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فرازهایی از ســخنان امام خامنــه ای در دیدار ۵ میلیون 

بسیجی با ایشان به مناسبت هفته بسیج:

E امام در آذر ســال 1367، یعنی ۹ ســال بعد از 
تشکیل، آن خطابه  واال و شیوا و بلند را در مدح بسیج 
صادر کردند. چه اتفاقی در این ۹ ســال به دســت 
بسیج در کشور افتاد که امام بزرگوار را آن جور تحت 
تأثیــر قرار داد و آن بیان واال و شــیوا و این تعبیرات 
عجیب را و این ادبیات عجیب را به کار بردند؟ »من 
افتخارم این است که بسیجی ام... من دست یکایک 
 اینها فراموش شدنی نیست. 

ً
شما را می بوسم.« واقعا

امام نفرمودند بسیجی دهه 6۰؛ شما، بسیجیان بعد 
از شــما، تا دوره های آینده، همه مخاطب این امام 

می گوید من دست شماها را می   بوسم.

E بســیجی  بودن فرهنگ مجاهدان گمنام است. 
فرهنــگ مجاهدان بی توقع و خطرپذیری اســت، 
نترسیدن است، خدمتگزاری است برای همه، برای 

کشور، از خود برای دیگران مایه گذاشتن است.
بسیجی بودن یعنی مظلوم شدن برای اینکه مظلوم 
را رهایــی ببخشــد. دیدید در ایــن قضایای اخیر 
بسیجی های مظلوم خودشــان مظلوم واقع شدند، 
بــرای اینکه نگذارنــد ملت، مظلوِم یک مشــت 
اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشود. خودشان 
مظلــوم واقع می شــوند، برای اینکــه جلوی ظلم 

دیگران را بگیرند.

E بسیجی دهه شصتی و دهه هشتادی و دهه نودی 
تفاوتی ندارند. شما جوانان نورس هستید؛ نه امام، 
نه دوران انقالب و دفاع مقدس را دیده اید، اما همان 
روحیه  جوان تو میدان جنگ در شما هم هست. دهه  
شصت و نود و هشــتاد ندارد؛ امروز بسیج، همان 

بسیج دهه شصت است.

E امروز، هم کشور ظرفیت دارد که بسیجی تربیت 
کند و رویش های نوبه نو را در بسیج به وجود بیاورد. 
بسیج هم این ظرفیت را دارد که کشور را قدم به قدم با 

گام های بلند جلو ببرد.

E این ظرفیت تــازه به وجود نیامــده، در دوران 
حکومت های طاغوتی، همین روحیه بسیج پروری 
ورود در میدان، نترســیدن، با دشمن سینه به سینه 
شــدن در دوران گذشــته هم بود. در تبریز؛ شیخ 
محمد خیابانی اســت، او یک بسیجی است، قیام 
می کند، حرکت می کند بعد هم شــهید می شود، 
در مشــهد محمدتقی خان پسیان، در رشت میرزا 

کوچک خان جنگلــی، در اصفهان آقــا نجفی و 
حاج  آقا نورالله، در شیراز آسد عبدالحسین الری و 
بعضی دیگر از بزرگان علما، شیخ جعفر محالتی، 
در بوشــهر رئیســعلی دلواری و در جاهای دیگر 
هم همینطور، زیاد است دیگر، اغلب، شرح حال 
اینها را شماها نمی دانید متأسفانه؛ باید کتاب زیاد 
بخوانید؛ باید شــرح حال اینها را بفهمید، بدانید. 
 اینها یا ســرکوب شــدند یا کمک نشدند یا 

ً
غالبا

دولت ها برای شــان مانع ایجاد کردند. این روحیه  
بســیجی وجود داشته، اما در دوران انقالب همین 
ظرفیت افزایش پیدا کرد بــه خاطر اینکه انقالب 
روحیه  ضد اســتکباری و ضد اســتبدادی مردم را 

تقویت کرد.

E امام بسیج را شجره طیبه دانستند. خصوصیت 
شــجره طیبه این اســت که در هر دوره ای، ثمرات 

شیرین خود، نتایج خودش رو بروز می دهد.

E در هر دوره ای حضور بسیج، زنده بودن انقالب 
را نشان می دهد، به کوری چشم آنهایی که از کلمه 
انقالب وحشــت می کننــد، ناراحت می شــوند؛ 
دوست ندارند اسم انقالب آورده بشود؛ از انقالب 
ابــراز بیزاری می کنند، برائــت می کنند؛ اما وجود 
بسیج نشــان می دهد انقالب زنده است، انقالب 

نوزاست، پدیدآورنده است.

E با انقالب اســالمی کشــور هویت وابستگی و 
آویــزان بودن به انگلیس و آمریــکا را تبدیل کرد به 
هویت استقالل، استحکام، روی پای خود ایستادن، 
حرف قدرتمندانه زدن، باج ندادن. این هویت جدید 
 در ایران منحصر نماند. در کشــورهای دیگر 

ً
طبعا

ملت ها بیدار شدند.

E بنابراین، غربی ها باید به فکر عالج می افتادند، 
غربی هایی کــه تا دیروز، در ایــران و بر این منطقه 
 دارند از 

ً
مسلط بودند، حاال دیدند همه چیز را تقریبا

دست می دهند، باید چه کنند؟ باید ایران و انقالب 
را نابود کنند... 

بعد که جنگ تحمیلی شد، هشت سال همه دنیا با 
صدام همکاری کردند، در عین حال صدام شکست 
خورد؛ بیشــتر فهمیدند که با ایران نمی شود روبه رو 
شــد؛ می دیدند امتــداد انقالب اســالمی و عمق 

راهبردی انقالب را.

E لذا غربی ها به فکر این افتادند که قبل از آنی که از پا 
بیندازند جمهوری اسالمی را، باید رفت کشورهای 
دوروبر را، آنجاهایی که عمق راهبردی ایران هست، 
اینها را بایستی اول فلج کرد. شخصیت های برجسته 
سیاســی آمریکایی، این توطئه را افشا کردند: شش 
کشور هست که قبل از ایران بایستی حکومت های 
این شش کشور را ما ساقط کنیم، تسلط بر اینها پیدا 
کنیم، این شش کشور که ساقط شدند، ایران ضعیف 
می شود، آن وقت می شــود به ایران حمله کرد. این 
شش کشور، ســوریه، عراق، لبنان، لیبی، سودان و 

سومالی.

E اما ایــران چکار کرد؟ جمهوری اســالمی در 
 ورود پیدا نکرد، نه در لیبی، نه 

ً
شــمال آفریقا مطلقا

در سودان نه در سومالی، نخواستیم وارد بشیم و وارد 
نشدیم، اما در این ســه کشور، یعنی کشور عراق و 
کشور ســوریه و کشور لبنان، سیاست ایران کارکرد 
پیدا کرد، حضور نظامی به آن صورت نداشتیم، اما 

آنجا کار انجام گرفت.
E نتیجه  این کار چه شــد؟ شکست آمریکا در این 
سه کشور. اینها می خواستند اختیار عراق را در دست 
بگیرند، نشد؛ اینها می خواستند حکومت سوریه را 
ساقط کنند، نشد؛ اینها می خواستند حزب الله و أمل 

را در لبنان از بین ببرند، نشد، نتوانستند.

E با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اســالمی که 
مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام 
حاج قاســم سلیمانی، این نقشــه خنثی شد. حاال 
معلوم می شود که چرا اسم حاج قاسم سلیمانی برای 
ملت ایران اینقدر محبوب است، برای دشمنان ایران 

اینقدر مغضوب است.

E اســتعمار غرب نسبت به منطقه  غرب آسیا، که 
خودشان اســمش را می گذارند »خاورمیانه«، بعد 
از دو جنگ جهانی اســتعمار غربی، اول یک توجه 
و رویکرد خاص دارنــد، چرا؟ چون منطقه  مهمی 
اســت. مهم ترین عامل حرکت چرخ های صنعتی 
دنیای غرب به عامل نفت وابسته است. مرکز عمده  
نفت در دنیا در این اســت و به عالوه منطقه  ارتباط 

شرق و غرب عالم است.

E برای اینکه بتوانند به این منطقه مســلط باشند، 
رژیم غاصب صهیونیستی را به عنوان پایگاه غرب 
قرار دادند. کشــورها را به جان هم بیندازند، جنگ 
درســت کنند، تحمیل کنند، توسعه بدهند، غارت 
 رژیم صهیونیستی را برای این به وجود 

ً
کنند؛ اصال

آوردند.

E در منطقه غرب آســیا هم یک نقطه هست که از 
همه مهم تر اســت و آن، ایران است؛ ایران از همه 
مهم تر اســت؛ به خاطر اینکه هم ثروتش بیشتر از 
همه  این کشورهاســت: نفت، گاز، معادن طبیعی؛ 
هم نقطه  وقوع این کشور، حساس ترین نقطه است، 

چهارراه است، چهارراه شرق و غرب.

E روی ایران بیشتر از همه حساس بودند. لذا روی 
ایران سرمایه گذاری کردند. اول انگلیس ها آمدند. 
بعد هــم آمریکایی ها. بعد کم کم جای پای شــان 
را محکم کردند، دیگــران را کنار زدند یا تضعیف 

کردند، خودشان بر ایران مسلط شدند. 

E انقالب اسالمی در ایران ناگهان همه  چرت های 
اینها را پــاره کرد. انقالب یک ضربه  مهلکی به این 

سیاست استعماری وارد کرد، اینها گیج شدند.

نگاه

 سرمقاله  

بچه های  ایران

»آقایان و خانم ها؛ این تیم ملی ایران 
است.«

بی شــک ایــن کلمــات دقیق ترین 
جمله ای بود که »پیمان یوسفی« در میان 

گزارش بازی ایران و ولز بر زبان آورد.
ضدحمله برق آسا و ضربه تمام کننده 
قلی زاده که البته VAR نگذاشــت عدد 
یک در مقابــل نام ایران قــرار بگیرد، 
واکنش فوق العاده سیدحسین حسینی در 
دقیقه 11 و 23 ثانیه، فرار سردار آزمون و 
به لرزه درآمدن تیرک دروازه ولز، یورش 
مهدی طارمی و اخراج »وین هنسی«، 
از  بریتانیایی  قرمزپوشان  دروازه  نجات 
شوت سنگین »علی  قلی زاده« به لطف 
تیرک، عبور میلیمتری ضربه وحشتناک 
»مهــدی ترابــی« از کنــار چارچوب 
دروازه، شــوت »ســعید عزت اللهی« 
که در آخرین ثانیه ها با خوش شانســی 
محض با سرانگشــتان سنگربان به گل 
ننشست و در پایان تیر خالص »روزبه 
چشمی«، هر کدام قطعه ای از جورچین 

یک تیم ملی بود.
پیروزی دراماتیک ایران در بازی دوم 
مرحله گروهی نمایشــی بود از هوش، 

شجاعت و کاربلدی یک ملت.
توپــی کــه اگر چــه در ورزشــگاه 
»احمدبن علــی« الریان قطــر از خط 
دروازه ولز گذشت، اما اینجا در تهران، 
کرمانشــاه، زاهدان، اصفهان و رشت 
فریاد هــای پیروزی و شــادی به گوش 
رســید؛ مردم به خیابان آمدند و جشن 

ملی برپا شد!
اما این،  همه حکایت توپی نیســت 
که در دقیقه ۹8 به تور دروازه ولز بوسه 
زد. همانقدر که این برد، شادِی پیروزی 
را به دل ملت ایران آورد، غِم شکســت 
را به استودیوها و اتاق های توطئه سازی 

دشمناِن ملت ایران برد.
آنها که پروژه چندین ساله شان برای 
حذف مردم ایران از جام جهانی 2۰22 
قطر با فشارهای سیاســی و بازی های 
رسانه ای درهم شکسته بود، همه هّم  و 
غم خود را گذاشتند تا با جعل واژه های 
دروغین ارتش 11 نفــره تیم ملی را در 
میدان جام جهانی از ملت ایران بگیرند؛ 
ولی ســاعت 15 و 3۰ دقیقه، 4 آذر ماه 
14۰1 با ضربه چیپ رامین رضائیان که 
به قعر دروازه ولز رفت، حماســه کامل 

شد.
» ماریو اســکوبار« قاضی 36 ساله 
اهل گواتماال ســوت پایان بــازی را به 

صدا در آورد.
حال در یک ســو تیم ملی ایران قرار 
دارد؛ تیمی که دشــمنان ایران از بازی 
اول تمام سعی شــان این بود که آن را از 
نفس بیندازنــد، اما تا پای جان جنگید 
و از دل شکست یک حماسه آفرید. در 
سوی دیگر ملت ایران ایستاده است که 
از پیروزی تیم ملی سر از پا نمی شناسد، 
و باطل کردن توطئه ربودن غرور ملی و 

پیروزی بر ولز را جشن می گیرد. 
طرف سوم و بازنده این روز دشمنان 
ایــران بودند، آنها بعــد از آن همه تقال 
برای چنگ کشیدن بر غرور یک ملت، 
عزادار پیروزی ایران بودند و بغض ها و 
کینه های شان را روی آنتن فریاد می زدند.

سه گانه ای که چهارم آذر 14۰1 را در 
تقویم فتوحات ایران ثبت کرد.

فتحی که در 8 آذر 14۰1 با ثبت یک 
بازی درخشــان دیگر از بچه های ایران 

کامل خواهد شد.

گروه سیاسی
صبح صادق

فرمانی برای همه دهه ها

سیاسی کاری با اسم رمز حقوق بشر

رهبر معظم انقالب با تبیین تدبیر امام )ره( برای تشکیل بسیج عنوان کردند

روز پنجشنبه 2۶ آبان ۱۴۰۱، قطعنامه پیشنهادی 
ایاالت متحده آمریکا و تروئیــکای اروپا که در 
تداوم سیاست فشار حداکثری و اتهام پراکنی به 
جمهوری اســالمی ایران درباره مسائل ادعایی 
پادمانی ارائه شد، به تأیید شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی رسید. یک هفته بعد در 
سوم آذر نیز، شــورای حقوق بشر سازمان ملل 
 متحد قطعنامه  ضدایرانی دیگری را درباره آنچه 
»وضعیت حقوق بشــر در ایران« اعالم شــده 

است، به تصویب رساند.

در قطعنامه شورای  حقوق  بشر سازمان ملل، موافقت 
این شورا با ایجاد یک »هیئت حقیقت یاب« با هدف 
بررسی ادعاهای مطرح شده پیرامون »نقض حقوق 
 بشــر در ایران« در جریان حوادث  اخیر اعالم شده 
 اســت. تصویب این قطعنامه با 25 رأی موافق، 6 
رأی مخالف و 15 رأی ممتنع در شــرایطی بود که 
آلمان و ایسلند با اعمال فشار بر این نهاد بین المللی 
برای برگزاری نشست  ویژه ای با هدف بررسی آنچه 
»برخورد خشــونت آمیز با اعتراضات در ایران طی 
دو ماه گذشــته در ایران« عنوان شد، تالش کردند 
زنجیره اعمال فشار سیاسی بر جمهوری  اسالمی را 

در ماه های اخیر تکمیل کنند.

آرژانتین، بنین، جمهوری چک، فنالند، فرانســه، 
گابن، گامبیا، آلمان، هندوراس، ژاپن، لیبی، لیتوانی، 
لوکزامبورگ، جزایر مارشال، مکزیک، مونته نگرو، 
نپال، هلند، پاراگوئه، لهســتان، جمهــوری کره، 
سومالی، اوکراین، انگلیس و آمریکا به قطعنامه ضد 
ایرانی رأی مثبــت دادند. بولیوی، برزیل، کامرون، 
ســاحل  عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، ماالوی، 
مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، ســنگال، ســودان، 
امارات متحــده عربی و ازبکســتان به این قطعنامه 
رأی ممتنع دادند و ارمنســتان، چین، کوبا، اریتره، 
پاکســتان و ونزوئال مخالفت خود با این قطعنامه را 

ابراز کردند.

 Bواکنش وزارت امورخارجه چه بود؟
وزارت امــور خارجه ایران نیز بــا صدور بیانیه ای، 
ضمن محکــوم کردن صدور قطعنامــه ضدایرانی 
ازسوی شــورای حقوق  بشر ســازمان ملل، آن را 
اقدام ضدایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی 
 مردود دانســت. در این بیانیه آمده اســت: 

ً
و کامال

»مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق  بشر برای 
تأمین منافع کوتاه مدت تعداد معدودی از کشورها، 
یک بار دیگر مورد سوءاســتفاده قرار گرفته  است.« 
این بیانیه افزوده  اســت: »وزارت امورخارجه ایران 
با ابراز تأســف مجدد از حادثه تلخ فوت مرحومه 
مهسا امینی، یادآوری می کند که با فوت خانم امینی، 
همه مقام های عالی رتبه جمهوری  اسالمی با نگاهی 

انســانی و پایبندی واقعی به حقوق بشر که ریشه در 
تعالیم دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری اسالمی 
و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، رویکردی مسئوالنه را 
درخصوص این اتفاق ناگوار درپیش گرفتند و دولت 
نیز با تشکیل کمیته های تحقیقاتی متعدد و مکمل 
از سوی نهادهای ذی ربط قانونی، تمام مراحل این 
اتفاق و نتایج بررسی ها را به صورت شفاف در اختیار 
افکار عمومی قرار داده  است.« وزارت امور خارجه 
در بخش دیگری از این بیانیه تأکید کرد: »بی تردید 
اقدام رژیم آلمان و سایر بانیان نشست ویژه شورای 
حقوق  بشــر یک »خطای تاریخــی« و منبعث از 
اهداف سیاسی چند بعدی بوده  است. جای تأسف 
است که رویکردهای فرصت طلبانه و سوءاستفاده 
ابزاری از موضوع حقوق  بشر از سوی گروه خاصی 
از کشورها، شورای حقوق  بشر را دچار قطب بندی 
کرده و به تنش ها دامن زده  اســت و بی شــک این 
رویکرد نه  تنها به ارتقای حقوق بشر کمک نمی کند؛ 
بلکه آن را قربانی اهداف سیاسی و خصمانه برخی 
کشورها علیه دیگر اعضای جامعه جهانی می کند.« 
در انتهای این بیانیه اضافه شده  است: »ایران با توجه 
به  وجود کمیته تخصصی تحقیق فوت خانم مهسا 
امینی و همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشکل 
از حقوق دانان و با مشــارکت نمایندگان مســتقل 
در ترکیب اصلــی آن و در ارتباط با تحوالت اخیر 
کشور، تشکیل هر گونه سازوکار جدید برای بررسی 
موضوع های دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری 

و نقض حاکمیت ملی کشــور می داند و مأموریت 
محوله در این خصوص را به رسمیت نمی شناسد.«

 Bپشت پرده صدور قطعنامه
این در حالی اســت که هر چند آمریکا کماکان به 
تحریم های غیرقانونی و ظالمانه خود علیه مردم ایران 
ادامه می دهد، »راب مالی« در ادامه مدعی شــد: 
»این قطعنامه علیه ایران نیست؛ بلکه قطعنامه ای در 
حمایت از مردم ایران و پاسخگو کردن کسانی است 

که حقوق اساسی شان را از آنها سلب می کنند.«
بررســی ایــن دو قطعنامه علیــه ایــران و برخی 
اظهارنظرهای مقامات غربی در واکنش به اتفاقات 
اخیر کشــورمان گویای این اســت که غربی ها در 
تالش بودند با کارشکنی در مذاکرات هسته ای در 
تابســتانی که گذشــت، ایجاد بلوا و آشوب و فشار 
حداکثری در کشــور، بدون دادن امتیــاز پای میز 
مذاکره، از ایران امتیاز بگیرند. این در حالی اســت 
که پس از گذشت دو ماه فتنه انگیزی دریافتند که بار 
دیگر در میدان شکســت  خورده اند و مانند گذشته 
نیز قادر به خریدن زمان به بهانه مذاکرات نخواهند 
بود؛ از این  رو با رویکرد »سیاسی کاری« و با هدف 
تحت فشار قرار دادن جمهوری اسالمی ایران این دو 
قطعنامه را در یک هفته صادر کردند. این مسئله گواه 
این است که این سازمان ها رویکردی غیرفنی دارند 
و همواره مسائل سیاسی را در رأس برنامه های خود 

قرار داده اند.

سید فخرالدین موسوی
دبیر تحریریه

انسیه ربیعی
خبرنگار
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»امنیت« در یک کشــور، باعث توســعه پایدار و 
همه جانبه در زمینه های مختلف می شــود و توسعه 
پایــدار و عدالت محور، عامل اســتحکام و اقتدار 

امنیت ملی خواهد بود. 
بــا گســترش امنیت در کشــور، دســتیابی به 
آرمان های متعالی سهل و آسان خواهد بود و مسیر 
رشــد و تعالی همراه با توســعه اقتــدار روزافزون 
سیاســی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی 
هموار خواهد شد. هموار شدن این مسیر به معنای 
حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی است. بنابراین، 
می توان با بهره گیری از تمام ظرفیت ها، امکانات و 
استعدادهای درونی، بحران های ناخواسته داخلی و 
تهدیدهای دشمنان خارجی را یکی پس از دیگری 

خنثی کرد و به سالمت به سرمنزل مقصود رسید. 
بنابرایــن به صراحت می تــوان گفت، موضوع 
امنیت و دوری از چالش ها و دفع تهدیدها در شرایط 
فعلی و حساس نظام، مهم ترین موضوعی است که 
کارگزاران نظام اسالمی و مردم عزیز ایران باید مورد 

توجه قرار دهند.
وحــدت اقوام و مذاهب، هم اندیشــی حوزه و 
دانشــگاه، همگرایی اقشار مختلف مردم، همدلی 
نیروهای مسلح و در مرتبه عالی تر وحدت مسئوالن 
و مــردم، مهم ترین شــاخصه های اصلــی وفاق و 
همگرایــی در تأمین امنیت ملی نظــام جمهوری 

اسالمی است. 
قرآن به موضوع امنیت نــگاه ویژه ای دارد. آنجا 
که آرامش و امنیــت را از امدادهای الهی می داند و 
« )آل عمران/ ۹7( 

ً
ــُه کاَن آِمنا

َ
ل

َ
می فرماید: »َمْن َدخ

یا امنیت اجتماعی به قدری مهم اســت که قرآن به 
قطع دست مســلمانان به خاطر آن دستور می دهد. 

