
ssweekly.ir

 قرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص( 
نمادکارآمدیاست

ویژه چهاردهمین همایش ساالنه  مدیران و مسئوالن و دوازدهمین 
جشنواره مالک اشتر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( جلوه خاتم

۷-۱۰

 سردار سالمی در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری مطرح کرد

آگاهی سالح ما برابر دشمن نگاه
حسین چخماقی۲

طنز تلخ روزگار نگاه
آرش فهیم۲

سایه روشن جشنواره حقیقت فرهنگ
۱۳

 وارث پیامبر
نگاهی به جایگاه والیت فقیه در عصر غیبت پرونده

۴

صـــفحه   16  |  ۲۰۲۲ دسامبر   19  |  1444 جمادی االول   ۲4  |  14۰1 آذر   ۲8 دوشنبه   |  1۰۷4 شــماره   | یکم  و  بیست  ســــال   | اجتــماعی  و  فـرهنـگی  سـیاســی،   | هفـته نـامـه 

گرهگشاگرهگشا
نگاهی به نقش والیت فقیه در خنثی سازی توطئه های دشمن در چهار دهه اخیر

  جمهوری اسالمی 
کارآمد یا ناکارآمد؟

با نگاهی عالمانه، منصفانه و واقع بینانه،  باید پس 
از گذشت بیش از 43 از عمر جمهوری اسالمی، 
 به این پرسش اصلی برای نسل جوان پاسخ داد که جمهوری 
اسالمی یک نظام سیاسی خوب و کارآمد می باشد یا اینکه 

نظامی ناکارآمد است؟
حوادث و اغتشاشــات اخیر در کشور،  ضرورت پاسخ 
به این پرســش اصلی و دیگر پرسش های مشابه را بیش از 
پیش نمایان کــرد. تالش اصلی شــبکه های ماهواره ای و 
فضای مجازی وابســته به جبهه مقابل انقالب اسالمی و 
ملت ایران در ســال های اخیر و به ویژه در ماه های گذشته، 
 القای ناکارآمد بودن جمهوری اسالمی به مردم و به ویژه  به 
جوانان کم سن و سال بوده است. تالشی که در مواردی هم 
مؤثر واقع شده و به دلیل ضعف و ناتوانی رسانه ملی و دیگر 
رسانه های جبهه انقالب در روایت درست از موفقیت ها و 
پیشرفت های چشمگیر ایران در دوران بعد از انقالب ، هم 
در مقایسه با قبل از انقالب و هم در مقایسه با دیگر کشورها 
و حتی کشــورهای صنعتی و پیشــرفته، بعضی از جوانان 
براساس تصاویر نادرســت از کشور، انقالب و جمهوری 
اسالمی، به قضاوت های نادرســت روی آورده و با همین 

قضاوت های نادرست رفتار می کنند. 
رهبــر معظم انقالب،  مهم ترین تالش دشــمنان را در 
سال های اخیر،  همین تصویرسازی نادرست از وضع کشور 
برای فریب افکار عمومی دانسته و می فرمایند: »مهم ترین 
کاری که دشــمن می خواهد بکند،  تصویرســازی غلط از 
وضع کشور است؛ نه فقط برای اغوای افکار عمومی دنیا، 

 بلکه حتی برای اغوای افکار عمومی داخل خود کشور.«
برای خنثی ســازی این نقشــه فریب که دشمنان علیه 
ملت ایــران طراحی کرده اند،  باید با جهاد تبیین و روایت، 
 دســتاوردهای کشور را شرح داد و با قبل از انقالب و دیگر 
کشورها مقایســه کرد. تنها از این طریق می توان کارآمدی 
یا ناکارآمدی جمهوری اســالمی را اثبات کرد. در شــرح 
و روایت دســتاوردها و موفقیت ها،  بایــد به دو نکته توجه 

داشت:
1ـ وقتی از موفقیت ها، پیشرفت ها و دستاوردهای پس از 
انقالب صحبت می شود،  معنایش این نیست که در کشور 

هیچ اشکال،  ضعف و نارسایی وجود ندارد. 
2ـ هــر وقت نیروهــای مدافع انقالب از دســتاوردها 
و پیشــرفت ها می گویند، بالفاصله عــده ای می گویند اگر 
انقالب نشده بود و حکومت شاه ادامه پیدا می کرد، چه بسا 
بعد از چهل سال ما پیشرفت هایی بیشتر از این می داشتیم! 
توجه به دو نکته،  این شــبهه را برطــرف می کند. نکته اول 
اینکه بسیاری از پیشرفت های راهبردی و تعیین کننده مانند 
دستیابی به قدرت دفاعی و علوم و فنون نوین، بدون استقالل 
 
ً
واقعی ممکن نیســت و رژیم پهلوی، یک حکومت کامال
وابســته بود. نکته دوم اینکه،  در این 43 سال گذشته، همه 
کشورها برای پیشرفت خود تالش داشته اند؛ اما در ایران، 
 جمهوری اسالمی با توجه به ماهیت حکومت و حرکات 
جهادی،  در بسیاری از موارد، رتبه کشور را جابه جا کرده و 
در چندین حوزه راهبردی ایران را در ردیف چندین کشور 

اول دنیا قرار داده است. 
با توجه به ضرورت رعایت اختصار در این نوشتار،  تأمل در 
سر فصل ها و محورهای زیر، نشان می دهد و اثبات می کند 

که جمهوری اسالمی،  کارآمد است یا ناکارآمد؟
1ـ آیا یک نظام ناکارآمد،  می تواند طی 43 سال از استقالل، 
تمامیت ارضی و موجودیت خود و ساختارهایش  در برابر 
مجموعه ای از توطئه ها، فشارها و فتنه انگیزی های طراحی 
شده و به اجرا درآمده از سوی تمامی قدرت های استکباری 

و شیطانی دفاع کند؟
2ـ آیــا یک نظام ناکارآمد، می تواند کشــوری را که از نظر 
 وابســته است،  به 

ً
ارتش، تجهیزات و قدرت دفاعی کامال

یک کشور دارای اقتدار دفاعی،  نظامی و امنیتی رسانده،  به 
گونه ای که نه تنها از قدرت نظامی بازدارنده، بلکه فراتر از 
آن دارای قدرت ضربه متقابل در برابر هر نوع عامل تهدید 

نماید؟
3ـ آیا یک نظام سیاسی ناکارآمد، می تواند ایران موسوم به 
ژاندارم منطقه و تحت فرمان آمریکا در دوران قبل از انقالب 
را، به قدرت برتر و دارای نفوذ راهبردی در منطقه غرب آسیا 

تبدیل کند؟
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4ـ آیا یک نظام سیاســی ناکارآمد،  می تواند طی 
40 سال به استناد گزارش سازمان ملل،  شاخصه 
توســعه انســانی ایران را 60 پله ارتقا بخشیده و 
از این جهت جمهوری اســالمی رتبه اول رشــد 
این شــاخص را از آن خود کند؟ شاخصی که از 
ترکیب چهار کمیت عددی در سه حوزه سالمت 
و بهداشت، آموزش و ســطح مناسب زندگی به 
دست می آید. یکی از نتایج این ارتقای 60 پله ای، 
افزایش شاخص امید به زندگی از 50 سال قبل از 

انقالب به 77 سال در مقطع فعلی است. 
5ـ آیا یک نظام سیاســی ناکارآمد، می تواند رتبه 
علمی کشــور را از رتبه 56 جهان بــه رتبه 16 و 
از رتبه 5 در منطقه به مرتبــه 1 منطقه ارتقا  داده و 
ســرعت رشــد علم در ایران را 11 برابر میانگین 

سرعت رشد علم در جهان کند؟ 
6ـ آیا یک نظام سیاســی ناکارآمد، می تواند رتبه 
ایران در علوم نانو، بیوشیمی و زیست مولکولی، 
 علــوم هوا فضا، علوم فیزیک و علوم ریاضی را از 
رتبه باالی 50 به رتبه زیر 16 ارتقا  داده و در علوم 
ژنتیک و سلول های بنیادین،  ایران را بعد از آمریکا 

در رتبه دوم جهان قرار دهد؟
7ـ یک نظام سیاسی ناکارآمد،  نمی تواند رتبه ایران 
در ثبت اختراعــات را از رتبه 39 جهان به رتبه 7 

جهان در سال 2016 برساند.
8ـ یک نظام سیاسی ناکارآمد، نمی تواند در مدت 
40 ســال، خطوط ریلی کشور را بیش از دو برابر 
با ارتقای 20 پله ای رتبه  ایران در رتبه بندی ترابری 
خطوط ریلی جهان،  رشــد 6 برابری ترابری کاال 
به کمک خطوط ریلی در کشور، رشد 25 برابری 
تعداد مسافران جابه جا شده با استفاده از خطوط 
هوایی،  رشد 15 برابری بار جابه جا شده با استفاده 
از خطــوط هوایــی، افزایــش 4/4 برابری طول 
جاده های کشــور، افزایش 8 برابری آزادراه های 
کشور، افزایش 12/5 برابری جاده های روستایی 

برساند. 
9ـ نظــام سیاســی ایــران اگــر ناکارآمــد بود، 
 نمی توانست رتبه ایران را در علم انرژی از رتبه 57 
در جهــان در دوران پهلوی، به رتبه 11 جهان و از 
رتبه 7 در منطقه به رتبه اول منطقه رسانده و ایران را 
در رتبه هشتم جهان در میان کشورهای تولیدکننده 

جهان قرار دهد. 
10ـ جمهــوری اســالمی اگــر ناکارآمــد بود، 
نمی توانست رتبه ایران در علم انرژی هسته ای را 
از رتبه 86 جهان به رتبه 11 و از رتبه 11 به رتبه 1 در 

منطقه ارتقا دهد. 
11ـ جمهــوری اســالمی اگــر ناکارآمــد بود،  
نمی توانست رتبه ایران را در صنعت فوالد از رتبه 

30 جهان به رتبه 10 ارتقا دهد. 
12ـ اگر نظام سیاسی ایران ناکارآمد بود، در حوزه 
امنیت غذایی هیچ گاه رشد چهار برابری شاخص 
تولید مواد غذایی،  رشــد چهار برابری شاخص 
تولید محصوالت کشــاورزی، رشد بیش از سه 
برابری شاخص تولید دام، رشد 10 برابری تولید 
گوشت مرغ، رشد بیش از 1/5 برابری سرانه تأمین 
گوشــت به ازای هر شخص،  رشــد پنج برابری 
ســرانه مصرف ماهی و غذاهــای دریایی و روند 
به شدت کاهشی مرگ و میر بر اثر سوء تغذیه در 

ایران پدید نمی آمد. 
13ـ اگــر جمهــوری اســالمی ناکارآمــد بود، 
نمی توانست فقیر بودن 46 درصدی مردم ایران در 
دوران پهلوی را به حدود 14 درصد کاهش دهد. 
کسانی که تصور می کنند فقط در ایران فقیر وجود 
دارد،  به آمارهای معتبر بین المللی توجه کنند که 
میزان فقر در دیگر کشــورها را گزارش می کند، 
مانند فقر بیــش از 12 درصدی مردم آمریکا، فقر 
19 درصدی مردم انگلستان، فقر 14/8 درصدی 
مردم فرانســه، فقر 18 درصدی مــردم ژاپن، فقر 
50 درصدی افراد باالی 60 سال در کره جنوبی، 
فقر 21/9 درصدی مردم ترکیه و فقر 25 درصدی 

مردم در عربستان.
با نگاهی عالمانه و منصفانه در موارد پیش گفته که 
همگی مستند به آمار منابع معتبر بین المللی است،  
می توان قضاوت کرد که آیا جمهوری اسالمی،  یک 
نظام سیاسی و حکومتی کارآمد است یا ناکارآمد، 
آن هم با وجود همه فشارها از سوی جبهه استکبار 
در این 43 سال گذشته. البته در این نوشتار، بنا بر 
این نبود که به فضیلت ها و دستاوردهای ناشی از 
رویکردها و جهت گیری های معنوی و انســانی 

جمهوری اسالمی پرداخته شود. 

چهارشنبه هفته گذشــته، در نتیجه البی سنگین 
رســانه های  گســترده  فضاســازی  و  آمریــکا 
صهیونیســتی، نام جمهوری اســالمی ایران از 
فهرست کشــورهای عضو کمیســیون مقام زن 
ســازمان ملل خارج شــد. این در حالی اســت 
که عضویت کشــورمان در این کمیسیون با رأی 
اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 

در سال 2022 و برای یک دوره چهار ساله بود.
از میان 53 کشــوری که برای حذف یا ماندن 
ایران در کمیســیون مقام زن حق رأی داشــتند، 
هشــت کشــور به آن رأی مخالف و 16 کشور 
رأی ممتنع دادند و 29 کشــور از جمله آمریکا، 
رژیم صهیونیســتی، انگلیس و فرانسه به آن رأی 
مثبت دادند؛ بولیوی، چین، زیمباوه، قزاقســتان، 
نیکاراگوئه، نیجریه، عمان و روسیه هشت کشوری 
بودند که به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران 
از کمیســیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف 

دادند.
آمریکا، انگلیس و فرانسه درخواست ابتدایی 
حذف نام کشورمان از این کمیسیون را در حالی 
به ســازمان ملل دادند که خود این ســه کشــور 
بزرگ ترین ناقضان حقوق زنان در جهان شناخته 
می شــوند. بهانه و دستاویز ســردمداران این سه 
کشور، فوت مرحومه مهسا امینی در شهریور ماه و 
اعتراضات و اغتشاشاتی بود که در پی آن در برخی 
نقاط کشور ایجاد شد. سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا چند روز پیش از تصویب این قطعنامه گفته 
بود، هدف آمریکا از حذف نام ایران از کمیسیون 
مقام زن، انتقال این پیام به زنان ایرانی است که آنها 

ما را حامی خود بدانند!
در نشســت رأی گیری قطعنامه حذف ایران 
از کمیســیون مقام  زن، نمایندگان آمریکا، رژیم 

صهیونیســتی و کانــادا پیــش از انجــام فرآیند 
رأی گیری، طی سخنانی نمایندگان سایر کشورها 
را برای حذف نام ایران از فهرســت اعضای این 
کمیســیون تهییج کردند. البته در همان جلســه 
نمایندگان روســیه، برزیل، پاکســتان، ونزوئال 
ه گوناگون، 

ّ
و ســوریه نیز با صراحت و ارائــه ادل

مخالفت خود را با ایــن اقدام اعالم کرده بودند. 
نماینده روســیه در جلســه مزبور بیان داشــت: 
»آمریکا و برخی اعضای دیگــر که خود ناقض 
حقوق بشر هســتند، تالش می  کنند یک کشور 
مســتقل و دارای حاکمیت را از کمیسیون مقام 
زن حذف کنند که این امر مغایر با قوانین موجود 
است.« نماینده پاکستان نیز گفت: »هیچ قانونی 
برای اخراج اعضا از کمیســیون مقام زن وجود 
ندارد و عضویت ایران با رأی اعضای همین شورا 
در سال 2021 و برای یک دوره چهار ساله بوده و 

نباید اکنون به پایان برسد.«
نماینده برزیل در این نشست با اشاره به اینکه 
اخراج یک کشــور از کمیســیون مقام زن امری 
مسبوق به سابقه نیست، تصریح کرد: »در طرح 
پیشــنهادی آمریکا مشخص نیســت که اخراج 
ایــران چطور به بهبود وضعیــت مقام زن کمک 
می کند؟« نماینده ســوریه هم ضمن مخالفت با 
قطعنامه  پیشنهادی آمریکا، گفت: »لغو عضویت 
ایران ســابقه خطرناکی برای شورای اقتصادی و 

اجتماعی سازمان ملل به شمار خواهد آمد.«
نماینده ونزوئال هم تأکید کرد: »حذف ایران از 
کمیسیون مقام  زن می تواند به »سنت خطرناک« 
تبدیل شــود و به تضعیف نهادهــای بین المللی 

بینجامد.«
»کنعانی« ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی 
کشــورمان نیــز در واکنــش به حذف ایــران از 
کمیســیون مقام زن سازمان ملل گفت: »اقدام به 
محروم کردن یک عضو قانونی کمیســیون مقام 
زن، بدعتی سیاســی، اعتبارزدایی از این تشکل 
بین المللی و همچنین ایجادکننده رویه ای یکجانبه 
برای سوءاستفاده های آتی از نهادهای بین المللی 

است و مضحک آنکه رژیم جعلی صهیونیستی 
با سوابق سیاه جنایات ســازمان یافته علیه ملت 
مظلوم فلســطین، با حمایت آمریــکا و اذنابش 
عضو کمیســیون مقام زن به شــمار می رود. این 
اقدام مغرضانه آمریکا علیه جمهوری اســالمی 
ایران، تالشی برای تحمیل خواسته های سیاسی 
یکجانبه و نادیده گرفتن رویه انتخابات در نهادهای 

بین المللی است.«
»کمیســیون مقام زن« یکی از اولین نهادهای 
بین الدولی است که 76 ســال پیش با عضویت 
15 کشــور ذیل شــورای اقتصادی و اجتماعی 
ســازمان ملل متحد و به منظور تصمیم گیری و 
سیاســت گذاری درباره پیشــرفت جایگاه زنان 
ایجاد شد. این کمیســیون در زمینه کلیه  مسائل 
مرتبط بــا زنان، پیشــنهادها و گزارش های خود 
را به دبیرکل ســازمان ملل متحــد ارائه می کند. 
جمهوری اســالمی ایران از 24 ســال پیش در 
چند دوره، از جمله ســال های 2010 و 2014 به 
عضویت کمیسیون مقام زن درآمد و از ماه مارس 
سال 2022 نیز عضویت رســمی کشورمان در 
کمیســیون مقام زن آغاز شــد و قرار بود که این 
عضویت تا مارس 2026 ادامه داشــته باشــد. 
یکی از مهم ترین اهداف جمهوری اسالمی ایران 
از حضور در این کمیســیون، بیان دســتاوردها و 

ابتکارات کشورمان در حوزه زنان و خانواده بود.
حذف ایران از کمیسیون مقام زن در حالی رخ 
داد که طی چهار دهه گذشته جمهوری اسالمی 
ایران در حوزه های توانمند سازی اقتصادی زنان 
روستایی، عشایر و زنان سرپرست خانوار، پوشش 
بیمه زنان خانه دار و پوشش بیمه تأمین اجتماعی 
زنان سرپرست خانوار دستاوردهای چشمگیری 
داشته است. همچنین افزایش سن امید به زندگی 
در میان زنان به 78 ســال، کاهش آمار بی سوادی 
در میان زنان به زیر 10 درصد، کســب رتبه اول 
برابری حق تحصیل دختر و پسر در دنیا، افزایش 
درصد پزشکان متخصص زن به 40 درصد و فوق 
تخصص به 30 درصد، افزایش ورودی دختران 

در دانشگاه ها به 56 درصد، افزایش نسبت زنان 
عضو هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی 
بــه 34 درصد، فعالیت هــزار و 121 زن قاضی 
در کشور و رشد ســاالنه حدود 3 درصد جذب 
قضات زن از سال 1390، از دیگر دستاوردهای 
جمهوری اســالمی ایران در حوزه توانمندسازی 
دختران و زنان طی چهار دهه گذشــته به شــمار 
می آید. همــه این دســتاوردها در وضعیتی رقم 
خورد که ایران اســالمی طی 44 سال گذشته به 
سبب حفظ روحیه اســتقالل طلبی و باج ندادن 
بــه بیگانگان، تحــت شــدیدترین تحریم های 

کشورهای مدعی دموکراسی قرار گرفت. 
از سوی دیگر، در حالی که کشورهای مدعی 
حقوق بشر به وضوح و با گستاخی هرچه تمام تر 
کرامت انســانی دختران و زنان را در قالب انجام 
کارهایی، نظیر عقیم  سازی اجباری زنان معلول، 
مهاجــر و نژاد خــاص نقض می کنند، شــاهد 
انفعــال مجامع جهانــی در قبال ایــن جنایات 
هولناک هستیم. وضعیت اسفناک زنان پناهجو 
در کمپ های مهاجرپذیر، افزایش خشونت های 
خانگی و مبتنی بر جنســیت و قتل زنان در اروپا، 
نقض حقوق زنان رنگین پوســت و زنان پناهنده 
و مهاجــر در اروپا و آمریــکا و همینطور افزایش 
قاچــاق دختــران و زنان به کشــورهای غربی با 
هدف سوءاستفاده و بهره کشی، از دیگر جنایات 
کشورهای مدعی حقوق بشــر در قبال دختران، 
رکننده 

َ
زنان و بنیان خانواده است که با سکوت ک

مجامع بین المللی همراه شده است.
فراموش نکنیم آمریکایی که چند روز پیش با 
تالش های مذبوحانه خود، نام ایران را از کمیسیون 
مقام زن حذف کرد، همان آمریکایی است که از 
صدام حمایت کرد تا بر ســر زنان و مردان بمب 
بیندازد؛ همان آمریکایی است که با تحریم هایش، 
اجازه رسیدن داروهای خاص را به زنان و مردان 
ایرانی نداد و همان آمریکایی اســت که چندین 
نوبت در مســابقات بین المللی ورزشی و علمی 

برای دختران و پسران ایرانی روادید صادر نکرد.

آگاهیسالحمابرابردشمن
 سردار سالمی در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری مطرح کرد

وزگار  طنزتلخر
آمریکاحامیزنانایرانی

آب سر باال رفت و آمریکا داعیه دار حمایت از زنان ایرانی شد

حسین چخماقی
خبرنگار

مراسم بزرگداشــت هفته پژوهش و فناوری 
در ســالن همایش های پژوهشــکده شهید 
محالتی قم با حضور فرمانده سپاه پاسداران، 
نماینده ولی فقیه در سپاه و جمعی از استادان 

و پژوهشگران این پژوهشکده برگزار شد. 
سردار سرلشکر پاســدار حسین سالمی به 
 عنوان مدعو و ســخنران این مراسم با بیان اینکه 
دشــمن در تالش برای تســخیر ذهن هاست، 
گفت: »ما برای مقابله ســخت با دشمن آماده 
هســتیم؛ اما عالم بودن و مبارزه با جهل کارزار 
اصلی است و در میدان نبرد اندیشه ها و نبرد میان 
جهل و آگاهی نیازمند عمل هستیم تا بتوانیم بر 
دشمن چیره شویم.« وی با تأکید بر دلیل تسلیم 
شــدن برخی کشــورها به دلیل ضعف آنها در 
مقابله با دشمن، گفت: »در جغرافیای سیاسی 
عالم برای ملت هــای ضعیف جایگاهی وجود 
ندارد. ملت های ضعیف به ناچار تسلیم شده و 
از دایره عزت خارج می شوند، تحت تأثیر اراده 
سیاســی قدرت های بزرگ تر قــرار می گیرند و 

عقب می مانند و فقیر و ذلیل می شوند.«
ایشان خاطرنشان کرد: »در تعابیر امروزی، 
 اشغال 

ً
این پا گذاشتن در عمق ســرزمین صرفا

فیزیکی نیســت؛ بلکه اگر دشــمنی موفق شود 
در اعمــال، اذهان و قلوب راه پیدا کند و قلب ها 
و ذهن هــای یک ملت را در تســخیر و تصرف 
خــود درآورد، این اقدام آن ملــت و قوم را ذلیل 
می کند.« سردار سالمی قدرت را عامل انسداد 
سیطره دشمن دانست و افزود: »قوی بودن یعنی 
یک جامعه بر اســاس اراده خویش عمل کرده و 
مناسبات بین الملل را بر اساس اراده خود تنظیم 
کند و خود الگوهای دوستی و دشمنی را بسازد 

و بر قاعده خود عمل کند.« فرمانده کل ســپاه با 
بیان اینکه در عملیات روانی دشمن چند مسئله 
وجود دارد، تصریح کرد: »دشمن برای تسلط بر 
یک جامعه می گوید من باید میان ذهن و جسم 
یک جامعه جدایی ایجاد کنــم؛ به صورتی که 
تحرکات آن منفصل از ذهــن، مغز و قلب آنها 

باشد.«
وی با اشــاره بــه اینکه دشــمن می خواهد 
روحیه جامعه را تغییر دهد، عنوان کرد: »دشمن 
تــالش می کند اعتقادات افــراد را تغییر دهد و 
روحیه ملت ها را بشــکند و اعتماد را از ملت ها 
ســلب کند و این موارد از اصول عملیات روانی 
اســت.« فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه برای 
قوی شدن باید قلب ها را به اندیشه و تعقل وادار 
کنیم، تصریح کرد: »چشم ها باید حق بین شوند 
و گوش ها توانایی شــنیدن کالم حق را داشــته 
باشند. داستان عملیات دشمن در فضای مجازی 
بر اســاس همین عناصر است که گوش ها آنچه 
دشمن می خواهد بشنوند و چشم ها آنچه دشمن 

می خواهد، ببینند.«
فرمانده کل سپاه تأکید کرد: »امروز جوانان ما 
نمی توانند در آینه تاریخ سیمای امروزی دشمن 
را ببینند و اگر ما به گذشــته خود ناآگاه باشــیم، 
دشــمن امروز را نمی شناسیم، این دشمن ادامه 
همان دشمن گذشته است.« وی دلیل دشمن ها 
را فلسفه انقالب دانست و مطرح کرد: »برخی از 
فرزندان ایران امروز نمی دانند که ما در بند بردگی 
و اســارت بودیم و هویت ما غارت شــده بود و 
اسالم از صحنه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و 
حتی  زندگی فردی انسان ها نیز کنار گذاشته شده 
بود. اسالمی که باید در قلب و متن جوامع احکام 

الهی پیاده شود، متأسفانه کنار گذاشته شده بود.«
سردار ســالمی در ادامه گفت: »چراغ علم 
روشن کننده وضعیت تیره است و بصیرت هم به 
معنای برداشتن گام های نزدیک به درستی است؛ 
امروز باید بصیرت افزایی کنیــم؛ چراکه بدون 
باورهای قوی و اعتقاد مستحکم نمی توانیم ثبات 
قدم داشته باشیم و برای حفظ و پیشرفت انقالب 
باید راه های نفوذ دشمن را مسدود کنیم.« ایشان 
ادامه داد: »تحریمی کــه ایران در نقطه مرکزی 
آن قرار گرفت و هنوز در مرکز آن هم قرار دارد، 
ویران گرتریــن راهبردی اســت کــه جمعی از 
کشورها می توانند علیه یک ملت به کار گیرند که 

دشمن این راه را هم آزمود، اما نتیجه نگرفت.«
سردار ســالمی اظهار کرد: »ما از زبان وزیر 
خارجه ای حرف می زنیم که با برخی از مقامات 
دشمن گفت وگو کرده اســت. به او گفته بودند 
خشم ما از این اســت که ایران رهبری دارد که 
چند موضوع مهم را در ایران به غرور ملی تبدیل 
کرده  اســت. ایران توانسته اســت تحریم را به 
زمینه پیشرفت اقتصاد تبدیل کند و رهبر انقالب 
توانسته  این حقیقت را به یک افتخار ملی تبدیل 
کند. توانایــی ایران در عبور از تحریم یک غرور 
ملی است و ایران نیازهای خود را در درون رفع 
می کند و به بیگانگان برای ساختن کشور نیازی 
ندارد. همه نعمت ها در ایران به وفور وجود دارد 
و ایران چهره یک کشور محصور شده در تحریم 
جهانی را ندارد و اینها دشــمن را عصبانی کرده 

است.«
فرمانده ســپاه گفت: »دشمن می گوید ایران 
اعتبار قدرت ما را زیر ســؤال برده اســت. آنها 
از این موضوع عصبانی هســتند و می گویند ما 

نمی خواســتیم ایران در منطقه نافذ باشد. ایران 
باید در جغرافیای سیاســی کوچک تــر از این 
باشــد؛ اما رهبر معظم انقالب اسالمی ایران را 
در منطقه به قدرتی نافذ تبدیــل کرده اند.« وی 
افزود: »دشمن همه راه ها را امتحان کرده، اما به 
نتیجه نرسیده است؛ از محاصره اقتصادی گرفته 
تا تحمیل جنگ، انتشار پدیده تکفیر، عملیات 
روانی، تــالش برای منــزوی کردن ایــران در 
سیاست بین الملل و قطع دست ایران از بازیگری 
در بحران های منطقه ای؛ راه ها همه مسدود است 

و دشمن راهی به ایران ندارد.«
وی تنهــا راه باقــی مانــده برای دشــمن را 
فضای مجازی دانســت که بــا آن می خواهد به 
ذهن ها نفوذ کند و هنــوز در این عرصه قدرت 
دارد و ایمــان و آگاهی جوانان ما را هدف گرفته 
است.« سردار سالمی گفت: »نقش روحانیون 
و دغدغه مندان انقالب در قلب این میدان تعیین 
می شود و همه افرادی که مشعل های علم را بلند 
کرده اند، مسئول هستند که دل ها را مستحکم و 
جوانان را نسبت به همه حقایق و واقعیت ها آگاه 
کنند.« فرمانده کل ســپاه گفت: »مجموعه ها و 
مراکز علمی و پژوهشی زیرمجموعه نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه می توانند مشعل دار مهمی برای 
روشن کردن جوانان ما باشند و سپاه هم نمی تواند 
بدون ســالح آگاهی و علم در این میدان مبارزه 
کند.« ســردار سالمی با تأکید بر اینکه صداقت 
و پرهیز از شایعه سازی همیشه مورد توجه رهبر 
معظم انقالب اسالمی است، تصریح کرد: »کار 
امروز دشمن تحریک به شرارت و کشتن است؛ 
درحالی که ما به اجتناب از اینها امر داریم و این 

نشانه حقانیت ماست.«
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ماسکدیکتاتور اعتماد۷۵درصدیعروسکدستیارانش
توئیتر هفته گذشته حساب کاربری چندین روزنامه نگار سرشناس 
در آمریــکا را بدون هیــچ توضیحی به حالت معلــق درآورد. 
شــبکه »سی ان ان« نوشــته اســت، این تازه ترین اقدام از سوی 
ایالن ماسک برای تحکیم قدرت یکجانبه خود بر این پلت فرم 
است. در روزهای گذشته اخبار مربوط به اقدامات ایالن ماسک 
در توئیتر را پوشــش داده بودند. سی ان ان نوشته است، نه ایالن 
ماسک و نه توئیتر به درخواست ها برای توضیح در این خصوص 
پاســخ نداده اند. ماسک مدعی شده است این خبرنگاران قانون 
»داکسینگ« )تحقیق و نشــر دادن عمومی اطالعات شخصی 

درباره یک فرد یا سازمان در بستر اینترنت( را زیر پا گذاشته اند.

»فاکس نیوز« فاش کرد، رئیس جمهور آمریکا به دلیل کهولت سن 
قادر به اداره امور نیست و تصمیم گیرندگان اصلی در دولت وی 
اطرافیان وی هســتند. در واقع او یک عروسک خیمه شب بازی 
در دســت آنهاست که طبق خواسته هایشــان وی را به حرکت 
درمی آورند. »گرگ گاتفیلد« گوینده این شبکه آمریکایی گفت، 
»جو بایدن« تحت تأثیر اطرافیان است که به نام او برای آمریکا 
تصمیم گیری می کننــد. وی خطاب به بایدن، تأکید کرد: »جو، 
حقیقت تأسف بار این است که ما معتقدیم تو نمی دانی چند ساله 
و کجا هستی، تو نمی دانی چگونه باید تریبون سخنرانی را ترک 

کنی و حتی نوه هایت را نیز خوب نمی شناسی.«

بر اســاس یک نظرسنجی، 75 درصد از مردم روسیه به پوتین 
اعتماد دارند و 77 درصد هــم ارزیابی مثبتی از عملکرد وی 
دارند. به گزارش »اســپوتنیک«، بر اساس این نظرسنجی از 
ســوی بنیاد عقاید عمومی روسیه مشــخص شد، 77 درصد 
از شــرکت کنندگان در پاسخ به این پرســش که »آیا عملکرد 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را خوب می دانند یا بد؟« 
نظر مثبتی داشتند، 11 درصد هم ناراضی بودند و 12 درصد هم 
از پاسخ دادن اجتناب کردند. این نظرسنجی، مشخص می کند 
75 درصد از شرکت کنندگان به پوتین اعتماد دارند، 14 درصد 

اعتماد ندارند و 11 درصد هم تصمیمی در این باره نداشتند. 

