساز گسترش نارضایتی های عمومی شده بود. از 
این رو، مردم در یک حرکت باورمند و نشئت گرفته از 
عقیده با تبعیت از رهبری نهضت به مبارزه ادامه دادند 

و در این مسیر ثابت قدم ماندند تا به پیروزی رسیدند.
انقالبی که نه طراحی آن توســط دولت های غربی 
و اروپایی انجام شده بود، نه رسانه های بیگانه برای آن 
برنامه می ســاختند و انقالبیون را حمایت می کردند، 
بلکه خیزش و خروش ملــت از بطن جامعه و مبتنی 
بــر ایمان و عقیده بود و نصــرت الهی هم با آن همراه 
شد، وگرنه مردم با دست خالی نمی توانستند بر رژیم 
طاغوتی که آمریکا و غــرب از آن حمایت همه جانبه 

می کردند، غلبه پیدا کنند.
نگاهی به اقداماتی که برای ایجاد آشوب و اغتشاش 
در کشور دنبال می شــود، نشان می دهد: 1ـ در جریان 
حوادث اخیر هیچ شــعار و خواسته ای که برخاسته از 
نیازهای واقعی عموم مردم باشد، وجود ندارد. اگرچه 
گالیه ها و اعتراض هایی به برخی مسائل در بین مردم 
وجود دارد، اما تبدیل به مســئله مشــترکی نشده که 
بتواند جمعیت قابــل توجهی از مردم را با خود همراه 
کند. 2ـ این حرکت ها نه تنها رهبری و هدایت کننده ای 
 
ً
نــدارد، بلکه تعدادی از عناصر خودفروخته که عمدتا

جیره و مواجب شــان از سرویس های اطالعاتی غربی 
تأمین می شــود، ادعای رهبری آشــوب ها را دارند که 
جایگاهی در نزد مردم ندارند و به همین دلیل اســت 
که مردم به ماهیت مســئله آگاهند و فریب ترفندهای 
تبلیغاتی آنها را نمی خورند. این مهم در عدم همراهی 

آنها با اغتشاشــگران به وضوح دیده می شــود. 3ـ با 
وجــود اینکه هجمه پرشــدت عوامل دست نشــانده 
دشــمن برای ایجاد ناامنی، برانــدازی و تجزیه ایران 
دنبال می شد، نه تنها هیچ ایده ای برای به زعم خودشان 
 از نمادهای 

ً
پساجمهوری اسالمی ندارند، بلکه بعضا

انقالب اســالمی به عاریت می گیرند! از تالش برای 
تداوم آشوب ها و براندازی نظام اسالمی در بهمن ماه! 
تا ایده هایی برای اداره کشــور که عاریت گرفته شده از 
ســال های اولیه پیروزی انقالب اسالمی بوده و حتی 

استفاده از برخی شعارهای سال 1357!
همه اینها نشــان دهنده این است که دشمنان ملت 
ایران که بــا هزینه های هنگفت درصــدد ضربه زدن 
به جمهوری اســالمی هســتند، با پروپاگاندا و جنگ 
رسانه ای توانسته اند با دست کاری ذهنی برخی جوانان 
و نوجوانان آنان را دچار خطای شناختی کنند و به امید 
واهی آینده بهتر به خیابان بکشانند یا در فضای مجازی 
علیه کشور و ملت خودشــان فعال کنند. این خطای 
شناختی و گره های ذهنی گشوده نمی شود، مگر با تبیین 
صحیح و روشــنگری که وظیفــه صاحبان قلم، منبر، 
تریبون در مجامع عمومی، علمی، مذهبی و دانشگاهی 
است که به واسطه این جهاد همه جانبه، به حول و قوه 
الهی این مرحله را نیز با پیروزی بر دشمنان پشت سر 

خواهیم گذاشت.
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دیدگاه

   عکس و مکث   

فقط ما حق داریم! / نخست وزیر کانادا: ما حق سرکوب اعتراضات مردم 
را داریم. نخســت وزیر انگلســتان: پلیس اختیارات ویژه برای ســرکوب 
مردم دارد. همین دو نفر هنگام برخورد با وقایع ایران: بگذارید مردم 

حرف بزنند!

خــدا عاقبت مــان را بخیر کنــد/ امام صادق)ع(: کســی که بــا رفیق بد 
همنشین شــود، ســالم نمی ماند و ســرانجام به ناپاکی آلوده می شود. 
 بــرزو ارجمنــد و احســان کرمــی ســرانجام خــود واقعی شــان را نشــان 

دادند.

دانش خاموشــی نــدارد/ رئیس جمهور در ابتدای دیدار با دانشــجویان: 
برخــی به مــن توصیه کردنــد امروز به دانشــگاه نروید؛مــن معتقد به 
تعطیلی علم و دانش نیســتم و به دنبال گشایش هستم؛ آینده سازان 

کشور، دانشجویان و دانش آموزان هستند.

خداحافــظ جانباز فوتبال ایران/ کریم باوی، ســتاره ســابق فوتبال ایران 
و باشــگاه های شــاهین و پرســپولیس که جانباز جنگ تحمیلی هم بود، 
پــس از تحمل یــک دوره بیماری در ۵۸ ســالگی دار فانی را وداع گفت. 

خدا او را بیامرزد

ورود پیکــر مطهــر ۱۱۱ شــهید تازه تفحص شــده بــه ایران/ شــناور میالد 
حامل پیکر ۱۱۱ شــهید دوران دفاع مقدس با استقبال مردم قدرشناس 
شهرستان های آبادان و خرمشهر از مسیر آبراه بین المللی اروندرود وارد 

اسکله بندر آبادان شد.

غــذای حیوانــات بــرای فقــرا!/  خیریه هــای بریتانیایی هشــدار داده اند 
خانواده هــای ایــن کشــور در بحــران افزایــش هزینه هــای زندگــی بــه 
 خــوردن غــذای حیوانــات و گــرم کــردن غــذا روی رادیاتــور و شــمع رو

 آورده اند!

  روزنه  
جوانان امروز چگونه 

می اندیشند؟

نگاه هــای مختلف، نقدهــای گوناگون، 
قضــاوت و روایت های متنــوع از جوانان 
امــروز در کشــورمان در پی حــوادث و 
ناآرامی های اخیر 1401در فضای سایبری، 
مجــازی، هیبریدی و همچنیــن در متن 

واقعی اجتماع پدیدار شد.
بــا نــگاه تحلیلی ژرف تــر، می تــوان با 
جریان شناســی، تحلیل ها و رهیافت های 
روند کیفــی گفتمانی، حقایق زیادی را در 
گوناگون  پدیده های  و  واقعیت ها  البه الی 
صد روزه یافت. به واقع، وجود مشکالت 
ابزار پی گیری ها و ســودجویی  اقتصادی 
برخی در کشــور برای تخریــب، القای 
اندیشــه اجتماعی لیبرال دموکراســی و 
امانیســتی نوین غــرب با زبان و ســالح 
هیبریدی شد که بر صاحبان نگرش و فکر و 
خواص بصیرتی جامعه پوشیده نبود. برخی 
روشــنفکران و مرتجعان و غرب زده های 
دنیاطلب و جمعــی از وادادگان انقالب، 
ارزش و دین، نسل جوان صاحب خالقیت 
و هوش و نگرش قــوی امروز را به انقطاع 
تاریکی و نسلی متهم می کنند. حال آنکه 
این وادادگان باید به نســل جوان رسیدگی 
اقتصادی، اجتماعــی و فکری می کردند. 
آری، بیش از ۶0 درصد نسل جوان امروز 
برای دوره انقالب اسالمی بوده که به جای 
معرفت گیری و شناخت و اندیشه اجرایی 
اســالمی، پای درس اســتادان، رشته ها و 
دروس ترجمه شــده غرب و شرق محافل 
آکادمیک سیراب شده و همچنین نگرش 
باطل ماتریالیســتی، تجددطلب و برانداز 

وابسته در شبکه های مجازی و دیجیتال.
به هر حال، جمع بندی صدها پژوهش 
و تحلیل و بررســی اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی در چند ماه اخیــر را می توان در 
چند محور برای رشــد، تعالی، جلو رفت 
نســل جوان امروز به دست صاحبان قلم، 
قدرت و ثروت و مسئوالن اجرایی گزارش 

محور مطرح کرد، به امید راهگشا بودن :
1ـ ایجــاد فضای گفتمانی  پرسشــی 
و هدایت گــر علمی و پژوهشــی و تولید 
رهیافت های تحقیقی و ارزشــی براساس 
تعالیم اســالم شیعی؛ 2ـ اقناع نسل جوان 
با پی گیری های اجرایی و پاسخگویی های 
شــفاف الیه هــای اجرایی کشــور؛ 3ـ 
انعطاف پذیر بودن رفتاری نســل های قبل 
و راهنمایی و یاری آنان؛ 4ـ پرهیز از زبان 
آمرانه و تحکمی و یافتــن زبان همراهی، 
نجات گر و هدایتگر؛ 5ـ کنار گذاشتن زبان 
تکلف در ارتباط گفتار و محاوره ای در عین 
طی مسیر ارزشــی؛ ۶ـ ایجاد فضاهای نو 
گفتاری، سوژه های شناختی و نگرشی؛ 7ـ 
تحمل داشتن در برابر انتقاد و مخالفت های 
نسل آینده ســاز اجتماعی و اقتصادی؛ 8ـ 
تحلیل صحیــح و الزم توصیفی  تاریخی 
روایت صحیح در مســائل؛ 9ـ سیاســت 
و راهبردهای اجتماعی نو و موج ســازی 

رسانه ای و مجازی برای جذب جوانان؛
10ـ ترویج ساده ســازی مسئله ازدواج 
جوانان و داشتن طرح های اجرایی نهادها 

و مراکز اقتصادی وزارتخانه ها.
هدف دشــمن در طراحی های پس از 
ناتوانی براندازی، شکستن توانمندی های 
حاکمیت و کشــور با جنگ روانی است. 
 به میــدان آوردن جوانان ارزشــی و 

ً
قطعا

متأثر از اندیشه دینی ناب و قشر تغییرپذیر 
خاکســتری و اهمیت دادن و هزینه کردن 
برای آنان در تولید محتوا و مقابله با فرهنگ 
منحط آمریکایــی و آیین باطــل لیبرالی 
فریبــکار التقاطی امروز رایــج در دنیا از 
الزامات کشور و جامعه اسالمی است که 

سال ها مغفول مانده دولت ها بوده است.

رضا قارزی
کارشناس سیاسی

خودکشی اپوزیسیون
»نه« بزرگ  مردم  به فراخوان  اعتصاب اجباری

نماینده ولی فقیه در سپاه

پس از شکست طرح ها و برنامه های گوناگون دشمن 
برای به آشوب کشاندن جامعه و تجزیه برخی مناطق 
از کشــور طی 80 روز گذشــته، حربــه »فراخوان 
اعتصابات عمومی« در دســتور کار ضدانقالبیون 
گرفت؛ زمانی که معاندان نظام از سلطنت طلب ها و 
منافقین گرفته تا تجزیه طلبان و مارکسیست ها دیدند 
آتش اغتشاشاتی که به واسطه دروغ ها و  شایعه افکنی 
آنها در کشور ایجاد شده بود، فروکش کرده و تشت 
رسوایی  شــان از بام افتاده، ســعی کردند با صدور 
فراخوان های متعدد با شمارگان باال، اقشار گوناگون 
مردم و صنوف کشور را با اعتصابات ساختگی خود 
همراه کنند. فراخوان هایی که فصل مشترک همه آنها 

این سه گزاره بود: »نخرید، نفروشید، کار نکنید.« 
نخستین فراخوان ضدانقالب برای انجام اعتصابات 
ساختگی، روز های 24، 25 و 2۶ آبان بود. با وجود 
تبلیغات گسترده معاندان خارجی و  پیاده نظام داخلی 
آنها، طبق مشــاهدات میدانی در سراســر کشور، 
قاطبه مردم اعم از کســبه و بازاریان تا دانشجویان ، 
معلمان و کارمندان، با این فراخوان همراه نشدند. 
ضدانقــالب که تصور این عدم  همراهی گســترده 
از ســوی مردم و کسبه را نداشت، با توسل به حربه 
تهدیــد، ارعاب و ایجــاد ناامنی بــرای افرادی که 
مغازه های شان را نبسته بودند، سعی کرد اعتصابات 
اجباری مدنظر خود را پیاده سازی کند. این استیصال 
دشمن تا آنجایی پیش رفت که حتی به عناصر اجیر 
شــده داخلی خود دستور داد در ساعات نیمه شب، 
داخل قفل های مغازه ها چسب بریزند تا کسبه برای 

باز کردن مغازه های شان دچار مشکل شوند. 
دشمن که با هشتگ »اعتصابات سراسری« فراخوان 

خود را صادر  کرده بود و انتظار داشــت بخش قابل 
توجه یا حداقل نیمی از کسبه و بازاریان درخواست 
آنها برای اعتصاب را بپذیرند، با »نه« بزرگ اقشار 
مختلــف مردم و صنــوف و  بازاریان مواجه شــد؛ 
بــه گونه ای که طی چنــد روز، پویش های »تعطیل 
نمی کنیــم«، »نه به اعتصابات تحمیلــی« و »نه به 

اعتصابات اجباری« در فضای مجازی ترند شد. 
پس از شکســت این فراخوان، معاندان نظام تالش 
کردند کامیون داران را وارد اعتصابات ســاختگی 
خــود کننــد. در این مــورد هم  همراهــی نکردن 
کامیون داران با ضدانقالب خارج نشــین کار را به 
جایی رساند که نیروهای اجیرشده داخلی، به سمت 
کامیون هایی که اجناس و کاالهای مورد نیاز مردم 
را در جاده های بین شهری حمل می کردند، حمله ور 
شوند و به آنها آسیب برسانند. مزدوران جیره خوار 
 وسیع، اقدام 

ً
ضدانقالب، همچنین در سطحی نسبتا

به ریختن میخ در جاده ها و مسیر تردد کامیون داران 
کردند. اقدامات مذبوحانه این عناصر مزدور برای 
آن انجام شــد که به اصطالح حســاب کار دست 
مابقی کامیون داران بیاید و آنها به  دلیل صدمه ندیدن 
خودروهای سنگین خود، ناگزیر شوند در اعتصابات 
ساختگی دشمن مشارکت کنند؛ هدفی که باز هم 
ناکام ماند و هیچ خللی در روند جابه جایی اجناس 
و اقــالم مورد نیاز مردم در جاده های بین شــهری و 

بین مرزی کشور از سوی کامیون داران ایجاد نشد. 
در همان روزها که ضدانقالبیون و تجزیه طلبان  سعی 
داشــتند با ایجاد فضای رعب و وحشــت، مانع از 
فعالیت عادی و روزمره کسبه و کامیون داران شوند، 
حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس 
دســتگاه قضا در جلسه شــورای عالی قوه قضائیه 
گفت: »کســانی که در دل و ذهن کســبه و بازاریان 
رعب و وحشــت ایجاد و آنها را تهدید می کنند که 
اگر مغازه شــان را نبندند، آن را به آتش می کشند یا 
کســانی که کامیون داران و رانندگان زحمت کش را 

تهدید می کنند که اگر بارها را به مقصد برســانند، 
به ماشین های شان آسیب وارد می کنند؛ اینها موارد 
و مصادیق ایذا و آزار رســاندن به مردم اســت؛ لذا 
مسئوالن قضایی، انتظامی و امنیتی به این قبیل موارد 
ســاده ننگرند و با ســرعت و قاطعیت به شناسایی 
و دســتگیری و محاکمه این عناصر ایــذای مردم 

بپردازند.«
اما عنوان مفتضحانه ترین شکســت فراخوان های 
ضدانقالب تا امروز ـ با اختالف قابل توجه نسبت به 
سایر فراخوان ها ـ به آخرین مورد آنها برای روزهای 
14، 15 و 1۶ آذر تعلــق می گیــرد. این فراخوان از 
هفته اول آذر به صورت گسترده از سوی شبکه های 
فارسی،  بی بی سی  فارسی زبان سعودی اینترنشنال، 
صــدای آمریکا و مزدوران آنهــا در فضای مجازی 
رپرتاژ و تبلیغ شد. رضا پهلوی، علی کریمی، مریم 
رجوی، ابراهیم حامدی، مســیح علی نژاد و نازنین 
بنیادی، از جمله افرادی بودند که از چند روز مانده 
به 14 آذر، وقــت زیادی را برای انتشــار فراخوان 
اعتصاب و اغتشاش در شبکه های اجتماعی صرف 

کردند. 
امید ضدانقالب در این فراخوان سه روزه آن بود که 
تمامی بازارها تعطیل باشند، کارمندان ادارات دولتی 
بر ســر کار حاضر نشــوند، دانشجویان سر کالس 
درس نروند، معلم هــا تدریس نکنند، فعالیت های 
ورزشی به حالت تعلیق دربیاید و در نهایت در روز 
ســوم فراخوان، مردم با حضور خــود در خیابان ها 
کار نظام را یکســره کنند! امیدی که خیلی زود و از 
همان روز 14 آذر بــرای ضدانقالب به یأس تبدیل 
شــد و در  روزهایی که اغلب نقاط  کشور متنعم از 
بارش های رحمت  الهی بود، مردم با حضور خود در 
سطح جامعه و انجام فعالیت های عادی و روزمره، 
سیلی محکم و کوبنده ای به دشمن زدند.  با وجود 
آنکه رســانه های معاند و برخی فعــاالن مجازی 
ضدانقالب، از همان نخستین ساعات صبح 14 آذر 

در تهران تالش کردند از طریق انتشار اخبار دروغ و 
جعلی، به گونه ای القا کنند که جمع کثیری از کسبه 
و بازاریان به اعتصابات پیوسته اند، اما واقعیت چیز 
دیگری بود و شــهروندان تهرانی که در خیابان تردد 
داشتند، با وجود بارش سنگین برف و باران، شاهد 

فعالیت عادی اصناف و  بازاریان بودند. 
دریوزگی دشــمن پــس از ناکام مانــدن فراخوان 
اعتصابــات و تجمعــات در روز 1۶ آذر نیــز بــه 
آنجایی ختم شــد که آنها ترافیــک عصر و غروب 
چهارشنبه های تهران را که برای همه پایتخت نشینان 
یک رویداد معمولی و قابل پیش بینی است، به نقشه 
حاکمیت برای قفل کردن خیابان ها و جلوگیری از 

حضور مردم در میادین اصلی شهر تعبیر کردند. 
بی توجهی گســترده مردم در مقابل فراخوان 14 تا 
1۶ آذر به حدی بود که برخی تحلیلگران سیاســی 
و اجتماعی، از آن به »خودکشی اپوزیسیون« تعبیر 
کردند و حتی معاندان داخلی و خارجی نیز درباره 
شکست سنگین این فراخوان لب به اعتراف گشودند؛ 
آش آنقدر شــور شــده بود که »مهــدی خلجی« 
تحلیلگر همیشگی شبکه بی بی سی فارسی، خطاب 
به مجری این شبکه سلطنتی انگلیس که از ادامه دار 
بــودن حضور اعتراضی مردم در خیابان ها ســخن 
می گفت، بیان داشت: »شما مدام بر این نکته تأکید 
می کنید که اعتراضات همچنان ادامه دارد، اما به نظر 
من ادامه ندارد؛چراکه فیلم ها و تصاویر منتشرشده از 
ایران نشــان می دهد اعتراضات رو به افول رفته و به 

سیر نزولی خود رسیده است.« 
و ســخن پایانی آنکه این بار نیز با هوشیاری مردم، 
راهبرد دشــمن در راه اندازی اعتصابات سراسری 
که با ِاعمال زور، تهدیــد و ارعاب و پمپاژ دروغ ها 
و شــایعات آنها همراه بود، به شکســت انجامید و 

رسوایی و بی آبرویی مجدد آنها را رقم زد.

حسین چخماقی
خبرنگار

پیروزی های بزرگ در راه است
نماینده ولی فقیه در ســپاه گفت: بنــا به اعتراف 
آمریکایی هــا، این فتنه هم جواب نداده اســت و 
دنبال راه دیگری هستند، چون این مردم نیامده اند 
مقابل ایــن نظام بایســتند و بیشــتر عصبانیت 

آمریکایی ها از این مردم است.
عبداللــه  المســلمین  و  حجت االســالم 
حاجی صادقــی در هشــتمین کنگــره علمی - 
پژوهشی عالمه بالدی بوشهری)ره( با بیان اینکه 

در این فتنه ها افراد باید غربال شوند، اظهار داشت: 
فتنه های آخرالزمان باید بیایند تا چهره های نفاق 
ریزش کنند؛ نهضت ظهــور بدون اینکه مؤمنین 

خالص شوند، محقق نمی شوند.
وی با اشاره به اینکه مؤمنین در این حوادث و 
فتنه ها آبدیده ، ورزیده و توانمند می شوند، تصریح 
کرد: ایــن فتنه ها می آیند تا مؤمنین از غیرمؤمنین 
تمییز داده شوند. چیزی که مهم است، این است 

که نباید بگذاریم امید ، نشاط و تحرک از جامعه 
گرفته شــود. دشــمن در تالش اســت تا امید ، 

مجاهدت و تحرک را از ما بگیرد.
نماینده ولی فقیه در سپاه به اهمیت جهاد تبیین 
اشــاره کرد و ادامه داد: مطالبه بحق از مسئوالن 
الزم است و روحانیت ما و مرجعیت ما هرگز این 

موضع مطالبه گری را ترک نکرده اند.
وی با بیــان اینکه این انقــالب حقیقت دین 

است و نباید آسیب ببیند، گفت: از این گردنه هم 

می گذریم و این انقالب ســربلندتر از قبل به راه 

خود ادامه می دهــد. این انقالب گاهی حرکتش 

کند شده ولی متوقف نشده است.

نماینــده ولی فقیــه در ســپاه تصریــح کرد: 

پیروزی هــای بزرگــی در راه اســت و ضربات 

سنگینی نصیب دشمن خواهد شد.
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 خون مولوی عبدالواحد
 برعهده چه کسانی است؟

»مهدی شــمس آبادی« دادستان عمومی 
و انقالب مرکز سیســتان و بلوچســتان 
شامگاه جمعه، هجدهم آذرماه در جمع 
خبرنــگاران اظهار کــرد: »پیکر مولوی 
عبدالواحد امام جمعه اهل  سنت مسجد 
امام حسین)ع( خاش در یکی از جاده های 
فرعی شهرســتان خاش در حالی که سه 
گلوله به وی شلیک شده و از ناحیه سر وی 

خارج شده بود، پیدا و شناسایی شد.«
مولوی عبدالواحد ریگی در پایان همایش 
»تحکیم وحدت و همدلی« که با حضور 
جمعی از علما، بزرگان، ریش ســفیدان، 
ســران طوایف شیعه و ســنی، نخبگان 
و مدیران اســتان سیســتان و بلوچستان 
برگزار شــده بود، در جریــان گفت وگو 
بــا حجت االســالم والمســلمین حاج 
 علی اکبری، رئیس هیئــت اعزامی رهبر 
معظم انقالب به سیســتان و بلوچستان 
خاطرنشــان کرده بود: »مــن در دوران 
هشــت ســال دفاع مقدس در خط مقدم 
جبهه حضور داشتم و ما در طول انقالب 
همواره در صحنه بوده ایــم؛ از جمله در 
تمام دوره هــای انتخابات کشــور و این 

افتخار ماست.«
امام جمعــه اهل  ســنت مســجد امام 
حسین)ع( خاش گفته بود: »کسی که از 
مرز خود دفاع نکند، ناموس ندارد. شــما 
بپرســید از مسجد امام حسین)ع( که من 
پیش نماز آن هســتم، حتــی یک نفر هم 
بعد از نماز جمعه به خیابــان نیامد و در 
آشوب اخیر خاش حضور نداشت. گفتم 
کسی حق ندارد از مســجد بیرون برود؛ 
چون می دانستیم منافقین بیرون هستند و 

می دانیم چه کار می کنند.«
به نظر می رسد، دشمن و افراد نفوذی در 
اســتان با به شهادت رســاندن افرادی در 
تــراز مولوی عبدالواحــد ریگی به دنبال 
ناامن ســازی روانی و میدانی در جنوب 
شرق باشــند. واکاوی ســناریوی محور 
سعودی ـ صهیونیستی نشان می دهد، آنها 
در تالش هستند با حذف نخبگان انقالبی 
در میان برادران ســنی، منطقه سنی نشین 
سیســتان و بلوچســتان را محلــی برای 
اقدامات ضد امنیت کشــور قرار دهند. 
تاکتیــک آنها به این صورت اســت که با 
همراهی افراد معلوم الحال، بتوانند مردم 
بلوچ را پشتوانه سیاست های شوم و ضد 

دینی و ملی خود قرار دهند. 
وابســتگان به آل ســعود و تروریست های 
بی هویت با ســپر قرار دادن مردم درصدد 
هستند برخورد نظام با ناامنی های ایجاد شده 
در استان را هزینه بر کنند. البته در طول 43 
سال گذشــته بارها ثابت شده است، مردم 
بلوچ از بصیرت باالیی برخوردار هســتند 
و تحت تأثیر القائــات غیر واقعی برخی از 

خواص استان قرار نخواهند گرفت. 
نکتــه پایانی نیــز توجه به ایــن موضوع 
است که تقاص خون امثال شهید مولوی 
عبدالواحد ریگی را باید کســانی بدهند 
که در طول مدت دو ماه اخیر با سخنرانی 
و تحریــک مردم، موجب ناامنی اســتان 
شــده اند. این افــراد با زیر ســؤال بردن 
اقدامــات امنیتــی و قضایــی نیروهای 
گروهک های  تقویــت  موجب  انقالبی، 
تروریســتی، جریان هــای تجزیه طلب و 
در عین حال خوشــحالی مخالفان نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران شدند. 
امید اســت این افراد به اثرات رفتار خود 
بیشتر توجه کنند و با سخنرانی های خود 
استان سیستان و بلوچستان را دچار ناامنی 

نکنند.

گروه گزارش
صبح صادق

خوب حکمرانی  تحقق 
نگاهی به کارنامه ۳۳ ساله قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(

با آغــاز انقالب اســالمی و به ویژه شــروع جنگ 
تحمیلی، مهندســی رزمی نیروهای مسلح شکل 
منســجمی یافت و با ســیر یک فرآینــد تکاملی 
دستاوردهای بی شــماری را در دوران دفاع مقدس 
و پس از آن برای کشــور به ارمغان آورد. از اقدامات 
اولیه آن، می توان به احداث خاکریز و کانال یا ایجاد 
موانع گوناگون عملیات تخریب، نصب سنگرهای 
پیش ساخته و احداث جاده هایی با دسترسی محدود 
اشاره کرد که به تدریج با تهیه و ساخت انواع پل های 
شناور، احداث دکل های صحرایی، انواع پناهگاه ها، 
اسکله ها و تأسیسات حفاظتی و آماده سازی ساحل 
و حتی نقشــه برداری و هواشناسی در زمان جنگ ، 

خدمات بزرگ تری ارائه کرد.
 ســپاه پاسداران انقالب اســالمی پس از اتمام 
جنگ به فرمان رهبر معظم انقالب مأمور شد با به 
کارگیری تجربه و امکانات زمــان جنگ برای آباد 
کردن خرابی های ناشــی از جنگ به کمک دولت 
بیاید و به این ترتیب توانست با کمک ماشین آالت، 
تجهیزات و امکانات عمرانی خود التیام بخش این 
زخم عمیــق باشــد و در 23 آذر 13۶8 با تدبیر و 
موافقت فرمانده معظم کل قوا و درخواست دولت 
وقت بر اساس اصل 147 قانون اساسی )اصل 147 
قانون معتقد است دولت باید در زمان صلح از افراد 
و تجهیزات فنی نیروهای مسلح در کارهای امدادی، 
آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل 
موازین مدل اسالمی در حدی که به آمادگی رزمی 
نیروهای مســلح آسیبی وارد نشــود، استفاده کند( 
توانســت بخشی از توان مهندســی اش را با عنوان 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( وارد عرصه 

سازندگی کشور کند.
به این ترتیب، ســپاه پاســداران با هدف حفظ 
انقالب، به منزله مجموعه ای مجرب در حوزه های 
خدمت رســانی، عمرانی و آبادانی کشــور کارنامه 
درخشانی از خود بر جای گذاشت و بازوی اقتصادی 
خود را با نام قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
موظف کرد با به کارگیری تمام امکانات ســپاه در 
عرصه ســازندگی و توسعه همه جانبه کشور با نگاه 
به چشم انداز 1404 به مثابه بازوی اجرایی قوی به 
کمک دولت ها بشتابد و با گسترش خدمات رسانی 
به کم شدن فاصله ها در جامعه منجر شود و به نوعی 
به قدرت نرم و حمایت از حکومت و نظام بیفزاید و با 
باال بردن ضریب رضایت مندی مردمی از حکومت، 

به نوعی قدرت مردمی نظام را ارتقا بخشد. 
ایــن تــوان و ارزش وجودی عنصــر جهادی و 
انقالبی زمانی بیش از پیش آشکار شد که استکبار 
جهانی به فکر تغییر جبهه تقابلی خود با ایران افتاد و 
بعد از ناامیدی از جنگ مستقیم برای براندازی نظام، 
سعی کرد با دســتاویز قرار دادن بهانه های مختلف 
و اعمــال تجربه هــای گوناگون، جنــگ اقتصادی 
تمام عیاری را علیه ملت و کشور آغاز کند و در یک 

فرآینــد کوتاه مدت، تمام شــرکت ها و پیمانکاران 
خارجی )در همدستی با آمریکا( از ایران فراخوانده 
شدند و پروژه های زیربنایی را رها کردند تا در یک 
اقدام هماهنگ و برنامه ریزی شده، مسیر پیشرفت 
و توســعه ایران اسالمی را مســدود و این کشور را 
به کشــوری عقب مانده و فقیر بدل کنند و با ایجاد 
نارضایتی های داخلــی اهداف خود را در براندازی 
نظام در میدان جنگ اقتصادی عملی کنند. در چنین 
بزنگاه هایی که کار به جای مانده از ترک و رهاسازی 
پیمانکاران خارجی مشهود بود و پروژه هایی فراتر از 
توان پیمانکاران داخلی سرگردان و مسکوت مانده 
بود، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در راستای 
مقابله با جنگ اقتصادی دشمن توانست در نهایت 
صرفه جویی اقتصادی وارد عرصه سازندگی کشور 
شود و خأل ناشــی از وجود پیمانکاران خارجی را 
در پروژه های بزرگ کشور ُپر کند و به این ترتیب با 
اتکا به توان داخلی و به کارگیری جوانان متخصص، 
خدمت رسانی به مردم را به اثبات برساند و موجبات 
خشــنودی مردم و افزایش اعتماد آنــان به نظام را 
فراهم کند. قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( با 
حمایت از بخش خصوصی شامل تولیدکنندگان، 
ارائه دهندگان خدمات و پیمانکاران و با اشتغال زایی 
و به کارگیری جوانان متعهد و متخصص، کارایی و 
اثربخشی، گسترش خدمات رسانی به مردم، سرعت 
در خدمت رسانی، صرفه جویی بهینه مالی و اکتفا به 
حداقل هزینه ها، اتکا به توان داخلی)خودکفایی(، 
پاسخگویی، مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل »ما 
می توانیم«، ایجاد زیرساخت های حیاتی، اقتصادی 
و عمرانــی، به اوج رســاندن مشــارکت مردمی و 
مسابقه خدمت رسانی، ایستادگی روزافزون در برابر 
تحریم ها و زورگویی مســتکبران جهان، حمایت 
از جوانــان به منزلــه محور تحقق نظام پیشــرفته 
اســالمی، جذب و آموزش نیروی انسانی مستعد 
و کارآمد به عنــوان مهم ترین ظرفیــت امیدبخش 
کشور، جلوگیری از خام فروشی، تقویت زمینه های 
پژوهش و تولید علم در کنار ارتقای روحیه معنوی 
و اخالقی، کمک به پیشــرفت اقتصادی کشــور به 
همراه گســترش عدالــت و محرومیت زدایی و در 
نهایت تالش برای اســتقالل و عزت ملی کشور در 
راستای تحقق مؤلفه های حکمرانی خوب و اجرایی 
کردن بیانات رهبر معظم انقالب در گام دوم انقالب 
در خط مقدم جنگ اقتصادی دشــمن ایفای نقش 
می کنــد. این قرارگاه بدون وابســتگی به احزاب و 
گروه های سیاسی همواره یاری گر دولت ها بوده و در 
حوزه های مختلــف، خدمات ارزنده ای برای مردم 
و کشــور به ارمغان آورده است. از حوزه های کاری 
این قرارگاه می توان به عرصه نفت، گاز و پتروشیمی، 
آب، نیروگاه، بنادر و سازه های ساحلی و فراساحلی، 
حمل و نقل، معدن و صنایــع معدنی، ابنیه خاص، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، خدمات مشــاوره، 
مطالعــات و مهندســی، کشــاورزی، تعمیرات، 
بازســازی و ســاخت تجهیزات و ماشــین آالت و 

محرومیت زدایی اشاره کرد. 
ســازندگی  قــرارگاه  کــه  اســت  پرواضــح 
خاتم االنبیاء)ص( به منزله بــازوی توانمند نظام و 

حکومت اســالمی ایران برگ هــای زرینی از دفتر 
عمران و آبادانی کشــور دارد. یکی از ابرپروژه هایی 
که قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( با درک 
ضرورت اتکا بر توان داخلی با وجود سابقه و شدت 
برخورد منافقانه پیمانکاران خارجی در کالن شهر 
تهران به انجام رســانید، پــروژه بزرگراه صدر بود. 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( این پروژه 
عظیم را بــا تالش بی وقفه و مدیریت جهادی یاران 
جبهه های خون و شــهادت با خودکفایی در غیاب، 
ترک و قهر پیمانکاران رقیب خارجی با موفقیت به 
اتمام رســاند و در تاریخ 1392/9/9 به بهره برداری 

رسید. 
باتوجه بــه پیچیدگی های باالی ایــن ابرپروژه 
عمرانی، جوانان متعهد و متخصص ما توانســتند 
موفقیت هــای خوبی را رقم بزنند و این موفقیت در 
باور های دینی توفیقی از جانب خداوند به کسانی بود 
که بدون اتکا به غرب، به دستان خود چشم دوختند، 
دست به زانوی خود گرفتند و دائم برای گره گشایی 
از مشکالت مردم و افزایش ظرفیت خدمت رسانی 

در حال تالش و پیدا کردن راهکار بودند.
در این راستا، 170 نفر از نمایندگان مجلس پس 
از اتمام این پروژه عظیم در حمایت و تشــکر از این 
اقــدام قرارگاه بیانیه صادر کردند و با وجود مواجهه 
ایران با انواع تحریم هــای ظالمانه و ناجوانمردانه، 
این اقدام قرارگاه ســازندگی خاتم را ســتودند و با 
ایــن حمایت ملی بر این نکته صحه گذاشــتند که 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( با رویکردی 
فراتر از نگاه مادی و بر اســاس نگاه رسالت محور 
و تکلیف مــدار و ســند راهبردی اقــدام می کند. 
بر اســاس این سند، مجموعه ســازندگی در سپاه 
هویت اســالمی، انقالبی، سپاهی، رسالت محور، 
نظام منــد، چندمنظوره، منحصربه فــرد، ممتاز در 
عرصه فعالیت های سازندگی با فرهنگ پاسداری و 
بسیجی و برخوردار از پشتوانه منابع سازمانی سپاه و 
بســیج مردمی و با قابلیت کمک به توسعه و تعمیق 
انقالب اسالمی و دستاوردهای آن در داخل و خارج 

از کشور دارد.
این پروژه به منزله نخســتین پل تک پایه طبقاتی 
کشــور به صورت طرح ســازگار با محیط شهری 
است که برای اجرای آن 11کیلومتر پل سازی از حد 
تقاطع بزرگراه شهید مدرس، صدر در شمال غرب 
تا تقاطع بزرگراه بابایی ـ امام علی)ع( در شمال شرق 
تهران در مدت 2۶ ماه با همت قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( انجام شــده اســت. این پروژه 
بی نظیر از نظر طراحی، مهندســی و اجرا در کشور 
در حالت عادی به شــش ســال زمان نیاز داشت؛ 
ولــی با همت و اراده قوی جوانــان این مرز و بوم و 
توکل به خداوند طی دو ســال به اتمام رســید و در 
راستای خدمت رســانی به مردم و ارتقای ظرفیت 
حمایتی مردم، به اذعان دوست و دشمن در وضعیت 
تحریمی توانست به نمادی از قدرت ملت در اقتصاد 
مقاومتی تبدیل شــود. از دیگر نکات قابل توجه در 
این پروژه در مقایسه با پروژه های خرد و کالن دیگر، 
خودکفایی در تمام مراحل اجرای این طرح بود که 
با خوداتکایــی و در نهایت صرفه جویی، این پروژه 

عظیم به سرانجام رســید و مورد بهره برداری قرار 
گرفت.