یِدیُهما« )مائده/ 38(
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قــرآن در جایی دیگر جامعــه ای را که غرق در 
ســرگرمی و غفلت شده و قدردان امنیت آن جامعه 
 

ُ
ْهل

َ
ِمَن أ

َ
 َو أ

َ
نباشــد به قهر ناگهانی تهدید می کند: »أ
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 )۹8
بنابراین امنیت یکی از بزرگ ترین نعمات الهی 
اســت که به بشــریت اهدا شده اســت. امنیت در 
اجتماعی، سیاســی،  فردی،  موضوعات مختلف 
اقتصــادی و دفاعی از اهمیت بســزایی برخوردار 
است. امنیت فردی به این معنا که هر فرد بتواند بدون 
دغدغه از امکانات عمومی بهره مند شــود و تمامی 
فعالیت های روزمره خود را برای ایجاد رفاه شخصی 
و خانوادگی بدون هیچ نگرانی انجام دهد. به طور 
کلی، امنیت افراد در حکومت اســالمی در سطح 
بسیار باالیی است؛ هر چند دشمنان نظام جمهوری 
اسالمی با القای ناامنی در کشور، به دنبال این هستند 

تا امنیت افراد را دچار مخاطره کنند و افراد جامعه را 
نسبت به حکومت اسالمی بدبین کنند که این اتفاق 
می تواند اثرات بسیار بدی در سطح جامعه بگذارد. 
در حــوزه امنیت اجتماعــی، مؤلفه هایی چون 
آرامش و ســالمت جامعه و رشــد حس و تعاون و 
همیاری و دوری از ناهنجارهای اخالقی و رعایت 
قانون را شاهد هستیم که اگر امنیت اجتماعی فراهم 
نمی شــد، سالمت جامعه دچار خدشه می شد و از 
هنجارهای اخالقی خبری نبود. قرآن کریم به دلیل 
فراهــم آوردن امنیت در اجتماع دســتور به اعدام 
کْم 

َ
جنایت کاران می دهد. آنجا که می فرماید: »َو ل

ِقصاِص َحیاٌة« )بقره/ 17۹( اسالم برای ایجاد 
ْ
ِفی ال

امنیت در جامعه پیش بینی های الزم را کرده است: 
 ِفیها َو 

ً
ُم خاِلدا َجزاوُه َجَهنَّ

َ
 ف

ً
دا  ُمَتَعمِّ

ً
 ُموِمنا

ْ
ُتل

ْ
»َو َمْن یق

« )نساء/ 
ً
 َعِظیما

ً
ُه َعذابا

َ
 ل

َّ
َعد

َ
َعَنُه َو أ

َ
یِه َو ل

َ
ُه َعل

ّ
ِضَب الل

َ
غ

۹3( برای کسانی که امنیت جامعه را به هم می زنند، 
کیفرهای ســختی درنظر گرفته شــده است؛ مانند 
ِذیَن 
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بنابراین اگر امنیت اجتماعی دچار خدشه شود، 
ناامنی تمام کشــور را فرا می گیرد، رفت و آمدها به 
ســختی صورت می گیرد. ارتباط افــراد جامعه با 
یکدیگر دچار خدشه خواهد شــد. زندگی توأم با 

نگرانی در انتظار همه افراد جامعه خواهد بود.
در حــوزه اقتصاد نیز، امنیت باعث فراهم آمدن 
زمینه های درآمد مناسب اقشار میانی و پایین جامعه 
در حل مشکالت معیشتی و مسکن، سرمایه گذاری 
و اشــتغال، قانونمندی ســالمت در چرخه تولید، 
توزیع و مصرف، بهره وری مناسب از منابع، توسعه 
بخش کشاورزی، رهایی از اقتصاد تک محصولی، 
خودکفایی در صنایع مهم و کلیدی و دســتیابی به 
تکنولوژی های پیشرفته، تعادل و توازن در عرضه و 
تقاضا می شــود. اگر امنیت در حوزه های ذکر شده 
نباشــد اقتصاد آن کشــور دچار خفگی و خسران 
خواهد شد. امروز اگر در مقوله اقتصاد دچار چالش 
هستیم، دلیل اصلی آن تأمین نکردن امنیت کامل در 
حوزه اقتصاد بوده اســت که نقش دشمنان خارجی 
به ویژه آمریکایی ها و اروپایی ها با اســتفاده از ابزار 

تحریم بی تأثیر نبوده است.
امنیت سیاسی در کشــور باعث شده است بین 
احزاب و جناح های دلســوز انقالب تعامل ایجاد 
شود. از تشنج و درگیری های قومی و حزبی پرهیز 
شود. وفاق و همدلی کارگزاران نظام را شاهد باشیم 
و آرامش در محیط های علمی، سیاسی و رسانه ای 
حاکم شــود. با فراهم آمدن امنیت سیاسی، فضای 
سالم و مناسب برای نقد منصفانه عملکردها شکل 
می گیرد و اقتدار نهادهای امنیتی و سیاسی در ردیابی 
تحرکات طراحان و براندازی نرم و اشراف بر روند 
شکل گیری طرح های دشــمنان و عوامل داخلی و 
منطقــه ای آنان در توطئه های فرهنگی، سیاســی و 

نظامی تضمین می شود. حضور همگانی مردم در 
عرصه های گوناگون سیاست و حمایت همه جانبه از 
نظام اسالمی یکی دیگر از مؤلفه های امنیت سیاسی 
اســت که اگر این امنیت بر کشور حاکم نباشد، چه 
بسا اختالفات سیاسی با حضور جناح ها و گروه های 
مختلف ضد حاکمیــت، امنیت فردی و اجتماعی 
را نیز به مخاطره بیندازد. زورمداران برای کســب 
قدرت با هر وسیله مردم را قربانی سیاست های پلید 

خود خواهند کرد.
در حــوزه قضا نیز امنیت مســئله ای ضروری و 
اساســی اســت؛ به این معنا که با امنیت قضایی، 
حقــوق و حرمــت شــهروندی حفظ می شــود و 
قانون یکســان برای همه متخلفان اجرا می شــود. 
حقوق ستمدیدگان و مظلومان تحقق پیدا می کند. 
ضابطه مندی و قاطعیت در مســیر مراحل قضایی 
پرونده های مفسدان سیاســی و اقتصادی ساری و 
جاری می شود. برخورد نامناسب با اراذل و اوباش، 
مفسدان سیاسی و اقتصادی، مســئوالن ناکارآمد 
و افراد خطاکار، امنیت در حــوزه قضایی را دچار 
خدشه می کند و چه بسا مردم را نسبت به تصمیمات 
و محاسبات مسئوالن دچار تردید کرده و در نهایت 

مردم را برای اعتراضات نابهنجار مصمم تر کند.
فرهنگ در جامعه اسالمی به فرموده رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالــی( به مثابه هوایی اســت که 
تنفس می شود و اگر این مقوله دچار آسیب شود، چه 
بسا جامعه را دچار خفگی می کند. امنیت فرهنگی 
مســاوی با رشــد اخالق دینی، فرهنگ عمومی و 
اسالمی، پویایی و گســترش ارزش های انقالب و 
دفاع مقدس، فراهم بودن بســترهای مناسب تولید 
علم و تقویت جنبش نرم افزاری، استحکام پایه های 
معرفت دینی و ایمن ســازی اخالقی و روحی نسل 
جدیــد در برابــر تهاجمات و شــبیخون فرهنگی 

دشمنان است.
در نهایــت امنیــت دفاعی مــرزی و منطقه ای 
به معنای ســاماندهی و تقویت نیروهای مســلح 

متناســب با دفع تحرکات نظام دشمنان و نبرد های 
نامتقارن و ناهمتــراز، خودکفایی تســلیحاتی در 
جهــت بازدارندگی تهدیــدات، تعامل ســالم و 
ســازنده با همســایگان، احترام متقابــل و تفاهم 
بر محور مشــترکات سیاســی، دینی و جغرافیایی 
در جهان اســالم، دیپلماســی فعال و تأثیرگذار در 
عرصه سیاست بین الملل است. امروز سطح نظام 
جمهوری اسالمی ایران در نظام بین الملل به مرحله 
ضربه متقابل رسیده و این اتفاق در سایه سار امنیت 

دفاعی و نظامی بوده است.
بنابرایــن امنیت به قــدری ارزش دارد که حتی 
پیامبر خــدا)ص( با کفار به دلیل امنیت شــریک 
می شود. قبل از آنکه پیغمبر اسالم به پیغمبری برسد، 
در جوانی اش با کفار مکه شریک شد و گفت: یک 
کسانی در مکه به زیارت می آیند، افراد هرزه به اینها 
حمله می کنند. بیایید شریک شویم، هم پیمان شویم، 
اگر ظالمی در مکه ظلم کرد، جلوی ظالم را بگیریم؛ 
یعنی پیامبر)ص( با کفار قرارداد می بندند که جلوی 
 

َ
ظلم را بگیرند. امام زمان)عــج( می فرماید: »َبْعد
« )بحاراالنــوار، ج 3۰، ص 8۰( 

ً
ما

ْ
ل

ُ
َما ُمِلَئــْت ظ

« دنیا که پر از ظلم 
ً
نمی گوید: »َبعد ما ُمِلَئــت کفرا

شد، آقا تشــریف می آورد. دنیا که پر از ظلم شد آقا 
می آید.

حضــرت یوســف از میــان تمــام مواهب و 
نعمت های مصر، انگشــت روی مسئله »امنیت« 
گذاشــت و به پدر و مــادر و بــرادران خود گفت: 
ه در امنیت خواهید 

ّ
وارد مصر شوید که ان شــاءالل

بود و این نشــان می دهد، نعمت امنیت ریشه همه 
نعمت هاست و حقا چنین است؛ زیرا هر گاه امنیت 
از میان برود، سایر مســائل رفاهی و مواهب مادی 
و معنوی نیز به خطر خواهــد افتاد، در یک محیط 
ناامن، نه اطاعت خدا مقدور است و نه زندگی توأم 
با سربلندی و آسودگی فکر، و نه تالش و کوشش و 

جهاد برای پیشبرد هدف های اجتماعی.

علی بیگدلی
کارشناس   سیاسی

دیدگاه

   عکس و مکث   

 اوج گیــری تیم هــای آســیایی/ ژاپــن رنگ از رخ یــازده ملی پــوش آلمان  
برداشــت و عربســتان آرژانتیــن را شکســت داد. موفقیت آســیایی ها 
یکی پس از دیگری بازتاب ویژه ای در رسانه های مجازی داشت و شاهد 

شکل گیری اتحاد بین کاربران آسیایی علیه دیگر کشورها بودیم.

  احداث پروژه بزرگ آب شیرین کن صنعتی در جنوب کشور/ احداث این 
آب شــیرین کن در جلوگیری از برداشــت آب از رودخانــه کارون اهمیت 
بسیاری دارد. از طریق این پروژه، آب دریا شیرین و در صنعت استفاده 
می شود که این موضوع کمک شایانی به مسئله آب خوزستان می کند.

  مردی که آمریکا را رســوا کرد/ »داوود جعفری« که در ســوریه به دست 
صهیونیست ها به شهادت رسید، از جمله پاسدارانی بود که در زمستان 
1394 بعــد از اســیرکردن چندین تروریســت آمریکایی به همراه ســردار 

فدوی به دیدار امام خامنه ای رفتند و رهبری از آنها قدردانی کرد.

  آزادی بــه رنــگ پرچم/ بــا پیروزی غرورانگیــز تیم ملی فوتبــال مقابل 
ولــز در جــام جهانی ۲۰۲۲، پرچم پر افتخار کشــورمان بــر روی برج آزادی 
نقش بســت و شعارهای هواداری تیم ملی نیز بر روی برج آن به نمایش 

درآمد.

 حجــم پرونده هــای شــهردار اســبق ارومیــه در دادگاه/ اتهامــات متهم 
عبارتند از: مشــارکت در ارتشــا از طریق تشکیل غیر قانونی کمیته های 
فنــی، تبانــی در قراردادهای ســرمایه گذاری، مباشــرت و مشــارکت در 

تضییع اموال عمومی و بیت المال، سردستگی گروه مجرمانه و...

 تصویــری واقعــی و بــدون سانســور از ایــران/ آن تعــداد معــدودی کــه به 
اشــتباه یا به عمد برای برد انگلیس شــادی می کردند، روز جمعه ایران و برد 
کشورمان در مقابل ولز و شادی پس از آن را بارها و بارها ببینند و باور کنند 

که مردم ایران برای موفقیت و پیروزی ایران چطور سر از پا نمی شناسند.

  روزنه  

هیمنه پوشالی

روزنامه آمریکایی »نیویــورک تایمز« 3۰ 
اکتبر نامه ای سرگشاده منتشــر کرد که در 
آن برخــی چهره های زن شــناخته شــده، 
مانند »هیــالری کلینتــون« وزیر خارجه 
پیشــین آمریکا و »میشــل اوباما« همسر 
رئیس جمهور اســبق این کشــور خواستار 
اخراج فوری جمهوری اســالمی ایران از 

کمیسیون مقام زن ملل متحد شدند. 
در همین راســتا، دولت آمریکا و آلبانی 
جلســه ای را با عنوان نشســت غیررسمی 
شورای امنیت ســازمان ملل برگزار کردند 
که در آن جلســه ضد ایرانــی به اصطالح 
تریبــون آزادی خواهی را به دســت گرفتند 
و دربــاره اعتراضات جاری در ایران به ظن 
خودشان داستان سرایی کردند؛ داستانی که 
در آن جای مظلوم و ظالم تغییر کرده بود و 
خواستار حذف ایران از کمیسیون مقام زن 

سازمان ملل شد.
ایران در یک دوره چهار ساله عضو این 
کمیسیون بوده و با شعار عدالت جنسیتی از 
توانمندی ها و حضــور زنان در عرصه های 
مختلف و پیشــرفت زنان ایــران تمام قد 
دفاع کرده اســت. آمار درخشان حضور و 
مشارکت زنان در سطوح مختلف اداری و 
مدیریتی، آموزش عالی و مشاغل مختلف 
در ایران اســالمی حمایــت عملی دولت 
از زنان را نشــان می دهد؛ توانمندســازی 
اقتصادی زنان روســتایی و زنان سرپرست 
خانوار، بیمه زنان خانــه دار، ارائه خدمات 
در  پزشــکی  مراقبت هــای  و  آموزشــی 
خصوص زایمان و مرخصی پس از زایمان 
به نحو مطلوبی در جمهوری اسالمی ایران 
ارائه می شــود. به گزارش WHO، شاخص 
امید به زندگی در میان زنان ایرانی 77 سال 
است. آمار بی ســوادی در میان زنان ایرانی 
کمتر از ده درصد است. به گزارش WEF؛ 
انجمن جهانی اقتصاد، ایران در برابری حق 
تحصیل دختر و پسر و عدالت آموزشی در 
دنیا رتبه  اول را دارد. 3۰ درصد از پزشکان 
فوق تخصــص و 4۰ درصد از پزشــکان 
متخصــص ایرانی زن هســتند. ایران 4۹ 
فدراسیون ورزشی زنانه دارد و ورزشکاران 
زن ایرانی ساالنه مدال های متعدد ورزشی 
بین المللی را از آن خود می کنند. آمارهای 
فوق درباره کشور ایران که مورد تحریم های 
سنگین واقع شده، قابل مقایسه و در مواردی 
بسیار قابل قبول تر از پیشرفته ترین کشورهای 

جهان است.  
امروز کشــورهایی قصد حــذف ایران 
از کمیســیون مقام زن را دارند، که برپایی 
جنبش هایی نظیر MeـToo، وضعیت و مقام 
زن را در خود آن کشــورها به بهترین شکل 
به تصویر می کشد. مثال دیگر ظلم به زنان 
در کشــورهای مدعی، خشونت علیه زنان 
است که به انحای مختلف در این کشورها 
صورت می پذیرد و بــه دلیل حمایت های 
نامناســب دولتی ادامه دار اســت. در این 
راستا، می توان به گزارش »ویلسون سنتر« 
در آلمان اشــاره کرد. بنا بر این گزارش، هر 
دو و نیم روز یک زن به دســت همســر یا 
شریک سابق خود کشته می شود. همچنین 
می توان به گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر 
و جرم ســازمان ملل در سال 2۰21 استناد 
کرد که نشــان می دهد میــزان قتل زنان در 
اروپا کاهش نیافته است؛ بلکه زن کشی در 
برخی از این کشــورها ثابت مانده یا حتی 
افزایش یافته اســت. جای بســی شگفتی 
است که مدعیان حمایت از حقوق زنان، با 
استانداردهای دوگانه با کشورهای گوناگون 
برخورد می کنند و نقض فاحش بدیهی ترین 
حقوق زنان را در برخی کشــورهای عضو 

کمیسیون مقام زن نادیده می گیرند. 

مریم حسن پور
خبرنگار

امنیت عامل توسعه 
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سخنی با مردمان 
کردزبان ایران زمین

کارنامه درخشان بســیاری از نخبگان 
بومی و ایلی مناطق کردنشین آذربایجان 
غربی از ایل ســرافراز هرکی در منطقه 
دشتبیل اشنویه گرفته تا ایل غیور منگور 
مهابــاد در دفــاع از ارزش هــای نظام 
اســالمی و در دوران پس از انقالب در 
کتاب تاریخ ایران به صورت کامل ثبت 
و ضبط شده است؛ اما دشمنان به دنبال 
ایجاد آتشی هستند که  مردمان عزیزمان 
در مناطق کردنشــین را هــدف گرفته 

است.
بدون تردید، در منظومــه فکری نظام 
جمهوری اســالمی ایران و سیره رهبر 
معظم انقالب، مردم هموطنان کردمان 
همــواره با احتــرام و صداقــت مورد 
خطاب قــرار گرفته اند؛ اما برخی افراد 
و جریان هــا با تحریــک گروهک های 
خارجی در این مناطق آب بر آســیاب 
دشــمن ریخته و در جورچین دشمن 
بازی می کنند که بازی آنها نتیجه ای جز 
کمک رسانی به جبهه ظلم و استکباری 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و سعودی را 

در پی نداشت.
ایران بســیار  تردیــد، وضعیت  بدون 
قدرتمندتر، توســعه یافته تر و به مراتب 
پایدارتر از چهار دهه قبل اســت و اگر 
کشوری در ابتدای سازمان یابی سیاسی 
خود در دوران پس از انقالب توانســته 
بــر معانــدان و منافقان تا بــن دندان 
مســلح خود فائق آید، پس اکنون نیز با 
تجربه های چهل ســاله و قابلیت های 
مختلف خود در عرصه های گوناگون، 
بــه راحتی خواهد توانســت برخی از 
نامالیمــات سیاســی و اجتماعی را با 
موفقیت پشت ســر بگذارد؛ اما سؤال 
این اســت که از این پــس چگونه باید 

سیاست کرد؟
واقعیــت این اســت کــه در روزهای 
اخیر گذر از حد اعتراض اجتماعی به 
محدوده آشــوب امنیتی به وضوح در 
برخی از شهرستان های درگیر، مشاهده 
می شود و خطوط خودی و غیرخودی 
نیز بســیار آشــکارتر از آن است که به 
گفتن نیاز داشته باشــد. نیک می دانیم 
که امروزه، امنیــت، بهترین آورده نظام 
بــرای تمامی اقــوام ایرانــی و به ویژه 
هموطنان کرد زبان ماســت. واقعیت 
این اســت که هیچ کــس منکر برخی 
کاستی ها  و  ناکارآمدی ها  نیست. نظام 
اعتراض را حق یک شــهروند می داند 
و با ساحت های سیاســی و اجتماعی 
آن نیز هیچ مشــکلی نــدارد؛ اما اگر 
این اعتراضــات بهانه ای برای تخریب 
ســاحت امنیت جغرافیایی و مرزی و 
ملی ما بوده و به آشــوبی امنیتی تبدیل 

شود، دیگر داستان فرق می کند. 
همــگان نیــک می دانیم و عــده ای از 
نخبگان قومی نیز خوب می دانند که اگر 
این حد و انــدازه ـ حفظ حدود امنیت 
ســرزمینی ـ نیز کمرنگ تر شود، کدام 
سرنوشــت به ســراغ ما خواهد آمد؟ 
مــروری بر خاطــرات دوران پهلوی و 
نگاهی بــه وضعیت فعلــی کردها در 
ترکیــه، عراق و ســوریه گواهی بر این 
مدعاســت که نظام جمهوری اسالمی 
تا حد توان، بیشــترین و بهترین حافظ 
آرامش و منافع کردها بــوده و جایگاه 
مطلوبی را برای قوم کرد در خاورمیانه، 
در مقایســه با دیگران به ارمغان آورده 

است.

محمد رضوی قره قشالق
کارشناس سیاسی

»دشــمن از روز اّول روی منطقه  کردنشین تکیه 
کرد؛ به دو جهت: یکــی به خاطر قومّیت، یکی 
به خاطر مذهب؛ امیدوار بودند که بتوانند از این 
نقطه نفوذ کنند؛ این اسناد و مدارک فراوان مربوط 
به منطقه  کردســتان که در نهان خانه های امنّیتی 
رژیم طاغوت بود، همه افتاد دست ما؛ ما فهمیدیم 
سیاســت های اینها آنجا چه بوده است و چکار 
می کردند. اینها از این سیاســت ها می خواستند 
بعد از پیــروزی انقالب اســتفاده کنند و منطقه  
کردستان را تبدیل کنند به یک نقطه  آسیب پذیر و 
آسیب زن نسبت به انقالب؛ هدف این بود. حاال 
شعارهای گوناگونی می دادند؛ بعضی شان شعار 
چپ می دادند، بعضی حّتی شعارهای اسالمی 
 

ّ
می دادنــد. در همیــن منطقه  کردســتان از ضد

انقالِب معارض با نظام اسالمی، کسانی بودند که 
 

ّ
آیه  قرآن می خواندند؛ اّما در واقع داشتند برای ضد

انقالب، برای آمریکا، برای رژیم صهیونیستی کار 
می کردند، تالش می کردند و همه  نیروی خودشان 
را هم مصرف کردند بلکه بتوانند آن منطقه را ناامن 
کنند؛ خب این منطقه ناامن نشد. جوان های ما از 
جاهای مختلف رفتند کردستان اّما اگر دل مردم 
رد با انقالب نبود، باز هم اینها می توانستند کار 

ُ
ک

بکنند؟ معلوم است که نه؛ اگر ده برابر آن مقداری 
که ما نیرو فرستادیم کردستان، می رفتند کردستان 
رد با اینها نبود، نمی توانســتند کار 

ُ
اّما دل مردم ک

رد دل شان 
ُ
رد و خیلی از علمای ک

ُ
بکنند؛ مردم ک

با اینها بود.« این سخنان، بخشی از بیانات رهبر 
معظم انقالب اسالمی در دیدار با اعضای ستاد 
کنگره  گرامیداشت شهدای پیشمرگان مسلمان 

رد در تاریخ 14 اردیبهشت 13۹4 است.
ُ
ک

در حالی که مردم کردســتان پس از گذشت 
چندین دهه، همچنان از آســیب های اقتصادی، 
اقدامــات  از  ناشــی  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
گروهک هــای ضد انقالب رنج می برند، طی دو 
هفته گذشته اعضای این گروهک ها که با حمایت 
دالرهــای ســعودی و آمریکایی جانــی دوباره 
گرفته اند، درصدد ایجاد هرج ومرج، اغتشاش و 

ناامنی در کردستان ایران برآمدند.
عناصر گروهک های ضدانقالب در کردستان 
تالش کردند با آشوب گری و ایجاد فضای رعب 
و وحشــت در برخی شهرهای کردستان، امنیت 
این منطقــه را به مخاطره بیندازنــد. این عناصر 
معاند که در شعارهای شان یاد یکی از سرکردگان 
تجزیه طلب این منطقه را گرامی می داشتند و خود 
را پیرو راه او معرفی می کردند، نه تنها با استفاده 
از حربه تهدید موجب تعطیلی تعداد قابل توجهی 
از مغازه ها شــدند، بلکه با انجام اقداماتی دور از 
عفت و حیای انسانی، نظیر حمله به خانه نیروهای 
حافظ امنیــت و تعرض به حریــم و لباس های 
شــخصی خانواده های آنها، اوج توحش و خوی 

حیوانی خود را به نمایش گذاشتند.
رد، 

ُ
در دســت داشــتن پرچم تجزیه طلبان ک

سر دادن شــعارهای هنجارشــکنانه، حمله به 
ادارات دولتی، فروشگاه های زنجیره ای و اماکن 
عمومی، تهدید کســبه و بازاریان برای تعطیلی 
مغازه های شــان، ایجاد راه بندان در معابر اصلی 
شهرها و همچنین حمل و توزیع اسلحه، گوشه ای 
از اقدامات چنــد روز گذشــته تجزیه طلبان در 
 کردستان ایران بود. اقداماتی که با ضریب باال از 
سوی رســانه های معاند فارسی زبان پوشش داده 
شد؛ البته رسانه هایی، مانند »سعودی اینترنشنال« 
و »بی بی ســی فارســی« تنها به انعکاس خبری 
اقدامات خرابکارانه در کردستان ایران اکتفا نکرده 

و در چندین نوبت و به صورت ویژه، تریبون را در 
اختیار سرکردگان گروهک های تجزیه طلب قرار 