  در حالی که دولت بایدن هر ماه بسته جدید حمایتی 
از اوکراین را تصویب کــرده و میلیاردها دالر صرف 
ارسال سالح و تجهیزات نظامی به این کشور می کند، 
برخی سیاســتمداران و دیپلمات هــای کهنه کار در 
ایاالت متحده معتقدند، این کشور باید به  سرعت زمینه 
الزم را برای آغاز مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین 
فراهم کند. »هنری کیسینجر« سیاستمدار کهنه کار و 
وزیر خارجه پیشــین آمریکا که پیش از این نیز بارها 
از ضرورت ایجاد صلــح در منطقه گفته بود، این بار 
در مقاله ای با بیان اینکه زمان حل مناقشــه اوکراین از 
طریق گفت وگو فرا رسیده است، تأکید کرد: »نتیجه 
جنگ روسیه و اوکراین نباید تضعیف مسکو باشد.« 
او پیش از این نیز در همان ماه های ابتدایی جنگ گفته 
بود، بر اســاس تجربه ای که دارد، به این نتیجه رسیده 
است که اوکراین باید معامله »صلح در برابر قلمرو« 
را بپذیرد و با چشم پوشی از برخی مناطقی که تحت 
اشغال روسیه قرار دارد، به سمت صلح و ایجاد ثبات 
در کشورش حرکت کند. اما زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین در واکنش به کیسینجر، او را در فهرست سیاه 
حامیان جنــگ قرار داد و اعالم کــرد: »هرگز چنین 
معامله ای را نمی پذیرد.« علت این کار، اعتماد و اعتقاد 
باالی زلنســکی به متحدان اروپایی و آمریکایی اش 
اســت و گمان می کند، آنها تا پایان یافتن جنگ و باز 

پس گرفتن تمام مناطق تحت ســیطره روســیه، به او 
در این جنگ کمک می کنند. این در حالی اســت که 
اتحادیه اروپا چندی پیش اعالم کرده بود، بسیاری از 
انبارهای ســالح و تجهیزات نظامی اش خالی شده و 
با بحران کمبود تجهیزات نظامی روبه روست. آمریکا 
نیز با وجــود حمایت های بی دریغ، حاضر نیســت 
جنگ افزارهای قدرتمند و هوشمند نسل جدید خود 
را در اختیار کی یف قرار دهد؛ زیرا می ترسد این کار 
هم با عصبانیت و واکنش تند مسکو مواجه شود و هم 
 در برخی از مناطق این سالح ها به  یک باره در 

ً
احتماال

دست روسیه قرار گیرد.
کیســینجر در مقاله خود در هفته نامه انگلیســی 

»اسپکتیتور« به جنگ در اوکراین اشاره کرد و گفت: 
»زمســتان در حال تحمیل توقف بر عملیات نظامی 
در اوکراین اســت و آن را به وضعیتی در اوت 1916 
شبیه کرده است که طرف های اصلی اروپایی در جنگ 
جهانی اول به دنبال میانجی گــری آمریکا برای پایان 

دادن صلح آمیز به درگیری بودند.«
این دیپلمات کهنه کار خاطرنشان کرد: »من بارها 
حمایت خود را از تالش نظامی متحدان برای خنثی 
کردن تجاوز روســیه بــه اوکراین اعالم کــرده ام؛ اما 
زمان مناسب فرا رســیده است که بر اساس تغییرات 
استراتژیک اتفاق افتاده در میدان و ادغام آنها در ساختار 
جدید برای دســتیابی به صلح از طریق مذاکره اقدام 

کرد. دولت بایدن با نظر کیســینجر به شدت مخالف 
اســت. هفته گذشته و بعد از انتشار این مقاله، مشاور 
امنیت ملی آمریکا گفت، هنوز زمان مذاکرات صلح 
بر سر اوکراین فرا نرسیده است و البته تأکیدی هم بر 
این داشت که اوکراین می تواند حمالت نظامی خود به 

شبه جزیره کریمه را نیز آغاز کند!«
»جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا در یک 
نشســت خبری تأکید کرد، کی یف حق برنامه ریزی 
و اجرای عملیات نظامی در کریمــه را دارد، چرا که 

آمریکا آن را بخشی از خاک اوکراین می داند.
اوایل ماه گذشته میالدی، زلنسکی شرایط مذاکرات 
صلح با روسیه را مطرح کرد و خواستار احیای تمامیت 
ارضی اوکراین، احترام به منشور سازمان ملل، »غرامت 
تمام خسارات ناشی از جنگ« و تضمین تکرار نشدن 
درگیری شــد. »ندری رودنکو« معــاون وزیر خارجه 
روسیه گفت، مسکو هیچ پیش شرطی برای مذاکره با 
اوکراین ارائه نمی کند، اما کی یف باید ُحسن نیت خود 
را نشان دهد. »دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین 
گفت، روسیه برای تماس ها آماده است، اما اوکراین راه 

ادامه مذاکره را بسته است.
با توجه به درخواســت های مکرر امانوئل مکرون 
از دو طــرف بــرای آغاز مذاکــرات و مخالفت های 
همیشگی آمریکا با آغاز مذاکرات صلح در اوکراین، 
به نظر می رسد تنها بازیگری که همچنان به دنبال ادامه 
یافتن جنگ در اوکراین برای اســتفاده از آن در جهت 
منافع ملی اش اســت، ایاالت متحده است و باید دید 
زلنســکی تا کجا می تواند منافع آمریــکا را بر منافع 
کشورش و حتی منافع کشورهای اروپایی ترجیح دهد.

   موج جدید مهاجران

 

  مقامات مــرزی در ایاالت متحده هفته 
گذشته درباره شکل گیری بحران انسانی 
در مرزهای جنوبی این کشــور هشــدار 
دادنــد. بر اســاس گزارش رســانه های 
آمریکایــی، مقامات مرزی این کشــور 
در مرزهــای جنوبــی، روزانــه حــدود 
1600 مهاجــر را از مرزهــای جنوبی به 
ســمت مناطق مرکزی تر بــرده و آنها را 
 در شهرها و روســتاهای اطراف اسکان 

می دهند.
بــه گــزارش روزنامه »وال اســتریت 
ژورنال«، اســکار لیزر، شهردار آل پاسو 
در یک نشســت مطبوعاتی گفت، شهر 
در حال تــدارک دیدن توالت های فضای 
باز و ایستگاه های آب است؛ زیرا هتل ها 
دیگر پر شــده و برخی از آنها به مهاجران 

خدمات ارائه نمی دهند. 
در روزهای اخیر، آل پاســو شــاهد 
صدها مهاجر بوده اســت که در آب های 
کم  عمق ریوگراند به سمت ایاالت متحده 
حرکت کــرده و خطوطــی را در امتداد 
دیوار مرزی برای نزدیک شدن به مقامات 
مهاجرت و درخواست پناهندگی تشکیل 
داده اند. مقامات شهر از این بیم دارند که 
 به زودی 

ً
تغییر قوانین پناهندگی که احتماال

رخ می دهد، گذر مهاجران را از مرزهای 
جنوبی آمریکا دو برابر کند. تنها در هفته 
گذشــته حدود 2500 مهاجــر روزانه از 

مرزهای آمریکا عبور کرده اند.

آماده باش فرانسه

 مقامات فرانســوی اعالم کردند، حدود 
14 هــزار نیــروی پلیس تأمیــن امنیت 
شــهرهای این کشــور را در بازی فینال 
جام جهانی 2022 بین فرانسه و آرژانتین 

برعهده داشته اند.
»لیبراســیون«،  روزنامه  گــزارش  به 
این مأموریت امنیتی شــامل استقرار نیرو 
در پاریــس بــود. خیابان شــانزه لیزه در 
جریان پیروزی های قبلی فرانســه در جام 
جهانی سال های 1998 و 2018، صحنه 
تجمعات بزرگ مردم و جشن و پایکوبی 
بود؛ به گونه ای کــه 600 هزار نفر در آن 

زمان در این مکان گردهم آمدند.
 پس از آنکه حدود 40 هوادار راست 
افراطی در پی پیروزی فرانسه در مقابل تیم 
مراکش در نیمه نهایی جام جهانی 2022 
بازداشت شدند، پلیس اعالم کرده است، 
برای مقابله با آشــوب در آماده باش کامل 
قرار می گیرد. در همین حال، قرار اســت 
در مجموع 12 هزار و 800 نیروی پلیس 
برای برقراری امنیت مسابقه بین مراکش 
و کرواســی در فرانســه مســتقر شوند. 
شادمانی فرانسوی ها پس از پیروزی 2 بر 
صفر مقابل مراکش در مرحله نیمه نهایی 
جام جهانی 2022 قطر، در بســیاری از 
شهرهای این کشور به درگیری با هواداران 

مراکش انجامید.

پیشخوان

جهان

اعتصاب ها در انگلیس در آســتانه کریسمس در 
حال گسترش است و به تازگی پرستاران مجموعه 
بهداشــت این کشــور هم به صــف معترضان 
پیوسته اند و برخی مشاغل دیگر نیز اعتصاب هایی 
را بــرای روزهای آینــده در برنامه دارند. صنعت 
راه آهن، خدمات پســتی و همچنین پرســتاران 
ســرویس بهداشــتی بریتانیا برای دستمزد باالتر 
و شــرایط کاری بهتر مبــارزه می کنند.»پاتریک 
وولسر« خبرنگار »اس.آر.اف« در لندن می گوید: 
»اعتصاب ها بسیار شدید است. تا پایان دسامبر، 
ممکن است بسیاری از خدمات عمومی در کشور 
متوقف شوند. به عبارت بهتر، این به معنای ایجاد 
اختالل در ارسال بسته ها، سفرهای قطار و اکنون 
نیز خدمات در بخش بهداشت است.«خبرگزاری 
»دی.پی.ای« هم نوشــت: »حــدود یک چهارم 
بیمارستان ها در انگلیس تحت  تأثیر این اعتصاب 
هســتند. به گفتــه »ماریا کالفیلد« معــاون وزیر 
بهداشــت حدود 70 هزار قرار مالقات، درمان و 

عمل در بخش بزرگی از بریتانیا لغو می شود.«
در اواسط فصل کریسمس، کارکنان راه آهن نیز 
به اعتصاب دست می زنند. اعتصاب دوم برای هفته  

آینده برنامه ریزی شده است. کالج سلطنتی پیشتر 
به صراحت اعالم کرده اســت، تا وقتی دولت از 
مشارکت در چانه زنی دسته جمعی امتناع می ورزد، 
پس از کریسمس اعتصاب ها بیشتر خواهد شد.به 
احتمال زیاد، وخیم تر شدن اوضاع اعتصابی را که 
رانندگان آمبوالنس برنامه ریزی کرده اند، به دنبال 
خواهد داشت. نشریه »اکســپرس« در گزارشی 
تخمین زده اســت، اعتصــاب کارکنان صنعت 
مهمان یاری 2/25 میلیارد پوند در طول کریسمس 
و بخــش حمل ونقل، روزانــه 300 میلیون پوند 
روی دســت دولت خرج بگــذارد. این در حالی 
اســت که اعتصاب کارکنان بخش بهداشت نیز 
خســارت جبران ناپذیری را به حــوزه درمان این 
کشــور وارد خواهد کرد.کارکنان اداره پســت، 
استادان دانشــگاه ها و آموزگاران، مأموران مرزی 
در فرودگاه و صدها هزار مشاغل عمومی دیگر نیز 
قصد دارند در روزهای آینده از کار دست بکشند. 
دولت انگلیس که با رکود اقتصادی و مشــکالت 
عمیق مالی دســت   و پنجه نرم می کنــد، قادر به 
افزایش دستمزد مشاغل عمومی تا حد مورد نظر 

آنها نیست.

   تحلیل    

غولاعتصابات
پیش بینی بحران اقتصادی در انگلیس

 پنجره  

البیعربی
جنجال قطرگیت در پارلمان اروپا

به دنبال افشــای رســوایی در پارلمان اروپا 
مرتبط با کشــور قطــر، این نهــاد اروپایی تا 
اطــالع ثانوی همه فعالیت هــای کاری با این 
کشــور عربی را به حالت تعلیــق درآورد. این 
اقدام پس از آن صورت گرفت که رســانه ها از 
دریافت رشــوه ها و کمک های مالی بی دریغ 
البی های متعلق به کشــورهای امارات و قطر 
در پارلمان اروپا خبر دادند. بازرسان این پرونده 
که حاال به »قطرگیت« موســوم شــده است، 
»اوا کایلی« معاون رئیــس پارلمان اروپا را به 
رشوه و فساد، پول شویی و تالش برای نفوذ بر 
تصمیمات سیاسی از طرف امارت قطر متهم 
می کنند. این ظن وجود دارد که این کشــور با 
مبالغ قابل توجهی پول و هدایا ســعی داشــته 
اســت بر تصمیمات پارلمــان اتحادیه اروپا 
تأثیر بگذارد. 16 بازرســی و پنج بازداشت، از 
جمله علیه اوا کایلی انجام شد. گفته می شود، 
بازرسان کیسه های پول نقد را در آپارتمان این 
سیاستمدار ارشد در بروکســل پیدا کرده اند. 
بســیاری از نمایندگان پارلمان اروپا همچنین 
نگران گسترش این رسوایی در روزهای آینده 

هستند. پارلمان اروپایی همچنین درنظر دارد 
 تمامی فعالیت های قطر را به حالت تعلیق 

ً
فعال

درآورد و سفر کاری  به این کشور عربی حاشیه 
خلیج فارس ممنوع شد. عالوه بر این، در آینده 
نیرو و پول بیشــتری برای نظارت بهتر بر ثبت 
البی ها در اتحادیه اروپا پیش بینی شده است. 
بر اساس این پیش نویس، قوانین شفافیت اکنون 
باید برای کشورهای غیر اتحادیه اروپا اعمال و 
کمیته اخالق نیز تشکیل شود. تغییرات دیگری 
همچنان امکان پذیر است. مدت  زیادی است 
که رسانه های غربی درباره پول پاشی کشورهای 
عرب حاشــیه خلیج فارس، به خصوص قطر، 
عربســتان و امارات در ســازمان های سیاسی 
اروپا و آمریکا هشــدار می دهند. پیش از این 
نیز اعالم شده بود، باالترین میزان کمک های 
مالی به نمایندگان کنگره آمریکا برای پیروزی 
در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا، از جانب 
البی های متصل به کشورهایی، چون عربستان، 
امارات و قطر صورت می گیرد. این شرکت های 
البی گر در عین حال در دانشگاه های آمریکایی 

و اروپایی نیز نفوذ دارند.

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

بایدن تنهایی
 چرا ایاالت متحده درخواست ها برای مذاکره مسکو ـ کی یف را نادیده می گیرد؟
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خداوند متعال خالق هســتی است و والیت 
و سرپرســتی مخلوقات، از جمله انسان نیز 
از آن اوســت. والیت خدای سبحان، یعنی 
سرپرستی او نســبت به امور بندگان و تربیت 
آنها به وسیله دین تمام نمی شود مگر به والیت 
رسولش و والیت رسولش نیز تمام نمی شود 
مگر به والیت اولی االمر که بعد از درگذشت 
آن جناب و به اذن خدای ســبحان، زمام این 
تربیت و تدبیر را به دســت بگیرند. همچنان 
که خدای تعالی تصریح کــرده و می فرماید: 
ِطیُعوا اللــه و أِطیُعوا 

َ
ِذیــَن آَمُنوا أ

َّ
»یا ایها ال

ْم« )نساء/ ۵۹( و 
ُ
ُســول و أولی األْمِرِمْنک الَرّ

ِذیَن 
َّ
ُه َوال

ُ
ُه َرُسول

َّ
ْم الل

ُ
ک َما َوِلُیّ

َّ
نیز می فرماید: »ِإن

 َو 
َ
اة

َ
ک  الَزّ

َ
ون

ُ
ت

ْ
 َوُیؤ

َ
الة  الَصّ

َ
ِذیَن ُیِقیُمــون

َّ
آَمُنوا ال

« )مائــده/ ۵۵(؛ از همین منظر 
َ

ُهْم راِکُعون
والیت پذیــری در باور شــیعه زیربنای اصلی 
اسالم است و مهم ترین پایه زندگی سیاسی، 
اجتماعــی و فرهنگی افراد جامعه به شــمار 

می آید.

 Bنظاره گران تحریف
در تاریخ اســالم، ائمه معصــوم)ع( هر یک به  
مقتضای زمان خویش روشی را برای دفاع از این 
امر مهم انتخاب کرده اند که در این میان رویکرد 
حضرت زهرا)س( پس از شهادت پیامبر)ص( به 
منزله نخستین حامی و مدافع والیت برای تمام 
مسلمانان نقشه راه بوده است. وقتی ایشان مشاهده 
کردند که جامعه به بیراهه می رود، واقعیت را بیان 
کردند تا مردم خفته در خواب غفلت را بیدار کنند 
و نور هدایت الهی را برای حقیقت مداران روشن 
نگه دارند و به این ترتیب، با برمال کردن کینه های 
پنهان منافقین و افشــای نیت شوم اهل سقیفه به 
دفاع و اثبات حقانیت والیت و امامت حضرت 
علی)ع( دســت زدند. حضرت فاطمه)س( در 
آن زمان با این مســئله روبه رو بودند که جریانی با 
نقشه قبلی عنان جامعه اسالمی را به دست گرفته 
و به هر سو که می خواست، می برد؛ ولی مشکل 
اصلی ای که به جامعه آن روز و آیندگان ضربه زد، 
از جایی شروع شــد که مذهبی های سینه چاِک 
مبارِز جنگجو، نظاره کننده جریان تحریف زمانه 

خویش بودند و کاری از پیش نبردند.

 B)مالقات شبانه حضرت زهرا)س
حضــرت زهــرا)س( پیــش از اینکــه بــرای 
امیرالمومنین)ع( در مقام همســر باشد، در مقام 

فردی والیت پذیر بــود. هرچند حد فاصل میان 
رحلت خاتم االنبیاء)ص( و شــهادت حضرت 
زهرا)س( بســیار کم بود، اما این فرصت 75 یا 
95 روزه حتی اگر 75 یا 95 ســال هم بود، هیچ 
یک از کنش و واکنش هــای بی بی دو عالم)س( 
برای بقای اسالم و امر والیت تغییری نمی کرد. 
ُم 

َ
ْعل

َ
ُه أ

َّ
در ســوره  انعام، آیه 124 آمده است: »الل

َته«؛ خدا داناتر اســت که 
َ
 ِرســال

ُ
 َیْجَعل

ُ
َحْیــث

رسالت خویش را در کجا قرار دهد. شاید کسی 
که حق کالم الله مجید را تمام و کمال انجام داده، 

حضرت زهرا)س( است.
روایات تاریخی گواه این است که پس از رحلت 
پیامبر)ص( شخص حضرت مالقات هایی را در 
دستور کار خویش قرار دادند تا از ماهیت اصلی 
غاصبان پرده بردارند. دراین باره از سلمان فارسی 
نقل است که می گوید: »چون شب شد، حضرت 
علی، حضرت فاطمه را بر چهارپایی سوار کرد و 
دست حســنین را گرفت و به در منزل هر یک از 
مهاجرین و انصار رفته با یادآوری حقوقش، طلب 
یــاری و نصرت و بیعت می کــرد؛ اما به  جز ٤٤ 
نفر، هیچ  یک او را اجابت نکردند که صبح به جز 
چهار نفر )سلمان، اباذر، مقداد و زبیر( هیچ یک 
وفای به عهد نکردند. در شب دوم دوباره حضرت 
درخواست کمک کردند، آنها باز قول دادند؛ ولی 
کسی نیامد، به جز همان چهار نفر و شب سوم و 

چهارم نیز همین طور گذشت.«

 B)دفاع از والیت علی)ع
»ســویدبن غفله« می گوید: هنگامی که حضرت 
فاطمه)س( بیمار شد، زنان مهاجرین و انصار به 
آن حضرت عرض کردند: »ای دختر رسول خدا 
حالت چگونه است؟« ایشان فرمودند: »به خدا 
ســوگند! دیگر مرا به دنیا و زندگی در میان شما 
عالقه ای نیست و بر مردان شما خشمگینم، بعد 
از اینکــه آنها را آزمودم؛ چه اینکه آنان را ضعیف 
و بی اراده یافتم به کلی چشم از یاری و کمک آنها 
بربستم و رهای شان کردم و دیگر پس  از این از آنها 
متنفر و بیزارم.« در این حدیث حضرت زهرا)س( 
در دفاع از والیت، زنان مهاجر و انصار را خطاب 
قرار می دهد که به دنیای شــما عالقه ای ندارم و 
می فرماید: »شمشــیرهای مردان تان کند شده و 
آنها بازیچه عــده ای قدرت طلب قرار گرفته اند.« 
در واقع، حضرت به نوعی آنها را ترغیب می کند 
که این مطالب را به گوش شوهران شان برسانند، 
شاید از خواب غفلت بیدار شــوند و در دفاع از 

حق به پا خیزنــد. همچنین، حضرت زهرا)س( 
در دفاع از والیت خود را پشت در خانه سپر قرار 
داد و از حضرت علی)ع( دفاع کرد و برای حفظ 
والیت از جان خود نیز مایه گذاشت. همان زمان 
که عمربن خطاب به همــراه 30 مرد به در خانه 
حضرت رفت تــا امیرالمؤمنین علی)ع( را برای 
گرفتن بیعت به مسجد ببرد، حضرت زهرا)س( 
در را با دست گرفت و پشــت در ایستاد و اجازه 

داخل شدن به آنها را نداد.

 Bخطبه روشنگرانه
چنانکه در روایات فراوان شیعه و اهل سنت آمده، 
رسول خدا)ص( در زمان حیات خود فدک را به 
فاطمه زهرا)س( واگذار کردند و این سه سال قبل 
از رحلت پیامبر)ص( بود؛ یعنی همان ایامی که 
فدک به تصرف آن حضرت درآمد؛ اما هنگامی که 
ابوبکر حکومت را قبضه کرد و بر اریکه  خالفت 
استقرار یافت، تصمیم گرفت فدک را مصادره کند 
و دستور داد کارکنان فاطمه)س( را از فدک بیرون 
و عمالی را از طرف خود به جای آنها نصب کنند. 
حضرت زهرا)س( در برابر پافشــاری خلیفه در 
غصب فدک تصمیم گرفت در حضور مسلمانان 
و در مسجد پیامبر او را استیضاح کند، حق خویش 
را اثبات و توطئه را افشــا کند و برای این منظور 
همراه گروهی از بانوان خاندان خود به مســجد 
رفت و در خطبه ای بسیار فصیح و شیوا حقایق را 
بیان فرمود؛ از این  رو خطبه فدکیه در این مجلس 
نشان دهنده واقعیاتی بود که بالفاصله پس از وفات 
پیامبر)ص( در جامعه اسالمی رخ داد. بنابراین، 
حضرت فاطمــه)س( در مقام برترین زن جهان، 
این موقعیت را داشت که حقانیت امام علی)ع( را 
اثبات کند. اگر حضرت زهرا)س( این گونه که در 
تاریخ ثبت  شده، در صحنه ظاهر نمی شد، برای 
غاصبان فــدک و مهاجمان به خانه اش حجت و 
استدالل نمی آورد، به مسجد نمی رفت و آن خطبه 
آتشــین و کوبنده را در حضور همه مردان و زنان 
مدینه ایراد نمی فرمود، آنگاه چه اتفاقی می افتاد؟ 
از یک ســو بــدون تردید حقانیــت و مظلومیت 
علی)ع( حتی برای نزدیک ترین دوستانش هرگز 
چنین اثبات نمی شد و بســیاری از حقایق برای 
همیشــه در هاله ای از ابهام و تردید باقی می ماند 
و از ســوی دیگر هرگز چهره مخالفان این گونه 
برای کسی جز ائمه معصوم)ع( برمال نمی شد و 
غاصبان می توانستند با تبلیغات، چهره ای وارونه 

از آن مقطع تاریخ به تصویر بکشند.

»والیت پذیری« نقطه عطف مهمی در دوران 
فتنه از صدر اســالم تا به امروز است؛ از این 
 رو بررســی تاریــخ گویای این امر اســت که 
وضعیت و حوادث جامعه ایران پس از رحلت 
حضــرت امام)ره( بی شــباهت بــه اوضاع 
جامعه اســالمی پس از رحلت پیامبر)ص( 
نیست؛ چراکه در صدر اسالم پس از رحلت 
حضرت محمد)ص( ســه آزمون مهم برای 
جامعه اسالمی رخ داد که به دنبال آن بسیاری 
از خــواص ریــزش کردند و بــه دنیاگرایی، 
مال اندوزی، بی مباالتی دینی و تن آسایی روی 
آوردند و روحیه امر به  معروف و نهی از منکر 
در ضمیرشــان از بین رفت. آنها به دشــمنان 
اسالم دست دوستی دادند و فرزانگان پایبند به 
ارزش ها را خانه نشین کردند و از همین منظر 
نیز لغزش خواص دولت پاینده ای برای شان به 
ارمغان نیاورد؛ زیرا به دنبال سهل انگاری های 
آنها ارزش های اسالمی در جامعه رنگ باخت 
و فرهنگ، اقتصاد و سیاست به دست منافقان 
و دشمنان نقاب دار اسالم افتاد. این در حالی 
است که پس از رحلت حضرت امام)ره( نیز 
وقایعــی نزدیک به حوادث صدر اســالم در 
جامعه ایران رخ داد که به فضل الهی و به یاری 
بصیرت ملت و رهبری هوشیارانه رهبر معظم 
انقالب مدیریت شــد و پروژه اسالم زدایی و 
نفوذ و اســتحاله انقالب اسالمی به بن بست 

رسید. 

 Bنخستین فتنه در صدر اسالم
پس از رحلت پیامبر)ص( جامعه مســلمان آن 
زمان در مسئله خالفت و والیت کوتاهی کردند؛ 
زیرا برای مــردم آن دوران اهمیتی نداشــت که 
حکومت به دست فردی شایســته اداره می شود 
یا خیر. آنها در تــالش بودند فردی را به خالفت 
برسانند که بیشترین بهره سیاسی را از حضورش 

ببرنــد. همین امر مهم ترین دلیــل بر بی توجهی 
ملت مسلمان صدر اســالم در مسئله والیت و 
جانشینی پیامبر)ص( است. این در حالی است 
که روشــنگری و صراحت احادیث و ذکر شدن 
بســیاری از آنهــا در منابع حدیث اهل تســنن، 
صحت ادعای شــیعه امامیه در موضوع امامت و 
خالفت را نشان می دهد؛ اما دنیاخواهی مانع از 
این شد که پس از رحلت پیامبر)ص( جامعه آن 
روزگار در به والیت رســاندن حضرت علی)ع( 
اهتمــام ورزد. دراین بــاره آن طور کــه مورخان 
نوشته اند، جریان های سیاسی و سلیقه های حزبی 
در زمــان پیامبر)ص( موجــب غصب خالفت 
در صدر اسالم شــدند و بسیاری از صحابه میل 
 و گرایش شــخصی را مالک انتخاب خلفا قرار

 دادند.
در همین راستا، غصب جانشینی پیامبر نشان 
می دهد، جامعه ای که ایشان برای تربیت آن 24 
سال تالش مداوم را بر خود هموار کرد، هنوز به 
شکل کامل و مطلوب متعالی نشده است. این در 
حالی است که در آن زمان ملت مسلمان به امامت 
حضرت علی)ع( نیاز داشــت تا با علم و درایت 
مسیر صحیح را تشخیص دهد و با بستن راه نفاق 

مسیر اتحاد را هموار کند.

 B)جانشینی پیامبر)ص  
مقایســه جانشــینی پیامبر)ص( با جانشــینی 
امــام خمینی)ره( توجه به ایــن نکته را ضروری 
می کنــد که برخی انحرافات در صدر اســالم به 
وقوع پیوست که در انقالب اســالمی ایران رخ 
نداد و جانشــینی حضرت امــام خمینی)ره( با 
قوت صورت پذیرفت. برخالف صدر اســالم، 
جناح بندی های سیاسی و قدرت طلبی در مسئله 
جانشــینی حضرت امام)ره( تأثیر منفی نداشت 
و ملت ایران در شناخت دشمن به بیراهه نرفتند 
و عملکرد خواص را با معیار حق سنجیدند. در 

این میان، اختالفی هم که درباره آیت الله منتظری 
ایجاد شــد، با درایت و روشنگری امام و مجلس 
خبرگان در همان زمان حیــات امام)ره( به پایان 
رســید. همچنین پس از رحلت امام)ره(، تعیین 
جانشین ایشان از سوی مجلس خبرگان که نماینده 
 قانونی 

ً
ملت در این امر بودند، در فرآیندی کامال

انجام پذیرفــت و مطابق قانون، مجلس خبرگان 
جانشین شایسته این مقام را انتخاب کردند؛ یعنی 
برعکس مسئله جانشینی پیامبر)ص( که خالف 
شرع و رهنمودهای ایشان به انحراف کشیده شد، 
مسئله جانشینی امام در انقالب اسالمی، مطابق 
قانونی که مورد تأیید امام و ملت بود، محقق شد.

 Bبهره سخن
همواره توجه به پیشــینه تاریخی ـ سیاسی سبب 
آگاهی و بصیرت ملت ایران در بعد سیاسی شده 
و این ویژگی به میــزان فراوانی موجب پیگیری 
مستمر اهداف انقالبی همچون والیت مداری و 
عدالت خواهی اســت. همین ویژگی بارز سبب 
شد تا ملت مسلمان ایران همچون جامعه صدر 
اســالم پس از رحلت پیامبر)ص(، بازگشت به 
پیش از انقالب نداشته باشند و به صورت مستمر 
یکی پــس از دیگری اهــداف انقالب را محقق 
کنند. مقایســه جامعه امروز با سال های نخست 
ق 

ّ
اسالم، گویای این مهم است که ملت ایران موف

شــد همچون ملت صدر اسالم در صحنه تاریخ 
انقالبی خود، حماســه آفرینی کنــد و با پذیرش 
عمومی فرهنگ دینی و انقالبی نشان داد نسبت 
به ملت صدر اسالم در جایگاه متعالی قرار دارد. 
همچنین به کارگیری سیاست های متناسب با امور 
عامه و استفاده از قدرت در جهت رفع مشکالت 
عامــه مردم و مقابله ملت بــا انحصار قدرت در 
دســت برخی خواص و افراد دارای نفوذ از دیگر 
نکات قوت ملت مســلمان ایران نسبت به ملت 

صدر اسالم است.

جهان
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پرونده

 ضرورت عصر غیبت

»تحقق عدالــت« یکــی از مهم ترین اهداف 
نهضت جهانی حضرت مهدی)عج( اســت. 
بی تردید، با انقــالب جهانی مهدوی، جوامع 
بشــری در طول تاریخ پرفــراز و فرود خویش 
طعم شــیرین عدالت را چشــیده و گستردگی 
و فراگیری آن را در همه ســطوح زندگی خود 
تجربه می کننــد. در دوران غیبت، اجرای این 
نوع عدالت که با شناسه مهدوی همراه است، 
تنها بر اساس نظریه والیت فقیه تحقق و تداوم 
پیدا می کند؛ زیــرا نظریه والیت فقیه برخالف 
نظریه هــای رقیب تعدادی شــاخصه ماهیت 
شــناختی دارد و مؤلفه هــا و الزامات محیطی 
و پیرامونــی را داراســت؛ از ایــن رو موجب 
بسترســازی برای عدالت مهــدوی در جامعۀ 
عصر غیبت با حاکمیت ولی فقیه می شود. پس 
نظریه والیت فقیــه در عصر غیبت در صورت 
اجرایی شــدن دو رهاورد مهــم را به ارمغان 
می آورد؛ نخســت، »تحقق نمایــی از عدالت 
مهــدوی«؛ دوم، »اســتمرارنمایی از عدالت 

مهدوی«.