بــرگ زرین دیگر از تالش متخصصان داخلی، 
احداث پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
به عنوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان و 
نخستین پاالیشگاه طراحی شده بر اساس خوراک 
میعانات گازی کشور با ظرفیت پاالیش 3۶0 هزار 
بشکه در روز در قالب ســه فاز 120 هزار بشکه ای 
با هدف تولید بنزین، گازوئیل، گاز مایع و سوخت 
جت در 25 کیلومتری غرب بندرعباس بود. احداث 
این پاالیشگاه اگرچه از سال 1385 و با مشارکت دو 
شرکت خارجی کلید خورد؛ اما با تنگ شدن حلقه 
محاصره اقتصادی کشور، شرکت های خارجی به 
یکباره عرصه ساخت این پاالیشگاه را خالی کردند 
و از این  رو در اواخر سال 1389 اجرای آن در حالی 
به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( واگذار شد 
که می بایســت طبق برنامه زمانی پاالیشگاه مورد 

بهره برداری قرار می گرفت.
قرارگاه خاتم که خود در آن ایام ساخت فازهای 
13، 15، 1۶، 22، 23 و 24 پــارس جنوبــی را در 
دســت اجرا داشــت و به موضوع تهدید میعانات 
 آگاه بود، اجرای این 

ً
گازی و واردات بنزین کامــال

پــروژه را بر عهــده گرفت و فاز نخســت آن را در 
اردیبهشــت ســال 139۶ افتتاح کرد. نگاه قرارگاه 
به تــوان درون زای  ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
کشــور و بومی سازی دانش فنی در این پروژه باعث 
به نتیجه رســیدن این ابرپروژه به دســت مهندسان 
ایرانی شــد و در مجموع سهم نیروهای داخلی در 
سه حوزه مهندسی، تأمین کاال و اجرا در این پروژه 
بیش از 80 درصد است. در بیان دستاوردهای این 
پاالیشگاه به منزله بزرگ ترین پاالیشگاه تولید بنزین 
کشور، می توان به مواردی از جمله خودکفایی کشور 
در تولید بنزین در شرایط تحریم، حرکت در مسیر 
اقتصاد مقاومتــی و ایجاد ارزش افــزوده میعانات 
گازی، جلوگیــری از صادرات مــواد خام و تبدیل 
آن به فرآورده های با ارزش تر، ایجاد اشــتغال پایدار 
در کشــور، تولید بنزین با کیفیــت یورو4 و کاهش 
آالینده های زیست محیطی، بومی سازی دانش فنی 
ساخت پاالیشگاه میعانات گازی و استفاده از صنایع 

داخلی در تأمین کاال اشاره کرد.
حال با گذشت بیش از سه دهه از حیات قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( به حدی از رشــد و 
بالندگی رســیده که با اســتفاده از فناوری و دانش 
بومی، امکانات و بهره گیری از تجربیات ارزشمند 
زیرســاخت های کشــور را تقویت کــرده و باعث 
امیدآفرینی در جامعه و ایجاد روحیه تحرک و پویایی 
در کشــور شده است. به راســتی ابتکارات نوین و 
گرانبهایی در زمینه تأمین کاال، ساخت، مهندسی، 
راه انــدازی و ثبت رکورد هــای مختلف در عرصه 
اجرایی پروژه های مختلف و در ستیز با غرب، نشان 
از ثبات قدم این قرارگاه برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
و مدیریت جهادی اســت، به گونه ای که عالوه بر 
رونق تولید در کشــور، موجب ایجاد بارقه امید در 
دل صنعت گران، مبتکران و مخترعان این حوزه شده 

است.

پدرام یاری
کارشناس سیاسی
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بورل  هشدار  محرمانه    نقش سوروس  اسناد 
»جوزف بورل« هشدار داد جنگ در اوکراین ذخایر تسلیحاتی 
اتحادیه اروپا را خالی کرده و نشان داده است، این اتحادیه فاقد 
قابلیت های دفاعی اساسی برای محافظت از خود در صورت 
درگیری است.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آژانس 
دفاعی اروپا گفت: »ما فاقد توانایی های الزم برای دفاع از خود 
در برابر تهدیدات در ســطح باالتر به دلیل سال ها کوتاهی در 
سرمایه گذاری در این زمینه هستیم.« وی افزود: »ما با تهدیدات 
واقعی روبه رو هستیم. حمایت نظامی اتحادیه اروپا از اوکراین 
از ذخایر ارتش می آید و همه قبول دارند که این ذخایر به سرعت 

 خالی هم بودند.«
ً
تخلیه شدند؛ زیرا تقریبا

مرکز تحقیقات رسانه ای MRC  گزارش داد، این میلیاردر 92 
ساله که بزرگ ترین حامی مالی به نامزدهای سیاسی دموکرات 
و تفکرات چپ گرایانه است، با رسانه ها و سازمان های رسانه ای 
فعال از طریق ســرمایه گذاری آنهــا در گروه های غیرانتفاعی 
جورج سوروس ارتباط برقرار کرده است. دریافت کنندگان پول 
از سوروس تا حدودی از هر گوشه جهان و به زبان های مختلف 
به خوانندگان، بینندگان و شنوندگان خدمات می دهند. مرکز 
تحقیقات رسانه ای گزارش داد، سوروس یک بار به »نیویورک 
تایمز« گفت که در تالش اســت تا »قوس تاریخ را در جهت 

درست خم کند« و او این حرف را جدی می گفت!

حداقــل دو آیتم با مهر »محرمانه« در یکی از انبارهای عمارت 
لوکس دونالد ترامپ در فلوریدا کشــف شد. این اقالم به اداره 
تحقیقات فدرال آمریکا )اف بی آی( تحویل داده شدند. روزنامه 
»واشنگتن پست« به نقل از منابع ناشناس گزارش داد، کشف این 
دو آیتم نتیجه کار تیم جست وجویی است که نمایندگان دونالد 
ترامپ به عمارت ماراالگو در فلوریدا آوردند تا دیگر اموال او را 
هم بررســی کنند. پیش از آن، اف بی آی حدود 100 سند با مهر 
محرمانه در نتیجه تفتیش هشتم اوت خود از عمارت ماراالگو 
کشف کرده بود. ماهیت این موارد کشف شده، هنوز مشخص 

نیست.

هفته گذشــته بحث داغی بین رؤســای جمهور 
روســیه و اوکراین بر ســر زمان پایــان جنگ در 
گرفت. »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه در 
نشستی که با اعضای شورای توسعه جامعه مدنی 
و حقوق بشر روسیه داشت، گفت: »عملیات ویژه 
نظامی فرآیندی طوالنی است، اما در حال حاضر 
نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.« وی در 
همین حال از افزایش احتمال یک جنگ  هسته ای 
ســخن گفت، ولی تأکید کرد: »ارتش روســیه 
»بی گدار« به استفاده از چنین سالح هایی تهدید 

نخواهد کرد.«
نکته جالب ســخنرانی این بود که والدیمیر 
پوتین که به نــدرت در باره مدت زمان این جنگ 
نظر داده، در جریان این سخنرانی که به طور زنده 
از تلویزیون روســیه پخش می شــد، بر احتمال 
طوالنی شــدن آن اذعان کــرد. برای جبهه غرب 
که هــر روز از پایان یافتن ذخایر اســلحه اش دم 
می زنــد واعتقاد دارد روســیه نیز به ســرعت به 
سمت پایان ذخایر تســلیحاتی خود در حرکت 
اســت، این صحبت ها به شــدت جالب توجه 
بود؛ زیرا آغازکننده جنگ در اوکراین که تاکنون 
بارها مناطقی را گرفته و عقب نشــینی کرده و در 
برخی از موارد دوباره حمالت خود را گســترش 

داده اســت، اعتقاد دارد هنوز هم می تواند به این 
جنگ ادامه دهد. مرد شــماره یــک کرملین در 
ادامه صحبت هایش با اشــاره به احتمال استفاده 
از تسلیحات هسته ای در جنگ اوکراین، تصریح 
کرد: »ما دیوانه نشده ایم و می دانیم معنی سالح 
هسته ای چیست. تســلیحات هسته ای که ما در 
اختیار داریم، از هر کشــور دیگری پیشرفته تر و 
مدرن تر است؛ اما قرار هم نیست آن را مانند یک 
تیغ دســت مان بگیریم و شروع کنیم به دویدن در 
سراسر دنیا. روسیه تنها در پاسخ به حمله طرف 
مقابل از سالح های کشتار جمعی استفاده خواهد 
کرد.« پوتیــن در حالی به راهبرد اتمی روســیه 

اشــاره کرده است که به نظر می رسد، »ولودیمیر 
زلنســکی« در همان حال در تــالش برای برنده 
جلوه دادن اوکراین در این جنگ بوده اســت. او 
در یک پیام ویدئویی برای وبگاه تحلیلی ـ خبری 
»پولیتیکو« گفت: »جنگ اوکراین ســال آینده به 
پایان می رسد.« وی در این پیام در ارتباط با تخمین 
زمان پایان جنگ اوکراین گفت: »معتقدم که مردم 
اوکراین سال آینده بانفوذترین خواهند بود، البته در 
زمان برقراری صلح.« او در عین حال شرط پایان 
جنگ را آزادسازی ســرزمین های تحت اشغال 
روسیه دانست؛ مسئله ای که به نظر نمی رسد حتی 
اروپا و آمریکا نیز به دنبال آن باشند. آمریکایی ها 

تا به حــال چندین بار بیان کرده انــد که اوکراین 
باید به مســئله صلح در ازای زمین نیز فکر کند و 
به این فکر نباشــد که می تواند شبه جزیره کریمه 
یا حتی مناطق تحت اشــغال در دونباس را پس 
بگیرد. با این حال، اعتماد به نفســی که زلنسکی 
از رسانه های غربی و همچنین سالح های اروپایی 
گرفته، موجب شده است، بر این باور باشد به این 
زودی ها می تواند هم سرزمین های اشغال شده را 
پس بگیرد و هم صلح را برای کشورش به ارمغان 
بیاورد. در همین حال، »سرگئی الوروف« وزیر 
خارجه روســیه هشدار داده اســت در حالی که 
غرب سالح های دوربرد بیشــتری را به اوکراین 
پمپاژ می کند، اهداف جغرافیایی عملیات نظامی 
روسیه بسیار بیشتر از خط فعلی فرا خواهد رفت. 
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در همین 
حال می گوید، بر اساس اسناد منتشر شده، آمریکا 
با هدف فروش ســالح بیشتر و کسب پول بیشتر 
قصد دارد جنگ در اوکرایــن را حداقل تا پایان 

سال 2025 ادامه دهد.
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید، 
این اسناد منتشر شده و مقامات آمریکا هم تالش 
ندارنــد آنها را مخفی کنند. به گفته »زاخارووا«، 
رســانه های آمریکایی آشــکارا از جزئیات فساد 
»کاخ سفید ـ کی یف ـ کاخ سفید« لذت می برند. 
وی تأکید کرد، این شرایط فسادزا توضیح می دهد 
که چرا دولت بایدن کنگره را ترغیب کرده که 37 
میلیارد دالر کمک اضافی برای اوکراین در بودجه 

سال 2023 آمریکا گنجانده شود.

 لشکر کشی برای 25 نفر!

 

هفته گذشــته حدود 3 هــزار نیروی پلیس 
آلمــان بــه صــورت همزمــان در چندین 
ایالت این کشور در عملیات برای مقابله با 
کودتاگران در این کشــور مشارکت داشتند 
که به بازداشت 25 عضو یا حامی یک گروه 
تروریست راست گرا منجر شد، گروهی که 
با جنبش »شهروندان رایش« مرتبط است. 
این خبر به ســرعت به تیتر یک بســیاری 
از مطبوعــات جهان تبدیل شــد. جنبش 
رایش بورگر یا »شهروندان رایش« به رهبری 
فردی 71 ســاله با نام »شــاهزاده هاینریش 
ســیزدهم«، یک جنبــش افراطی کوچک 
اســت که وجاهت قانونی آلمان مدرن پس 
از جنگ جهانی دوم را باور ندارد. هاینریش 
سیزدهم شــاهزاده رویس )زاده 4 دسامبر 
1951 در بودینگن( یک نجیب زاده آلمانی 
و از اعضای خاندان شاهزاده رویس است. 
او به منزله یک کارآفرین امالک و مستغالت 
در »فرانکفــورت آم ماین« زندگی می کند. 
بیش از 130 محل ســکونت، محل کار و 
دیگر اماکن مشــکوک در این عملیات در 
دست بازرسی اســت. به گزارش روزنامه 
»فرانکفورتر آلگماینــه«، افراط گرایان باور 
داشــتند، برخی از نیروهــای امنیتی با آنها 
اعالم همبســتگی کرده و کودتــا خواهند 
کرد. دادستان فدرال آلمان اعالم کرد: »این 
گروه قصد داشتند یک دولت نظامی موقت 
تشکیل داده و با مذاکره با قدرت های پیروز 
در جنگ جهانی دوم، یــک نظم جدید در 
آلمان پدیــد آورند.« همچنین بر اســاس 
اطالعات به دست آمده، اعضای این گروه 
قصد داشــتند با کمک یک گروه مســلح 
)پارلمان  بوندستاگ  به ساختمان  کوچک، 
آلمــان( حمله کنند.  دفتر دادســتان فدرال 
آلمــان اعالم کرد، این شــهروند روســیه 
به میانجی گــری میان رهبــران این گروه و 
نمایندگان روســیه متهم شــده، با این حال 
هنوز سندی مبنی بر حمایت مقامات دولت 
مسکو از اقدامات این زن در دسترس نیست. 
هنوز باید به 27 مظنون دیگر رسیدگی شود.

   پیشتازی دموکرات ها

انتخابات میان دوره ای سنا در ایالت جورجیا 
هفته گذشته برگزار و آرای آن شمارش شد. 
پس از شــمارش آرا مشخص شد، »رافائل 
وارنــاک« از حزب دموکرات بر »هرشــل 
واکر« جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد 
ترامپ، پیروز شده اســت. بر اساس نتایج 
شمارش آرا، وارناک با اختالف بسیار اندکی 
توانست بر رقیب جمهوری خواه خود پیروز 
شــده و کرسی این ایالت را به نام خود ثبت 
کند. به گزارش روزنامه »بوستون گلوب«،  
با پیروزی وارناک در این ایالت، دموکرات ها 
موفق شــدند 51 کرسی از 100 کرسی سنا 
را از آن خــود کرده و اکثریت کرســی ها را 
به دســت آورند. این در حالی اســت که با 
این شرایط حتی به رأی تعیین کننده »کامال 
هریس« معاون رئیس جمهور و رئیس ســنا 
دیگر نیازی نیســت و دموکرات ها موفق به 

شکست جمهوری خواهان در سنا شدند.

پیشخوان

جهان

وزارت خارجــه روســیه در بیانیــه ای اعالم 
کرد، روند مبادله و اســترداد »ویکتور بوت« 
بازرگان روس با »بریتنی گرینر« بسکتبالیست 
آمریکایی در راســتای توافق تبــادل زندانیان 
میان روسیه و آمریکا انجام شد. بریتنی گرینر، 
بسکتبالیســت لیگ حرفه ای زنان این کشور 
به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان روســیه 
به ســر می برد که در راســتای توافق صورت 
گرفته میان دو کشــور، با یک شهروند روس 
زندانی در آمریکا مبادله شد. این مبادله گویا 
با میانجی گری و وساطت عربستان و امارات 
انجام شده بود واین دوکشور نیز در همان زمان 
در بیانیه ای ضمن پر رنگ کردن نقش خود در 
این اتفاق اظهار کردند، این مســئله به معنای 
دوستی دوجانبه و نزدیک بین آنها و واشنگتن 

و مسکو است.
با این حال، به نظر می رســد یا عربستان و 
امارات در مورد نقش خود در این میانجی گری 
دچار اشتباه محاسباتی شــده بودند یا اینکه 
آمریکایی ها دوســت نداشــتند به آنها نقش 
بیشــتری در این زمینه بدهند. بر همین مبنا، 

»کارین ژان پی یر«، ســخنگوی کاخ ســفید 
بالفاصله پس از انتشــار این خبر به رسانه ها 
گفت: »عربستان و امارات در مذاکرات میان 
آمریکا و روسیه درباره تبادل زندانیان مشارکت 
نکردند! مذاکرات تنها میان مسکو و واشنگتن 
بود و هیچ گونه میانجی گری وجود نداشــت. 
ما از امــارات به دلیل اســتفاده از خاک این 
کشــور برای انجام تبادل زندانیان و همچنین 
کشورهای دیگری، از جمله عربستان که برای 
حل و فصل پرونده آمریکایی های بازداشــت 
شده با دولت روسیه تالش می کردند، قدردانی 

می کنیم!«
عربستان سعودی تالش دارد اینگونه وانمود 
کند که با وجود سیاست های اخیرش در حوزه 
نفتی که منجر به افزایش قیمت نفت در فصل 
سرد سال و عصبانیت آمریکایی ها شد، اما این 
کشــور همچنان رابطه خوبی با دولت بایدن 
دارد. واکنش ســریع سخنگوی کاخ سفید به 
خبر نقش عربستان در میانجی  گری بین مسکو 
 در 

ً
و واشنگتن نشان داد، روابط دو کشور اتفاقا

مسیر بسیار بدی قرار دارد.

   تحلیل    

 تبادل زندانیان
تشکر ویژه آمریکا از عربستان و امارات!

 پنجره  

 سرکوب اعتصابات
دولت انگلستان راه سرکوب معترضان را پیش گرفته است

در پــی نارضایتــی کارکنــان بخش هــای دولتی و 
خصوصی انگلیس از وضعیت معیشــتی، کارکنان 
واحد مرزی در فرودگاه های سراســر این کشــور در 
شلوغ ترین روزهای سال به مدت هشت روز اعتصاب 
می کننــد. این اعتصاب آخرین نمونــه از اعتصابات 
سراسری اســت که به نظر می رسد، به دلیل افزایش 
قیمت کاالهای اساســی و پایین ماندن دستمزدها در 
این کشــور آغاز شــده و دورنمای واضحی از میزان 

ادامه دار بودن آنها وجود ندارد.
کارکنــان واحد مرزی انگلیــس در فرودگاه های 
مهم و اصلی این کشــور، از جمله فرودگاه »هیترو« 
لندن توافــق کردند تا بــه مدت هشــت روز در ماه 
میالدی جاری )دسامبر( اعتصاب کنند. بر اساس این 
گزارش، اتحادیه خدمات عمومی و تجاری انگلیس 
اعــالم کرد، اعضای ایــن اتحادیــه در فرودگاه های 
»گاتویــک«، »هیترو«، »منچســتر«، »بیرمنگام« و 
»کاردیف« از تاریخ 23 دســامبر تا 31 دسامبر )دوم 
تا 10 دی ماه( و در شــلوغ ترین روزهای ســال برای 
مسافرت های بین المللی به مدت هشت روز اعتصاب 
خواهند کرد. اعتصاب در ادارات و نهادهای گوناگون 
سراســر انگلیس هم شــامل بخش های خصوصی 

و هم بخش هــای دولتی می شــود که بــه تازگی به 
شدت گسترش یافته است؛ زیرا کارکنان بخش های 
خصوصی و دولتی در انگلیس خواهان افزایش حقوق 
و دســتمزدهای خود هستند تا بتوانند با تورم ناشی از 
افزایــش قیمت های انرژی و غذاـ  کــه به بیش از 11 
درصد رســیدهـ  کنار بیایند. بر اســاس این گزارش، 
کارکنان بخش ریلی انگلیس چند بار در اعتصاب های 
24 ساعته یا 48 ساعته مشارکت داشته اند. در واکنش 
به گسترش اعتصاب ها در انگلیس، دولت این کشور 
می گویــد که کارکنان بخش دولتی شایســته افزایش 
حقوق هستند، اما افزایش دو رقمی غیرممکن است. 
در عیــن حال، واکنش نخســت وزیر جدید انگلیس 
برای ســرکوب اعتصابات و اعتراضات در این کشور 
با استفاده از نیروهای پلیس و ارتش، شکل اعتراضات 
و اعتصابات را در انگلیس از دیگر کشورهای اروپایی 
متمایز کرده است. »سوناک« اعالم کرده است، نیروی 
پلیس این کشور، اختیارات جدیدی را برای سرکوب 
اعتراضات غیرقانونی دریافت کرده و در برخورد برای 
پایان دادن به »اخالل و رنج« حاصل از این اعتراضات 
برای خانواده های عادی از حمایت کامل او برخوردار 

است.

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

جنگ کی تمام می شود؟
اوکراین و چالش جدید آمریکا و روسیه
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سیاست
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بازار
نقدینگی  مهار  سیاست های 

موفق نبوده است

 حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت وگو با صبح صادق 

 معمای مسکن در ایران

ساماندهی وضعیت مسکن چه از 
نظر قیمت و چه دسترسی عموم 
مردم به مسکن مناسب و اقتصادی  )متناسب 
با قدرت خرید( یکی از وعده های انتخاباتی 
دولت ســیزدهم و البته خواســت مردم از 
دولت های گوناگون بوده است. با این حال، 
شاید رشــد قیمت مســکن و ناکامی اولیه 
دولت از افزایش تولید مسکن طی یک سال 
اخیر ســبب شده است بســیاری از مردم و 
کارشناســان به عملکرد دولــت در حوزه 
مســکن نمره خوبی ندهند؛ به گونه ای که 
یکی از پرسش های مردم در عمده دیدارها و 
بازدیدهــای مســئوالن دولتــی مربوط به 
موضوع مسکن و آینده آن است. با این حال، 
باید به چند موضوع توجه کرد؛ اول اینکه آیا 
کشور به این چهار میلیون مسکن نیاز دارد یا 
 امکان ساخت این 

ً
خیر؟ دوم اینکه آیا اساسا

چهار میلیون مســکن وجود دارد یا خیر؟ 
پاسخ به هر دوی این پرسش ها مثبت است؛ 
چرا که بر اســاس جمعیت کشور، قوانین و 
برنامه های توسعه، انباشت تقاضای مسکن 
طی این ســال ها و... ســاخت سالیانه یک 
میلیون مســکن در کشــور، نیازی جدی و 
واقعی اســت. از طرفی، امکان تحقق این 
اتفاق نیز در کشور وجود دارد؛ چرا که نهاده 
اصلی ساخت مسکن، زمین است که کشور 
از ایــن لحاظ با کمبود یا مشــکلی مواجه 
نیســت. افزون بر این، نیروی کار و مصالح 
ســاختمانی، دو عامل مهم دیگر در تولید 
مسکن در داخل کشور وجود دارد. بنابراین، 
به این نتیجه  می رسیم که ساخت این تعداد 
مســکن هم ضرورت داشــته و هم ممکن 
اســت؛ اما دلیل تعلل یا به بیان بهتر محقق 
نشدن این وعده را باید در افزایش هزینه های 
 
ً
ساخت مسکن دانست؛ به گونه ای که عمال
تولید هر متر مسکن که حتی تا اوایل دهه 90 
با رقمی بســیار کمتــر از یک میلیون تومان 
ممکن بود، در حال حاضر هزینه های تولید 
نســبت به اوایل دهه 90 رشــد 10 برابری 
داشته اســت. بنابراین، تحقق ایده ساخت 
انبوه مسکن با حمایت مستقیم دولت نیازمند 
منابع مالی جدیدی اســت که به مهم ترین 
چالش در تحقق این مســئله تبدیل شــده 
است . با توجه به این مسائل، باید پذیرفت با 
هزینه های موجود و مشکالت نظام  بانکی در 
تأمین منابع ارزان برای تولید مسکن انبوه بر 
اساس محاســبات منطقی حتی با توجه به 
حذف هزینه های زمین و در اختیار قرار دادن 
 ساخت مسکن ارزان 

ً
زمین رایگان نیز عمال

ممکن نیست؛ به گونه ای که هزینه ساخت 
یک واحــد 70 متری در خوشــبینانه ترین 
حالت و با توجه به هزینه های انبوه ســازی 
کمتر از 500 میلیون تومان نخواهد بود که 
 به معنای پایان دوران مسکن ارزان یا 

ً
عمال

پدیده ای با عنوان مسکن مهر با آن تعاریف و 
مشخصات خاص )مســکن ارزان قیمت( 
اســت. از این رو، افزون بر تالش دولت در 
راستای افزایش ســاخت و عرضه مسکن، 
تسریع در صدور مجوزهای ساخت مسکن، 
کاهش تشــریفات اداری و سیاســت های 
تشویقی و... راه اصلی پایان دادن به جهش 
افسارگســیخته قیمت مســکن از مســیر 
سیاست های اقتصاد کالن کشور می گذرد و 
تنها راه آن تبدیل مسکن از کاالی سرمایه ای 
به کاالی مصرفی اســت. در واقع، مسئله 
مســکن موضوعی است که حل آن در خود 
مســکن و صــرف ساخت وســاز خالصه 
نمی شــود و برای حل آن باید به سمت حل 
مشــکالت کالن اقتصادی رفــت؛ چرا که 
بخش مسکن  نیز بخشــی از اقتصاد ایران 
اســت که نگاه بخشــی به آن منجر به حل 

ساختاری مشکالت نخواهد شد.