دادند.
سرهنگ »حسن یوسفی« و سرهنگ »تورج 
اردالن« از نیروهــای انتظامــی ســنندج و بانه 
و همچنیــن »علی فتاحی« بســیجی مریوانی، 
شــهدایی بودند که طی روزهای گذشــته خون 
پاک آنها به دست تجزیه طلبان کردستان بر زمین 

ریخت.
یکــی از اتفاقــات جالب توجــه در جریان 
اعتراضات تجزیه طلبان در کردستان ایران آن بود 
که وزارت خزانه داری آمریکا همراستا با اقدامات 
خرابکارانــه تجزیه طلبــان، در روز دوم آذرماه، 
اسامی سه مقام محلی استان کردستان، از جمله 
»حسن عســگری« فرماندار سنندج، سرهنگ 
»علیرضــا مرادی« فرمانده انتظامی شهرســتان 
ســنندج و »محمدتقی اصانلو« فرمانده قرارگاه 
شمال غرب حمزه سیدالشــهدای نیروی زمینی 
ســپاه را به بهانه نقض حقوق بشــر به فهرست 

بلندباالی تحریم های خود اضافه کرد.
امــا در پاســخ بــه جنایت های مــزدوران 
تجزیه طلب در کردســتان ایــران، قرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا)ع( نیــروی زمینی ســپاه در روز 
ســی ام آبان ماه، چندین حمله موشکی و پهپادی 
را بــا هدف انهــدام مقرها و مراکــز باقی مانده 
ضدایرانی  تجزیه طلب  تروریستی  گروهک های 

مستقر در شمال اقلیم عراق انجام داد که طی این 
تروریست ها  مواضع  پیروزمندانه،  عملیات های 
منهدم و ضربات و خسارت های سنگینی بر آنها 

وارد شد.
سردار »محمد پاکپور« فرمانده نیروی زمینی 
سپاه با تأکید بر تداوم عملیات علیه گروهک های 
تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال 
عراق تا رفع تهدید و خلع سالح تروریست ها، از 
مردم این منطقه خواست اطراف مقرها و مراکز 

استقرار تروریست ها را تخلیه کنند.
نمایندگی دائم جمهوری اســالمی ایران نزد 
ســازمان ملل متحد نیز طی روزهای گذشــته با 
ارســال نامه ای، مواضع جمهوری اسالمی ایران 
در زمینــه انجام عملیات نظامــی علیه مقرهای 
تروریســت ها در شــمال عراق را برای اعضای 
شــورای امنیت این ســازمان تشــریح کرد. در 
بخشــی از این نامــه آمده بــود: »گروهک های 
تروریستی حاضر در منطقه اقلیم کردستان عراق 
 فعالیت های خود را تشدید کرده و از طرق 

ً
اخیرا

غیرقانونی اقدام به انتقال مقادیر زیادی سالح به 
داخل خاک ایران برای مسلح کردن گروهک های 
وابسته به خود که قصد عملیات تروریستی دارند، 
کرده اند کــه در نتیجه ما شــاهد افزایش تلفات 
انسانی، وحشــی گری و تخریب اموال عمومی و 
خصوصی هستیم.« همچنین در این نامه تصریح 
شــده بود: »پس از رایزنی های متعدد جمهوری 
اسالمی ایران با مقامات دولت عراق و اقلیم شمال 
این کشور، برای ایران گزینه ای جز استفاده از حق 
ذاتی در جهت دفاع از خود در چارچوب حقوق 
بین الملل با هــدف حفاظت از امنیت ملی خود 
 عملیات هایی 

ً
باقی نمانده و بر این اساس، اخیرا

را علیه گروهک های تروریستی مستقر در منطقه 
اقلیم شمال عراق انجام داده است.«

ســخن پایانی آنکــه همراهی نکــردن مردم 
کردســتان با اقدامات اخیــر تجزیه طلبان به این 
دلیل بود که آنها هنــوز خیانت ها و جنایت های 
گروهک های کومله و دموکرات را از یاد نبرده اند؛ 
رد 

ُ
تصاویر مربوط به کشتارهای وحشیانه جوانان ک

بــه جرم حمایت از انقالب اســالمی و به دندان 
گرفتن بخش های مثله شــدن ابدان مطهر آنها، 

همچنان در اذهان مردم کردستان باقی است.

عشیره منگور، عشیره ای بزرگ بود که در 
ارتفاعات جنــوب غربی مهابــاد، در ۱

روستاهای متعددی ســاکن بودند. اینها حاضر 
نبودند بــا حزب دموکرات همــکاری کنند و از 
دولت اسلحه گرفته بودند تا وقتی گوسفندان را به 
چرا در کوهســتان می بردند، امنیت خودشان و 
منطقه را حفــظ کنند. حزب دموکــرات به آنها 
اخطار داد باید همه اســلحه ها را تحویل دهند. 
افراد عشیره به این کار راضی نشدند؛ لذا مسلحان 
حزب دموکرات محل زندگی عشــیره منگور را 
محاصره کردند، خانه های شان را غارت کردند، 
زنان و کودکان عشــیره منگور را اسیر و از آنان به 
مثابه سپر انسانی بر روی تانک های غارت شده از 

پادگان مهاباد استفاده کردند. 

 2۹ اردیبهشت ماه سال 135۹ مسلحان 
حزب دموکــرات به منزل »شــکرالله 2

نمکی« به جرم همراهی نکردن با تجزیه ایران در 
سنندج حمله کردند. پدر خانواده را زخمی کردند 
و سه فرزندش را اسیر و پس از شکنجه به شهادت 

رساندند.

ترور »معروف شبلی« از مبارزان قدیمی 
انقالبی اهل ســنندج در خرداد 135۹ 3

جنایت دیگر ایــن جریان بود. پس از آن دنبال دو 
برادر دیگرش مهدی و هادی رفتند و این دو برادر 
را دستگیر و خارج از شهر به وحشیانه ترین شکل 
شکنجه و شهید کردند. چشــم های هادی را از 

حدقه در آوردند و لب و گوش و بینی او را بریدند 
و در نهایت به ماشین بسته و مسافت زیادی روی 

زمین کشیدند. آنها پوست سر مهدی را کندند.

تــرور  جنایت هــا  از  دیگــر  یکــی   
ماموستاهای اهل سنت بود. 12 تیرماه ۴

سال 136۰ مســلحان کومله به منزل »ماموستا 
علــی خرم تایی« امام جمعه موقت ســقز حمله 
کردند. ماموستا »خرم تایی« زخمی شد و فرزند ۹ 
ساله اش حسیبه به شهادت رسید. در نمونه دیگر 
ترور »مالصالح خسروی« در سنندج بود. نمونه 
دیگر، »مصطفی پورآذر«، معروف به عبدالکریم 
شــهریکندی بــود. جنگ طلبان ایــن روحانی 

سرشــناس و مورد اعتماد مردم را در 2 فروردین 
1361، هنگام خارج شدن از مسجد ترور کردند.

جنایات علیه مجروحان از دیگر جنایت 
تجزیه طلبان است. مسلحان با همکاری ۵

دکتر عارفــی که رئیس بیمارســتان بــود، وارد 
بیمارســتان شــدند و تعدادی از زخمی ها را از 
بیمارستان خارج و تعدادی را نیز با شلیک گلوله یا 
بریدن گلوی شان به شهادت رساندند؛ جنایتی که 

در سقز رخ داد. 

تعدادی از جوانمردان ژاندارمری در 1۰ 
شهریورماه برای مرخصی از پیرانشهر به ۶

نقده بر می گشتند، وقتی به گردنه دوآب رسیدند، 
جنگ افروزان چند نارنجک داخل کامیون حامل 
آنها پرتاب و ســپس به آنها حمله کردند. در این 
حادثه 15 جوانمرد شهید و شش نفر هم مجروح 
شــدند. زنده یاد حجت االســالم والمســلمین 
غالمرضا حسنی، در تشریح جنایت حزب جالد 
دموکرات می گوید: »روز دو شنبه از دو خانه دیدن 
کردم. در یکی از آنها، 11 نفر را ســر بریده بودند! 
خانواده میــرزا علی بدلی، که از دیدن آنها خیلی 
ناراحت شدم. مثال ســر دخترک سه ساله ای را 
بریده بودند و با ســیخ، به سینه مادر 23 ساله اش 
چسبانده بودند! در خانه ای دیگر، جوانی را با تبر 
قطعه قطعه کرده بودند که بزرگ ترین قطعه اش، به 
اندازه یک لیوان بود! 22نفر دیگر را هم در جایی، 

با طناب اعدام کرده بودند!«

 برخی اعضای احزاب معارض پس از 
مدتی فعالیت، از همــکاری با گروه ها 7

پشــیمان می شــدند یا در برخی موارد به افرادی 
مظنون می شدند و او را دستگیر می کردند و زندان 
یا اعدام می کردند. مــواردی هم بود که فردی از 
گروه خارج شده بود و زندگی عادی را داشت، اما 
با اعزام تیم های ترور، آن فرد ترور می شــد. یک 
نمونه بارز از این افراد، کشــتن محمد خشــمن 
)معروف به محمد مهاجر( بود که قبل از تسلیم، 
فرمانده هیز سقز از حزب دموکرات بود و پس از 
تســلیم شــدن او را در ســال 1364 به شهادت 

رساندند.

یه طلبان  تجز شکست 

جنایت کارنامه 

نگاهی به تقالی اخیر تجزیه طلبان در برخی شهرهای کردنشین ایران

نگاهی به ریشه های آشوب در غرب کشور

حسین چخماقی
خبرنگار
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سیاست
۵

نتانیاهو  و ۲۰۲۴ ترسیده  آمریکا  برزیل  ترامپ 
نتانیاهــو به کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان پیوســت و بایدن را به 
چالش کشــید. محافل صهیونیســتی و آمریکایی از شرکت بنیامین 
نتانیاهــو، نخســت وزیر مکلف رژیم صهیونیســتی در نشســتی که 
»ائتــالف یهودیان جمهوری خــواه« در الس وگاس با حضور دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور ســابق آمریکا و ســایر رقبا برای نامزدی حزب 
جمهوری خواه در پست ریاست جمهوری برگزار کردند، شگفت زده 
شدند. با وجود هشدارهای اخیر دموکرات های آمریکا به دولت منتخب 
اسرائیل، این اقدام به معنای تصمیم نهایی نتانیاهو برای انتخاب های 
سیاســی خود از نقشه حزبی آمریکا از یک سو و پیامی چالش برانگیز 

برای جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و دولت او از سوی دیگر است.

خواهر رئیس کره شمالی پس از برگزاری نشست شورای امنیت 
ســازمان ملل و محکوم کردن آخرین آزمایش موشک بالستیک 
قاره پیمای پیونگ یانگ، آمریکا را یک »ســگ ترســیده در حال 
پارس کردن« لقب داد.پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل، 
آمریکا و 13 کشور دیگر بیانیه مشترکی ارائه کردند و خواستار اقدام 
تنبیهی از سوی شــورای امنیت شدند. پس از این نشست، »کیم 
یو جونگ« خواهر رئیس کره شــمالی این اقدام را »نفرت انگیز« 
و بهانه ای برای حمله ناعادالنه به کشورش خواند. کیم یو جونگ 
گفت، مضحک این اســت که پس از پایان نشست علنی شورای 

امنیت، آمریکا نتوانست ناراحتی خود را پنهان کند.

با گذشــت حدود یک ماه از اعــالم نتیجــه دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری برزیل، »ژائیر بولسونارو« شکست خود از »لوال 
داسیلوا« را در این انتخابات به چالش کشید. در حالی که دوم آبان 
ماه مسئوالن انتخاباتی برزیل از پیروزی لوال داسیلوا در دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند، رئیس جمهور فعلی برزیل 
به دادگاه عالی انتخابات شــکایت برده است. دوم آبان ماه بود که 
پس از شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل، 
لوال داسیلوا توانست 5۰/81 درصد آرا را به دست آورد و به عنوان 
رئیس جمهور بعدی برزیل انتخاب شود. ژائیر بولسونارو نتوانست 

برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود.

زمانی که آمریکایی ها در ســال 2۰1۹ به فرمان دونالد 
ترامپ، نیروی نظامی فضایی خود را تشــکیل دادند، 
بسیاری بر این باور بودند که آمریکا در حال هدر دادن 
بودجه های نظامی خود بــرای مقابله با فرازمینی ها یا 
تهدیداتی اســت که در فضا منافع این کشور را تهدید 
می کند. برخی تئوری های نظامی گذشــته و مســائل 
مرتبط با توهم توطئه را مطرح می کردند و معتقد بودند، 
ترامپ به دنبال خودنمایی در این عرصه است. اما هفته 
گذشته مشخص شــد نیروی فضایی آمریکا، نه برای 
مقابله با فرازمینی ها یا مسائلی از این دست، بلکه برای 
مقابله با چین و روســیه در فضای خارج از جو زمین 
تشکیل شده و تشکیل این نیرو، اقدامی با حمایت هر دو 
حزب بوده است.  هفته گذشته همچنین مشخص شد، 
هماهنگی بسیار دقیقی نیز بین نیروهای نظامی آمریکا 
در مناطــق گوناگون دنیا با نیروی فضایی شــان وجود 
دارد؛ زیرا فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه اقیانوس 
آرام ـ هند اعالم کرد، نیــروی فضایی آمریکا در حال 
ایجاد فرماندهی جدیدی در این منطقه است. با انتشار 
این خبر، گمانه زنی ها دوباره در زمینه اهداف آمریکا از 
این اقدام آغاز شــد؛ اقدامی که گمان می رود با هدف 
تقویت توانایی های دفاعــی آمریکا در برابر تهدیدات 
موشکی بالســتیک چین و کره شمالی انجام می شود. 
مســئله این اســت که نیروی فضایی آمریکا دسامبر 

2۰1۹ میالدی تشکیل شد که هدفش حفاظت از منافع 
آمریکا در فضا، جلوگیــری از تهاجم در فضا، از فضا 
و به فضا و همچنین انجام عملیات های فضایی است. 
فرماندهی نیروی فضایی جدید در منطقه شرق آسیا، 
نخستین فرماندهی از این دست خواهد بود که تحت 
یک فرماندهی جنگی، همچون فرماندهی آمریکا در 
منطقه اقیانوس آرام ـ هند راه اندازی خواهد شد. منابع 
آگاه در دولت آمریکا معتقدند، تهدیدات فضایی شامل 
موشک های بالســتیک قاره پیما و موشک های مافوق 
صوت است؛ جنگ افزارهایی که هم چین، هم روسیه 
و هم کره شمالی مدت های مدیدی است به آن دست 
پیدا کرده و می توانند با ایــن فناوری ها، منافع آمریکا 
را در جهان تهدید کنند.  بر اساس اخبار منتشر شده، 
گمان می رود زمانی که ایــن فرماندهی جدید نیروی 
فضایی راه اندازی شــود، به بهبود توانایی های آمریکا 
در شناســایی و رهگیری موشک های بالستیک که از 

کشورهای این منطقه می آیند، کمک کند. ژنرال »بردلی 
سالتزمن«، رئیس عملیات های فضایی نیروی فضایی 
آمریکا پیشتر گفته بود، نیروی فضایی به دنبال تأسیس 
فرماندهی هایــی جدید اســت ، از جمله فرماندهی 
منطقه اقیانــوس آرام ـ هند، فرماندهی آمریکا در اروپا 
و فرماندهی مرکزی آمریکاست، جایی که تهدید علیه 
سرزمین آمریکا روشن و شدید است. این اقدامات در 
حالی صورت می گیرد که کره شــمالی در طول چند 
هفته گذشته، مشــغول آزمایش موشک های بالستیک 
قاره پیمــا و موشــک های با قابلیــت حمل کالهک 
هســته ای بود که می توانند خاک آمریکا را هدف قرار 
دهند. در همین حال، هفته گذشته خبر رسید چین نیز 
موشک های جدیدی را در زیردریایی های خود نصب 
کــرده که قابلیت حمله به قاره آمریــکا از دریای چین 
جنوبــی را دارند. پکن زیردریایی های کالس »جین« 
 خود را با موشک های بالستیک بین قاره ای »جی ال 3«

تجهیز کرده  که می تواند تهدیدی علیه آمریکا باشــد. 
وزارت دفاع آمریکا نیز در گزارش ساالنه خود به تاریخ 
نوامبر 2۰21 درباره توانمندی های نظامی چین اعالم 
کرد، ارتش این کشور به زودی توانایی هدف قرار دادن 
قاره آمریکا را از آب های ساحلی، به ویژه دریای چین 
جنوبی و خلیج »بوهای« خواهــد یافت. در گزارش 
پنتاگون آمده اســت، ارتش چین 12 زیردریایی اتمی 
دارد که شــش نمونه آن با موشــک های  »جی ال 2« 
مجهز شــده اند. موشــک های »جی ال 3« نیز بردی 
طوالنی تر نسبت به موشک های »جی ال 2« دارد که 

به چین این توانایی را می دهد تا به آمریکا ضربه بزند.
نکته جالب توجه در این زمینه، تهدیداتی است که 
هم اکنون آمریکا در حوزه فضایی با آنها روبه روست. به 
جز موشک های بالستیک و قاره پیمایی که کشورهایی، 
چون روسیه، چین و کره شمالی به آنها مجهز هستند، 
آمریکایی ها حاال در فضا نیز با تهدیدات زیادی روبه رو 
هستند. شلوغ شدن مدارهای زمین با انواع ماهواره های 
آمریکایی و تالش دولت آمریکا برای اســتفاده از این 
ماهواره های جاسوسی و اطالعاتی و حتی اینترنتی در 
جهت اهداف نظامی، دولت چین را به واکنش واداشته 
اســت. پکن چندی قبل در واکنش به خبر آماده شدن 
ماهواره های استارلینک برای ارائه خدمات اینترنتی به 
کشورهای حوزه شــرق، اعالم کرده بود، این اقدام را 
نوعی اقدام جنگی در نظر می گیرد و برنامه هایی برای 
هدف قرار دادن ماهواره های استارلینک نیز در دست 
اجرا دارد. به نظر می رسد، نیروی نظامی فضایی آمریکا 
با پیشرفت و رشد فناوری های نظامی، به ارتشی منظم و 

یکپارچه نیاز داشته باشد.

صف غذا!

 

بر اســاس اطالعات اداره آمار انگلیس، 
گرانی مواد غذایی و انــرژی میزان تورم 
در ایــن کشــور را بــه باالترین ســطح 
در حــدود 41 ســال گذشــته رســانده 
اســت. همین مسئله ســبب شده است 
هشــدارهای زیادی درباره رســیدگی به 
وضعیت طبقات پاییــن جامعه ـ به ویژه 
در لندن ـ به دولت انگلســتان داده شود. 
نشریه انگلیسی »اوینینگ استاندارد« در 
افزایش قیمت مواد  گزارشــی وضعیت 
غذایی و هزینه های انرژی را بررسی کرده 
و نوشــته است، برخی از مردم در لندن و 
سایر شهرهای انگلستان در صف دریافت 
کمک های مالــی و دریافت مواد غذایی 
زندگی می کنند.  قیمت مــواد غذایی و 
انگلیس ماه  نوشیدنی های غیرالکلی در 
اکتبر با ســریع ترین نرخ از ســال 1۹77 
افزایش یافت. به این ترتیب گرانی غذا و 
انرژی، تورم بریتانیا را به باالترین سطح 
خود در 41 سال گذشته رسانده است. بر 
اساس گزارش اداره آمار ONS در لندن در 
روز چهارشنبه، قیمت های مصرف کننده 
در اکتبر 11/1 درصد بیشــتر از ماه مشابه 
سال گذشته بود. جهش تورم در انگلیس 
 به دلیل افزایش قیمت های انرژی 

ً
عمدتا

است که با وجود محدود کردن قیمت های 
انرژی از سوی دولت بریتانیا از اول اکتبر، 
برای بیشتر خانوارها افزایش یافته است. 
قیمت برق پس از افزایش 54 درصدی در 
ماه سپتامبر، 65/7 درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش یافت. قیمت گاز 
پس از ۹5/7 درصــد در ماه قبل 128/۹ 
درصد افزایــش یافت. یکــی از دالیل 
استعفای لیز تراس، نخست وزیر پیشین 
انگلستان، ناتوانی او در مدیریت بحران 
افزایش قیمت ها بود؛ اما به نظر می رسد 
دولت جدید ریشی ســوناک نیز ابتکار 
خاصی برای گذر دادن جامعه انگلیسی از 

این بحران ندارد.

بازگشت قرنطینه 

چین در حال مقابله با موج جدیدی از شیوع 
کوویدـ1۹ و ســویه اومیکرون آن اســت. 
پکن، پایتخت چین از هفته گذشته، رکورد 
جدیدی از نظر ابتال به کوویدـ1۹ به ثبت 
رسانده است. این شهر با محدودیت هایی 
شــدید روبه روســت که فعالیت مدارس 
را به حالــت مجازی درآورده، بســیاری 
از رســتوران ها را به تعطیلی کشــانده و 
کارمندان را به دورکاری وادار کرده است.

به گزارش »فایننشال تایمز«، بنا بر اعالم 
مقامات بهداشتی، بیش از 28 هزار مورد 
مبتالی جدید در سراســر کشور تنها در 
24 ساعت گزارش شده است   که نزدیک 
به باالترین رکورد از زمان آغاز همه گیری 
به شــمار می آید. اســتان گوانگدونگ و 
شــهر چونگ کینگ به ترتیب بیش از 16 
 هزار و 6 هــزار و 3۰۰ مورد ابتال را ثبت 

کردند.

پیشخوان

جهان

جنگ روسیه و اوکراین به محلی برای نمایش 
آخریــن دســتاوردهای دفاعــی و تهاجمی 
غرب و شــرق تبدیل شده اســت. روسیه از 
فناوری هــای نوین پهپادی بــرای هدف قرار 
دادن زیرساخت های اوکراین استفاده می کند 
و کی یــف نیز با توســل بــه جنگ افزارهای 
آمریکایی و اروپایی تالش دارد به امید بازپس 
گرفتن مناطق اشغالی، به جنگ ادامه دهد؛ اما 
مسئله پهپادها به مسئله ای اساسی و تهدیدآمیز 
برای غرب و اوکراین تبدیل شــده اســت. با 
وجود اینکه از ابتدای جنــگ، آمریکا تالش 
می کــرد از ارائه فناوری هــای نوین نظامی به 
اوکراین خــودداری کند، امــا حاال مجلس 
ســنا از دولت بایدن خواسته است پهپادهای 
1C-MQ را در اختیــار کی یــف قرار دهد. تا 

پیــش از این دولــت آمریکا از ارائــه این نوع 
پهپادها به اوکراین خــودداری کرده بود؛ چرا 
که آمریکایی ها می ترسیدند این فناوری نظامی 
در دستان روسیه قرار گیرد. زمانی که قرار بود 
دولت رژیم صهیونیستی کمک های نظامی به 
کی یف ارائه دهد، مسئوالن رژیم صهیونیستی 

بــا همین بهانــه، از ارائــه ایــن فناوری ها به 
زلنسکی خودداری کردند. آنها به جز روسیه، 
از این مسئله هراس داشــتند که فناوری های 
نظامی شــان در نهایت در اختیــار ایران قرار 
گیرد. با این حــال، تعدادی از ســناتورهای 
آمریکایــی با توجه بــه وضعیت فعلی جنگ 
اوکراین، خواسته اند آمریکا به ارائه یک فناوری 
»بــازی عوض کن« به اوکراین دســت بزند. 
آنها بر همین اســاس ادعا کردند این پهپادها 
معادله درگیری در اوکرایــن را تغییر خواهد 
داد. پنتاگون پیش از این، درخواســت کی یف 
بــرای دریافت ایــن نوع پهپادهــا را با هدف 
جلوگیری از تحریک مســکو رد کرده بود. با 
این حال، به نظر می رســد نگاهی به وضعیت 
جبهه های جنگ در اوکراین و این حقیقت که 
دولت زلنسکی با تمام اقدامات تبلیغاتی خود 
نتوانسته مناطق مختلف تحت اشغال روسیه را 
آزاد کند، دولت بایدن را در نهایت به این نتیجه 
می رســاند که یا کمک های نظامی بیشتری به 
کی یف ارائه دهد یا اینکه به دنبال راهی برای 

پایان جنگ باشد. 