 Bحکومت اسالمی در زمان غیبت
از همین منظر، حضــرت امام خمینی)ره( در 
دوران مبارزه با رژیم شــاه نظریه والیت فقیه را 
به مثابه نظریه سیاســی اسالم به منظور تشکیل 
حکومت دینی مطرح کرد و با پیروزی انقالب 
اسالمی، نظام سیاسی ایران در قانون اساسی بر 
اســاس مدل جمهوری اسالمی تدوین و اجرا 
شد. همان گونه که بیان شد، حضرت امام)ره( 
تشــکیل حکومت در زمان غیبت را ضروری 
و حاکــم اســالمی را نیز فقیه عالــم و عادی 
می دانستند. ایشان در این باره به صراحت فرموده 
بودند: »اکنــون  که دوران غیبت امام پیش  آمده 
و بناست احکام حکومتی اســالم باقی بماند 
و اســتمرار پیدا کند و هرج ومرج روا نیست، 
تشــکیل حکومت الزم می آید. عقل هم به ما 
حکم می کند که تشــکیالت الزم است تا اگر 
به ما هجوم  آورند، بتوانیم جلوگیری کنیم، اگر 
به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. 
شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در 
برابر اشــخاصی که می خواهند به شما تجاوز 

کنند، برای دفاع آماده باشید.«
همچنین حضرت امــام)ره( معتقد بودند: 
»اگــر فرد الیقی کــه دارای ایــن دو خصلت 
باشــد )علم به قانون و عدالت(، به پا خاست 
و تشــکیل حکومت داد، همــان والیتی را که 
حضرت رســول اکــرم در امــر اداره جامعه 
داشت، دارا می باشد و بر همه مردم الزم است 
که از او اطاعــت کنند. این توهم که اختیارات 
حکومتی رسول اکرم بیشتر از حضرت امیر بود 
یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه 

است، باطل و غلط است.«

 Bضرورت والیت  فقیه
از آنجــا که دین اســالم به  منزلــه آخرین دین 

آســمانی تــا روز قیامت اســتمرار دارد و دیِن 
حکومت و اداره  امور جامعه است؛ همه  طبقات 
جامعه  اسالمی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم 
و رهبر هستند تا امت اسالمی را از شر دشمنان 
اسالم و مســلمین حفظ کند و با پاسداری از 
نظام جامعه  اسالمی، عدالت را در آن برقرار و 
از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری کند. 
همچنین وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، 

سیاسی و اجتماعی را تأمین کند.
در تأیید ایــن مطلب، »حســن رحیم پور 
ازغدی« عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
معتقد اســت: »مســئله والیت فقیه در ابعاد 
جهانی گســترش پیدا کرده است و بسیاری از 
کشــورهای دنیا در حال بررسی نظام سیاسی 
ایران به عنوان یک نظام سیاسی باثبات و موفق 
هستند و در این راســتا یکی از وظایف اصلی 
روحانیون این اســت که توطئه دشمن پیرامون 
بحث ضد بیداری اســالمی و تبدیل به جنگ 
مذهبی بین شیعه و سنی را مهار کند و این تنها 
قسمتی اســت که بیداری اسالمی از آن ضربه 
می خورد. توجه به این نکته ضروری اســت که 
نبرد جهانی آغاز شــده در عرصه تمدن سازی 
بوده و بســیاری از این ســنگرها خالی است و 
کسانی که نسبت به فقاهت جعفری و جواهری 
در فقه و کالم شــیعی آگاه هستند، باید در این 

زمینه ها ورود پیدا کنند.«

 B...نتیجه اینکه
حکومت در زمان غیبــت امام معصوم به فقیه 
عادل و جامع الشرایط اختصاص دارد. حضرت 
امام خمینی)ره( از طرفــداران الگوی والیت 
عامه بــوده و قائــل بودند که همــه اختیارات 
حکومتی پیامبر اکرم)ص( به فقیه جامع الشرایط 
در زمان غیبت منتقل شــده است. به باور امام 
خمینــی)ره(، »جمهوریت« نظــام مربوط به 
شکل حکومت و »اسالمیت« ناظر به محتوای 
حکومت اســت. مبنای فقهی حکومتی ایشان 
درباره والیت فقیه که پیش از ســال 1357 در 
درس های خارج فقه و اصول ایشان مطرح شده 
بود، با ایده جمهوری اسالمی که در سال 1357 
مطرح و نظام اسالمی را بر اساس آن پایه گذاری 
کردند، هیچ تفاوت و تضادی ندارد؛ زیرا همه 
مباحث حضرت امام خمینی)ره( درباره شرایط 
حکومت اســالمی و حاکم اسالمی تا پیش از 
1357 ناظر بر محتوای حکومت بود. ایشان در 
سال 1357 نیز درباره مفهوم جمهوری اسالمی 
بیان داشتند که محتوای نظام ما اسالم و قوانین 
اسالم است و ایده جمهوری که در سال 1357 
مطرح شــد، به شــکل و قالب نظام حکومتی 
ایشان مربوط بود. از این  رو این سخن حضرت 
امــام خمینــی)ره( که می فرماینــد: »ماهیت 
جمهوری اسالمی این است که با شرایطی که 
اسالم برای حکومت قرار داده، با اتکا به آرای 
عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری 

احکام اسالم باشد«، ناظر به همین امر است.

وارث 
پیامبر

نگاهی به جایگاه والیت فقیه 
در عصر غیبت

والیت فقیه در دیدگاه حضرت امام)ره( 

   پیش درآمد    

 نخستینوالیتمدار

والیتپذیریازصدراسالمتابهامروز
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سیاست
۵ »والیت فقیه« میراث گرانبهــای امام خمینی)ره( و 

روح و هویت انقالب و جوهره نظام اسالمی و محور 
قانون اساســی است که مشــروعیت قوای سه گانه 
مقننه، قضائیه و مجریه به آن بستگی دارد. همچنین 
مطالعه تاریخ به خصوص یادآوری سال های پرتالطم 
پس از پیروزی انقالب اسالمی خاطرنشان می کند، 
در ایــام فتنه والیتمــداری و توجه بــه رهنمون های 
ولی فقیه مالک و معیار حرکت صحیح افراد، گروه ها 
و جریان ها در مســیر اســالم ناب محمدی)ص( و 
انقالب اسالمی برخاســته از آن بوده است. بر این 
اساس، والیت محوری افزون بر حفظ اصول انقالب 
و ارزش های دینی آن و اســتمرار حرکت در صراط 
مستقیم اسالمی، دشمنان را ناکام و دوستان انقالب 

را امیدوار کرده است.

 Bوالیتمداری؛ رمز پیروزی
در دوران هشت ســال جنگ تحمیلی، بیش از هر زمان 
دیگری اهمیت والیتمداری در کشــور احساس و البته 
نمایان شــد. برخی رزمندگان در بیان خاطرات خود از 
ایام جنگ به نکته مهمی اشــاره می کنند که گویای توجه 
به دســتورات ولی فقیه و عمل به بیانات امام)ره( است. 
یکی از بســیجی های به یادگار مانده از عملیات مرصاد 
می گوید: »اواخر تیرماه و اوایل مرداد ســال 1367 قبل 
از تهاجم خائنانه منافقین و شروع عملیات مرصاد بود که 
ما بســیجیان در مناطق جنگی شلمچه، پاسگاه زید و... 
در حال مقاومت شــدید و دفاع در برابر یورش گسترده 
عراقی ها به غرب خوزســتان بودیم تا پس از آزادسازی 
جاده خرمشهر ـ اهواز، بتوانیم چند کیلومتر باقیمانده از 
نقاط مرزی ایران اسالمی را از لوث اشغال بعثیون عراقی 
حمایت شــونده از سوی استکبار جهانی آزاد سازیم. در 
همین معرکه، بدون آنکه ما متوجه شویم، از طریق رادیو 
و تلویزیون به طور رسمی اعالم شده بود که ایران قطعنامه 
598 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مبنی بر آتش بس 
را پذیرفته اســت. فردای آن روز، هنــگام برگزاری نماز 
جماعت ظهر و عصر در نمازخانه گردان انصارالمؤمنین، 
دوســتان و هم رزمان ما که خیلی دیر از واقعیت پذیرش 
قطعنامه آگاه شده بودند و به همین دلیل مات و مبهوت به 
هم نگاه می کردند، حتی بعضی از آنها آن را نوعی شایعه و 
دروغ پردازی ضدانقالب پنداشته بودند. در همین اوضاع 
 و احوال »حاجی بخشی« آن شیر پیر جبهه ها که به طور 
اتفاقی از نزدیک گردان ما عبور می کرد، وقتی متوجه این 
سروصداها و اختالفات شــد، با ناراحتی سراغ بچه ها 
آمد و با درایت و شــهامتی وصف ناپذیر، چنان سخنان 
تلنگرآمیز و عالمانه ای بر زبان جاری ســاخت که اثر آن 
همچون آب سردی بود بر روی آتش! و الحمدلله فتنه ها 
و اختالفات مذکور به سرعت رو به خاموشی گرایید. او 
گریه کنان و با فریاد گفت: دوستان! عزیزان و ای رزمندگان 
اِر 
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ُرَحَماُء َبیَنُهم( ای برادران مسلمان! دعوا و نزاع شما دیگر 
برای چیســت؟ مگر چه اتفاقی افتاده است که این گونه 
روحیه مقاومت و استکبارستیزی خود را از دست داده و به 
جان هم افتاده اید؟ شما چه بخواهید و چه نخواهید، امام 
و پیر و مرشد ما با صالحدید مسئوالن کشور و برخالف 
میل باطنی خود و به اصطالح خودشان »با نوشیدن جام 
زهر«، قطعنامه 598 و صلح را حکیمانه پذیرفته است.«

 Bعبور از غائله کوی دانشگاه
بیــان این خاطره کــه به مثابه تاریخ شــفاهی این مرز و 

بوم اســت، نشــان می دهد رزمندگان اســالم چگونه 
گوش به فرمان ولی فقیه بودند و از همین رهگذر در هشت 
سال جنگ تحمیلی نه تنها مقابل رژیم بعث، بلکه در برابر 
دنیا به پیروزی رسیدند. در دهه 70 نیز با روی کار آمدن 
دولت اصالحات و در پی توقیف روزنامه »سالم« در نیمه 
تیر 1378 غائله کوی دانشگاه به راه افتاد و با اعالم تهدید 
آخر در صبح 17 تیر از ســوی روزنامه »نشاط« مبنی بر 
اینکه »ناظران پیش بینــی می کنند که طی روزهای آینده 
دفتر تحکیم وحدت و بدنه اجتماعی مدافع جناح چپ 
وارد صحنه شوند«؛ همچنین بیانیه حزب مشارکت که در 
آن تهدید شده بود »اصرار به توقیف سالم می تواند عواقب 
و پیامدهای زیانباری را در پی داشته باشد«، دموکراسی 
مورد نظر مشارکتی ها وارد مرحله آشوب و خشونت شد. 
همان چیزی که نشریه آمریکایی »میدل ایست اکونومیک 
دایجست« در اوایل تیرماه 1378، وعده داده بود: »بیشتر 
ناظران در تهران بر این اعتقادند که تابستان امسال شاهد 
یک آزمون حیاتی قدرت و حتی شاهد دورنمای رویارویی 
جدی بین جناح محافظه کار و اصالح گرایان خواهد بود.« 
مجتبی شاکری، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران 
انقالب اسالمی درباره عوامل مؤثر در شکل گیری غائله 
18 تیر 1378 در گفت وگویی یادآور شده بود: »آنچه در 
سال 1378 به عنوان غائله 18 تیر رخ داد، یک عقبه فکری 
و یک عقبه رفتاری داشــت. کسانی که در مقابل مکتب 
امام)ره( اندیشــه های دیگری داشتند و در دوران حیات 
حضرت امام هم به نوعی آن را دنبال می کردند و خواستار 

سازش با غرب بودند، این هدف شان را در ایام شکل گیری 
انقــالب و دفاع مقدس پیگیری کردند که نتیجه اش جام 
زهری شــد که بنیان گذار انقالب اســالمی به آن اشاره 
کردند.«وی همچنین درباره تشکیل »کمیته ایکس« در 
جریان فتنه کوی دانشــگاه توضیح می دهد: »این کمیته 
همان اتــاق فکر راهبردی بود که در ریاســت جمهوری 
تشکیل و برنامه ها و تصمیمات به جریان ابالغ می شد تا 
به واســطه آن 18 تیر زمینه ای برای سقوط نظام باشد؛ اما 
احتجاج مقام معظم رهبری، مردم و بســیجیان را وارد 
صحنه کرد و دست پنهان ولی عصر)عج( در این صحنه 
آشکار شد و توطئه فتنه گران را نقش بر آب کرد.« به گفته 
شاکری، هدف اصلی کمیته ایکس شکستن همین خط 
قرمزها بود و وقوع قتل های زنجیره ای نیز در همین راستا 
و با انگیزه شکستن اقتدار نظام صورت گرفت و همراهی 
کردن دولت و رســانه های مورد حمایت آن با عوامل آن 
امری طبیعی بود؛ اما همه این برنامه ریزی ها با پیش بینی 
رهبر معظم انقالب و تشــریح تفاوت های ملت ایران با 
روسیه نقش بر آب شد و به اصطالح زمین سوخته تحویل 
مجریان غائله 18 تیر شد و اقدامات بعدی آنها ناکام ماند.

 B88 مدیریت بی نظیر فتنه
دهه 80 و در جریان دهمین انتخابات ریاست جمهوری، 
با دروغ میرحسین موسوی، نماینده جریان اصالحات فتنه 
آغاز شــد. زمانی که وی نتوانست بر حریف خود، یعنی 
محمود احمدی نژاد غلبه کند، علیه انتخابات جوسازی 

کرد. موسوی با برگزاری نشست خبری در شب انتخابات 
و بیــان پیروزی خــود با قاطعیت آرا، اعتــراض خود را 
به صورت رسمی آغاز کرد. وی معتقد بود، در انتخابات 
88 دولت وقت تقلب کرده اســت. این موضوع کم کم 
جدی شــد تا اینکه به کف خیابان ها و بین طرفداران دو 
طرف رسید. این انتخابات بهانه ای بود تا دشمنان برنامه 
وسیع و از پیش تعیین شده  خود را برای سرنگونی انقالب 
اسالمی به کمک پیاده نظام های شان در کشور اجرا کنند. 
بــا وجود این ، نقش رهبر معظم انقالب در مدیریت فتنه 
بی نظیر و بی بدیل بود. همچنین حرکت خودجوش مردم 
در 9 دی 1388 بــدون حضور مســئوالن و در حمایت 
اصل والیت فقیــه و پیروی از رهبر معظــم انقالب، از 

بصیرت باالی مردم ایران اسالمی حکایت دارد.
حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( با تحلیل درست 
حــوادث پس از انتخابات و این که فتنــه ای عمیق در راه 
اســت و در گذشته ریشــه دارد و با به کارگیری سیاست 
شفاف ســازی، بصیرت افزایی و برخورد نــرم و با مدارا 
و قاطعیــت توأمان در مواجهه با جریــان فتنه، مدیریت 

مثال زدنی ای داشتند.
محوری تریــن رهیافت رهبــر معظم انقــالب پس از 
انتخابــات تا خطبه های نماز جمعــه 29 خرداد 1388 
حفظ جریان غیــر پیروز و جلوگیری از عبــور کردن از 
مرز هــای قانون بود و از 29 خرداد تا حادثه عاشــورا، با 
وجود اتمام حجت حداکثری نظام و رهبری با جریان فتنه 
برای بازگشت به نظام و جبران خطا و اشتباهات گذشته 

آنها؛ از کشتی انقالب پیاده شدند و بر مواضع خود اصرار 
ورزیدند.

 B!بساط شرارت ها جمع شد
امــا این  همه آنچه بر ملت ایران گذشــت، نبود و اواخر 
شهریور امســال برای نخســتین بار در تاریخ انقالب، 
دشمن با تمام قوای خود جنگ ترکیبی علیه کشورمان به 
راه انداخت و فوت مهسا امینی به کلیدواژه این فتنه بزرگ 
تبدیل شــد. البته نباید فراموش کرد که دشمنان در زمان 
تصدی دولت گذشــته به دنبال اجرای پروژه ای دیگر و 
تبدیل ایران به کشوری، مانند لیبی بودند و آتش آن را در 
سال های 1396 و 1398 با آشوب های خیابانی به بهانه 
اعتراضات اقتصادی افروختند. حســین طائب، مشاور 
فرمانده ســپاه در تحلیل وقایع اخیر گفته اســت: »چرا 
امروز در پنجمین فتنه ای کــه از ابتدای انقالب به وجود 
آمده تمرکز بر مقام معظم رهبری اســت و قبل از شروع 
فتنه تشکیک در سالمتی ایشان ایجاد کردند؟ آمریکایی ها 
می بیننــد که این انقالب با اســم امــام و رهبر انقالب 
عجین شــده است، اگر امام سه دهه پیش فرمود شوروی 
با فروپاشــی روبه رو می شود و مقامات آن روز شوروی را 
نسبت به فروپاشی برحذر داشــت، امروز رهبر انقالب 
می گوید این انقالب پیش می رود و همان سرنوشــتی که 
برای شــوروی پیش آمد، برای حکومت های غربی نیز 
پیش خواهد آمد.« طائب با اشــاره به نقش رهبر فرزانه 
انقالب در امنیت پایدار در کشور، عنوان کرد: »آن کسی 
که در این ســال ها تولید بازدارندگی نظامی کرده، رهبر 
فرزانه انقالب است و امروز کسی جرئت ندارد که از نظر 
نظامی به ایران چپ نگاه کند. امروز قدرت بازدارندگی 
ایران به گونه ای اســت که نمی شود در برابر او ایستاد و به 
همین دلیل دشــمن به دنبال این است که توانمندی های 
ایران را محدود کنــد.« از این  رو می توان گفت، در فتنه 
اخیر دشــمنان رهبری را نشانه گرفته اند، زیرا دریافته اند 
رمز اقتدار، موفقیت و پیشرفت این کشور »والیت فقیه« 
و »حاکمیت دینی« است. ایشان در بیانات اخیر خود با 
اشاره به فتنه دشمن در کشور، فرمودند: »صحنه گردانان 
اصلی اغتشاشــات اخیر که نتوانستند مردم را به صحنه 
بیاورند، درصددند با ادامه شرارت ها، مسئوالن را خسته 
کنند؛ اما اغتشاشــات جمع خواهد شــد و ملت با تنفر 
روزافزون از آنها با نیروی بیشتر و روحیه تازه تر، به کار و 

تالش و پیشرفت ادامه خواهد داد.«

 Bجان کالم
تاریخ انقالب  اســالمی گویای این است که هر بار مردم 
تابع اوامر والیت فقیه بودند، دشمنان در اهداف شیطانی 
خود متحمل شکست و زبونی شده اند. در سیزدهم آبان 
نیز پس از شکســت عوامل فتنه در صدور فراخوان برای 
به کف خیابان کشانیدن قشر جوان، این آحاد ملت بودند 
که برای حفظ نظام، انقالب اسالمی و والیت در میدان 
حاضر شدند و دنیا وحدت امت ما را حول محور والیت 
درک کرد. در روزها و ماه های اخیر، دشــمن نتوانست 
نظام را بی ثبات کند و در تمام راهبردهای خود با شکست 
مواجه شد. در این میان، »والیتمداری« و »وطن پرستی« 
دو رکن اساســی برای پیروزی ملــت ایران در فتنه اخیر 
بود که کشــورهای زیادی را در پیشبرد اهداف شان برای 
تجزیه ایران ناکام گذاشــت. به  بیان  دیگر، والیتمداری 
رمز موفقیتی اســت که هیچ گاه اجازه نخواهد داد در هر 
جنگ و فتنه ای ایران به کشــورهایی، چون سوریه و لیبی 

تبدیل شود.

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

با بررســی وقایع پیش آمده در کشــورمان طی دو دهه 
اخیر، به این نکته پــی می بریم که رهبر معظم انقالب 
با بینش و بصیرت خود که همواره ســال ها جلوتر از 
مردمان عصر خود اندیشــیده اند، چند اقدام مهم را 
به دولت ها گوشــزد کرده اند؛ اما متأســفانه یا به آنها 
توجهی نشده یا خیلی دیر به آن توجه کرده اند و حال در 
شرایط امروز آثار و عواقب بی توجهی برخی دولتمردان 
به امر ولی فقیه مشهود شده است. در گزارش پیش رو 
تنها سه مورد از نکات مهمی را که مدنظر رهبر معظم 
انقــالب بود، اما به طور مطلوب در دســتور کار قرار 

نگرفت، بیان می کنیم. 

کم توجهی دولتمردان به اقتصاد مقاومتی
ایشــان در پیام های نوروزی، ســال ۱3۸۸ را ســال 
»اصالح الگوی مصرف« و ســال ۱3۸۹ را ســال 
»همــت مضاعف و کار مضاعــف« نامیدند و برای 
نخســتین بار اقتصاد مقاومتی را مطــرح کردند؛ اما 
داســتان بی توجهی بــه اقتصاد مقاومتــی در دولت 
یازدهــم، هــر روز ابعاد جدیدتری به خــود گرفت و 
با اظهارنظرهــای متناقض دولتمــردان، وارد مرحله 
جدیدتری شــد. مردان اقتصادی دولــت روحانی، 
نه تنها عزمــی برای اجرای اقتصــاد مقاومتی از خود 

نشان ندادند، بلکه سعی کردند معنا و پیش زمینه های 
جدیدی را از این مفهوم کلیدی معرفی کنند. نتیجه این 
شــد که با گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات برجام، 
اقتصاد مذاکراتی را رقیب اقتصاد مقاومتی دانســتند 
و با فروش باالی نفت، بزرگنمایی تحریم ها، تأکید بر 
منابع سرمایه ای خارجی در برنامه ششم توسعه، رفع 
همه تحریم ها به منزله پیش فرض، آزادسازی قیمت ها، 
عدم برنامه مبارزه با فساد و بی توجهی به مقاوم سازی 
 اقتصاد، ســرمایه های این مملکت را به باد دادند و با 
بی توجهــی به رهنمون های رهبــر معظم انقالب در 
بحث اقتصاد، به تورم موجود در کشــور دامن زدند و 

چنین وضعیتی را پدید آوردند.

کید رهبری بر مسئله جمعیت  4۲ بار تأ
رهبر معظم انقالب از ســال ۱3۸۸ بیان دیدگاه های 
جمعیتی را آغاز کرده و میان مسئوالن درباره لزوم تغییر 
سیاست های جمعیتی صحبت کرده اند و از آن زمان 
تاکنون هیچ گاه این مسئله را فراموش نکرده اند. ایشان 
با مشاهده برخی کم کاری ها و بی توجهی به مسئله مهم 
جمعیت کشور در مســئوالن دولتی و لزوم بازنگری 
در سیاســت های تحدید نســل، روی سخن شان را 
در جلســات عمومی به ســوی جامعه تغییر داده اند. 

در سال های گذشــته، رهبر معظم انقالب در بیانات 
گوناگــون خود به طور مداوم بــه موضوعات مرتبط 
با افزایش جمعیت اشــاره کرده اند. بر این اســاس، 
از ســال ۱3۹0 تا ۱3۹۹، بیش از 4۲ بار به »مسئله 
جمعیت« اشــاره و بر ضرورت اصــالح رویه غلط 
گذشــته در تحدید نسل تأکید داشته اند؛ اما درنهایت 
قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« پس از 
گذشت سال ها با تأیید شورای نگهبان، ۱۱ آبان سال 
۱400 از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی برای 
اجرا به دولت ابالغ شد که همچنان آثار آن در جامعه 

غیرقابل ملموس است.

بی توجهی به تذکرات رهبری در مسئله برجام
از سوی دیگر، »غیر قابل اعتماد بودن دولت آمریکا«، 
تأکید مکرر رهبر معظم انقالب در برهه های گوناگون 
بوده اســت. با این  همه، ایشــان با مذاکرات موردی 
درباره موضوع هســته ای که در نهایــت به توافقنامه 
برجام منتهی شد، موافقت و در موارد متعدد با وجود 
تذکرات جدی نسبت به محتوای کلی و روند مذاکره، 
از گروه مذاکره کننده کشورمان حمایت کردند. ایشان 
از ســال ۱3۹۲ در ۱0 مورد از بیانات شان به  انحای 
گوناگون به خوش بین نبودن نسبت به مذاکرات تأکید 

کردند، با این حال بر خالف آنچه در برخی رســانه ها 
بازنمایی شــد، هیچ گاه این عدم خوش بینی نســبت 
به حصول یک توافق روی کاغذ مطرح نشــده؛ بلکه 
درون مایه اصلی مطالب ایشــان در این زمینه ناظر به 
این گزاره اســت که »نشست وبرخاست و حرف زدن 
 تأثیری در کم کردن »دشــمنی« 

ً
با آمریکایی ها، مطلقا

آنها ندارد و بدون فایده اســت.« هشت سال از عمر 
دولت هایی که حسن روحانی ریاست شان را بر عهده 
داشــت، گذشــت و اقتصاد و معیشــت مردم به میز 
مذاکره گره خورد تا فرمایش رهبری به همه دنیا ثابت 
شــود که »حرف زدن با آمریکایی هــا، تأثیری در کم 
کردن »دشــمنی« آنها ندارد و بدون فایده اســت« و 
 دولت های آمریکایی 

ً
ما برســیم به این نقطه که اساسا

قابل اعتماد نیستند و نمی توان به آنها خوش بین  بود! 
در صورتــی  که اگر همان زمان به بیانات رهبری درباره 
اصل مذاکره با آمریکا توجه می شــد، و »جان کری« 
با امضای کذایی اش ضمانت نمی داد، می توانستیم با 
بهره گیری از اقتصاد مقاومتی بر تحریم ها غلبه کنیم و 
سیاست توسعه روابط با همسایگان را پیش بگیریم؛ 
اما متأسفانه چنین نشــد و رئیس دولت های یازدهم 
و دوازدهــم نیــز برخالف شــعارهای پرطمطراقش 

نتوانست اقتصاد کشور را نجات دهد.

وقتیگوشبهفرمانوالیتنبودیم

گرهگشا
نگاهی به نقش والیت فقیه در خنثی سازی توطئه های دشمن در چهار دهه اخیر
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  توجیه گناه
 به اسم آزاداندیشی

بارهــا گفتــه و شــنیده ایم کــه یکی از 
انســانی  اقدامات ســربازان  اصلی ترین 
شــیطان، تغییر و جابه جایــی در مفاهیم 
است. آنها همه چیز را به نفع تفکر شیطانی 
تغییر می دهند، ظلم را محبت و محبت را 
ظلم، حق را باطل و باطل را حق، ثواب را 
گناه و گناه را ثواب، حالل را حرام و حرام 
را حالل جلوه می دهند و ســعی می کنند 
بــه تعاریف و معانی و مفاهیم حمله کنند 
نه انســان ها. وقتی ذهن انســان ها تسلیم 
تعاریف و معانی جدید آنها شد، خودشان 
سربازانی در خدمت شیطان می شوند. این  
کار روزبه روز می تواند به قدرت شــیطان 
بیفزاید. یکی از تعاریفی که دشمنان دین 
و انســانیت آن را تغییــر داده اند، تعریف 
»آزادی و آزاداندیشــی« اســت. البته این 
اتفاق جدیدی نیست و از زمانی که انسان 
در این کره خاکی قدم گذاشــته، شیطان و 
سربازانش مشغول این تغییرات هستند. ما 
گاهی فکر می کنیم ســکوت در برابر گناه 
از هر نوعی، چــه اقتصادی، چه علمی و 
فرهنگی، چه حکومتی و چه مردمی نشان 
از آزاداندیشی ما دارد. دشمنان آزاداندیشی 
را برای مــا، حق دادن به گناه و ظلم تعبیر 
کرده انــد؛ یعنی در مقابل گناه ســکوت 
می کنیم و این ســکوت را نشانه فکر بلند 
و نواندیشی و شــخصیت می دانیم. برای 
این کار صدها اســتدالل هم می آوریم تا 
 
ً
تقصیر را گردن دیگران بیندازیم. معموال

ما با دیدن یــک فعل قبیح، مخرب و گناه 
می گوییم چه شــد که این فرد به این گناه 
گرفتار شــد؟ چه کســانی مؤثر و مقصر 
بودند؟ یــا این فرد از عواقب گناهش خبر 
ندارد، مجبور بوده، عصبانی اش کرده اند، 
کســی به او یاد نداده و...؛ در صورتی که 
در حال فرار از یک تکلیف الهی که همان 
امر به معروف باشــد، هستیم. بسیاری از 
اوقات هم می دانیم که در حال توجیه کردن 
گناه هســتیم؛ اما روی آن اصــرار داریم. 
نمونه های زیادی در تاریخ وجود دارد که 
سکوت در برابر گناه به بزرگ شدن گناهان 
و انفجار و نابودی انسان های زیادی ختم 

شده است. 
بــرای نمونــه، در صدر اســالم چند 
واقعه مهم اتفاق افتاد که کســی فکرش را 
نمی کرد چنین فجایعی در میان مسلمانان 
رخ دهد. یکــی از آنها واقعه حّره و تجاوز 
به نوامیس مســلمانان  در مدینه بود که با 
ترویج هوســرانی و از بین بــردن امرها و 
نهی های اســالمی شروع شد؛ یعنی وقتی 
مجالس لهو و لعب در شهرهایی چون مکه 
و مدینه رواج یافت، کسی اعتراض نکرد، 
در شــهری که هنوز بزرگانی از صدر اول 
اسالم )از صحابه و تابعین( حضور داشتند.  
»ابوالفرج اصفهانی« در این باره می نویسد: 
»در محیط مدینه، نه عالمان، آوازه خوانی را 
زشت می شمردند و نه عابدان با آن مخالف 
بودند، به طوری که فریــاد آوازه خوانان از 
سراسر آن شهر به گوش می رسید!« توجیه 
گناه و به کار نگرفتن عقــل و فکر و فریب 
خوردن از شــیطان و توجیهاتش کار را به  
جایی رساند که واقعه حّره لکه سیاهی در 
تاریخ اســالم شد. آیا مؤمنان نمی دانستند 
که این افعال گناه است؟ آیا با امربه معروف 
آشنا نبودند؟ آیا خودشان عذرتراشی ها را 
باور می کردند؟ خداوند در سوره قیامت، 
آیات 14 و 15 می فرماید: »بلکه انســان، 
خودش بر وضع خود آگاه است، هر چند 
در ظاهر برای خود، عذرهایی بتراشد!«؛ 
یعنی علــم دارد، اما مدام فعل حرامش را 

توجیه می کند.

دین

آیه

آیت الله شیخ عباس قوچانی می  گوید: »در نجف اشرف با قاضی 
 افراد با هماهنگی وارد جلسه می  شدند و 

ً
جلساتی داشتیم و غالبا

همدیگر را هم می  شناختیم. در یک جلسه، ناگهان سید جوانی 
وارد شد. استاد بحث را قطع کرده و احترام زیادی به سید جوان 
نمودند و به او گفتند: آقا سیدروح الله! در مقابل سلطان جور و 
دولت ظالم باید ایستاد، باید مقاومت کرد، باید با جهل مبارزه 
کرد. این در حالی بود که از انقالب خبری نبود. ما خیلی تعجب 
کردیم؛ ولی بعد از سال های زیاد و پس از انقالب فهمیدیم که 
قاضی در آن روز از چه جهت آن حرف ها را زد و نسبت به امام 

خمینی احترام کرد.«

مهمایناستکهدرمسیرحقباشیم
   مکتب    

توصیهآیتالله  
سلوک

گفتوگویاسالمی  
راهنما

حجت االسالم ســیدمحمدرضا نواب:  ما معتقدیم دین مبین 
اسالم، راه صحیح و اخالقی را به جوامع ارائه می دهد؛ لذا به نظر 
اسالم و از نظر اخالقی، گفت وگو بر پایه تفاهمی مشترک و در 
دو الیه و سطح همسان صورت می  گیرد؛بنابراین در گفت وگوی 
صحیح که مورد تأیید اســالم نیز است، نباید کسی از سطحی 
باالتر، دنبال تفهیم یا کســی از سطح پایین تر دنبال درخواستی 
باشد، بلکه باید گفت وشنود صورت گیرد. نکته مهم در این امر، 
نبود پیش داوری ها و سوگیری هاست، یعنی دوطرف نباید با نگاه 
خاصی وارد این گفت وگو شــوند. بایــد در گفت وگوهای مان، 

دست از پیش داوری برداریم و دنبال درک مخاطب باشیم.

فراگیریعلممفید
احکام

پرسش: امروزه کدام یک از تخصص های علمی برای اسالم و 
مسلمین مفیدتر است؟

پاسخ: شایسته اســت که علما، اســتادان و دانشجویان 
دانشــگاه ها به همه تخصص های علمی مفیدی که مورد 
نیاز مسلمانان اســت، اهتمام بورزند تا از اجانب، به ویژه 
دشــمنان اسالم و مســلمین بی نیاز شــوند و تشخیص 
مفیدترین آنها با مسئوالن ذی ربط با در نظر گرفتن شرایط 

موجود است. 