گروه اقتصاد
صبح صادق

یادداشت

کارشناس بازار کار گفت: »دولت در بودجه 
ســال 1402 باید بار هزینه هــای مربوط به 
خــود را تا حد ممکن کاهــش دهد تا بتواند 
در بحث رسیدگی به معیشت مردم و افزایش 
قدرت خرید مردم با درنظر گرفتن دستمزدها و 
حقوق و البته با توجه به میزان تورم موجود، در 

خانوارها رضایت ایجاد کند.«

به گزارش صبح صادق، »حمید حاج اسماعیلی« 
کارشناس بازار کار درباره موضوعاتی که دولت 
باید به نسبت ماه های گذشته در دستور کار خود 
قرار دهد تــا بتواند از بحران هــای اجتماعی و 
اقتصادی موجود و پیش رو به سالمت عبور کند، 
گفت: »یکی از مهم ترین موضوعاتی که دولت و 
مردم، یعنی کارگران، کارمندان، بازنشستگان و 
مســتمری بگیران همواره دغدغه آن را دارند و به 
منزله یک مطالبه مهم در این باره بحث می کنند، 

موضوع افزایش دستمزدهاست. 
 برخی از کارشناسان معتقدند، افزایش 

ً
بعضا

دستمزدها باید متناسب با افزایش نرخ تورم باشد؛ 
اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، افزایش 
دستمزدها با هر دلیلی به زیان تولیدکننده بوده و 
در نهایت به افزایش میزان بیکاری منجر می شود؛ 
از این رو آن را اقدام نادرســتی می دانند؛ اما آنچه 
در این زمینه اهمیت دارد، این اســت که دولت 
باید افزایش دســتمزدها را در راســتای افزایش 
نیافتن تــورم و نقدینگی مدیریــت کند؛ چرا که 
نقدینگی باال در کشــور، تورم زیادی را به کشور 
 این تورم در گام اول به زیان 

ً
تحمیل کرده که اتفاقا

کارگران و خانوارهای دهک های پایین درآمدی 

تمام می شود.«
وی در این باره با اشاره به رشد نقدینگی کشور 
و خطرهایــی که از این نظر معیشــت و اقتصاد 
کشــور را تهدید می کند، گفــت: »وقتی دولت 
سیزدهم روی کار آمد و آقای رئیسی سکان اداره 
کشور را به دست گرفت، نقدینگی کشور حول و 
حوش 4 هزار میلیارد تومان بود؛ اما اکنون به مرز 
5 هزار و 700 میلیارد تومان رســیده است. این 
یعنی موتور افزایش نقدینگی در کشور همچنان 
روشن است و این رقم روز به روز در حال افزایش 
اســت. در موضوع تورم هم اگر چه ممکن است 
از شــتاب تورم کاسته شده باشــد؛ اما همچنان 
شــاهد تورم های باالی 40 درصدی در کشــور 
هستیم که تمام این ارقام نشان می دهد، متأسفانه 
سیاست های دولت و بانک مرکزی در مدیریت 
و مهار نقدینگی و تورم تا بــه امروز ناموفق بوده 
است. به همین دلیل، دولت باید برای سال آینده 
در جهت مدیریت و مهار رشد نقدینگی برنامه ای 

عملیاتی داشته باشد.«
وی در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها به 
میزانی که بتواند نیازهای معیشتی خانوار را تأمین 
کند، گفــت: »بحث اصلی این اســت که وقتی 
میزان تورم باالست، دولت به بهانه جلوگیری از 
افزایش نقدینگــی نمی تواند مانع افزایش حقوق 
و دســتمزد شود؛ چرا که در این صورت بار فشار 
معیشــتی شــدیدی به مردم، به ویژه کارگران و 
کارمندان تحمیل می شــود. در واقع، نمی توان به 
بهانه توقف خلق نقدینگی مانع افزایش حقوق و 

دستمزدها شد.« 
این کارشــناس بازار کار خاطر نشــان کرد: 
»یکی از راه های مهم بــرای کاهش نقدینگی و 
توقف رشــد آن این اســت که دولت در بودجه 
ســال 1402 بار هزینه های مربــوط به خود را تا 

حد ممکن کاهش دهد. ضمن اینکه ســال آینده 
نباید شــاهد عملکردی مشابه امســال از سوی 
 دولت در موضوع افزایش حقوق و دســتمزدها

 باشیم.«
حاج اسماعیلی اظهار کرد: »دولت در روزها 
و ماه هــای اخیر الیحه دوفوریتی را برای افزایش 
دستمزد و مســتمری کارمندان و کارکنان دولت 
به مجلس ارائه داد و بر این اســاس حقوق آنها را 
افزایش داد. یعنــی با وجود اینکه مایل به اجرای 
قانون افزایش حقوق و دســتمزد نبــود و در این 
موضوع بسیار مقاومت کرد، اما در اواسط سال به 
یکباره شاهد بودیم برخالف همه رویه های چهار 

دهه گذشته دستمزدها را افزایش داد.«
این کارشــناس بازار کار در این باره تصریح 
کــرد: »دولت متعلــق به همه اســت؛ کارگر تا 
کارمند تا مردمی که از دولت حقوق و دســتمزد 
نمی گیرند و به اصطالح شغل آزاد دارند، به یک 
میزان از دولت سهم دارند؛ بنابراین، همه مردم از 
دولت توقع دارند که رفتار تبعیض آمیزی نسبت به 
گروه های مختلف اجتماعی نداشته باشد. به نظرم 
این موضوع می تواند یکی از الزامات و مطالبات 

مردم در بودجه سال آینده باشد.«
حمید حاج اســماعیلی در ایــن باره توضیح 
داد: »به بیــان بهتر، مردم از دولــت توقع دارند 
حقوق و مزایایی متفاوت بــرای کارمندان خود 
نســبت به آنچه کارگران و بازنشستگان سازمان 
تأمین اجتماعی دریافت می کنند، در نظر نگیرد. 
با وجود اینکه افزایش ها از طریق مجلس اعمال 
و تخصیص داده شــد، اما برای برخی رقم های 
باالی 20 تا 25 درصد و حتی بیشتر از این ارقام 
در نظر گرفته شــد. این در حالی اســت که برای 
کارمندان معمولی 10 تا 12 درصد افزایش در نظر 
گرفته شد. بنابراین، کارمندان و کارگران از دولت 

توقع دارند در بحث دســتمزدها برای مدیریت 
تورم به وعده خود عمل کند.«

این کارشــناس بازار کار بیان داشت: »یکی 
دیگر از اقداماتی که دولت بر اساس سیاست های 
پولی و مالی در این بخش انجام داد، افزایش نرخ 
بهره بود. در زمان هایی که تورم اوج می گیرد و نرخ 
 در 

ً
تورم، رقم های باالیی را نشان می دهد، اصوال

کشورهای توسعه یافته تالش می شود برای کنترل 
نرخ تورم از ابزار افزایش نرخ بهره استفاده شود اما 
در ایران دود این اقدامات به چشــم مردم می رود 
و ایــن مردم معمولی با کمتریــن توان اقتصادی 
هستند که تاوان این راهبرد را می دهند.به این دلیل 
که دولت در این موضوع جوانب امر را نسنجید 
و بانک مرکــزی و نهادهای تخصصی نیز به این 
مســئله ورود نکردند، با افزایش نرخ بهره و عدم 
کاهش نرخ تورم، هر خلق پولی تورم زیادی ایجاد 
می کند، لذا دولت آن را از جیب مردم و از عرضه 
مصارف مردم تأمیــن می کند. بنابراین دولت در 
این بخش ها تاوانی نداد. در نتیجه این سیاســت 
کارســاز نبود و نتوانست در بخش سیاست های 
 اقتصــادی روی تــورم تأثیــر مطلوبــی بــه جا 

بگذارد.«
وی در ایــن باره افــزود: »در بخش اقدامات 
سیاســتی نیز، چون اقتصاد ما به شــدت به نرخ 
ارز وابســته است و ارز هم پول خارجی است که 
در اقتصاد کشــور تأثیرگذار است، رویکردهای 
سیاسی و اجتماعی روی سیاست های پولی و تورم 
تأثیر گذاشته است. به همین دلیل انتظار می رود 
دولت گام های مثبتی را بــرای افزایش تبادالت 
تجاری ایران با کشورهای مختلف در دستور کار 
خــود قرار دهد تا تجار و بازرگانان و همه فعاالن 
اقتصادی به افق های مثبت و روشــن پیش رو در 

تعامالت اقتصادی امیدوار شوند.«

برای تحقق اقتصاد مقاومتی افزون بر تغییر برخی از رفتارهای 
اقتصادی، باید فرهنگی نوین نیز پایه گذاری شود، به عبارت 
بهتر فرهنگ ایران اسالمی در گذشته را احیا کنیم. فرهنگی 
که بتواند موضوع توسعه اقتصادی ملی و مستقل را به ویژه از 
وجه اقتصادی آن دنبال کرده و محقق کند. درواقع، یافتن یک 
اراده و وفاق ملی برای دستیابی به توسعه ای بدون وابستگی 
 اقتصادی 

ً
به نفت شــاید از موضوعــات و مباحث صرفــا

 در کشــور وجود دارد 
ً
مهم تر باشــد. متأســفانه آنچه فعال

 نه تنها ما را مجهز نکرده، بلکه فرهنگ گذشته ما را نیز محو 
کرده است.

توسعه ساز فرهنگ   
منهای نفت

»عبدالعزیز بن ســلمان« وزیر انرژی عربســتان سعودی، طی 
اظهاراتــی تأکید کرد، همکاری ها با چیــن در بخش انرژی با 
برنامه ریزی دو کشور برای تضمین زنجیره تأمین در این بخش 

تقویت خواهد شد.
پیش بینی می شود، هیئت چینی بیش از 20 توافقنامه موقت 
را با عربستان سعودی در زمینه انرژی، امنیت و سرمایه گذاری 
به ارزش 110 میلیارد ریال )29 میلیارد دالر( امضا کند. چین با 
تجارت متقابل 87/3 میلیارد دالر در سال 2021، بزرگ ترین 
شریک تجاری عربســتان اســت. واردات چین از این کشور 

پادشاهی بالغ بر 57 میلیارد دالر است.

 چرخش به سمت شرق
شاخص

بــرای محاســبه دارایی خالص یــا واقعی یک ســازمان باید 
بدهی های آن ســازمان را از ارزش دارایی هایش کســر کنیم. 
نتیجه به دســت آمده اغلب مترادف بــا ارزش دارایی خالص 
آن سازمان یا شــرکت )Business Net Worth( در نظر گرفته 
می شود. به عبارت دیگر، دارایی خالص را می توان دارایی های 
کل در ترازنامه آن شرکت منهای بدهی های جاری آن دانست. 
ارزش خالــص می تواند در ترازنامه هایــی که به ندرت ارزش 
واقعی دارایی ها را نشان می دهد گمراه کننده باشد برای همین 
 الزم است به جای 

ً
و به منظور رسیدن به ارزش دارایی معموال

ارزش دفتری، ارزش بازاری آنها تعیین شود.

 دارایی خالص 
افزوده

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد
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علیرضا رضا نژاد
کارشناس علوم دینی

آیت الله شیخ حسین مظاهری:آدم بی  اخالق که صفت رذیله ای  
بر دلش حکم فرماست، فکر این را نمی  کند که عاقبت چه می  شود 
و عاقبت اندیش نیست.  دعا و راز و نیاز با خدا و رابطه عاطفی  با 
خدا برمی  گردد به اخالق،  یعنی  اگر کسی  راز و نیاز با خدا نداشته 
باشد، ممکن نیست بتواند خودسازی  کند. کسی  نمی  تواند بدون 
خــدا درخت رذالت را از دل بکند و درخت فضیلت به جای  آن 
بارور کند و خدا باید کمک کند. اینکه بگوییم خدایا من صفت 
رذیله دارم و بعضی  اوقات اسم بیاورد؛ یعنی  بگوید من حسودم یا 
من دنیاپرست و ریاست طلب هستم یا من خودخواه هستم، خدایا 

هیچ کس نیست به فریادم برسد به جز تو، پس تو کمکم کن.

جلوگیری از ورود ویرانگران ذهنی
   مکتب    

خودسازی شرط 
سلوک

 حکومت اسالمی
راهنما

آیت الله العظمی شــیخ جعفر ســبحانی:حکومت اســالمی 
حکومتی »مکتبی ـ مردمی« اســت؛ چون اگر امضا و پذیرش 
مردم     نباشد، هیچ تزی هرچند که نسخه اش حق هم باشد، پیش 
نمی رود. بنابراین، گرایش و رأی مردم     یکی از دو رکن اساسی 
حکومت را تشــکیل می دهد، ولی نمی تواند اصالت داشــته 
باشــد؛     چون حکومت تنها جنبه اجرایی نیست تا بگوییم رأی 
دادیم کافی اســت. عمده رکن دوم     آن است که مکتب است؛ 
یعنی باید مکتبی مطابق اصول و قوانین اسالم باشد.  کسی که 
تشــخیص می دهد مطابق قوانین اسالم اســت، او همان فقیه 

جامع شرایط است.  

فراگیری  شایستگی   
احکام

پرسش: روش صحیحی که متخّصصان متعّهد برای آموزش 
خاذ کنند، کدام است؟ 

ّ
دیگران در جمهوری اســالمی باید ات

چه کسانی شایسته دستیابی به معلومات و علوم فّنی و تکنیکی 
حساس در ادارات هستند؟

پاسخ: فراگیری هر علمی برای هر شخصی، اگر برای یک 
غرض عقالیی مشروعی باشد و خوف فساد و افساد در آن 
نباشد، بدون مانع است؛ مگر علوم و معلوماتی که دولت 
م 

ّ
اسالمی ضوابط و مقّررات خاصی راجع به تعلیم و تعل

آنها وضع کرده است. 
اجوبة االستفتائات، سؤال 1324

 دوری از تکیه گاه های 
سست و تاریک

انســان ها در زندگی خود به دنبال اعتدال 
هســتند تا از افراط و تفریــط دوری کرده 
و در آســایش عمــر را بگذرانند؛ اما چه 
می شــود که نمی توانند به آن دست پیدا 
کنند؟ دالیل متعــددی را می توان برای 
ایــن موضوع ذکــر کرد که یکــی از آنها 
می تواند انتخاب اشــتباه باشد. انتخاب 
جزء اصلی ترین کارهای انسان در روز و 
تمام عمر است. انســان روزانه 35 هزار 
انتخاب و تصمیم ریز و درشــت می گیرد 
که برخــی از آنها جزء عادات اســت و 
جزئی و برخی دیگــر غیرعادت، خاص 
و کلی اســت. مانند انتخاب  هایی که در 
عمر فقط یک بار می تواند اتفاق بیفتد. از 
میان این انتخاب ها، بعضی موجب صعود 
انســان می شــود و برخی دیگر موجب 
سقوط؛ این بستگی به ذهنیت های ما دارد 
که در تصمیم گیری های ما اثر می گذارد؛ 
یعنی آن عادت هایی که باعث می شود ما 
انتخابی داشته باشیم. رسوب یک اتفاق، 
یک فکر، یک مشــاهده، یــک جمله و 
هزاران جریان دیگــر می تواند انتخاب و 
تصمیم گیری ما را مثبت یا منفی قرار دهد. 
برای نمونه، دشمنی با یک نفر یا دوستی 
و عالقه به یک نفر دیگــر بر تصمیمات 
ما اثــر دارد. نبود تفکر و تعقل و عادت به 
زودبــاوری می تواند نگاه مــا را در مواقع 
خاص به اتفاقات تغییــر دهد و این نگاه 
خاص بــر همه زندگی ما اثــر بگذارد و 

موجب سلسله اشتباهات هولناک شود. 
قرآن کریم در کنار همه سامان بخشی ها 
به ذهن انسان می خواهد باور و فکر ما را 
در مسیری امن و سالم قرار دهد تا مرتکب 
اشتباه در انتخاب و تصمیم نشویم. در میان 
داستان ها و نکات اخالقی قرآن می توانیم 
به این موضوع پی ببریم که انسان ها جزای 
خیر یا شّر انتخاب شان را در دنیا و آخرت 
می گیرنــد. یکــی از این مواقــع که باید 
مراقب باشیم، زمان انتخاب دوست است 
که گاهی از سر اشــتباه دشمن را به جای 
دوست انتخاب می کنیم. انتخاب روش و 
منش او یا طرز تفکرش، چه نزدیک و چه 
دور. خداوند در قرآن نسبت به این انتخاب 
ُنوا 

َ
ْرک

َ
و ایجاد تکیه گاه تذکر می دهد: »َو ال ت

ْم 
ُ
ک

َ
اُر َو ما ل ُم النَّ

ُ
ک َتَمسَّ

َ
ُموا ف

َ
ل

َ
ذیَن ظ

َّ
ی ال

َ
ِإل

ْنَصُروَن«؛ و 
ُ
مَّ ال ت

ُ
ْوِلیاَء ث

َ
ِمْن ُدوِن اللهِ  ِمْن أ

بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می شود 
آتش شــما را فرا گیرد و در آن حال، هیچ 
ولّی و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت 
و یاری نمی شوید!)هود/ 113( »تراکنوا« 
از ماده »رکون« به معنای اعتماد و تمایل به 
چیزی اســت، که الزمه آن قّوت و قدرت 
است؛ زیرا انسان به چیزی اعتماد می کند 
که قّوت دارد و لذا واژه »رکن« به ستون یا 
دیواری که ساختمان یا اشیاء دیگر را سرپا 
می شــود.)صحاح  اطالق  می دارد،  نگه 
غه( انتخاب اشــرار به جای دوست به 

ّ
الل

هر نحو و کیفیتی، انســان را به فالکت و 
بدبختــی دچار می کند. ایــن انتخاب به 
همراهی مادی و جسمانی محدود نیست، 
بلکــه می تواند با انواع مختلف مادیات و 
معنویات خود را به دشمن بسپارد و با قرار 
گرفتن در کنار آن باعث تقویتش هم بشود. 
عاَوُنوا 

َ
چه آنکه خداوند می فرماید: »َوال ت

ی ِاالِثِم َو الُعدواِن«)مائده/ 2(؛ انسان ها 
َ
َعل

نباید با هیچ وســیله ای بــه قدرت گرفتن 
دشــمنان خدا کمک کنند. تکیه گاه قرار 
دادن ظالمان و دشمنان انسانیت و اخالق 
و گوش ســپردن به حرف آنان تیره بختی 
به همراه می آورد و رفته رفته تمام انسان ها 

را به ظلمت می کشاند.

دین

آیه

قــرآن کریم آیات فراوانی دربــاره امانت دارد. 
خداوند در سوره مبارکه نسا، آیه 58 می گوید: 
»خداونــد امر می کند که امانــات را به اهلش 
بدهید.« در تفسیر این آیه کریمه، مفسران آیات 
شرح داستانی را نقل کردند که وقتی پیامبر)ص( 
مکه را فتح کردند، در خانه کعبه را شکستند و 
امیر المؤمنین)ع( پا روی شانه ایشان گذاشتند 
و بت ها را شکستند. آن زمان »عثمان بن طلحه« 
 کلیــددار بیت الله الحــرام بود که مســلمان

 نبود.
 عباس، عموی پیامبــر تقاضای کلیدداری 
کعبه را کرد، در همین زمان جبرئیل آمد و این 
آیه نازل شــد که امانات را به اهلش بســپار و 
کلید را که از او گرفتی، به خودش بسپار. ایشان 
امانت را به عثمان بن طلحه برگرداند و به عموی 

خود نداد.
در سوره مبارکه احزاب آیه 72 آمده است: 
ْرِض 
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امانــت مصادیقی گفته اند، باری ســنگین که 
آســمان و زمین و کوه ها نتوانستند آن  را تحمل 
کنند؛ فرمودند که یک مصداقش نماز اســت. 
یک مصداق بارز این امانت، امانتی اســت که 
مردم به هم می دهند... . از احادیث مشهور ما 
وِل 

ُ
ی ط

َ
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ُ
ْنظ

َ
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َداِء أ

َ
َحِدیِثِه َو أ

که امانت را به صاحبان شان برگردانید. هرگاه 
می خواهید بین مــردم داوری و قضاوتی کنید، 
عادالنه حکم کنید؛ چه نیک و زیباســت آنچه 
خدای متعال شما را به آن موعظه و پند می دهد. 
تردید نکنید، نسبت به کل کارهای شما خداوند 

هم بیناست و هم شنواست.
از آخرین وصایای پیامبر)ص( به حضرت 

علی)ع( این است که می فرمایند، یا علی امانت 
را ادا کن هرچند که خوب باشــد یا بد باشد. 
پیش استادی که تجوید کار می کردم، داستانی 
را برای من نقل کردند، می فرمودند که من در 
دوران جوانی در منزل خــود در مولوی لوازم 
منزل می فروختم و یک آقایی آمد از من جهیزیه 
کامل خواست و زمانی  که جهیزیه را بار زدم، 
گفت من پولی ندارم که برای این پرداخت کنم. 
گفتم سفته بده. گفت ندارم. گفتم خوب چیزی 
را به عنوان امانت در پیش من بگذار و یک موی 
ســیبیل خود را به من به جای امانت داد و من 
آن را در یک دستمالی گذاشتم و در گاوصندوق 
خود گذاشتم تا روز موعود سر ساعت مقرر آمد 

و گفــت امانت من را به من بدهید و من هم 
همان تار ســیبیل را به او برگرداندم. 

برای مال مــردم حرمت قائل 
باشــیم؛ به این می گویند 

امانت داری... .

 صدق حدیث و ادای امانت
 منبر  

گفتاری از   حجت االسالم سیدحسین هاشمی نژاد

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

از وقتی انسان در این کره خاکی پا گذاشت، وجود 
راهبر و پیشــرو را برای خود الزم می دید؛ کسی 
که توان فکری و مدیریتی باالیی داشــته باشــد و 
بتواند مردم را از گذرگاه های گوناگون عبور دهد. 
رفته رفته قدرتمند شدن و قدرت داشتن از حالت 
سنتی اش خارج شــد و دیگر نیازی نبود یک فرد 
برای مدیریت عنوانی کســب کند، در جایگاهی 
بنشیند، مسئولیتی داشته باشد و... . با توسعه دانش 
و فناوری، افرادی توانستند به صورت غیرمستقیم و 
حتی مجازی جامعه را خوب یا بد مدیریت کرده 
و نقش راهبــر را برای آنان ایفا کنند. برای نمونه، 
یک فرد می تواند با یک جمله، جامعه را به محبت، 
مدارا، امنیت، آرامش، تشویش و نگرانی و حتی 
اغتشاش و جنگ دعوت کند. برای این  کار کافی 
اســت از نقاط قوت و ضعف موجود در جامعه یا 
حساسیت هایی که دارد استفاده کند؛ ولی با توجه 
به اینکه در تمام جوامع نقاط ضعف و حساسی در 
اقتصاد یا فرهنگ یا مسائل مختلف خانوادگی و 
اجتماعی و... وجود دارد، عده ای مدیریت ســوء 
را پیش گرفته و قصــد دارند جوامع را به ناآرامی 

دعوت کنند. فرض کنیــد در یک جامعه نگرانی 
از باال رفتن قیمت ها وجود داشــته باشــد، کافی 
اســت فرد یا افرادی مدام با تأکید بر این موضوع، 
شــایعه پخش کنند و جامعه را هر روز بیشــتر از 
روز قبل مضطرب کنند. اینجا یک خبر جعلی در 
موقعیتی مناسب می تواند به انفجار قیمت منجر 
شود. در این مواقع، ما باید بدانیم که اختیار ذهن 
و احساســات مان را به چه کسانی می دهیم؟ چه 
کسانی راهبری ذهن ما را برعهده گرفتند و چگونه 
ما را برای اهداف خاص شــان هدایت می کنند؟ 
آنها اگر ما را زودباور ببینند، به خود اجازه می دهند 
هر دروغی  را در ذهن ما جای دهند و از هر مکانی 
و در هر زمانی فکر ما را مدیریت کرده و به سمتی 
ما را به حرکت وادار کنند. اینکه ما به چه کســی 
اعتماد کنیم و رهبری فکرمان را به چه فرد یا افرادی 
بدهیم، موضوعیت دارد. مــا خصوصیات الزم 
برای یک راهبر و مدیــر را باید در تعالیم دینی و 
مکتبی جست وجو کنیم؛ باید کسانی را که راهبری 
و مدیریت فکری ما را برعهده می گیرند، بشناسیم 
که در خدمت شیطان نباشند و رفتارهای غیردینی 
را توســعه ندهند و با افــکار غیرالهی مدیریت 
نکنند. کسانی  که به قتل، دروغ، اغتشاش، توطئه 
و خیانت برای رســیدن به مطلــوب خود اعتقاد 
دارند، نمی توانند راهبری افکار را برعهده بگیرند 
تا بــه راهبری یک جامعه برســند. امیرالمؤمنین 

علی)ع( در این زمینه می فرمایند: »از فرومایگان 
اطاعت نکنید، آنان که تیرگی شان را با صفای خود 
نوشیدید و بیماری شــان را با سالمت خود درهم 
آمیخته اید و باطــل آنان را با حق خویش مخلوط 
کرده اید، در حالی که آنان ریشــه همه فســق ها و 
انحرافات و همراه انواع گناهانند. شــیطان آنها را 
برای گمراه کردن مردم، مرکب های رام قرار داده و 
از آنان لشکری برای هجوم به مردم ساخته و برای 
دزدیدن عقل های شما و داخل شدن در چشم های 
شما و دمیدن در گوش های شما، آنان را سخنگوی 
خود برگزید. پس شما را هدف تیرهای خویش و 
پای مال قدم های خود و دستاویز وسوسه های خود 
گردانید.«)نهج البالغه، خطبه 131( کســانی  که 
می خواهند از خوبی های مردم و از محبتی که در 
میان آنان است، سوءاستفاده کنند و به دروغ وعده 
یک زندگی شیرین بدهند، نباید بر ذهن و زندگی 
مردم تسلط پیدا کنند و نباید بی رحمی و خشونت 
خود را پشت دل ســوزی و عطوفت مردم مخفی 
کنند. از آن طرف طبق بیــان امیرالمؤمنین)ع( در 
نهج البالغه کســانی که هدف شــان  خطبه 131 
کم رنگ کردن خدا در جامعه اســت، شایستگی 
مدیریــت فکر و قلب مردم را ندارند. ایشــان در 
این خطبه درباره کسانی  که می خواهند عهده دار 
هدایــت جامعه شــوند نیــز نکاتی را گوشــزد 
می فرمایند که ما باید با دقــت آن را بخوانیم و به 

آن عمل کنیم. شناخت افرادی که دعوی هدایت 
جامعه و تشکیل حکومت دارند، با دقت در نکات 
این خطبه آسان می شود. حضرت علی)ع( نه فقط 
برای مؤمنان، بلکه برای همه بشریت این سخنان 
را فرموده اند تا در هر زمان و مکانی قابل اســتفاده 
باشــد؛ یعنی همه مردم جهان می توانند با مالک 
قــرار دادن بیانات امام علــی)ع( زندگی خود را 
در مسیر انســان الهی قرار دهند. در کل، ما باید 
برای ذهن و زندگی خود مدیر و راهبری انتخاب 
کنیم که ابتــدا بتواند خود را در باالترین ســطح 
اخالقــی و فردی مدیریت کنــد و بنا به فرمایش 
حضرت علــی)ع( »... انســان آگاه، نگاهش از 
دنیا عبور کرده از پس آن ســرای جاویدان آخرت 
را می بیند.«)همان، خطبــه 133( بی اعتقادی به 
آخرت دنیادوســتی می آورد و دنیادوستی یک فرد 
می تواند ضربه های مهلکی را در مدیریت جامعه 
به مــردم وارد کند. هر نقــص  اخالقی که در فرد 
باشد، می تواند در اجرای احکام اسالمی و انسانی 
پس از رسیدن به قدرت اثر بگذارد و این اثر سوء، 
یعنی زندگی ســخت برای مــردم. پس ما باید با 
چشم باز به ســخنان و وعده هایی که می شنویم، 
توجــه کنیم و بدانیم حرف هایی که می شــنویم، 
به صالح و مصلحت مان اســت یا افرادی قصد 
دارنــد از نقاط ضعف جامعه و احساســات مان 

سوءاستفاده کنند؟
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پرونده

وحدت 
راهبردی

 نگاهی به اهمیت 
هم افزایی حوزه و دانشگاه

 نمره قبولی 

بی تردید، مســئله وحدت حوزه و دانشگاه 
از جملــه مهم تریــن مباحثی اســت که از 
ابتدای پیــروزی انقالب تاکنــون، همواره 
مــورد تأکید مســئوالن نظام بوده اســت؛ 
به گونه ای که می توان گفت یکی از آرمان های 
امام خمینــی)ره( که تأکید بســیاری بر آن 
داشــته اند، این مهم بوده اســت؛ کما اینکه 
ایشان جدایی دانشگاه از حوزه های علمیه را 
خیانتی بزرگ و پیوند و آشتی آنها را یکی از 
بزرگ ترین دستاوردهای انقالب دانسته و از 
اینکه افراد این دو قشــر به ضرورت ارتباط با 
یکدیگر پی برده اند، اظهار خشــنودی کرده 
و فرمودند: »اگر انقــالب فقط همین ثمره 
را به بار می آورد، کافی بود.« برمبنای چنین 
نگرشی، وقوع جریان های مرتبط با انقالب 
فرهنگی در ابتــدای انقالب و به موازات آن 
تأسیس دانشــگاه هایی چون »دانشگاه امام 
صادق)ع(« و »باقرالعلوم)ع(« و نهادهایی، 
چون شــورای عالــی انقــالب فرهنگی و 
همچنین مراکز پژوهشــی، نظیر پژوهشگاه 
حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی و غیره، کم وبیش رسالت خود را 
نزدیک کردن آموزه هــای دینی ـ حوزوی با 
آموزه های علمی دانشگاهی تعریف کردند. 

این در حالی است که در حوزه پژوهشی در 
زمینه وحدت حوزه و دانشــگاه ده ها مقاله و 
کتاب تدوین و چندین همایش برگزار شده 
است؛ اما آنچه در این میان کمتر مورد توجه 
قرار گرفتــه، چگونگی تحقق این وحدت و 
بیان معیارها و اصول و راهبردها و روش های 
آن بوده که در این میان نیز اصول و معیارهای 
اساســی آن از اهمیت باالتــری برخوردار 
این باره »روح اللــه حریزاوی«  در  اســت. 
ســال 1399 در گفت وگویــی تأکید کرده 
است: »برای بررسی تحقق وحدت حوزه و 
دانشگاه به عنوان یکی از آرمان های انقالب 
اســالمی باید ابعاد متفاوتی را مدنظر قرار 
داد. به عبارت دیگر باید سؤال درباره وحدت 
میان این دو نهاد را این طور پرسید که وحدت 
حوزه و دانشــگاه در ناحیه گفتمان ســازی، 
ســاختاری، تربیتی و نخبگانی و در نهایت 
برای بحث دانشی که عملیاتی شدن آن هم 
مربوط به حوزه علــوم و دانش های حوزوی 
و دانشــگاهی می شــود، تا امــروز چقدر 
محقق شــده اســت؟« مدیر ســابق حوزه 
علوم اسالمی دانشگاهیان با اشاره به حوزه 
گفتمان سازی وحدت حوزه و دانشگاه ادامه 
داد: »در ایــن حوزه به معنی نزدیک شــدن 
حوزه و دانشــگاه به سمت هدف متعالی ای 
که انقالب اسالمی داشته و آن همان مبارزه 
با تمدن غرب و تأسیس تمدن اسالمی است، 
اتفاق ممتازی رقم خــورده و می توان عنوان 
کرد حوزه و دانشــگاه درمجمــوع به منزله 
پدیدآورندگان انقالب اســالمی توانسته اند 
در طول چهار دهه گذشته زمینه را برای فهم 
گفتمان متعالی ـ که همان پنج  مرحله انقالب 
اســالمی، نظام اســالمی، دولت اسالمی، 
جامعه و تمدن اسالمی در نظام اندیشه ورزی 
افرادی که جامعه ها را می ســازند، به شمار 
می رودـ تثبیت کنند؛ به همین دلیل می توان به 
تحقق وحدت حوزه و دانشگاه در این بخش 

نمره مناسبی داد.«

حضرت امام)ره( خطاب به حوزویان و دانشگاهیان مطالبی 
را بیان فرمودند. ایشان به حوزویان فرمودند که باید ارتباط 
خود را با دانشگاهیان تقویت کنید و نباید نسبت به دانشگاه 
برخورد انکاری و تدافعی داشته باشید. توصیه دیگر امام)ره( 
به دانشــگاه بود که در مورد دیدگاه اسالم منهای روحانیت 
بیان شد. ایشان در این مورد گالیه داشتند و از دانشگاهیان 
خواســتند با حوزه، تقارب و هم اندیشی داشته و در مسیر 
همگامی پیــش بروند. از این رو یک اراده بســیار قوی در 
میان نخبگان حوزوی و دانشــگاهی، که به امام و انقالب 
وفادار بودند،  پدید آمد و این اراده قوی موجب شد انقالب 
اسالمی و نظام جمهوری اسالمی راه خود را به خوبی طی 
کند. ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه را می توان از زوایای 

گوناگون مورد توجه قرار داد:

الف ـ وحدت و انسجام اجتماعی: جامعه  برای بقای خود 
نیازمند وحدت و انســجام اجتماعی اســت و این وحدت 
و انســجام اجتماعی از طریق تعامل و همکاری ســازنده 
نهادهــای اجتماعی حاصل می شــود. تحوالت تاریخی، 
 متأثر از پیوست و گسست نخبگان 

ً
اجتماعی و سیاسی عمیقا

اجتماعی )به طور خاص حوزویان و دانشگاهیان( بوده است 
و وحدت و تعامل با همگرایی و پیوست حوزه و دانشگاه قبل 
از اینکه یک وظیفه برای نخبگان این دو نهاد علمی و معرفتی 
باشــد، حقی برای کل جامعه اســت و تأثیر این پیوست و 

گسست به طور مستقیم متوجه جامعه خواهد شد.
ب ـ تأمین نیروی انســانی برای ســاختار نظام اســالمی: 
بی شک، حوزه های علمیه و دانشگاه ها به منزله تأمین کننده 
نیروی انسانی، دو رکن اساســی و تعیین کننده در ساختار 
نظام هستند. بنابراین، حوزه و دانشگاه به منزله دو ثقل مؤثر 
در نظام اســالمی باید وحدت نظری و عملی داشته باشند. 
حوزه و دانشــگاه دو نهاد نیروساز اصیل جامعه هستند که 

کلیدی ترین مناصب حکومتی را به عهده می گیرند.
ج ـ تحقق اســالمی بــودن دانشــگاه ها و عینیت یافتن 
دانشگاه اسالمی: برای ســوق دادن دانشگاه به »محوریت 
قــرار دادن دیــن« و ارزش مدار کردن آمــوزش و پژوهش 
و اهتمــام به »جهت گیری های دینــی و ارزش مدارانه« در 
عرصه های علمی این اقتضــا را دارد که به وحدت حوزه و 
دانشــگاه به مثابه یک ضرورت و یک موضوع تردیدناپذیر 
نگریســته شود. این مهم است که می تواند ایده و معرفت و 

روش های سکوالر را از محیط علم و دانش بزداید.
د ـ جنبش تولیــد نرم افزار علمی و دینی: یکی از عوامل 
اصلی زمینه ســاز برای تولید علم و نظریه و تمدن سازی و 
نهضت نرم افزاری، همانا سالم سازی گفت وگوها و سپس 
تضمیــن بقای این فضای ســالم و علمی بــرای مباحثه و 
گفت وگوست. حوزه و دانشگاه برای رشد به فضایی دور از 
افراط و تفریط نیازمند بوده و وحدت و همگرایی این دو نهاد 

علمی را هر چه بیشتر ضروری می کند.

 Bنتایج فرآیند گفتمان وحدت حوزه و دانشگاه
اگر ما منصفانه مســئله وحدت حوزه و دانشــگاه را در مقام 
تحقق ارزیابی کنیم، شاهد کامیابی ها  وموفقیت های نسبی 

خواهیم بود که می توان به ترتیب ذیل به آن اشاره کرد:
1ـ کاهش فاصله ای که به لحاظ شیوه های آموزشی و پژوهشی 

بین این دو نهاد علمی وجود دارد؛
2ـ تبادل اســتاد و دانشجو و شــکل گیری گروه های جدید 

آموزشی و پژوهشی در نهاد حوزه و دانشگاه؛ 
3ـ شــکل گیری و پیدایش رشــته های جدید علمی، با نگاه 

تطبیقی و جامع به دیدگاه های مطرح شده؛
4ـ مباحث علوم انسانی و اجتماعی در حوزه های علمیه؛

5ـ گسترش نگاه ارزشــی و تطبیقی در قلمرو طرح مباحث 
علمی در دانشگاه ها؛

6ـ تالش مشترک در راستای تولید اندیشه؛
7ـ تعامل و همراهی استادان و نخبگان حوزه و دانشگاه در راه 

تثبیت انقالب اسالمی و کسب توفیقات متعدد.