   تحلیل    

 تداوم جنگ
دولت بایدن به دنبال صادرات پهپاد به اوکراین

 پنجره  

 ممنوعیت رفراندوم
مخالفت لندن با برپایی همه پرسی جدایی اسکاتلند

تحــرکات  از  حالــی  در  انگلســتان  دولــت 
جدایی طلبانه در منطقه غرب آســیا و دیگر نقاط 
دنیــا حمایت می کند که هفته گذشــته با صدور 
حکمی به درخواســت دولت محلی اسکاتلند 
برای برگزاری همه پرســی مجدد اســتقالل این 

منطقه بدون مجوز دولت مرکزی رأی منفی داد.
»لرد رید« قاضی پرونــده اعالم کرد، دولت 
ادینبرو برای برگزاری همه پرسی مجدد که نتیجه 
آن بــر قلمرو انگلیس تأثیر می گــذارد، به مجوز 
دولت مرکزی نیاز دارد. نخســتین همه پرســی 
استقالل اسکاتلند روز 18 سپتامبر 2۰14میالدی 
)27 شهریور 13۹3( برگزار شد که در جریان آن 
55 درصد از رأی دهندگان به ماندن در انگلیس 
و 45 درصــد به جدایــی رأی دادند؛ اما »نیکال 
استورجن« سروزیر اسکاتلند و حامیان برگزاری 
همه پرسی در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند 
معتقدند، رأی انگلیســی ها به خروج از اتحادیه 
اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است 
در اتحادیــه اروپا باقی  بماند. اســتورجن اعالم 
کرده اســت، قصد دارد در 1۹ اکتبر 2۰23 )27 
مهر 14۰2( همه پرســی جدایی ایــن منطقه را 

تکرار کند. او پیشتر گفته بود تحقق استقالل این 
منطقه »آســان نخواهد بود؛ اما به ما این فرصت 
را می دهد تا مسیر خود را ترسیم کنیم، کشوری 
ثروتمندتر، سبزتر و عادالنه تر بسازیم، بیرون نگر 

و بین المللی گرا باشیم و از بهترین ها بیاموزیم.«
سروزیر اسکاتلند با ارسال نامه ای، از دولت 
انگلیس خواســته بود بــا انتقــال اختیاراتی که 
اجازه برگزاری همه پرســی را به پارلمان محلی 
)هالیرود( می دهد، موافقت کنــد؛ اما مقامات 
دولــت مرکزی )لندن( تأکیــد دارند، نتیجه این 
همه پرسی برای پذیرش یک نسل کفایت می کند. 
اســتورجن در همین حال گفته بــود، اگر قادر به 
برگزاری همه پرســی مجدد نباشــد، انتخابات 
عمومی بعدی را به منزله یک »همه پرسی واقعی« 
تلقی خواهد کرد. این به معنا ی آن است که اگر 
حزب جدایی طلب او در انتخابات پارلمانی پیروز 
شود، مسیر خروج از انگلیس را کلید خواهد زد. 
جدیدترین تحقیقات و بررسی های صورت گرفته 
نشان می دهد، درصد بیشتری از مردم اسکاتلند 
به عملکرد دولت جانسون در دوره پسابرگزیت 
معترضند و خواستار جدایی از این منطقه هستند.

شرق  علیه  فضایی  وی  نیر
مردم آمریکا به دنبال فرازمینی ها بودند، اما بایدن به سراغ چین و کره شمالی رفت

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل
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سیاست
۶

خلق الساعهبازار  تصمیمات 
 بالی جان صادرات

در گفت وگو ی صبح صادق با نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

پول ایران بی ارزش ترین 
پول دنیاست؟

در روزهای گذشته خبری مبنی بر   
اینکه »ریــال بی ارزش ترین پول 
دنیا شــد« منتشر شــد و برخی رسانه های 
داخلی آن را بازنشــر کردند. اگرچه کاهش 
ارزش پــول ملی به واســطه وجــود تورم 
ساختاری در اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر 
واقعیتی است که در یک دهه اخیر نیز تشدید 
شــده؛ اما بیان این ادعا کامال تهی از منطق 
اقتصادی و کذب است که در ذیل به اختصار 

به دالیل آن اشاره می شود. 
1ـ این اســتدالل بر این اصل اســتوار 
است که برابری دالر به واحدهای پول سایر 
کشورها چگونه اســت. اگر هر دالر را 35 
هزار تومان بدانیم، از آنجا که واحد پول ملی 
ایران ریال است، هر واحد دالر برابر با 35۰ 
هزار واحد از پول ملی ایران )ریال( اســت. 
بر این اساس، ریال ایران بی ارزش ترین پول 
دنیاســت! این در حالی است که اگر همین 
فردا دولت تصمیم بگیرد مثال واحد پول ملی 
ایران از ریال به تومان تغییر یابد، این ادعا نیز 
باطل خواهد شــد! حاال اگر مصوبه حذف 
چهار یا پنج صفر از پول ملی اجرایی شود، 
احتماال ریال ایران به یکی از با ارزش ترین 
پول هــای ملی در دنیا تبدیل خواهد شــد. 
ادعایی که با یک مصوبه از سوی دولت ایران 

نقض خواهد شد.
2ـ ماجرا زمانی جالب تر می شــود که 
بدانیم در تاریخ اقتصادی دنیا بســیاری از 
کشــورها که اتفاقا برخی از آنهــا در حال 
حاضر جــزء کشــورهای توســعه یافته و 
قدرت هــای اقتصــادی دنیا نیز به شــمار 
می روند، در مجموع چیــزی حدود 4۰۰ 
صفر را از پول های ملی خود حذف کرده اند؛ 
اما ایران تا کنون به چنین اقدامی دست نزده 
است. البته بیان این عبارات به معنای توصیه 
برای حــذف صفرها از پول ملی نیســت. 
 نگارنده حــذف صفرها از پول ملی 

ً
اصوال

را در شــرایط فعلی اقدام بی فایده ای دانسته 
و معتقدم حذف صفرها مشکلی از اقتصاد 
ایران به خصــوص در مواردی چون قدرت 
خرید، ارزش پــول ملی و... حل نمی کند. 
در شرایط فعلی حذف صفرها اگرچه شاید 
بتواند حیثیت را در ظاهر و روی کاغذ به پول 
ملی بازگرداند؛ اما نقشی در  بهبود معیشت، 
قــدرت خرید و... مردم نخواهد داشــت؛ 
چرا که اصوال حــذف صفرها از پول ملی 
اقدامی پسینی و نه پیشینی است و باید بعد 
از اصالحات ساختاری در اقتصاد و حذف 

ریشه های تورم ساختاری رخ دهد.  
3ـ برای قضاوت دقیق تر درباره جایگاه 
اقتصاد یک کشور باید شاخص های متعددی 
را بررســی کرد. یکی از این شــاخص ها، 
رقم درآمد سرانه ملی اســت. ایران در این 
شاخص باالتر از میانه کشورهای دنیاست. 
بــه نحوی که از حدود 1۹۰ کشــور دنیا در 
رتبه ۹۰ قــرار دارد. در واقع، برای قضاوت 
دقیق تر و منطقی تــر درباره یک اقتصاد باید 
شاخص های مختلف را در کنار هم بررسی 
کرد. برای نمونه، درآمد سرانه ایران از هند 
بیشتر است؛ برای همین می توان گفت رفاه 
عمومی در ایران بیشتر یا به عبارتی فراگیرتر 
از این کشور اســت؛ اما حجم اقتصاد هند 
از ایران بزرگ تر یا مثال پول ملی این کشور 
قدرتمندتر است. یا برای نمونه، برابری پول 
ملی کویت به دالر را اگر با برابری پول ملی 
چین به دالر مقایسه و بر این اساس قضاوت 
کنیم، احتمــاال باید نتیجــه بگیریم چین 
کشوری ناتوان در حوزه اقتصاد، اما کویت 
یک ابرقدرت اقتصادی است، در حالی که 
واقعیت چیز دیگری است. موارد نقض در 

این باره بی شمار است. 

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

گروه اقتصاد
صبح صادق

یادداشت

»مهرداد عباد« نایب رئیس کمیســیون توسعه 
صادرات اتاق بازرگانی تهــران در گفت وگو با 
صبح صادق گفت: »اگر می خواهیم صادرات 
خوبی داشــته باشــیم، بایــد روی مزیت های 
رقابتی اقتصادمان کار کنیم. متأســفانه در ایران 
فرهنگــی که در خصوص موضــوع واردات و 
صادرات نهادینه شــده، این است که مسئوالن 
گمان می کنند و توقع دارند که تولید کننده تمام 
کاالهای موجود در دنیا باشیم و هیچ کاالیی از 
خارج وارد نکنیم؛ در حالی که تجارت خارجی 
بر پایــه واردات و صــادرات متقابل بنا شــده 

است.«

به گزارش صبح صادق، مهــرداد عباد، عضو اتاق 
بازرگانــی در گفت و گو با صبح صادق با اشــاره به 
راهبردهــای صحیحی که نجات دهنــده تعامل و 
تجــارت خارجی و عبور از راهکارهای غلط و غیر 
مزیت دار برای اقتصاد و صادرات کشور است، گفت: 
»قطع به یقین دولت آقای رئیسی در دولت سیزدهم 
نسبت به دو دولت قبل از خود تسهیل گری های قابل 
توجهی برای امر خطیر صــادرات کاالهای ایرانی 
قائل شده است؛ اما این وضعیت به مثابه این نیست 
که گمان کنیم صادر کنندگان امروز و طی یک سال 
اخیر دچار چالش نبوده و نیستند و مسائل پیرامون 
صادرات کشــور به مثابه آسیب های موجود به طور 

کامل حل و فصل شده است.«
وی در ایــن باره خاطرنشــان کــرد: »با وجود 
تالش هــای دولت فعلی برای تســهیل صادرات، 
همچنان صادر کننده با شــرایط سخت و دشواری 
در بخش های گوناگون روبه روســت؛ به گونه ای که 
با قاطعیت می توان گفت، در امر حمایت و تسهیل 
امر صادرات هنوز به درجــه ای از مطلوبیت مورد 
نظر نرسیده ایم؛ اما اوضاع نسبت به گذشته تغییرات 

مثبتی داشته است.«
این فعــال اقتصــادی اظهار داشــت: »برای 
روشــن شــدن چالش هایی که صادرات ایران را 
دچار مشــکل کرده اســت، باید ایــن موضوع را 
در دو دســته مشــکالت داخلــی و خارجی قرار 
دهیــم. بخش اعظمی از مشــکالتی که در حوزه 
بین المللی، صادرات ایران را مختل کرده، مربوط 
به محدودیت های ایجاد شــده به واســطه وجود 
تحریم ها و فشارهای مربوط به آن است. این مسائل 
قطع به یقین روی کاهش صادرات ایران تأثیر داشته 

است و نمی توان منکر آن شد.«
عبــاد در ایــن زمینه توضیــح داد: »بــه دلیل 
محدودیت هــای تحریمی بســیاری از مشــتریان 
خارجی کاالهای ما تمایل ندارند مراودات تجاری 
قابل توجهی با ما داشته باشند؛ زیرا نگران مشکالت 

آتی آن هستند که ممکن است دامنگیر آنها شود. از 
طرفی نمی توانند قید مراودات اقتصادی با ایران را 
بزنند؛ به همین دلیل بسیاری از آنها خریدهای شان 
را به صورت واســطه ای از ایران انجام می دهند که 
همین مسئله موجب می شــود هزینه های تبادالت 

خارجی برای ما افزایش یابد.«
وی در این باره خاطر نشان کرد: »از سوی دیگر 
به دلیل تحریم های بانکی مشکالت مضاعفی، مانند 
چالش های بزرگ در نقل و انتقال پول برای ما ایجاد 
شده اســت؛ به نحوی که بسیاری از مشتریان ایران 
نسبت به مشــتریان دهه قبل از دست رفته اند و این 
موضوع را می توان یکی از دالیل کاهش صادرات ما 

در دهه ۹۰ نسبت به دهه 8۰ دانست.«
ایــن فعــال اقتصــادی درخصوص مســائل 
تأثیرگذار داخلی بر کاهش صادرات کشور گفت: 
»در داخل ایران مســائل کلیــدی که به هیچ یک 
از دولت های اخیر هم ربطــی ندارد و موضوعی 
ساختاری است، کار را برای صادرکنندگان سخت 
کرده است. مســائل کلیدی که شاید در نگاه اول 
آنچنان مهم به نظر نرســد، اما در واقع از اهمیت 
باالیی برخوردار است. یکی از آنها بحث کیفیت 
محصوالت صادراتی و بســته بندی آن است که 
باید ارتقا یابد. بی تردید، تا زمانی که تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان ایرانی نتوانند محصول با کیفیت 
و مناســب با عرف جهانی تولید کنند، نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم صادرات خوبی به اقصی نقاط 
جهان داشته باشیم. متأســفانه، به واسطه شرایط 
سخت و چالش های مختلفی که داریم، هنوز هم 
نتوانسته ایم به درستی روی این قضیه تمرکز کنیم، 
یعنــی حتی اگر محصول با کیفیتــی تولید کنیم، 
چون قادر به بســته بندی خوب و مناسب نیستیم، 

نمی توانیم مشتری خوبی نیز پیدا کنیم.«
نایب رئیس کمیسیون توســعه صادرات اتاق 
بازرگانی تهران درباره فشــارهای ناشــی از تغییر 
قوانیــن بر صادرات ایران بــه صبح صادق گفت: 

»تغییر قوانین متعدد، فشــار سنگینی روی مسئله 
صادرات ایران ایجاد کرده اســت. در این دولت و 
دولت قبل به واسطه تحریم ها دولت ها تالش کردند 
با مسائل تحریمی مبارزه کنند و به نوعی پاتک هایی 
زدند که متأسفانه در حوزه صادرات و واردات به نفع 
منافع کشــور تمام نشده است، چرا که تصمیمات 
اتخاذ شــده به ویژه در دوره های قبل بدون اینکه به 
تأثیرگذاری آن در میان مدت و بلندمدت فکرشود، 
به سرعت انجام می شد و دولت گذشته تنها به دنبال 
منافع آنی و زودگذر این تصمیمات بود. به گونه ای 
که از این تصمیمات به تصمیمات خلق الساعه یاد 
می شــود. قطع به یقین تصمیم گیری های فوری و 
راهبردهای چیده شده طی این سال ها موفق نبوده 
و مانع توسعه صادرات ایران شده است که از جمله 
آنها می توان به سیاســت گذاری در حوزه ارزی و 
برگشــت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد که با 

چندین تغییر مواجه شد.«
وی در ایــن باره تصریح کرد: »در حال حاضر 
آخرین راهبرد مطرح شده از سوی دولت و بانک 
مرکزی هم محل چالش است؛ چرا که بسیاری از 
صادرکنندگان نمی توانند ارز خود را به راحتی به 
کشــور بازگردانند و قادر به انتقال به هیچ بانک یا 
شرکت خارجی نیز نیستند. بی تردید، تغییر قوانین 
در حوزه چالش های داخلی موضوع مهمی است 
که صادرات ایران را تحت تأثیرات منفی قرار داده 

است.«
عباد در ایــن باره توضیــح داد: »برای نمونه، 
مسئولی به دلیل کمبود پیاز در داخل کشور در چند 
دقیقه صادرات پیاز را ممنــوع اعالم می کند، در 
صورتی که بسیاری از شرکت ها در کار صادرات 
پیاز هســتند؛ اما یک مدیر صرفا با نگاه بخشی و 
مقطعی می آید و یک شــبه کار چندین شرکت را 

مختل می کند. 
اگرچــه دولت جدید تالش کرده تا به نوعی از 
تغییرات سریع و خلق الساعه جلوگیری کند و مانع 

عملکرد مسئوالنی شود که هر شب قوانین را تغییر 
می دهند؛ اما وضعیت خیلی هم خوب نیســت؛ 
البته تالش هــای  دولت در جهــت ثبات قوانین 
نسبت به قبل به شدت منتهی به ثبات نسبی در بازار 

شده است.
وی در خصــوص تعامالت دولــت با بخش 
خصوصی برای بازگشــت ارز گفــت: »با اینکه 
دولت در موضوع قوانین مربوط به بازگشــت ارز 
حاصل از صــادرات، تعامــل مطلوبی با بخش 
خصوصی دارد و تالش می کند ســنگ اندازی در 
اجراییات کمتر باشد، اما همه گروه های فعال در 

بخش خصوصی به طور کامل رضایت ندارند.«
این فعال اقتصــادی راهکارهای مد نظر خود 
را برای بهبود وضعیت صادرات کشــور توضیح 
داد و گفــت: »اگر می خواهیم صــادرات خوبی 
داشــته باشــیم، باید روی مزیت های رقابتی کار 
کنیم. متأسفانه، در ایران فرهنگی که در خصوص 
موضــوع واردات و صادرات نهادینه شــده، این 
است که مسئوالن گمان می کنند و توقع دارند که 
بتوانیم همه کاالهای موجود در دنیا را تولید کنیم 
و هیچ کاالیــی از خارج وارد نکنیــم؛ در حالی 
که تجــارت خارجی بر پایــه واردات و صادرات 
متقابل بنا شده است. از سوی دیگر؛ نمی توان همه 
کاالهای موجود در دنیا را در یک کشور تولید کرد؛ 
بلکه باید روی کاالهای بــا مزیت رقابتی تمرکز 
کنیم. کشورهای دیگر مانند ما عمل نمی کنند که 
تولید کننده همه کاالها باشند. قطع به یقین تمرکز 
نداشــتن روی کاالهای خاص به صادرات ایران 

لطمات شدیدی وارد کرده است.«
این فعــال اقتصادی در این بــاره به دو کاالی 
صادراتی سنتی و قدیمی ایران اشاره کرد و گفت: 
» بــرای نمونه روی دو کاال که مزیت زیادی در آن 
داشــتیم؛ یعنی پســته و فرش دست بافت تمرکز 
نکردیم و از مزیت های این دو به درســتی استفاده 
 از دســت 

ً
نکردیم و امــروز این دو بازار را عمال

داده ایم. متأســفانه روی تولید محصوالتی تمرکز 
کردیم که در آن مزیت نسبی نداشتیم یا مواد اولیه 
آن را از خارج کشور وارد می کردیم، طبیعتا وقتی 
مواد اولیه از کشور ثانی، مانند چین وارد ایران شده 
و در ایران به کاالی نهایی تبدیل می شود، قیمتی به 
مراتب گران تــر از تولید همان کاال در چین دارد. 
بنابراین مشتری خارجی تمایلی ندارد همان کاال 
را از ایران بخرد؛ در حالی که نسبت به چین گران تر 

است. «
این عضو اتاق بازرگانی در پایان این گفت و گو 
خاطــر نشــان کــرد: »در حــوزه داخلی بخش 
عمده تمرکز ما بایــد روی موضوع مهم کیفیت و 
بسته بندی باشد و روی مزیت های رقابتی کاالهای 
صادراتی و حمایت دولت و اعطای تسهیالت به 
صادر کنندگان تمرکز کنیم تا صادراتی پایدار و قوی 

داشته باشیم.«

در ســال های اخیر، بســیاری از طرح هــای عمرانی، به دلیل 
کاهش درآمدهای نفتی دچار مشکالتی شده است؛ بنابراین، 
باید برای حضور بخش خصوصی بسترسازی کرد، به گونه ای 
که بخش خصوصی با رغبت بیشــتری در طرح های عمرانی 
سرمایه گذاری کرده و مطمئن باشد سرمایه هایی که در این مسیر 
هزینه می شود، در زمانی معقول و با سودی مناسب باز می گردد. 
برای این کار باید تنوع ورودمان به اقتصاد بین الملل چه در 
خصوص بحث تعامالت پولی و چه در زمینه تأمین کاالها بیش 
از وضعیت موجود توسعه یابد، یعنی این طور نباشد که اجازه 
 کشورهای خاصی تأمین کننده کاالهای اساسی ما 

ً
دهیم صرفا

باشند.

 تحول نظام تأمین مالی
منهای نفت

آژانس شبکه  فدرال آلمان اعالم کرد، اگر سطح ذخایر گاز تا 
اول فوریه به زیر 4۰ درصد برسد، یعنی وارد سطح بحرانی 
شــده  اســت و باید تدبیر مناسبی در راســتای صرفه جویی 
 شــامل 

ً
در مصــرف انرژی در نظر گرفته شــود که احتماال

سهمیه بندی گاز خواهد شد. »کالوس مولر« رئیس سازمان 
نظارت بر شــبکه های برق و گاز آلمان، در ماه اکتبر هشدار 
داده بود خانواده ها، صنایع و کســب وکارها باید حداقل 2۰ 
درصد از مصرف خود را کاهش دهند. اگر مصرف کنندگان 
در بزرگ ترین اقتصاد اروپا این صرفه جویی را لحاظ نکنند، 
آلمــان نمی تواند از وضعیت اضطراری در زمســتان خارج 

شود.

 ترمز گاز در آلمان
شاخص

»تخصیص دارایی« به معنای تقســیم منابــع مالی بین گروه های 
مختلــف دارایی، مانند ســهام، اوراق مشــارکت، صندوق های 
ســرمایه گذاری، امــالک و مســتغالت، ســپرده گذاری و دیگر 
مکان های سرمایه گذاری اســت. به این صورت ممکن است در 
پایان ســال، امالک و مســتغالت افزایش قیمت داشته باشند، در 
حالی که ســهام بورسی با کاهش مواجه باشــند، در نتیجه سود 

حاصل از امالک، زیان سهام را جبران خواهد کرد. 
همچنین، هر کدام از گروه های سرمایه گذاری نیز بهتر است، به 
 
ً
زیرشاخه های متنوعی تقسیم شود.اگر بخشی از سرمایه خود، مثال

4۰ درصد، به سهام بورسی اختصاص داده شود، توصیه می شود این 
»تخصیص دارایی« برای خرید سهام گوناگون به کار گرفته شود.

 تخصیص دارایی
افزوده
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سیدمحمدجواد شاهوازی
کارشناس علوم دینی

آیت الله سیدعبدالله فاطمی نیا: خواهران و برادران، بسیاری از 
شما دارای وســواس هستید. تنها راه عالج وسواس عدم اعتنا 
و عدم تمرکز روی مسئله ای اســت که درگیر آن شده اید. این 
افکار که به ذهن تان می آید، رویش توقف نکنید ، ذهن تان را به 
موضوع دیگری مشغول کنید. در وسواس، شیطان سر نخ را به 
انسان می دهد، اگر سرنخ را گرفتید و کشیدید، تا قیامت باید این 
قرقره نخ را بکشید که موجب مختل شدن زندگی خودتان و بقیه 
می شود! متأسفانه، بعضی برای درمان این وسواس به مدعیان 
دروغی مراجعه می کنند و بدانید تمام اینها دروغگو و دکان دار 

هستند! عالج وسواس در عدم اعتناست.