اجوبة االستفتائات، سؤال 1331

رســول خدا)ص( در روایتی می فرماید: »أربع  
نیا و اآلخرة 

ّ
من أعطیهــّن فقد أعطی خیــر الد

لســان ذاکر و قلب شــاکر و بــدن علی البالء 
صابــر و زوجــة ال تبغیه خونا فی نفســها و ال 
ماله.« یعنی چهار چیز اســت که اگر خداوند 
به هر کسی عطا کند، خیر دنیا و آخرت را به او 
داده اســت. یکی این است که زبان فرد به ذکر 
خداوند مشغول باشــد؛ همان گونه که خداوند 
وب؛ ذکر 

ُ
ل

ُ
ق

ْ
َمِئُن  ال

ْ
ط

َ
هِ  ت

َّ
ِر الل

ْ
ال ِبِذک

َ
می فرماید: »أ

خدا، هم مایه دور شــدن شیطان می شود، هم 
وسوســه ها را زائل می کند و هم قلب را نورانی 
می نماید و هم موجب اطمینان قلب می شود.« 
دوم اینکه انسان، قلب شاکری داشته باشد و به 
هرچــه خداوند به او می دهد، راضی و شــاکر 
باشد. ســوم اینکه بدنی داشته باشد که در برابر 
مشکالت صبور باشد. زندگی بدون مشکالت 
و حوادث دردناک نیســت. بــدن باید در برابر 

آنها صبور باشــد. چهارم اینکه زوجه ای داشته 
باشــد که خودش را در مقابــل اجانب حفظ و 
اموال شــوهر را نگهداری کند. گاه حتی یکی 
از این چهار مورد فــوق نیز موجب خیر دنیا و 
آخرت می شــود؛ مثال اگر انسان لسان ذاکری 
داشته باشد یا فقط دارای قلب شاکری باشد یا 
اگر در مقابل حوادث صبور باشد یا حتی زوجه 
صالحه ای داشــته باشــد. در این عبارت کوتاه 
این همه مضامین برجسته وجود دارد. همگان 
خواهان خیر دنیا و آخرت هســتند، ولی راه آن 
را نمی دانند،اما رســول خــدا)ص( این راه را 
نشان داده اســت. جالب اینکه این راه، یک راه 
پرپیچ وخم نیست؛ زیرا لسان ذاکر، قلب شاکر 
صبر در مقابل مصائب و داشتن زوجه صالحه 

کار سختی نیست. 
رســول خدا)ص( در روایتی می فرماید: »ِإذا 
ه؛ 

َ
رُه ل

ُ
لیذک

َ
 فی  َنفِسه ِ ف

ً
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َ
م أِِل

ُ
ک

ُ
َحد
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َوجد

وقتی کســی از شــما در درون دلش نصیحت و 
خیرخواهی برای کسی داشــته باشد، آن  را به او 
بگوید.«)نهج الفصاحه، ج 1، ح 245( بسیاری 
از مردم می گویند: به ما چه مربوط اســت، ســر 
بی درد را دستمال نمی بندند، چه لزومی دارد که 
مصلحت فرد را به او بگوییم و سر خودمان را به 
درد آوریم... اسالم این گونه بی تفاوتی ها را قبول 
ندارد و در این گونه مسائل، مصونیت قائل است 
و می گوید که انسان باید دیگری را مانند خودش 

بداند. اگر من همه مســلمان ها را 
برادر خــود می دانم، باید 

اگر خیــر و صالحی 
نسبت به دیگران در 

نظر دارم و از آن 
هستم،  باخبر 

آنها خبر  به 
دهم.

خیرخواهیمؤمنانبراییکدیگر
 منبر  

گفتاری از آیت الله ناصر مکارم شیرازی

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

 همه چیــز در این عالم در مــدار »حق و باطل« 
است. برای همه انسان ها در جبهه حق بودن مهم 
است؛ اما هر کســی موفق نمی شود در این جبهه 
قرار بگیرد؛ زیرا اول باید آن را بشناســد و دوم در 
مســیرش حرکت کند که این کار کمی ســخت 
اســت. امیرالمؤمنین علی)ع( می فرمایند: »دین 
اســالم آیینی اســت که خداوند برای خویشــتن 
انتخاب نموده. اسالم دارای ستون هایی است که 
خداوند آنها را در اعماق حق استوار ساخته و بنیان 
آن را ثابت و استوار گردانیده است.« اهل حق مدام 
باید از خود مراقبت کنند، با ســؤاالت متعددی از 
جمله آنکه چطور باید از کیان اســالم دفاع کرد؟ 
چطور از مســلمانان دفاع کنیم؟ از کجا بفهمیم 
برخورد ما، قهر و آشــتی ما و عملکرد ما درست 
و مطابق حق است؟ این موضوعات در هر زمانی 
جزء دغدغه های مهم اهل مکتب بوده و هســت؛ 
یعنی آنها همیشه باید مراقبت کنند که از مسیر حق 
خارج نشوند یا نتوانند آنها را از حق دور کنند. برای 
رفع این نگرانی باید به دســتورات شرع و مکتب 
عمل کنیم تا در هر مــکان و زمانی تکلیف مان را 

بدانیم و در مقابل کسانی که همیشه به عملکرد ما 
ایراد وارد می کنند، پاســخی اخالقی، عقالنی و 

قاطع داشته باشیم. 
دشــمن همیشــه از همان جایی که نتوانستیم 
حق مدارانه عمل کنیم، وارد شده و ما را به چالش 
 کشانده است. دشمنان با دقت در رفتار ما و تطبیقش 
با دستورات دین )که آن را فراگرفته اند برای حمله 
به دین و دین مــداران، نه برای عمل کردن به آن(، 
متوجه اشــتباه و خطای ما می شوند و به شیوه های 
گوناگون به ما حمله می کنند تا موجب دل زدگی، 
تزلزل و خســتگی مان شــوند. وقتی حق مدارانه 
عمل کرده باشــیم، حمله دشمن سبب قدرت ما 
می شود؛ زیرا می توانیم قدرت استداللی، علمی و 
تکنیکی مان را به رخ آنها و کسانی  که مخاطب شان 
هستند، بکشیم. پس حضور در جبهه حق و عمل 
به حق از مؤلفه های قدرت به شمار می آیند که دوام 

هم به دنبال خود دارد. 
در زندگی دنیایی همه رفتار و افکار را باید در دو 
دسته حق و ناحق قرار دهیم. اگرچه از نظر ظاهری 
شبیه به یکدیگر هستند. در امور سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی این قاعده وجود دارد. دشمنان 
دین با نادیده گرفتن عنصر حــق، رفتارها را فاقد 
پشتوانه دین قلمداد می کنند و فقط به دلیل وجود 
شــباهت، ذهنیت های غلط را در مورد آن ایجاد 
می کنند. اهل ایمان اگر نتوانند حق را بشناســند، 

با حمالت دشــمن کامال مأیوس شده و سنگر را 
رها می کنند. برای نمونه، در جبهه جنگ، رزمنده 
معتقدی که در مسیر حق می جنگد، با آن کسی که 
در مسیر باطل می جنگد، تفاوت دارد. اگرچه هر 
دوی آنها در حال جنگیدن و رزم هستند. دشمنان 
در مســیر حق بودن را در نظر نمی گیرند و هر دو 
را شــبیه به هم قلمداد می کنند و می گویند: »اولی 
می کشد، دومی هم می کشــد، پس هر دو طرف 
قاتــل، آدم کش و جانی هســتند«! در حالی  که در 
جبهه حــق جنگیدن با در جبهــه باطل جنگیدن 
تفاوت دارد. اصلی تریــن تفاوت حالل و حرام یا 
حق و باطل در نتیجه و اثرشان است. امیرالمؤمنین 
علی)ع( در خطبــه 167 نهج البالغه می فرمایند: 
»... خداوند چیزهایی را که ناشــناخته نیست، بر 
شــما حرام کرده ]و چیزهایی را که در آنها عیبی 
نیست، بر شما حالل نموده.[...« اینکه می فرمایند 
عیبــی در آن نیســت، متوجه »آثار« آن اســت. 
به عبارتی، خداوند افعال حرام را به واسطه آثار بدی 
که در آن وجود دارد، نهی کرده و افعال حالل را که 

آثار خوب دارد، امر فرموده است. 
می گویند شــخصی به نام »حارث بن حوت« 
خدمت حضرت علی)ع( آمد و با توجه به فضای 
حاکم بر جامعه و قرار گرفتن مجاهدانی از صدر 
اسالم در برابر امیرمؤمنان، گفت: »گمان می کنی 
که من اصحــاب جمــل را گمــراه می  دانم؟!« 

امام)ع( فرمود: »حارث! تو کوتاه  بینانه نگریستی، 
نه عمیق و زیرکانه و ســرگردان ماندی. تو حق را 
نشناخته  ای تا بدانی اهل حق چه کسانی هستند و 
باطل را نشــناختی تا پیروش را بشناسی!« حارث 
بعد از شــنیدن این سخنان گفت: »پس من مانند 
ه پسر عمر بی طرف خواهم 

ّ
سعیدبن مالک و عبدالل

ماند!« امام فرمود: »آن دو نه حق را یاری کردند و 
نه باطل را خوار ســاختند.« شاید گناه کسی که نه 
در مسیر حق اســت، نه علیه باطل، بیشتر باشد؛ 
چون حق را نشناخته و هر عملش کمک به جبهه 
باطل اســت و باعث رشــد آن. میانه بودن، یعنی 
اجازه جوالن دادن به باطل. شــناخت حق، یاری 
آن، مراقبت از رفتارها و مواضع که از مســیر حق 
خارج نشود، تکلیف مؤمنان است. مثال بارزش که 
همه آن را شنیده ایم، گفت وگوی حضرت قاسم با 
امام حسین)ع( است که عرض می کند: »عمو جان 
آیا لحظه مرگ در مسیر حق قرار داریم؟« هنگامی 
که امام)ع( می فرماینــد: »آری«؛ عرض می کند: 
»مرگ برای من شــیرین تر از عسل است.« یعنی 
مهم این اســت که در مسیر حق باشیم. چه شهید 
شویم، چه قطعه قطعه شویم، چه دشمنان را نابود 
کنیم، پیروز شویم و... فرقی ندارد. آثار حق جاودان 
و ماندگار اســت وآثار باطل موقتی و فانی است. 
اینجاست که می فرماید: »حق آمد و باطل نابود شد 

آری باطل همواره نابودشدنی است.«)اسرا/ 81(

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی
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چهاردهمین همایش ساالنه مدیران و مسئوالن و دوازدهمین جشنواره مالک 
اشتر قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( همزمان با سی وسومین سالگرد 
تأسیس این مجموعه در روزهای ۲3 و ۲4 آذرماه در تهران برگزار شد.در این 
همایش دو روزه که با یاد و نام شــهدای ســازندگی و در رأس آن سردار فقید 
و مجاهد »رســتم قاسمی« همراه بود، با شــعار »قرارگاه متعهد، سازندگی 
دانش بنیان و ایران قوی« عملکرد ساالنه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
بررســی شد.  دوازدهمین جشنواره مالک اشــتر و برگزاری نمایشگاه جانبی 

دستاوردها و توانمندی های قرارگاه از دیگر برنامه های این همایش بود. 

 قرارگاهمتعهد
 سازندگیدانشبنیان
ایـرانقـوی

دستاوردهایدستاوردهای
شوقآفرینشوقآفرین

 رئیس جمهور ضمن قدردانی از اقدامات بزرگ 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( مطرح کرد

آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس  جمهور کشورمان در 
این همایش، با اشاره به عمر 33 ساله قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( اظهار داشت: »در هشت سال جنگ 
تحمیلی رزمندگان اقدامات مهندســی انجام دادند و می توان به 
صراحت گفت، قرارگاه سازندگی از دل کار مهندسی در جنگ 
برخاسته اســت.« وی افزود: »نگاه »ما می توانیم« در دوره دفاع 
مقدس کارهای بســیاری را انجام داد و جلوه های بسیاری از »ما 
می توانیم« در دفاع مقدس اتفاق افتاد که همواره معتقد هستم در 
کنار کاروان های راهیان نور باید کاروان راهیان پیشرفت نیز برقرار 
شود.« رئیس جمهور با بیان اینکه متأسفانه بخشی از اقدامات و 
پیشرفت های کشور را جوانان نمی دانند، گفت: »همچنین دفاع 
مقدس برای نسل جوان درست روایت نشده و اگر هم روایت شده 
از طریق راویان اصلی نبوده است؛ زیرا بعد از پیروزی هایی که در 
جنگ نصیب مردم و کشور شــد، بالفاصله سازندگی در کشور 
آغاز شــد. این در حالی بود که نگاهی در 31 شهریور 1359 بود 
که با آن شرایط امکان اداره کردن جنگ نیست؛ اما با اداره درست 
نیروهای متخصص، کشور حفظ شد و یک وجب از خاک کشور 
در اختیار دشمن قرار نگرفت.« آقای رئیسی تصریح کرد: »بعد از 
جنگ بالفاصله ساختن کشور آغاز شد؛ در آن زمان نیز کسانی که 
باور نمی کردند بتوان کشور را ساخت، همان نیروهای متخصص 
دست به ساخت کشــور زدند و کارهای بزرگی صورت گرفته و 
هر کجا که سازندگی در کشور وجود دارد، نام قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( نیز می درخشــد. این قرارگاه اقدامات بزرگی 
در حوزه های نفت، گاز، آبرســانی و ایجــاد و ترمیم جاده های 

مواصالتی، سدسازی و نیروگاه سازی انجام داده و طی 33 
سال مشغول آبادانی کشور بوده است.« وی ادامه داد: 

»افرادی در سپاه پاســداران انقالب اسالمی و در 
قرارگاه سازندگی همواره دانش را به توانایی ضمیمه 
کردند که این موضوع را می تــوان در کارهایی که 

قرارگاه ســازندگی انجام داده، مشاهده کرد. در این 
مدتی که در دولت حضور داشتم و همچنین هنگامی 

که مسئول قوه قضائیه بودم، همواره شاهد اقدامات 
قرارگاه ســازندگی  بــزرگ  و  مثبت 

خاتم االنبیاء)ص( بوده ام.«
در بخش  رئیس جمهــور 

از سخنانش گفت:  دیگری 
»دشــمن در دهه نخست 

انقالب اسالمی با نیروی 
نظامــی در برابر ملت 

ایران صف آرایی کرد 

و میهن مــا را مورد هجمه قــرار داد و امروز هم جنگی ترکیبی 
علیه جمهوری اســالمی به راه انداخته است.« حجت االسالم 
رئیســی یکــی از مهم ترین ابعــاد این جنگ ترکیبــی را جنگ 
اقتصادی دانست و اظهار داشت: »امروز دشمن می خواهد مانع 
اقتدار ایران اسالمی شــود؛ اما مجاهدان ما در عرصه اقتصادی 
همان طــور که در دوران دفاع مقدس تولید قدرت کردند، در این 
عرصه نیز تولید قدرت می کنند.« رئیس جمهور با بیان اینکه امروز 
در صنایع دفاعی با تولید پیچیده ترین تجهیزات حرف برتر را در 
منطقه و دنیا می زنیم، متذکر شد: »افتخار ایران به ساخت موشک 
منحصر نیســت و به تولید قدرت در همه زمینه ها توجه داریم.« 
حجت االسالم رئیســی گفت: »دشــمن نمی خواهد در حوزه 
اقتصادی دســت برتر را داشته باشــیم، اما عزیزان ما در قرارگاه 
ســازندگی با کارهای بزرگ زیربنایی در حوزه اقتصاد دشمن را 
مأیوس کرده اند و با اخالص و انگیزه الهی و اندیشه بلند کارهای 
ماندگاری انجام داده اند که قدرت آفرین، ثروت آفرین، عزت آفرین 
و افتخارآفرین است.« رئیس جمهور با بیان اینکه شکل گیری ایران 
قوی بدون اقتصاد و زیرساخت قوی امکان پذیر نیست، تصریح 
کرد: »همه ما در دولت و نهادهای انقالبی به دنبال ساختن ایران 

قوی هستیم که قدرت اقتصادی یکی از ساحت های آن است.«
حجت االســالم رئیســی با تأکید بر لزوم توجه به همه ابعاد 
اقتصادی، خاطرنشان کرد: »اگر اقتصاد و تولید روستایی شکوفا 
 در کاهش مهاجرت 

ً
شد، جاذبه روستا نیز افزون می شود و قطعا

روستاییان تأثیر بسزایی خواهد داشت.«
رئیس جمهــور در ادامــه با بیــان اینکه قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( در عرصه ســازندگی منشــأ اقدامات 
و تحــوالت بزرگی بوده، اظهار داشــت: »امروز در 
اجتماع شــما حاضر شــدم تا هم از زحمات تان 
تقدیر کنــم و هم بگویم راهــی طوالنی در پیش 
داریم و کارهای بزرگ دیگری باید انجام شــود و 
سختی ها نباید ما را از تالش و رسیدن به هدف باز 
دارد.« حجت االســالم رئیسی در پایان سخنانش با 
بیان اینکه باید توفیقات به دســت آمده در عرصه 
سازندگی، همچون توفیقات دوران دفاع 
مقدس روایت شــود، تصریح کرد: 
»راه اندازی اردوی راهیان پیشرفت 
در کنار راهیان نور موجب آشنایی 
دســتاوردهای  با  جوان  نسل 
خواهد  ســازندگی  عرصه 
و  شــوق آفرین  و  شــد 
انگیزه افزا خواهد بود.«

E

 ویژه چهاردهمین همایش ساالنه
 مدیران و مسئوالن و دوازدهمین جشنواره 
مالک اشتر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(

جلوه خاتم
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حجت االســام والمســلمین نعیمی، مســئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( در چهاردهمین همایش مســئوالن و مدیران ارشــد قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( با اشــاره به نامه امیرالمؤمنین)ع( به مالک اشتر، اظهار داشت: »در این 
نامه حضرت، کمیل را توبیخ کردند که چرا آنچه را که به وی مسئولیت داده شده، رها کرده و 
به کاری که به وی سپرده نشده، پرداخته است.« وی افزود: »در این مسئله پند و نکته ای است 
که متخصصان ما در قرارگاه، روی مسئولیت های تخصصی خود متمرکز شوند و این تمرکز 
روی کار، بروز اشتباه ها را کاهش می دهد.« مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( تصریح کــرد: »کارهای بزرگی در قرارگاه انجام شــده و موفقیت های 
بسیاری حاصل شده است، اما شاید در برخی مواقع اتفاقات و تصمیماتی صورت می گیرد 
که محصول آن، چیزی نیســت که انتظار می رود و اینجاست که احتمال اشتباه مدیریتی و 
تصمیمی غلط وجود دارد.« وی ادامه داد: »رهبر معظم انقاب)مدظله العالی( می فرمایند 
که هر کجا هستید، آنجا را مرکز عالم بدانید و مدیران قرارگاه نیز باید بدانند مسئولیت مهم 
آنها در یک هلدینگ تخصصی یا یک پروژه، در هر نقطه ای که باشد، آن مهم ترین کار است 
که باید با دقت باال و جدیت انجام گیرد.« حجت االســام والمسلمین نعیمی خاطرنشان 
کرد: »همه کارها به منابع انسانی و سرمایه انسانی گره خورده است؛ پس نیروی متخصص 
و مدیری که در قرارگاه مشغول فعالیت اســت، باید از حیث خانواده دارای آرامش باشد، 
اگر مشــکلی در خانواده این فرد باشــد، تمرکز وی را کاهش می دهد. ما باید به وضعیت 
خانواده بزرگ قرارگاه و این ایجاد آرامش توجه کنیم تا خانواده قرارگاه همواره بالنده باشد.« 
حجت االسام والمسلمین نعیمی با اشاره به اینکه دستاوردهای بزرگی در قرارگاه به دست 
آمده، گفت: »این دســتاوردها در راستای امیدآفرینی باید برای جامعه بازگو شود و جوانان 
بدانند که ایران اسامی تا چه اندازه توانمند است.« وی ادامه داد: »در هر پروژه ای که قرارگاه 
اجرا می کند، باید تمام و کمال به حقوق مردم توجه شــود و هر پروژه باید پیوست های الزم 
را داشته باشد تا حقی از مردم منطقه ضایع نشود و این توجه به حقوق ملت است که به کار 

شما برکت می دهد.«

 
ســردار صالح، فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی ستاد کل نیروهای مسلح در چهاردهمین 
همایش مسئوالن و مدیران ارشد قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( اظهار داشت: »مردان 
الهی مردانی هســتند که هیچ خرید و فروش و معامله ای آنها را از یاد خدا و پرداخت زکات 
غافل نمی کند و آنها از روزی که همه قلب ها و چشم ها گریانند، بیمناک هستند و شما هم در 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( این گونه اید.« فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی ستاد کل 
نیروهای مسلح در تشریح ظرفیت های کشور به وجود مس اشاره کرد و گفت: »ایران ذخایر 
باالی مس دارد که با وجود 7 درصد اکتشاف، پنجمین کشور دارنده منابع مس هستیم؛ یعنی 
اگر 200 سال با ظرفیت کامل مس برداشت کنیم، باز هم منابع مس داریم. در سال گذشته 
80 هزار میلیارد تومان تولید مس داشتیم و 50 هزار میلیارد تومان سود کردیم؛ یعنی بازدهی 
باالی 60 درصدی و این آینده ای پر رونق در این بخش را نشان می دهد و ما انقاب مس را از 
قرارگاه توقع داریم.« وی ادامه داد: »اقتصاد دریا محور، اقتصاد پرظرفیتی است که در کشور 
ما تاکنون بالفعل نشده و جای کار بسیاری دارد.« سردار صالح خاطرنشان کرد: »شفافیت، 
انضباط، عدم تعارض با بخش خصوصی و رعایت سیاست های کلی، چهار شرط موجود 

در فرمان والیت امر، برای اجرای سند قرارگاه انقاب اقتصادی و سازندگی است.«

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسامی دیگر میهمان 
چهاردهمین همایش مســئوالن و مدیران ارشــد قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
بود. وی اظهار داشــت: »امروز در تمام استان ها شــاهد حضور پررنگ قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( هســتیم و نتیجه این حضور، عمران و آبادانی برای کشور بوده است.« 
وی افزود: »قرارگاه با مجلس و به خصوص با کمیسیون عمران ارتباط نزدیک و تنگاتنگی 
دارد.« رضایی کوچی با بیان اینکه در این 33 سالی که از عمر پربرکت قرارگاه گذشته، شاهد 
حضور پررنگ قرارگاه در مناطق مختلف کشــور، به ویژه مناطــق محروم بوده ایم، گفت: 
»قرارگاه در بسیاری از نقاط و پروژه هایی که خیلی از پیمانکاران توان حضور ندارند، حضور 
یافته و اقدامات بزرگی انجام داده است.« وی ادامه داد: »قرارگاه به هیچ وجه رقیب بخش 
خصوصی نیست؛ بلکه هر کجا کاری بر زمین مانده، قرارگاه کار را قبول می کند و به خوبی 
به نتیجه می رساند؛ امروز شاهد هســتیم که پیمانکاران زیادی در کشور با مدیریت قرارگاه 
در پروژه ها حضور دارند.« رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسامی تصریح کرد: 
»قرارگاه با وجود طلب زیادی که از دولت دارد، هیچ گاه پروژه های عمرانی کشور را معطل 
نگذاشــته و تمام توان خود را برای آبادانی و توسعه هر چه بیشتر ایران اسامی به کار گرفته 

است.«

کارخانه    
ینی امیدآفر

 مسئول نمایندگی ولی فقیه
 قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( مطرح کرد

  ساختن ایران
 فرمان  والیت 

 فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی
ستاد کل نیروهای مسلح مطرح کرد

کارگاهی   
 به وسعت ایران 

 رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی مطرح کرد

ســردار ســرتیپ پاســدار سیدحسین 
هوش السادات، فرمانده قرارگاه سازندگی 
چهاردهمیــن  در  خاتم االنبیــاء)ص( 
همایش مســئوالن و مدیران ارشد این مجموعه اظهار 
داشــت: »یاد و خاطره برادر عزیزمان ســردار رستم 
قاسمی را گرامی می داریم که سال ها با تالش مثال زدنی 
و خلوص نیت، در عرصه ســازندگی کشــور چه در 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( و چه در دیگر 
مســئولیت ها، به ایران و ملت شریف خدمت رسانی 
کــرد.« وی ادامه داد: »قــرارگاه همواره توانســته در 
موضوعات حساس، عملکرد قابل تقدیری داشته باشد 
و به تازگی نیز در موضوع حساس آب با تکمیل اجرای 
آبرسانی به همدان و بعد از آن سنندج و همچنین تکمیل 
آبرســانی در تهران با پروژه قمر بنی هاشــم، عملکرد 
موفقی را رقم بزند که اگر این کار صورت نمی گرفت، 
به اذعان مدیــران مربوط در مجموعــه وزارت نیرو، 
تهران در تابســتان ســال جاری با مشکل و چالش در 
بخش آب مواجه می شــد.« فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( تصریح کرد: »همین طور چندین سد 
با همت قرارگاه تکمیل شده و در نوبت آبگیری هستند 
که با صالحدیــد دولت، این کار در زمان مشــخص 
صورت می گیرد.« وی ادامــه داد: »پروژه مهم راه آهن 
زاهدان ـ خاش به تازگی افتتاح شد که دستاورد بزرگی 
برای استان سیستان و بلوچســتان و کشور بوده است 
و پروژه ای حســاس و مهم قلمداد می شــود.« سردار 
هوش الســادات با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب 
در خصوص فعالیت های قرارگاه گفت: »رهبر معظم 
انقالب در خصوص فعالیت قرارگاه در فرمایش هایی 
که داشتند به شفافیت، انضباط و گزارش دهی لحظه ای 
تأکید کردند که در این راســتا، با تجمیع و ساماندهی 
سامانه هایی که قرارگاه داشت و به روزکردن تجهیزات، 

یک سامانه جامع پیاده سازی و بهره برداری شده است که 
به صورت لحظه ای پروژه های متعدد قرارگاه در هر نقطه 
کشور، قابلیت رصد و گزارش دهی دارد و این سامانه، 
دســتاورد بزرگی اســت.« فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( با اشاره به تالش دشمن برای ضربه 
زدن بــه ایران اســالمی از طریق اعمــال تحریم های 
ظالمانه گفت: »هر کجا شــرکت های خارجی با نام 
تحریــم، ایران را ترک و پروژه ها را رها کردند، قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( به میدان آمد و جای خالی 
شــرکت های خارجی را به خوبی پر کرد و اقداماتی را 
که تصور نمی کردند، با توان داخلی و باور به شعار »ما 
می توانیم« انجام دادیم. از نمونه هــای آن، می توان به 
اجرای پروژه های مهم گازی در فازهای مختلف پارس 
جنوبی و احداث پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس اشاره 
کرد. ما عالوه بر خنثی ســازی تحریم، انحصارشکنی 
و امیدآفرینــی کردیم تا تحریم های ظالمانه دشــمنان 
را به شکســت برســانیم.« فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( با اشاره به نام گذاری امسال از سوی 
رهبر معظم انقالب با عنوان سال »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« گفت: »رهبر معظم انقالب در بخشی 
از فرمایش های خود در خصوص فعالیت های قرارگاه 
گفتنــد که باید فعالیت های ما صد برابر شــود و ما در 
گام دوم انقــالب، به رویکرد دانش بنیان و اســتفاده از 
فناوری های روز، بیش از گذشــته توجه کرده ایم.« وی 
خاطرنشان کرد: »امروز جایی در ایران عزیز ما نیست 
که نامی از قرارگاه در آنجا نباشــد. امــروز پروژه های 
قــرارگاه در حوزه های مختلف عمرانــی، زیربنایی، 
اقتصادی و محرومیت زدایی در تمام نقاط ایران پراکنده 
است و همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند، ما به 
دنبال گسترش فعالیت های قرارگاه به ده ها برابر میزان 

فعلی هستیم و این شدنی است.«

10 برابری فعالیت های   گسترش 
قرارگاه خاتم هدف ماست

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(

والمســلمین عبدالله  حجت االســالم 
حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی با حضور 
در جمع جهادگــران عرصه ســازندگی قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( ضمن تشــکر و 
قدردانی از زحمات این مجموعه، اظهار داشت: 
، شما باید شــاکر نعمت خدمت رسانی به 

ً
»اوال

، این عمل صالح را با نیت 
ً
کشــور باشــید و ثانیا

خالص توأم کنید، چون خداوند در ازای آن به شما 
حیات طیبه عطا خواهد کرد.«

 وی افــزود: »خداوند می فرمایــد اگر عمل، 
صالح و نیت، خالص شد، من معلم شما می شوم و 
به شما کار یاد می دهم و کمک تان می کنم که نمونه 
آن می شود؛ امثال طهرانی مقدم ها که بدون آموزش 
دانشگاهی، در خصوص علوم موشکی توانست 
پدر موشکی ایران شود و این حرکت عظیم را رقم 

بزند.« 
نماینده ولی فقیه در ســپاه گفــت: »همچنین 
خداونــد وعــده داده که اگر عمــل صالح و نیت 
خالص داشته باشید، سختی ها و مشکالت، شما 
را مأیوس و ناامید نمی کند و من به شــما قدرتی 

می دهم که از سختی ها صبورانه عبور می کنید.«
والمســلمین حاجی صادقی،  حجت االسالم 
دربــاره ابعاد دیگر عمل صالــح و نیت خالصانه 
خاطرنشان کرد: »خداوند وعده داده است که اگر 
این دو با هم توأم شد، عالوه بر اینکه محبت شما 
را خواهم داشت، این محبت را در دل دیگران هم 
قرار می دهم که نمونه عینی آن حاج  قاسم سلیمانی 

ا ست.« 
وی افزود: »کلید همه موفقیت ها، این اســت 
که شما ُحسن فعلی و فاعلی را با هم داشته باشید 

و آنچــه در قرآن در خصوص ایمان و عمل صالح 
مورد تأکید قرار گرفته، دربردارنده همین موضوع 

است.«
نماینده ولی فقیه در سپاه اظهار داشت: »امروز 
تمام تالش اســتکبار این است که نقش دین را در 
اداره جامعه غیرکارآمد نشان دهد و شما با کارهای 
مختلفی که در هلدینگ های قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( انجام می دهید، نشان دهید که 

راه نجات همین است.«
  وی با تأکید بر یادگیری و رعایت تمام مسائل 
شــرعی در انجام کارها افزود: »بیشترین مباحث 
فقهی ما درباره موضوعات اقتصادی است. بدانید 
که برکت در کار، دست انسان نیست و باور کنید 
که در فرهنگ دینی هدف وسیله را توجیه نمی کند. 
امام حســین)ع( می فرماید: هــر کس بخواهد از 
راهی غیر از خدا به مقصدی برسد، هرگز نخواهد 

رسید.« 
رد، از دیگر 

ُ
توجه به رعایت حقوق پیمانکاران خ

مباحثی بود که نماینده ولی فقیه در سپاه به مدیران 
قــرارگاه توصیه کرد و گفت: »من از اینکه قرارگاه 
با وجود مطالباتش از دولــت، به پرداخت حق و 

حقوق پیمانکاران خود توجه دارد، ممنونم.«
وی افــزود: »روحیه ابتــکار و خالقیت را در 
خود تقویت کنید و به سایر پیمانکاران نیز تسری 
دهید. ما باید از علم ترجمه ای و مهندسی معکوس 
عبور کنیم و با وجود سابقه تمدنی خود، به سمت 

خالقیت و کارهای انجام نشده حرکت کنیم.« 
توجه به فرهنگ پاسداری و تالش برای ایجاد 
ایران قوی از نکاتی بود که نماینده ولی فقیه در سپاه 
در جمع مدیران و مســئوالن قرارگاه بر آن تأکید 

کرد. 