روند وحدت حوزه و دانشگاه در دهه اول و دوم انقالب 
همــراه بود با هدف گذاری برای ارتباط حوزه و دانشــگاه، 
ایجاد تفاهم بیشتر، درک متقابل در جهت رفع سوء تفاهم ها، 
آشــنایی با روش های هم دیگر، آشــنایی با علوم و محیط 
آموزشی یکدیگر و نزدیک شدن صفوف همدیگر در مبارزه 
با اســتبداد و اســتکبار جهانی و این تالش ها در برقراری 
حاکمیت دینی به ثمر نشست و در دهه دوم با سرمایه گذاری 
کالن موفقیت های نسبی هم داشتیم و گفتمان وحدت حوزه 
و دانشــگاه به منزله یک گفتمان برتر و نامحسوس در تار و 
پود نظام و جامعه در این دو دهه ایفای نقش کرد. بنابراین، 
در این دو دهه نقش های اساســی و بنیادینی چون استقرار 
نظام حکومت، نوشــتن قانون اساسی و تشکیل قوای نظام 
جمهوری اسالمی را داشته است. در مجموع، برای ارزیابی 
مسئله وحدت حوزه و دانشگاه باید دید قبل از انقالب در چه 
وضعیتی بوده ایم یا باید دید در سال های 1361 و 1362 کجا 

بوده ایم و اآلن در کجا هستیم.

   پیش درآمد    

 همراهی برای آینده 
گروه پرونده

صبح صادق

در بــاب وحدت حوزه و دانشــگاه بســیار 
ســخن گفته و نوشــته اند؛ اما به نظر می آید 
آنچه می تواند در تبیین مفهوم وحدت، نقش 
اساســی ایفا کند، نگاه تاریخی به این مسئله 
اســت. از چه زمان و در کدامین وضع و حال 
این مســئله در جامعه ما مطرح شد؟ واقعیت 
این است که ســال ها پیش وقتی در کشور ما 
تبلیغات اســتثمارگران موجب شد دانشگاه 
برای علما به  منزله محلی برای گســترش کفر 
تعریف شــود و در مقابل نیــز علوم جدید از 
دین فاصله بگیرند، یک نفر مقابل این دوگانه 
پراشتباه ایستاد تا راه روشن را پیش روی جامعه 
قرار دهد. یک نفر بی اعتنا به افکار استعماری، 
در شرایطی که از استادان برجسته حوزه علمیه 
قم به شــمار می رفت، شــجاعانه و با آگاهی 
تمام، به دانشگاه پا گذاشت. او کسی نبود جز 
»محمد مفتح« که به راســتی سهم بسزایی در 

تبیین باورهای ناب انقالبی داشت. 

تفرقه رضاشاهی

در همین راستا، شهید دکتر »محمد مفتح« درباره 
نقش استعمار در جدایی حوزه و دانشگاه می گوید: 
»رضاخان یک مأموریت اســتعماری داشــت و 
برای پیشبرد آن چاره ای جز ایجاد تفرقه بین قشر 
روحانی و دانشگاهی نداشت و با تبلیغات شدید، 

فاصله عمیقی بین این دو قشر به وجود آمد.« در 
سال های منتهی به پیروزی انقالب، شهید مفتح 
که از استادان برجسته حوزه علمیه قم بود، پس از 
احراز درجه اجتهاد، با حضور در دانشگاه موفق به 
اخذ درجه دکتری شد؛ اما او به منظور آگاهی دادن 
به توده مردم و بیــدار کردن و به حرکت درآوردن 
آنها تالش های وسیعی داشت و برنامه های تبلیغی 
خود را رهــا نمی کرد؛ حتی در ایــام ماه مبارک 
رمضان، محرم و صفر در نقاط گوناگون کشور این 
فعالیت ها دوچندان می شد؛ به همین دلیل ساواک 
گمان برد با دعوت ایشان به دانشگاه برای تدریس 
مانــع از رفتن او به قم خواهد شــد و حضور در 
دانشگاه فرصت هر اقدامی در جهت روشنگری 
علیه استبداد و اســتعمار را از او خواهد گرفت؛ 
اما آن متفکر پرهیزکار بــرای تقویت آموزه های 
اسالمی و به وجود آوردن تحولی در فرهنگ این 
کانون علم و همکاری با اســتاد شــهید مطهری 
که آن  وقت در دانشــکده الهیات بود، این دعوت 
را پذیرفت. این دو اندیشــمند مسلمان از سال ها 
قبل در سنگرهای گوناگون مشغول فعالیت های 
فکری و فرهنگی بودند. دکتر مفتح در شــورای 
مرکــزی جامعه روحانیت مبارز تهــران در کنار 
شــهید بافضیلت، استاد مطهری در شکل دهی و 
هدایت مبارزات اسالمی ملت ایران، به ویژه مردم 
تهران، نقش فعالی داشت و در تالش های علمی 

و اجتماعی دســت در دست شهید مطهری و به 
همراهی او پیش می رفت.

فارغ از دسته، گروه و جناح سیاسی

علی الریجانی در گفت وگویی در ســال 1394، 
به تفکر شــهید دکتر مفتح و مشــی ایشان اشاره  
کرده و گفته بود: »شــهید مفتح هم از نظر فکری 
و نظری در حوزه و دانشــگاه مؤثــر بود و هم در 
جریان های سیاســی نقش مهمی ایفا می کردند 
که این تفکــرات باعث به ثمر رســیدن انقالب 
اسالمی شــد. شــهید مفتح در بند هیچ دسته و 
گروهی نبود و فقط دغدغه انقالب را داشــت و 
نســبت به حیثیت انقالب چه در حوزه نظری و 
فکری و چه سیاسی و اقتصادی بسیار حساس و 
دقیق بود.« رئیس سابق مجلس شورای اسالمی 
با تأکید بر نقش روحانیون مبارزی، مانند شــهید 
بهشــتی، مطهری و مفتح در تربیــت و هدایت 
روحانیت، اذعان کرده بود: »دغدغه این شهدای 
بزرگوار این بود که روحانیت نسبت به مسائل روز 
آگاهی داشته باشند و مشی فکری امام)ره( را در 
بین آنان ترویج می کردند. تفکر اســالمی از نظر 
این بزرگواران، انقالب اســالمی بود که حیثیت 
اجتماعی داشت و فردی نبود و معتقد بودند اسالم 
 یک دین جامع اســت و اســالم منزوی را دنبال 

نمی کردند.«
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شهید دکتر مفتح با مدیریتی قابل تقدیر در شکل دهی 
مبارزات مردمی، سازمان دهی و برنامه ریزی در کنار 
استاد شهید مرتضی مطهری و شهید مظلوم آیت الله 
دکتر بهشتی و چند نفر از روحانیون متعهد و مکتبی 
با الهــام از فرامین حضرت امام)ره( توانســت در 
هدایت مبارزات اسالمی نقش بسزایی داشته باشد؛ 
اما ســرانجام در روز 27 آذر 135۸ شهید آیت  الله 
دکتر محمد مفتح هنگام ورود به دانشکده الهیات به 
دست گروه فرقان هدف گلوله قرار گرفت و به فیض 
شهادت نائل آمد. حضرت امام خمینی)ره( درباره 
وی فرمودند: »امید بود که از دانش استاد محترم و از 
زبان و قلم او بهره ها برای اسالم و پیشرفت نهضت 
برداشته شود و امید اســت از شهادت امثال ایشان 
بهره هــا برداریم.« همچنین رهبر معظم انقالب در 
یکی از بیانات خود فرمودند: »شهید مفتح یکی از 
مظاهر آن فرهنگی بود که اسالم را در مرحله  عمل، 
به فردها و زاویه ها و خلوت ها محدود نمی کرد و در 
مرحله  معرفت و تحصیل به حوزه ها و مســجدها، 
اسالم را با همان شئون و همه جانبگی اش در اعتقاد 
و عمــل، در معرفت و تحقق می فهمید و به دنبال او 
تالش می کرد.« گفتنی است، »27 آذر« به مناسبت 
فعالیت و مجاهدت این شهید بزرگوار در راه تحقق 
وحدت میان دانشجو و روحانی، روز وحدت حوزه 

و دانشگاه نام گرفته است.

 ایستاده در برابر استعمار
نگاهی به جایگاه و اقدامات شهید دکتر محمد مفتح

در سالروز فرا رسیدن ۲۷ آذر یادآوری این نکته مهم 
است که در سال های پس از پیروزی انقالبی اسالمی، 
همواره همراهی و هماهنگی میان حوزه و دانشگاه 
موجب از میان برداشــتن مشــکالت جامعه و ارائه 
راه حل های عملی شــده است. در تبیین این مسئله، 
»غالمرضا مصباحی مقدم« رئیس کمیسیون زیربنایی 
و تولیــدی مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در 
گفت وگو با خبرنگار »صبح صادق« اظهار داشت: 
»حقیقت این است که ما در یک نظام اسالمی زندگی 
می کنیم که موضوع آن خدمت به مردم است. افراد 
در جامعه، از دو بعد مادِی وجود و بعد معنوِی وجود 
برخوردار هســتند که باید به شکل هماهنگ تغذیه 
شــوند و هم نوا با هم مشــمول خدمت قرار گیرند. 
دانش آموختگان حوزه به بعد معنوی وجود انســان 
و دانش آموختگان دانشگاه به بعد جسمانی و مادی 

انسان توجه دارند.«

 Bوحدت انکارناپذیر است
وی در ادامه افزود: »در این راستا یک ضرورت انکارناپذیر 
برای وحدت میان حوزه و دانشــگاه وجود دارد. هرچند 
ممکن اســت در بعضی از دانشگاه ها مسائلی رخ دهد 
)مثــل جریان های اخیر(، امــا نمی تــوان آن را به همه 

دانشــگاه ها تعمیم داد. این قبیل اتفاقات مقطعی مطرح 
می شوند و به سرعت فروکش می کنند و بادوام و مستمر 
نیستند؛ لذا نباید آنها را مبنای داوری و قضاوت قرار داد. 
باید اهداف بلندمدت، بنیادی و مستمر را مدنظر قرار داد 
که این مســئله هم در جهت همکاری حوزه و دانشگاه 
محقق خواهد شد.« مصباحی مقدم به برکات و ماحصل 
وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: »تعداد زیادی 
از دانشجویان به خصوص در رشته های فنی، مهندسی، 
پزشــکی و... پس از اتمام دوره تحصیل خود یا حتی در 
حین دوران تحصیل، دروس حوزوی را هم  پشــت سر 
می گذارند. برای نمونه، در رشته برق، مکانیک، شیمی، 
داروسازی و... تخصص گرفته اند؛ اما همزمان با تحصیل 
خــود در حوزه، علوم حوزوی را هــم می خوانند. برای 
نمونه، ما یک حوزه شهید بهشتی داریم که تمام کسانی که 
در آن دروس حوزوی را طی می کنند، دانشجو هم هستند 
و همزمان با دوره تخصص خود، آموزش دینی و طلبگی 
 
ً
هم می بینند.« وی همچنین خاطرنشــان کرد: »متقابال

برخی از استادان محترم دانشگاه نیز به حوزه می روند و 
بــه طلبه ها دروس تکمیلی را ارائه می کنند؛ از این  رو در 
رشته هایی، چون اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، 
تاریخ، علوم تربیتــی و... تعامل بین حوزه و دانشــگاه 
بسیار گســترده و جذاب است؛ لذا می توان گفت چنین 

شخصیت هایی که دو سطح ســواد از دو حوزه جداگانه 
دارند، می توانند ترجمان بسیار باالیی از وحدت حوزه و 

دانشگاه به شمار روند.«

 Bتحول در علوم انسانی
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت  نظام یادآور شد: 
»افزون بر این، نهاد نمایندگــی رهبر معظم انقالب در 
دانشــگاه ها حضور دارد که این خــود به معنای حضور 
حوزه در دانشگاه است و دانشجویان یکی از مکان هایی 
که آن را مرجع خود در مسائل خانوادگی، اخالقی، دینی 
و اجتماعی قرار می دهند، همین دفاتر نمایندگی ولی فقیه 

در دانشگاه هاست.« 
وی در ادامه با اذعان به این امر که مهم ترین همکاری 
حوزه و دانشــگاه بازنگری علوم انسانی است، تصریح 
کرد: »شانزده رشته علوم انسانی را »شورای عالی انقالب 
فرهنگی« به نهادی به نام »شورای تحول علوم انسانی« 
واگذار کرده که برای هر رشته یک کارگروه تشکیل  شده 
است. بنده عضو کارگروه اقتصاد هستم. در این کارگروه 
15 نفر از اســتادان بالفعل دانشــگاه های کشور حضور 
دارنــد که برخی از آنها اســتادان دانشــگاه هایی، چون 
دانشگاه مفید قم، دانشــگاه امام صادق)ع(، پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و 

دانشگاه امام خمینی)ره( و از جمله روحانیونی هستند که 
اقتصاد خوانده اند.« 

مصباحی مقدم توضیح داد: »درنتیجه این همکاری که 
از ســال 1390 آغاز شده است، دوره کارشناسی اقتصاد 
بازنگری شد و اکنون در حال بازنگری گرایش های دوره 
کارشناسی ارشــد و دوره دکتری اقتصاد هستند. البته در 
تمام رشته ها این همکاری وجود دارد که ماحصل همان 
وحدت حوزه و دانشــگاه است؛ چرا که علوم انسانی بر 
پایه اومانیستی)انسان به  جای خدا( مبتنی بوده و از چهار 
قرن پیش در اروپا انسان به  جای خدا در تفکر بشر نهاده 
شده که نتیجه ای جز علوم انسانی سکوالر نداشته است. 
این در حالی است که ما در نظام جمهوری اسالمی پایه ها 
و مبانی این علوم را متناســب با مبانی اسالمی و شرایط 

ایران تغییر داده و آن را بومی سازی کرده ایم.«

 Bو اما آسیب شناسی
وی در ادامــه افزود: »ســال ها پیــش کتاب های علوم 
اقتصادی، کتاب هایی بودند که در آمریکا تدریس می شد 
و آمــار و داده آنها مربوط به اقتصــاد آمریکا بود و گاهی 
داده های اقتصادی کشــورهایی، چون انگلیس و فرانسه 
هم به آن اضافه می شــد؛ از این  رو دانشجوی ما قدرت 
تحلیل مسائل اقتصادی ایران را پیدا نمی کرد و تنها قادر 

بود مســائل اقتصادی آمریکا را تحلیل کند؛ درنتیجه در 
خدمت اقتصاد آمریکا قلم می زد.«

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام حضور 10 ساله خود در کارگروه اقتصادی 
را نتیجه وحدت حوزه و دانشــگاه دانست و تأکید کرد: 
»مدیریت این کارگروه در 10 سال گذشته، موجب شده 
 با مسائل اقتصادی کشورمان 

ً
استادان و دانشجویان کامال

آشنا شوند و »اقتصاد ایران« که دو واحد درس اختیاری 
بود، به 17 واحد درس اصلی در مقطع کارشناسی برسد. 
دانشجویان اقتصاد، در دوره ارشد و دکتری هم مباحث 
تکمیلی همین دروس را پشت ســر می گذارند که باید 
گفت این نیز نتیجه تعامل حوزه و دانشگاه است که باید 
جدی تر، قوی تر و سریع تر از این به نتیجه می رسیدیم تا از 

علوم سکوالر خالص شویم.«
وی در پایان، آسیب شناسی وحدت حوزه و دانشگاه 
را هم امری  تأمل برانگیز دانســت و خاطرنشــان کرد: 
»این گونه ارتباطات و روابطی که پدید آمده، در مقاطعی 
متوازن و گســترده نشده است؛ یعنی به نحوی نیست که 
بتواند اثربخش و کارآمد باشــد. بنابراین در شرایطی که 
گاه با موانعی، چون عدم مســاعدت روبه روســت، باید 
همــکاری زیادی صورت پذیرد تا در همه مقاطع این دو 

قشر به هم بپیوندند و ارتباط تنگاتنگی برقرار کنند.«

وحدت حوزه و دانشگاه پیش شرط تحول 
 حجت االسالم والمسلمین غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد

در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی، همواره 
اقتضائات نظام فرهنگی حاکم بر جامعه، بیان کننده 
وحدت هر چه بیشــتر میان حوزه و دانشــگاه بوده 
است. شاید در دهه 60 به دلیل وضعیت کشور اصل 
بحث وحدت حوزه و دانشگاه خاستگاه سیاسی و 
اجتماعی داشت؛ اما رفته رفته این بحث از سوی هر 
دو نهاد به یک مسئله تئوریک تبدیل شد و مورد بحث 
قــرار گرفت. در این میان، عده ای رابطه میان حوزه و 
دانشگاه را همان رابطه بین دین و علم تلقی کرده اند 
و نکته مهم اینجاســت که هیــچ گاه وحدت حوزه 
و دانشــگاه به معنای »یکسان شدن« این دو نبوده یا 
شرایط به نحوی پیش نرفته که یکی بر دیگری سلطه و 
برتری پیدا کند؛ بلکه این دو نهاد هر یک آگاهی خاص 
خود را دارند که در نهایت منجر به ایجاد هویت های 

گوناگون فردی و اجتماعی می شود.
 

 Bرسالت حوزه و دانشگاه
نتیجه اینکه تا تعریف و تلقی امروز جامعه ما از نسبت میان 
دین و علم اصالح نشــود، همچنان بحث بر سر وحدت 
حوزه و دانشگاه وجود خواهد داشت؛ اما نباید فراموش 
کرد که رسالت دانشــگاه پرورش اندیشه هایی است که 
بتوانند با علم جامعه را اداره کنند و در این مسیر از علوم 

پایه و کاربردی بهره ببرند. 
از سوی دیگر، در حوزه اعتقاد به دین حداکثری وجود 
دارد تا اداره جامعه را به عهده بگیرد. در این باره آیت الله 
رشاد، رئیس شورای سیاســت گذاری حوزه های علمیه 
کشــور رســالت حوزه را تولید نظامات دولت اسالمی 
دانست و گفت: »کشــور دولت سازی را پیش روی خود 
دارد؛ دولتی که تمام ارکان، قوانین و رفتارهای مسئوالنش 
اسالمی باشــد. حوزه باید فرهنگ ســازی را در جامعه 

جاری کند.«
اینجاســت که صاحب نظران تأکیــد می کنند این دو 

نهاد هر یک مســتقل از هم هستند و وحدتی میان این دو 
ایجاد نخواهد شــد؛ در حالی که پاسخ به این نوع تفکر 
 اگر استقالل آنها را به صورت مطلق در 

ً
ساده است. قطعا

نظر بگیریم، هماهنگی واقع نخواهد شد؛ ولی هماهنگی 
علم و دین و حوزه و دانشگاه به یک عامل هماهنگ کننده 
نیاز دارد و آن، وحدت در مقصد است. به تعبیر حضرت 
امام)ره( ،شرط همزیستی مسالمت آمیز میان این دو نهاد 

فقط عالقه به کشور و حفظ کیان اسالم است.

 Bنه ِخَرد مستقل از وحی، نه وحی مستقل از خرد
در تأیید این مطلب حجت االسالم  والمسلمین میرباقری 
معتقد اســت: »حوزه و دانشــگاه باید هماهنگ شوند و 
محور هماهنگی، حل نیازهای اجتماعی است. اگر قرار 
است رهبری تکامل اجتماعی مطرح شود، دو جهت برای 
تکامل فرض می شود. به  بیان  دیگر، خطی وجود دارد که 
این دو جهت، در دو ســر آن قرار دارد و می خواهد همه 
شــئون حیات را در جهت تقرب و ابتهــاج به قرب یا در 
جهت مادیت هماهنگ کند. البته طیف وسط که التقاط 
این دو اســت نیز وجود دارد. در حقیقت می خواهیم بین 
دین و علم گره بزنیم تا نه ِخَرد مستقل از وحی، و نه وحی 
مستقل از خرد برنامه ریزی کند، بلکه به دنبال آن هستیم 
که بین وحــی و ِخَرد، و میان کاوش های نظری و تجربی 
از یک سو و راهبردهای وحیانی از سوی دیگر، هماهنگی 

ایجاد کنیم.«
تعابیر باال عامیانه ترین مثالــی را که در وحدت میان 
حوزه و دانشگاه به ذهن متبادر می کند، این است که حوزه 
و دانشگاه مانند دو همسایه دیواربه دیوار هستند. به  عبارت 
 دیگر، شباهت نظام آموزشــی و پژوهشی در دانشگاه ها 
و حوزه های علمیه این اســت که هر دو به دنبال واقعیت 
هستند و می خواهند از مجهوالت بشر پرده برداری کرده 
و مجهوالت را به معلومات تبدیل کنند؛ اما شــیوه های 
متفاوتی دارند. شــیوه های حوزه بیشتر مطالعات نظری 

است، ولی شــیوه دانشــگاه مطالعات عملی، اجرایی، 
بازخــورد گرفتن و پیامدهای دیدگاه ها و مســائل نظری 

است.

 Bبهترین الگوی وحدت
در همین راستا، حجت االسالم وحدتی شبیری »شهید 
فخری زاده« را الگوی وحدت حوزه و دانشــگاه معرفی 
کرد و گفت: »شــهید فخری زاده فخر دانشگاه و الگوی 
دانشــگاهی متعهد، متدین و مرتبط با حوزه علمیه بود. 
تحصیالت فیزیک داشــت؛ اما با حوزویان نشســت و 
برخاست می کرد. در بخش فلســفه معتقد بود، فلسفه 
اســالمی می تواند حتی در حوزه فیزیک راهگشا باشد. 
همچنین تأکید داشت فلسفه اسالمی باید به کمک فیزیک 

بیاید و این دانش را پربار کند.«
وی با تأکید بر اینکه به جز حوزه و دانشــگاه هیچ نهاد 
دیگری نمی تواند علوم انسانی را متحول و اسالمی کند، 
عنوان کرد: »وحدت حوزه و دانشــگاه شعار بنیان گذار 
انقالب اســالمی حضرت امام)ره( بود. ایشان به خوبی 
می دانســتند حوزه و دانشــگاه قائمه انقــالب و دو رکن 
انقالب اسالمی به شمار می روند. نبض تفکر جامعه در 
دست این دو نهاد علمی اســت. یکی از دالیل پیروزی 
انقالب اســالمی این بود که حوزویان به درون دانشگاه 
رفتند و در دانشگاه تهران تحصن کردند و دانشگاهیان نیز 
به درون حوزه ها آمدند و دست در دست هم تفکر جامعه 

را ارتقا بخشیدند و مردم را آگاه کردند.«
در این میان، برخی کارشناسان راهکارهای متفاوتی را 
برای وحدت هرچه بیشــتر میان این دو نهاد ارائه داده اند 
که یکی از آنها هماهنگی حوزه و دانشگاه در یک سازمان 
و شبکه اســت. سازمانی که در آن به انحالل هیچ  یک از 
دو مجموعه حوزه و دانشگاه نیاز نیست. ادغامی هم قرار 
نیست صورت پذیرد؛ بلکه در این سازمان جامع هر کدام 

از این نهادها جایگاه خود را دارند. 

 فخر ایران
نقش شهید فخری زاده در وحدت حوزه و دانشگاه

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

در قرنی که گذشــت، علــم و صنعت در جهان 
غرب رشــد اعجاب انگیزی پیدا کرد؛ از این رو 
در مشرق زمین به  ویژه کشــور ایران، در جهت 
اقتباس علوم غربی تالش زیادی شد. از همین 
منظر اعزام دانشــجویان بــرای تحصیل به دیار 
فرنگ، ایجاد و گســترش دانشــگاه ها و مراکز 
علمی به سبک و ســیاق غرب، به ابزاری برای 
رسیدن به این هدف تبدیل شدند. بنابراین، این 
مراکز علمــی، یعنی دانشــگاه ها از همان ابتدا 
دولتی بوده اند و نهاد سیاست و حکومت از آن 
حمایت می کردنــد؛ لذا در چندوچون آن قصد 
و غرض حکومت های ایران که اســتبدادی و به 
سیاست های اســتعماری غرب وابسته بودند، 
تأثیر داشته است. برای نمونه، نداشتن برنامه های 
آموزش دین در دانشــگاه ها و مداخله نداشتن 
علمای دین در این مراکز بی شک بدون پشتیبانی 
دولت ها نبوده اســت. اگر دانشــگاه ها و مراکز 
علمی جدید در آشتی یا همکاری با مراکز علمی 
دینی سابق رشد و گسترش می یافتند، شاید امروز 

می توانستیم وضعیت بهتری را شاهد باشیم. 

شکاف نگران کننده 

به  هر روی پیش از انقالب، با اعزام دانشجویان برای 
تحصیل به کشــورهای غربی و گسترش دانشگاه ها 
به سبک و ســیاق آنها، در ایران قشر جدیدی به نام 

استادان دانشگاه و همچنین تحصیل کرده دانشگاهی 
بــه وجود آمد که تحت تأثیر فرهنگ غرب صحبت 
می کردند، با تقلید از آنها لباس می پوشــیدند و در 
کالم خود عبارات و لغات خارجی را به کار می بردند 
تا نشان دهند تافته جدا بافته هستند. این طبقه جدید 
در جامعه آن دوران، برای اینکه مهر تأییدی بر رفتار 
خود زده باشد، دین را قرون وسطایی و علمای دینی 
را نیز عقب مانده معرفی کرد؛ اما دیری نگذشت که 
توده مردم به طور عام و علمای دینی به عنوان خواص، 
واکنش نشان دادند و در نهایت منجر به ایجاد نوعی 
رقابت و تنفر میان قشر جدید و قدیم در جامعه شد. 
به  عبارت دیگر، شکاف عمیقی میان تحصیل کردگان 
دانشــگاهی و روحانیون پدید آمد که می توانســت 
کشور را با مشکالت عدیده ای روبه رو کند. نزدیک 
به چهار دهــه از ایجاد چنین فاصلــه ای در جامعه 
گذشت تا اینکه انقالب اسالمی در بهمن 1357 به 

پیروزی رسید. 

ضرورت وحدت 

از همان روزهای نخست، حضرت امام خمینی)ره( 
بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران، 
بیش از همه به مســئله وحدت بین دو قشر روحانی 
و دانشگاهی می اندیشیدند. ایشان حوزه و دانشگاه 
را دو مرکزی می دانستند که کارشان ساختن انسان 
است و به دنبال وحدت این دو، روند اجتماعی شدن 

نســل آینده در مسیر درست و ســالم خودش قرار 
می گیرد.

ایشان همچنین ائتالف این دو قشر را با ائتالف 
همه ملت ساری می دانستند و معتقد بودند، اگر این 
 سایر مردم 

ً
دو مغز متفکر جامعه به هم بپیوندند، قهرا

هم به آنها خواهند پیوست. امام)ره( وحدت را به دو 
نوع فکری و عملی تقسیم می کردند. 

از این  رو وحدت فکــری بین تحصیل کردگان 
دانشگاهی و حوزوی را با واژه »وحدت کلمه« بیان 
می داشتند و معتقد بودند، وحدت کلمه در حقیقت 
وحــدت در یک کلمه و آن  هم توافق بر ســر حفظ 
کشور و حفظ کیان اســالم است. به  عبارت  دیگر، 
محور وحدت فکری میان اقشــار مختلف به ویژه 
این دو قشــر متفکر فقط عالقه مندی به حفظ کشور 
و حفظ کیان اسالم می تواند باشد و هر شرط دیگری 

زائد است.
ایشان وحدت عملی را با واژه هایی، چون داشتن 
پیوند دوستی و تفاهم، دوست و رفیق بودن، نزدیکی 
دل ها، احتــرام متقابل، یکدیگر را قبول داشــتن، 
یکدیگر را همکار دانستن، همدیگر را تحمل کردن، 

انسجام داشتن و... بیان کرده بودند.

سفارش مهم 

از بیانات حضرت امام)ره( پیداست که ایشان همواره 
بــر ایجاد برادری و نزدیکی دل هــا تأکید کرده اند و 

در ترجمــان وحدت حوزه و دانشــگاه، به وحدت 
تشکیالتی اشاره ای نداشته اند. به عبارت دیگر، هدف 
حضرت امام)ره( از وحدت میان این دو قشر یا نهاد 
در جامعه، این نیست که یکی از آنها به دیگری تبدیل 
شود؛ بلکه حضرت امام)ره( در نهایِت روشنفکری 
بر این نکته اذعان داشــته اند که شــرط همزیستی 
مســالمت آمیز فقط عالقه به کشــور و حفظ کیان 
اسالم اســت؛ به همین دلیل از یک سو مقابل قشر 
دانشگاهی شعار »اســالم منهای روحانی« را زیر 
ســؤال بردند و فرمودند که اســالم منهای روحانی 
به مثابه طب منهای طبیب و درواقع نفی اسالم است 
و به نســل جوان توصیه کردند که خــود را در هیچ 
شــرایطی بی نیاز از هدایت و همــکاری روحانیون 
ندانند. از سوی دیگر، به روحانیون توصیه فرمودند 
که با اظهارنظرهای جوانان و اندیشمندان اسالمی با 
روی گشاده و آغوش باز برخورد کرده و اگر خطایی 
می بینند، با بیانی آکنده از محبت و دوستی راه راست 
 با زدن انگ التقاط 

ً
اسالمی به آنان نشان دهند و فورا

و انحراف بر نوشته های شان، همه را یک باره به وادی 
شک و تردید نکشــانند. ما وقتی می توانیم به آینده 
کشور و آینده ســازان آن امیدوار شویم که به آنان در 
مسائل گوناگون بها دهیم و از اشتباهات و خطاهای 
کوچک آنان بگذریم و به همه شیوه ها و اصولی که به 
تعلیم و تربیت صحیح آنان منتهی می شود، احاطه 

داشته باشیم.