اگر بخواهیم گناه را بهتر بفهمیم و درک کنیم، باید 
آن را به یک بیماری تشــبیه کنیم که می تواند تمام 
بدن انســان را درگیر کنــد و او را از پا دربیاورد. به 
عبارتــی، خصوصیت مهم گنــاه و رفتارهای غیر 
دینی و الهی که خداوند انســان را از آن نهی کرده، 
»سرایت« است. سرایت در وجود فرد و سرایت به 
افراد دیگر در یک جامعه که حتی می تواند به تمام 
دنیا هم برســد. وقتی فردی مرتکب یک فعل حرام 
یا دارای شبهه می شود، آن مورد می تواند بیشتر هم 
بشــود و باعث گناهان دیگر شــود. گناهانی مانند 
دروغ، حسادت، بی غیرتی، غیبت، تهمت، بی عفتی 
و... می توانــد به گناهان متعــدد دیگر بینجامد که 
همه از آن اطالع داریم. در رفتار انســان ها مواردی 
هم وجود دارد که شــاید به عنوان گناه دیده نشود، 
اما می توان آن را مقدمه ای برای بزرگ ترین گناهان 
دانســت. یکی از این موارد »سســتی و تزلزل در 
اعتقادات« اســت؛ یعنی آنطور که باید در رعایت 
تکالیف الهی و عمل به دستورات دینی مستحکم 
نباشیم. از دیگر رفتارها و عادت ها که مانند سستی 
در اعتقادات می تواند باعث ایجاد دشمنی و خشم و 
حتی جنگ  شود،»کوته نظری و کوته فکری« است. 

موضع گیری های سیاسی و اجتماعی شاید در نگاه 
اول گناه دیده نشــود و کســی آن را حرام نداند، اما 
می تواند مقدمه ای شــود برای ایجــاد بزرگ ترین 
مشــکالت و گرفتاری ها. این رفتارها را می توان به 
گوله برفی تشــبیه کرد که وقتــی از بلندی به طرف 
پایین می غلتد، مــدام بزرگ می شــود و می تواند 
باعث خســارات جبران ناپذیری شود. تفاوت این 
موضع گیری ها، سستی ها و کوته فکری ها با گناهانی 
که ذکر کردیم این اســت که بــه راحتی می تواند 

مؤمنان و متدینان را هم درگیر خود کند.
قرآن و اهل بیت)ع( به طور مستقیم و غیرمستقیم 
در این مورد تذکراتــی داده اند. همچنین در قصص 
قرآنی و وقایــع تاریخی هم می توانیــم فراوانی این 
رفتارهــا را کــه باعث گناهان بــزرگ و جنگ های 
طوالنی شده اســت، ببینیم. امیرالمؤمنین علی)ع( 
در خطبه83 نهج البالغه می فرمایند: »توصیه می کنم 
شــما را به تقوا و پرهیز از خدایی که با انذار خود راه 
عذر را ]بر شــما[ مسدود ســاخته و با دلیل روشن 
حجت را تمام کرده و شما را بر حذر داشته از دشمنی 
که مخفیانه در سینه های شما راه می یابد و آهسته در 
گوش ها می دمد...« نکته این فرمایش این است که 
القائات شیطانی همیشه آشکار و قابل مشاهده نیست. 
وقتی شیطان راه خود را به قلب ما باز کرد، می تواند 
با جلوه گری ما را در راه نادرســت قرار دهد. گاهی 
ما فکر می کنیم رفتار و افکار ما می تواند در صلح و 
ســازش و امنیت در جامعه کمک کند؛ در حالی که 

آن را نابود می کند؛ مانند کسانی که قرآن در موردشان 
می گوید: »و چون به آنان گفته شــود در زمین فساد 
مکنید می گویند ما خــود اصالحگریم.«)بقره/11( 
کســانی که نمی توانند در مواقع حساس تصمیمات 
درست بگیرند، هم ضرر به خودشان می زنند و هم به 
جامعه شان. حضرت علی)ع( خطاب به کوته فکران 
ْم، 
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عقل های تان ســبک و افکار شما ســفیهانه است، 
پس هدف خوبی بــرای تیرانــدازان و لقمه چربی 
برای مفت خوران و صیدی برای صیادان هســتید.
)نهج البالغه، خطبه14( کوته بینان و سیاست زدگان 
خــودآگاه و ناخودآگاه عامل دســت فتنه گران برای 
تحقق مقاصد و اهداف شــیطانی هستند. آنها خود 
گناه نمی کنند؛ اما مواضع شان باعث گناهانی می شود 

که دامان مردم بی گناه را هم می گیرد.
برخــی رفتارها وقتــی در کنــار یکدیگر قرار 
می گیرند، می توانند اثرگذار باشند و تحرک ایجاد 
کنند که مواضع سیاسی و اجتماعی غیرصحیح یا 
حتی ســکوت در برابر فتنه انگیزی ها، کوته فکری 
و سبک ســری از جمله این عوامل زمینه ای است. 
بدتر آنکه افراد فکر می کنند موضع گیری های شان 
نمی تواند در جامعه اثر بگذارد و تصور می کنند نظر 
انحرافی آنها به نظر غالب یا اکثریت تبدیل نمی شود؛ 
در حالی که نمی توان از اشاعه یک حرف نادرست 
در جامعه جلوگیری کــرد و حتی آن را تصحیح و 

ترمیم کرد. قبل از فراگیری وســایل ارتباط جمعی 
می شد از اشــاعه برخی حرف ها و نظرات و حتی 
گناهان جلوگیری کرد؛ امــا اکنون از کنترل خارج 
است و در کمترین زمان می تواند فاجعه آفرینی کند، 
همانطور که می تواند از فاجعه ای جلوگیری کند. در 
گذشته می توانستیم اثرات برخی گناهان را محدود 
به یک محیط یا محدوده بدانیم، اما امروزه نمی شود 
اثرات و وسعت انتشــار یک حرف یا موضع غلط 
را لحظه ای برآورد کنیم؛ چه رسد به آنکه کنترلش 
کنیم. امیرالمؤمنین علی)ع( برای پیشگیری از چنین 
حالتی می فرمایند: »در مورد آنچه نمی دانی سخن 
مگو، در آنچه موظف نیســتی کســی را مخاطب 
نســاز و در راهی که ترس گمراهی در آن داری قدم 
مگذار، چه اینکه خودداری به هنگام بیم از گمراهی 
بهتر از آن اســت که انســان خود را در مسیرهای 
خطرناک بیفکند.«)نهج البالغه، نامه31( همچنین 
می فرمایند: »شــما را از منافقان بر حذر می دارم. 
منافقین، گمراه و گمراه کننده هســتند، خطاکارند 
و بــه خطاکاری تشــویق کننده اند، بــه رنگ های 
گوناگون بیرون می آیند و به قیافه ها و زبان های متعدد 
خودنمایی می کنند، از هر وســیله ای برای فریفتن 
و درهم شکســتن شما اســتفاده می کنند و در هر 
کمین گاهی به کمین شما می نشینند، قلب های شان 
بیمار و ظاهرشــان آراســته اســت، در پنهانی راه 
می روند و از بیراهه هــا حرکت می کنند.«)همان، 

خطبه1۹4(

 رفتارهایی که می توانند به فاجعه ختم شوند
   مکتب    

عالج رذیله اخالقی  
سلوک

مدرن جهان  سلبریتی 
راهنما

حجت االسالم والمســلمین علی نهاوندی:»سلبریتی« قبل از 
هر چیز، یک انسان است و انسان به صورت فطری شئونی دارد 
که می توان با آن مراوده داشــت. متأسفانه، در جهان مدرن برای 
ســلبریتی جایگاهی به جز یک کاال قائل نیستند. صحبت   های 
سلبریتی   ها نشــان می دهد در اوج پختگی کاری و حرفه  ای از 
زندگــی و مراودات کاری خود ناراضــی بوده اند. این در حالی 
 
ً
است که طبق استانداردهای تمدن غربی و جهان مادی، قاعدتا
سلبریتی   ها نباید. آنچه جان یک ســلبریتی را فرسوده می کند، 
نادیده انگاری شــأن انسانی اوســت که جهان مدرن برای این 

مسئله، سازوکاری تعریف نکرده است.

هدیه به کارمند   
احکام

پرســش: چنانچه فردی از باب تشــکر و قدردانی از کارمند، 
هدیه ای به او اهدا کند، حکمش چیســت؟ هرچند آن کارمند 

بدون هیچ گونه چشمداشتی، کاری را انجام داده باشد؟
پاســخ: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکی از 
خطرناک ترین چیزهاست و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، 
به صرفه دنیا و آخرت شــما خواهد بود. فقط در یک صورت، 
دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده با اصرار 
زیاد و با امتناع مأمور از قبول، باالخره به نحوی آن را اهدا کند. 

ع قبلی. 
ّ
آن هم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حّتی توق

اجوبة االستفتائات، سؤال 1244

 بیزاری جستن

نوشــته اند روزهای آخــر جمادی الثانی 
بود که »خالدبن ولید« چشــم از جهان 
فروبست و به جهنم شــتافت. خالد در 
حد« فرمانده گــروه کوچکی 

ُ
»جنــگ ا

حد را دور زد و از پشــت به 
ُ
بود که تنگه ا

سپاه اسالم حمله کرد و باعث شکست 
مسلمانان شد. او 2۰ سال پس از بعثت 
مسلمان شــد، اما نه مسلمانی با قلبش، 
 بــا زبانــش... او در یکی 

ً
بلکه صرفــا

پیامبر)ص(  اجــازه  بــدون  از جنگ ها 
بنی جذیمه را به قتل رســاند و عده ای را 
اســیر کرد و گفت: »هر کس اسیری در 
دست دارد او را بکشد«. مهاجر و انصار 
اســرا را نزد پیامبر)ص( فرستادند و آن 
حضرت دستان مبارک را بلند کرد و دو 
بار فرمــود: »خدایا من بیزاری می جویم 
به ســوی تــو از کاری که خالــد کرده 

سد الغابه، ج 2، ص ۹4(
ُ
است.«)ا

خداوند ایمان را مطلوب فطرت قرار 
داده است که هر انسانی آن  را درک می کند 
و دوســتش دارد، مگــر در حالت های 
خاص، یعنی اینکه ما از هر فعل حرامی 
منزجر باشیم، همان انسانیت مان است. 
به  همین دلیل، در قرآن آمده اســت: »... 
ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار 
داده و آن را در دل های تان زینت بخشیده 
و کفر و فســق و گنــاه را منفورتان قرار 
داده است؛ کسانی که دارای این صفاتند 
هدایت یافتگانند.«)حجــرات/7( البته 
انســان ها گاهی اوقات نمی دانند از چه 
چیزی باید انزجار داشــته باشد و به چه 
چیزی عالقه مند شــوند؛ پس گاهی از 
چیزی خوش شــان می آید که برای شان 
ضرر دارد و به عکس از چیزی بدشــان 
می آید که برای شان مفید است. همانطور 
که در آیه 216 سوره بقره آمده است، باید 
از رفتارهایی که با مســلمانی و انسانیت 
منافات دارد، اعالم بیزاری کنیم. ضمن 
آنکه محل بیزاری جســتن هم در همین 
دنیاســت و در همین زندگی باید نفرت 
داشته باشــیم از گناه تا گرفتار آن نشویم. 
خداونــد در قــرآن می فرمایــد: »و هر 
کس از یاد خداونــد رحمان روی گردان 
شود، شــیطانی را بر او مسلط می سازیم 
که همــواره هم نشــین او خواهد بود. تا 
زمانی که در قیامت نزد ما حاضر شــود 
می گوید: ای کاش میــان من و تو فاصله 
مشــرق و مغرب بود؛ چه بد هم نشینی 
و  نفــرت   )38،36 بودی!«)زخــرف/ 
بیزاری از شــیطان و وسوســه هایش، از 
تســلط او بر انســان جلوگیری می کند، 
نشان از فهم قرآن و دستورات دینی دارد 
و همچنین از ارتکاب گناه و همراه شدن 
و حمایــت کردن از گنــاه کار جلوگیری 
می کند. همراه نشدن با کسانی که در قید 
و بند دین نیســتند و هر فعلی از آنها سر 
می زد، از نتایج مثبت نفرت و انزجار از 
گناه است. عاملی که می تواند از وجود و 
شیوع شر در دنیا جلوگیری کند. در مقابل، 
هرگونه سکوت و حمایت از گناه کاران و 
کســانی که در طریق خدا نیستند؛ یعنی 
رشــد روز افزون آنها و شرارت بیشتر در 
دنیا که تبعاتش دامن گیر همه می شــود. 
آیات بســیاری نیز در قرآن آمده است که 
»کراهت« داشتن و »ناخوشایند« دانستن 
کفار را محل اعــراب نمی داند و توصیه 
می کند مؤمنان فقط به دنبال انجام وظایف 
باشــند نه مالحظاتی که نظــر کافران و 

مشرکان را تأمین می کند.

دین

آیه

روانشناسان می گویند، شخصیت هر کسی با سه 
چیز شــکل می گیرد: محیط، وراثت و تربیت. 
این مثلث سه ضلعی شــخصیت یک انسان را 
می ســازد... این مثلث سه ضلعی را در زندگی 
حضــرت زینب کبری)س( بررســی می کنیم. 
وراثت: پــدری چون امیرالمؤمنین)ع( و مادری 
چون زهرای مرضیه)س(، افتخار عالم بشریت. 
تربیت یافته  چه کســی؟ ایشــان مدتی زیر نظر 
پیامبر)ص( بــود، مدتی هم امیرالمؤمنین)ع( و 
برادرانش. زینــب)س( در چنین خانواده ای و با 
چنین مربیانی رشد کرد. مادری که دختر خود را 
از کودکی برای صحنه های مختلف آماده کرده 
 اســت و ســوم، محیط: محیط وحی، محیطی 
که به روایت های مختلــف از4۰ روز تا ۹ ماه، 
پیامبر)ص( بــه در این خانه می آمد و می گفت: 
»الســالم علیک یا اهل البیت« محیطی که 18 
آیه ســوره »هل اتی« در آن نازل شــده  اســت. 
محیطی که جریان کســاء در آن اتفــاق افتاده  و 
جبرئیل بارها در آن حضور یافته است. به عبارت 

دیگر، ایــن مثلث وراثت، محیــط و تربیت در 
زندگی حضرت زینب)س(، به نوعی اتصال به 
وحی و عالم ملکــوت دارد. وقتی مادر محدثه 
باشــد و پدر امیرالمؤمنین)ع(، چرا زینب از آن 
بیرون نیاید؟! چرا »دکتر عایشــه بنت الشاطی« 
نویسنده  اهل سنت معاصر با آن آثار فراوانی که 
در تفســیر حدیث دارد، کتاب مستقلی با عنوان 
»زینب قهرمان کربال« بنویســد و بگوید، کسی 
جز مــادرش فاطمه زهرا)س( در صفات به پای 
او نمی رســد. او در صفات و کمــاالت بعد از 
مادرش بی نظیر است. کسی که سیدالساجدین 
او را »عالمه  غیر معلمه« می خواند، کســی که 
بــا این همه کمــاالت و ارزش هــا و صفات به 
عرصه   وجود پا گذاشــت. در میان انبوه صفات 
حضرت زینب)س( که البته مع الوصف، تاریخ 
هم از معرفی این شخصیت ناتوان است، چرا ما 
نباید در تاریخ درباره زندگی پنجاه و چند ســاله  
حضرت زینــب)س( قبل از کربــال اطالعاتی 
داشته باشیم؟! درباره این دوران اطالعات بسیار 

ناقص است. ایشــان یک دهه با امام حسن)ع( 
بوده اســت و یک دهه هم با امام حسین)ع(؛ در 
دوران حکومت بنی امیه، اهل  بیت)ع( و از جمله 
ایشــان مورد توجه مردم بودنــد، حتی یهودیان 
 
ً
مدینه هم به آنها احترام می گذاشــتند. مســلما
در این 2۰ ســال اهل  بیــت)ع( کالس درس و 
حدیث داشــته اند و پاســخ احکام و سؤاالت 
فقهی مردم را می داده اند، اما ثمره  این 2۰ سال 
کجاست؟ همان طور که بنی امیه خوِد امام)ع( 
را به شهادت رساندند، اجازه  نشر کلمات شان را 
هم نداده اند، نگذاشته اند مکتوب شود و به دست 
کسی برسد. ایشان به نکته ظریفی اشاره داشته  و 
فرموده اند: »اینکه گاهی کسی در حضور مقدس 
امام ســجاد)ع( روایتی می خواند و می فرمود: 

قال أبی؛ پدرم فرمــود و یا دعایی می خواند 
و می فرمود: این دعای پدرم بوده اســت، 

می خواست آن فرهنگ 2۰ ساله ای که 
 به فراموشی سپرده شده است، احیا 

بشود.«

   احیاکننده علوم دینی
 منبر  

گفتاری از حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی به مناسبت والدت حضرت زینب)س(

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف
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در طول تاریخ همواره وقایع و رویدادهایی ثبت  
شده اند که در زمان وقوع منطبق بر واقعیت خود 
هستند؛ اما با مرور زمان و با واسطه گری مورخان 
و گزارش نویسان بسته به  دقت و صداقت مورخ 
یا گزارش نویــس، انحرافاتی از تاریخ را می توان 
شاهد بود. قضایای صدر اسالم و زمان حضور 
نبی مکرم اسالم و داستان تلخ انحراف در تعیین 
جانشین آن حضرت، یکی از این رویدادهاست. 
بی شک چه گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم و 
چه درصدد تصویرسازی درست از آینده مطلوب 
خود باشــیم، به هرحال عنصر »شناخت« رکن 
اساسی برای آنچه در گذشته اتفاق افتاده و آنچه 

پیش روست، به شمار می آید.

 B»چرایی تأکید بر »جهاد تبیین
در سایه نبود شناخت اســت که آورده های نسنجیده 
و ضد و نقیض خودی ها به مراتب از دروغ پردازی ها 
و تحریف گری های بی پایه دشــمنان سوگند خورده 
خطرناک تر و زیان بارتر نمود می کنند؛ چرا که نســل 
آینده با اعتماد و اطمینان به درستی آورده های خودی 
آن را مالک قــرار می دهند و بر اصالت و صحت آن 
تکیه می کنند. در این میان، »تطهیر« عنصری است 
که نااهالن برای پیشــبرد اهداف خود به خوبی از آن 
بهره جســته اند. در فرآیند »تطهیر« عملکرد برخی 
شخصیت ها و جریان های بدسابقه به صورت وارونه 
 مثبت و روشــن معرفی می شود که مصادیق 

ً
و کامال

آن در تاریخ بســیار زیاد اســت؛ از ایــن رو می توان 
»تطهیر« را دروازه ورود به »تحریف« دانســت.  در 
دوران پیــروزی انقالب اســالمی و همچنین دوران 
هشت ســاله دفاع مقدس، تطهیر در ابعادی گسترده 
مطرح بود و نمی تــوان آن را به یــک جریان خاص 
منحصر دانســت. تطهیر آمریکا، صدام، ســازمان 
مجاهدین خلق )منافقین(، نمونه های روشنی است 
که از دهه 60 تا همیــن امروز افکار جامعه ایرانی را 
در معرض اثرگذاری گســترده قرار داده اســت؛ به 
همین دلیل رهبر عظیم الشأن انقالب حکم »جهاد« 
صادر کردند؛ البته نه جهــاد ابتدایی یا دفاعی، بلکه 
جهاد تبیینی. الزمه مجاهدت در این عرصه خطیر، 
هم باید شناخت الزم و کافی وجود داشته باشد و هم 
اراده و عزمی جزم برای دفاع از حقیقت و اقدام برای 
افشاگری علیه تحریف واقعیت تا بتوان از هرگونه نفوذ 
و بدخواهی دشمنان جلوگیری کرد. وقایع اخیر که از 
شهریورماه تاکنون کشور را درگیر خود کرده و به واقع 
می توان از آن فتنه ای بزرگ یاد کرد، بیش از گذشــته 

اهمیــت توجه به »جهاد تبیین« را در کشــور نمایان 
می کند. در جنگ ترکیبی با دشــمنان قسم خورده ای 
روبه رو هســتیم که هدفی جز آشــوب و تجزیه ایران 
اسالمی ندارند و در این میان بیش از گذشته به جنگ 
شناختی دســت زده اند؛ یعنی به سراغ نسلی رفته اند 
که نوجوان اســت و حوادثی چون ترورهای کور دهه 
60، بمب گذاری های متعدد و کشتار مردم به دست 
منافقین را درک نکرده و از آنجاکه در طول این سال ها، 
رســانه ها، آموزش وپرورش و ... در شناخت ماهیت 
دشمنان ایران اســالمی ضعیف عمل کرده اند، نسل 
امروز در نبرد با جنگ شــناختی دشــمن ناتوان شده 

است. 

 Bعنصر عاطفه در تبیین واقعیت
حال در جهــان امروز که دنیای بمبــاران اطالعاتی 
اســت، چه باید کرد که جامعه و نسل جدید به درک 
درســت و شــناختی عمیق از وقایع معاصر و تاریخ 
کشور خود برســد؟ سعید صلح میرزایی، گردآورنده 
کتاب جهاد تبیین در پاسخ به این پرسش گفته است: 
»روش های مختلفی وجود دارد که شامل سخن گفتن 
چهره به چهره، تشکیل حلقه های معرفت، استفاده از 
ظرفیت فضای مجازی و... است، امروز هرکس در 
فضای مجازی به نحوی فعال است؛ بعضی خودشان 
کانــال دارند یــا حداقل در گروه هایــی فعالند و اگر 
برای کسی سؤالی پیش بیاید، سعی می کنند به اندازه 
توان شــان مؤثر باشــند. درکنار روش ها، یک سری 
الزامات هم دارند کــه رهبر معظم انقالب در همان 
دیــدار 5 مهر 1400 در روز اربعین این را فرموده اند، 
یکی از عناصر مهم جهاد تبیین به نظر من بهره گرفتن 
از عاطفه و محبت اســت. من کــه می خواهم برای 
یــک جوانی تبیین کنم باید اول او را دوســت بدارم، 
ولو اینکه جوان ممکن است حجابش خوب نباشد، 
ولو اینکــه من تیپ، ظاهر و حتــی ادبیات آن جوان 
را نپســندم، اولین چیز آن است که من محبت داشته  
باشــم و براســاس محبتم از عنصر عاطفه استفاده 
نمایم. رهبری نیز بر این نکته تأکید کردند که حضرت 
زینب)سالم الله علیها( از عنصر عاطفه استفاده کردند 
و در شــروع سخنرانی شــان در کوفه همه مردم کوفه 
گریه می کردند. ما عاطفه را رها و احســاس می کنیم 
همه اش با مجادله و مناظره می توانیم ســراغ جوانان 
برویــم.« نکته ای که همــواره رهبری بــر آن تأکید 
داشــته اند، جهاد تبیینی زینب گونه است. همان گونه 
که حضرت زینب کبری)س( در خطبه های خود پس 
از واقعه عاشورا، از تحریف این قیام جلوگیری کرد و 
با صالبت کالمی و رفتاری خود، مانع از شــاد شدن 
یزیدیان شــد، ما هم وظیفــه  داریم در جنگ ترکیبی 
امروز، به  دور از احساسات و تحت تأثیر قرار گرفتن 
فضای رسانه ای، بابیان واقعیت و تبیین حقیقت، مقابل 

دشمن ایستادگی کنیم.