 رسالت قرارگاه خاتم اثبات
 کارآمدی نظام دینی است

 نماینده ولی فقیه در سپاه

EE

محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شــورای اسالمی از ســخنرانان دیگر این همایش بود. محمدباقر قالیباف در این 
همایش گفت: »برای من توفیق بزرگی است که در جمع شما مجاهدان و پیشگامان عرصه کشور و کسانی که دغدغه 
خدمت به مردم شــریف و عزیز کشــورمان را دارند، حضور داشته باشــم. وظیفه خود می دانم از کسانی که سال ها 
تالش کردند تا این مجموعه شکل گرفت، قدردانی و تشکر کنم؛ به خصوص برادر عزیزمان مرحوم سردار رستم قاسمی که از 
چهره های پرکار و پرتالش مجموعه سپاه و قرارگاه بودند؛ ان شاءالله با شهدای کربال محشور باشند.« وی با بیان اینکه قرارگاه 
سازندگی مولود سپاه عزیز است و خود سپاه مولود انقالب اسالمی است، اظهار کرد: »سپاه پاسداران انقالب اسالمی بعد از 
دوران دفاع مقدس به این ظرفیت رسید که روز به روز در فعالیت ها و بخش های مختلف عمق پیدا کرد و در حوزه های مختلف 
جبهه انقالب، راسخ، محکم و اثرگذار همیشه پیش رفت و توانست درک درست، دقیق و عمیقی از مقتضیات فرا روی انقالب 
و ایران عزیز ما در اقصی نقاط کشور پیدا کند و همیشه هم توانسته در این عرصه ها حضور پیدا کند؛ حضوری به وقت، حضوری 

 دوستان و دشمنانی هم دارد.«
ً
موفق، حضوری فداکارانه و مؤثر؛ از این جهت که چنین نهاد مؤثری است، طبیعتا

رئیس مجلس تصریح کرد: »کســانی که شرایط سنی شــان اقتضا می کند، باید این نکته را به یاد داشته باشند که از پیروزی 
انقالب اسالمی تا قبل از آغاز دفاع مقدس همه مجموعه های سپاه و جهاد سازندگی و همه ما یک دغدغه، یعنی دغدغه پیشرفت 
کشور را داشتیم. آن زمان در ذهن هیچ یک از ما کارکرد هایی از این جنس ها نبود و بیشتر پیشرفت، حرکت و سازندگی مدنظر 

بود، اما با پیش آمدن جنگ اولویت تغییر کرد.«
قالیباف با بیان اینکه بار ها و حدود ربع قرن اســت که به این موضوع اشــاره می کنم، ادامه داد: »همه ما با هر سلیقه ای، باید 
کارآمدی دین در اداره جامعه و اثرگذاری انقالب و قدرت پیشــرفت و اثرگذاری مردم عزیز ما چه در زندگی خودمان و چه در 
اثرگذاری امت اسالمی در عمل به نمایش بگذاریم، این رسالت و وظیفه ماست.« وی با طرح مجدد این مسئله که ما یا می توانیم 
 ما باید یک کارفرمای پیشرو باشیم. قرارگاه سازندگی فقط به 

ً
یک پیمانکار پیرو باشیم یا یک کارفرمای پیشرو، ادامه داد: »طبیعتا

پیشرفت و عزت کشور فکر می کند و محرومان و مستضعفان را در هر کجا که هستند، فراموش نمی کند؛ زیرا حضرت امام)ره( 
فرمودند کسانی تا آخر پای انقالب هستند که طعم فقر را چشیده باشند و این، نگاه قرارگاه است.«

رئیس مجلس با بیان اینکه رمز موفقیت ما در دوران دفاع مقدس دو مؤلفه »مردم باوری« و »خداباوری« بود، افزود: »ما امروز 
قرارگاه سازندگی را یک نهاد متولد شده از مجموعه سپاه برای پیشرفت این کشور با همین دو ویژگی مردم باوری و خداباوری در 
عرصه پیشرفت و در عرصه یک ایران قوی در حوزه های اقتصادی در همه ابعادش می دانیم و اینجاست که می گوییم ما باید یک 

کارفرمای پیشرو باشیم، به جای یک پیمانکار پیرو. این تغییر رویکرد است.«

 حرف از همین رویکرد هاســت، ادامه داد: »قرارگاه باید به 
ً
قالیباف با بیان اینکه وقتی از حکمرانی نو حرف می زنیم، دقیقا

گونه ای عمل کند که هیچ بخش خصوصی و هیچ مجموعه ای از پیمانکاری کشــور احساس نکند که مجموعه قرارگاه رقیب 
آنهاســت.« رئیس مجلس با بیان اینکه قرارگاه باید مجموعه ای باشــد که بتواند از مردمی سازی همه زیرساخت های کشور از 
سوی مردم حمایت کند، گفت: »این مسئله را از امام راحل فهم و درک کردیم؛ این حرف را از امام شنیدیم که در حوزه مسائل 
اجتماعی دولت به معنای عام آن وارد کار هایی شــود که مردم آن کار را انجام نمی دهند و تا مردم کاری را انجام می دهند باید 

فضایی فراهم کنیم که خود مردم آن را انجام دهند.«
قالیباف ادامه داد: »باید به این نکته توجه کنیم که اکنون در بخش های دولتی چقدر تولید خدمت می کنیم، با گران ترین قیمت و 
پایین ترین کیفیت، در حالی که مردم می توانند تولید خدمات کنند، تولید خدمت کنند و ما به عنوان بخش های دولتی آن خدمات 

را از مردم با قیمت بهتر خریداری کنیم و این رویکرد به اقتصاد کشور، تولید کشور و اشتغال کشور کمک می کند.«
وی با اشــاره به اینکه باید به سمت مسئله محوری حرکت کنیم، ادامه داد: »باید پیشران ها را در کشور مشخص کنیم، همه 
موضوعات را با هم نمی توانیم حل کنیم؛ اما موضوعات مهم باید انتخاب شوند. قرارگاه باید در جایگاه کارفرمای پیشرو قرار 
گیرد و باید این علم دســت شما باشد؛ شــما باید به جوانان کمک کنید که امروز هزاران شرکت دانش بنیان و هزاران شرکت 
زیرساخت شکل بگیرد و به این سمت حرکت کند و این بستر را برای آنها فراهم کنید و کار مهم را در شرایطی که کشور درگیر 

بروکراسی پیچیده و ناکارآمد است، پیش ببرید.«
رئیس مجلس تأکید کرد: »امروز شما باید فرصت را در اختیار همه جوانان کشور قرار دهید و به جایی برسید که نرم افزار کار 

را فراهم کنید و اجازه دهید آنها در همه حوزه های کشور تالش کنند و این گونه ما قوی می شویم.«
قالیباف با طرح این پرســش که »کی ایران قوی می شــود؟«، تصریح کرد: »ایران وقتی قوی می شود که تک تک مردم ایران 
قوی باشند، این وظیفه ماست. این رسالت مهم قرارگاه است. امروز به عنوان برادر کوچک شما و خدمتگزاری که مطلع هستم، 
عرض می کنم امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند این نگاه است. شما می توانید پیشران حرکت تحول در پیشران ها و 
تولید ثروت در کشور باشید.« وی افزود: »شما به منزله نهاد برآمده از دوران دفاع مقدس و برآمده از مردم این کار را باید انجام 
دهید. این ظرفیت شماســت که بتوانید با دقت و با سازمان دهی و هدایت و یک برنامه ریزی از نوع برنامه ریزی سایبرنتیکی به 
جایی حرکت کنید و برسید که امکانات الزم برای رشد را از یک روستا تا پروژه های بزرگ بین المللی در داخل کشور و خدمات 

مهندسی در بیرون کشور بدون دخالت مستقیم شکل دهید.«
رئیس مجلس در همین زمینه تصریح کرد: »همین روحیه با کمک جوانان و کمک دانشگاه ها امروز تحولی در صنایع نظامی 

ایجاد کرده که ما جزء پنج کشــور اول دنیا شده ایم، اما در صنایع خودروسازی کشور شرایطی که همه ما می بینیم وجود دارد و 
مقایســه این دو عرصه، مصداقی برای شــناخت حکمرانی نو است.« وی با بیان اینکه به یاد دارم که در دهه 70 تازه بحث سد 
کرخه مطرح بود، ادامه داد: »همان زمان در صحبت های خود با دولتمردان بیان می کردم که آیا لشکر امام رضا)ع( و لشکر نصر تا 
 این لشکر ها پس از مدتی در جنگ تحمیلی شکل گرفتند، فرصت پیدا کردند و آمدند، 

ً
هشت ماه اول جنگ وجود داشتند؟ طبیعتا

 دانشگاه فردوسی 
ً
در واقع مردم بودند که توانستند این اتفاقات را رقم بزنند. بنابراین چرا برای ساخت سد کرخه، دانشگاه ها مثال

مشهد را درگیر موضوع سدسازی و طراحی آن نمی کنیم؟«
رئیس مجلس در همین زمینه خاطرنشــان کرد: »همان فرهنگ زمان جنگ و همان حکمرانی را باید در حوزه پیمانکاری 
بیاوریم تا فضا عوض شود، فرهنگ عوض شود، روحیه عوض شود، انگیزه ها عوض شود، امروز ما نیازمند این هستیم که با این 
رویکرد اقتصادمان متحول شود.« قالیباف با اشاره به اینکه ما ظرفیت های بزرگی در کشور داریم، گفت: »بخش های قابل توجهی 
از امکاناتی که ما داریم به دلیل همین نوع حکمرانی ها از دست می رود. ما اکنون در حوزه انرژی در سال حدود 60 میلیارد دالر 

از دست می دهیم، چه کسی باید پیش قراول این کار باشد؟«
رئیس مجلس با بیان اینکه نباید بگوییم قرارگاه یک پیمانکار خوب است و باید بگوییم قرارگاه یک کارفرمای پیشرو است 
که پیشــران های کشور را آماده می کند و با تالش مردم پیش می برد و هدایت می کند، یادآور شد: »در دفاع مقدس، روزی را به 
یاد داریم که حداکثر برد توپ ما 15 کیلومتر بود و در تولید مهمات آن نیز محدودیت داشتیم و به دنبال افزایش بودیم. اکنون باید 
بگویم که پایه های پیشرفت موشکی در آنجا گذاشته شد و به جایی رسیدیم که امروز جزء پنج کشور اول دنیا در حوزه موشکی 
هستیم؛ اما چرا در بخش های مختلف انرژی، آب، کشاورزی، ماشین سازی، اقتصاد دیجیتال، راه و همه جا نباید این گونه عمل 
کنیم؟«قالیباف با تأکید بر اینکه مردم ما سزاوار آن نیستند که پراید را با این قیمت بخرند، خطاب به مدیران و مسئوالن قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( افزود: »من شک ندارم که ظرفیت حل مشکالت کشور را داریم، البته مشروط بر آنکه فرآیند حل 
مشــکالت به جوان های امروز متصل باشد، باید آنها را حمایت کنید، برای آنها فرصت سازی کنید، آنها را سازماندهی کنید. 

بدانید هرچه آنها بزرگ تر شوند شما بزرگ تر می شوید، کشور قوی تر و ایران عزیزتر می شود و حکمرانی نو به این معناست.«
وی افزود: »من فکر می کنم برای این حرکت هیچ محدودیت قانونی نداریم؛ حتی مطالبه قانون نیز هســت، اما اگر جایی 
به قانون گذاری نیاز اســت، ما در مجلس شورای اسالمی در خدمت شما هستیم که این گام را برداریم. امروز مردم بیش از هر 
زمان دیگری به من و شما نیاز دارند و ما نیز وظیفه داریم به آنها خدمت کنیم تا بتوانیم گامی برای زندگی خوب و پیشرفت مردم 

برداریم.«

قرارگاه خاتم نماد کارآمدی است
رئیس مجلس شورای اسالمی

E

سردار سرلشکر حسین ســالمی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران در چهاردهمین همایش مسئوالن و مدیران 
ارشد قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( اظهار 
داشت: »در ابتدای سخن، تســلیت عرض می کنم فقدان فرمانده 
خستگی ناپذیر را که به تعبیر پیام تسلیت رهبر معظم انقالب، »مرد 
انقالبی و خســتگی ناپذیر« بود؛ سردار رستم قاسمی که سرشار از 

اراده و انگیزه برای ساختن ایران بود.«
فرمانده کل ســپاه پاسداران، مســیر حرکت قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( را در راستای خنثی ســازی نقشه دشمنان ایران 
دانســت که می خواهند بــا تحریم ها، ایران را عقــب نگه دارند و 
گفــت: »اگر جنگ اقتصادی ویرانگری که علیه ایران اســالمی به 
کار بستند، علیه هر کشــور ابرقدرتی به کار بسته می شد، آن کشور 
 می شکســت و تسلیم می شد، اما ملت بزرگ ایران و فرزندان 

ً
قطعا

این ملت در عرصه سازندگی، نشان داده اند نقشه دشمنان را با تبدیل 
تهدیدها به فرصت ها، خنثی می کننــد.«  وی ادامه داد: »در عرصه 
این جنگ بزرگ اقتصادی، افرادی چون رستم قاسمی حضور دارند 
که لحظه ای از تالش برای اعتالی ایران اسالمی دست برنمی دارند؛ 
قــدر این فرزندان انقالب راـ  که بــا اعتماد به نفس و روح توکل بر 
خداوند بزرگ، در فضای تحمیل اراده ها، ایســتادگی کرده و اراده 
دشمن را در هم می شــکنند ـ باید دانست. فرزندان ایران اسالمی 
می توانند کشــور را در ارتفاع رفیع منزل، بزرگی و اســتقالل قرار 
دهند.« سردار سالمی با بیان اینکه در جهان امروز، قوی بودن ضامن 
استقالل اســت، گفت: »قدرت کشور ضامن استقالل، آزادی یک 
ملت و حفظ شأن و منزلت آن است.« وی افزود: »در واقع در جهان 
امروز، یا باید قوی بود یا باید تسلیم شد؛ یعنی یا باید با تکیه بر اراده 
خود قوی عمل کرد یا تســلیم اراده دیگران بود و راه وسطی وجود 
ندارد. در نقشه سیاســی امروز دنیا، برای ضعیف جایگاهی تعیین 
نکرده اند و نمی تواند کشوری ضعیف باشد اما استقالل خود را حفظ 

کند؛ باید قوی و مقتدر بود تا مستقل باشیم.«
فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: »تاریخ جهان، سرشار 
از مثال های واضحی اســت که دولت ها و ملت ها اگر قوی نباشند، 

فرو می پاشند و این یک اصل است. ما قوی بودن را انتخاب کرده ایم 
و می دانیم که هرگز بیگانگان به ما عزت هدیه نمی کنند، بلکه باید 
با مجاهدت، تالش، جدیت و اســتفاده از علم و فناوری، به قدرت 
و عزت دســت یافت.«  وی افزود: »ما کشوری هستیم که تصمیم 
گرفته ایم بــدون تأثیرپذیری از اراده بیگانگان، زندگی عزتمندانه ای 
داشــته باشیم و کلید استقالل سیاسی، گسستن بند وابستگی و نیاز 
است. دشمن می خواهد درست عکس این گزاره عمل کند، دشمن 
می خواهد ما نیازمند و وابســته باشیم.« فرمانده کل سپاه پاسداران 
خاطرنشان کرد: »امروز هم دشمن به دنبال تزریق مسمومیت های 
فکری برای جوانان ماســت و به دنبال سلب اعتماد به نفس، سلب 
امید و پیاده سازی ناامیدی در بین جوانان ماست؛ اما هر آنچه عمل 
کردند، با هنرنمایی رهبر فرزانه انقالب به فرصت تبدیل شد و امروز 
دشــمن معترف به این است که جمهوری اســالمی ایران توانسته 

تحریم و محاصره اقتصادی را به شکوفایی اقتصادی تبدیل کند.«
ســازندگی  »قــرارگاه  داشــت:  اظهــار  ســالمی  ســردار 
خاتم االنبیاء)ص( در سخت ترین وضعیت تحریم ظالمانه دشمن، 
جایگزین بیگانگانی شــد که فکر می کردند با رهاکردن پروژه های 
ایران، کشــور ما معطل می ماند و طرح ها و پروژه های اقتصادی ما 
تعطیل می شوند، اما دیدند که با خودباوری، خالقیت و تالش، ایران 
را ساختیم و پروژه های مهم اقتصادی، یک به یک به دست فرزندان 

ایران اسالمی تکمیل شد و به بهره برداری رسید.«
فرمانده کل سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: »قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیــاء)ص( تبدیل تهدیدها به فرصت هــا را در پروژه های 
اقتصــادی و زیربنایــی متعــدد روی زمین به اثبات رســاند و آنها 
سال هاست که در پی تحریم قرارگاه هستند، اما می بینند که هر روز 
در یک گوشــه ایران روبان جدیدی بریده می شود و طرحی جدید 
به دســت متخصصان ایرانی افتتاح می شود. شما باید مسیر توسعه 
کشور را با اراده و بدون وقفه طی کنید و ایران عزیز را با تعصب ملی 
و روحیه انقالبی و با روح اسالمی و توکل بر خدا و استعانت از امام 
حســین)ع( و پیروی از امام زمان)عج( و نایب ایشان بسازید و این 

میدان اصلی جنگ است.« 

  قرارگاه سازندگی
است بن بست شکن   

 فرمانده کل سپاه  

E
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 کارشکنی های بنی صدر 
در جنگ

  

تقویم تاریخ انقالب اســالمی در این ایام 
مصادف با روزهای سخت جنگ تحمیلی 
است، بزنگاهی که کارشکنی های بنی صدر 
و انتخاب روش کالسیک در جنگ، بخشی 
از خیانت های وی در جنگ تحمیلی تلقی 
می شود. به دلیل وضعیت ایجاد شده در اثر 
ناهماهنگی هایی  به طور طبیعی  انقالب، 
بین نیروهای مسلح کشور وجود داشت؛ اما 
دشمن متجاوز و کارشناسان نظامی ارتش 
بعث عــراق، ایران را فاقــد نیروی دفاعی 
مؤثر تبلیغ می کردند. افزون بر آن، اوضاع 
ایران به گونه ای بود که روابط خارجی قطع 
و همه قراردادهای تسلیحاتی لغو شده بود؛ 
بنابراین، کشورمان در تأمین نیازمندی های 
تســلیحاتی و تجهیــزات با مشــکالت 
عدیــده ای مواجه بود. البته به احتمال قوی 
توطئه ای هم در کار بود تا به مناقشات بین 
نیروهای مســلح دامن زده شود و از طریق 
درگیری هــای داخلــی و تحــرکات ضد 
انقالب بهتر بتوانند توان نیروهای نظامی، 
امنیتی و دفاعی را بگیرند. این نابسامانی ها 
نه تنها از طرف بنی صدر برطرف نمی شد؛ 
بلکه گاهی اوقات خــود وی هم به نوعی 
آتش بیار معرکه بود؛ چون با تمام اختیاراتی 
که داشت، حاضر نبود تصمیمات جمعی 
شــورای عالی دفاع را اجرا کند و همواره 
مستبدانه عمل می کرد. بنابراین، سیاست 
غلط و خائنانه بنی صدر و تحریم تسلیحاتی 
جهانی ایران، دشواری هایی را در جبهه های 
جنگ به وجود آورده بود و بنی صدر با انجام 
 ابتکار نظامی 

ً
چند عملیــات ناموفق عمال

را به دســت نیروهای متجــاوز عراق داد. 
در این بین، سپاه پاسداران تازه تأسیس که 
کمتــر از 20 ماه از عمرش می گذشــت و 
آمادگی چندانی برای درگیر شدن در جنگ 
کالسیک و گسترده و همه جانبه  را نداشت 
و همچنین، از امکانات و تجهیزات نظامی 
هم محروم بود، باید هم جلوی تجاوزات 
دشمن بعثی می ایستاد و هم تحرکات ضد 
انقالبیون در داخل کشور را خنثی می کرد. 
به راســتی، ایــن دوران را می توان یکی از 
ســخت ترین مراحل جنگ برای نیروهای 
سپاه برشمرد؛ چون وجود فرمانده ناالیقی، 
همچون بنی صــدر با اینگونــه رفتارها و 
عملکردهایش ســبب می شــد از روحیه 
انقالبی و انگیزه الهی نیروهای خودی که 
می توانســت در این برهه از زمان کارساز 
باشــد، استفاده نشــود. او نه تنها نیروهای 
انقالبی را منزوی کرد، بلکه در به کارگیری 
ارتش برای متوقف کردن متجاوز نیز ناتوان 
شــده بود. وی با ایجاد تنــش و اختالف 
بین نیروهــای ارتش جمهوری اســالمی 
و ســپاه پاســداران و با تأکید بر روش های 
کالسیک در ادامه جنگ و اداره آن، روحیه 
و منافع خودی را به شــدت تضعیف کرد. 
مرحوم هاشمی رفســنجانی در خاطراتش 
در این باره می گوید: »با گذشــت روزها و 
هفته های آغازین جنگ و بعد از گذشــت 
چند ماه از این تجاوز گسترده، رفته رفته آثار 
عدم همکاری بنی صدر با نیروهای ســپاه 
پاسداران بیشــتر خود را نشان داد. او بهانه 
این کار را جوانی و کم تجربگی سپاه عنوان 
می کرد و می گفــت، در جنگ تخصص و 
اسلحه کاربرد دارد که این جوان ها چیزی 
از آنها نمی دانند. آقــای بنی صدر خودش 
هم اطالعات نظامی نداشت، اما به خاطر 
نشست و برخاســت هایی که با جمعی از 
نظامیان داشت، فکر می کرد که در این زمینه 
از همه فرماندهان نظامی بیشــتر می داند. 
 
ً
کم توجهی بنی صدر به نیروهای سپاه عمال
همه چیــز را در جبهه ها قفل کــرده بود و 

حرکتی نمی شد.« 

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقالب

روی کار آمــدن رضاخــان و خاندان 
پهلــوی، یکی از قصه هــای پر غصه 
سرزمین ماســت که تاریخ این سرزمین را برای 
ســالیان متمادی از مسیر رشــد و توسعه عقب 
انداخت. در این داســتان که ابعاد بسیاری برای 
توجه دارد، یکی از نکات تأمل برانگیز حمایتی 
است که جریان روشنفکری در این تاریخ از روی 
کار آمدن رضاخان دارد.  بخشی از این ماجرای 
تلخ، در جلد چهارم از مجموعه تاریخ سیاسی 
ایران معاصر با عنوان »معماران نظری حکومت 
خودکامه ١٢٩٠ـ ١٣٠5« به قلم دکتر »حســین 
آبادیان« آورده شده است. این کتاب آرا و نظریات 
نسل دوم روشــنفکران ایران را بررسی می کند. 
روشنفکرانی که برخالف نسل قبلی خود )که به 
دنبال برابری، بــرادری و آزادی بودند(، مدافع 
تجدِد آمرانه و استبداد منّور بودند. این روشنفکران 
بعدها از کوشندگاِن تحکیم سلطنت خودکامه  
رضاشاه شدند. افرادی چون سیدحسن تقی زاده، 
حســین کاظم زاده، علی دشتی، علی اکبر داور، 
مرتضی مشفق کاظمی، عبدالله رازی، محمود 
افشــار، ابوالقاســم آزادمراغی، ذبیح بهروز و 

ابراهیم پــورداوود مهم ترین روشــنفکران و 
نظریه پــردازان طرفــدار »ظهــور 

قهرماِن قاهر« یا »باستان گرایی« 
بودند. در مقدمه  این کتاب آمده 
اســت:  »روشــنفکری ایران در 
فاصله بین دو جنگ جهانی اول و 
دوم، جز تقلید اندیشه های جوامع 

بحران زده پس از جنگ جهانی اول 
نبــود. در ایــن دوره انواع و اقســام 

ایدئولوژی های برتری طلبانه مبتنی بر ناسیونالیسم 
افراطی و یا فاشیســتی در همه جــای اروپا قابل 
مشــاهده بود. در ایتالیا و سپس اســپانیا و به ویژه 
بعدها در آلمان نیز دولت ها یا نظام هایی مبتنی بر 
همین ایدئولوژی ها تشکیل شد. همچنین در پایان 
جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی فروپاشید و 
در همســایگی ایران نیز نظامــی مبتنی بر دولت 
مرکزی مقتدر و ناسیونالیسم ترک تشکیل شد. در 
ایران، در شــرایط هــرج و مرج و نابســامانی و 
ازهم گسیختگی ناشــی از انقالب مشروطیت و 
ورود قوای بیگانه به خاک ایران در جنگ جهانی 
اول و بــروز قحطی بــزرگ و از بین رفتن بخش 
بزرگی از جمعیت ایران، اندیشه های زورمدارانه و 
طرفدار ظهور »مــرد نیرومند« و ناسیونالیســم 
افراطــی نیز در میــان بعضی از روشــنفکران و 
سیاســتمداران طرفدارانی پیدا کــرد. زور، مرد 
نیرومند، و ناسیونالیسم افراطی سه عنصر اصلی 
بودند که یک یا دو یا هر سه آنها در بین نظریات و 
گفتــار بخشــی از روشــنفکری ایــن دوره دیده 
می شدند. اندیشه های ناسیونالیستی روشنفکران 
این زمان، با عناصری که ذکر شــد، دو جنبه پیدا 
کرد: نخســت دیدگاه های آریایی گرایی و 
اندیشــه های  دوم  و  باســتان گرایی؛ 
معطوف به اســتقرار »قدرت نظامی 
خودکامه«. تأکید بر میراث ایران پیش 
مــوارد  برخــی  در  و  اســالم  از 
اسالم ستیزی در پوشش عرب ستیزی؛ 
و توجیه حکومت خودکامه رضاشاه از 
گفتــار  و  رویکــرد  همیــن  نتایــج 

روشنفکری ایران آن زمان بود.«

نظریهپردازانخودکامگی
   دهلیز    

نگاهی به رویکرد استبدادی رژیم دیکتاتوری پهلوی
با مروری بر این روزها، داســتان حقوق زنان 
در غرب از جمله موضوعاتی است که به مثابه 
نمره مثبتی در کارنامه غرب معرفی شده و برای 
دیگر ملت ها نیز نسخه پیچی می شود. این در 
حالی اســت که تاریخ پنج قرن اخیر مملو از 
خیانت های غرب علیه زنان اســت. داستان 
استعمارگری و چپاول جهان با داستان جنایات 
گسترده غرب علیه زنان دیگر ملت ها عجین 
شده اســت. در طول پنج قرن تهاجم گسترده 
غرب به جهان، آســیب پذیرترین قشــری که 
در معرض بیشترین صدمات بوده، کودکان و 
زنان بودند که مروری بر ورق های سیاه به جای 
مانــده از این دوران، عمق جنایات غرب علیه 
زنان سرخ پوست، سیاه پوست و زردپوست را 

نشان می دهد.
از آغاز قرن هفدهــم تا پایان قرن نوزدهم، 
تجارت برده سهم بزرگی را در رابطه  اروپایی ها 
با قاّره  آفریقا به خود اختصاص داد. گســترش 
ت اصلی آن بود. گفتنی 

ّ
بازار برده در آمریکا عل

اســت، تجارت برده حدود 300 ســال طول 
کشــید. در خالل این دوران میلیون ها برده که 
عمده آنها مردان و زنان جوان بودند، از آفریقا 
به اروپا و آمریکا منتقل شدند. برده ها از راه های 
گوناگونی به دســت می آمدند و برده داری در 
میان خود قبایل آفریقایی نیز رواج داشت؛ اّما 
تجارت بین المللی برده در دست تّجار اروپایی 
بود و بــازار اصلی برده، آمریکای شــمالی، 

مرکزی و جنوبی بود.
»والتــر رادنی« پژوهشــگر عرصه تاریخ 
معتقد است: »به درســتی نمی توان گفت که 

طی سال های 1445 تا 1870، چه تعداد برده 
از آفریقا صادر شده است. ارقام از چند میلیون 
تا یکصد میلیون نفر تخمین زده می شــوند. 
طبق آمار جدید، که البته سعی دارد از اهمیت 
تجارت برده بکاهد، 15 میلیون نفر آفریقایی در 
آمریکا، جزایر اقیانوس اطلس و اروپا زنده پیاده 

شده اند.« 
در داســتان بــرده داری به طــور خاص به 
موضوع جنایاتی که علیه زنان رخ داده است، بر 
می خوریم. مطابق با نتایج پژوهش دقیق آماری 
»پاتریک مانینگ«، که طبق سنت تاریخ نگاری 
 کمبریــج بایــد مورخــی »محافظــه کار« 
تلقــی شــود، در مجموع کل کســانی که در 
»دوران برده داری« از قاّره آفریقا به قاّره آمریکا 
صادر شــدند، 18 میلیون نفر است که حدود 
60 درصد این بردگان مــرد و 40 درصد زن 

بوده اند.  
در میان بردگان، زنان سیاه پوست وضعیت 
دشوارتری داشتند. یک تاجر برده از وضعیت 
بسیار وخیمی که زنان سیاه پوست، زمان عبور 
دادن از اقیانوس متحّمل می شــدند، گزارش 
داد: »من زنان بارداری را دیدم، در حالی که به 
اجساد زنجیر شده بودند، بچه به دنیا آوردند.«

   حافظه    

زنانبرده
مروری بر جنایت غرب علیه زنان

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

 تروریستها
ناتوانازگفتوگو
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  پس از انقالب فرانســه، خشن ترین جناح انقالبی
 ـ ژاکوبن ها ـ قدرت را به دست گرفتند و با دایر کردن 
دادگاه های انقالبی و به راه انداختن شبکه اطالعاتی 
و جاسوسی، همراه با قتل و غارت و تبعید و مصادره 
اموال آنها، جّو ترس و ارعاب، وحشــت و دلهره را 
بر     جامعه حاکم کردند؛ اما در انقالب اســالمی، 
روند تغییر کرد و ترور این بار به ابزاری برای حذف 
انقالبیون بدل شد! عالی ترین سطح خشونت، خط 
تروری بود که خیلی زود پــس از پیروزی انقالب 
اســالمی آغاز شــد. هدف ترور نیز همه حامیان 
جریان خط امــام و اطرافیان و یــاران وی بودند و 
در نهایت خود امام)ره( نیز در فهرســت اقدامات 
تروریستی قرار گرفت. جریان خشونت طلب وقتی 
می دید که نمی تواند بر منطق کالم و بیان و استدالل 
یاران امام)ره( غلبه کند و از اعتبار و پایگاه اجتماعی 
آنان نزد افکار عمومی بکاهد، ترجیح داد به حذف 

فیزیکی روی آورد. 
گروهک انحرافی فرقان آغازگر خط ترور برای 
حذف نیروهای انقالب بود. اولین فرد مورد هدف 
»ســپهبد ولی الله قرنی« و دومیــن آن »آیت الله 
مرتضی مطهــری« بود. پــس از آن، آقایان »حاج 
تقی طرخانــی«، »دکتر سیدمحســن بهبهانی«، 
»حاج مهدی عراقی«، »حســام عراقی«، »حسین 
مهدیان«، »قلی عباس نژاد« از سران عشایر ارومیه 
و دو نفر همراهش، »هانس یواخیم الیب« آلمانی، 
»آیت الله قاضی طباطبایی«، »دکتر محمدمفتح« و 
دو پاسدارش، دو بازاری تهران و اصفهان الجوردی 
و کازرونی، »آیت الله هاشــمی نژاد« و... به دست 
همین گروهک فرقان ترور شدند؛ همچنین حمله 
به خانواده شــهید قرنی از طریق این گروه صورت 
گرفت.   پس از دستگیری و انهدام گروهک فرقان، 

این خط از سوی مجاهدین خلق تداوم یافت. 
مجاهدین پس از آنکه در دسترســی به قدرت 
از طریق رأی ملــت در انتخابات مجلس خبرگان 
قانون اساسی و ریاست جمهوری و مجلس شورای 

اسالمی ناکام ماندند، تالش کردند مسیر خشونت 
و ترور را در پیش بگیرند. این خط پس از ماجرای 
درگیری ها در 14 اسفند 1359 در دانشگاه تهران با 
شدت بیشتری دنبال شــد.   در این ایام در حالی که 
اعضای ســازمان در فکر قیام مسلحانه و براندازی 
نظام بودند، امــام خمینی)ره( ضمن دعوت از آنها 
برای بازگشــت به آغوش ملــت و انقالب، دوباره 
خلع سالح آنها را هشدار و تأکید کردند؛ به گونه ای 
که در 19 اردیبهشــت 1360، طی سخنانی درباره 

آنها فرمودند: 
»  اینها اشتباه می کنند. اینها اگر به ملت برگردند، 
برای خودشــان هم صالح اســت و اگــر ادامه به 
این امر بدهند، یک روز اســت که پشیمانی دیگر 
ســودی ندارد و آن روزی است که به ملت تکلیف 
شود، تکلیف شرعی ـ الهی به مقابله با اینها... شما 
چیزی نیستید که بتوانید در مقابل این موج خروشان 
انسان های بر پا خاسته مقاومت کنید، پس صالح 
شما... و صالح همه این است که اسلحه ها را زمین 
بگذارید و  از این شــیطنت ها دســت بردارید و به 

آغوش ملت برگردید.  «   
بدون شــک، میدان داران خشــونت در کشور 
همیــن گروه ها بودند که جامعه را به ســمت تنش 

و درگیری ســوق دادند و فضا را برای گفت وگو و 
تعامل بستند. این روند آنقدر آشکار بود که پس از 
ترور شهید مفتح، ابوالحسن بنی صدر در سرمقاله 
روزنامه »انقالب اســالمی« در یادداشتی با عنوان 
»ای تروریست ها« به شدت به خط ترور حمله کرد 
و در تحلیل عملکرد و نتیجه اقدامات تروریست ها 

در ایران نوشت: 
د را 

ّ
»ای تروریســت ها، شــما می خواهید تشد

در جامعــه روزافــزون ســازید. می خواهید ثبات 
سیاســی را از بین ببرید. از خود پرســیده اید چرا 
چنین می خواهید؟ با بی ثبات کردن نظام سیاســی 
انقالبی ایــران به کدام هدف می خواهید دســت 
یابید؟ نمی توان گفت که شــما در جمع انقالبیون 
هستید و گرایش های مختلف با یکدیگر جنگ نفوذ 
می کنند، بنابراین شما ای تروریست ها، می خواهید 
خود و ما را قربانی استبداد کنید که رنگ آن هرچه 
باشــد، به ناگزیر زیر سلطه یک ابرقدرت خارجی 
قرار خواهد گرفت. شما مقدمات استبداد را فراهم 
می آورید، ولی مردم با اســتواری شــعار انقالب 
»اســتقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« را حفظ 
می کنند. آزادی نوری اســت که چشم های شما را 
به روی واقعیت ها باز می کند. ای قربانیان استبداد 

ســیاه از تاریکی به در آیید، این نور به شما گرمی و 
هیجان زندگی می بخشد... ای تروریست ها، شما 
می خواهیــد در مــردم ما روحیه یــأس از انقالب 
اســالمی را القا کنید... ای تروریســت ها، شــما 
روحانیون را می کشــید. خود بنگرید که کدام ها را 
انتخاب می کنید؟ در تبریز شنیدیم که ضدانقالب 
اسالمی ها گفته بودند: »سد، خمینی و جانبداران 
او هستند. بقیه را مثل پلو می خوریم!« بنابراین شما 
می خواهید ســد را بردارید. چرا امام و روحانیت 
پیش رو را سد راه می شمارید و می خواهید از سر راه 
بردارید؟... مردم ما باید از کاری که شــما می کنید 
عبرت بگیرند و از روحانیت مترقی، ضد ســکون، 
ضدســلطه بیگانه حمایت کنند. آن نیروهایی که 
این روحانیت را سد راه می شناسند، برای استقالل 
ارزشی نمی شناسند و بلکه در خدمت سلطه گران 
خارجی هستند و می خواهند ایران زیر سلطه بیگانه 

تابع رژیم های وابسته بگردانند.«  
حضرت  امــام)ره( در واکنش به این ترورها، آن 
را دلیلی بر فقدان »منطــق« در مواجهه با انقالب 
اسالمی معنا کرده و فرمودند: »دلیل عجز شماست 
که در ســیاهی شــب، متفکران ما را می کشــید. 
برای اینکه منطــق ندارید. اگر منطق داشــتید که 
صحبت می کردید، مباحثه می کردید. لکن منطق 
ندارید. منطق شــما ترور است. منطق اسالم ترور 
را باطل می داند. اســالم منطق دارد. لکن با ترور 
شــخصیت های بزرگ ما، شخص های بزرگ ما، 

اسالم ما تأیید می شود.«  
امام)ره( در تحلیل این ترورها یادآور شدند که 
، همواره اهداف مقدس و واال مخالفانی داشته 

ً
اوال

است و بنابراین در راه رسیدن به آن، چنین حوادثی 
، بر خالف تصور معاندان، چنین 

ً
طبیعی است. ثانیا

ترورهایی موجب احیای مجدد اســالم و انسجام 
 موجب 

ً
، این ترورها اتفاقا

ً
بیشتر مردم می شود. ثالثا

تثبیت و تقویت نظام جمهوری اسالمی خواهد شد: 
»اینها اگر هدف شان هدم اسالم است، اسالم با این 
خون ها زنده می شود و اگر هدف شان این است که 
جمهوری اسالمی از بین برود، جمهوری اسالمی با 

این خون ها آبیاری می شود.« 

تصویری از صحنه ترورشهید دکترمفتح
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مجازستان

محمــد جمشــیدی، معــاون سیاســی دفتر 

رئیس جمهور: همکاران چینی به یاد داشــته 

باشند که وقتی سعودی و آمریکا از گروه های 
تروریســتی داعــش و القاعده در ســوریه 
حمایت کردند و با تجاوز نظامی وحشیانه 
یمن را ویــران کردند، این ایــران بود که با 
تروریســت ها جنگید تا ثبــات و امنیت در 
منطقه مســتقر شود و تروریســم به شرق و 

غرب تسری نیابد.