ترجمان وحدت 
نگاهی به اندیشه های حضرت امام خمینی)ره( درباره وحدت حوزه و دانشگاه 
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 بنی صدر در جنگ

  

ماه های آخــر ســال 1358، تقویم تاریخ 
 حساســی قرار 

ً
انقالب در وضعیت کامال

گرفتــه بود؛ چرا که شــهرها و بخش های 
متعدد اســتان های مــرزی ایــران درگیر 
اغتشاشــات گروه های سیاســی مســلح 
ضد انقالب بود و تمامیت ارضی کشــور 
در معــرض خطر تجزیه قرار داشــت. از 
طرفی ارتش و نظام دفاعی کشــور اوضاع 
نابســامان و به هم ریخته ای داشت. در آن 
امام  روزهای بحرانی، وضعیت جسمانی 
انقالب مســاعد  کبیر  خمینی)ره(، رهبر 
نبود و ایشــان در بیمارستان بستری بودند؛ 
به همین دلیل حضرت امام)ره(، آیت الله 
خامنه ای  و مرحوم هاشمی رفســنجانی را 
مأمور راه اندازی شــورایی برای فرماندهی 
کل قوا کردند. آقایان پس از چند جلسه با 
مسئوالن وقت نظام به این نتیجه رسیدند که 
با توجه به تهدیدهای خارجی و ناامنی های 
داخلی بر حسب ضرورت، رئیس جمهور 
به ســمت فرماندهی کل نیروهای  مسلح 
منصوب شــود. در همین راستا، حضرت 
امام)ره( به منظور برخوردار شــدن نظام از 
تمرکز قوا این راهکار را پذیرفتند و در تاریخ 
30 بهمــن 1358 طی پیامی حکم ذیل را 
صادر فرمودند: »جنــاب آقای بنی صدر،  
رئیــس جمهــور ایــران. در ایــن مرحله 
حساس که احتیاج به تمرکز قوا بیشتر از هر 
مرحله ای است، جناب عالی به نمایندگی 
اینجانب به سمت فرماندهی کل نیروهای 
مسلح به ترتیبی که قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران تعیین کرده است، منصوب 
می شوید. « )صحیفه امام، جلد دوازدهم، 

ص 157( 
البته منظور کلی از سپردن این مسئولیت 
به بنی صــدر انعکاس آن در ســطح نظام 
بین الملل بود تا جایگاه رئیس جمهور را در 
موضع گیری ها مهم بدانند و حمایت رهبری 
بر همگان معلوم شود. اما بنی صدر با این 
حکم هم نســبت به تمرکز قوا با مسئوالن 
وقــت نظــام هماهنگ نشــد و تهدیدات 
خارجــی و داخلی را جــدی نگرفت؛ به 
ویژه در آغاز ســال 1359 بــروز حوادث 
مهمی، چون قطــع رابطه با آمریکا، حمله 
ناموفق آمریکا در طبــس، روی کار آمدن 
صدام حسین در حاکمیت عراق و آرایش 
نظامی گرفتن ارتش بعثی در مرزهای ایران 
به خوبی گویای جدی بودن تهدیدات بود؛ 
اما وی در پاســخ به هر گزارشــی در این 
زمینه می گفت، عــراق جرئت نمی کند به 
مرزهای ایران تجــاوز کند؛ چون مجامع 
بین المللی او را محکــوم می کنند. به این 
ترتیب، بنی صدر با ذکر چنین جمالتی از 
کنار تهدیــدات عبور می کرد. وقتی هم که 
در روز 31 شهریور 1359 جنگ تحمیلی 
آغاز شد، او و مشاورانش معتقد بودند باید 
دزفول را حفظ کرد تا اســتان خوزســتان 
سقوط نکند؛ به همین دلیل جایگاهی برای 
او در دزفول آماده و وی در آنجا مستقر شد 
با این شــعار که »ما زمین می دهیم و زمان 
می گیریم«؛ این در حالی اســت که در آن 
روزها داشــتیم هر دو را از دست می دادیم 
و بخش های مهمی از پنج استان در جنوب 
غرب و شــمال غرب در اشغال متجاوزان 
قرار گرفته بود. همچنین، جمعیت کثیری 
از مردم شهر و روســتاها در بیابان ها آواره 
شده بودند و نیروهای مردمی درگیر جنگ 
بودند؛ در این وضعیت، وی راهکار مقابله 
با دشمن متجاوز تا بن دندان مسلح را جنگ 
کالسیک می دانســت. این امر با توجه به 
وضعیت آن روزهای کشور غیر ممکن بود 
و تجربیات و عملکرد بنی صدر هم، چنین 
مسئله ای را ثابت کرد که عملیات های او را 

جداگانه به بحث خواهیم گذاشت.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

 یکــی از خیانت هایی کــه در پرونده 
انگلیسی ها ثبت شــده، سرکوب قیام 
ضداستعماری میرزاکوچک خان جنگلی است. 
انگلیســی ها در ســال های پایانی عمر حکومت 
قاجار و در حالی که تالش می کردند بستر الزم را 
برای کودتای رضاخان فراهم کنند، نقش مؤثری 
در سرکوب نهضت های آزادی بخش اسالمی در 
گوشه و کنار ایران داشتند. آنان از جمله در نابودی 
نهضت میرزا کوچک خان جنگلی فعاالنه ایفای 
نقــش کردند. انگلســتان با حمله بــه نیروهای 
میرزاکوچــک خان در پی تقویــت بیش از پیش 

کابینه وثوق الدوله بود. 
در کتاب »از قاجار تا پهلوی« نوشته محمدقلی 
مجد از زبان »فرانسیس وایت«، کاردار سفارت 
آمریکا در تهران آمده است: »جنگلی ها در بهار و 
تابستان گذشته مشکالت فراوانی به وجود آورده و 
دولت ایران را به ستوه آوردند... لذا دولت یک بار 
دیگر دست به دامان سفارت انگلستان شد. جدای 
از تالش انگلیسی ها برای تقویت کابینه فعلی، آنها 
به این نتیجه رسیدند شــرایطی که منجر به عقد 
 تغییر کرده است... بنابراین 

ً
توافقنامه شد، اساسا

به جنگلی ها هشدار دادند از اقدامات خود علیه 
دولت مرکزی دست بردارند؛ چرا که دولت ایران 
اکنون تحت الحمایه آنها می باشد. از آنجا که این 
تهدید ها اثر نبخشید، به رهبر جنگلی ها اولتیماتوم 
یک هفته ای داده شد که با دولت ایران صلح کند و 
در غیر این صورت عواقب نافرمانی خود را پذیرا 
باشد. مهلت کوچک خان هنوز تمام نشده است؛ 
اما از قرار معلوم وی خواهان جنگ است و تسلیم 
نخواهد شــد. قزاق ها در قزوین مستقر شده اند و 

ســالح مورد نیاز آنها از همدان به محل استقرار 
آنها منتقل شــده است. همه چیز منتظر سر آمدن 

فرصت کوچک خان است.«
»فرانسیس وایت« در 17 خرداد 1298 چنین 
می نویســد: »انگلیس با انجام اقداماتی، امنیت 
را در رشــت و جاده رشت ـ قزوین برقرار ساخته 
اســت. همچنین تعداد هواپیماهــای در اختیار 
دولت ایران را شناســایی کرده که قرار است آنها 
را بمباران کنــد. هزار قزاق ایرانی در قزوین آماده 
شده اند تا برای جست وجوی شورشیان در جنگل 
اعزام شوند. موفقیت عملیات بیش از حد انتظار 
دولــت ایران بود و قیــام جنگلی ها به طور کامل 
سرکوب شد. بســیاری از آنها دستگیر شده و به 
کالت نادری تبعید شدند. تجهیزات،  مهمات و 
ادوات آنها مصادره شد. تنها کوچک خان و یک یا 
دو تن از یارانش گریختند. در حال حاضر، کسی 
از محل اختفای او خبر ندارد و عده ای از رفتن او 
به کرمانشــاه و یا تبریز خبر می دهند. به هر حال، 
می توان گفت قیام جنگلی ها به پایان خود رسیده 

است.«

آزادی خواهان به  اولتیماتوم 
   دهلیز    

مروری بر نقش انگلیس در سرکوب نهضت جنگل
مهم ترین بازوی سلطه انگلیسی ها بر شبه قاره هند 
را باید کمپانی هند شرقی دانست که برای دهه های 
متمادی بر منابع این سرزمین غنی چنبره انداخت. 
این کمپانی در 31 دسامبر 1۶00م با فرمان ملکه 
الیزابت شکل گرفت. وی امتیازنامه انحصاری 21 
ساله را برای تمام فّعالیت های تجاری به کمپانی 
صادر کــرد )بعدها به صورت نامحدودی تمدید 
شد(. تمام سودآوری کمپانی هند شرقی از ناحیه 
تجارت نبود، دستیابی به بازارهای آسیایی سبب 
شد تا این شرکت در همان سال های اول، نخستین 
کارخانه هــای خود را در خلیج بنگال بســازد و 

شروع به توسعه متصّرفات آسیایی خود کند.
درآمدهای افسانه ای کمپانی موجب نزدیکی 
و پیوند اســتراتژیک آن با دربار انگلیس شــد. از 
طرفی شــاه انگلیس به پول کمپانی نیاز داشت و 
از سوی دیگر کمپانی به حمایت سیاسی دولت، 
به ویژه برای مقابله با پرتغالی ها و هلندی ها و نیز 
در کسب برخی امتیازات دولتی نیازمند بود. بدین 
سان در دوران چالز دوم، کمپانی به سرعت رشد 
کرد و »حق تصرف قلمرو، ضرب ســکه، انعقاد 
پیمان اتحاد، اعالم جنگ و کنترل امور داخلی و 

قضایی« را به دست آورد.
در ســده هفدهم، همچنان موازنه تجاری به 
سود شــرق بود و کمپانی هند شــرقی انگلیس، 
چون اسالف ونیزی و جنوایی و پرتغالی و رقبای 
هلندی اش، واردکننده کاالهای شرق به بازارهای 
انگلیس و توزیع کننده آن در سراسر اروپا بود. در 
این دوران منســوجات و سایر کاالهای انگلیسی 
بازاری در شــرق نداشت. دســت برتر شرق در 
تجارت منسوجات موجب شد تا اوضاع در اروپا 

به ضرر تولیدکنندگان باشد و آنان را به اعتراضات 
گســترده وادارد تا جایی که ویلیام ســوم، پادشاه 
انگلیس طی فرمانی ورود پارچه های نخی مصور 
و ابریشــمی و قماش های کالیکو از ایران، چین و 
هند به انگلســتان را از 29 سپتامبر 1701 ممنوع 
کرد. از ســال 1800م، اوضاع دگرگون شده بود 
و لحظه به لحظه بر وســعت قلمرو کمپانی هند 
شرقی افزوده می شــد. از نیمه دوم قرن هجدهم، 
کمپانی هند شرقی با پیروزی بر دیگر کمپانی های 
دول رقیــب و در پی پیروزی در نبرد پالســی در 
ســال 1757 م در بنگال به یک قدرت حکومتی 
و سیاســی تبدیل شــد. از این پــس، به دالیلی 
چون فقدان یک قدرت برتر در شــبه قاره تا سال 
1857 م، کمپانی به تدریج همه شبه قاره هند را با 
شیوه های گوناگون به زیر سلطه خود برد. کمپانی 
به قدرت فائقه ای تبدیل شد که رقیبی نداشت. در 
این هنگام به طور مستقیم از بستر گنگ تا دهلی و 
سرزمین دکن و سواحل دریای عرب و یک رشته 
مناطق ساحلی از اقصی نقاط جنوبی تا بنگال را 
در زیر ســلطه و نفوذ خود داشت. در اواخر قرن 
نوزدهم بود که به تدریج دولت انگلســتان اختیار 
را از کمپانی هند شرقی گرفت و خود مستقیم بر 

سرزمین هند مسلط شد.

   حافظه    

غارتگر کمپانی   
مروری بر چگونگی سلطه اروپاییان بر جهان

تقویم انقالب
مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

 گفت وگو بدون اسلحه
گروهک های تجزیه طلب و تروریستی  ـ ۲

حضرت امام)ره( از همان ابتدای شکل گیری نظام 
جمهوری اسالمی باب گفت وگو با همه جریان های 
سیاسی را که انقالب اسالمی ملت ایران را پذیرفته 
بودند، باز گذاشــتند. ایشــان ضمن انتقادی که به 
رفتارهــای برخــی گروه ها و جریان های سیاســی 
داشتند، هیچ گاه این باب را نبستند و اجازه دادند تا 
حرف ها زده شده و حجت تمام شود. امام)ره( تالش 
کردنــد از این طریق از آتش اختالفات و کدورت ها 
بکاهنــد و به نوعــی زبان مصالحــه و گفت وگو را 
جایگزین آن کنند. نمونه برجسته چنین فتح بابی را 
می توان در قبول درخواست سازمان مجاهدین خلق 
برای مالقات با امام)ره( مشاهده کرد که حاصل آن 
برگزاری نشست پنج شنبه، ۶ اردیبهشت 1358 بود 
که اعضای سازمان به منزل امام)ره( در قم رفتند. این 
دیدار بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، لذا شرح 
مذاکرات به صورت مفصل و جزئی منتشــر نشــد 
و روزنامه های سراســری خبری بسیار کوتاه و چند 

خطی را منتشر کردند.
با توجه به ارتــداد بخش اعظمــی از نیروهای 
ســازمان در سال های گذشــته و برای جلوگیری از 
هر گونه شــائبه ای در مبانی دینی باقیمانده سازمان، 
امام)ره( از مسئوالن سازمان خواسته بودند تا مواضع 
 اعالم کنند و سپس به مالقات 

ً
اعتقادی خود را رسما

ایشان بروند؛ لذا سازمان در قالب یک اطالعیه و یک 
نامه به امــام)ره(، مبانی عقیدتی خود را اعالم کرد. 
طبق این خبر، مسعود رجوی امام را نصیحت کرده 
بود که از قدرت سیاسی و معنوی خود در مسیر خدا 
و مردم استفاده کند و متذکر شده بود مجاهدین خلق، 
اسالم شان را در میادین جهاد و جوخه های اعدام و 
شکنجه پیدا کرده اند. تنها چیزی که از صحبت های 
حضرت امام)ره( منتشر شد، این بود: »اسالم بیش 
از هر چیزی به آزادی عنایت دارد و در اسالم، خالف 
 در چیزهایی که مخالف با عفت 

ّ
آزادی نیســت، اال

عمومی است.« 
اما بعدها کسانی که در جلسه حضور داشتند یا 
برخی اعضای ســازمان که نوار مخفیانه ضبط شده  
جلسه توسط سازمان را شنیده بودند، اذعان کردند 
امام)ره( در این دیدار با قاطعیت صحبت کرده و از 
آنان خواســته بودند مبتنی بر حرکت ملت ایران در 
خط اسالم حرکت کنند. بعدها موسی خیابانی، در 

نواری که چند روز پیش از کشته شدنش پر کرده بود، 
به این دیدار هم اشاره کرده و گفته بود: »خمینی گفت 
من تاکنون بر علیه شما حرفی نزده ام، اما هر وقت که 
ببینم که شما خارج از اسالم هستید، خواهم گفت.« 
این دیدار با توجه به عملکرد مجاهدین خلق در 
آن مقطع حتی با انتقادات یاران امام)ره( همراه شد 
که چگونه آن حضرت حاضر شده اند این افراد را به 
حضور بپذیرند؟! اما منطق امام)ره( از آنجا که مبتنی 
بر مدارا و هدایت و جذب حداکثری تعریف شــده 
بود، این دیدار را فرصتی برای اثرگذاری و در نهایت 
اتمام حجت می دید؛ بنابراین ایشــان در پاســخ به 
اعتراض منتقدان در جلسه ای فرمودند: »یکی اینکه 
من احتمال می دادم که اینها مطلبی داشته باشند که 
به گوش من نرســیده باشد و بعد بگویند ما مطالبی 
داشــتیم و امام وقت نداد به گوش او برسانیم و اگر 
می گفتیم امام قبول می کرد. من چرا باید این فرصت 
را از اینها بگیرم؟ باید اینها می آمدند و می گفتند. دوم 
اینکه من خودم مطالبی داشتم که باید به اینها می گفتم 
به عنوان اتمام حجت، کــه خدای نکرده بعدها دل 
خودم نماند که چــرا حرف هایم را به اینها نگفتم و 
اینها نگویند که امام حرف هایش را به ما نگفته بود و 
آنها هم آنجا به من قول دادند که حرف های مرا برای 

دوستان شان هم نقل کنند.« 
هرچند ایــن اولین و آخرین دیــدار مجاهدین 
خلق با حضرت امام)ره( پــس از پیروزی انقالب 
اســالمی بود، اما حضرت امــام)ره( هیچ گاه باب 

گفت وگو را نبستند و تالش کردند با راهنمایی ها و 
نصیحت های شــان، در جهت حفظ همه گروه های 
سیاسی در دایره نیروهای انقالب و همسو با اکثریت 
ملت ایران حرکت کنند؛ اما این جریان های سیاسی 
واگرا بودند که روز به روز خود را از امام جدا کردند! 
حجت االسالم ســیدهادی خسروشاهی که خود از 
فعاالن سیاسی آن دوران است، در این باره می گوید: 
»امام خمینی در هر فرصتی، عالوه بر سفارش ها و 
نصیحت های عام و در ســخنرانی ها برای مردم، به 
طور خاص هم بنی صدر و هم مجاهدین را به نیکی، 
اصالح و وحدت و دفاع از انقالب و اســالم دعوت 
نمود. اما وقتی هدف، رسیدن سریع به قدرت باشد، 

این نصایح ثمربخش نمی توانست باشد.« 
در همیــن دوران که حضرت امام)ره( مســتمر 
همه گروه های سیاســی را به مــدارا و گفت وگو و 
پایبندی به قانون دعوت می کند، سازمان مجاهدین 
امام و یارانــش را به خشــونت طلبی متهم کرده و 
مدعی می شــود: »این ارتجاع اســت که اشــتهای 
ســیری ناپذیری در جنگ افروزی و ایجاد کشــت و 
کشتار علیه ملیت های تحت ستم ما دارد... نغمه های 
شوم ســرکوب را چه جریانی سر می دهد؟ و کدام 

جناح آتش جنگ را هر روز مشتعل تر می کند؟« 
ماه هــا بعــد در روزگاری کــه زد و خوردهــا و 
تظاهرات خیابانی اعضای سازمان مجاهدین خلق 
اخبــار هر روز مطبوعات در بهار ســال13۶0 بود، 
ســازمان طی نامــه ای در دهم اردیبهشــت 13۶0 

خطاب به حضرت امام)ره(، خواستار راهپیمایی به 
سوی جماران شد! سران سازمان با تحلیل غلطی که 
داشــتند؛ فکر می کردند اگر امام این درخواست را 
بپذیرد، آنها با میلیشیای خود قدرت نمایی خواهند 
کــرد و اگر نپذیــرد، مردم خواهند گفت ســازمان 
می خواست به تفاهم برســد و کشور دچار تفرقه و 
بحران نشــود و امام آن را قبول نکــرد!... ولی امام 
پاســخی دادند که ســازمان اگر آن را می پذیرفت، 
همه مشکالت سیاسی برطرف شده و خود نیز مانند 
بقیه احزاب به فعالیــت خود ادامه می داد و باالخره 
روزی با ابراز حســن نیت به آرزوی خود می رسید. 
امام)ره( در 21 اردیبهشت 13۶0 در سخنرانی خود 
گفتند: »آنهایی که این طور هم با قلم های شان عالوه 
 
ً
بر تفنگ های شان با ما معارضه دارند، ما به آنها کرارا
گفته ایــم و حاال هم می گوییم که مادامی که شــما 
تفنگ ها را در مقابل ملت کشیده اید، یعنی در مقابل 
اسالم با اســلحه قیام کرده اید، نمی توانیم صحبت 
کنیم و نمی توانیم مجلســی با هم داشــته باشــیم. 
شــما اســلحه ها را زمین بگذارید و به دامن اسالم 
برگردید، اسالم شما را می پذیرد... در آن نوشته ای 
که نوشــته اید، باز ناشی گری کردید و ما را تهدید به 
قیام مســلحانه کردید. ما چه طور با کسانی که قیام 
مسلحانه بر ضد اسالم می خواهند بکنند، می توانیم 
تفاهم کنیم؟... اسالم دین رحمت است، دین علل 
است، دیانت قانون است، شما به قوانین اسالم سر 
بگذارید، گردن فرو بیاورید؛ کشور اسالمی ما همه 
شما را می پذیرد. من هم که یک طلبه هستم، با شما 
حاضرم که در یک جلسه نه... در ده ها جلسه با شما 
بنشــینم و صحبت کنم... و من اگر در هزار احتمال 
یک احتمال می دادم که شــما دســت بردارید از آن 
کارهایی کــه می خواهید انجام بدهید، حاضر بودم 
که با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیایم، الزم هم 
نبود شما پیش من بیایید و حاال هم به موجب حکم 
اسالم نصیحت به شــما می کنم شما در مقابل این 
سیل خروشان ملت نمی توانید کاری انجام بدهید... 
برگردید به دامن اســالم... دســت بردارید از قیام 
مسلحانه... مادامی که اسلحه در دست شماست... 
تهدید به قیام می کنید، ما نمی توانیم از شما این طور 

مسائل را قبول کنیم.« 
این اوج صداقت امام)ره( بود که حاضر است ده 
جلســه با آنها به گفت وگو بنشیند و رهبری سازمان 
اگر صداقت و تعقل داشــت، این پیشنهاد امام)ره( 
را می پذیرفت و کار به 30 خرداد 13۶0 نمی رسید. 
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دین

 انســان موجودی دو ُبعدی، یعنی جســمانی و 
روحانی است. شــاید بتوان در پرتو علم و دانش 
روز به زوایا و ابعاد گوناگون جســم و بدن انسان 
آگاه شد، ولی شناخت ساحت های وجودی روح 
انســان به طور کامل امکان پذیر نیســت. انسان 
موجودی است آمیخته از عقل و عاطفه، عشق و 
اندیشه؛ و هر یک از این  دو ُبعد نقش اساسی در به 
حرکت درآوردن و تعالی بخشیدن به انسان دارند 
و هیچ گاه نمی توان یکی از این ابعاد را پذیرفت و 
دیگری را رها کرد. »عاطفه« از ویژگی های فطری 
و مثبت انسانی است و مؤمنان به داشتن آن ترغیب 
شده اند؛ از این رو، عاطفه از مبانی انسان شناسی 
اســت. قرآن کریم همان گونه که به عقل اهتمام 
ویژه دارد، به قلب نیز که کانون عواطف و محبت 
اســت، توجه دارد؛ از ایــن رو، خداوند یکی از 
ویژگی های مؤمنان را محبت شدید و عشق آنها به 
ِه 
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بــرای خود انتخاب می کننــد؛ و آنها را همچون 
خدا دوســت می دارند، اما آنها که ایمان دارند، 
محبت شان به خدا شــدیدتر است. انسان همراه 
با جنبه های حیوانــی و غریزی اش نمایی کلی از 
ابعاد وجودی خود را نشان می دهد، ولی شناخت 
دقیــق و همه  جانبه از جنبه های وجودی انســان، 
بسی دشوار و سخت اســت. بنابراین، »عقل« و 
»اراده« و »عاطفه« ســه سرمایه وجودی انسان به 

شــمار می آیند که می توانند در پرتو هدایت های 
پیامبران الهی سمت و سوی اصلی خود را بیابند 
و در جهت فلســفه آفرینش انســان به شکوفایی 
برسند. این سه ُبعد انسان در تعامل و تأثیر متقابل 
در یکدیگرند؛ به این معنا که ُبعد شناختی در جنبه 
عاطفی و ارادی تأثیر مستقیم دارد و جنبه عاطفی 
و ارادی نیز ُبعد شناختی و معرفتی انسان را تحت 
تأثیــر قرار می دهند. فهــم و ادراک مطالب گفته 
شده به کیفیت انجام جهاد تبیین در شرایط خطیر 
امروز جامعه کمک شایانی می کند؛ زیرا کسانی 
که در جهاد تبیین فعال هستند، الزم است از این 
سرمایه های خدادادی در جهت بیشینه سازی تأثیر 
بر نفوس آدمیان استفاده کنند. رهبر معظم انقالب 
می فرمایند: »فقه شیعه، فلسفه  شیعه، کالم شیعی و 
معارف شیعی، در طول زمان، در میان تحریف ها، 
در میان شــبهه افکنی ها، در میــان بافندگی های 
شــبه علمی، آن هم همراه با پشــتوانه  سیاســی 
ظالمانه، پشتوانه  پول های بیت المال که در خدمت 
اهداف مغرضانه قرار می گرفته، توانسته است خود 
را، هم ســالم نگه دارد... این ناشی از چیست؟ 
 سالمت و اصالت این فکر، بیشترین تأثیر را 

ً
یقینا

دارد، اما جاهایی هست که قدرت علمی به تنهایی 
کافی نیست؛ یک چیز دیگر الزم است؛ آن چیزی 
که پشتوانه  ایمان های خالص هم همان است؛ و 
آن، عواطف صحیح برخاسته از معرفت درست 
است. این محبت ائمه، این محبت اهل بیت)ع(... 
این تمسک به ســخنان اهل بیت و راهنمایی های 
آنها و انگشت راهگشای اشاره  آنها در همه  مسائل، 
آن عامل مهمی است که توانسته این اندیشه  سالم و 

مستحکم را از گزندها محفوظ نگه دارد.«

هویت بر مجموعــه ای از ویژگی هــای روحی، 
شخصیتی و ارزشی داللت دارد که متمایزکننده 
یک شــخص یا یک ملت اســت. به بیان ساده، 
هویت پاســخ به چه کســی بودن است. هویت 
مفهومی کلی و گســترده است که هویت فردی، 
دینی، جمعی، گروهی، ملی، قومی و فراملی را در 
برمی گیرد. بحث هویت در دو سطح فردی و ملی 
قابل بررسی است. هویت فردی، آن ویژگی های 
شخصیتی و ارزشی است که یک فرد را از سایرین 
متمایز می کند. هویت ملی به معنای احســاس 
تعلق و وفاداری به عناصــر، ارزش ها و نمادهای 
مشترک یک جامعه است که آن را با سایر جوامع 
متفاوت می کند. هویت ملی هر جامعه ای عناصر 
سازنده خودش را دارد. عناصر سازنده هویت ملی 
ایران، »مجموعه ای از ارزش های متداخل ایرانی، 
اسالمی و انقالبی است که شخصیت ملی ایرانی 
را تشکیل می دهد. منظور از هویت ایرانی، زندگی 
در سرزمینی مشــترک به نام ایران، داشتن آداب 
و رســوم و رفتارهای خاص اســت که به آنها نام 
فرهنگ ایرانی داده می شود.«)خسروانیان، 1387 
:9( تعلق خاطر و پایبندی فرد به ارزش های ملی، 
اســطوره های ملی، نهادهــا و هنجارهای ملی، 
میراث فرهنگــی، ارزش های مذهبــی ـ دینی و 
موقعیت خاص جغرافیایی ایران، مالک دارا بودن 
هویت ایرانی است.)رزازی فر، 1384: 132( اما 

هویت دینی یعنی داشتن اهتمام دینی به نحوی که 
نگرش، گرایش و کنش های فرد را متأثر ســازد.

)شجاعی زند، 1384: 3۶( ازجمله شاخصه ها و 
مؤلفه های مهم هویت انقالبی؛ دشمن ستیزی و 
استکبارستیزی، حساسیت به جریان های سیاسی 
و اجتماعی، تعهد به حفظ انقالب و نظام اسالمی، 
نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذاری 
بر همگرایی اســالمی و منطقــه ای، حمایت از 
مســتضعفان، اعتقاد و التزام به اندیشه های امام 
خمینی)ره( و اعتقاد به اصل والیت فقیه اســت.

)میرحیدری،1393: 183( 
با این همه، اســاس الگوی نفوذ هویت ساز، 
تحول در شخصیت فکری و روحی افراد است و 
نقطه عزیمت آن ساختار و شاکله کنشگر است. 
عالمه طباطبایی شاکله را به معنای خوی و اخالق 
تعریف کرده اســت. از نظــر او، نام گذاری آن به 
شاکله به این دلیل است که انسان را وادار می سازد 
تــا به مقتضا و طبــق آن رفتــار کند.)طباطبایی، 
1374، ج13: 190( مؤلفه هایــی کــه در تکوین 
شخصیت افراد نقش دارد، در شکل دهی شاکله 
نیز مؤثر هســتند. از نسبت شــاکله و شخصت 
می توان نتیجه گرفت که شاکله، شخصیت انسان 
است که به »هویت« تعبیر می شود و رفتار انسان 
در ایجاد این شاکله نقش اساسی دارد. بازیگران 
نفوذ بر مبنــای این الگــو، با نفوذ در شــاکله و 
شــخصیت انســان، هویت جدیدی را برای فرد 
تعریف می کنند. حضرت علــی)ع( می فرماید: 
»اکبــر االعــداء اخفاهم مکیــده«؛ بزرگ ترین 
دشمنان کســانی اند که حیله خود را بیشتر پنهان 
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چهره پنهان سیاست  ـ ۶۵

 الگوی نفوذ هویت ساز
امیر قلی زاده

کارشناس  فرهنگی

جنگ روایت ها و جهاد تبیین  ـ ۲۸

 تقویت عقل ، اراده  و  عاطفه

خرد

   آفاق       تبیین    

   سیاست نامه    

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

جمهوری اســالمی ایران در طول حیات خود 
با انــواع بحران های سیاســی، نظامی و امنیتی 
مواجه بوده اســت؛ اما در یک دهه اخیر با تأمل 
در ماهیت و شــکل بروز بحران ها، اعتراضات 
و اغتشاشــات اخیر، شــاهد پیچیده تر و چند 
وجهی شــدن بحران ها و ناآرامی ها هستیم. در 
این بین، نظام اســتکبار جهانی بــا ناامیدی از 
ایجاد بحران های سخت، مانند جنگ تحمیلی 
و اقدام نظامی مستقیم علیه ملت ایران به سمت 
ایجاد بحران هایــی با ماهیت فکری، فرهنگی و 
هویتی گرایش یافته اســت. رهبر معظم انقالب 
در این زمینه فرمودند: »دشــمن دنبال این است 
ط بر مغزها 

ّ
ط پیدا کند. تســل

ّ
که بر مغزها تســل

ط بر 
ّ
بــرای دشــمن خیلی بــا ارزش تر از تســل

تی را توانستند 
ّ
سرزمین هاســت. اگر مغز یک مل

ت ســرزمین خــودش را 
ّ
تصــّرف کنند، آن مل

دودستی به دشمن تقدیم می کند.«
 

 Bکانون  جنگ شناختی دشمن
نقطه  تمرکز دشــمن در جنگ شناختی »تسخیر و 
تصرف اذهان و افکار« است که مورد تهاجم پیوسته 
و عملیات دائمی شــناختی و روانی قرار می گیرد. 
تصــرف اذهان و افکار یک ملت، هویت ســوزی و 
هویت ســازی جبهه دشمن، بســیار خطرناک تر و 
مهلک تر از حمله، اشــغال و تصرف سرزمینی یک 
کشور اســت. یکی از نتایج و پیامدهای خطرناک 
جنگ شناختی دشمن، ایجاد شکاف عمیق ارزشی، 
ادراکــی و رفتاری هم در ســطح جامعه با تأکید بر 
جوانان و هم در بین مسئوالن است. به عبارت دیگر، 
حجم عملیات روانی و رسانه ای طراحان حوادث و 
اغتشاشات پاییز 1401 از این واقعیت حکایت دارد 
که جبهه دشمن با محوریت آمریکا درصدد هستند 
نیــروی دفاع کننده  و هویت بخش ملــت ایران را از 
بین ببرند و چون مغز و ذهن انسان ها، مرکز باورها، 
عقاید، کنش و واکنش و ایســتارهای افراد هستند، 
درصدد تهاجم ذهنی ـ روانی وســیع و گسترده علیه 

ملت ایران، به ویژه جوانان و نوجوانان است. 
قرآن کریم در آیه 120 ســوره نســا، شیوه دشمنی 

ُهْم 
ُ

شیطان با انسان را آشکار کرده و می فرماید: »َیِعد
ُرورا«؛ یعنی 

ُ
 غ

َّ
ــْیطاُن ِإال

َّ
ُهُم الش

ُ
یِهــْم َو ما َیِعد َو ُیَمنِّ

شــیطان به آنها وعده هــای دروغیــن می دهد و به 
آرزوها، سرگرم شــان می ســازد؛ در حالی  که جز 
فریب و نیرنگ، به آنها وعده نمی دهد. جالب است 
که بدانیم امروزه شیطان بزرگ، یعنی آمریکا و جبهه 
دشــمن با به کارگیری هوشمندانه مؤلفه های جنگ 
نرم و جنگ شــناختی به  وسیله  ابزارهای فرهنگی، 
رسانه ای، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به 
دنبال بیشینه سازی همین امیال و آمال و آرزوهای دور 
و دراز مردم جامعه هدف در راستای منافع و اهداف 
نامشروع خود است. در حوادث و اغتشاشات اخیر، 
دشمن با یکســری اقدامات و فعالیت های منسجم 
پیشــینی معطوف به تصرف مغزهــا و همچنین با 
دروغ پردازی، فریب و اغواسازی حول محور فوت 
خانم مهسا امینی توانست اذهان، افکار و احساسات 
کور قشــرهایی از جامعه را برای آشوب ســازی و 
جلوگیری از روند پیشرفت و امنیت کشور فعال کند.

 Bعلت کاوی اهتمام دشمن 
 به تصرف مغزها در ایران 

بی شــک، دشــمن از این همه هزینه در راه تصرف 
مغزها اهداف و انگیزه های بسیاری دارد که با بررسی 
علل اهتمام و تالش دشمنان برای این اقدام می توان 
به آنها پی برد. برخی از علل و دالیل تالش دشمن 
برای تصرف مغزها را می توان به شرح زیر بیان کرد و 

درصدد مقابله با آن برآمد. 
1ـ غلبــه جهان بینــی اســالمی بر منطــق لیبرال 
دموکراسی؛ بنیادی ترین علت خصومت و دشمنی 
نظام ســلطه بــا محوریت آمریکا علیــه جمهوری 
اســالمی ایران برمی گردد به ارائه مدل جدیدی از 
نظام سیاسی و نظام ارزشی از طریق گفتمان انقالب 
اســالمی در جهان که متفاوت بــا حکمرانی های 
مرسوم و ارزش های لیبرال دموکراسی و سرمایه داری 
غرب است. در سند امنیت ملی آمریکا، به نام چند 
کشور به  منزله تهدید جدی اشاره  شده که در عرصه 
تمدنی و ایدئولوژیک کشور ایران در رأس تهدیدات 
امنیتی آمریکا مطرح است. دشمن با تصرف مغزها 
در ســطوح نخبگانی و عموم مردم به دنبال ســلطه 
ایدئولوژیک و حــذف گفتمان های رقیب و متضاد 
است؛ چرا که به تعبیر رهبر حکیم انقالب، گفتمان 

انقالب اسالمی منطق نظام فکری و سیاسی لیبرال 
دموکراسی را به چالش طلبیده و به شکست کشانده 

است. 
2ـ موقعیت راهبردی جمهوری اســالمی ایران در 
منطقه؛ رویکرد اســتکبار جهانی، به ویژه آمریکا در 
منطقه غرب آسیا، تســلط و سلطه کامل بر منابع و 
ذخایــر عظیم نفت و گاز و همچنیــن تأمین پایدار 
امنیت جریان انرژی اســت. صنعت و تمدن غرب 
متکی و وابسته به نفت اســت و بدون تأمین پایدار 
آن صنعت و اقتصاد غرب فرو خواهد پاشــید که از 
طرفی عمده منابع و ذخایر نفت و گاز دنیا در منطقه 
غرب آسیا قرار دارد، اما استقرار جمهوری اسالمی 
در مرکزیــت این منطقه مانــع از تمتع های مادی و 

ابرقدرتی آمریکاست. 
3ـ شکســت راهبــرد نظامــی  ـ امنیتی دشــمن و 
تحریم ها؛ دشــمن در مصافی چهل ساله با انقالب 
و جمهوری اسالمی و با تجربه شکست های متعدد 
در عرصه های نظامی، امنیتی و سیاسی، امیدوارانه 
تحریم های اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد، 
اما طرفی نبست؛ لذا به دنبال زدن افکار و باورهای 
مردمی است که در همه این عرصه ها این شکست ها 
را بــه آنها تحمیل کرده اســت. به ایــن ترتیب، با 
اقدامات هوشمندانه و پیچیده به دنبال جنگ شناختی 
به منظور ادراک سازی های تازه مبتنی بر منطق لیبرال 

سرمایه داری است.
4 ـ گســتردگی و کارآمــدی ابزارهای شــناختی؛ 
گستردگی استفاده از رســانه ها به منزله ابزار جنگ 
شناختی، به ویژه شــبکه های مجازی و برنامه ریزی 
دشمنان برای نفوذ در این رسانه ها سبب شده است 
دشمن برای مدیریت ادراکات عمومی و نخبگی در 
کشور تالش کند. در این میان، بن بست نمایی و تلقین 
آینده ای سیاه به جامعه مخاطب در زمره مهم ترین و 
اولویت دارترین اهداف دشــمن در بستر رسانه ای و 
شبکه های مجازی کشور است. موفقیت این شیوه در 
مقایسه با دیگر روش ها و کم هزینه بودن و مؤثر بودن 
آن در تسلیم ملت ها و دولت ها موجب به کارگیری 

وسیع آن از سوی دشمنان ملت ایران شده است.