   پیش درآمد    

جهان
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پرونده

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

 جهاد
 تبیین
 نگاهی به سیره عملی
  حضرت زینب )س( 

در جهاد تبیین

 »تطهیر« دروازه ورود  به »تحریف« است

دســتگاه خالفت امویان، یزید و اطرافیان وی، 
با اینکه به گواه امام حسین)ع( و همه مؤمنان و 
آگاهان آن عصر، با اسالم و دین بیگانه بوده و آن 
را بازیچه و وسیله ای برای رسیدن به قدرت قرار 
داده بودند و یزید و معاویه نیز با تمام توان سعی 
می کردند نام محمــد)ص( را از دل ها، ذهن ها 
و صفحــه روزگار بزدایند؛ امــا در رویارویی با 
امام، برای اینکه بتواننــد در این آوردگاه پیروز 
شــوند و این صخره بزرگ را از ســر راه خود 
بردارنــد، به شــگرد ناجوانمردانه ای دســت 
می زنند و آن حضرت را خارج از دین و خروج 
 کننده بر امام و خلیفه مســلمین )یزید( وانمود 

می کنند.
به همین دلیل یزیدیان برای مشــروع جلوه 
دادن کار خود و جنایتی که آفریده بودند، دست 
 بــه  کار شــدند و در یک شــبیخون تبلیغاتی و 
دروغ پراکنی و شایعه گستری، نه  تنها حسین)ع( 
را، که پدر بزرگوارش )نماد اسالم بود( را خارج 

از دین شناساندند. همچنین امویان، با تکیه  بر 
اندیشه سست و ناســازگار با مبانی اسالمی و 
جبرگرایی چنین وانمــود کردند که حکومت 
آنها، موهبتی آسمانی و مقدر از سوی خداوند 
است و کشته شدن حسین)ع( نیز بنابر خواست 
و اراده خــدا بوده و سرنوشــت او، چنین رقم 
خورده است که به دست خاندان بنی امیه کشته 
شود و خاندانش به اسارت گرفته شوند، تازیانه 

بخورند، خیمه ها در آتش بسوزند و... .
طبق این عقیده ســخیف، وقتی زینب)س( 
وارد کاخ ابن زیاد می شــود و رو در روی او قرار 
می گیرد، ابن زیاد به وی می گوید: »کیف رأیت 
صنع الله باهل بیتــک«. کار خدا را با خاندان 

خویش چگونه دیدی؟
ابن زیاد، با این ســخن واهی، در عین  حال 
آزاردهنــده و گزنــده، بر آن اســت تا جنایت، 
آدمکشــی و دربه در کردن اهل  بیت)ع( را که به 
دست خون آلود و فکر و طرح کثیف و اهریمنانه 

خود او انجام گرفته، به خداوند نسبت بدهد و 
چنین وانمود کند که او و مانند او، حکومتگران 
جنایت پیشه اموی، دست خدا در زمین بوده اند 
کــه باید این کار را انجام می داده و گریزی از آن 

نبوده است.
اما در برابر این اندیشــه ســخیف و پلید و 
این حرکــت تبلیغاتی شــوم و ناجوانمردانه و 
غبارآلود جلوه دادن عقاید و باورهای راســتین 
اسالمی، زینب کبری)س(، قهرمانانه می ایستد 
و می فرماید: »ندیــدم مگر خوبی. خانواده من 
کسانی بودند که شهادت برای آنان نوشته شده 
بود و به آرامگاه خود شــتافتند. زود اســت که 
خداوند تو و آنان را در یکجا گرد آورد تا محاجه 
و اقامــه دعوا کنیــد. پس بنگر کــه در آن روز، 
بهروزی و رســتگاری از آن کیست. مادرت به 

عزایت نشیند، ای پسر مرجانه.«
یزیــد، حکومت خویش را خواســت خدا 
می دانست و کشــته شدن حســین)ع( را هم 

خواســت خدا و خود را در پدیــد آوردن این 
پدیده ها بی نقش می انگاشت. یزید قیام امام را 
با این سخن و برداشــت نادرست از آیه شریفه 
تحریف کرد و حرکت قهرمانانه او را علیه ستم و 
بیداد برخالف خواست خدا نمایاند و حکومت 
ضد انســانی، ضد اسالمی، شوم و نفرت انگیز 
خود را که همه نشــانه های دین را محو کرده و 
فرهنگ و آیین جاهلیت را گسترانده بود، برابر 

خواست خدا خواند!
حضرت زینب)س(، در دشوارترین برهه از 
زمان، در هنگامــه ای بس دردناک، در مجلس 
اهریمنی یزید، در برابر این تحریف و ســخن 
نابخردانــه یزید برخاســت و او را در برابر این 
رفتار جنایت بار مسئول دانست و یادآور شد که 

سزاوار عذاب خداست.
 این رفتــار، نه تنها خواســت خــدا نبوده 
که مــورد غضب و خشــم خدا هم هســت. 
حضرت زینب)س(در خطبه رســا، کوبنده و 

روشنگر خود، این آیه شــریفه را تالوت کرد: 
»ثم کان عاقبة الذین أســاؤا الســوأی ان کذبوا 
بآیات الله وکانوا بها یســتهزؤن«. سپس فرجام 
آن  کســان که بدی کردند، آن بود که ســخنان 
 خــدای را دروغ داشــتند و بــدان ریشــخند 

می کردند.
بنی امیه، با رواج جبرگرایی بر آن بودند که به 
مردمان بفهمانند حکومت، همانی است که باید 
باشد و حسین بن علی، وظیفه ای نداشت که در 
برابر آن بایستد. قیام علیه حکومتی که خواست 
خداســت، در حقیقت قیام در برابر خواست 
خداست. این در حالی است که اهل بیت)ع(، 
حضرت ســجاد)ع( و حضــرت زینب)س(، 
با شــجاعت تمام نگذاشــتند این فرهنگ تار 
و پــود جامعــه را از هم بــدرد و حکومتگران 
امــوی برای فرار از مســئولیت به این مســئله 
 پناه ببرند و خود را بــری از هر گونه گناه جلوه 

دهند.

یف   جهاد تبیین در برابر  تحر

صفحات تاریخ گواه این اســت کــه قیام امام 
حسین)ع( آغاز مبارزه ای تمام عیار بود و هدایت 
آن در مسیر واقعی اش مرهون تالش های حضرت 
زینب)س( است؛ چراکه برای حفظ ماهیت یک 
قیام، پشــتوانه ای قوی الزم است و دختر حیدر 
کرار سعی کرد مبارزاتش را بر اصولی تغییرناپذیر 
ـ کــه از مبانی قرآن و ســنت نبوی سرچشــمه 
می گرفــت ـ مبتنی کند. قیام عاشــورا حرکتی 
اتفاقــی و متعلق به یک  زمان و مکان نبود؛ بلکه 
با مقدمه ای روشــن، از زمان رسول خدا)ص( 
و به خصوص بعــد از رحلــت پیامبر)ص( و 
اعالم جانشینی حضرت علی)ع( و بعد از آن با 
اسارت حضرت زینب)س(، قیام مختار و بیان 
امامان دیگر درباره علــل و انگیزه های انقالب 
 حسینی، ادامه پیدا کرد و همچنان تداوم داشته 

است.

 Bلزوم جهاد روایت در هر دوره ای 
باید به این نکته اشاره کرد که جهاد روایت و تبیین 
مخصوص به دوره یا زمان مشــخصی نیست و در 
هر زمانی باید مقابل تحریف های پیدا و پنهان وقایع 
ایستاد. از این رو رهبر معظم انقالب »جهاد روایت 
و تبیین« را از ابعاد خردمندی و تدبیر عمیق حضرت 
زینب)س( برشمرده و فرمودند: »این بزرگوار جهاد 
تبییــن را جهاد روایت راه انداخت و نگذاشــت و 
فرصت نداد که روایت دشــمن از حادثه غلبه پیدا 
کند، کاری کرد که روایت او بر افکار عمومی غلبه 
پیدا کند. حاال تا امروز روایت زینب کبری)س( از 
حادثه عاشورا در تاریخ مانده، ]اما[ در همان زمان 
هم تأثیر گذاشت در شــام، در کوفه، در مجموعه 
سال های حکومت اموی و منتهی شد به ساقط شدن 
حکومت اموی. ببینید! این درس است؛ این همان 
حرفی است که بنده همیشه می گویم: شما روایت 
کنید حقایق جامعه و کشور خودتان و انقالب  تان را. 

شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت می کند.« 
بنابراین شایســته اســت جامعه اسالمی ما، به 
ویژه زنان جوان مؤمن انقالبی ضمن شناخت ابعاد 
شخصیتی حضرت زینب کبری)س(، آن حضرت 
را الگوی جهــاد تبیین در عرصــه حیات انقالبی 
خویش قرار دهند. در همین راســتا، مسئول بانوان 
سازمان بسیج رسانه اســتان گیالن اظهار داشت: 
»واقعه عاشــورا و جنگ ســخت ســپاه دشمن با 
سیدالشهدا)ع( ویاران باوفایش به گونه ای تمام شد 

که مســئولیت اصلی تبیین وقایع و مقابله با جریان 
تحریف به بانوی بزرگ اسالم حضرت زینب)س( 

سپرده شد .«

 Bنخستین فرمانده جنگ نرم
»محدثه فردی« با بیان اینکه فرماندهی بزرگ بانوی 
جهان اســالم در جنگ نرم بعد از واقعه عاشــورا 
چنــان اثربخش و جهان شــمول بود که ســالیان 
طوالنی با وجود همه دشمنی های جاهلیت سنتی 
و مدرن همچنان اســالم را زنده نگه داشته است، 
گفت: »امروز بانوان رسانه ای نیز با تأسی از بزرگ 
بانوی جهان اســالم حضرت زینب)س( پیشــتاز 
میدان شــده و در جنگ تحریف با ســالح ایمان 
و اراده به مقابله با دشــمن تا بن دندان مســلح به 
سالح نرم رفته و با آگاهی بخشیدن و تبیین حقایق 
 اجرای فرمــان جهاد تبیین را در دســتور کار قرار 

دادند.«
بنابراین باید یادآور شد از مهم ترین ویژگی های 
شخصیتی حضرت زینب)س( در مسیر جهاد تبیین 
به تعبیر رهبر معظم انقالب، »دانا و خبیر و دارای 
معرفت واال« بودن آن حضرت اســت؛ چراکه آن 
حضرت با وجود اطالع و آگاهی کامل از سرنوشتی 
کــه برای برادر بزرگوارش قرار بود واقع شــود، در 
مسیر این جهاد گام گذاشت و به خوبی به نقش خود 
در به اتمام رساندن این مأموریت الهی واقف بود. از 

این  رو رهبر معظم انقالب می فرمایند:
 »ارزش و اهمیــت زینب کبری بــه معرفت و 
آگاهی اش بود؛ به این بود که می فهمید دارد چه کار 
می کند.« دوم ویژگی برجسته شخصیت حضرت 
زینب)س( در جهاد تبییــن، بهره گیری از »علم« 
و دانش اســت. رهبر معظم انقــالب می فرمایند: 
»زینب کبری ازلحاظ علمی، یک عالمه معروف به 
علم در جامعه اسالمی آن روز بود. زینب، زنی نبود 
که از علم و معرفت بی بهره باشد؛ باالترین علم ها 

و برترین و صافی ترین معرفت ها در دست او بود.«
از این رو می توان گفت، حضرت زینب)س( با 
اهداف و برنامه های نهضت امام حسین)ع( و ارزش 
و جایگاه آن آشــنایی کامل داشت و می دانست که 
به زودی تاریخ را تغییــر می دهد و طومار خالفت 
اموی ها را در هم می پیچد. با اعتقاد به اینکه عاقبت 
و ســرانجام کار در دنیــا و آخــرت از آن مؤمنان و 

صالحان است.

نخستین   
فرمانده   

پس از واقعه عاشورا، حضرت زینب)س( در وضعیت 
سختی به سر می برد. تحقیر اســارت، نبود امکانات، 
نداشتن خواب و استراحت کافی، نامناسب بودن وضع 
غذا و امکانات رفاهی، به گونه ای  که نقل شــده است، 
شرایط شام را به مراتب بدتر از کوفه کرده بود. به دستور 
یزید آنها را از دروازه »ســاعات« که شلوغ ترین مکان 
بود، وارد کرده بودند. برخی از مردم شماتت می کردند 
و شگفتا که این مردم خود را مسلمان و پیرو قرآن و پیامبر 
اعظم)ص( می دانســتند و یزید را خلیفه همان پیغمبر 
می شناختند! این شرایط برای افراد عادی بسیار دردناک 
بوده و اثری ژرف در روح و قلب آنها خواهد داشــت؛ 
ولی می بینیم که زینب عنصر دیگری است، و با وصف 
شرایط بسیار دشوار گویا همه چیز برای ایراد یک خطابه 
حماسی و پرشور فراهم  شده است.  یزید جشن پیروزی 

بر پا کرده و اعیان و اشراف و سفرا را دعوت کرده بود و 
دســت از پا نمی شناخت. اسرا و خاندان اهل  بیت)ع( 
وارد این مجلس شدند. زینب)س( اشعار کفرآمیز یزید 
را شنید، شراب نوشیدن او را دید و تازیانه خلیفه بدمست 
را بر لب و دندان جگرگوشه پیغمبر)ص(مشاهده کرد. 
از سوی دیگر ناله های رباب، سکینه، فاطمه، ام کلثوم و 
سایر زنان و کودکان را به گوش شنید، و شرایط سخت 
امام سجاد)ع( را نیز نظاره گر بود. حال با این شرایط و 
روحیه سخنرانی کرد! حضرت زینب)س(  در برابر یزید 
ایستاد و با بانگ رسا ندا سر داد: »فالعجب کل العجب 
بقتل حــزب الله النجبا بحزب الشــیطان الطلقاء؟!« 
عجبا و شگفتا از کشته شدن حزب الله نجیب و اصیل 
به دست حزب الشیطان آزادشــدگان! اوج شکوه این 
خطابه در آن قسمت نمایان است که زینب)س( در کمال 

ایستادگی و شخصیت بدون آنکه ذره ای، عظمت خود 
و خاندان خویش را فراموش کرده باشــد، می فرماید: 
»ولئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، انی الستصغر 
قدرک، واســتعظم تقریع، واستکبر توبیخک«! اگرچه 
دست روزگار امروز مرا به صورت یک زن اسیر در اینجا 
حاضر کرده است، ولی من تو را کوچک تر از آن می دانم 
که با تو هم صحبت شــوم و توبیــخ و مالمت کردن تو 
بر من بسی گران اســت و جرایم تو را برشمردن، بر من 
بسی دشوار خواهد بود! »فکد کیدک، واسع سعیک، 
فواللــه ال تمحــو ذکرنا والتمیت وحینــا والیدحض 
عنک عارها!« هر کید و مکــری داری، به  کار گیر و هر 
نیرویی داری بسیج کن. به خدا سوگند تو نمی توانی نام 
با عظمت ما را از تــارک فلک محو نمایی، و نخواهی 
توانســت بلندای عظمت و شکوه وحی این خاندان را 

از بین ببری. همچنین غیرممکن است لکه ننگی را که 
از این طریق بر دامن تو و خاندانت نشســت، بزدایی و 

آثارش را به فراموشی بسپاری!

 Bقاموس زینب وار
این فراز از خطابه حضرت زینب)س( حاکی از بلندای 
همت، احساس هویت و کمال شجاعت زینب است. 
گویی در قامــوس وجود زینــب)س(، ذره ای ترس و 
احساس وحشــت نمی گنجد و با این حماسه کوبنده 
چه بســا به دست دژخیمان یزید، سر به نیست شود!  به 
 راســتی، حضرت زینب)س( در فصاحت و بالغت، 
زهــد و عبادت، فضیلت و شــجاعت و ســخاوت، 
شبیه ترین مردم به پدر خود حضرت علی)ع( و مادرش 
ما یرید الله 

ّ
حضرت زهــرا)س( بود و باید گفــت: »إن

لیذهب عنکم الرجس أهــل البیت ویطهرکم تطهیرا« 

)احــزاب /۳۳( و زینــب)س( از این اهــل بیت)ع( 
اســت!  حضرت زینب)س( با این خطابه، چنان شور 
و حماســه ای آفرید که یزید حتــی از درون کاخ مورد 
اعتراض قرار گرفت و فرزندان و خانواده اش به شــدت 
او را مالمت کردند؛ به گونه ای که به روایت تاریخ، یزید 
دســت و پای خویش را گم  کرده و به خود می پیچید. 
شــگفت آنکه وقتی صحنه و جو سیاسی عوض شد و 
غرور پیروزی آنان به سرافکندگی و شکست مبدل شد، 
هر یک گناه را به گردن دیگری می انداخت. عمر ســعد 
می گوید، کار عبیدالله بود و عبیدالله می گوید، کار یزید 
بود و برعکس یزید می گوید کار عبیدالله بود!  این تغییر 
شرایط نشان می دهد، وضعیت کوفه و شام به طورکلی 
عوض شد و اسرا توانستند نقش خود را در رساندن پیام 

عاشورا به خوبی ایفا کنند.

بررسی و تحلیل زندگانی بزرگان و شخصیت ها اثر عمیقی 
در شــکل گیری کنش هــا و واکنش های انســان خواهد 
داشت. از جمله شخصیت هایی که می تواند برای جهانیان 
و به ویژه آزادگان اســوه و الگوی درخشــان باشد، وجود 
مقدس حضرت زینب کبری)س( است. ابعاد شخصیت 
حضرت زینب)س( از جهات گوناگون شایســته تحلیل و 
بررسی است. از القابی که فرهیختگان به حضرت داده اند 
تا حدودی می توان به عظمت شــخصیت ایشــان پی برد. 
زینب)س( از کودکی در دامن رسول الله )ص( رشد کرده 
و دوران نوجوانــی و جوانی را در مکتب امیرمؤمنان)ع( و 
زهرای اطهر)س( پرورش یافته اســت. زینب در بوته های 
دشــوار فراز و نشــیب زندگی آب دیده شــده و با صبر و 
صالبت آشنایی دیرینه دارد و با همین سابقه وارد ماجرای 
کربال و دوران اســارت می شــود. زینب در ماجرای کربال 

چنان شــخصیت متعالی و برجسته ای از خود نشان داد که 
هر انسان آزاده ای را به تحســین و تعظیم وا داشت. آری! 
زینب قله ای بلند در بحری بی کران است وهم اوست که آن 
خطابه های پرشور و حماسی را در کوفه و شام ایراد می کند 
و هم اوســت که دیواره سکوت را شکســته و موج آفرین 

می شود و جریان تاریخ را دگرگون می کند.

 B)سیره سیاسی زینب کبری)س
بعد از شــهادت امام حسین)ع( شــخصیت اجتماعی و 
سیاســی حضرت زینب)س( تجلی خاص یافت. تحلیل 
ویژه ای کــه نخبگان از شــخصیت زینــب )س( دارند، 
خیره کننده اســت. ادیب فاضل حســن قاســم در کتاب 
»السیده زینب« می نویسد: »سیده زینب طاهر، پاک و منزه 
و دارای شــریف ترین نســب و بزرگوارترین حسب است. 

کامل ترین نفس و پاک ترین قلب اســت. آثارش آشکار و 
واضح است. رمز حق و حقیقت در جلو چشمش آشکارا 
بود. رمز شــجاعت و رمز مروت و فصاحت در زبان و بیان 
نیرومند، نمونه بارز زهد و ورع و عفاف و شــهامت بود. و 
این ویژگی ها و سیمای او برای همگان می درخشد و عبرت 
خواهد بود.« همچنین در بخش دیگری می نویســد: »اگر 
در جست وجوی زنان شــهیر و باشخصیت باشیم، زینب 
ســرور آنان است و اگر درصدد برشمردن فضایل باشی، از 
وفا و ســخاوت و صدق و صفا و شجاعت و و معرفت و 
عبادت و الهام بخش بودن و زهــادت، پس زینب بهترین 
مثال برای فضیلت است، به تمام مظاهر آن!« زینب)س( 
در عصر خود، بر تمام جریان های سیاسی و تبلیغی تسلط 
کامل داشــت و این اندازه احاطه و اشراف بر جو سیاسی 
زمانه خود، مانع از استبداد امویان می شد. زینِب کبری)س( 

که همواره در تــالش برای باال بردن ســطح آگاهی مردم 
بود، رویارویی اســالم اصیل و اسالم دروغین را مواجهه 
اسالم و کفر می دانســت و در این منظر، حقایق تاریخی را 

آشکارمی کرد.

 Bخطبه ، میدان جهاد
در همین راستا، روزی حضرت زینب)س( در مدینه خطبه ای 
ایراد فرمود که در آن مردم را به قیام برای خونخواهی شهدای 
کربال دعوت کرد. وقتی حاکم مدینه مطلع شد، به یزید نامه 
نوشــت و مطلب را چنین به اطالع او رســاند: »همانا که 
وجود او )زینب( در میان مردم مدینه اذهان را می آشــوبد. 
او زنی ســخنور، عاقل و خردمند اســت و عزم کرده تا با 
هوادارانش انتقام خون حسین را بگیرد.« یزید به او دستور 
داد میان حضرت زینب)س( و مردم مدینه جدایی بیندازد. 

او نیز به آن حضرت اعالم کرد، از مدینه خارج شود و در هر 
جای دیگری که مایل است، زندگی کند.

تاریــخ گــواه این اســت کــه خطبه هــای حضرت 
زینب)س( به تعبیــر رهبر معظم انقــالب »جهاد تبیین« 
بود؛ به عبارت دیگر با شهادت حسین بن علی)ع( رسالت 
زینب ـ که همانا روشــن کردن حقیقت عاشورا بود ـ آغاز 
شد و حضرت با خطبه های بلند و فاخر در شام و دستگاه 
طاغوتی یزید برای تبیین قیام امام حســین)ع( کوشید؛ از 
این  رو »جهاد تبیین« موضوعی است که ماه های اخیر در 
بیانات حضرت آیت الله خامنه ای بارها مورد تأکید و اشاره 
قرار گرفته است و رهبر فرزانه انقالب اسالمی ابعاد مختلف 
آن را توصیف کرده اند. ایشان فرموده اند: »جهاد تبیین یک 
فریضه است. »جهاد تبیین« یک فریضه  قطعی و یک فریضه  

فوری است و هرکسی که می تواند]باید اقدام کند[.«

ینب)س( بودن و حضرت ز پیر

رسوا سازی  در شام
حضرت زينب)س( چگونه ادعاهای خلیفه جائر اموی را باطل کرد

در تاریخ اسالم، زنان مؤمن و فداکار بسیاری بودند 
که با حضور فعال در صحنه های حســاس سیاسی 
و اجتماعی، مســیر تاریخ را تغییــر دادند؛ از جمله 
این زنان، حضرت زینــب)س( بود که با حضور در 
نهضت کربال، مسئولیت بزرگی را بر عهده گرفت. از 
این  رو باید اذعان کنیم عاشورا را حسین  بن علی)ع( 
پدیــد آورد، امــا بحق حضرت زینــب)س(  نقش 
مهمی را در پرورش این قیام ایفا کرد. با شهادت امام 
حسین)ع( رسالت بزرگ زینب کبری)س( آغاز شد. 
در آن زمان حضرت در آستانه 55 سالگی بودند و با 
گذشت پنج ماه دوری از وطن و نیز پشت سر گذاشتن 
واقعه بزرگی، چون عاشــورا در سخت ترین شرایط 
جسمی و روحی قرار داشتند؛ اما باید بزرگ ترین و 

خطیرترین مسئولیت ها را عهده دار می شدند. 
به تعبیر اهل معرفت، قیام عاشــورا به دو مرحله 
تقسیم می شود. آنها مرحله نخســت را در مبارزه، 
جهاد و شــهادت تعریف کرده اند و مرحله دوم را با 

اهمیت تر دانسته اند؛ چراکه پیام رسانی و بیدارگری 
وجه دوم واقعه بزرگی؛ چون عاشوراســت که اجازه 
نداد این قیام تنها در مرحله مبارزه و شهادت خالصه 
شــود. به روایت تاریخ، پیش از ورود اهل بیت امام 
حســین)ع( به مدینه، کســی از رویداد کربال خبر 
نداشــت و این بی خبــری مردم در کنــار امکانات 
تبلیغاتــی یزیدیان می توانســت قیام عاشــورا را با 
خطر تحریف مواجه کنــد و آل یزید به گونه ای از آن 
بهره برداری کند که کمترین ضرر و تهدید را برای شان 
در برداشته باشد و نتیجه این می شد که امروز پس از 
1400 سال از آثار و برکات نهضت امام حسین)ع( 

محروم بمانیم.