علیرضا وهاب زاده، فعال رســانه ای: می پرسه 

از اعــدام ناراحــت نیســتی؟ معلومه که 
ناراحتم! اما من از شهادت شهید عجمیان و 
علی وردی هم ناراحتم. هیچ کس از مرگ 
خوشحال نمی شه حتی قاضی پرونده! جز 
رجوی و اینترنشــنال که این خون ها از هر 
طرف که باشه، براشون سود داره. اون هان که 
برای نان! و بقاشون دارن تشویق به خشونت 

و خونریزی می کنن.

مهدی محمدی، تحلیلگر مســائل سیاســی: 

مســئله این نیســت که قاتل یا تروریست 
مجازات شــود. این حق مردمی اســت که 
می خواهند در امنیت زندگی کنند. مســئله 
این است که پس از چند ماه، زمان آن رسیده 
که برای اکثریت بزرگ مردم نیز که آشوب را 
ناکام گذاشتند، گام هایی امیدبخش و ایجابی 
برداشــته شود. آن وقت اســت که هیاهوی 

دشمن هیچ می شود.

تقی دژکام، فعال سیاسی: دیگر آقای کارتر هم 

اسالم شناس شده، مناخیم بگین اسرائیلی 
هم اسالم شناس شده. حال دیگر ما اسالم را 
نمی شناسیم و اینها اسالم را می شناسند. من 
نمی دانم اینها کی می خواهند به عروةالوثقی 
حاشــیه بزنند!)امام خمینی( این روزها هم 
براندازهــا متخصص محارب شناســی بر 

اساس تحریرالوسیله شده اند!

محمد ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی: کیوان 

عباسی، مدیر و رئیس شبکه ماهواره ای ضد 
انقالب »من  و تو« در لندن توئیت زده است: 
»خاک بر سرتون! همه چیز رو فروختین  به 
چین، چین مالکیت جزایر ســه گانه ایران 
رو بخشــید به امارات!« آقــا کیوان، خودتو 
به نفهمی نزن، ســعی کن بفهمی! جایی که 
فروخته شد، بحرین بود. فروخته هم نشد؛ 
آمریکا و انگلیس دستور دادند، محمدرضا 

پهلوی گفت چشم!

وحید یامین پور، فعال رسانه ای: وقتی صدای 

تجزیه طلبــی و توهین بــه نمادهای ملی از 
داخل بلند می شه، دیگران هم به خودشون 
اجازه می دن جزایر سه گانه رو قابل مذاکره 
بدونن. حاال همــون تجزیه طلب ها نگران 
جزایر سه گانه شدند. چین غلط کرد با شما.

احســان تقدســی، فعــال رســانه ای: توافق 

ایران با چین را »ترکمانچــای« خواندند. 
توافق عربســتان با چین را »توافق بزرگ« 
می خوانند. به نظر شما می شود اعتماد کرد 

و مملکت را به این افراد سپرد؟

ســپهر خلجی، رئیس شــورای اطالع رسانی 

دولــت: دولت مردمی شفافیت را از بازی با 

کلمات وارد عمل کرد. انتشار صورت های 
مالــی 396 شــرکت دولتی و فهرســت 
بدهکاران بانکی بدحساب و ابربدهکار جزء 
 
ً
آرزوهای مطالبه گران شــفافیت بود. ظاهرا
یادآوری این اقــدام از طرف رئیس جمهور، 
خاطــر برخی منتفعان از عدم شــفافیت یا 

کاسبان سیاسی این برگ ها را آزرده است!

مجیدرضا  رســول بابازاده، فعال رســانه ای: 

رهنورد عامل شهادت شهیدان زینال زاده و 
رضازاده به دار مجازات آویخته شد؛ اما آمر 
این جنایت و حامی قاتل اینگونه جای جالد 
و شهید رو عوض می کنه. معنی اعتراض رو 
هم فهمیدیم، یعنی با قمه اعتراض کنی و هر 

کی اومد جلوت وحشیانه تیکه پارش کنی!

   نکته گرام    

مجازستانجهان

امید وارسته
کارشناس رسانه

 دنیای فناوری با ســرعت قابل توجه و باالیی در 
حال تغییر و تحول اســت و این سرعت به حدی 
باالســت که برخی صاحب نظران حوزه فناوری 

مدعی منقضی شدن »قانون مور« شده اند!
قانون مــور) Moore’s Law(  یکی از مفاهیم 
اصلی در فناوری اطالعات و ارتباطات  است و  بر 
مبنای آن هر دو سال باید سرعت پردازشی یا توان 
پردازشی کلی در پردازنده ها دو برابر شود. تبعیت 
از قانــون مور در دهه های گذشــته باعث افزایش 
تعداد ترانزیســتورها در تراشــه ها و بهبود قدرت 
پردازشی آنها شــده که نتیجه آن توسعه روزافزون 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی بوده اســت که 
نمود ملموس آن را می تــوان در تلفن های همراه 
هوشمندی امروزی مشاهده کرد که توان پردازشی 
اغلــب آنها چندین برابر بیشــتر از قدرتمندترین 

رایانه های یک دهه قبل است.
باید به این نکته توجه داشت که در طول حداقل 
دو دهه گذشته توسعه سریع فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطی زمینه ســاز وقوع تحــوالت اجتماعی 
گسترده ای در جوامع بشری شده است که به تبع آن 
سازوکارهای حکمرانی نیز تحول یافته و متناسب 
با تغییرات اجتماعی شــکل گرفته در پی توسعه 
عمومی فناوری های اطالعاتی و ارتباطی تکامل 

یافته اند.
بــرای نمونه، در ابتدای دهه 80 خورشــیدی 
صحبت از روســتا، شــهر و دولت الکترونیکی 
امری فانتزی و نمایشگاهی در نظر گرفته می شد؛ 
اما با گذشــت کمتر از دو دهه، امروزه بخش قابل 
توجهی از روســتا ها و شهرهای کشورمان تحت 
پوشش اینترنت نســل چهارم قرار دارند و دولت 
نیز با تکیه بر زیرساخت دولت الکترونیکی بیش 
از 5 هزار خدمت خود را به صورت الکترونیکی به 

شهروندان ارائه می دهد.

با عنایت به آنچه بیان شــد، به واســطه توسعه 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی نحوه دسترســی 
به اینترنت نیز دچار تحوالت گســترده ای شده و 
فناوری هایی، مانند ADSL در حال ســپرده شدن 
به موزه تاریخ فناوری هســتند؛ چرا که با توجه به 
توسعه فناوری نسل پنجم و همچنین برنامه ریزی 
صورت گرفته برای تولید فناوری نســل ششــم و 
افزون بر این رقابت جهانی بر سر ارائه اینترنت پهن 
باند ماهواره ای دسترسی به اینترنت پر سرعت فارغ 
از زمان و مکان برای تمام ساکنان کره زمین ممکن 

خواهد بود!
همانگونه که مشخص است، عمده بازیگران 
فعال در عرصه توســعه فناوری های ارتباطی، به 
ویژه اینترنت ماهــواره ای در خاک ایاالت متحده 
مستقر بوده یا سرمایه گذاران اصلی آنها تابعیت و 
هویت آمریکایی دارند و بارها مشخص شده است 
که این شرکت ها همسویی و هماهنگی باالیی با 
سیاست های راهبردی کاخ سفید در حوزه سیاست 
خارجی دارند که در این رابطه تاکنون اســناد قابل 
توجهی از ســوی افشــاگران آمریکایی، از جمله 
»ویکی لیکس« منتشر شده است؛ لذا طی سالیان 
گذشته همواره صاحب نظران حوزه فناوری درباره 
تهدیدات و پیامدهای شکل گیری نظام سلطه فناور 

پایه آمریکایی در جهان هشدار داده اند.
بدون شک، از دست رفتن امکان »حکمرانی« 
داده یکی از مهم ترین تهدیدات پیش روی ناشی از 
فراگیری فناوری اینترنت ماهواره ای تحت تسلط 
شــرکت های آمریکایی است که بی توجهی به آن 
می تواند ســایر جنبه های حکمرانی کشورها را با 

چالش روبه رو کند.
حکمرانــی داده را می تــوان بــه منزله نحوه 
نظارت بر داده های خود توصیف کرد. این مفهوم 
و چارچوب نظری تبیین کننده آن به مرور و در سه 
دهه گذشــته تعریف شده اســت؛ چرا که در طی 
ســه دهه اخیر فناوری اطالعات به تدریج از یک 
خدمات لوکس ســازمانی به یک نیاز ضروری و 

محوری برای تمامی فعالیت ها تبدیل شده است 
و از همیــن  رو دولت ها بیش از هر زمانی نیازمند 
تدابیــر و راهکارهایــی برای سیاســت گذاری و 
راهبــری داده های تبادل شــده در فضای مجازی 

هستند. 
در چند ســال اخیر و به مدد رشــد شبکه های 
اجتماعی، تلفن های همراه هوشمند، حسگرهای 
مختلف و ســایر فناوری های حوزه اینترنت اشیا، 
دوربین های نظارتی، صفحات وب و نیز توســعه 
نرم افزارهای ســازمانی، نرخ تولیــد داده و به تبع 
آن حجم داده های تولید شــده در جوامع مختلف 
را با جهش عظیمی مواجه کرده است؛ داده هایی 
که افزون بر نیــاز به ذخیره و پــردازش، نیازها و 
ضرورت هــای جدیدی را هم با خــود به ارمغان 

آورده اند.
برای نمونه، اینکه داده ها چگونه ذخیره شوند، 
چگونه در دسترس افراد مناسب قرار گیرند، چگونه 
کیفیت آنها کنترل شــود، با چه ابزارهایی آنها را 
تحلیل کنیم و مسائلی از این دست؛ سبب به وجود 
آمدن شاخه جدیدی در علم داده به نام »حکمرانی 
یا راهبری داده« شده است. همه داستان حکمرانی 
داده این است که داده های جمع آوری شده در یک 

جامعه، چگونه مدیریت و اداره شوند؟
پر واضح است که حکمرانی داده در دسترس 
فرد، ســازمان یا دولتی اســت که بر زیرساخت و 
کانال های تولید و تبادل اطالعات کنترل و نظارت 
دارد؛ لذا فراگیری اینترنت ماهــواره ای از طریق 
شرکت های آمریکایی تهدیدی جدی علیه امکان 
حکمرانی داده از سوی دولت های مستقل به شمار 
 در اختیار 

ً
می آید؛ چرا که بستر ارائه خدمات تماما

 دولت ها امکان 
ً
طرف آمریکایی است؛ پس عمال

اعمال حکمرانی بر این بستر ارتباطی نوظهور را 
ندارند!

فرای این تهدید، طی هفته گذشــته شــرکت 
آمریکایی »اســپیس ایکس« از ســرویس جدید 
اینترنــت ماهواره ای رمزگذاری شــده  خود با نام 

»استارشیلد«)Starshield(  رونمایی کرد.
بنا بر ادعای شرکت اسپیس ایکس، ارتباطات 
مبتنی بر استارشیلد یا »سپر ستاره ای« از رمزنگاری 
و امنیت باالیی برخوردار هســتند؛ لذا دولت ها 
نیز در ردیف مشــتریان هدف این فنــاوری قرار 
گرفته اند! البته همانگونه که مشــخص است هیچ 
دولت مســتقلی با نظر به منافع ملی خود حاضر 
نیست امکان حکمرانی داده را از خود سلب کرده 
و با اســتفاده از سپر ســتاره ای آن را تقدیم طرف 
آمریکایی کند، پس هدف از معرفی فناوری ســپر 

ستاره ای چیست؟
با توجه به اطالعات موجود به نظر می رســد، 
شــرکت های آمریکایی در چارچوب سیاســت 
شکل دهی نظم نوین جهان به دنبال افزایش ضریب 
نفوذ اینترنت ماهواره ای در کشــورهای مستقل و 
ناسازگار با منافع نظام ســلطه هستند؛ بنابراین، 
طرح و برجسته سازی نوع جدید و رمزنگاری شده 
اینترنت ماهواره ای تالشــی برای افزایش جلب 
اعتماد کاربران ساکن در چنین کشورهایی است؛ 
چرا که بدون وجود تضمین هایی مبنی بر غیر قابل 
شــنود بودن ارتباطات ماهواره ای بعید اســت که 
کاربران زیادی، به ویژه در کشورهایی، مانند چین 
ریسک خرید و استفاده از این نوع فناوری ارتباطی 

را بپذیرند.
عالوه بر این، تأکید بر سطح باالی رمزنگاری 
به نوبه خود یک حربه روانی برای افزایش اعتماد 
کاربران به این خدمات ارتباطی و در نتیجه تولید 
و تبادل حجم بیشتری از اطالعات حساس در این 

بستر ارتباطی است.
در پایــان، نظــر به ســرعت باالی توســعه 
فنــاوری  اطالعات و ارتباطــات در جهان باید به 
سیاســت گذاران عرصه فناوری کشورمان توصیه 
کرد که پیش از فراگیری اینترنــت ماهواره ای در 
کشور تدبیری هوشمندانه برای حراست و حفاظت 
از حق و امکان حکمرانی داده در کشورمان اتخاذ 

کنند. 

سپرستارهای
نگاهی به پشت پرده تالش جدید آمریکا و نقض حق و امکان حکمرانی داده کشورهای مستقل

پژوهش،آموزشوآگاهسازیراهکارمقابلهباپدیدهنفوذ
 گفت وگو با مؤلف کتاب »مدیریت حراست و امنیت«

ســرعت باالی تحوالت فناورانه در قرن حاضر 
موجب شــده اســت مفهوم جنگ، منازعه و 
شیوه ها و ابزار های دست زدن به آن به شکل قابل 
توجهی دچار تغییر و تحول شود؛ به گونه ای که 
امروزه بشر با نوع جدیدی از جنگ ها با عنوان 
در  متأسفانه،  روبه روســت.  سایبری«  »جنگ 
ســالیان اخیر دشمنان کشــورمان نیز به شکل 
گســترده از این نوع جنگ برای تحمیل فشــار 
علیه کشــورمان بهره برداری کرده اند که یکی از 
نمونه های اخیر آن هک خبرگزاری فارس است. 
با توجه به تبدیل شــدن این موضوع به یکی از 
اخبار داغ و برجسته این روزها، با »نوید کمالی«  
مولف کتــاب »مدیریت حراســت و امنیت« 
درباره چیستی جنگ های سایبری و راهکارهای 
مقابله بــا تهدیدآفرینی دشــمنان گفت وگویی 

داشتیم.

 BBBBاز منظر شما جنگ سایبری چیست؟  
در طول تاریخ تمدن بشر، مسئله امنیت و تأمین آن 
همواره از اهمیت و اولویت ویژه و باالیی برخوردار 
بوده و هســت؛ اما در پی ظهــور فناوری های نوین 
ارتباطی و اطالعاتی چارچوب های ســنتی شکل 
گرفته از مفاهیمی، مانند »تهدید«، »امنیت« بسیار 
متحول شده و به همین دلیل نیز دکترین و راهبردهای 
مرتبط با این عرصه نیز دستخوش تغییرات شده اند. 
برای نمونه، ســه دهه قبل جنگ و تهدید ســایبری 
وجود و معنایی نداشــت؛ اما امروزه این مفهوم به 
شکل عملی و جدی در میدان جنگ و تهدیدآفرینی 
به کار گرفته می شــود.  در جنگ های سایبری، آفند 
و پدافند از انحصار دولت ها خارج شــده و افراد و 
گروه های ناشناخته در جهت منافع خود به بازیگران 
این عرصه بدل شــده اند؛ چرا که فضای سایبر این 
امکان را در اختیار مهاجمان ناشناس قرار داده است 

که از طریــق نفوذ، بدافزارهــا و کرم های رایانه ای 
زیرساخت ها و منابع قدرت دیگر کشورها و جوامع 
را هدف قــرار دهند. برای نمونــه، در ماجراهای 
اخیر نیز یک گروه ناشناس و گمنام با عنوان »بلک 
ریــوارد« مدعی هــک خبرگزاری فارس شــد که 
این خود نشــانه ای از گسترش روزافزون تهدیدات 
سایبری علیه کشورمان است. البته فراموش نکنیم 
که ماجرای کشف نفوذ »ویروس استاکس نت« به 
بخشی از تأسیسات هسته ای کشــورمان در اواخر 
دهه 80 خورشیدی خود زنگ هشدار مهمی برای 
افزایش هوشیاری کشورمان در مواجهه با تهدیدات 

روزافزون سایبری بود.

 BBBB آیــا جنــگ ســایبری را می تــوان در  
چارچوب جنگ  ترکیبی دشمنان علیه 

کشورمان تفسیر کرد؟
 NATO ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی موسوم به
طی فرآیندی چند ساله، جنگ سایبری را پدیده ای 
هم سطح جنگ نظامی ارزیابی کرد. در ژوئیه سال 
2016 میــالدی، ناتو فضای ســایبری را به منزله 
حوزه عملیاتی این ســازمان معرفی کرد؛ بنابراین، 
اعضای ناتو باید به همان انــدازه که در هوا، زمین 
و دریا آماده نبرد هســتند، ضروری اســت در این 
حوزه نیز از آمادگی باالیی برخوردار باشــند. نکته 
جالب توجه اینجاست که طبق بند 5 اساسنامه ناتو، 
برای خود حق دفاع همه جانبه و جمعی به شــکل 
نظامی و ســایبری را در نظر گرفت. بر این اساس، 
ناتو اولین پیمان نظامی جهان شــد که دفاع نظامی 
و ســایبری را جزء وظایف اولیه خود معرفی کرده 
است. همانگونه که مشــخص است، از منظر ناتو 
جنگ سایبری بخشی از جنگ های ترکیبی است. 
افزون بر این، تجربه ناآرامی ها و اغتشاشــات اخیر 
نیز به خوبی نشــان داد، دشــمن به شکل جدی از 
ظرفیت جنگ های ترکیبی برای تهدیدآفرینی علیه 
کشــورمان استفاده می کند. برای نمونه، همزمان با 
تالش رسمی دولت آمریکا برای افزایش فشارهای 

اقتصادی علیه کشورمان شاهد بودیم که گروهی به 
ظاهر ناشناس در چارچوب جنگ ترکیبی با اقدام 
ســایبری علیه یکی از خبرگزاری های کشورمان و 
انتشار برخی اسناد مجهول تالش کرد تا به اعتماد 

مردم به نظام خدشه وارد کرده و بر آتش فتنه بدمد.

 BBBB برای مواجهه با تهدیدات ترکیبی و نفوذ  
و خرابکاری ناشی از آن چه باید کرد؟

تهدیدات امنیتی نوین ماهیتی چند وجهی داشــته 
 آنها را تک بعدی نگریســت. برای 

ً
و نباید صرفــا

نمونه، بر اســاس اذعان منابــع آمریکایی، ویروس 
استاکس نت اگر چه ماهیتی ســایبری داشت، اما 
نفوذ این ویروس به تأسیســات هســته ای کشور نه 
 USB از طریــق اینترنت، بلکه از طریق یک حافظه
آلوده صورت گرفته که فردی نفوذی آن را به رایانه ها 
متصل کرده بود. همانگونه که مشــخص است، با 
وجود پیچیدگی روزافزون تهدیدات ســایبری باز 
هم عامل انسانی نقشــی کلیدی در وقوع این قبیل 
تهدیــدات دارد. نکته جالب توجه اینجاســت که 
 از این نکته، یعنی نیروی انسانی تهدیدآفرین 

ً
معموال

یــاinsider threat غفلت می شــود. در این زمینه، 
اندیشکده صهیونیستی »بگین سادات« در مقاله ای 
با عنوان »ترور المصری: یکی دیگر از شکست های 
اطالعاتــی ایران« یکــی از دالیل آســیب پذیری 
تأسیسات و ســازمان های حساس کشــورمان در 
مقابل اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی را تمرکز 
این ســازمان ها بر به کارگیری افــراد دارای ظواهر 
ایدئولوژیک و نــه دارای تخصص حرفه ای معرفی 
کرده اســت. در واقع، این اندیشکده صهیونیستی 
مدعــی شــده اســت، تأکید بیــش از حــد نظام 
استخدامی کشورمان بر ظواهر موجب فراهم شدن 
زمینه باز تولید افرادی، مانند مســعود کشمیری در 
سازمان ها و نهادهای حساس کشورمان شده است. 
در فرآیند توسعه امنیت منابع انسانی، در کنار استفاده 
از ســامانه های نظارتی نرم افزاری و سخت افزاری 
روزآمد، باید از هوش و قابلیت های نظارتی انسانی 

نیز بــرای افزایش کیفیت و کارایی ســازوکارهای 
امنیتی استفاده کرد. باید به این نکته توجه داشت که 
ناظران انسانی برای ارائه حداکثر کارایی خود باید 
از ســطح باالیی از آموزش های حفاظتی و امنیتی 
برخوردار باشند و به صورت مستمر نیز از دوره های 
توانمند ســاز در حوزه امنیت بهره مند شوند؛ چرا 
که با توسعه فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی 
هر روز شــاهد ظهور تهدیدات جدیدی هســتیم 
که شــناخت آنها نقش مهمی در پیشگیری از وقوع 
حوادث امنیتی مانند حوادث اخیر خواهد داشت. به 
طور کلی، اگر قصد مواجهه هوشمندانه با تهدیدات 
ترکیبی و خاصه ســایبری را داریم، ضرورت امروز 
بازطراحی فرهنگ حفاظتی و حراستی کشورمان بر 
اساس واقعیت ها و چالش های جدید و پیش روی 
 برای بازطراحی این 

ً
انقالب اسالمی است، طبیعتا

فرهنگ نیازمند ســرمایه گذاری در حوزه پژوهش، 
آموزش و آگاه سازی هستیم و در این مسیر نهادهای 
مسئول باید از تجربیات جهانی و ظرفیت نخبگانی 
پژوهشگران و صاحب نظران دانشگاهی بهره برداری 

کنند.

گروه رسانه
صبح صادق
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آرش فهیم
منتقد سینما

 سایه روشن 
جشنواره حقیقت

 
جشنواره سینماحقیقت، یکی از رویدادهای 
هنــری ـ تخصصــی در ایران اســت که از 
ابتدا برای پوشــش و بازتــاب عرصه فیلم 
مستند راه اندازی شد و چون یک جشنواره 
 بر اساس سیاست ها و 

ً
دولتی است، قاعدتا

راهبردهای کالن دولت برگزار می شود. در 
دولت قبل که گرایش فرهنگی مشــخصی 
به  داشت، جشــنواره ســینماحقیقت هم 
ســمت توجه بــه فیلم های جشــنواره ای، 
شبه روشــنفکرانه و گاهی ســیاه سوق پیدا 
کرد. در این دولت، بــه طور طبیعی انتظار 
می رفت فضای جشنواره بازتر شود و شاهد 
تنوع موضوعی بیشتری باشیم. البته جشنواره 
سینماحقیقت در دو دوره اخیر که در دولت 
ســیزدهم برگزار می شود، نسبت به گذشته 
دچار این تنوع و تکثر شده است. همچنین 
بعضی از رویدادهای درون این جشــنواره 
نیز به هویتمندی آن کمک کرده است؛ برای 
نمونه برگزاری مراسم نکوداشت مرحوم نادر 
طالب زاده یا نمایش بیش از پیش فیلم هایی با 
موضوعات مرتبط با تاریخ معاصر یا مستند 
بحران، جنبه ملی آن را پررنگ تر کرد. نکته 
مهم این اســت که جشنواره سینماحقیقت 
درحالی شانزدهمین دوره خودش را پشت 
سر گذاشت که عرصه مستندسازی در ایران 
اخیر جهش شگفت انگیزی  طی سال های 
یافته است. در دوره ای که سینمای داستانی 
بــه رکود و ســقوط رســیده و در فیلم های 
روی پــرده خالقیت و جذابیــت و نوآوری 
فروکش کرده، فیلم های مســتند سرشار از 
جســارت و مضامین بکر و محتوای جدید 
و راهبردی هستند. به همین دلیل هم اولین 
کارکرد جشــنواره سینماحقیقت این است 
که بتواند کارزاری برای بهتر دیده شــدن و 
ضریب دادن به این رشــد و پیشرفت باشد. 
باید ببینیم که آیا شــانزدهمین جشــنواره 
سینماحقیقت توانست به این هدف نزدیک 
شــود یا خیر؟ یکــی از راه هایی که کمک 
بزرگی به مستند و مستندسازان خواهد کرد 
و جشنواره ســینماحقیقت نسبت به آن کم 
توجه بوده، مسئله صادرات فرهنگی در این 
بخش است. در حالی که این جشنواره لقب 
 باید به طور جهانی 

ً
بین المللی دارد و رسما

برگزار شود؛ اما این وجه، تنها به نمایش چند 
فیلم خارجی محدود شــده است. درحالی 
که بخش بین الملل جشــنواره- حداقل در 
دوره اخیر- منفعل و کم رمق بود! تا آنجاکه 
حتی تا روزهای میانی برگزاری جشــنواره 
شــانزدهم اگر به پایگاه جشــنواره مراجعه 
می کردید، بخش اخبــار بین الملل در این 
پایگاه خالی از خبر بود که این خودش گواه 
بر ضعف شدید بخش بین الملل شانزدهمین 
همچنین  بود.  ســینماحقیقت  جشــنواره 
باید به عملکــرد نه چنــدان مثبت بخش 
روابط عمومی و اطالع رسانی شانزدهمین 
جشــنواره سینماحقیقت اشــاره کرد. باید 
 به 

ً
توجه داشت که فیلم های مستند، عموما

دلیل فقدان سلبریتی و بازیگر چهره، برای 
مخاطب عام، به ســختی شناخته می شوند 
 متخصصان این عرصه که تعداد 

ً
و معموال

آنها هم اندک اســت، آثار و کم و کیف آنها 
 یکی از کارکردهای 

ً
را دنبال می کنند. اتفاقا

برگزاری جشنواره سینماحقیقت این است 
که فیلم های مستند خوب را به عمق جامعه 
ببرد و به دســت مخاطب عــام یا حداقل 
عالقه منــدان این حوزه برســاند؛ اما وقتی 
ارتباط روابط عمومی جشــنواره با جامعه 
ضعیف است و حتی خیلی از مستندسازان 
و رسانه های سراسری کشور تعاملی با این 
جشنواره نمی یابند، بازتاب جشنواره و آثار 
آن هــم در جامعه کاهش می یابد که در این 

دوره به طور ویژه شاهد این اتفاق بودیم.

فرهنگ

یادداشت 

 تلویزیون     رویداد هنری    

یوســفعلی  و  افخمــی  بهــروز 
»خانه  فرهنگی  مجله  میرشکاک 
 جالل« بــه زودی با یــک برنامه

 گفــت و گو محور بــر روی آنتن 
ملــی مــی روند.برنامه  رســانه 
تلویزیونــی »خانــه جــالل« به 
محمد  کارگردانی  و  تهیه کنندگی 
پورصباغیان در خانه موزه سیمین و 
جالل تولید شده است. این برنامه 
با اجرای بهروز افخمی و یوسفعلی 

میرشکاک، یک مجله فرهنگی است که در 100 قسمت 54 دقیقه ای 
به زودی از شبکه نسیم روی آنتن می رود. در هر قسمت از این برنامه 
مهمانانی از جمله شعرا، طنزپردازان، مجسمه سازان، نقاشان و... 

حضور دارند و درباره  هنرهای گوناگون گفت وگو می کنند.

خانهجالل
گفت وگو در شبکه نسیم

حســین  غزل های  مجموعــه 
دهلوی با نام »دل بســتگی« در 
انتشارات ســوره مهر و در دفتر 
ادبی  آفرینش های  مرکز  شــعر 
حوزه هنری راهی بازار نشر شد. 
این مجموعه شعر معناگرا شامل 
40 غزل از حسین دهلوی است 
که غالب آنها محتوا و مضامین 
دهلوی  حسین  دارند.  عاشقانه 
موسیقی دان، آهنگ ساز و رهبر 

ارکستر اهل ایران بود. او از پنج سالگی نزد پدرش، معزالدین 
دهلوی شــروع به یادگیری موســیقی کرد. ایــن هنرمند در 
نوزدهمین دوره انتخاب »کتاب سال« در سال 1379 با کتاب 

»پیوند شعر و موسیقی آوازی«، برنده جایزه کتاب سال شد.