 B راهبرد عملیاتی دشمن در تصرف مغزها
1ـ دخل و تصرف در تحلیل ها و داده ها؛ دشــمن 
با اطالعات غلط و تحلیل داده های دســت کاری 

شــده، تالش منســجمی را برای ادراک سازی و 
تغییر محاســبات مردم و مســئوالن از پدیده ها و 
مســائل در پیش گرفته و درصــدد تأثیرگذاری بر 
نظام تصمیم ســازی و تصمیم گیری مســئوالن، 
ادراک ســازی منفــی از سیاســت ها و اقدامات 
مســئوالن در ذهنیت جمعی جامعه است. جبهه 
دشــمن در این مرحله می کوشــد علیه ایده ها، 
ســاختارها، کارگزاران، سیاســت ها و اقدامات 
جمهوری اســالمی بــا تحلیل و تصویرســازی 
غیرواقعی و بــا دوگانه انگاری منافع مردم با منافع 
نظام، جمهوری اســالمی را نزد مردم بی اعتبار و 

فاقد اثربخشی معرفی کند.
2ـ ایجاد فضای احساسی و عاطفی کور نسبت به 
واقعیت ها؛ دشمن با ایجاد فضای کاذب احساسی 
و عاطفــی کــور در زمینه مســائل و موضوعات 
حادث  شده در کشور، درصدد تصرف ذهن فعال، 
استداللی و منطقی مخاطب در شناخت آزادانه و 
تحلیل صحیح پدیده هاست تا بتواند روایت جعلی 
و تحریف شــده خود را در ذهن و افکار مخاطب 
جا بیندازد. با فعال سازی احساسات منفی، مانند 
احساس تنفر و کینه در مخاطب نسبت به حکومت 
و کارگزاران آن و نهادهایی، همچون بسیج، سپاه 
و نیروی انتظامی، قوه استقالل فکری و استدالل 
منطقی و شناخت صحیح را از مخاطب گرفته و 
با تکرار و تلقین مداوم گزاره های خبری جهت دار 
درصــدد جهت دهی به اذهــان، افــکار و رفتار 

متناسب با اهداف استعماری خود است.
3ـ تغییــر در ارزش ها و هنجارهــای اجتماعی؛ 
ارزیابی مثبت یا منفی از یک پدیده، به ارزش های 
افــراد بســتگی دارد. اگــر بتــوان در جامعه ای 
 
ً
ارزش هــای مردم را تغییر داد، آنهــا آنچه را قبال

»بد« می دانستند، بعد از مدتی »خوب« ارزیابی 
خواهند کرد. دشــمن با روش هــای فرهنگی و 
تبلیغاتی و الگوســازی کاذب از جلوه ها و مظاهر 
لیبرال دموکراســی درصــدد مرجعیت زدایی از 
مراجع و ارزش های معنوی و ایدئولوژیک الگوی 
جمهوری اسالمی اســت. در واقع، آنها به دنبال 
جایگزین کردن ارزش های مادی گرایی تجملی، 
عرفی شدگی انسان مدارانه و وطن گریزی به جای 
ارزش هایی، همچون خداپرســتی، ساده زیستی، 

فروتنی و همبستگی ملی و دینی در ایران هستند.

 سیدمحمدکاظم یزدی  ـ 56 

  دو تأثیرگذاری متفاوت
 در مشروطه

 
در مرور درس های مشــروطه از بیان رهبر 
معظم انقالب به ُنه مورد اشــاره شــد. در 
ادامــه درس های دیگر ایــن مقطع مهم و 
تأثیرگذار را در گذشته، حال و آینده ملت 

ایران بررسی می کنیم. 
10ـ مشــروطه و اعتماد به نفس نداشــته  
روشــنفکرها؛ از درس های عبرت آموز و 
غم انگیز برهه مهم مشــروطه، نوع رفتار 
و سلوک سیاســی قشر متمایل به فرهنگ 
غرب، یعنی روشنفکران است. روشنفکری 
در بــرزخ عقب ماندگــی ایــران در زمان 
استیالی نظام ســلطانی و دوره پیشرفت 
کشــورهای اروپایی و آمریــکا در ایران به 
واسطه اعزام به تحصیل دانشجویان ایرانی 
در رشــته های فنی و مهندسی و مشاهده 
این فاصله به ظاهر پرنشدنی پدید می آید. 
این قشــر به جای تأمــل و درمان در علل 
واقعی ایــن عقب ماندگــی و انحطاط در 
ایران و علل توســعه و ترقــی غربی ها، در 
دام تحریف تحلیلی ای افتاد که حکمرانان 
و تمهیدگران ســلطه غربی بــه ذهن آنها 
القا کردند. روشنفکران وطنی به تقلید از 
سلطه جویان غربی، راهکار پیشرفت ایران 
را»تمام غربی شــدن« تحلیل می کردند. 
نتیجه حاکم شــدن این تفکــر، انحراف 
عملی حکمرانی در انقــالب ملت ایران 
در مشــروطه بود. رهبرمعظم انقالب این 
نداشتن اعتماد به نفس روشنفکران مقطع 
مشــروطه را این چنین بازنمایی می کنند: 
»از اواسط دوره قاجار نشانه های پیشرفت 
اروپایی در کشور ما به تدریج شروع کرد به 
ظاهر شدن. روشنفکران ما کسانی بودند 
که به اروپا می رفتند یا نوشــته های آنها را 
می خواندند؛ لذا با پیشرفت های آنها آشنا 
می شــدند و خود را در مقابــل آنها ناتوان 
و حقیر می دیدنــد. اینها می گفتند ما باید 
صددرصد به نسخه  آنها عمل کنیم تا پیش 
برویم؛ یعنی مجال ابتکار، ابداع، خالقیت 
و نــگاه بومی به مســائل علمی و صنعتی 

 در محاسبه  اینها نمی گنجید.«
ً
مطلقا

11ـ پیشگامی روحانیت؛ در بررسی نقش 
روشــنفکری در انقالب مشــروطه بدون 
توجه به نقش و جایگاه پیشگامی و هدایتی 
روحانیون ناقص است. روحانیون با توجه به 
جایگاه تأثیرگذاری دیرینه ای که در زندگی 
فــردی، اجتماعی و مذهبی مــردم ایران 
داشــتند و همواره ملجأ و پناه مردم بودند، 
در مشروطه هم راهبری اجتماعی مردم را 
به دست گرفتند. روحانیت برخالف قشر 
روشــنفکری، در راستای خواسته و هدف 
ملت ایران حرکت کردند و پیشگام مردم 
در مشروطه بودند، اما به واسطه محوریت 
نگاه غرب گرا نتوانســتند بــه هدف نائل 
شوند و مشروطه در مجرای انحرافی قرار 
گرفت. پیشــگامی روحانیت در مشروطه 
این گونه در کالم رهبری تأیید می شــود: 
»نمونه  دیگرش در شروع مشروطیت بود 
کــه روحانیون پیش قدم بودنــد، از نجف 
تــا ادامه  روحانیــت در همه  بــالد، و اگر 
نبودند، امکان نداشت استبداد  روحانیون 
سلطنتی قاجاری از بین برود  تا قضایای بعد 
از مشروطیت که مخالفت های گوناگونی 
می شد. وقتی هم که عوامل روس ها و بقیه  
دست اندازهای سیاسی در شهرها اخالل 
می کردند، باز روحانیون همه جا پیشقدم، 
حفظ کننده و مهارکننــده بودند. حتی اگر 
در یک قضیه  سیاســی مردم هم دو دسته 
می شــدند، در رأس این دسته هم روحانی 
بود و در رأس آن دســته هم روحانی بود؛ 

یعنی مردم دل به روحانیت می دادند.« 

مغزها تسخیر  و  تصرف 
کانون جنگ شناختی در ایران و علت کاوی اهتمام دشمنان به آن

سیدجمال جمالی
دکترای سیاست گذاری عمومی
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یــک  متخصصــان  و  محققــان 
شــرکت دانش بنیــان موفــق بــه 
طراحی و ســاخت دســتگاه ثبت 
الکتروفیزیولوژی شدند که در ثبت 
در  نورون  سیگنال های مغزی تک 
محیط های آزمایشگاهی و پژوهشی 
اســتفاده می شــود. با توسعه این 
محصــول دانش بنیان ضمن تأمین 
نیازهای داخلــی، خدمات مؤثر و 
مثبتی از ســوی جامعه پزشکی و 

مراکز تحقیقاتی در حوزه علوم اعصاب شناختی در سطح کشور ارائه 
می شود. این دستگاه با بهره گیری از توان متخصصان علمی، فنی، با 
کیفیت باال و برخوردار از ســطح فناوری پیشرفته و با قیمت مناسب 

طراحی و ساخته شده و قابل رقابت با مشابه خارجی آن است. 

مغزی! سیگنال   
ساخت دستگاه ثبت الکتروفیزیولوژی

فرماندار یکی از ایالت های آمریکا 
معتقد اســت، »تیک تــاک« یک 
تهدید علیه امنیت ملی به حساب 
می آید و طبق دســتور اجرایی که 
اســت،  امضا کرده  فرماندار  این 
کارمنــدان و پیمانــکاران دولتی 
اجازه دانلــود یا اســتفاده از این 
برنامه را ندارند. او حین اعالم این 
قانون گفت: »وظیفه ای مهم برای 
حفاظت از داده های شــهروندان 

داریم و امیدوارم ایالت های دیگر هم از ما پیروی کنند و کنگره باید 
اقدامات وســیع تری را انجام دهد.« تیک تاک یک شبکه اجتماعی 
چینی متعلق به شرکت »بایت دنس« است و اکنون با سختگیری های 

سیاستمداران و مقامات آمریکایی مواجه شده است.

 چالش امنیت
ممنوعیت تیک تاک درآمریکا

در دورانی که دغدغه  همه  انسان ها 
آزادشان کمتر  بیشــتر و فرصت 
شــده اســت، »چکیدا« با ارائه 
خالصه کتاب ها به افراد پرمشغله 
این اجازه را می دهد که جان کالم 
و ایده  اصلــی بهترین کتاب های 
غیرداستانی دنیا را ظرف 30 دقیقه 
بخوانند یا بشــنوند. قابلیت های 
برنامــه خالصه کتــاب چکیدا 
عبارت است از: روایِت خالصه 

کتاب ها به زبان محاوره و ســاده، ارائه  خالصه کتاب های صوتی 
و متنی، امکان مطالعه  صفر تا 100 کتاب ها در کمتر از 30 دقیقه 
و.... مهم نیست به چه موضوعی عالقه مند هستید؛ چون چکیدا با 

خالصه  کردن بهترین کتاب ها را در اختیارتان قرار می دهد.

چکیدا  
خالصه کتاب در ۳0 دقیقه

مجازستان

 محســن مهدیان، فعــال رســانه ای: در 

دنیایــی کــه کــودک 9 ســاله را کنار 
خانواده می کشــند و گردن نمی گیرند، 
تو از »جمهوری اسالمی« بگو؛ فرمانده 
قرارگاه حمزه سیدالشهداء: می توانستیم 
رهبر یکی از این گروه های تروریستی را 
هدف قرار دهیم، اما این کار را نکردیم، 
زیرا او در کنار همسر و خانواده اش بود.

نجاح محمدعلی، کارشــناس سیاسی از 

کشور عراق: نخســت وزیر انگلیس در 

واکنش به ناآرامی ها در کشور خودش: 
 پذیرفتنی نیست که زندگی مردم 

ً
اصال

با تظاهرات »اقلیتی خودخواه« مختل 
شود؛ امروز با فرماندهان پلیس مالقات 
کردم تا به آنها بگویم که از حمایت کامل 
من برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی 
برخوردارند.همین فــرد در واکنش به 
اغتشاشــات در ایران: اوضاع در ایران 
ایرانی  پیچیده شده اســت. معترضان 
همچنان تظاهرات می کنند و سرکوب 
می شــوند. زنان ایرانی با ایســتادن در 
مقابل دین ساالری، شجاعت بی حد و 
حصری از خود به نمایش گذاشــته اند! 

)ترک نخوری آقای نخست وزیر!(

ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت خارجه 

در  مردمــی  اعتراضــات  کشــورمان: 

انگلیس، آلمان، فرانسه، کانادا و استرالیا 
بد است و شایسته برخورد شدید است؛ 
اما اغتشاشات در کشورهای مورد هدف 
آنها خوب و شایســته حمایت اســت! 
سران این رژیم ها پس از تقسیم تروریسم 
به خوب و بد، از اغتشاش و اعتراض نیز 
تعریف دلخواه خــود را ارائه می کنند. 

مرگ خوب است، اما برای همسایه.

حمید کثیری، فعال رسانه ای: برای حسین 

رونقی ظرف ۶0 روز فقط در اینستاگرام 
159 هزار پســت زدید! پاهایش سالم 
بود و از قضا رژیمش یک شوخی کثیف 
با همه بــود. از خودتــان که خجالت 
نمی کشــید، الاقل از آنها که چشــم و 
گوش بسته هر شــب برایش ناله زدند 
و به در و دیــوار فحش دادند، خجالت 

بکشید!

عبدالرحیم انصاری، فعال رسانه ای: رئیس 

شــورای اروپا: اروپا بیــش از آمریکا از 
جنگ اوکراین رنج می برد. آن هماهنگی 
بی ســابقه ای که در زمینه نظامی وجود 
دارد، در اقتصاد نیست. کالهی که سر 
اروپا رفت! در زمینه اقتصادی هماهنگی 
وجود نــدارد؛ چون قرار نیســت اروپا 
ســودی ببرد، اما در زمینه نظامی اروپا 

باید خودش را با آمریکا هماهنگ کند!

اقتصادی:  کارشــناس  امینی رعیا،  محمد 

وضعیت 50 درصد از کل تســهیالت 
بانک ها شفاف شد! حاال دیگر هیچ کس 
جرئت ندارد تسهیالت رانتی بگیرد یا 
بدهد؛ چون دوربیــن نظارت عمومی 
روشــن است و ســه ماه یک بار به روز 
می شود. باید به مجلس بابت تصویب 
این قانون و به بانک مرکزی بابت اجرای 

سریع آن، خداقوت گفت.

گردشگری:  وزیر  ضرغامی،  سیدعزت الله 

اســاس نشســت وزرای کشــورهای 
صاحب تمدن باستانی در بغداد که در 
آن ســخنرانی کــردم، تعامل فرهنگی 
فرهنگی  میــراث  تمدن هاســت.  بین 
مهــم  ناملموس،عامــل  و  ملمــوس 
همبســتگی و همگرایی ملت هاست. 
باید با انحصارطلبان و نژادپرستان مدرن 

جهانی مقابله کرد.

   پژواک       نرم افزار    

   نکته گرام    

   دانش بنیان    

مجازستانجهان

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات

بــا ممنوعیــت ســرو مشــروبات الکلــی در 
ورزشگاه های جام جهانی 2022 قطر، هواداران 
زن حاضــر در این بازی ها می گویند احســاس 
امنیت بیشتری داشته اند، چیزی که تا به حال آن 

را تجربه نکرده بودند.
بسیاری از هواداران حاضر در این مسابقات، 
باور دارند که جام جهانی 2022 قطر باید الگویی 
بــرای بازی های فوتبال در جاهای دیگر باشــد. 
حسی که این زنان تجربه کرده اند، برای شان بسیار 
لذت بخش بوده  اســت. به گفته آنها، ممنوعیت 
فروش مشروبات الکلی در ورزشگاه های فوتبال 
قطــر و در نزدیکی این ورزشــگاه ها به افزایش 
امنیت روانی و حتی جســمی آنها پیش و پس از 

رقابت ها کمک کرده است.
»ِالی مولوسون«  19 ساله که یکی از هواداران 
شرکت کننده در این رقابت ها بوده ، در گفت وگو 
با نشریه »تایمز« انگلیس می گوید: »باید بگویم 

آمدن به اینجا )قطر( یک شــوک واقعی برای من 
بود. من هیچ نــوع تماس، آزار و اذیت کالمی یا 
تبعیض جنسی را در اینجا ندیدم و تجربه نکردم.«

این در حالی اســت که کشــور قطر به دلیل 
ادعای »تبعیض« علیه زنان مورد نقد کشورهای 
دیگر قرار گرفته اســت. به نظر می رسد، تعداد 
هواداران زنی که ورزشــگاه ها را میهمان نوازتر و 
امن تر یافته اند، بسیار زیاد است، به ویژه با جوی 
که در جام جهانی به دقت و با تالش مســئوالن 
قطری ایجاد شــده است. اکنون بسیاری دیگر از 
طرفداران زن در کنار مولوســون معتقدند، این 
دوره از جــام جهانی باید الگویی برای بازی ها و 

فرهنگ فوتبال در بریتانیا باشد.
مولوسون در ادامه می گوید: »من هیچ یک از 
آزار و اذیت هایی را که در انگلیس تجربه کرده ام، 
در اینجــا )قطــر( تجربه نکــردم. نمی دانم آنها 
چگونه به این امنیت رسیده اند، اما این یک محیط 

شگفت انگیز برای تجربه کردن است.« 
هواداران فوتبال این را می دانند که انگلستان 
به هواداران فوتبالی که به »هولیگان ها« معروف 

هستند، شناخته می شوند؛ هوادارانی که در حال 
مستی در ورزشــگاه ها، حتی جوی ناخوشایند 
برای مردان ایجاد می کنند. خانم مولوســون با 
 از فضایــی همراه با 

ً
تجربه چنین جــوی، قطعا

آرامش و برابر در ورزشــگاه ها لذت خواهد برد. 
مولوسون و هزاران زن شبیه او که چنین تجربه ای 
را برای اولین بار داشته اند، فهمیده اند ممنوعیت 
الکل در اطراف ورزشــگاه ها در قطر علت این 

امنیت بوده است.
پدر مولوسون که به دلیل ترس های اولیه اش 
از دختر خود خواســته بود در ســفر به قطر او را 
همراهی کند نیز گفت: »من در درجه اول برای 
مراقبــت از ِالی به اینجا آمــدم، اما صادقانه باید 

بگویم که نیازی به این کار نبود.«
خانم »جو گالور« هم که از آفریقای جنوبی 
آمده و در سال 2010 در فینال جام جهانی حضور 
داشته است نیز به »تایمز« گفت: »فضای اینجا 
کمتر قبیله ای به نظر می رسد. همه لباس های تیم 
خود را می پوشــند و هیچ مشکلی وجود ندارد، 
تنشی بین مردم نیســت. این در حالی است که 

همیشه دیده بودیم هواداران کشورها با خصم به 
یکدیگر نگاه می کردند.«

برای اولین بار جام جهانی در کشوری برگزار 
شد که احکام اســالمی در آن رعایت می شود؛ 
از ممنوعیت ســرو الــکل تا ممنوعیــت ورود 
گوشت های حرام و...، همه نشان داد با رعایت 
این احــکام، منفعت آن به فــرد رعایت کننده و 
بعد از آن به جامعه می رســد. زنانی که از قطر به 
 از جو آرام و 

ً
کشــور خودشان بر می گردند، قطعا

دوستانه ورزشــگاه ها خواهند گفت و می گویند 
که ممنوعیت الکل چــه تأثیری در حس امنیت 
آنها داشــته است. هرچند مضرات الکل را همه 
می داننــد، همانطــور که خطــرات دخانیات و 
مواد مخدر را می دانند، یا تهدیداتی که صنعت 
فحشا علیه خانواده ها دارد، اما تا زمانی که مردم 
عادی متحد نشــوند، کاری پیش نمی رود. مردم 
عادی ای که علیه سرمایه داری باید متحد شوند، 
سرمایه داری که خانواده، جامعه و حتی نسل بشر 
را برای پر کردن جیب هایش نابود می کند. به امید 

آن روز که دور هم نیست.

   رسانه   

 جام متفاوت

گروه مجازستان
صبح صادق

 به تازگی شرکت مادر فیس بوک، متا اعالم کرده  است 
حساب های جعلی فیس بوک و اینستاگرام که منافع 
ایاالت متحده را تبلیغ می کنند، با ارتش آمریکا ارتباط 
دارند. متا می گوید، افــراد »مرتبط با ارتش آمریکا« 
 پشت شــبکه ای از حساب های فیس بوک و 

ً
احتماال

اینستاگرام جعلی بودند که با هدف قرار دادن مخاطبان 
در افغانستان و آسیای مرکزی، منافع ایاالت متحده را 
در خارج از این کشور تبلیغ می کنند. اذعان به این مورد 
به وســیله متا بی سابقه بوده و برای اولین بار است که 
غول فناوری ایاالت متحده یک عملیات نفوذ برخط 
هماهنگ را به جای یک دولت خارجی به واشنگتن 
مرتبط می کند. تاکنون شاهد مواردی بوده ایم که متا و 
دیگر غول های فناوری از حمله علیه واشنگتن و منافع 
آن در کشورهای مختلف حرف می زده اند و تعجب 
برانگیز است که چنین بیانیه ای را از سوی متا می بینیم. 
طبق اعالم متا، حدود ســه هزار حساب فیس بوک و 
دو هزار حســاب اینستاگرام حذف شــده است که 
خط مشــی این پلتفرم ها را در برابر رفتارهای جعلی 
هماهنگ شده نقض می کنند. به گفته محققان شرکت 
تحلیلی گرافیکا، حساب های جعلی فیس بوک حذف 
شــده از طریق متا، ادعاهایی را نظیــر اینکه ایاالت 
متحده به کشور تاجیکستان کمک می کند تا مرز خود 
با افغانستان را حفظ کند و واشنگتن کلید ثبات منطقه 
است، منتشــر می کرده اند. این پست ها روی طیف 

وسیعی از کشــورها متمرکز بوده است و افغانستان، 
الجزایر، ایران، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، 
سومالی، سوریه، تاجیکستان، ازبکستان و یمن برخی 
از آنها هستند. طبق اعالم متا، این تالش ها در بیشتر 
موارد با شکست مواجه شده و برخی از آنها حتی قبل 
از اینکه انسان آنها را بررسی کند، از طریق سیستم های 
خودکار شناسایی و غیرفعال شده است. بر اساس این 
تحقیق، پست های مربوط به افغانستان در دوره های 
با اهمیت اســتراتژیک باال برای ایــاالت متحده، از 
جمله ماه های قبل از خروج آشــفته ارتش آمریکا از 
افغانســتان در آگوســت 2021، به اوج خود رسیده 
است. طبق اعالم متا، افرادی که پشت این حساب ها 
بوده انــد، اقداماتی را برای پنهــان کردن هویت خود 
انجام داده اند. یکی از مقامات سابق ایاالت متحده که 
بر مسائل روسیه متمرکز است و از این عملیات نفوذ 
ناکارآمد ابراز تأسف کرد، »گاوین وایلد« است که در 
سال 2018 بر نفوذ روسیه به آمریکا و مسائل سایبری 
در شــورای امنیت ملی آمریکا نظارت داشته است. 
وی معتقد اســت: »من این انگیــزه را که در محافل 
نظامی رایج اســت، دریافت می کنم که تنها راه برای 
باخت، بازی نکردن در حوزه اطالعات است و باید 
نفوذ اطالعاتی خود را افزایش دهیم.« اعالم ردیابی 
و بستن حســاب های کاربری مرتبط با ارتش آمریکا 
از سوی شرکت متای آمریکا چیزی شبیه طنز است! 
متا چندین ماه است که با واکنش های منفی از سوی 
مردم کشورهای گوناگون، حتی مردم کشور خودش 
مواجه است. شرکت »مارک زاکربرگ« صهیونیستی 
در یک سال گذشته با افت شدید ارزش سهام مواجه 
بوده و بیش از ۶0 درصد ضرر داده اســت. روزهای 

سیاه در این شــرکت حتی با معرفی خدمات جدید 
دنیای مجازی متاورس از سوی زاکربرگ که بسیار به 
آن دل بسته بود، پایان نیافت و بلندپروازی این شرکت 
در متــاورس به کابوس ســهام دارانش تبدیل شــده 
است.  فیس بوک، اینستاگرام و واتساپ سه خدمات 
اصلی شــرکت متا هســتند که رقیبان سرســختی، 
مانند تیک تــاک، تلگرام و توئیتــر دارند. مهاجرت 
کاربران آمریکایی به تلگرام شدت گرفته و تیک تاک 
 جای اینســتاگرام را گرفته  است. فیس بوک که 

ً
تقریبا

قدیمی ترین خدمات شرکت متاست، ارواح زده شده 
اســت و کاربرانش در حال ترک آن هستند. »ایالن 
ماســک« با خریدن توئیتر نشــان داده است، برنامه 
بلندمدتی برای ورود به شــبکه های اجتماعی دارد و 
همه این موارد به عالوه نارضایتی جامعه آمریکایی و 
حتی مردم کشورهای دیگر از ناامنی های موجود در 
برنامه های شرکت متا، سبب شده است این شرکت 
سناریویی آشــکار شــده را جلو ببرد! متا با این کار 
می خواهد بازاری را که از دســت رفته می بیند، برای 
خــود احیا کند، امروز خــود را از ارتش آمریکا مبرا 
می داند و فردا قرارداد همکاری فناوری با کشورهایی، 
مانند افغانستان که خبر نفوذ تروریست های آمریکایی 

در فضای مجازی آنها را عیان کرده اســت، می بندد! 
خوش خدمتی این شــرکت به عربستان و بن سلمان 
فراموش ناشــدنی اســت. چیزی که قطعی است، 
فعالیت ارتش تروریســتی آمریکا در فضای مجازی 

کشورهاست. 
تا دیروز شــاهد ترول های منافــق در آلبانی بودیم، 
حســاب های فعالی کــه پای هر مطلبــی در فضای 
مجازی کاربران ایرانی، هذیان گویی می کنند و امروز 
شاهد ارتش آمریکا هستیم که سعی در جریان سازی 
برای کاربران ایرانــی دارد. یکی به چرک ترین روش 
قصد رســیدن به اهدافش را دارد و دیگری با دکوری 
شیک، کاربران فضای مجازی کشــورمان را درگیر 
مقاصد خود می کند. متا، توئیتر، مایکروسافت، تسال، 
گوگل و تمام شــرکت ها و غول های فناوری در دنیا با 
ارتباطات پیچیده ای که با دولت آمریکا دارند، موظف 
به همکاری با نیروهای تروریستی این کشور هستند. 
تســال که یکی از بزرگ ترین شــرکت های فناوری 
دنیا شــده است، متخصصان خود را به ارتش آمریکا 
برای ارائه فناوری ارسال می کنند! با وجود این موارد، 
خودزنی متا در اعــالم چنین خبری را هیچ خواننده 

عاقلی باور نمی کند.

یکایی  آمر یست های  ور  تر
آلبانیایی ول های  تر پشتیبان 

ممنوعیت الکل و جام جهانی امن  برای زنان
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رسالت سنگین شورانشینان

 دیدار هفته گذشــته رهبــر حکیم انقالب 
با اعضای شــورای عالی انقالب فرهنگی 
که در ســالروز تشــکیل این نهاد فرهنگی 
مولود انقالب اســالمی صــورت گرفت، 
همچون همیشــه حاوی نــکات مهمی در 
باب وظایف و مأموریت های خطیر شورا در 
مواجهه با مسئله »فرهنگ« بود.  حضرت 
آیت الله العظمی خامنه ای ســال گذشــته 
اعضای شــورای عالی انقالب فرهنگی را 
برای دوره جدید فعالیت آن منصوب کردند 
و وجود برخــی چهره های جــوان و نخبه 
دانشگاهی در میان اعضای حقیقی منصوب 
شده، از عزم جدی ایشان برای هدایت شورا 
به ســمت مرحله ای جدید از نقش آفرینی 
حکایت داشــته اســت. ایشــان در حکم 
انتصاب اعضای شورا، »شــاکله و آرایش 
عمومی فرهنگ بر اســاس نظم و محتوای 
انقالبی« را یگانه وســیله مصون سازی در 
برابر هجوم فرهنگی و رســانه ای بیگانگان 
دانستند و شورای عالی انقالب فرهنگی را 
در حکم »قرارگاه فرهنگی کشور« توصیف 
کردند. امسال هم ایشان در دیدار با اعضای 
شــورا، باز هم بر نقش محوری این نهاد در 
هدایت عمومی جریان فرهنگی کشور تأکید 
کردند و یادآور شــدند: »مهم ترین نقش و 
وظیفه این شورا، هدایت فرهنگی کشور و 
جامعه است.«  برای کسانی که دغدغه حوزه 
فرهنگ را بــه منزله بخش زیربنایی جامعه 
 
ً
دارند، این ســؤال مطرح است که آیا اساسا
شورای عالی انقالب فرهنگی تاکنون نقش 
قرارگاه و مغز متفکــر و هدایت گر را برای 
»فرهنگ« این مرز و بوم داشــته یا خیر؟ و 
اینکه، شورا چقدر در کلیت ایفای وظایفش 
موفق بوده و تأثیر وجــودی آن در تحوالت 
فرهنگی جامعه مشــاهده شــده اســت؟  
واقعیت این است که عملکرد شورای عالی 
انقالب فرهنگی در تمــام ادوار فعالیت آن 
تاکنون، ترکیبی از نقاط ضعف و قوت بوده 
اســت و می توان تعبیر »بیم و امید« را برای 
ارزیابی عملکرد این نهاد در نظر گرفت. اگر 
قرار باشــد بدون تعارف و واضح تر سخن 
بگوییم، شــورای عالی انقالب فرهنگی در 
تمام این سال ها نه نهاد بی خاصیت، خنثی 
و فاقد اثرگذاری بــوده و نه اثرگذاری مورد 
انتظار در حوزه های علمی و فرهنگی کشور 
از آن دیده شده است. در واقع، این شورا در 
بخش هایی، مانند تدوین و تصویب اســناد 
باالدستی حوزه علم و فرهنگ که در حکم 
نقشه راه این حوزه است یا در موضوعاتی، 
مانند حساسیت و نظارت بر انتخاب رؤسای 
دانشگاه ها ـ به منزله قلب تپنده علم و فرهنگ 
کشــور ـ خوب عمل کرده، امــا جای این 
شــورا در هدایت فرهنگی جامعه، به ویژه 
در مســائل و موضوعات چالشی به شدت 
خالی احساس شده است؛ مسائل حساس 
و چالش برانگیــزی، مانند ســبک زندگی، 
حجاب و عفاف، تحول در حوزه آموزش و 
ترویج علم نافع، رسانه و زندگی جاری مردم 
و...؛ قرار نیست با سیاه نمایی و مطلق انگاری 
قضاوت کنیم و این حوزه های چالشی را از 
دست رفته تلقی کنیم، اما واقعیت این است 
کــه نه عموم مــردم و نه نخبــگان علمی و 
فرهنگی کشور، در این بزنگاه های حساس 
فرهنگی ـ که به برخی از آنها اشــاره شــد ـ 
نقش هدایتگری و قرارگاهی و در یک کالم، 
نقش آرام کننده و انسجام بخش شورای عالی 
انقالب فرهنگی را حس نکرده و نمی کنند و 
 همان حلقه مفقوده و مهم وظایف 

ً
این دقیقا

این شوراست که باید در دوره جدید به شدت 
ترمیم و بازســازی شــود. انقالب اسالمی 
مدتی است در چله دوم حیات مبارک خود 
قدم گذاشته و در این دوره هم مسئله زیربنایی 
و اساسی، »فرهنگ« و بازسازی انقالبی آن 
است؛ مسئله ای که نقش پدری و هدایتگری 

هوشمند شورا را می طلبد.

فرهنگ

یادداشت 

 برنامه تلویزیونی     کتاب    

این برنامه از ابتدای بازی های 
جــام جهانی قطــر 2022 از 
آنتن کنار رفت و قرار است با 
اتمام مهم ترین رقابت فوتبالی 
دنیا، دوباره به کنداکتور پخش 
شبکه چهارم ســیما بازگردد. 
چهار  شــبکه  عمومی  روابط 
سینما درباره برنامه »زاویه« و 
اطالع رسانی  آن  شبانه  پخش 
کــرد که قرار اســت در فصل 

جدیــد از این برنامه، جام جهانی از منظر علوم انســانی و 
اندیشمندان این حوزه مورد بحث قرار گیرد و موضوعاتی، 
نظیر خصوصی ســازی ورزش، نســبت فوتبال و جامعه و 

مواردی از این دست واکاوی شوند.