 Bشکست یزید در تحریف تاریخ
بــه همین دلیل نقش حضرت زینــب)س( در زنده 
ماندن حقیقت عاشــورا بی بدیل است. پس از ورود 
به مدینه، اگرچه اهل بیت امام حسین)ع( به اسارت 

درآمدنــد؛ امــا در کوتاه ترین زمــان ممکن، ندای 
حق طلبی سر دادند و با ظلم ستیزی از مظلومیت امام 
حسین)ع( و یارانش دفاع کردند تا بدین سان، فریاد 
به شهرهای  را  عدالت خواهی حســین بن علی)ع( 
بسیاری رساندند. به تعبیر امروز رهبر، این روشنگری 
حضرت زینب)س( بود که حقیقت را »تبیین« کرد و 
مانع از تحریف واقعه عاشورا شد تا جایی که در مدت 
کوتاهی یزید دریافت با اسارت اهل  بیت)ع( نتوانسته 
است اهداف شوم و از پیش تعیین شده خود را محقق 
کند و روزبه روز چهره او نزد مردم منفورتر می شود؛ 
به همین دلیل در برخورد با اهل  بیت امام)ع( تغییر 
روش داد. او ابتدا خانواده حســین بن علی)ع( را از 
خرابه های شــام به کاخ خود دعوت کرد و سپس به 
آنها اجازه داد برای امام حســین)ع( و دیگر شهدای 

کربال مراسم عزاداری و سوگواری برپا کنند. 
همچنین به امام ســجاد)ع( احترام گذاشت و با 
حفظ شــأن خانواده امام)ع( آنها را روانه مدینه کرد. 

یزیــد که در برابر تبیین حقیقــت و روایت واقعی از 
قیام کربال بــه زبان شــخصیت قدرتمند حضرت 
زینب)س( مجال هرگونــه اقدام در جهت تحریف 
تاریخ کربال را از دســت  داده بود، تالش می کرد ابن 
زیاد را مقصر اصلی قیام نشان دهد و خود را از گناه 
به شهادت رساندن امام حسین)ع( تبرئه کند که البته 
با فداکاری اهل  بیــت امام)ع( به این هدف خود نیز 

دست نیافت.

 Bچهره منفور قیام تبرئه نشد
بنابرایــن برخالف تصــور یزیدیان، اســارت اهل  
بیت امام حســین)ع( به خصــوص حضرت زینب 
کبــری)س( نه تنهــا مانــع تحریف نهضــت امام 
حســین)ع( در آن زمان شــد؛ بلکه در طول تاریخ 
هم واقعه کربــال را از هرگونه تحریفی در امان نگاه 
داشت. تاریخ خود گواه این است که در طول سالیان، 
برخی از متعصبان زمانه ســعی داشــتند در واقعه 

کربــال، نقش یزید را کمرنگ کننــد و بر جنایات و 
خباثت او سرپوش بگذارند تا به نحوی چهره منفور 
قیــام را تبرئه کنند. در این میان حتی، عده ای یزید را 
مجتهد معرفی کرده و بیان داشتند؛ او در کشتن امام 
حسین)ع( خطا کرده است؛ از این  رو گناهی متوجه 
او نیست! غافل از اینکه کشــتن فرزند پیامبر )ص( 
و کســی که رســول خدا)ص( او را ســرور جوانان 
 بهشت معرفی کرده است، جای اجتهاد و رأی و نظر

 نیست.
آثار و نتایجی که شهادت امام حسین)ع( و یارانش 
و اسارت اهل  بیتش بر جای گذاشت، آن چنان واضح 
و روشــن اســت که گاهی بر اثر فــرط ظهور برای 
گروهی موجب غفلت می شود. موفقیت و شکست 
هر حرکت و قیامی در مقایسه با اهداف آن قیام باید 
سنجیده شود و شکی نیست که امام حسین)ع( جز 
زنده نگه داشتن اسالم هدف دیگری نداشت و در این 

راه به موفقیت کامل رسید.

ینب)س(   تبیین حماسه کربال و نقش حضرت ز

اکبر کریمی
کارشناس سیاسی
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سیاست
۱۰

 هیئت صلح و مذاکره

  

تقویــم تاریخــی انقالب اســالمی در این 
ایام در ســال 135۹ درگیر جنگ تحمیلی 
بــود و رژیم متجاوز بعث عــراق به قلمرو 
ایران تجاوز کرده بــود و بخش های مهمی 
از شــهرهای پنج اســتان مرزی ایران را در 
اشغال خود داشــت. آنها وقتی با مقاومت 
غیرمنتظره  ایران در جبهه های جنگ روبه رو 
شدند، برای ســرپوش گذاشتن به جنایات 
و تجاوزگری هــای خــود بــا بهره برداری 
تبلیغاتی و سیاســی در پنجم مهرماه 135۹ 
اعــالم کردند، از هر نوع پیشــنهاد صلح و 
میانجی گری استقبال می کنند. در حالی که 
متجاوزان بعثی در اثــر مقاومت نیروهای 
رزمنده مردمی در همان ابتدا دچار شکست 
فاحشی شــده مذاکره  و مصالحه را به نفع 
خــود تلقــی می کردنــد. در وضعیت این 
چنینی وزیــران خارجه کشــورهای عضو 
سازمان کنفرانس اسالمی که برای شرکت 
در اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان 
ملــل متحد در نیویورک به ســر می بردند، 
در تاریــخ چهــارم مهرماه 135۹ جلســه 
فوق العاده ای تشــکیل دادند تا کمیته ای با 
نام کمیته »صلح اســالمی« تشکیل دهند. 
اعضای ایــن کمیته مأمور میانجی گری بین 
ایران و عــراق برای پایان دادن به جنگ بین 
ایران و عراق شدند. در 7 مهرماه هم دبیرکل 
ســازمان کنفرانس اسالمی به همراه هیئتی 
به ایران و عراق ســفر کردند. مواضع ایران 
ازسوی رئیس جمهور و نخست وزیر اعالم 
شد و بنی صدر در مقام رئیس جمهور گفت: 
»میانجی گری بین حق و باطل بی معناست 
و ایــران در طرف حق قرار دارد.« شــهید 
رجایی هم در مقام نخست وزیر رئیس هیئت 
دولت گفت: »ما میانجی گری را نخواهیم 
پذیرفت. این جنگ، جنگ کشــور با کشور 
نیســت. جنگ عقیده با عقیده است. چون 
ما از انقالب مان دفاع می کنیم و عراق را نیز 
دشــمن انقالب مان می دانیم.« اما عراق در 
وضعیت متفاوت قرار داشــت. صدام برای 
انجام مذاکرات مســتقیم یا غیرمستقیم با 
هر ســازمان بین المللی اعالم آمادگی کرد؛ 
هرچنــد در عرصه عمل هیــچ اتفاقی جز 
بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی عراق از این 

موضع گیری روی نداد. 
در ادامه در 2۹ مهرماه 135۹ هم هیئت 
دیگری از ســوی کنفرانس اسالمی راهی 
ایران شــد و این بار با امام خمینی)ره( هم 
دیدار و گفت وگو کردند که حضرت امام)ره( 
فرمودند: »اآلن جنگ در ایران اســت و این 
خود دلیــل تهاجم ]عراقی ها[ بر ماســت 
و اگــر ما مهاجم بودیــم، در عراق بودیم.« 
هیئــت دیگری با عنوان کمیته حســن نیت 
چندیــن بار به ایران و عراق ســفر کردند و 
طی چندین جلسه درباره جنگ گفت وگو و 
مذاکره کردند؛ اما به دلیل نداشتن قاطعیت و 
محکوم نکردن تجاوز آشکار عراق به قلمرو 
ایران عمال ًکاری از پیش نبرد و موفقیتی به 

دست نیاورد.
ســازمان ملل متحد هــم هیئت هایی 
برای میانجی گری و برقراری صلح به ایران 
فرســتادند و در مهرماه »کورت والدهایم« 
دبیرکل وقت ســازمان ملــل نماینده ای به 
ایران و عراق اعزام کرد تا برای پایان دادن به 
جنگ راه حل مناسبی پیدا کند. این نماینده 
»اوالف پالمه« نخســت وزیر سوئد بود که 
در مهرماه سال 135۹ تا 1361 در مجموع 
پنج بار به منطقه سفر کرد. نتیجه این سفرها 
و تالش های وی آزادی عده ای از اســیران 
جنگی دو کشــور بود. در واقــع، مجموع 
متعــدد هیئت های  و ســفرهای  تالش ها 
حسن نیت برای صلح بین ایران و عراق به دو 
کشور نتیجه شایان توجهی در پی نداشت و 
بیشتر آنها نتوانستند اصل بی طرفی را رعایت 

کنند.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

»منصب فروشی« یکی از بدعت های 
ناروایی است که رجال و سیاستمداران 
رژیم هــای گذشــته، در دســتگاه های اداری 
مملکت داشته اند و هدف آنان تأمین منافع مادی 
خود و ارضای تمایالت شــاهان عصر خویش 
بوده است. این رویه در طول تاریخ سلسله های 
شاهنشاهی ایران سابقه دارد و بارزترین آن در 
دوره سلطنت قاجار وجود داشت. حقیقت امر 
این بود که مشاغل و مناصب در دوره قاجاریه، 
به ویژه از سلطنت محمدشاه به بعد، به مزایده 
گذاشته می شــد و هر کس که با تهیه مقدمات 
الزم پول بیشتری به منزله پیشکش به صدراعظم 
و از طریق او یا خلوتیان شــاه به شــخص شاه 
تقدیم می کرد، می توانست شغل مورد نظر خود 
را به دست آورد. همین شخص پس از انتصاب، 
مکلف می شد پیشکشی های ماهانه یا ساالنه 
 تقدیم  کند تا بر ســر کار بماند. 

ً
خــود را مرتبا

پرداخت رشوه های موردنظر، او را از هر گونه 
مؤاخذه و بازخواست شــاهانه در قبال رفتار و 
کردارهای ناروا با زیردستان و عامه مردم مصون 
می داشت. هر وزیر یا مأمور عالی رتبه دولت، 
پس از آنکه به شرح باال بر سر کار می آمد، همان 
رویه را دربــاره انتخاب اعضــا و کارمندان و 
کارکنان مربوط به شغل خویش دنبال می کرد و 
با دریافت رشوه ها و پیشــکش های بعدی در 
مســابقه ترویج فساد در دستگاه دولت شرکت 
می جست و کارمندانی که به زوِر تقدیِم رشوه و 
پیشکشی به مشاغلی منصوب می شدند، از راه 
تعــدی و تجاوز به مال مردم بیش از آنچه را که 
داده بودند و می دادند، به دســت می آوردند. به 

این ترتیب، دســتگاهی که به نــام دولت برای 
خدمت به مردم به وجود آمده بود، در حقیقت 

وسیله استثمار مردم بود.
همین شــیوه و مرام به نوعی دیگر در دوران 
پهلوی نیز ادامه یافت. »حســین فردوست« از 
ســردمداران دوران پهلوی در خاطرات خود 
می گوید: »حاکمان رژیم پهلوی به ویژه شاه و 
درباریان دلیل برکناری سلطنت قاجار و خلع 
احمد شــاه را تن پرور و فاســدبودن آنان بیان 
می کردند؛ اما فســاد، بی بندوباری، زورگویی، 
قانون ستیزی و منصب فروشــی و... پهلوی ها 
به اندازه ای گســترش یافت کــه از این بابت، 
روی پادشــاهان و رجــال قاجاری را ســفید 
کردند. اگر در دوره قاجار، شــاه و صدراعظم 
منصب فروشــی می نمودنــد، در دوره پهلوی 
عالوه بر محمدرضا، خواهران و برادرانش نیز 
به این تجارت ُپر منفعت روی آوردند. اشــرف 
 پول می گرفت و شغل می داد، از وکالت تا 

ً
رسما

وزارت و سفارت، و هیچ ابایی نداشت. سپس 
دســتور می داد که در زمان اشتغالت هر کاری 

می خواهی بکن و این قدر به من بده.«

وشان منصب فر
   دهلیز    

مروری بر  فساد در رژیم دیکتاتوری پهلوی
انگلیسی ها هر چند پس از اسپانیایی ها، پرتغالی ها 
و فرانسوی ها وارد ماجرای استعمارگری شدند، 
اما خیلی زود گســتره نفوذ و اشغالگری خود را 
در سراســر جهان گســتراندند. گام های ابتدایی 
اســتعمار انگلیس در آمریکای شمالی برداشته 
شد؛ اّما سفرهای اکتشافی کشتی های انگلیسی 
به قاره آمریکا، جز ورود به چندین مستعمره نشین 
در ســواحل غربــی آمریکا نتیجه ای نداشــت؛ 
به ویژه آنکه اســپانیایی های پیشگام در این زمینه، 
ســرزمین های ثروتمندی را فتح کرده بودند و به 
ت از آنها محافظت می کردند. با این حال، 

ّ
 شــد

انگلیسی ها به مرور بخش های زیادی از کانادا را 
تصّرف کردند و سال ها بعد توانستند بر سواحل 
شرقی سرزمین آمریکا تسلط یابند و ایالت هایی 
را در آنجا از آن خود کنند و بر رقبای اســپانیایی، 
فرانسوی و هلندی خود غلبه کرده و به قدرت بدون 
رقیب آمریکای شمالی بدل شوند. با ورود به قرن 
هجدهم، تغییر اساسی در تمرکز امپراتوری بریتانیا 
از نیمکره غربی به نیمکره شرقی رخ داد و همزمان 
با کاهش نفوذ این کشــور در آمریکای شــمالی، 
شاهد افزایش حضور و نفوذش در شرق، به ویژه 
در هندوستان هستیم. هندوستان، برای انگلستان 
یک منبع ثروت بی کران بود. آنها از هندوســتان 
گندم، جو، پنبــه و برنج و همچنین طال، یاقوت، 
زمرد، الماس و... به انگلســتان صادر می کردند. 
با اینکه بریتانیا سیزده مستعمره مهم خود را پس 
از استقالل آمریکا در سال 1783م از دست داد؛ 
اّما گسترش مستعمرات در آسیا، آفریقا و اقیانوّسیه 
و پیروزی بر ناپلئون در ســال 1815م، بریتانیا را 
برای بیش از یک قرن بــه قدرت بالمنازع جهان 

تبدیل کرد و به آن کشور امکان داد، بیش از پیش 
حیطه قدرت خود را در جهان بگستراند. در این 
دوران، برخی از مستعمرات بریتانیا که جمعیت 
آنها مهاجر سفیدپوست بود، خودمختاری نسبی 
دریافــت کردنــد و برخی از آنان بــه قلمروهای 
بریتانیا تبدیل شدند. به واقع، انگلستان توانست 
اسپانیا را در قرن 16، هلند را در قرن 17 و فرانسه 
را در قرن 18 میالدی پشــت سر بگذارد و با تکیه 
بر قدرت نیروی دریایی، برتری خود را در جهان 
تحمیل کند. در سال 1885م، با برگزاری نشست 
برلین، هجوم برای فتح آفریقا از سوی کشورهای 
استعمارگر آغاز شد. در این دوره، شاهد حضور 
ســلطه طلبانه گسترده انگلیســی ها در قاّره سیاه 
هســتیم. امپریالیســم بریتانیا در مســابقه برای 
تصّرف  نواحی امید بخش و مناطق استراتژیکی 
مهّم پیروز شــد و 12/2۰۰/۰۰۰ کیلومتر مربع 
از اراضی آفریقا را گرفت. بریتانیا در آغاز ســده 
بیســتم، بزرگ ترین امپراتوری استعماری جهان 
 مستعمرات 

ّ
بود و در ســال 1۹۰۰، مساحت کل

و ســرزمین های وابســته به بریتانیــا، 1۰۹ برابر 
مساحت ســرزمین اصلی بریتانیا و جمعیت آنها 
8/8 برابر جمعیت این کشــور بود. بریتانیا 44/۹ 

درصد مستعمرات جهان را در اختیار داشت.

   حافظه    

 استثمارگر بدون رقیب
مروری بر چگونگی سلطه اروپاییان بر جهان

تقویم انقالب
مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

 بازگشت امام)ره( به قم
مراحل استقرار حکومت اسالمی و منطق امام خمینی)ره(   ـ ۳

پس از شکل گیری نظام جمهوری اسالمی، خیلی 
زود شاهراه های چرخش قدرت در ساختار سیاسی 
کشور شــکل گرفت و رهبر نهضت اسالمی ملت 
ایران بالفاصله امور کشــور را به رأی ملت سپرد تا 
آنان که همه کاره پیروزی انقالب اســالمی بودند، 
همه کاره تشکیل نظام جمهوری اسالمی و پیشبرد 
آن نیز باشــند. این جهت گیری برخاســته از نگاه 
رهبری الهی بود که در رأس این نهضت قرار داشته 
و با تمام وجود به ملت خویش اعتماد کرد. به همین 
دلیل از روز اول پیروزی نهضت، از مردم خواست 
تا در گام به گام فرآیند شــکل گیری نظام رأی و نظر 

خود را اعالم کنند.
در حالی که هنوز اولین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی نگذشته بود، چهار انتخابات و همه پرسی 
سراسری برای تعیین سرنوشت کشور برگزار شد که 
سومین آن همه پرسی قانون اساسی در آذرماه 1358 
بود. با اعتباریابی قانون اساســی با رأی حداکثری 
ریاســت جمهوری  انتخابات  برگــزاری  ملــت، 
بالفاصله رقم خورده و در بهمن ماه 1358 انتخابات 
برگزار شده و ابوالحسن بنی صدر به قدرت می رسد. 
در فاصله کمتر از 45 روز انتخابات مجلس شورای 
اسالمی نیز در اســفندماه 1358 برگزار می شود و 
نمایندگان مردم مســئولیت قانونگذاری را برعهده 
می گیرند. انتخاب بنی  صدر به ریاست جمهوری که 
خود مظهر لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی بود، طی 
ماه های بعد از ماجرای تســخیر سفارت آمریکا، 
مدعای تصفیه حساب با لیبرال های مذهبی را ابطال 

می کند.
حضرت امام)ره( خیلی زود به وعده هایی که در 
نوفل لوشــاتو داده بود، عمل کرد و پس از پیروزی 
انقالب اســالمی و با ایجــاد آرامش حداقلی و در 
اختیار قرار گرفتن امور کشــور از ســوی شورای 
انقالب و دولت موقت، امور کشور را به انقالبیون 
سپرد و در اسفندماه 1357 تهران را به قصد قم ترک 
کرد و پس از 15 ســال وارد این شهر شد. این اقدام 
به خوبی نشان می داد که هدف امام نظارت عالیه بر 
امور و کاهش مداخله در امور اجرایی کشور است 
و مادامی که مســئوالن کشــور بتوانند به خوبی به 
وظایف خود عمل کرده و قطار انقالب ملت را در 
مسیر درست به پیش ببرند، امام نیز ضرورتی برای 

دخالت مستقیم در قدرت نمی بینند. 
در این میــان درباره علــت عزیمت حضرت 
روح اللــه به قم بحث های مختلفــی در گرفت؛ از 
جمله آنکه در برخی از روزنامه ها نوشــتند دولت 
موقت دلش می خواســت امام در دسترس نباشد 
و به قم برود تا آزادی بیشــتری داشته باشد! صادق 
طباطبایی، از نزدیکان امام خمینی)ره( بازگشــت 
ایشان به قم را به پیشــنهاد حاج احمد آقا دانسته و 
می گوید: »سیداحمد آقاخمینی معتقد بود که امام با 
بازگشت به قم می تواند سر و سامانی به حوزه دهد 
و استقرار ایشــان در آن مرکز بیشتر به نفع انقالب 

است.« 
شرح ماجرا از دیدگاه مرحوم هاشمی رفسنجانی 
نیز شــنیدنی اســت: »اوایل اســفند 57 مقارن با 
تصمیم امام برای رفتن به قم است، بنابراین خیلی 
سریع به تشکیل قانونی نهادهای اصلی نظام اقدام 
کردند که البته در آن ایام معمول نبود که انقالب ها 
 شــکل گیری نهادهای 

ً
چنیــن کاری کنند و عموما

جدید نظام پروســه ای 1۰ـ15 ســاله بود. اعضای 
دولت موقت خیلی خوش شــان نمی آمد که ایشان 
در تهران باشند و از تصمیم امام خوشحال شدند. 
ما هم قبول داشــتیم که امام به قم بروند چون در قم 
هم به ایشــان دسترسی داشتیم و جای نگرانی نبود 

و نظر خودشــان هم آن بود که در قم باشند و ما هم 
پذیرفتیم.« 

هاشــمی در جایی دیگر می گوید: »خروج امام 
از تهران و اقامت در قم، دسترسی مرتب رهبران به 
ایشان را که مراجع مستقیم حل و فصل امور بودند 
کاهش داد. شــرایط تازه، نوعــی آزادی عمل بود 
که می بایســت برای بهبود امور از آن استفاده شود. 
امام از گروه خاصی به طور مشــخص جانبداری 
نمی کرد. البته، همــه از عالیق و رابطه های خاص 
ایشــان با رهبران حزب جمهوری اســالمی آگاه 
بودند؛ اما به راســتی وی ســعی در ایجاد انگیزه 

فعالیت برای همه نیروها داشت.« 
عباس شیبانی نیز معتقد است: »نظر حضرت 
امام)ره( این بود که کار را به افراد غیر معمم، محول 
کنند و در حد امــکان روحانیت در کارها دخالت 
مستقیم نکند... نظر امام)ره( این بود که ما نظارت 
می کنیم و دیگران مملکت را اداره بکنند و معممین 
هم خیلی وارد کار سیاسی نشوند که حوزه ها خالی 
 نظر امام )ره( این بود که شــورای 

ً
بشــود... اصوال

انقالب کارهای کشــور را انجام دهد. البته مسائل 
کلی با خودشان، مطرح می شد، بدین صورت که 
»شهید بهشتی« یا »شهید مطهری« به قم می رفتند 
یا تلفنی تماس برقرار می کردند. به هر حال در »قم« 

 نظارت می کردند؛ ولی نظرشان 
ً
هم که بودند کامال

ایــن بود که در حــد امکان روحانیت در مســائل 
سیاسی دخالت نکند.« 

ماندگاری حضرت امــام)ره( در قم چندان به 
طول نینجامید. بیماری قلبی حضرت امام موجب 
شد تا ایشان در دوم بهمن 1358 به تهران بیاید و در 
جماران ماندگار شود. مدت کمی بعد از رفتن امام 
به قم، تازه مشخص شد که حضورشان در تهران تا 
چه اندازه الزم و ضروری اســت و خودشان دیدند 
با توجه به وضعیت کشور باید در تهران باشند؛ اما 
آمدن شــان به دالیل مهمی از جمله همین فکرـ که 
بهتر است روحانیت در امور اجرایی دخالتی نداشته 
باشد و از دور به نظارت و ارشاد بپردازدـ حدود یک 
ســال به طول انجامید. جالب آنکه آقای هاشمی 
تأکیــد دارند: »گذشــت زمان ضــرورت حضور 
ایشــان را در تهران، برای ما مسجل تر کرد.     حتی 
آقای بازرگان، علی رغم خشــنودی اولیه که نسبت 
به رفتن امام به قم داشت، وقتی با     مشکالت روبه رو 
شد، خواستار حضور ایشان در تهران بود. جمعی 
از اعضای شــورای     انقالب نیز، چند بار پیشــنهاد 
برگشت ایشــان به تهران را مطرح کرده بودند، اما 
عملی نشد.« به واقع حضرت امام)ره( با تقاضای 

همه مسئوالن کشور بار دیگر به تهران بازگشتند.
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سیاست
۱۱

دین

 »خوف« و »رجا« از احوال عرفانی اســت که 
ماننــد دو بال ســالک را هــم از خواهش های 
نفســانی دور می کنــد و هم باعث امیــد او به 
وصال باری تعالی می شــود. خــوف، مترادف 
فارســی ترس و بیــم و به معنای احســاس و 
احتمال ناخوشایند برای انسان در آینده بر اساس 
نشانه های قطعی یا ظنی ناشــی از بروز خطر، 
ناامنــی از روی دادن نامطلوب یــا تصور آنها، 
و هراس اســت که به طور طبیعی، دردمندی و 
نگرانی را در پی خواهد داشت. »رجا« عبارت 
اســت از احساس راحتی قلب در نتیجه انتظار 
تحقق امری که محبوب و خوشایند است؛ البته 
در صورتی که بیشــتر اسباب و موجبات آن امر 
محبوب، محقق باشد؛ ولی هرگاه وجود یا عدم 
اسباب آن معلوم نباشد، به چنین انتظاری تمنا و 
آرزو گفته می شــود. اگر اسباب و علل پیدایش 
امر محبوب فراهم نبود و در عین حال شخص 
انتظــار تحقــق آن را دارد، به چنیــن انتظاری 
حماقت می گویند و هرگز مفهوم »رجا و امید« 

بر آن صادق نیست.
از الزامات مهم در جهاد تبیین، بیان واقعیت 
به گونه ای است که در مورد مشکالت جاری هم 
خوف و احســاس خطر داشته باشیم تا برای آن 
تالش کنیم و دچار خوش خیالی نشــویم و هم 
با بیــان نقاط مثبت، رجا و امید را در دل جامعه 
نسبت به آینده زنده نگه داریم. در حقیقت، باید 
در جهاد تبیین از سیاه نمایی و سفیدنمایی محض 

پرهیز کرد. یک ســویه نگری و فقط نقاط منفی 
یــا مثبت را دیدن، فهم انســان را دچار اختالل 
می کند و باید هر دو نگاه در کنار هم برای اصالح 
و رشد و توسعه کشور بیان و در نظر گرفته شود. 
رهبر معظم انقالب در دیدار با مســئوالن نظام 
جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 13۹۰/5/16 
در باره آفت یکجانبه نگری می فرمایند: »اگر این 
نقطه  مثبت را بیان کنیم، یک جور مسائل کشور 
را می فهمیم؛ اگر این نقطه  مثبت را بیان نکنیم، 
مسائل کشور را جور دیگری خواهیم فهمید. اگر 
فقط نقاط منفی را مشاهده کنیم ـ که البته نقاط 
 واقع بینی نیست؛ این 

ً
منفی وجود داردـ این طبعا

برآورد درستی از اوضاع کشور به ما نخواهد داد؛ 
منجر به ناامیدی می شــود؛ ضرر اجتماعی اش 
هم این است. بنده روزها ده بیست تا روزنامه را 
 همین طور یک مروری می کنم. بعضی 

ً
معموال

از روزنامه ها هر روزی چهار تا، پنج تا تیتر دارند 
که هر کدام از این تیترها کافی است دل یک آدم 
ضعیف را بلرزاند؛ منفی، منفی، منفی، منفی! 
این کار را دوست می دارند... نقطه  مقابلش هم 
همین جور اســت. یعنی غلبه دادن نگاه مثبت، 
بدون دیــدن نقطه  منفی، این هــم گمراه کننده 
اســت؛ موجب یک رضایتی در انسان می شود 
 این رضایت، رضایت کاذب اســت؛ 

ً
که احیانا

این هم درست نیست. نقاط منفی را هم باید در 
کنار نقاط مثبت دید.« بنابراین، زمانی که مجاهد 
عرصه جهاد تبیین به گونه ای متعادل و با لحاظ 
واقعیت و دیدن هم نقاط منفی و هم نقاط مثبت 
یک موضوع را بررسی کرد، تبیینش اثربخش و 

اعتماد جلب کن خواهد بود.