دلبستگی
مجموعه غزل های حسین دهلوی 

رویداد  دبیر  خاکی،  محمدهادی 
سرود »روایت ســرباز« با اعالم 
برگزاری این رویداد هنری، گفت: 
»تعــدادی از گروه هــای ســرود 
منتخب از سراسر کشور که برای 
سردار دل ها همنوایی و همخوانی 
کرده انــد، در آییــن دومین جایزه 
هنری بنیاد رودکی حضور دارند. 
این رویداد هنــری دهم دی ماه و 
در آستانه سومین سالگرد شهادت 

حاج قاسم سلیمانی در تاالر وحدت برگزار می شود.« این رویداد 
هنری با همکاری بنیاد مکتب شــهید حاج قاسم سلیمانی و بنیاد 
رودکی برگزار می شود. عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات 

بیشتر از این رویداد به تارنمای »soleimani.ir« مراجعه کنند.

وایتسرباز ر
همنوایی برای حاج قاسم

  شعر  

   برداشت    

یکی از مستندهای جشنواره »سینما حقیقت« 
به زندگی سردار رشید اسالم شهید حاج قاسم 
ســلیمانی اختصاص دارد که وجه متفاوتی از 
شــخصیت این قهرمان ملــی ایران زمین را به 
تصویر می کشــد. مردی که هر چند در میدان 
نبرد ترس بــر اندام جبهه باطــل انداخته، اما 
برای مستضعفان جامعه خود، خانواده شهدا، 
خانواده خودش و هم روستایی هایش در هیبت 
آن مرد جبهه نبرد حاضر نمی شود؛ بلکه یکی 

از خود آنها می شود، با همان زندگی روستایی 
و ساده. 

این فیلم مستند به سراغ مردم ساده روستای 
محل تولد ســردار شــهید قاســم ســلیمانی 
)قنات ملک( رفته اســت و بیننده را به تماشای 
روایت هــای متفاوتی دعــوت می کند که هر 
فردی از این شــخصیت واالمقام ســراغ دارد. 
روایت های متفاوت از خاطرات متعدد که ابعاد 
وجودی شهید سلیمانی را به تصویر می کشد. از 
کمک به نیازمندان گرفته تا ســادگی در زیست 
و مردمی بــودن او و اینکه حتی برای کمک به 
نیازمندان نیز از بیت المال مایه نمی گذاشــت، 

بلکه خودش از مال شخصی خود هزینه می کرد. 
آنچه در مستند »رّدی از یک مرد« برجسته 
است، رفتار مردمی حاج قاسم با مردمی است 
که این شهید واالمقام خودش را از آنان می داند 
و آنچه بیــش از همه می توان به آن پی برد، این 
اســت که پست و درجه و شــهرت عالم گیر و 
محبوبیت کم نظیر، نه تنها سبب فاصله بین حاج 
قاسم و مردمان مستضعف نشد؛ بلکه برعکس، 
هر چه جایگاه و شــهرت »حاج قاسم« باالتر 
رفت، بیشــتر از گذشــته گرفتار دل های مردم 

روستایی شد.
پیش از این، مســتند دیگری با نام »مکتب 

ســلیمانی در قنات ملک« ساخته شده بود که 
چندین بار هم از شــبکه های سیما پخش شد. 
حاال مستند »رّدی از یک مرد« را نیز به نوعی 
می توان دنباله همان مســتند دانست. هر چند 
شاید تازگی مســتند قبلی را نداشته باشد، اما 
روایت هر فرد روستایی از خاطراتی که از شهید 
سلیمانی دارد، بسیار شنیدنی و درس آموز است. 
استفاده فراوان از تصاویر روستایی جذاب، در 
خدمت مستند بوده و حال و هوای دلنشینی به 
آن بخشیده است. به جرئت می توان گفت، نام 
این مســتند، برازنده آن بوده و رّدی از حقیقت 

وجودی یک مرد واقعی را نشان می دهد.

وایتیکمرد ر

 هفته گذشــته اتحادیه اروپــا در ادامه 
»بازی تحریــم« غربی ها با مردم ایران، 
تحریم های جدیدی را به بهانه مسائل حقوق بشر 
و ادعای مشــارکت ایــران در جنگ روســیه با 
اوکراین وضع کرد. بر اساس آنچه رسانه ها درباره 
این بســته تحریمی گزارش داده اند، وزرای امور 
خارجه 27 کشــور اروپایی در جلســه ای که در 
بروکسل برگزار شد، به بهانه مسائل حقوق بشر 
بسته تحریمی جدیدی را شامل 20 شخصیت و 
یک نهاد ایرانی تصویب کردند؛ همچنین چهار 
شــخصیت و چهار نهاد ایرانی دیگر بر اســاس 
ادعای واهی مشــارکت در جنــگ اوکراین، به 

فهرست تحریم های اتحادیه اروپا اضافه شده اند.
بر اســاس این، دارایی های افــراد و نهادهای 
تحریم شده مسدود شده و شرکت ها و شهروندان 
عضو اتحادیــه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع 
شده اند؛ همچنین، اشخاص حقیقی تحریم شده 
حق ســفر به کشــورهای عضو اتحادیه اروپا را 
ندارند و ورود یا گذر آنها به این کشــورها ممنوع 

است.
در میان 20 شخصیت تحریم شده، نام »پیمان 
جبلی« رئیس ســازمان صدا و سیما و »محسن 
برمهانی« معاون سیمای رسانه ملی، همراه با دو 
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما دیده می شود؛ 
اما نکته مهم و تأمل برانگیز در این نمایش حقوق 
بشری اروپایی ها، تحریم »سازمان صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران« به منزله یک شخصیت 
حقوقی و متولی جریان اطالع رســانی کشورمان 
اســت که تاکنون سابقه نداشــته است. هرچند 
پیش از این هم، بارها و بارها با اقدامات نمایشی 
اروپایی ها، شبکه های برون مرزی رسانه ایران از 
ماهواره های اروپایی حذف شــده  اند، اما تحریم 
کلیت رسانه ملی به منزله »ســازمان رسانه ای« 

شاهکار جدید غربی ها بوده است.
چند روز پیش از آن نیز، شــرکت ماهواره ای 

فرانسوی »یوتل َســت« چند هفته پس از اعمال 
تحریم هــای اتحادیــه اروپا علیه شــبکه خبری 
انگلیسی زبان »پرس تی وی«، آن را قطع کرد. این 
شبکه خبری صدا و سیما در سال های اخیر بارها 
به بهانه های واهی از سوی شرکت های ارائه دهنده 

خدمات ماهواره ای تحت فشار بوده است. 

 Bرسوایی یک تناقض
قطع پی درپی پخش شبکه های برون مرزی ایران 
از ماهواره های اروپایی و آمریکایی و حاال تحریم 
سازمان صدا و ســیما- افزون بر تحریم رئیس و 
برخی مدیــران و خبرنگاران آن- در حالی انجام 
می شــود که بوق های تبلیغاتی غربی ها و ادعای 
آزادی بیان و جریان آزاد اطالع رســانی از سوی 

آنها، گوش جهانیان را کر کرده است! 
در حالــی که کشــورمان در دو ماه مهر و آبان 
با طراحی پیچیده و ترکیبی دشــمنان این مرز و 
بوم، دســتخوش تهدید و شــرارت بوده است، 
شــبکه های  ماهــواره ای و رســانه های غربی، 
از جمله رســانه حکومت ســلطنتی و موروثی 
انگلستان )بی بی سی(، من و تو و رسانه دست ساز 

اینترنشنال(  محمدبن ســلمان ســعودی )ایران 
در حرکتی هماهنگ، به انتشــار گســترده اخبار 
دروغ، تریبــون دادن بــه گروه های تجزیه طلب و 
مســلح و دامن زدن به ناآرامی ها دست زده  اند. 
»ایران اینترنشــنال« در حالی مدعی اســتقالل 
رســانه ای و بیطرفی و نگرانی بــرای مردم ایران 
است که از سوی حکومتی تغذیه و اداره می شود 
که در هفته های اخیر، به طور متوســط روزانه 18 
حکم اعدام را آن هم با روش گردن زنی اجرا کرده 

است. 
این نخستین بار نیســت که غربی ها تناقض 
بی نظیر خود در بازی های حقوق بشری را آشکار 
کرده اند، اما بخش جالب ماجرا اینجاســت که 
جریان فکری خاصی در داخل کشورمان، اصرار 
دارد این تناقض دیده نشود و همچنان همان چهره 

متمدنانه از سردمداران دنیای غرب عرضه شود.

 Bرسالت افشا
در چنین وضعیتی که مدعیان آزادی بیان و حقوق 
بشــر، با تحریم رسانه ملی از یک سو و با تجهیز 
و تقویت رســانه های مروج خشونت و تروریسم 

از ســوی دیگر، شمشــیر را علیه ملت ایران از 
رو بســته اند، کمترین وظیفه رسانه ملی و دیگر 
رســانه های جبهه فرهنگی و رسانه ای انقالب و 
نیز عمــوم فعاالن فکری و فرهنگــی این حوزه، 
افشای »دقیق، عالمانه، به موقع و هنرمندانه« این 
تناقض های رفتاری غربی هاست تا نتوانند به قول 
معروف، گنجشک را رنگ کنند و جای قناری به 

دنیا بفروشند.
شــاید این مواجهــه و پاتــک زدن به جنگ 
رســانه ای و تبلیغی دشــمن در کوتاه مدت و در 
جنگ نفس گیر طراحی شــده از ســوی آنان به 
راحتی دیده نشود، اما استمرار و جدیت در آن و 
رفع نقاط ضعف عملیات رسانه ای جبهه انقالب، 
 در میان مدت و بلندمدت سلطه غیرانسانی 

ً
حتما

مدعیان غربی را خواهد شکســت و دست آنها 
را رو خواهد کرد؛ تــا جایی که دیگر، به راحتی 
و با هر بهانــه ای فرصت بازی با روان این مردم و 

آتش افروزی در کف خیابان را نخواهند داشت.
این همان رســالتی اســت که امروز بیشتر از 
هــر زمان دیگری بر دوش رســانه ملی و فعاالن 

فرهنگی، هنری و رسانه ای است.

ندا کرمانشاهی
خبرنگار فرهنگی

 حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

تروریسمرسانهایچشمآبیها
نگاهی به تحریم رسانه ملی از سوی اتحادیه اروپا
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در زمان شروع انقالب اسالمی، محمد در 
تبریز بود و در این زمان او درجریان انقالب 
قرار گرفت. با شرکت در راهپیمایی های 
مردم تبریــز در به ثمر رســیدن انقالب 
اســالمی، گام های زیادی برداشت. بعد 
از پیروزی انقالب، محمد با این استدالل 
که اســالم به جوانان مملکت نیاز دارد، 
تصمیم گرفت به سربازی برود. با مراجعه 
به حوزه نظام وظیفه به ایشان اعالم شد که 
جزء افراد معاف از خدمت است، ولی با 
اینکه از خدمت معاف شده بود، با اصرار 
زیاد به تهران مراجعه و در ســپاه ثبت نام 
کرد. بعد از چند روز، برادر بزرگش به او 
اطالع داد که باید هرچه سریع تر به ممقان 
برگــردی؛ چراکه مادر مریض اســت. 
شهید ممقانی سراسیمه بازگشت و پس 
از مراجعه، متوجه شد که مادرش مریض 
نیست و خانواده برای برگرداندن او دست 
به چنین اقدامی زده اند. وقتی ایشان متوجه 
این موضوع شــد، بسیار ناراحت شد و با 
رضایت گرفتن از خانواده، دوباره به تهران 

بازگشت.
 به نقل از جواد مردی ممقانی
 برادر شهید 

سردار شــهید حاج محمدحسین مردی  
ممقانی در ســپیده دم یکم اســفند سال 
1338در ممقان چشــم به جهان گشود. 
حاج محمدحســین قبل از رسیدن به سن 
تکلیف با عالقه خود بــه انجام واجبات 
دینی می پرداخت. او بســیار مذهبی و به 
نماز اول وقت حســاس بود و دیگران را 
نیز همیشه به انجام واجبات دینی تشویق 
می کرد. سردار شهید در بحبوحه انقالب 
موفق به ثبت نام در دانشــگاه نشد. وقتی 
فرمان خمینی را مبنی بر تشــکیل ســپاه 
پاســداران شــنید، عازم تهران شد و در 
ســال 1358 به سپاه پاســداران انقالب 
اســالمی پیوســت. وی بعد از آن، عازم 
کردستان شد و در ســپاه مریوان مشغول 
خدمت شد. شــهید ممقانی در سپاه پاوه 
و مریــوان به همراه دوســتان و همرزمان 
خود حاج احمد متوســلیان، همت، رضا 
چراغی و محمدرضا دســتواره خدمات 
بزرگی انجــام داد. تمام افراد و کســانی 
که با شــهید حاج محمدحســین در این 
ســال ها برخورد داشــته اند، او را فردی 
مکتبی، مدیر و مدبــر توصیف کرده اند. 
از تشکیل  حاج محمدحسین مردی پس 
به فرماندهی  تیپ 27محمدرســول الله 
حاج احمد متوسلیان در 24 بهمن1360 
مسئولیت بهداری رزمی تیپ را برعهده 
گرفــت و در حوزه درمان و پســت امداد 
خط مقــدم، خدمات نوینــی را با نبوغ و 
مدیریت خاص خود ارائه کرد. سرانجام 
در  مردی ممقانــی  حاج محمدحســین 
تاریــخ 1365/4/11 در جریان عملیات 
کربــالی 1 در منطقه عملیاتــی مهران به 
آرزوی خود رســید و با نوشــیدن شربت 
شــهادت، به ســوی معبود خود شتافت. 
پیکر مطهرش را طبق خواســته خود در 
تهــران، قطعه  محل بهشــت زهرا)س( 
 26، ردیــف 88 شــماره 50 بــه خاک 

سپردند.

   قبیله عشق    

جبهه

برگ برنــده هر حکومتی این اســت که مردم 
پشتوانه اصلی او باشند. در این صورت است که 
حکومت به آن امنیت واقعی دست پیدا می کند؛ 
امنیتی که به دست مردم تأمین می شود و نظام 
حکومتی کمترین دخالت را در ایجاد آن دارد. 
البته وجود و حضور نیروهای امنیتی، انتظامی 
و نظامی در نظام های دموکراتیک و مردم ساالر 
در واقع همان حضور مــردم در ایجاد و حفظ 
امنیت پایدار اســت که رفتار و گفتار ســردار 
شــهید بروجردی در طول رزم با گروهک های 
تجزیه طلب و دشمنان خارجی نیز همین امر را 

نشان می دهد.
از جملــه برنامه های شــهید بروجردی در 
راســتای حضور مــردم در ایجــاد امنیت در 
پیشمرگان  شهرهای مرزی تشکیل ســازمان 
مسلمان کرد بود که نتیجه نبوغ و خالقیت شهید 
در مواجهــه با ضد انقالبیــون و معاندان نظام 
اسالمی در کردســتان در بحران سال 1358 و 
اشغال برخی از شــهرهای کردستان به دست 

مخالفــان و ضد انقالبیون چــپ دموکرات و 
کومله بود. این برنامه به نوعی سپردن سرنوشت 
یک شهر به دســت مردم همان شهر بود. این 
اقدام به قدری تحســین برانگیز و نتیجه بخش 
بود که امام خمینــی)ره( در 24 تیر 1359 در 
دیداری که با پیشــمرگان داشت، فرمود: »من 
از این جوان های پیشمرگ که به  راستی اثبات 
کردند که فداکار اسالم هستند و لشکر پیغمبر 
اسالم هستند، تشکر می کنم. من به شما عالقه 
دارم؛ عالقه یک مْســلم با مْسلم و یک پدر با 
فرزند و شما را دعا می کنم. از وقتی که شما قیام 
کرده اید در مقابل اشرار و در مقابل اشخاصی 
که می خواســتند نهضت اسالمی را سرکوب 
کنند، من از شما با تمام قوا هم پشتیبانی و هم 
دعا کردم. خداوند شما را ان شاءالله برای اسالم 
حفظ کند و شــما جوان ها را در پیشگاه خدای 

مقدس، خدای بزرگ آبرومند کند.«
ســردار عســگری هم درباره این اقدامات 
شــهید بروجردی می گوید: »شــعار اساسی 

بروجــردی این بود که امنیت بــا مردم مفهوم 
می یابد. شهید بروجردی می گفت بومیان منطقه 
هستند که باید نظام و انقالب را در منطقه حفظ 
کنند، باید بــا مردم و برای مــردم کار کرد. او 
همانقدر که به نیروهای رزمنده اعتماد می کرد، 
به همان مقدار به نیروهای کرد منطقه اعتماد و 

اعتقاد داشت.
او یا کاری نمی کرد یــا با اطمینان و اعتماد 
به مردم پیمان می بست و اقدام می کرد. عهد و 
پیمان او با مردم کرد و پیشمرگان نیز به این نیت 
بود و همه مجذوب او می شدند. سعی می کرد 
نظر مردم کرد به داخل بیشتر متوجه شود تا به 
بیرون مرزها و کشورهای بیگانه. شعار اساسی 
شــهید بروجردی این بود که امنیــت با مردم 

مفهوم می یابد.«
سردار حاج حســین آقایی چنین می گوید: 
»رفتار و کردار این شــهید عزیــز به گونه ای بود 
که کــه در میان قوم های مختلف کردســتان که 
می رفتیم، حســن خلق ایشــان طرف مقابل را 

تسلیم می کرد. نقطه  قوت ایشان، رفتار ایشان بود 
که از پیامبــر)ص( و مکتب اهل بیت)ع( گرفته 
بود. رفتار و اخالق خوش ایشــان بیش از گفتار 
او تأثیر مثبت داشــت برای مردم و عامل جذب 
بسیاری از خودی ها و غیرخودی ها بود. شب های 
زیادی با ضد انقالب در زندان ها بحث می کردند 
و بعضی شب ها در میان آنان می خوابید و اخالق 

و رفتار او بر معاندان تأثیر می گذاشت.«

   کتابخانه    

امنیتبامردممفهومپیدامیکند  
تلخیص کتاب مدیریت شهدا در جنگ کردستان - پایانی

 از جمله شهرهایی که باران موشک ها، ریشه اش 
را استحکام بخشید و شاخه و برگی نو به آن داد، 
»دزفول« بود. شهری که عراقی ها »بلد الصواریخ« 
می خوانندش و ایرانی ها »شهرموشک ها«. دزفول 
همانند اســمش در مقابل همه ضربه ها ایستاد و 
تکان نخورد تا دل کشــوری آرام باشد. در گوشه  
گوشه این مرز و بوم حماســه ها و رشادت هایی 
دیده می شود که ایستادگی را معنا داده اند، اما این 
روزها گره خورده اســت به نام دزفول و حمالت 
موشــکی که به این شهر سرریز شد و مقاومت و 
جانفشانی هایی که باعث شد ایران امروز پابرجا 
بماند؛ از همین  رو پای صحبت های مدیر مرکز 
فرهنگی و موزه دفاع مقدس و انقالب اســالمی 

دزفول، پاسدار بهزاد جوالیی نشستیم.
جوالیی با اشــاره به مقاومــت دزفول در ایام 
بمبــاران، گفــت: »در دوران مقــدس با وجود 
موشــک باران های پی درپی عراق، مردم دزفول 
نه تنهــا مقاومت کردند؛ بلکه هیچ گاه شــهر را 
خالی از سکنه نکردند و زندگی در شهر را ادامه 
دادند. با وجود حمالت سنگین صدامیان، مردم 
دزفــول خطوط زیادی در جبهــه ایجاد کردند و 
اعزام های هــزار تا پنج هزار نفــری به جبهه ها 
داشتند. اعزام های شهر دزفول به قدری گسترده 
بود که تیپ ولی عصر)عج( برای شــهر دزفول 
ایجاد و بعد به لشکر تبدیل شد که تمام خوزستان 
را در برمی گرفت. دزفول برای صدام یک شــهر 
استراتژیک و نظامی به حســاب می آمد، چنین 
دالیلی باعث شــده بود تا صدام فشــار را بر این 

شهر بیشتر کند.«
مدیــر موزه دفاع مقــدس دزفــول ادامه داد: 
»دزفول که در منطقه شمال خوزستان واقع است، 
بنابر تعاریفی که از منطقه راهبردی می شود، یک 
شهر اســتراتژیکی و راهبردی معرفی می شود. 
این شــهر به لحاظ جغرافیای انسانی و سیاسی و 
مذهبی و منطقــه ای تأثیرگذاری فوق العاده ای در 

دوران جنگ داشت.«
وی افزود: »اهمیت دزفول تنها به دوران جنگ 
مربوط نمی شود؛ بلکه با ورق زدن دوران تاریخی 
شهر دزفول به موقعیت و اهمیت این شهر بیشتر 
پی می بریم. برای نمونه، در دوران شیخ مرتضی 
انصاری شــهر دزفول یکی از شــهرهایی بود که 
حوزویان نجف در دوران زمســتان به این شــهر 

هجرت می کردند؛ از همین رو ســطح علمی و 
مذهبی این شهر به قدری باال رفته بود که سی نفر 
مجتهد مرد و بیست و چند نفر هم مجتهد زن در 
این شــهر زندگی می کردند. مادر شیخ انصاری 

یکی از همین مجتهدان بود.«
جوالیی با بیان وضعیت پیش از انقالب دزفول 
خاطرنشــان کرد: »در دوران پهلوی شهر دزفول 
یکی از شهرهایی بود که علیه شاه برخاسته بود. 
سرلشکر غالمعلی رشــید در آن زمان به همراه 
ســردار عبدالمحمد رئوفی نژاد و چند نفر دیگر 
گروهی به نام دانشوران پایه گذاری کرده بودند که 
علیه شاه اقداماتی را انجام می دادند. این گروه ها 
بعدها و با گسترشــی که پیدا کرده بــود، به نام 

»منصورون« درآمد.«
مدیر موزه دفــاع مقدس دزفول با اشــاره به 
حــرکات خلق عرب در اوایــل انقالب، گفت: 
»دزفول در اوایل انقالب با همین گروه منصورون 
جلــوی حرکات خلق عرب را ســد کردند. این 
سروصداهایی که امروز به گوش می رسد پیشتر 
و در همــان اوایل انقالب هــم رخ داده بود. در 
آن روز هم جوانــان و نیروهای انقالبی این صدا 
را خامــوش کردند؛ امروز هــم جوانان صدای 
غائله های چهار گوشــه ایران از خلق کرد، خلق 

عرب و خلق بلوچ را خاموش کردند.«
جوالیی ادامه داد: »خلق عرب دست صدام در 
ایران بود. صدام می خواست از طریق خلق عرب 
بی هیچ درگیری زمین آماده را تصاحب کند؛ برای 
همین نیروهای خلق عرب را برای تجزیه ایران به 
کار گرفت، اما صدام از این موضوع غافل بود که 
این خلق ها در مقابل نیروهای انقالبی و پرشــور 
کسی نبودند که بخواهند عرض اندام کنند؛ برای 

همین بعدها خودش وارد جنگ با ایران شد.«
وی درباره چرایی حمله عراق به دزفول گفت: 

»موقعیت جغرافیایی، مذهبی و سیاسی 
دزفول با آن سبقه تاریخی سبب شده 

بود صدام ایــن منطقه را به عنوان 
اولین هدف خود در سطح کشور 
انتخاب کند؛ چــرا که اگر دزفول 
سقوط می کرد، جبهه های جلویی 
هم سقوط می کردند و خوزستان 

از ایران جدا می شد.«

مدیر مــوزه دفاع مقدس دزفــول در خصوص 
هدف از موشــک باران دزفول تصریح کرد: »صدام 
می  خواست اراده مردم را در پشتیبانی از دفاع مقدس 
بشــکند. از همین رو شــهرهای راهبردی را مورد 
اصابت موشــک قرار می داد تــا به مقاصد خودش 
دست پیدا کند که »دزفول« یکی از این شهرها بود. 
در تاریخ 31 شهریور 1359 در اولین بمباران، دزفول 
مورد بمباران هوایی قرار گرفت. به دلیل وجود پایگاه 
وحدتی ضمن بمباران واحدهای نظامی، شــهر را 
هم بمباران کرد. این وضعیت تا عملیات فتح المبین 
ادامه داشــت و پس از آن از موشک های راهبردی 

استفاده کرد.«
جوالیی ادامــه داد: »رژیم بعــث عراق هنگام 
حمالت هوایی و موشــکی از طریق رادیو بغداد از 
مردم می خواســت خانه ها و شهرهای خود را ترک 
کنند و در هر بار اعالم عملیات هوایی الف. دزفول 
را نام می برد. با وجود بمباران و موشک باران دزفول، 
مردم هیچ گاه تســلیم دشمن نشــده و شهر را ترک 
نکردند که از عوامل آن ماندن آیت الله سیدمجدالدین 
قاضی، امام جمعه فقید دزفول بود که در دزفول ماند 

و حتی نمازجمعه را برپا کرد.«
وی درباره اهمیت نماز جمعه در دوران جنگ، 
گفت: »تمام یگان های ســپاه در کنــار رودخانه دز 
در جنب شهرســتان دزفول عقبه داشتند و همه آنها 
همواره در نماز جمعه شهرســتان دزفول شــرکت 
می کردند. از ســویی دزفول به دلیل راهبردی بودن 
موقعیــت و برخورداری از یک لشــکر عملیاتی و 
همچنین مقاومت و پایداری کــم نظیر مردمانش 
همواره مورد طمع دشــمنان بــود و این مقاومت و 
ماندن در شــهر از ســوی مردم، دشمن را به شدت 

خشمگین کرده بود.«
مدیر موزه دفاع مقدس دزفول افزود: »با تصمیم 
مســئوالن شــهر هر جا که حمله می شد، سریع 
بازسازی می شــد. مردم دزفول به جنگ 
عــادت کــرده بودند، عروســی ها و 
جشن ها برگزار می شد، مانند سابق 
مردم به شب نشینی می رفتند و بازار و 
مغازه ها تعطیل نمی شد. جو فرهنگی 
و مذهبی دزفول باعث شد، بسیاری 
از فرماندهــان که در اطــراف دزفول 
آنجا  به  می کردند،  زندگی 

بیایند.«

جوالیی با اشاره به عملیات فتح المبین، خاطر 
نشان کرد: »در آن دوران رزمندگان گردان بالل به 
دنبال راهی برای کاهش حمالت موشکی عراق به 
دزفول بودند؛ لذا پس از شناسایی محل حمالت 
دشمن، مشخص شــد عراق از طریق چند نقطه 
که در خاک ایران به تصــرف درآورده، حمالت 
موشــکی و توپخانه ای خود را بــه دزفول انجام 
می دهد؛ بنابراین، عملیاتی برای خنثی سازی آن 

طراحی شد که »فتح المبین« نام گرفت.«
وی ادامــه داد: »در عملیــات فتح المبیــن 
رزمندگان دزفولی با عنــوان گردان بالل به نقاط 
هدف هجــوم آورده و طی عملیات غرورآفرینی 
موفق می شوند پایگاه های موشــکی عراق را به 
تصرف درآورند که عکس یــادگاری رزمندگان 
دزفولی و فرماندهان گردان بالل با موشــک ها و 
پایگاه موشکی عراق پس از تصرف آن تصویری 
ماندگار اســت. با این اقدام حمالت موشــکی 
عراق به وســیله موشک های سه متری و ُنه متری 
کاسته شــد تا از طرفی تصرف کامل خوزستان 
را دشــمن به گور ببرد و از طرف دیگر مقدمات 
 آزادسازی کامل خوزستان و خروج دشمن فراهم 

شود.«
مدیر موزه دفــاع مقدس دزفول با اشــاره به 
نقش بیمارســتان زیرزمینــی درآن دوره، گفت: 
»بیمارستان زیرزمینی یا زهرا)س( در دزفول در 
ایام دفاع مقدس نقش بی بدیلی در پشــتیبانی و 
خدمت رسانی به رزمندگان مجروح داشت. این 
بیمارستان در این ســال ها به حال خود رها شده 
است؛ در حالی که باید به این مکان که در کشور 
نمونه ندارد، به منزله یکی از جاذبه های بی نظیر 

دفاع مقدس در کشور توجه ویژه شود.«
جوالیی با بیان اینکه دزفول بیشترین آسیب را 
تا پایان سال 1365 از ناحیه موشک های دوربرد 
رژیم بعثی متحمل شــد، افــزود: »بالغ بر 176 
موشــک زمین به زمین اسکاد، فراگ 7، العباس 
و الحسین به دزفول اصابت کرد که در نتیجه این 

تعداد موشک حدود 798 نفر شهید شدند.«
وی در پایان با اشاره به اینکه 176 نوع موشک 
به دزفول اصابت کرد، ابراز داشت: »نیمی از اینها 
برای ویرانی شهری بزرگ کافی بود. 850 بمب 
و راکت از طریق هواپیماهای دشــمن به سمت 
دزفول شــلیک شد. 2500 گلوله در مدت کمتر 
از یک سال دزفول را هدف قرار داد. 1500 واحد 
مســکونی و تجاری هدف قــرار گرفت. برخی 
منازل دزفول ســه بار موشــک خورد و بازسازی 
شد. در این میان، 2600 شهید و 4200 جانباز 

تقدیم میهن شد.«

 الف.دزفول
وموشکهاییکهمیباریدند

پای صحبت های بهزاد جوالیی، مدیر موزه دفاع مقدس دزفول به مناسبت 28 آذر

حسن نوروزی
دبیر گروه جبهه
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کارشــناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: »با 
توجه به گستردگی فرار مالیاتی در ایران، اگر دامنه 
 
ً
اصالح پوشــش مالیاتی افزایش پیــدا کند، قطعا

منابع خوبی در اختیار بودجه کشور قرار می گیرد. 
قاطعیت دولــت در اخذ مالیات می تواند منجر به 
پایان  یافتن یا ســرکوب هرچه بیشتر فعالیت های 

غیرمولد در کشور شود.«
به گزارش صبح صادق، »عبدالمجید شیخی« 
کارشــناس و اســتاد اقتصاد در گفت و گو با صبح 
صادق درباره الزامات تدوین بودجه ای غیرتورمی 
برای سال آینده گفت: »در این موضوع شکی وجود 
ندارد که ایران درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی 
است و تحریم ها همچنان مانع سرمایه گذاری در 
اقتصاد به خصوص در بخش نفت و گاز شــده اند. 
این موضوع باعث می شــود دولت هرچه زودتر به 
سمت اصالح مدیریت اقتصاد، طرح و برنامه هایی 
برود کــه می تواند اقتصــاد را نجات دهــد و بار 
هزینه های مختلفی را که به بودجه 1402 تحمیل 

می شود، کاهش دهد.«
عبدالمجید شــیخی در این بــاره توضیح داد: 
»اخذ مالیات از جمله راهکارهای مهم اســت و 
سال هاست در کشــورهایی که حتی درگیر جنگ 
اقتصادی و تحریم های ســنگین نیستند، استفاده 
 به نفع رشــد اقتصادی کشورها بوده 

ً
شده و اتفاقا

است. متأســفانه، در دهه های گذشته، دولت های 
گوناگون بر ســر موضوع دریافــت مالیات دچار 
اهمال کاری های جدی شــده اند کــه به هیچ وجه 
تکرار و تداوم این روش به نفع اقتصاد نیست و در 
بودجه نسبت به این موضوع نباید کمترین اغماض 

و کم کاری ای صورت بگیرد.«
وی در ادامه بحث خاطرنشــان کرد: »بسیاری 
از کشورهای دنیا که انرژی، مانند نفت و گاز برای 
صادرات و درآمدزایــی ندارند، ارکان درآمدهای 

جاری کشــور را بر پایه اخذ مالیات از ثروتمندان 
و درآمد اصحــاب قدرت و ثروت گذاشــته اند؛ 
به این دلیــل انتظار مــی رود دولــت و مجلس در 
اقدامی هماهنــگ و همراه با طراحــی ابزارهای 
محاسبه برای اخذ مالیات در دسته ها و بخش های 
گوناگون انقالبی، برنامه ای در امر دریافت مالیات 

از گروه های برخوردار جامعه داشته باشند.«
شــیخی در ادامه گفت: »یک پلــه پایین تر از 
دریافت مالیات های سنگین از صاحبان درآمدهای 
باال، الزم است دولت تمامی تراکنش های بانکی 
را نیز مشمول اخذ مالیات کند. به بیان بهتر، الزم 
اســت دولت پایانه های فروش را به خودپردازها 