 بازگشت شیوه
 برنامه گفت وگو شبکه چهارم سیما

و  داستان  جشــنواره  موضوع 
الهام گرفته  داســتانی  روایت 
است  اســالم)ص(  پیامبر  از 
و مهلت ارســال آثــار تا 30 
اعالم  جاری  ســال  بهمن ماه 
شده است. حجم آثار ارسالی 
نیــز حداکثر باید پنــج هزار 
ارسال  و  باشــد.تألیف  کلمه 
آثار برای همه گروه های سنی، 
پیروان همه ادیان و مذاهب به 

زبان های گوناگون آزاد اســت.عالقه مندان برای اطالعات 
بیشتر می توانند با شماره 02188490774 تماس بگیرند 
یا آثار خــود را به دبیرخانه جشــنواره خاتم با کد پســتی 

1584783931 ارسال کنند.

خاتم فراخوان 
جشنواره داستان و روایت داستانی 

کتاب »ســلمان مــا« به قلم 
»رضا کاشــانی اســدی« در 
منتشر  مهر  ســوره  انتشارات 
شــد. این کتاب کــه در مرکز 
آفرینش هــای ادبــی و کارگاه 
قصه و رمان حوزه هنری شکل 
گرفتــه، با شــمارگان 1250 
نســخه راهی بازار نشر شده 

است.
»سلمان ما« درباره شخصیت 

سلمان فارسی است که پس از جست وجوی فراوان، اسالم 
را دین خود انتخاب می کند. این کتاب در سه فصل تدوین 
شــده و روایت گر دوران زندگی این شــخصیت از دوران 

کودکی تا رحلت وی است.

ما سلمان 
انتشار نوشته جدید رضا کاشانی 

  جشنواره  

   برداشت    

باور کنیــد که ما نیز دل مان نمی خواهد ســوژه ای 
تکراری را هر هفته پیش روی مخاطبان بگذاریم که 
این شاید خالف کار حرفه ای ژورنالیستی هم باشد؛ 
اما این تکرار تعمدی نیست. هفته قبل مطلب اصلی 
»صبح صادق« به صنعت گردشگری ایران و برخی 
بایدها و نبایدهایش اختصاص داشت و این هفته نیز 
دو خبر مهم هفته گذشته را که رصد می کردیم، به 

این حوزه برخورد کردیم .
هفته گذشــته ســر تیتر اخبار فرهنگی »ایسنا« 

مربوط به ســفِر وزیر میراث فرهنگی و گردشگری 
کشــورمان به عراق بود. »عزت الله ضرغامی« در 
حاشیه سفر خود به عراق از بنای عظیم طاق کسری 
بازدید و پســتی را در صفحه شخصی خود منتشر 
کرد و نوشــت: »این اثر تاریخی، شــاهکار هنر و 
معماری است. عکس ها نمی توانند حق مطلب را 
ادا کند؛ وقتی پایین سازه می ایستید، عظمت آن کار 

بزرگ را احساس می کنید.«
در توضیح این خبر آمده بود، ضرغامی در سفر 
به عراق، از آمادگی ایران برای مرمت و حفاظت از 
 این کار، 

ً
این شــاهکار دوره ساسانی خبر داد. قطعا

اقدام بسیار مهمی است که به درستی وزیر صنعت و 

گردشگری کشورمان به آن اشاره کرده و امید است 
فرصت این مرمت و حفاظت از این شاهکار طبق 
گفته وزیــر محترم به ایران داده شــود؛ چرا که این 
شاهکار بخش مهمی از تاریخ کشور عزیزمان است 
و آقای ضرغامی نیز به درستی به این موضوع توجه 

کرده است. 
 در همان روز، یعنی 15 آذرماه، ایســنا 

ً
اما دقیقا

در خبری دیگر از سرنوشت یک آتشکده متعلق به 
 دوره ساسانی در کشورمان چنین نوشت: »بوی بد،

 تجاوز به حریم و شعارنویســی در یک آتشــکده 
ساسانی!« در ادامه این خبر آمده بود: »یک کنشگر 
و پژوهشگر میراث فرهنگی از وضعیت وخیم یک 

آتشــکده به قدمت 1700 ســال در فراشبند استان 
فارس خبر داد.«

تصاویــری هم در رســانه ها منتشــر شــد که 
مجموعــه ای از زباله ها را در کنار این آتشــکده و 
شــعارهایی را بر دیوار آن نشــان می داد. هر دو اثر 
اشــاره شــده در این نوشــتار، متعلق به یک دوره 
تاریخی، یعنی دوره ساســانیان هستند. امید است 
که برنامه ریــزی دقیقی بابت مرمــت و نگهداری 
هر دو اثر ولو یکی با عظمت بیشــتر صورت گیرد 
 و حتی پیش از طاق کســری به داد آتشــکده  ای که 
دم دست تر است، رسید که به قول قدیمی ها »باید 

نقد را چسبید«. 

 یک بام و دو هوا؟!

رشد 
سینما

بین المللی  جشــنواره  دوره  پنجاه ودومین 
فیلم »رشــد«، هفته گذشته در حالی به کار 
خود پایــان داد که به گفته صــادق یزدانی، 
دبیر این دوره از جشــنواره، 3460 فیلم به 
 
ً
دبیرخانه جشــنواره ارسال شده بود. قطعا
این اتفاق خوشایندی است و نشان از رشد 
جایگاه جشــنواره رشد در بین فرهیختگان 
و هنرمندان دارد. جشــنواره فیلم »رشد« 
جشــنواره ای سینمایی اســت که هر سال 
با تالش ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشی و دفتر تأمین رسانه های آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش برگزار می شــود. 
این جشــنواره با حدود 60 ســال سابقه 
فعالیــت و 52 دوره برگزاری، قدیمی ترین 
جشنواره فیلم در ایران است. در واقع، یکی 
از جدی ترین جشنواره هاست که مخاطبان 
آن، رده ســنی کودک و نوجوان هســتند. 
هر چند تعدادی از فیلم های این جشــنواره 
نیــز بیش از اینکه بــرای مخاطب کودک و 
نوجوان باشــد، درباره مسائل و مشکالت 
این رده ســنی است که به نوعی بزرگساالن 

مخاطبان آن هستند.

 B تکرار روزهای طالیی
به طور کلی، می توان گفت جشــنواره رشــد در 
حوزه ای پیشگام است که در سال های اخیر بسیار 
مهجور واقع شــده است؛ یعنی سینمای کودک و 
نوجوان. سینمایی که روزگاری در دهه های ۶0 و 
70 روزهای طالیی خود را سپری می کرد، آن هم 
در زمانی که اینترنت و فضای مجازی رقیبی جدی 

برای دیگر رسانه  ها و محیط های آموزشی نبود. 
اما امروز با وجود اینکه عصر فناوری اســت و 
فضای مجازی ُپر از محتواهای پوچ شــده است، 
ســینمای کودک و نوجوان و در کل آثار مربوط به 
این رده ســنی، آنطور که باید و شاید جدی گرفته 
نمی شود! نوجوانان در فضای مجازی و گاهی در 
مقابل شبکه  های ماهواره ای با انبوهی از داده های 
مسموم روبه رو می شــوند که هیچ گونه تناسبی با 
ســبک زندگی ایرانی و اسالمی ندارد و متأسفانه 
نتیجه می شــود آن چیزی که در چند ماه اخیر در 
کشــور شــاهدش بوده ایم! بنابراین، لزوم توسعه 
فعالیت جشنواره هایی، مانند جشنواره فیلم رشد 
یا جشنواره های مشــابه حوزه کودک و نوجوان، 
در چنیــن وضعیتی بســیار بیشــتر از قبل حس 
می شود. جشــنواره هایی که بتوانند با آثار خوب 
و ماندگار هــم در ُبعد تربیتی و هم علمی کمک 
شــایانی در جهت اعتالی فرهنگی جامعه کنند. 
محور اصلی جشنواره فیلم »رشد«، بررسی آثار 

علمی و آموزشی با نگاه به سرفصل های آموزشی 
اســت. با این حال، در کنار آن، ابعاد پرورشی و 
 باید به اندازه آثار علمی و آموزشی 

ً
تربیتی نیز قطعا

جدی گرفته شود. به همین دلیل است که به گفته 
حجت االسالم لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی، در این دوره سه نشان ویژه 
»معلم«، »ایثار و از خودگذشــتگی« و »مدرسه 
مبدأ پیشــرفت در جهان اسالم« مورد توجه قرار 

گرفته است.

 Bدیپلماسی فرهنگی
یکی از نقاط قوت این جشنواره، بخش بین المللی 
آن است. بخشــی که آثار متعددی از کشورهای 
مختلــف در آن شــرکت دارد و این به نوعی یک 
نوع تبادل فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی در حوزه 
انقالب اسالمی اســت؛ چراکه زبان سینما زبان 
مشترکی اســت بین ملیت هایی که زبان مادری 
یکسانی ندارند. تعداد آثار ارسالی از کشورهای 
گوناگون به دبیرخانه جشنواره نیز نشان از استقبال 
کشــورهای دیگر بــرای حضور در جشــنواره 
داشــت، به گونه ای که در گزارش اولیه دبیرخانه 
این جشنواره که در 15 آبان منتشر شد، حاکی از 
شــرکت ۶3 کشور در این جشــنواره بوده است.
تمامی این موارد نشــان می دهد، میعادگاه هایی 
مانند جشــنواره فیلم رشد یا جشــنواره کودک و 

نوجــوان، باید بیش از پیش جدی گرفته شــوند. 
جشنواره هایی که می توانند سهم فرهنگی عمده ای 
در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان این مرز 
و بوم داشــته باشند. اما سوی دیگر این جشنواره، 
مربوط به افرادی اســت که در آن شــرکت کرده، 
آثارشان به جشــنواره راه یافته و حتی توانسته اند 
مقامی کسب کنند. این افراد می توانند ظرفیت های 
 
ً
واقعی این جشنواره باشند، ظرفیت هایی که اتفاقا

می تــوان از حضورشــان پس از جشــنواره بهره 
بیشتری برد. نه جشنواره رشد؛ بلکه هیچ جشنواره 
دیگری نباید با اختتامیه به پایان برسد، به خصوص 
جشنواره هایی که مربوط به حوزه کودک و نوجوان 
اســت؛ زیرا فعالیت در این حــوزه عالقه مندی 
می طلبد و حاال که عده ای به صورت خودجوش 
پیگیر این حوزه هســتند، بهترین ظرفیت را برای 
تولید آثاری بهتر خواهند داشــت. یکی از موارد 
دیگر که نباید آن را نادیده گرفت، این اســت که 
آثار برگزیده این جشنواره باید در دسترس عموم 
دانش آمــوزان قرار بگیرد. این نکته ای اســت که 
معاون وزیــر آموزش و پرورش گفته و تأکید کرده 
است: »در همه دوره ها، فیلم ها در جشنواره و در 
مدارس اکران می شد، در این دوره نیز بعد از هفته 
جشــنواره، اکران های استانی در مدارس و اکران 
فیلم های برگزیده روی شبکه شاد صورت خواهد 

 اتفاق خوشایندی است.
ً
گرفت« و این قطعا

 به مناسبت برگزاری جشنواره بین المللی 
فیلم »رشد«

بهاره صمدی
خبرنگار فرهنگی

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

ندا کرمانشاهی
خبرنگار فرهنگی
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 آمر به معروف
 و نهی از منکر

 

در دوران عقــد بودیم. یک شــب که از 
خانه پدرش برمی گشتیم، دیدیم در یک 
خیابان اصلی به ســمت خیابان فرعی، 
ماشــین ها که می رســند نیــش ترمزی 
می زننــد، نــگاه می کننــد و می روند. 
برای مان ســؤال شد که چی شده؟ وقتی 
رسیدیم ســر خیابان فرعی، دیدیم دو تا 
موتورســوار یک خانومی را می خواهند 
به زور ســوار کنند. همه نگاه می کردند 
و می رفتند! محمدحسین تا رسید، ترمز 
کرد. پیاده شــد و در ماشین را قفل کرد. 
من ترسیدم هر چه صدایش کردم گوش 
نکرد، دوید سمت آن دو نفر، آنها هم فرار 

کردند.
به محمدحســین گفتم: »یک   

ً
بعدا

کم احتیاط کن. شاید چاقویی یا چیزی 
داشته باشند.« محمدحسین گفت: »امر 
به معروف و نهی از منکر مثل نماز واجبه، 
این خانوم هم مثل ناموس خود ماست.«
خیلی غیرتی بود. هر وقت من همراهش 
ســوار ماشــین بودم، اگر خانم محجبه 
می دید کنار خیابان سوار می کرد، حتی 
اگر شــده مســیر را عوض کند تا آنها را 
برســاند. یک بار که تلویزیون داشــت 
شهدا را نشــان می داد، گفت: »دعا کن 
من هم شهید بشوم.« گفتم: »آقا محمد 
دعا می کنم بعد یک عمر طوالنی شهید 
بشوی.« گفت: »نه، شهادت در جوانی 

قشنگ تر است.«
یکی از برنامه هــای ثابت ما حضور در 
گلزار شهدا بود. بین قطعه ها قدم می زد 
و سن شــهدا را نگاه می کرد. یک بار به 
او گفتــم: »محمد ما کــه بمیریم چون 
فرزند شهید هستیم، ما را قطعه خانواده 
شهدا دفن می کنند، اما داماد شهید را که 
نمی آورند!« بعد هم خندیدم. با جدیت 
گفت: »قبل از اینکه تو بخواهی بروی آن 

دنیا، من بین این شهدا خوابیده ام.«
به نقل از همسر شهید
محمدحسین مرادی

»محمدحســین مرادی« مهــر 13۶0 
در محل مجیدیه تهران بــه دنیا آمد. از 
کودکی عشق انقالب و استکبارستیزی 
در دلش موج می زد. این عشــق زمانی 
بــرای همه تداعی شــد کــه در هفت 
سالگی نامه ای به مقصد خط مقدم جبهه 
ارسال کرد و گیرنده آن نامه پدرش بود. 
محمدحسین در نامه نوشته بود: »باباجان 
سالم، حال شما خوب است؟ من دارم 
درس خودم را خیلی خوب یاد می گیرم 
برای اینکه باســواد شوم و چشم آمریکا 
را درآورم.« با این عشــق بزرگ شــد و 
سرانجام روز 28 آبان 1393 مصادف با 
17 محرم در دفاع از حرم مطهر حضرت 
زینب)س( به درجه رفیع شهادت رسید. 
پیکر مطهرش با حضور پر شــور مردم، 
تشــییع و در امامزاده علی اکبر چیذر در 

کنار دایی شهیدش به خاک سپرده شد.

   قبیله عشق    

جبهه

»ما که جز تکلیف کاری دیگر نداریم، اگر ما به 
اجتهاد خودمان برای خودمان تعیین مسئولیت 
کنیم این غلط اســت. وجود امــام، امروز برای 
ما معیار اســت. راه او راه سعادت و انحراف از 
راهش خسران دنیا و آخرت است و من با تمام 
وجود این اعتقاد را دارم که شناخت و مبارزه با 
جریان هایی که بین مسلمین سعی در به انحراف 
کشــیدن انقالب از خط اصیــل و مکتبی آن را 
دارند، به مراتب حساس تر و سخت تر از مبارزه 
با رژیم صدام و آمریکاســت.« این قســمتی از 
وصیت نامه شــهید واالمقام محمد بروجردی، 
مسیح کردســتان درباره اهمیت شناخت مردم 
بــرای تداوم انقالب و مبــارزه با ضد انقالبیون 

است. 
برخــی افراد افــزون بر اینکه رشــادت ها، 
جانفشــانی ها و هدف گذاری  زندگی شان یک 
دوره کامل زندگی فردی است، دیگر امتیازاتی 
هم دارند کــه زندگی عمومی و حکومتی مردم 
را هم تحت شــعاع خود قرار می دهد. شــهید 
بروجــردی یکــی از این افراد اســت که جنبه 

مدیریتــی زندگی اش در عرصه هــای گوناگون 
می تواند ماه ها تحقیق و بررســی شود تا چراغ 
راهی برای مدیران بخش های گوناگون کشوری 

و لشکری باشد.
برخــی از تدابیــر و نظارت هــای شــهید 
بروجردی در عملیات های کردســتان که احمد 
علی نــژاد در کتاب »مدیریت شــهدا در جنگ 

کردستان« جمع آوری کرده، به قرار زیر است: 
1ـ مردم بــاوری و اعتمــاد بــه مــردم: اهمیت 
موضوع اعتماد به مردم چنان در مغز اســتخوان 
شــهید بروجردی ریشــه دوانده بود که بارها و 
در موقعیت های مختلف به آن گوشــزد می کرد 
و می گفــت: از آنجایی که اســالم و به تبع آن 
حکومت اســالمی یک مسئله فطری است و با 
فطــرت مردم ســر و کار دارد، اگر ما فطر مردم 
را بیدار کنیم و امنیت را برای آنان فراهم آوریم، 
به طور مسلم مردم به سمت اسالم و حکومت 

اسالمی خواهند آمد.
2ـ جدا کردن صف مردم از ضد انقالب: باران 
مودت و مهربانی شهید فقط سمت مردم انقالبی 

نبود؛ بلکه با عناصر ضد انقالب هم تا جایی که 
می توانســت برخورد علمی و عاطفی داشت تا 

آنان را به صراط مستقیم برگرداند.
3ـ رعایت مردم در درگیری ها.

4ـ عملیات اطالعاتی برای آگاهی از عملکرد و 
برنامه های منافقین تجزیه طلب.

شــهید بروجردی کار خود را در کردستان با 
افراد محدودی آغاز کرد. او زمانی به کردســتان 
رفت که در اثر سیاست  سازشکارانه دولت موقت 
و خیانت هیئت به اصطالح حسن نیت، جوانان 
حزب اللهی در این خطه به دست ضد انقالبیون 
ملحد، مظلومانه به شهادت می رسیدند. او در 
این منطقه با مشکالت فراوانی روبه رو بود؛ اما 
هیچ گاه ناراحتی درونی خود را آشکار نمی کرد 
و با استواری و صالبت به دیگران روحیه می داد 
و با مشــغله فراوانی که داشــت، ساعت ها به 

صحبت های برادران گوش می داد.
در حقیقت، شهید بروجردی حق بزرگی به 
گردن کردستان داشت و دارد. او بارها می گفت: 
»آن کس که مردم کردســتان را دوســت دارد، 

می توانــد در کردســتان کار کنــد.« او با اینکه 
بسیار نرم و مالیم بود؛ اما در برابر گروهک های 
منحرف و افراد خودفروخته و وابسته با شدت و 
با مبنای »اشداء علی الکفار« برخورد می کرد. 
او معتقد بود، نباید لحظه ای پاکسازی کردستان 
متوقف شــود. از همین  رو،  اگرچه به کارهای 
تبلیغی، فرهنگی، اقتصــادی و عمرانی اعتقاد 
داشــت، اما می گفــت: »ابتدا بایــد منطقه را 

پاکسازی کرد و بعد به امور دیگر پرداخت.«

   کتابخانه    

وهک ها مسیح کردستان در کارزار گر
تلخیص کتاب مدیریت شهدا در جنگ کردستان - 4

یک سالی بود که صدای شیپور جنگ در ایران پیچیده 
بود و این مهمان ناخوانــده  انگار آمده بود که بماند. 
پیشروی های دشمن در جنوب و غرب کشور روز به 
روز داشت قوت می گرفت؛ برای همین باید معجزه 
یا دســت کم حماسه ای شــکل می گرفت. از همین 
رو، رزمندگان اسالم روی کاغذ تصمیماتی را اتخاذ 
کرده بودند. آنها می خواســتند از عملیات محدود با 
محوریت فریب دشمن بهره بگیرند. رزمندگان اسالم 
باید سلسله عملیاتی را در غرب کشور پیاده می کردند 
تا از طرفی مانع حرکت دشمن در جنوب کشور و نفوذ 
هرچه بیشتر دشمنان در غرب کشور شوند و از طرفی 
هم  باید جبهه غرب کشور را فعال نگه می داشتند تا 
سرعت تهاجم دشــمن از دو سمت جنوب و غرب 
کشــور کاهش یابــد. از این رو، عملیــات »مطلع 
الفجر« از ساعت 3 بامداد، روز بیستم آذرماه 13۶0 
با تالش رزمندگان اســالم در ارتش و سپاه با رمز یا 
مهدی)عج( ادرکنی و با هدف آزادسازی بلندی های 
شهر گیالنغرب و به منظور تصرف ارتفاعات شیاکوه، 
چرمیان و تنگ قاسم آباد به مرحله اجرا درآمد و این 

عملیات به مدت 27 روز ادامه داشت.
در این عملیات، ســرداران شهید ابراهیم هادی، 
داریوش ریزوندی و صفر خوشــروان فرماندهی سه 

محور مهم در جبهه گیالن غرب را بر عهده داشتند.
مدیریت و هدایت عملیات نیــز از طریق چهار 
پاســگاه فرماندهی انجام می شد که این پاسگاه های 
فرماندهی با نام های امام خمینی)ره(، شهید رجایی، 
شهید باهنر و شهید بهشتی انجام وظیفه می کردند و 
هدایت و مدیریت کامل عملیات با مرکز فرماندهی 

امام خمینی)ره( بود.
در پی عملیــات پیروزمندانه ثامن االئمه)ع( و در 
نتیجه پیگیری راهبرد آزادسازی مناطق اشغالی، مقرر 
شــد عالوه بر عملیات های بزرگ )سلسله عملیات 
موسوم به کربال( چند عملیات محدود در جبهه های 
میانی و شمالی انجام شود تا افزون بر مشغول داشتن 
نیرو های دشمن در آن مناطق، از گسیل آنها به سوی 

جبهه جنوب ممانعت به عمل آید.
اولویت و اهمیت فوق العاده و حیاتی برای عقب 
راندن دشمن از مناطق عملیاتی جنوب، فرماندهان 
نظامی ایران را وادار کرده بود تا تالش اصلی خود را 
در این منطقه متمرکز کنند و حتی مسئوالن عالی رتبه 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران نیز خواستار گسیل 
امکانات عمومی به ســوی منطقه عملیاتی جنوب 

بودند.
ایــن در حالی بود کــه عملیات هایی در ســایر 

مناطق)غرب و شمال غرب( با حداقل امکانات اداره 
 در هیچ رده ای در منطقه غرب 

ً
و انجام می شد و تقریبا

و شــمال غرب نیروی احتیاط کافی وجود نداشت. 
یگان های دشمن در پیشروی اولیه خود در جبهه های 
غرب ایران، ارتفاعات حســاس، مهم و مشــرف بر 
منطقه را اشغال کرده و مواضع پدافندی را متکی به 
این ارتفاعات سازمان داده و با اشغال نقاط سرکوب 
و دیده بانی مناســب، هرگونه حرکات خودی را در 
مسافات دور زیر نظر داشتند و با طوالنی  شدن جنگ، 
مواضع پدافندی خود را نیز بــا میادین مین متراکم 
مستحکم کرده و نفوذ به آن را بسیار مشکل کردند؛ 
به گونه   ای که بیشــتر حمالت با ناکامی مواجه شده 
و نگهداری هدف های کوچــک با پاتک های مکرر 

دشمن روبه رو می شد و بسیار سخت می نمود.
پشــتیبانی از عملیات های منطقه جنوب ایجاب 
می کرد ســکون و آرامشی که به نفع نیروهای خودی 
نبــود، در منطقه غرب بر هم زده شــود؛ بنابراین در 
راســتای تدبیر نیروی زمینی ارتش ایران و به منظور 
تقلیل فشار دشــمن، از اوایل مهرماه    13۶0تالش 
برای یافتن منطقه ای به منظور انجام تهاجم به دشمن 
آغاز شد. بر این اســاس، در صحنه عملیات غرب، 
عملیات »بازی دراز)مرحله یکــم(« در منطقه نبرد 
ســرپل ذهاب و گیالن غرب اجرا شــد. پس از این 
عملیات، قرارگاه عملیاتــی نیروی زمینی در غرب، 
طرح کلی عملیاتی به نام طــرح »تبوک« تهیه و در 
خرداد ماه13۶0 منتشر کرد که در آن تدبیر کلی این 
فرماندهی برای طرح ریزی و هدایت عملیات آفندی 

در صحنه مناطق عملیاتی غرب مشخص شد.
مأموریت کلی لشکرهای 28 سنندج، ۶4 ارومیه، 
81 کرمانشــاه و تیپ 58 ذوالفقار و گردان های پیاده 

سپاه پاسداران انقالب اســالمی و بسیج مردمی در 
زیر امر قرارگاه عملیاتی غــرب، این بود که با تقدم 
پدافند در خطوط تماس با نیروهای متجاوز، عملیات 
آفندی را به نحوی طرح ریزی و اجرا کنند که در غرب 
مریوان ارتفاعات مرزی حوالی روستاهای باشماق و 
بایوه، در منطقه جوانرود ارتفاعات کاری و در منطقه 
کرمانشاه ارتفاعات گاومیشان، قراویز، تنگ قاسم آباد، 
چرمیان، شیاکوه و زله زرد از اشغال دشمن آزاد شود.

بر اســاس این طــرح عملیاتی، تــالش اصلی 
عملیات به لشکر 81 زرهی محول شده بود. در این 
موقع، تیپ 58 پیاده ذوالفقــار، در منطقه عملیاتی 
این لشکر و در محور گیالن غرب گسترش پدافندی 
داشت. در طرح عملیاتی تبوک، به لشکر 81 زرهی 
مأموریت داده شــده بود که با اعضای سازمانی خود 
در محور عمومی ســرپل ذهاب ـ قصر شــیرین و با 
تیپ 58 پیاده در محور گیالن غرب ـ قصرشــیرین، 
نقاط حساس تاکتیکی را تصرف کند و بعد بر حسب 
ایجاب وضعیت نبرد را به ســمت غرب ادامه دهد. 
لشــکر 81 زرهی بر مبنای این مأموریت، در تاریخ 
11 شــهریور ماه 13۶0 عملیات آفندی مرحله دوم 
»بازی دراز« را اجرا کرد که قسمتی از آن پیشروی در 

محور گیالن غرب بود.
در ادامه این تالش، لشــکر 81 زرهی عملیاتی 
دیگر به نــام »مطلع الفجر« تهیــه و در30 آبان ماه 
13۶0 آن را منتشــر کرد. مأموریت اصلی لشکر 81 
زرهی در عملیات »مطلع الفجر«، تصرف ارتفاعات 
چرمیان و شاه کوه)شیاکوه( بود. برای اجرای عملیات 
»مطلع الفجر« تیپ 3 زرهی لشــکر 81 در شمال و 
تیپ جدیدالتأسیس 58 ذوالفقار، در جنوب محور 

گیالن غرب ـ قصرشیرین در نظر گرفته شد.

اهــداف عملیات مطلع الفجر تصــرف و تأمین 
ارتفاعات شــیاکوه، چرمیان و تنگ قاسم آباد، درگیر 
کردن نیروهای متجاوز بعث عراق در مناطق عملیاتی 
غرب کشور به منظور ســهولت در اجرای عملیات 
رزمندگان اسالم در مناطق عملیاتی جنوب، فراهم 
آوردن شرایط الزم برای تسهیل اجرای عملیات های 
آفندی نیروهای خودی در منطقه گیالن غرب و وارد 
آوردن خسارات و تلفات به متجاوزان بعث عراق بود.

مأموریت تیپ 3 لشکر 81 زرهی، حمله از شمال 
به جنوب  غرب و تصــرف ارتفاعات تنگ کورک و 
شمال تنگ قاسم آباد و مأموریت تیپ 58 ذوالفقار، 
حمله به ســمت شــمال غربی و تصرف ارتفاعات 
چرمیان و شــیاکوه در جنوب تنگ قاســم آباد بود. 
در آخرین برآورد اطالعاتی که لشــکر 81 زرهی از 
نیروهای دشمن به عمل آورد، حدود 18 گردان زرهی 
با چهار قرارگاه تیپ و یگان های توپخانه دشــمن در 
منطقه نبرد گیالن غرب و سرپل ذهاب، در مقابل تیپ 
3 زرهی و تیپ جدیدالتأسیس 58 ذوالفقار خودی 

صف آرایی کرده بودند.
نتایج این عملیات را می تــوان اینگونه توصیف 
کرد، اگر چه قوای جمهوری اســالمی نتوانســتند 
اهداف به دست آمده در این عملیات را تثبیت کنند 
و نگه دارند، ولی موفق شــدند طی 17 روز درگیری 
ضمــن وارد آوردن تلفات زیاد بر دشــمن ـ 2 هزار 
کشــته و زخمی و 140 اسیر ـ تجاربی را برای انجام 
عملیات های بعدی به دســت آورنــد. از جمله این 

تجارب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 ـ در ادغام نیروهای ســپاه و ارتش افزون بر مسئله 
فرماندهی آنچه در هدایت نیروها تعیین کننده است، 
سیستم مخابراتی است. از آنجا که سیستم مخابراتی 
 تحت اختیار تیپ ذوالفقار ارتش قرار 

ً
عملیات کامال

داشت، هدایت نیروها در طول عملیات با مشکالتی 
مواجه شده بود.

2 ـ در مناطــق صعب العبور و کوهســتانی، تدارک 
و پشــتیبانی نیروهای عمل کننده امری بسیار حیاتی 

است.
3 ـ روحیه شــهادت طلبی اگر چه بسیاری از موانع و 
کمبودها را مرتفع می کند، ولی باید همراه با آمادگی 
جسمی و روحی فرد رزمنده باشد؛ به ویژه در مناطق 
کوهستانی که آموزش ها و آمادگی های خاص خود را 

می طلبد.
4 ـ برخالف دشــمن، آتش قوای نظامی جمهوری 
اسالمی در مواضع دشــمن روی ارتفاعات اندک و 
بی تأثیر بــود. این موضوع افزون بر کمبود مهمات به 
ضعف دیده بان های ارتش باز می گشت. فرماندهان 
سپاه در این عملیات دریافتند، باید حتی االمکان یک 
گروهان  دیده بانی آتش تشکیل داده و ضمن آموزش 
آنها، حداکثر بهره برداری را از حداقل آتش  موجود در 

مناطق ببرند.

گران بها تجربه های 
مروری بر عملیات مطلع الفجر و نتایج آن

حسن نوروزی
خبرنگار
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پاسدار

وزهای سخت سردار ر

  چرا یارانه اتکا ابتدای 
هر ماه واریز نمی شود؟

09120001373/ سالم و درود، یک سال 

پیش برای کارت ایثارگری مراجعه کردم 
و تمام مدارک را به ســپاه ورامین دادم؛ اما  
هر بار به دالیل مختلف این کمیســیون را 

تشکیل نمی دهند.
09120008949/ برای مقدمه و تشــویق 

طرح جوانی جمعیت، شایسته است برای 
جوانانی که به تازگی ازدواج کرده اند و نیز 
برای کمک به معیشت و امور زندگی شان 
یک سهمیه خودرو اختصاص داده شود./ 

»موسیوند«
09120008949/ چرا کمیسیون اصل ٩0 

مجلس درباره تخلفــات فاحش و مبین و 
خسارت هنگفت وارده به ملت و کشور از 
سوی دولت حسن روحانی پیگیری جدی 
نمی کند؟ مردم از نمایندگان مجلس انتظار 
ایفای وظایف محوله و پرهیز از مماشات و 

سکوت را دارند./ »همدانی«
09140004136/ با ســالم، چرا سنوات 

تحصیــل دانش آموختــگان را محاســبه 
نمی کنند؟

09170003721/ بــا عــرض ســالم و 

خداقــوت، نهایت بی عدالتی اســت که 
نیروی خریدخدمت بــدون بهره مندی از 
خدمات با ایــن اوضاع اقتصادی خدمت 

 رسیدگی فرمایید.
ً
کند. لطفا

09180000576/ چــرا اســناد جنایات 

منافقین به صورت محرمانه ذخیره شــده 
و در دســترس مــردم نیســت؟ جوانان 
فریب خورده در خیابان، کومله معلوم الحال 

و منافقین را منجی خود می دانند!
 در مورد 

ً
09190007941/  ســالم، لطفا

گرانی ســوخت و ســایر اقالم در اروپا و 
اینکه اروپاییان جرئت اعتراض ندارند هم 
صحبت شود. یک بســته هیزم ۶تایی، در 

فرانسه 20 دالر.
 یارانــه اتــکا، 

ً
09330001858/ لطفــا

همزمان با اعمال تخفیف حداکثری در اول 
ماه واریز شود. /با تشکر، جهانگیری

جای  به  خودروسازان   /09900009451

بهبــود وضع بــازار و کاهــش قیمت ها، 
متأسفانه هر روز وضعیت را آشفته تر کرده و 
طرح عرضه خودرو در بورس با قیمت های 
کذایی را دنبال می کنند و جالب است هر 
بار در رسانه ملی تکرار می کنند برای تولید 
هر دســتگاه خودرو ضرر و زیان فاحشی 
داده و ایــن زیان انباشــته در حال افزایش 
است! بهتر نیست این کارخانه های تولید 

ضرر تعطیل شوند؟
مســرت بخش  09120009836/ خیلی 

بــود این خبر کــه هیئت دولــت در نحوه 
محاســبه و پرداخت حقوق هــا در برنامه 
سال آینده تجدیدنظر می کند باالخره مدیر 
یا زیرمجموعه ای که کارمند و مســتخدم 
دولت هســتند، از کارمند جــزء تا وزیر و 
مدیر کل و... اگــر کاری را که باید انجام 
دهنــد، انجــام ندهند، حقوق هــم نباید 
بگیرند. چقدر رئیس جمهور به دستگاه ها 
فرصت داد تا به پنجره واحد وصل شــوند 
و نشــدند، اگر حقوق شــان قطع شود تا 
وصل شوند ظرف سه روز مشکالت حل 

می شود.  
ثریا  برنامــه  مســتند   /09360003266

دربــاره کشــور ونزوئال را دیــدم و نمونه 
موفق فروشــگاه اتکا در این کشور خیلی 
برایم جالــب بــود، چطور در عــراق و 
ســوریه و لبنان که مرز زمینی داریم، این 
فروشگاه ها تأسیس نمی شــود، در حالی 
که فروشــگاه های زنجیره ای ترکیه در این 

کشورها فراوان هستند؟ 

   روی خط    

 BBBB شهید اجاقی چه سالی و کجا متولد شد 
و در چه نهادی مشغول خدمت بود؟

حســین هفتم مرداد 1371 در تبریز متولد شــد و 
پس از پایان تحصیالتش در دانشــگاه، هفت سال 
پیش در اداره غله آذربایجان شرقی به عنوان نیروی 
شــرکتی راهبری فعالیت خود را آغاز کرد. حسین 
کارشناسی ارشــد خود را در رشته حسابداری، زیر 
شاخه حسابرسی از دانشگاه آزاد صوفیان اخذ کرد. 
البته مدرک کاردانی خود را از دانشــگاه آزاد اسکو 
و کارشناســی خود را از دانشگاه علمی  و کاربردی 

غله گرفته بود. 

 BBBB از فعالیت های بســیج شــهید اجاقی  
بفرمایید.

حسین از همان بدو ورود به مدرسه عالقه فراوانی به 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی داشت و بر همین 
اســاس از همان دوران دانش آموزی عضو بســیج 
دانش آموزی شــد و فعالیت خود را در بسیج از آن 
زمان آغاز کرد. در دوران دانشــجویی نیز در بسیج 
دانشجویی فعالیت داشــت و پس از پایان دانشگاه 
وارد بسیج محالت و مساجد شد و در نقش مسئول 
تدارکات برنامه های فرهنگی و همچنین نیرو های 
حفاظتی در پایگاه مسجد حاج شفیع فعالیت  کرد. 
حسین حدود دو ســال پیش مسئولیت فرماندهی 
پایگاه مســجد فاطمی حوزه عمار ســپاه تبریز را 

برعهده گرفت.

 BBBB.از ویژگی و روحیه شهید بفرمایید  
حسین فردی فعال و در همه فعالیت ها خودجوش 
بود و خستگی نمی شناخت. هر زمان هم می گفتم 
»مــادر این همــه فعالیت خســته ات نمی کند؟« 
می گفت: »قدم برداشــتن در این راه ها خستگی را 

می برد.«
حســین فقط فکــر و ذکــرش والیــت و امام 
حسین)ع( بود و اگر شهادت نصیبش شد، به دلیل 
عالقه ای بود که به امام حسین)ع( داشت؛ گویا همه 

توان و قوت خود را از این امام می گرفت.
حسین 17 ساله بود که به کربال رفتیم. آن موقع ها 
هــر از گاهی مداحی می کــرد و اغلب به حضرت 
علی اکبر)ع( متوسل می شــد. روز عرفه از حسین 
خواستند که در باب قبله مداحی کند و چون قدش 

کوتاه بود، زیر پایش چهارپایه گذاشتند و حسین باال 
رفت و مداحی کرد.

پس از مداحی که پایین آمد، تو گوشــش گفتم: 
»کم چیزی نیســت در کربال و روز عرفه صدایت 
بپیچــد، مراقب بــاش.« انگار همــان حرف من 
تلنگری شد و به محض آمدن به تبریز هیئت جوانان 
علی اکبــر)ع( را تشــکیل داد و با پــول تو جیبی و 
حمایت بزرگان آن را دایر کرد و پس از رونق دادن، 
آن را به هیئت عزاداری مســجد حاج شفیع متصل 

کرد.
در هیئت یک لحظه آرام و ســکون نداشــت و 
برنامه های مذهبی را از کار کوچک گرفته تا بزرگ، 
از چایی دادن تا رتــق و فتق امور هیئت را با جان و 
 خســتگی نمی شــناخت 

ً
دل انجام می داد و اصال

و می گفت حرکت برای بســیج و هیئت خستگی 
ندارد. همیشه آمادگی داشت و پای کار بود. درسی 

که من از حسین می گرفتم، خستگی ناپذیری بود.

 BBBB.از رابطه شهید با شهدا بفرمایید 
حســین ارتباط روحی تنگاتنگی با شــهدا، به ویژه 
شهدای گمنام داشت و معتقد بود هر حاجتی داشته 
باشیم، از شــهدای گمنام می توانیم بگیریم. برای 
همین وقتی شهید می آوردند، سر از پا نمی شناخت 
و به هر نحوی خود را برای آیین تشــییع شهدا آماده 

می کرد. 

 BBBB خاطره ای از شــهید درباره ارتباطش با  
شهدا برای مان بگویید.

یک روز شهیدی گمنام آوردند تربیت معلم الزهرا، 
با چه جان و دلی برای آنها اطالع رســانی و مراسم 
برگــزار کرد؛ بــه گونه ای که یکی از مســئوالن آن 
دانشگاه زمان تشییع خود حسین گفت: »همانطور 
که حســین تالش کرد برای مراسم شهید گمنام که 
پر شــور برگزار شود و سر از پا نمی شناخت، ببینید 
در تشــییع خودش چه جمعیتی بــرای بدرقه اش 

آمده اند.«
یک بار هم پس از ســی ســال که پیکر شــهید 
آذرآبــادی حق در تفحص شــهدا پیدا شــده بود، 
پدر و مادر این شــهید را با ماشین خود و از طریق 
بخش ویژه فرودگاه پای پــرواز برده بود. می گفت 

می خواستم با این کار مادر شهید را خوشحال کنم.

 BBBB از نحوه شهادت و خبر شهادت شهید  
اجاقی بفرمایید.

ساعت دو و نیم بامداد 29 شهریور از زیارت اربعین 
رسیدم میدان امام حســین)ع(؛ دیدم حسین آمده 
است اســتقبالم. دو کوله داشتم؛ آنها را برداشت و 
شــوخی کرد و گفت: »مادر برای من چه آوردی؟« 
گفتــم: »برایت دعــای بزرگی کردم زیــر قبه امام 
حســین)ع(؛ دعا کردم که عاقبت بخیر شــوی«؛ 

خندید.
رســیدیم خانــه و صبح طبق معمــول هر روز 
سرکارش رفت. شب بود که آمد )در تبریز اغتشاش 
بــود(؛ مادر و خواهرانم هم بــه دیدنم آمده بودند. 
وســایلش را برداشــت و گفت مادرجان می روم و 

برمی گردم، رفت.

ظهر 30 شــهریور که از ســر کار آمد به خاطر 
خســتگی ســفر)پیاده روی اربعین( چندان حالی 
نداشتم، خودم را به خواب زدم، دیدم رفت آشپزخانه 
و غذایش روی گاز بود، برداشــت و خورد و از خانه 
خارج شــد. عصر ساعت هفت ونیم بود که پدرش 
آمد خانه و گفت: »طرف های قونقاباشــی شــلوغ 
است، از حسین خبری نداری؟« گفتم: »نه«. زنگ 
زدم یک بار در دسترس نبود و بار دوم زنگ خورد و 
جواب نداد. گفتم حتما درگیر کاری است و جواب 

نمی دهد. نگو همان موقع به شهادت رسیده است.
کمی پس از آن چون برادرش نیز رفته بود پایگاه، 
دوستانش زنگ زدند که مهدی بی قراری می کند و 
انگار برای حسین اتفاقی افتاده است. گفتم اطالع 
ندارم، پســرم مهدی گوشــی را گرفت و پرســید: 
»مامان چه خبر از حســین؟« گفتــم: »زنگ زدم 
جواب نداد.« گفت: »پس مامان حسین شب خانه 
نمی آید.« من هم به همین خیال که گفت آماده باش 

هستند، راحت نشستم.
یک ساعت از این ماجرا گذشت که تلفن خانه 
زنگ زد. گوشــی را برداشــتم دیدم فرد ناآشنایی 
است و همسرم را خواســت، فقط دیدم بله و خیر 
رد و بدل شــد که پس از قطع کردن، همسرم گفت: 
»انگار حســین تصادف کرده اســت و بیمارستان 
بهبود است.« نیم ســاعت از این موضوع نگذشته 
 به قول معروف 

ً
بود که دیدم چند نفــر آمدند و مثال

می خواستند ما را آماده کنند، از اینجا و آنجا حرف 
می زدند تا خبر حسین را بدهند.

آخر سر گفتند حســین چاقو خورده و زیر عمل 
است و احتمال موفقیت عمل هم 50 درصد است. 
احتمال دارد مقاومت نکنــد، من گویا منگ بودم، 

گفتم خیر است ان شاءالله.
یک ربع نگذشــته بــود که زنگ خانــه به صدا 
درآمد، دیدم از حوزه عمــار آمدند. یکی از آنها را 
می شناختم، نشســت و نگاهی به من کرد و گفت: 
»حاج خانم تبریک عرض می کنم، حســین شهید 

شد.«
بدون هیچ واکنشی چون وضو هم داشتم و تازه 
نماز مغرب را خوانده بودم، رفتم حیاط و رو به قبله 
دستم را به سینه گذاشتم و گفتم: »السالم علیک یا ابا 
عبدالله«. آقا چه زود حرف من را شنید و فرزندم را 

عاقبت بخیر کرد.

آقا حاجتم را برآورده کرد
 گفت وگو با مادر شهید امنیت، حسین اجاقی زنوز

از آغاز انقالب اســالمی تاکنون که بیش از چهار دهه گذشــته، برهه ای نبوده است که دشمنان برای مقابله با آن بیکار بنشینند. انقالبی که با خون هزاران شهید و 17 
هزار شهید ترور در برهه های گوناگون انقالب مسیر پیشرفت خود را طی می کند. مسیری که برای ادامه آن نیز جوانانی برومند سینه سپر کردند تا خدشه ای به خاک و 
ارزش های آن وارد نشــود، چراکه به شعار »هیهات من الذله« ایمان دارند. »حسین اجاقی زنوز« نیز از جمله آن جوانان برومندی بود که در سی ام شهریور امسال ـ که 
دشمنان آتش تفرقه را در جای جای کشورمان شعله ور کردندـ برای دفاع از امنیت نظام و اسالم و ناموس در شهر تبریز در برابر اغتشاشگران سینه سپر کرد و عاقبت به 

شهادت رسید. رشادت همین جوان تبریزی بهانه گفت وگوی ما با مادرش، »رباب حقایق شریف« شد، آنچه می خوانید حاصل این گفت وگوست.

رقیه غالمی
خبرنگار

به بهانه عروج شهادت گونه مدیر جهادی مهندس رستم قاسمی

مهندس رســتم قاســمی عهده دار بزرگ ترین و 
مهم ترین پروژه اقتصادی دولت ســیزدهم، یعنی 
نهضت ملی مسکن که به دلیل بیماری در میانه راه 
از دولت مردمی جلو شــده بود، صبح 17 آذر به 

دیار باقی شتافت.
مرحــوم قاســمی  در ماه های گذشــته با وجود 
درگیری بــا بیماری صعب العالج  پیگیر اجرای 
برنامه های دولت ســیزدهم بــود ، اما در نهایت 
پیشرفت  بیماری به جایی رسید که وی را مجبور 
به تقدیم اســتعفا  از دولت کرد. حجت االسالم 
و المسلمین رئیســی نیز برخالف میل باطنی و 
شــرایط جسمانی سردار قاســمی این استعفا را 
بپذیرد تا ســرانجام  »مهرداد بذرپاش« با جلب 
اعتماد نمایندگان تصــدی وزارت راه را برعهده 
بگیرد. رستم قاسمی پس از تحمل  دوره طوالنی 

بیماری  به یاران شهید پیوست. 
اما رستم قاسمی که بود؟ سردار رستم قاسمی 
از جانبازان و پیشکسوتان دفاع مقدس، از مدیران 
و فرماندهان نیروی دریایی ســپاه، فرمانده وقت 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، وزیر نفت 
دولت دهم، معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه و 
در نهایت وزیر راه و شهرســازی دولت سیزدهم 
بود که در تمامی مسئولیت هایش طی این سال ها 
به ســبب توانایی باال همیشه نقطه امید و خصم 

دشمن بود. رســتم قاســمی طالیه دار مقابله با 

جنگ اقتصادی دشــمن بــود. دوره تصدی او بر 

قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( همزمان با 

خروج پیمانکاران بــزرگ خارجی از پروژه های 

نفتی شد. بر این اســاس، در دوره او این قرارگاه 

ورود جــدی به حوزه نفت و انــرژی پیدا کرد. با 

تصدی او بر وزارت نفت پروژه های مهمی نفتی، 

همچون ســتاره خلیج فارس و فازهای مختلف 

پارس جنوبی به سرعت شــروع شد، اما پس از 

روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم که ابعاد 

مختلف جنگ اقتصادی هر روز نمایان تر می شد 

تاریخ  اقتصادی  و سرســختانه ترین تحریم های 

علیه کشورمان با نقطه زنی و بی کفایتی مدیریتی 

در دولت، حلقه محاصره معیشت مردم را تنگ تر 

می کرد، این بار هم سردار سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی با اســتفاده از توان این مرحوم با ایجاد 

واحد اقتصادی نیــروی قدس بحث فروش نفت 

ایران را پیگیری کرد. این موضوع را خود مرحوم 

رستم قاسمی به تازگی در برنامه تلویزیونی صف 
اول صدا و ســیما رسانه ای کرد؛ یعنی درست در 
زمانی که کشور از بی کفایتی و کارنکردن مسئوالن 
دولتــی رنج می برد، رســتم قاســمی هم نفت 
می فروخت و هم به دنبال ایجاد نفع اقتصادی از 
حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه و عراق 
بود. یکــی از ثمرات مدیریت وی بر این حوزه به 
جز فروش نفت و ممانعت از صفر شدن صادرات 
نفت ایران، قرارداد بلندمدت امتیاز معادن فسفات 
سوریه بود که منفعت اقتصادی بسیار باالیی برای 

کشور داشت. 
در واقع، رســتم قاســمی ســرباز جبهه های 
مبارزه و مقابله با دشــمنان انقــالب بود؛ روزی 
در جبهه های هشــت ســال دفاع مقدس، روزی 
در جبهه ســازندگی، روزی هــم در جبهه جنگ 
اقتصادی و جبهه مقاومــت و آنقدر به این جنگ 
متعهــد بود که تــا آخرین توان ممکــن، خود را 
برای پیــروزی جبهه حق گذاشــت و در آخرین 
مأموریت خود برای حل این مشــکل اقتصادی 
کشور، یعنی مسکن، در اثر شدت یافتن بیماری 
ناتوان شد و درگذشت. جا دارد نام شهید را بر وی 
نهاد؛ شــهیدی که در جبهه های مختلف همواره 
با مجاهدت هایش ثمرات مهمی را برای کشور 

داشته است.
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 باغبان

پروانــه را چه باک از ســوختن و رفتن. 
همین که شــمعی روشن شــود، پروانه  
بهانه رفتنش مهیاست. در گوشه گوشه 
این وطن چه پروانه ها که به آتش زدند؛ 
پروانه هایی که به پیله های ابریشمی دنیا 
پشــت کردند و در موطن حقیقی خود 

جای گرفتند.
این خاصیت پاکدالن عرصه عشــق 
اســت که جان را به تمنــای وصال یار 
معاوضــه می کنند. آنها کــه در روزگار 
چشم ها و پیشــانی ها، سراغ قلب هایی 
را می گیرند که از چشمه های الیتناهی 
که  آنهایی  معرفت سیراب می شــوند. 
فــرق بین حــق و باطــل را می فهمند. 
دوست و دشمن را سوا می کنند. بارانی 
از نور هستند که در دهلیز تاریخ، معنای 

انسانیت را به یادگار می گذارند.
آقای من! یا صاحب الزمان)عج( هر 
گلی که از خون این شــهیدان می روید، 
برگی از تاریخ را جلوه می دهد. جلوه ای 
که صراط مستقیم را پررنگ تر می کند. 
شــوکی به روزگار غیرانسانی انسان ها 
می دهد و گلی به گلستان آمدن تان اضافه 
می کند؛ پس بیایید که این باغ بی باغبان 

صفایی ندارد.

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام صادق)ع( فرمودند: دعا پیوســته در حجاب اســت تا آنگاه که بر محّمد و خاندان محّمد صلوات 
 دعایی را که از دلی غافل و بی توجه سر زند، اجابت نمی کند. پس هرگاه 

ّ
فرستاده شود. خداوند عزوجل

دعا کردی، با دلت به خدا روی آور و یقین بدان که در این صورت دعایت مســتجاب می شود. هر زمان 
که بدنت به لرزه درآمد و چشمانت گریان شد و دلت تپیدن گرفت، آن لحظه را برای دعا کردن غنیمت 
شمار که به خواسته ات عنایت شده است.                                                 بحاراالنوار، ج 12، ص 124

 تأثیر دعا
   صادقانه    

شکرگزاری به داشته های تان برکت می دهد. شکرگزاری سبب می شود سریع تر به خواسته های تان برسید. 
با دقت به زیبایی های اطراف تان نگاه کنید. آنها آمده اند تا شما را از حس بد و ناامیدی خالی کنند و برکت 
و ثروت را به دنبال بیاورند. شــکر کردن روح را پاک سازی کرده و مسیر را به سمت خدا هموار و پربار 

می کند.

باشیم شکرگزار   
   صبحانه    

رهبر معظم انقالب ایام فاطمیه و همچنین 
روز میالد حضــرت زهــرا)س( را ایام 
توسل می دانند و به چندین نفر از مداحان 
فرموده بودند که فهرســت دعا و حاجاتی 
دارنــد و در ایام فاطمیــه آن را از خداوند 
طلــب می کنند تــا به واســطه حضرت 
زهرا)س( به ایشــان دهد. در خصوص 
روضه حضرت زهرا)س( هم ایشان تأکید 
دارند که به معارف فاطمی بیشتر پرداخته 
شــود. در روضه خوانی فضایل و مناقب 
گفته شــود و الگو های رفتاری ایشان بیان 
زهرا)س(  حضرت  درخصوص  شــود. 
می توان جایگاه ایشــان در عوالم دیگر را 
طرح کرد که دســت ما از درک آنها کوتاه 
است، اما ایشان تأکید دارند که الگو های 
رفتاری ایشان، مانند اینکه به قدری عبادت 
می کردند که پای شان ورم می کرد یا توجه 
به همســایه ها با آن بیان معروف »الجار 

ثم الدار« گفته شود.
حضرت آقا می فرمودند: اگر بین بیان 
چند روضه یا ســرودن شعر مخیر شدید، 
ســراغ آن موضوعی بروید که بیشــتر به 
فضایــل و آموزه های اخالقــی و رفتاری 

ایشان پرداخته است.
یکی از بــرکات انقــالب هم همین 
بس که اگر تمام اشعار مرتبط با حضرت 
زهرا)س( از قرن چهارم تا پیش از انقالب 
را گــردآوری کنیم، در 100 صفحه جمع 
می شود که مرحوم احمدی بیرجندی این 
اشــعار را جمع کرده اســت، اما اگر تنها 
اشعار دهه های 70، 80 و 90 شاعران در 
خصوص حضرت زهــرا)س( گردآوری 

شود، چندین کتاب قطور می شود.

محمد زمانی، شاعر آیینی

ای وطن
غیر از آهنگ شادی شیطان
همه نغمه ها حزین هستند

ر گرفتند در گلوهامان
ُ
گ

بغض هایی که آتشین هستند
ای وطن! ای صالبت یکدست!

به کدامین گناه ناکرده ست؟
ه می خواهند،

ّ
ه تک

ّ
که تو را تک

گرگ هایی که در کمین هستند
کوهی از افتخارهایت را

دشمنانت ندیده می گیرند
مشتی از سنگ ریزه ها

 زیر ذّره بین هستند
ً
اّما دائما

در هیاهوی شبهه و تردید
در دل فتنه می توان فهمید

از کسانی که الف دین زده اند
چه کسانی به فکر دین هستند

در حرم بین مهر و سّجاده
تن چندین شهید افتاده

و گروهی که نعل تازه زدند
باز امروز روی زین هستند

ه ای که صدای قهقهه شان،
ّ

عد
هم صدا با خشاب تکفیر است

نکند لحظه ای خیال کنند
ایمن از آه »آرتین« هستند
آخر ماجرا قشنگ تر است

قّصه ختِم به نور خواهد شد
تا که روشن شود کدام گروه

وارث اصلی زمین هستند

محمدحسین مهدویان

   کتیبه سبز    

   داستان    

بغض

جلوی پایم ترمز کرد و با صدای خشنی 
گفت:  »بیا بــاال، بنزین تموم کردی؟« 
دســته  کمکی کامیون را گرفتم و خــودم را باال 
کشیدم. روی صندلی ولو شدم. برای اینکه بتوانم 
از ماشین های عبوری بنزین بگیرم، نیم ساعتی با 
باد تند پاییزی می جنگیدم. لیــوان چایی را داد 
دستم و با لهجه غلیظی گفت: »بزن گرم بشی!« 
چایی گرمم کرد، اما نگران ماشینی بودم که کنار 
جــاده رها کرده بــودم. انگار ذهنــم را خواند: 
»ناراحت ماشینت نباش بسپر به خدا! دکتری یا 
معلم؟ از این جاده کســی رد نمی شــه آخه!« با 

حالت بالتکلیفی گفتم: »مددکارم!«

ـ آها از اینایی که تو بهزیستی و اینا کار می کنن 
و پرورشگاه و... .

ســری تکان داد. حالتی بین تأسف و غم در 
چهره اش دیده می شــد. همانطور که از جاده پر 
پیچ وخم می گذشــت، ادامــه داد: »من اینجور 
بچه ها رو می بینــم خیلی غصه ام می شــه، یاد 
خودم میفتم، یــاد بچگیم، آقام مــرده بود، من 
دست فروشی می کردم، نگا نکن االن این ماشین 
زیر پامه و لبم خندون، غصه هایی دارم که هنوز 
تو سینه ام سنگینی می کنه، مرگ مادرم، سرطان 
داداشم، اما من مثل کوه سر جامم، من کوه نباشم 
بقیه به کی امید داشــته باشــن؟ یه وقتایی عیال 
می گه دلت ســنگه، نه والله، دلم سنگ نیست، 
دیگه به جای گریه صبــر می کنم، صبر می کنم 
چون خدا باالخره یه جا صبرش از بنده هاش سر 
می ره و خودش میاد سر وقت... روضه آقام امام 
حســین)ع( رو هم که می خونن، انگار یه بیابون 

توی گلوم ترک ترک می شه، اما اشکم در نمیاد، 
به نظرم یه مریضیه؛ ولی خدا از دل ما خبر داره، 
یه وقتا از این دستفروشــا کلی وســیله می خرم، 
بعدش می شــینم به یاد بچگیم غصه می خورم، 
اما خدا رو شکر می کنم. مردم فکر می کنن راننده 
بیابونو چه به این حرفا، اما نمی دونن سیب گلوی 
من از بقیه درشت تره ؛بس که بغض هامو خوردم 
و خودمو نگه داشتم تا کسی دلش نلرزه...« و بلند 

بلند خندید.
ـ نمی دونم چرا اینا رو به شــوما می گم آقای 
مددکار، ولی هر چی دســت رو سر این بچه ها 
بکشی، خدا دست به زندگیت می کشه... بیا اینم 

پمپ بنزین!
تشــکر کــردم و آرام پیاده شــدم، اما فکرم 
همچنان درگیر ســیب درشت گلوی راننده بود، 
گلویی که بغض های زیادی را در خود انبار کرده 

بود.

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

   یادمان    

صدای ماندگار انقالب
مردم غیور ایران به خصوص آنها که دســتی بــر آتش جنگ و خط مقدم 
داشتند یا هم سن و سال انقالب اسالمی بوده اند، نغمه های حماسی و زیبایی را 
به یاد دارند که با خود کوله باری از شوق وطن دوستی به همراه دارد. سرودهایی 
که در دل عاشقان میهن، شور دفاع و شجاعت را برمی انگیزد و چه کسی است 
که نداند گاه با همین ترانه ها و ســرودهای حماسی ملتی به خروش می آمد و 

دل هایی آماده نبرد، تا عقب راندن دشمن پیش می رفت.
سرود »آمریکا آمریکا« اسفندیار قره باغی از آن دست نغمه هایی بود که دل 
هر ایرانی را برای مقابله و مبارزه با استکبار جهانی می لرزاند. سرودی که هنوز 
هم تازگی دارد و در نوع خود بی نظیر است و جاودانه در گوش همه ما ماندگار 

شده، اگرچه سازنده و سراینده آن در خوابی ابدی فرو رفته اند.
اســفندیار قره باغی، اول بهمن ســال 1320 در تبریز به دنیا آمد؛ خواننده 
ایرانی که دارای مدرک معادل دکترای آواز کالسیک )درجه1 هنری( از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی بود.
او همانی بود که گفت: »من عاشــق این خاکم. خون من، جان من، یعنی 
وطن من! مگر بی وطن بودم، که غربت نشــین شوم. هر چند سال هایی را در 
خارج از کشور گذراندم ولی این دوری به قصد بازگشت بود. عرق ملی و صدا 

هر دو با هم حماسه می سرایند. به خاطر همین حس و حال بود که 847 ترانه 
ملی در زمان جنگ تحمیلی خواندم. بار موسیقی حماسی و ملی را به دوش 
کشــیدم. کار رزمی و میهنی کردم، آنچه که من کردم مثل اسلحه بزرگی بود 

علیه بیگانگان... .«
و چه درست و زیبا گفت. استاد قره باغی 17آذر در بیمارستان ولیعصر)عج( 

تبریز دار فانی را وداع گفت.

بســیاری از اوقات در زندگی زناشــویی و حتــی در رابطه با دیگران 
نقدهایی داریم که هنگام مطرح کردن شــان با طرف مقابل، موجب 
دل آزردگی او می شویم. اگر هم نقدها را بر زبان نیاوریم، امکان اصالح 
و بهتر شدن ارتباط و روابط را از دست خواهیم داد. پس برای نقد کردن 
چه کنیم و بهترین شیوه و روش در انتقاد از دیگران، به خصوص همسر 
چیست؟ رعایت برخی نکات آسیب نقد کردن را کاهش می دهد و به 

پیشرفت رابطه کمک می کند. به برخی از آنها اشاره می کنیم:
به دلیــل اینکه به هنگام نقد کردن، عزت نفس فرد مورد نظر مورد 
 در برابر نقد مقاوم هســتند )به 

ً
مخاطره قــرار می گیرد، افراد معموال

جز افرادی که عــزت نفس باالیی دارند...(. بنابراین ســعی کنید تا 
حد ممکن از روش های جایگزین استفاده کنید. برای نمونه، به جای 
اینکه کســی را به دلیل رعایت نکردن نظم نقد کنید، هنگامی که نظم 
را رعایت می کند، از او قدردانی کرده و با جمالتی غیرمســتقیم او را 
تشویق کنید. از او تعریف کنید. چندین کار مثبت و مهم فرد را در نظر 
بگیرید و قبل از هر انتقادی آنها را به زبان بیاورید. این کار به مرور زمان، 
باعث می شــود مقاومت او در برابر انتقاد شکسته شود و آن را بهتر از 

قبل بپذیرد.
 قصد کمک به او 

ً
قبل از نقد، نیت تان را با خود مرور کنید. آیا واقعا

 می خواهید در بعضی موارد انتقام را در 
ً
و اصالحش را دارید یا صرفا

 اثرگذار خواهد 
ً
پس انتقاد قرار دهید؟ نیت شما در صحبت تان حتما

بود. به ویژه اگر بعد از بحث یا انتقاد طرف مقابل باشد. این نکته را در 
نظر داشــته باشید که عالقه شخصی و نظرات فردی مبنای انتقاد شما 
نباشد، چرا که اثر نقد با بی منطقی و خودخواهی از بین خواهد رفت. 
 نظر مقابل را هم جویا شوید و با زبان نرم 

ً
درباره موارد انتقادی تان حتما

و محترمانه از او درباره نکات تان بپرسید.

 راه نرفته  

 نقد صحیح

»ترشی« چاشــنی  پرطرفداری اســت که در پاییز و زمستان و در بیشتر 
سفره های ایرانی  وجود دارد و البته در سراسر دنیا طرفداران بسیاری را به 
خود جلب کرده است؛ اما از آنجایی که پاییز و زمستان فصل ترشی درست 
کردن است، بسیاری از همین حاال به فکر خرید لوازم ترشی سال هستند، 
اما شــاید به مضرات آن فکر نمی کنند. عده ای دیگر نیز به اشتباه عقیده 
دارند ترشی یک عامل مؤثر در چربی سوزی است و باعث بقای طول عمر 
انسان ها می شود؛ اما شاید این گفته قدیمی ها هم خالی از اهمیت نباشد 
که »ترشــی نخوری یه چیزی می شی«. این حرف قدیمی ها بی حکمت 
نیســت؛ چراکه ترشــی موجب کندی حافظه و سرد شدن مغز می شود. 
سرکه یک ماده خوراکی ترش مزه و وجه مشترک تمام ترشی ها به علت 
جلوگیری از فساد خوراکی هاست؛ اما باید بدانید که سرکه با کارایی زیاد 
خود هم موجب ایجاد باکتری های مضر درون دســتگاه گوارش می شود 
و هم موجب از بین رفتن کیســه صفرا و کمک به سم زدایی کبد خواهد 
شد. همچنین، بهتر اســت بدانید مصرف سرکه به آرامی قند خون را در 
افراد دیابتی و غیردیابتی باال می برد. زیاده روی در مصرف ترشــی منجر 
به بروز چه بیماری هایی می شــود؟ بیماری هایی، مانند ضعف اعصاب، 
دیابت، چاقی، ام اس، پارکینسون، رعشــه، دمانس) زوال عقل( و صرع 
از خوردن بی رویه ترشــیجات ایجاد می شود و ترشی سرکه موجب نابود 
کردن حنجره و خلط پشت حلق می شود. همچنین، ترشی باعث تشدید 
بیماری آرتروز در افراد بزرگسال و میانسال می شود. به عقیده بسیاری از 
پزشکان، مصرف بی رویه ترشی احتمال ابتال به سرطان معده، زخم معده، 
اثنی عشر و سرطان مری را باال می برد. طبق تحقیقات علمی انجام شده، 
خوردن زیاد ترشی موجب کاهش سیستم ایمنی دستگاه گوارش در بدن 
افراد می شود. پس بهتر است استفاده از این چاشنی خوشمزه به طور مداوم 

نباشد تا از مضرات سرکه، آن هم سرکه صنعتی به دور باشیم.

    سالمت    

 ترشی به اندازه!
محمد مفیدی
مشاور خانواده

زهره مهدوی
کارشناس   تغذیه

   کتاب    

گرگ و میش روزهای آشوب
در روزهــای پر تالطمی که بعضی از نقاط ایران 
اســالمی با توطئه های فرصت طلبان و دشمنان 
قسم خورده اش به آشوب کشــیده شد، وقت آن 
رسید که عاشقان والیت و دوستداران ایران در راه 
دفاع از میهن با هر چه در توان دارند، قدم برداشته 
و در راه وطن جانبازی کنند. گروهی از شاعران 
حماســی و آیینی نیز به خیل عظیم جان بر کفان 
پیوســته، در حد بضاعت خود و با همت شاعر 
گرانقدر »محمدحســین انصاری نژاد« کتابی با 
عنوان »مجموعه شعر گرگ و میش« گرد آوردند 
و در محکومیت آشوب ها و شبیخون ها قلم زدند. 
این گزیده اشعار، دربرگیرنده حس و حال مردم 
دلســوز این دیار به زبان شعر است که داغ و درد 
را تجربه کرده و در گیــر و دار این روزها با توان 
خود به میدان آمده اند. باشد که تاریخ به قضاوت 
بنشیند و از آنچه در ذهن شان جوشیده و به رشته 

تحریر درآمده، به نیکی یاد کند.