مجهز کند تا از تراکنش ها مالیات اخذ شود.«
وی افزود: »در این موضوع شــکی وجود ندارد 
که در برخی از پایه های مالیاتی به شــدت نیازمند 
تجدیدنظر هســتیم. اصالح ضرایــب مالیاتی نیز 
بسیار حائز اهمیت اســت. البته این موضوع مهم 

را باید مدنظر داشته باشیم که نباید تولید کشور را 
تحت فشارهای مالیاتی قرار دهیم و تولید را مشمول 
اخذ ضرایب تصاعدی مالیاتی کنیم؛ چرا که به نفع 

اقتصادی نیست که تولید باید در آن رونق بگیرد.«
کارشــناس و تحلیلگر اقتصــادی در این باره 
تصریح کــرد: »ضرایب مالیاتی مربوط و مختص 
تولید باید ثابت باشد و از همه فعالیت های تولیدی 
تا زمان رســیدن به سودآوری مالیات زیادی گرفته 
نشود؛ بلکه هر چقدر حجم فعالیت بنگاه تولیدی 
مورد نظر افزایش یافت، نســبت بــه این موضوع 
مالیات بیشتری نیز اخذ شود. آنچه در این موضوع 
مهم است، اینکه دولت و مجلس نباید تولید کشور 
را جریمه کنند؛ چراکه چنین رفتارهایی به شدت در 
تعارض با رشد و جهش تولید است و به زیان بخش 

مولد اقتصاد کشور منتهی می شود.«
عبدالمجید شیخی در ادامه بحث خاطرنشان 
کرد: »اصالح نظام مالیاتی بــه معنای جلوگیری 

از هر گونه فرار مالیاتی اســت. اگر این موضوع به 
درستی محقق شود، قطع به  یقین دولت دیگر دغدغه 
تأمین منابع درآمدی بودجه را نخواهد داشت؛ بلکه 
مازاد درآمدی را می تواند به حمایت از نیازمندان و 
فقرا و توزیع بهتر ثروت در جامعه اختصاص دهد.«

کارشــناس و تحلیلگــر اقتصــادی ادامه داد: 
»حجم اقتصاد ایران بسیار بزرگ است؛ اما چون 
بخشــی از فعالیت هــای اقتصادی که در کشــور 
صورت می گیرد، به صورت ســنتی است و هنوز 
در فرآیند صنعتی شدن قرار نگرفته است، به همین 
دلیل این فعالیت ها در ردیف درآمدهای بودجه ای 

قرار نمی گیرند.«
اســتاد اقتصاد بیان داشــت: »وجــود برخی 
فعالیت هــای اقتصادی به صــورت زیرزمینی نیز 
دســت دولت را از اخذ مالیات کوتاه کرده است؛ 
به همین دلیل به دولت و مجلس توصیه می شــود 
در امر تدوین و تصویــب بودجه به بخش مالیات 
و جلوگیــری از فرار مالیاتی توجه ویژه ای داشــته 
باشند. با توجه به گستردگی فرار مالیاتی در ایران، 
اگر دامنه اصالح پوشش مالیاتی افزایش پیدا کند، 
 منابع خوبی در اختیار بودجه کشور قرار می 

ً
قطعا

گیرد. قاطعیت دولت در اخذ مالیات می تواند منجر 
به پایان  یافتن یا سرکوب هرچه بیشتر فعالیت های 

غیرمولد در کشور شود.«
عبدالمجید شــیخی گفت: »برای ســرکوب 
فعالیت هــای غیرمولــد، دولــت و مجلس باید 
مالیات بر عایدی سرمایه، نقل و انتقال ارز و سکه 
را برای کســانی که کار سفته بازانه می کنند، دنبال 
کنــد تا با وضع این پایه مالیاتی، شــبیه مالیات بر 
خانه های خالی، درآمدها به نفع  اقشــار ضعیف 
و کم درآمد جامعه به اجرا درآید و برای توســعه و 
تأمین زیرساخت های مورد نیاز مردم در بخش های 

گوناگون اقتصادی تا اجتماعی هزینه شود.«

 اهمالدراخذمالیات
قابلبخششنیست

 در گفت وگو با صبح  صادق مطرح شد

اصل مســئله بودجه ریزی در کشــور مــا به این 
معناســت که یک مبلغ معین از وجوه عمومی از 
فعالیت »الف« به جای فعالیت »ب« اختصاص 
یابد. در این راســتا، موضوع مهمی که بر اساس 
قانون تعریف می شود، این است که بودجه ریزی به 
یکی از ابزارهای نظارت قوه مقننه بر دولت تبدیل 
می شــود. اکنون بار دیگر به فصــل بودجه بندی 
کشــور نزدیک شده ایم و امســال بررسی بودجه 
1402 با تعییــن و تکلیف برنامــه هفتم مقارن 
شــده اســت. نهم آذر ماه بود که مجلس شورای 
اسالمی محل بحث نمایندگان و رئیس مجلس 
درباره اولویت ارائه دو الیحه برنامه هفتم توسعه 
و بودجه از سوی دولت بود. برخالف نظر بعضی 
نمایندگان، محمدباقر قالیباف بر اولویت داشتن 
برنامه هفتم تأکید کرد. رئیس مجلس در پاســخ 
به تذکر شفاهی حجت االسالم علیرضا سلیمی، 
عضو هیئت رئیســه کــه معتقد بود »بر اســاس 
آیین نامه، دولت موظف اســت تا 15 آذر الیحه 
بودجه 1402 را ارائه کند«، گفت: »از آنجایی که 
امسال، سال پایانی برنامه ششم است و بر اساس 
آیین نامه، الیحه برنامه بر بودجه تقدم دارد، ابتدا 
باید برنامه هفتم تصویب شود و سپس بر اساس 

آن بودجه 1402 تصویب شود.«

بودجه بدون برنامه هفتم تصویب نشود

محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیس کمیســیون 
اقتصــادی هم گفت: »دولت بــرای اینکه بتواند 
برنامه هفتم توسعه را به صورت جامع به مجلس 
ارائــه کند، نیازمند زمان بیشــتری اســت و اگر 
مجلس اصرار کند تا دولت زودتر برنامه هفتم را 
ارائه کند، از کیفیت الزم برخوردار نخواهد بود.«

وی با بیان اینکه اکنون وضعیت کشور به گونه ای 
نیست که بتوانیم بودجه ای دوسوم تصویب کنیم، 
ادامه داد: »پیشنهاد می کنم دولت الیحه بودجه را 
در موعد مقرر ارائه کند و برنامه ششم نیز یک سال 
تمدید شود.« قالیباف در پاسخ گفت: »نمی توانیم 
خالف قانون عمل کنیم. در جلســه سران قوا نیز 

این موضوع بحث شــده است. مگر قانون اجازه 
می دهد که ما بودجه ســال 1402 را بدون برنامه 
پنج ســاله تنظیم کنیم. قانون آیین نامه مجلس در 
خصوص رسیدگی به بودجه نیز تغییراتی داشته 
که اکنون در مسیر شورای نگهبان است. اگر تأیید 
شــود، برای بودجه سال 1402 اجرایی می شود، 
اما ما نمی توانیم بودجه را بدون برنامه به تصویب 

برسانیم.«

تقدیم الیحه بودجه در موعد مقرر

در تأیید گفته های قالیباف نیــز در تاریخ 19 آذر، 
رئیس جمهــور تطبیــق جهت گیری های الیحه 
بودجه ســال 1402 با سیاست های کلی ابالغی 
برنامه هفتم توســعه کشــور را امــری قطعی و 
اجتناب ناپذیر دانســت و تأکید کرد: »در الیحه 
بودجه بایــد ارقام، منابع درآمدهــا و مصارف و 
هزینه هــا واقع بینانــه و دقیق دیده شــود و دارای 
پیوست فرهنگی و رسانه ای باشد.« رئیس جمهور 
با اشاره به تالش دولت برای تقدیم الیحه بودجه 
سال آینده به مجلس شــورای اسالمی در موعد 
مقرر در قانون اظهار داشت: »اگر مجلس شورای 
اسالمی خواستار تقدم و اولویت تقدیم و بررسی 
برنامه هفتم توسعه کشور نسبت به الیحه بودجه 

1402 است، آن را اعالم کند.«

راهکاری برای بودجه ۱40۲

ســاده ترین راهکار بــرای اینکه دولــت بتواند 
کســری های بودجه را جبران کند، این است که 
درآمدهای نفتی را اصالح کند. بی شک رفع این 
ناکارآمدی، مستلزم انجام اصالحات بنیادین در 
تنظیم روابط و ساختار مالی دولت و نظام برنامه  
و بودجه کشور است. همچنین الزم است افزون 
بر اصالح درآمدهای نفتــی، صادرات غیرنفتی 
جایگزین صــادرات نفت خام شــود و برای این 
تصمیم هم برنامه بلندمدت باید تدوین شود. البته 
بارها راهبردهایی برای جلوگیری از خام فروشی 
تعیین  شــده اســت؛ اما هنوز در عمل، اقدامات 

ملموس نیســت و کارشناسان هر ســاله در ایام 
بررسی الیحه بودجه، بر این مسئله تأکید می کنند 
که هرچه زودتر برای داشــتن اقتصادی کارآمد و 
غیرتورمی باید از وابستگی بودجه به نفت دست 
کشید، اما متأسفانه همه  ساله بودجه کشور بر پایه 

نفت بسته می شود.

در بررسی بودجه، شرکت های دولتی مدنظر باشند

در ارائه راهکار برای بودجه 1402، کارشناسان 
تأکید می کنند بودجه شرکت های دولتی به صورت 
معمول در مجلس بررسی نمی شوند و رقم آن دو 
تا سه برابر بودجه عمومی  است؛ از این  رو موجب 
متورم شــدن دولت می شود که این امر برخالف 
سیاست های کالن اقتصادی کشور برای کوچک 
شــدن بخش دولتی اســت. به همین دلیل وقتی 
بودجه شــرکت های دولتی در ایام بررسی الیحه 
بودجه در مجلس بررســی نشوند، به معنای این 
است که ما قادر به اجرای سیاست های کلی اصل 
44 و تقویــت بخش خصوصــی نخواهیم بود. 
مسئله اینجاســت که برای ایجاد همپوشانی بین 
منابع و مصارف، ناگزیر هستیم اعداد پیش بینی 
 شــده را برای منابــع مالی مورد نیاز یک  ســاله 
کشــور به هر نحوی با اعداد در نظر گرفته  شــده 
برای مصارف متناســب کنیم و همین مسئله در 
اجرا به ایجاد نوعی بی انضباطی مالی و کســری 
بودجه منجر می شود. در بودجه 1401، تراز منابع 
و مصارف بافاصله بســیار زیــاد منفی بود. نکته 
 
ً
اینجاست که عملیاتی شدن مصارف بودجه کامال

قطعی است، اما در طرف منابع با ابهامات جدی 
مواجه هستیم.

نمود کسری بودجه در هزینه های عمرانی

کارشناسان همچنین معتقدند، اولین و روشن ترین 
نتیجه این پارادایم بودجه نویســی، کسری بودجه 
نهادینه شده در کشــور است. در حقیقت، دولت 
و ســایر بازیگران اقتصاد کشــور از همان ابتدا 
به خوبی به این مسئله آگاهند که در طول سال آتی 

با کمبود منابع مالی مواجه خواهند شد. بیشترین 
تأثیر این کسری بودجه و بی انضباطی مالی ناشی 
از آن، در حوزه بودجه های عمرانی قابل مشاهده 
 
ً
است؛ چراکه برداشت از منابع عمومی  که عمدتا
صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت می شود، 
امکان پذیر نیست. بنابراین، بودجه های عمرانی 
که باید صرف تعریف کار و پروژه و رونق کسب 
و کار شود، دسترســی ساده تری برای برداشت و 

جبران کمبود منابع مالی دارد.

اصالح نظام یارانه پنهان انرژی

یکی دیگر از الزامــات مهم برای بودجه 1402، 
اصالح نظام قیمت گــذاری حامل های انرژی از 
طریق حرکت به سمت قیمت های آزاد و گسترش 
صــادرات فرآورده هاســت. از ایــن  رو، حذف 
یارانه های پنهــان انرژی بر مبنای عرضه و تقاضا 
بدون دخالت دولــت در قیمت گذاری با جلب 
مشارکت بخش خصوصی در بازار انرژی کشور 
برای بهبود شــرایط بیمه ای ضروری اســت. از 
سوی دیگر، کارشناسان تأکید می کنند حمایت از 
مصرف کننده)خانوار( و تأمین درآمد برای اقشار 
مســتمند با رویکرد اصالح تدریجی قیمت ها، 
امری ضروری اســت که بایــد در بودجه 1402 
مورد توجه قرار بگیرد.  به گزارش صبح صادق، 
بحث اصالح ساختار بودجه دولت سال هاست 
که مطرح می شود و از سال 1397 مورد تأکید رهبر 
معظم انقالب قرار گرفت و به منزله یک تکلیف به 
ســازمان برنامه وبودجه ابالغ شد. در این راستا، 
تأمین هزینه های عمومی دولت با قطع وابستگی 
به درآمدهای نفتی، توزیع عادالنه فرصت ها بین 
مردم مناطق مختلف کشور، عدالت اجتماعی و 
کاهش فقر و محرومیت، مدیریت و ســاماندهی 
منابع انســانی دولت، امنیت ملی و اولویت های 
توســعه ملی به منزله مهم ترین محورها از سوی 
کارشناســان اقتصاد اعالم  شده اســت و انتظار 
می رود در بررســی الیحه بودجه 1402 از سوی 

مجلس شورای اسالمی مدنظر قرار گیرند.

الزاماتبودجه1402

 بودجه 1402 

»بودجه« مهم ترین ســند حکمرانی مالی 
ســالیانه بخش عمومی کشــور است. این 
سند خط  مشــی مرکزی حاکمیت، نشان 
می دهد، دولــت چگونه اهداف ســالیانه 
خود را اولویت بندی می کند. در واقع، هنر 
بودجه ریزی این اســت که منابع کمیاب را 
به نحوی به اهــداف و برنامه ها اختصاص 
 دهد که هم اولویت ها در نظر گرفته شــود و 
هم اهداف مدنظر محقق شوند. یکی دیگر 
از کارکردهــای بودجه تدویــن برنامه  ها و 
بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت  اهداف 
اســت. بدین منظور برای هر یک از اهداف 
و برنامه هــا منابــع خاصی در نظــر گرفته 
می شود و سپس روند پیشرفت برنامه رصد 
و پایش می شــود. در سطح دولت یا سطح 
 به شــکل یک ساله 

ً
کســب وکارها معموال

اقدام به بودجه ریزی می کنند؛ اما در سطوح 
دیگر ممکن اســت بازه های زمانی شــش 
ماهه، سه ماهه یا یک ماهه و کمتر از آن نیز 

برای بودجه در نظر گرفته شود.
از ایــن  رو بودجه ســال آینــده به دلیل 
اهمیــت خاصــی  از  وضعیــت کشــور 
برخوردار است. با توجه به اجرای سیاست 
مردمی ســازی یارانه در ســال جاری که در 
سطح کشور تورم ایجاد کرد، می توان انتظار 
داشت تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی در 
ســال 1402 دیگر وجود نخواهد داشت. 
تحقق چنین وضعیتی را باید از بودجه سال 
آینده انتظار داشــت. از این رو سال 1402 
را می توان ســال بهبود معیشت مردم، کم 
شــدن اثر و میزان تورم پس از چهار ســال 
تورم بی سابقه در کشــور و در نتیجه تحقق 
سیاست های کالن نظام مبنی بر حرکت به 
سمت ریشه کن کردن فقر در کشور دانست. 
اگرچه نمی توان بهبود وضعیت کامل اقتصاد 
کشور را پس از یک دهه کم کاری در عرض 
یک ســال انتظار داشــت؛ ولی تغییر مسیر 
اقتصادی به سمت شــاخص مثبت وجود 

دارد. 
بودجه ریــزی انعکاســی از سیاســت 
واقعی دولت اســت که انعکاس آن حتی از 
صحبت ها و نوشته های رسمی بیشتر است. 
به عبارتــی، بودجه کنترل فرآیندی اســت 
که طی آن عملکردهــای واقعی با مقاصد، 
اهداف، خط مشی ها و استانداردها تطبیق 
داده و مقایسه می شود و در صورت مشاهده 
انحراف اقــدام اصالحی صورت می گیرد. 
از ایــن  رو رئیس جمهور کشــورمان، توجه 
به بهبود وضع معیشــت مردم بــا رویکرد 
حفظ و تقویت قدرت خرید جامعه، ترمیم 
حقوق و عادالنه شدن پرداخت ها و تعریف 
بودجه برمبنای درآمد ها و منابع و همچنین 
مصارف و هزینه ها را از جمله اولویت های 
بودجه ســال آینده اعالم کرد؛ رویکردهایی 
که کنشگری مثبت را در کشور نوید می دهد. 
همچنین در نشست فوق العاده ای که هیئت 
دولت درباره بودجه سال آینده برگزار کرده 
بــود، مأموریت رئیس جمهــور به اعضای 
دولت برای تهیــه راهکارهــای پرداخت 
حقوق بر اساس میزان بهره وری و کیفیت کار 
و ارائه خدمت، تأمین معیشت و رفاه کارکنان 
دولت در بودجه سال آیندهـ  که باید بر مبنای 
ایجاد توازن و اصل بهــره وری و واقع بینانه 
بــودن دقیــق و دارای پیوســت فرهنگی و 
رســانه ای ارقام منابع درآمدها و مصارف و 

هزینه ها باشدـ بررسی شد.
در پایان نیز توجــه به این نکته ضروری 
است که با توجه به مردمی سازی یارانه ها و 
در نتیجه آزاد شدن بخش مهمی از هزینه ها 
که در سال های قبل در قالب یارانه پرداخت 
می شــد، می توان اعتبار بیشتری به بخش 
فعال ســازی تولیــد و کارهــای عمرانی و 

زیرساختی در کشور اختصاص داد.

مهدی عابدینی
خبرنگار اقتصادی

ویژه بودجه۱40۲



شماره 1۰۷4 |  دوشنبه  ۲8 آذر 14۰1

صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

مدیر مسئول: یدالله جوانی
سر دبیر: علی حیدری

شورای سیاست گذاری: 
علی قاسمی، سیامک باقری،سعدالله زارعی، 

عزیز غضنفری ، فرهاد مهدوی، مهدی سعیدی، 
فتح الله پریشان، احد کریم خانی، حسین عبداللهی فر

 دبیر تحریریه: سیدفخرالدین موسوی
نگارش و ویرایش: محبوبه حاجی آقایی

صفحه آرا: علی اکبر هدایتی
عکاس: حامد گودرزی

ناظر چاپ: سعید قاسمی
چاپ: مرکز چاپ سپاه: 38522446)021(

تلفن:110و77460100 )021(
 ssweekly.ir
@ssweekly

info@ssweekly.ir 
نمابر:77488426

سامانه پیامک:3000990033

هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

فرزندانم اسیر نشوند

 صاحب خانه
آسمان دنیا به پهنه گیتی است، اما آسمان 
دل مان پهناورتر از این عالم اســت. دل 
ما به وســعت دلتنگی برای شماست. 
همانقدر بزرگ و همین قــدر بی انتها. 
خواسته ما شــمایید. شــما که در هر 
کجای جهان که هستید، گوش شنوایید 
برای صــدای ما. قبلــه حاجاتید برای 
خواســته های الیتناهی ما. هرچند قد 
آرزوهای ما به پله اول رسیدن نمی  رسد؛ 
اما نگاه مان به همان بلندی هاســت که 

شما آنجایید.
روزهای دلتنگی سخت می گذرد، اما 
سخت تر از آن تماشای عکس های قاب 
شــده بر روی دیوار خانه است؛ عکس 
آنهایی که روزها را به شب ها و شب ها را 
به روزها گره زدند و دویدند و جنگیدند 
تا شــاید شــما را ببینند. نکند خدایی 
ناکرده زیارت تان روزی ما هم نشــود. 
ما که مهمان چند روزه اینجاییم، برای 
دیدار شــما آمده ایم، شما که صاحب 
 خانه ایــد. خانه بی صاحــب که دیدن 

ندارد.
موالی من! ای خورشــید پشت ابر، 
تا حواس مــان به در و دیــوار این خانه 
گرم نشده، بیایید. بیایید و مهمان تان را 
از این نظاره هــای حضیض دور کنید. 
نظاره هایی که نمک اســت به ریشــه 

درخت محبتی که شما کاشتید.

حسن ختام

   غیر رسمی    

پیامبر اکرم)ص( فرمودند: هفت چیز برای بنده پس از مرگ در جریان است: دانشی که بیاموزد و دیگران از 
آن بهره مند شوند؛ رودی به جریان اندازد تا همه مردم به ویژه طبقه کشاورزان و باغداران و دیگر اصناف از آن 
استفاده کنند؛ چاهی را حفر کند که دیگران از آن آب بهره برداری کنند؛ درخت خرما و سایر درختان بنشاند 
که از میوه ها و سایه آن بهره مند شوند؛ مسجدی بنا کند که با اقامه نماز در آن و رفع مشکالت جامعه و نیز با 
برگزاری جلسات مذهبی جهت تعالی معارف اسالم از آن به کار گیرند؛ قرآن و متون و کتب دینی دیگری را 
به ارث گذارد و فرزندی صالح از او بماند که برای او طلب مغفرت کند.                          نهج الفصاحه، ص 366 

پسازمرگ
   صادقانه    

قوی باشید طوری که هیچ چیز ذهن تان را به هم نریزد. در هر گفت وگویی، کالمی از سالمتی و شادی بر 
زبان بیاورید. توانایی دوستان را به آنها یادآور شوید. نیمه روشن هر چیز را بنگرید. مشتاق موفقیت دیگران 
باشید. اشتباهات گذشته را فراموش کنید. به تمام موجودات زنده با لبخند نگاه کنید. در برابر ناراحتی، 

صبور؛ در برابر ترس، قوی و در برابر خشم متین باشید تا آرامش را به دست آورید.

آرامشدرگرواندیشه
   صبحانه    

 در دوران دفاع مقــدس دو فرزند رهبر 
معظم انقالب، یعنی مصطفی و مجتبی 
در لشکر ما بودند. روزی حضرت آقا با 
ما تماس گرفتنــد و گفتند اگر فرزندانم 
شهید یا مجروح شــدند، عیبی ندارد؛ 
اما اسیر نشوند. برای من و دیگران این 
سؤال مطرح شده بود که چرا رهبر معظم 
انقالب تأکیدشان بر این بود که فرزندانم 

اسیر نشوند.
 هرچند این ســؤال در ذهن من بود؛ 
ولی این موضوع را بــه فرمانده گردان 
فرزنــدان آقا گفتــم و از ایــن موضوع 
سال های سال گذشت تا در سال 1387 
خدمت ایشان رسیدیم. یکی از دوستان 
حضــرت آقا که هنــوز این ســؤال در 
ذهنش مانده بود، از رهبر معظم انقالب 
پرسیدند به چه دلیلی گفتید فرزندان تان 

اسیر نشوند؟
 ایشان فرمودند: اگر فرزندانم شهید 
و جانباز بشوند، افتخاری برای خانواده 
ماســت، اما اگر اســیر می شدند، اینها 
را شناســایی می کردند و به خاطر اینکه 
من رئیس جمهور بودم، روی من فشــار 
می آوردند که از مــن امتیاز بگیرند که 
من نه تــا به حال امتیاز داده ام و نه امتیاز 

خواهم داد.

 محمداسماعیل کوثری
نماینده مجلس

 زادگاه عشق
باال بلند سر به فلک سای دلنواز

ای رایت شکوه من، ای کوه سرفراز
ای قله رفیع شهیدان راه عشق

ای خاک نورپرور با عرش همتراز
ای پهنه وسیع و کریمت به روی ما

آغوش باز و ناز خداوند بی نیاز
تو زادگاه عشقی و سرچشمه هنر
پرتو فکنده بر دلت آیینه های راز

جان مرا که مستی اش از هوش برده است
سبز و سپید و سرخ تو سجاده نماز

گاهی چقدر رنجه و دلخون و خسته ای
از جهل و بی مرامی یاران رنگ باز

گاهی چقدر زخم نشسته به جان تو
از خدعه های دشمن دون زبان دراز

صد دشت بی قرار شقایق دمیده است
هر جا که دیده است دلت داغ جانگداز

از بی کرانه های خزر تا خلیج فارس
بادا بریده دست زبونان فتنه ساز

ای آب خورده ریشه ات از برکه غدیر
ای سرو سربلند همیشه در اهتزاز

هر چند شب گرفته زمان و زمانه را
صبح از کرانه های تو خواهد دمید باز

مبین اردستانی

   کتیبه سبز    

   داستان    

شادیاصیل

وقتی به خانه رســیدم، آرش مشــغول 
بازی بود. با دیدن من انگار یادش آمد 
که از صبح چیزی نخورده، مهدیه هم پتو را روی 
 خواب بود. نگرانش 

ً
ســرش کشــیده بود و مثال

بودم، مدت ها بود که دیگر آن دختر شاداب قبل 
نبود و کمتر با من و پدرش حرف می زد. این  همه 
امکانات در اختیارش گذاشته بودیم، اما انگار نه 
انــگار. پیتزای نیمــه آمــاده ای را در مایکروفر 
جدیدمان گذاشتم و از اینکه چنین امکاناتی در 
اختیار داشتم لذت بردم؛ ولی بچه ها قدرنشناس 
بودنــد، این  همــه زحمت و تالش مــا را برای 
رفاه شان نمی دیدند. بی خیال! باید برای تلویزیون 
اتاق شــان فکری می کردم. درخواست وام داده 
 تا پایان ماه می توانستم اتاق بچه ها 

ً
بودم و احتماال

را تجهیــز کنم، یک اتاق لوکس و پر از وســایل 
متنوع! شاید این کار می توانست مهدیه را آرام و 

خوشحال کند.
بهنام که به خانه رسید، اول از همه حال مهدیه 
را پرســید. نگران و مضطرب بود. روان شناسی 
که با مهدیه حرف زده بود، از افســردگی دخترم 
گفته بود. برایم عجیب بود. چطور امکان داشت 
دختری که در آن  همه امکانات و رفاه دســت وپا 

می زند، افسرده باشد؟
بهنام پیشنهاد سفر به روســتای پدری مان را 
داد؛ چند روزی کنار خانواده های مان، کنار دریا 
و زمین های شالی کاری! چاره ای نبود، اگر دکتر 
این طور صالح دیده بود، بایــد قید اضافه کار و 

شیفت آخر هفته را می زدم.
تمام سفر مهدیه را زیر نظر داشتم. کفش های 
گران قیمت مارکش را توی ِگل و خاک از ریخت 
انداختــه بود. بی خیال توی ســبزه ها می دوید و 

گوســفندهای تازه به دنیا آمده را بغل می کرد، از 
شــادی اش خوشــحال بودم، اما فکری در سرم 
رشــد می کرد. با خودم فکر می کردم بچه ها نه 
از اتاق لوکس شــان حرف می زننــد، نه از تلفن 
همراه و نه از کمد پر از لباس و کفش... . مهدیه 
با عالقه ماجرای بزغاله فــراری دخترعمویش 
را گوش می داد؛ اما حرفی برای گفتن نداشت، 
بچه ها حرف شــان حول و حوش شــادی های 
نــاب و بی دردســر می چرخید؛ چــه اصراری 
بود که بخواهم آنهــا را با دنیای مباهات و غرور 
توخالی آشــنا کنم. چه لزومی داشت که خودم 
را به سختی بیندازم تا آنها کفش و لباس لوکس 
بپوشند و آخرین امکانات به روز را داشته باشند، 
در حالی  که شادی واقعی جای دیگری انتظارشان 
را می کشید. مرخصی ام را تمدید کردم و نوبت 
وامم را به مهسا همکارم دادم، شاید گره ای از کار 

مادر بیمارش باز می شد.

   تلخند    

بهشته زارعی
نویسنده  

دوازدهمین جشــنواره مالک اشــتر نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه با حضور حجت االســالم 
فقیه  ولی  نماینده  حاجی صادقی،  والمسلمین 
در سپاه، سردار تشکری دبیر اشراف فرماندهی 
معظم کل قوا و سردار دریادار تنگسیری فرمانده 
نیروی دریایی ســپاه و جمعــی از فرماندهان و 

مسئوالن برگزار شد.
به گزارش صبح صادق در این مراســم ســرهنگ 
پاسدار مجید شیاسی، دبیر اشراف نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه گزارشــی از روند انتخاب برگزیدگان 
جشــنواره مالک اشــتر ارائه کرد. وی با بیان اینکه 
منتخبان جشــنواره بر مبنای ارزیابی های به عمل 
آمده از ســوی اشراف بر اســاس عملکرد سال به 
ویــژه گزارش ســال 1400، انتخاب شــده اند، به 
تغییرات اساسی در شــیوه ها و روش های ارزیابی 
از جمله به روزرســانی شــاخص ها و سنجه های 
ارزیابی عملکرد اشــاره کرد و آموزش ارزیابان را 
طی دوره های ویــژه تخصصی از اقدامات مؤثر در 
مســیر افزایش اثربخشی و نیز دقت و عادالنه بودن 
ارزیابی برشمرد. سپس حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حاجی صادقــی، نماینده ولی فقیه در ســپاه 
طی سخنانی کوتاه ضمن خیر مقدم به حاضران و 

تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه)س( مطالبی 
مرتبط با این ایام بیان کرد و افزود: »این جشــنواره  
فرصتی است تا با معرفی الگوهای موفق درسطح 
رده های صف و ســتاد، رقابتی ســالم و سازنده در 
راستای رشد و پیشرفت عملکردها شکل گرفته و 
باعث ارتقای روحیه و انگیزه جهادی و انقالبی در 
عرصه انجام مأموریت ها شــود.« در ادامه سردار 
سرتیپ پاســدار محمود تشــکری، دبیر اشراف 
فرماندهــی معظم کل قوا ضمــن تبریک موفقیت 

نمایندگی ولی فقیه در ســپاه در کسب مقام اول و 
موفقیت معاونت سیاسی در کسب برترین معاونت 
برگزیده در جشنواره مالک اشتر ستاد کل نیروهای 
مسلح، به علل و عواملی که این توفیق حاصل شده 
است، اشــاره و از اهتمام همه مسئوالن و مدیران 
نمایندگی به ویژه نماینده ولی فقیه در ســپاه تشکر 
و قدردانی کــرد.« وی در ادامــه به جنگ ترکیبی 
دشمن به اهمیت جهاد تبیین که مورد تأکید فرمانده 
معظم کل قواست، اشاره کرد و نمایندگی را در این 

عرصه پیشــرو و موفق دانست و بر تداوم این مسیر 
در جهت ارتقای بصیرت، معرفت و روحیه جهادی 
و انقالبی تأکید کرد. در ادامه سردار دریادارعلیرضا 
تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه ضمن ارائه 
گزارشــی از اقدامات شــجاعانه نیروی دریایی در 
رویارویی مســتقیم با آمریکایی ها، خاطراتی را از 
دالورمردی های رزمندگان نیروی دریایی که منجر 
به عجز و فالکت تاریخی دشــمنان سر تا پا مسلح 
آمریکایی شــد، بیان کــرد. وی بــا تأکید بر نقش 
بی بدیل معنویت در پیروزی های انقالب اسالمی 
در همــه عرصه ها، به ویــژه دوران دفاع مقدس، به 
روند اقتدار نیروی دریایی اشاره کرد و گفت: »این 
نیرو سدی اســتوار در مقابل استکبار جهانی است 
چه زمانی که قایق های ماهیگیری را برای مقابله با 
دشمنان تجهیز می کرد و چه در وضعیت فعلی که 
به پیشرفته ترین تجهیزات و فناوری ها تجهیز شده 
است و با عزم راســخ و اقتدار حاصل از معنویت 
و روحیه جهادی و انقالبی رزمندگان جان بر کف 
ناوهای غول پیکر و مجهز به انواع سالح های جنگی 
از خلیج فارس به عقب نشینی وادار کرده و حق تردد 
را از آنها سلب کرده است.« در پایان از برگزیدگان 

جشنواره با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

 نمایندگیولیفقیه درسپاهمقاماول
ومعاونتسیاسیبرترینمعاونتدرنیروهایمسلح

 دبیر اشراف فرماندهی معظم کل قوا عنوان کرد
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