»اســتعاره« از جمله فناوری های قدرت نرم 
به شــمار می آید که تأثیرگذاری نرم افزارانه 
قــوی دارد. اســتعاره ها بــه مثابــه آتش پر 
حجم توپخانه ای هســتند که احساســات 
و افــکار جامعــه ای را در زمینــه یک واقعه 
یــا موضوع هدف قــرار می دهد. اســتعاره 
فنی اســت که کاربــرد عامــی در نفوذ نرم 
دارد و در نفــوذ اغوامحــور، گفتمانــی و 
اسطوره سازی استفاده می شود. گفتنی است، 
 در نفــوذ گفتمانی برای غیرســازی کاربرد 

دارد.
در اسطوره سازی نه تنها سنگ بنای درک 
و فهم اسطوره هاست، بلکه ساختار آنها را نیز 
شکل می دهد. وجه مشترک استعاره در همه 
اینها، هدف قراردادن روحیه زیباشــناختی و 

نظام شناختی افراد است. 
کارکــرد اســتعاره تحریــک و تهییــج 
احساسات یک فرد یا جمع برای نقش آفرینی 
آنهــا در صحنه هــای گوناگــون زندگــی 
اســت. وقتی یک نفر به ماه و شــیر یا دل او 
به ســنگ تشــبیه می شــود، احساساتی در 
او نســبت به آن اشــخاص شــکل می گیرد 
 که در اقبــال یا اعراض از تعامــل با او مؤثر

 است.
 بر این پایه، بازیگران نفوذ با اســتفاده از 

استعاره ها، احساس و درک جذاب در عین 
حال کاذبی را برای مخاطبان شــان نسبت به 
یک موضوع از یک ســو و تنفــر و بیزاری از 
موضــوع مخالف آن از ســوی دیگر فراهم 
می آورند. »ارین استوتر« و »دبوراه ویلز« در 
کتاب شان با نام »جنگ با استعاره: رسانه ها، 
تبلیغــات و نژادگرایی در جنگ علیه ترور«، 
توضیح داده اند که چگونه استعاره ها، تفاسیر، 
اخبار و سخنرانی های سیاسی، یک دشمن، 
مخالــف، نژاد، مذهــب و گــروه قومی را 
غیرانسانی می سازد.)استوتر و ویلز، 1388: 

)186
آنچه اشــاره شد، استعاره از نوع مفهومی 
است؛ اما نوع دیگری از استعاره وجود دارد 
که به آن اســتعاره تصویری گفته می شــود. 
این اســتعاره برای اشــاره به مجموعه ای از 
تصاویر نمادین اســت که در مجاورت هم 
قرار گرفته اند و مفهومی تشبیهی یا استعاره ای 
بیل، 1385: 1۰۰( هالیوود  دارند.)نیکولز، 
 از ایــن اســتعاره بــرای نظام ســلطه بهره 

می گیرد. 
اســتعاره های تصویری آخرالزمانی یکی 
از این موارد اســت که هالیوود از این طریق 
یک تصویر آخرالزمانــی غربی با محوریت 
آمریکا و ارزش هــای آمریکایی به مخاطب 
القــا می کنــد. در همه انــواع اســتعاره ها 
معانی ضمنــی وجود دارد کــه مروجان آن 
تالش دارند آن معانی ضمنی، احساســات 
 و نگــرش مخاطب خــود را تحــت تأثیر

 قرار دهد. 

چهره پنهان سیاست  ـ ۶۳

جذابیت ساز  استعاره های   
امیر قلی زاده

کارشناس  فرهنگی

جنگ روایت ها و جهاد تبیین  ـ ۲۶

سفیدنمایی و سیاه نمایی

خرد

   آفاق       تبیین    

   سیاست نامه    

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

تداوم آلودگی هوا در برخی شــهرها، به ویژه 
 همیشــگی 

ً
تهــران راـ  که البته پدیده ای تقریبا

اســت ـ باید از جمله چالش های نوظهور در 
ایران دانست که متأثر از تغییر شرایط اقلیمی، 
در کنار اســتفاده بی رویــه از منابع طبیعی در 
ایران رخ داده اســت؛ پدیده ای که می تواند بر 
تمامی جنبه های زیست انسانی تأثیر بگذارد. 
بنابرایــن، در مطلب پیش رو تالش می شــود 
ضمــن تبیین رابطه  اقلیم)شــرایط اقلیمی( و 
سیاست، ضرورت بازنگری در رابطه این دو، 
به ویژه از زاویه تأثیرگذاری تصمیمات سیاسی 

بر وضعیت اقلیمی کشور، واکاوی شود.

 Bرابطه اقلیم و سیاست
تأثیر وضعیت جغرافیایی، طبیعــی، آب  و هوایی و 
اقلیمی بر سیاست از دیرباز مورد توجه بوده است؛ به 
گونه ای که بزرگانی، چون ارسطو، مونتسکیو و ریمون 
آرون در این بــاره دیدگاه هایی را مطرح کرده اند. به 
طور دقیق تر، سیاست و حکومت در هر جامعه ای، 
فــارغ از ویژگی های فرهنگی، معرفتــی، الهیاتی، 
تاریخی، اقتصادی و... در بستر شرایط جغرافیایی و 
اقلیمی شکل می گیرد، که اگرچه انسان می تواند تأثیر 
این شرایط را کم و زیاد کند؛ اما می توان پذیرفت که 
این شرایط به صورت جبری بر سیاست و حکومت 
تأثیــر می گذارند. از نقطه نظری دیگر، ســرزمین، 
جمعیت، حاکمیت و حکومت، ارکان تشکیل دهنده 
موجودیتی به نام »دولت« به منزله کانون سیاســت 
هســتند. »ســرزمین« و »جمعیت« بــرای دولت 
شرط الزم و »حاکمیت« و »حکومت« شرط کافی 
تشکیل دولت هستند. بنابراین، مسلم است که بدون 
ســرزمین ـ که عنصر اقلیم نیز مرتبط با آن تعریف 
 بحث از دولت امکان  پذیر نیست. 

ً
می شود ـ اساسا

بنابراین، شرایط سرزمینی از جمله اقلیم را می توان 
از پایدارترین و مهم ترین عناصر تأثیرگذار بر دولت 

و سیاست در هر کشوری دانست. 

 Bتغییرات اقلیمی در ایران
آنچــه درباره رابطه اقلیم و سیاســت گفته شــد، 
درباره ایران نیز مصداق پیدا می کند و از این نظر، 
حکومت در ایران نیز از این قاعده کلی مســتثنی 
نیست و براین اســاس، باید پذیرفت که در ایران 
نیز این شــرایط بر حکمرانی تأثیــر می گذارد. با 
وجود این، یک واقعیت مهم درباره شرایط اقلیمی 
در ایران آن اســت که به نظر می رسد در سال های 
اخیر با تغییراتی مواجه شــده است. این تغییرات 

عبارتند از:
 از 

ً
1ـ تغییــر الگوی بارش، به ایــن ترتیب که قبال

 با افت محسوس بارش ها 
ً
اواخر زمســتان تقریبا

مواجه می شدیم، اما چند سالی است که در فصل 
بهار و تابستان با وقوع سیل مواجه می شویم.

2ـ ازدیاد ریزگردها، به نحوی که امسال به پدیده ای 
عمومی در کشور تبدیل شد. این در حالی بود که 
در سال های قبل به مناطق مرزی، مانند خوزستان 

محدود بود.
3ـ افزایــش دمای هوا. در واقع، به زبان ســاده و 
حتــی بدون اســتناد به داده های پژوهشــی دقیق 
می توان وقوع ایــن تغییرات در ایــران را به طور 
ملموس درک کرد که از جمله پیامدها و نمودهای 
آن تداوم شــرایط آلودگی و پاییز خشک در تهران 
اســت. نکته مهم در این زمینه آن است که وقوع 
این تغییرات، جنبه های مختلف حیات اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی کشور را دستخوش دگرگونی 
کرده اســت و چنانچه تدابیر الزم برای مقابله با 
این پدیده ها اندیشیده نشود، دیر یا زود، دامنه این 
تغییرات وســیع تر و عمیق تر شده و قابلیت ایجاد 

دگرگونی های بیشتری پیدا می کند. 
هر چند تغییرات مذکور که در قالب تغییرات 
اقلیمی)Climate Change( به مثابه یک نگرانی 
جهانی مورد مطالعه قــرار گرفته، اما بنا به برخی 
آمارها، رونــد این تغییرات در ایران ســریع تر از 
جاهای دیگر اســت. مطالعات صورت گرفته در 
این زمینه گویای آن است که برای نمونه، افزایش 
دمــا در ایران، بیش از متوســط جهانی اســت و 
همچنین، تولید گازهای گلخانه ای و بهره برداری 

از منابع آب زیرزمینی. 
تحلیل های موجود همگی گویای آن اســت 
که این تغییرات به طور عمده به دلیل بهره برداری 
بی رویه از منابــع در ایران رخ داده اســت. برای 
نمونه، بر اساس برخی آمارها، متوسط مصرف آب 
در ایران برای هر نفر در شبانه روز، 4۰ لیتر بیشتر 
از میانگین جهانی است یا الگوی کشت در ایران 
به طور عمده مناســب با شرایط اقلیمی نیست یا 
اینکه احداث صنایع در ایران نیز مناسبتی با شرایط 
اقلیمی مناطق احداث ندارد. برای نمونه، می توان 
به احداث صنایع آب بری، چون فوالد و کاشــی 
 در مناطق کویری ایران ایجاد 

ً
اشــاره کرد که اتفاقا

شده اند. مسلم اســت که این الگوی بهره برداری 
در زمینه های مختلف، با وضعیت اقلیمی تناسبی 
ندارد. در همین زمینه، می توان به شدت مصرف 
انــرژی در ایران هم اشــاره کرد که بنــا به اعالم 
»آژانس بین المللی انرژی«، ایران در زمینه شدت 
مصرف انــرژی، رتبه اول جهــان را دارد. این در 
حالی است که جمعیت ایران از بیشتر کشورهای 
جهان کمتر اســت. بنابراین، به عنوان یک نتیجه 
ابتدایی می توان گفت،تأثیرگذاری متغیر »شرایط 
اقلیمی« در ایران در تصمیم گیری های سیاســی، 
 اقتصادی، صنعتی و... چنــدان قابل توجه نبوده 

است. 

 Bسخن پایانی
باید گفت، تغییرات اقلیمی و تأثیرات مخرب آن 
به راحتی می تواند امکان زیست پایدار در ایران را 
با مشــکالت جدی مواجه کند. از این منظر، این 
تغییرات قادر به دستخوش تحول قرار دادن حوزه 
سیاســت به صورت اساسی است. اگر سیل های 
اخیر در کشور را نتیجه تغییرات اقلیمی بدانیم)که 
البته تصدیــق این ادعا نیاز بــه اظهارنظر و تأیید 
متخصصان این حوزه دارد(، به راحتی می توانیم 
آثار مخرب انسانی، زیرســاختی، اقتصادی و... 
این تغییرات را درک کنیم. بر این اســاس، برای 
مدیریت این تغییرات کــه به طور عمده پدیده ای 
انسان ساخت اســت، باید از هم اکنون چاره های 
مدبرانه اندیشــید. کانون این چاره اندیشی ها نیز 
می تواند این گزاره باشد: »در نظر گرفتن و لحاظ 
کردن شرایط اقلیمی در تصمیم گیری های سیاسی، 

اقتصادی، زیرساختی، توسعه ای و... .«
درواقــع، در کنــار برنامه ریزی های مختلف، 
باید به برنامه ریزی برای مدیریت سرعت تغییرات 
اقلیمی در ایران هم توجــه جدی صورت گیرد؛ 
امری که اگرچه تاکنون ناملموس بوده، اما اکنون 
ملموس و فراگیر شده و بیش از هر عامل دیگری 
قادر بــه ایجاد تبعات مخرب بــر حیات فردی و 
جمعی ایرانیان اســت. البته ناگفته پیداســت که 
همراهی و مشــارکت مردمی، به ویــژه در حوزه 
مدیریت مصرف منابع مختلف در کشــور الزمه  

موفقیت در این زمینه است.

 سیدمحمدکاظم یزدی  ـ ۵۴ 

 مشروطه و عدالت ایرانی 

 
در مرور درس های مشروطه از بیان رهبر 
معظم انقالب به پنج مورد اشاره شد. در 
ادامه درس های دیگــر این مقطع مهم و 
تأثیرگذار در گذشــته، حال و آینده ملت 

ایران را بیان می کنیم. 
6ـ مشــروطه و فرمول ایرانــی عدالت؛ 
دوران استبداد حکومت قاجار مردم را به 
جان آورده بود. مردم قیام کردند، دلسوزان 
جامعه قیام کردند؛ پیشرو آنها هم علمای 
دین بودنــد. در نجف، مرجــع تقلیدی 
مثل مرحوم آیت الله آخوند خراســانی؛ 
در تهران ســه نفر عالم بــزرگ ـ مرحوم 
شیخ فضل الله نوری، مرحوم سیدعبدالله 
بهبهانی، مرحوم ســیدمحمد طباطبایی ـ 
پیشوایان مشروطه بودند. پشتوانه  اینها هم 
دســتگاه حوزه  علمیه در نجف بود. اینها 
چه می خواستند؟ اینها می خواستند که در 
ایران عدالت برپا شــود؛ یعنی استبداد از 
بین برود. وقتی که جوش و خروش مردم 
دیده شد، دولت انگلستان که آن وقت در 
ایران نفوذ بسیار زیادی داشت و از عواملی 
در میان روشنفکران برخوردار بود، اینها را 
دید و نســخه  خودش را به اینها القا کرد. 
البته در بین همان دلســوزان هم عده ای از 
روشــنفکران بودند. حق آنها نباید ضایع 
شود؛ لیکن یک عده روشنفکر هم بودند که 
مزدور و خود فروخته و از عوامل انگلیس 
محســوب می شــدند. باری؛ مشروطه، 
قالب و ترکیب حکومتی انگلیس بود. این 
روشــنفکران به جای اینکه دنبال دستگاه 
عدالت باشند و یک ترکیب ایرانی و یک 
فرمول ایرانی برای ایجاد عدالت به وجود 
آورند، مشروطیت را سر کار آوردند. نتیجه 
چه شــد؟ نتیجه این شــد که این نهضت 
عظیم مردم که پشت سر علما و به نام دین 
و با شــعار دین خواهی بود، بعد از مدت 
بســیار کوتاهی منتهی به این شد که شیخ 
فضل الله نوری را در تهران به دار کشیدند. 
اندک زمانی بعد، ســیدعبدالله بهبهانی 
را در خانه اش تــرور کردند. بعد از آن هم 
سیدمحمد طباطبایی در انزوا و تنهایی از 
دنیا رفت. مشروطه ای که باالخره منتهی به 

حکومت رضاخانی شد!
7ـ شکست به خاطر سلب اعتماد متدینان؛ 
جریان فســاد اعم از فســادهای اخالقی 
و رواج منکــرات تا اقتصــادی و اداری و 
فرهنگی در یک جامعــه همانند موریانه 
پایه های مقبولیت و مشروعیت نظام فکری 
و سیاسی آن را می خورد. اما اگر به جد با 
آن مقابله و مبارزه شــود و مردم شاهد آن 
باشند، ولو کامل هم موفق نشوند، فساد و 
فاسد نمی تواند ریشه بدواند و نظام سیاسی 
را به چالش بکشد. رهبر معظم انقالب در 
این باره به واقعیت تاریخی زمانه مشروطه 
اشاره دقیقی دارند و می فرمایند: »یکی از 
عواملی که موجب شکســت مشروطیت 
در ایران شــد، این بود که متدینین بعد از 
مدتی احســاس کردند کأنه کار به سمت 
بی دینی پیش می رود. ...موجب شــد که 
متدینین و علما که در صفوف اول مبارزه  
مشروطیت بودند، به تدریج دلسرد شدند 
و کنار نشستند. وقتی چنین شد، نهضت 
شکست می خورد و مشروطیت شکست 
خورد. بعد از پانزده، شــانزده سال از عمر 
مشــروطیت، دیکتاتــوری رضاخانی به 
وجود آمد. این بســیار عبرت انگیز است. 
رضاخان قلدر و چکمه پوش کجا، شعار 
مشروطیت کجا؛ چقدر اینها با هم فاصله 
دارند! چرا این طور شد؟ چون اطمینان و 
اعتماد مردم مؤمن سلب شد؛ کنار نشستند 

و از صحنه بیرون رفتند. «

سیاست و  اقلیم 
 ضرورت بازخوانی و تحول در رابطه شرایط اقلیمی با تصمیم گیری های سیاسی

مصطفی قربانی
دکتری علوم سیاسی
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»پهپاد ســمپاش« که قابلیت 
پرواز بر اســاس نقشه مزرعه 
یــا بــاغ را دارد و اگــر از این 
ابزار در زمین هــای ناهموار، 
ماهور، شیب دار  تپه  کوهپایه، 
و غیر مسطح اســتفاده شود، 
می توان از ماژول رادار آن بهره 
برد. ایــن رادار فاصله پهپاد با 
ســطح محصول را ثابت نگه 
مــی دارد. گفتنی اســت، این 

پهپاد به گونه ای طراحی شــده که هر 7 دقیقه یک هکتار از 
مزرعه یا باغ را پوشش می دهد و هیچ نقطه ای دست نخورده 
باقی نمی گذارد؛ ضمن اینکه هیچ بخشی دو بار پوشش داده 

نمی شود.

سمپاش پهپاد 
دانش در خدمت صنعت کشاورزی

به طور کلی، وقتــی با پیامی 
روبــه رو می شــویم کــه بــه 
عقایدمان شباهت دارد، سریع 
آن را بــرای دیگران ارســال 
می کنیم؛ اما با سواد رسانه ای 
می آموزیم کمــی مکث کنیم 
و از خود چند سؤال بپرسیم؛ 
از جمله اینکه منبع ارسال این 
پیام چه کسی است؟ هدف از 
ارسال آن چیست؟ مخاطب او 

چه کسی است؟ 
چه ابزارهــا و تکنیک هایــی در آن بــرای تأثیرگذاری 
 اســتفاده شــده اند و در آخــر چــه تأثیــری می خواهــد

 بگذارد؟

ت جعلیا
سواد رسانه داشته باشیم

مهارت هــای مالی کــودکان و 
نوجوانان، درست مانند چتری 
در برابر باران های سیل آســای 
اقتصادی زندگی عمل می کند و 
به آنها احساس امنیت می دهد. 
»زیپــاد« نرم افــزاری مختص 
والدین است که امکان مدیریت 
و ارائه آموزش های مالی عملی 
به خانواده، نظارت بر فرزندان و 
یادگیری نکات والدگری را برای 

تمام پدر و مادرها فراهم می کند. ســامانه SFP یک نرم افزار 
کنترل والدین با نصب بسیار آسان است که با نصب آن بر روی 
گوشی تلفن همراه فرزندانتان به شما این امکان را می دهد تا از 

راه دور فعالیت های فرزند خود را تحت نظر بگیرید. 

یپاد  ز
اقتصاددانان کوچک

مجازستان

 ناصر کنعانــی، ســخنگوی وزارت امور 

خارجــه جمهوری اســالمی ایــران: باز 

گذاشــتن دســت و دهــان شــبکه ها 
بــرای  تروریســتی  رســانه های  و 
شرارت آفرینی علیه ملت ایران و تحریم 
صدا و ســیما و پرس تــی وی به منظور 
ممانعت از رســیدن رأی و نظر ایران به 
جهانیان، استمرار نقض فاحش حقوق 
ملت ایران از سوی دولت آمریکاست. 
جنایــات آمریــکا علیــه ملت هــا و 

دولت های مستقل پایان ندارد.

فیلم  فعال رســانه ای:  حسین مهدی تبار، 

شادی پس از برد انگلیس را دیدید؟ چرا 
مصدق سقوط کرد؟ چرا امیرکبیر کشته 
شد؟ چرا تکه های وطن از شرق و غرب 
و شمال و جنوب از میهن جدا شد؟ چرا 
ایران دهه ها استعمار شد و بارها اشغال؟ 

دلیلش همین وطن فروشی هاست.

وحیــد یامین پــور، دبیــر شــورای عالی 

جوانــان: این ولع ســیری ناپذیر برخی 

برای تخریب و آتش زدن و نابود کردن 
کشور چه نسبتی با یک جنبش و انقالب 
دارد؟ مگر بنا نیســت اینهــا در فردای 
خیالی براندازی در این کشــور زندگی 
کنند؟خیر! هــدف فقط جنگ داخلی، 
تجزیه و تبدیل ایران به زمین ســوخته 
اســت. این ناجنبش فقط برای ویرانی 

است و بس.

مرتضــی ســیمیاری، فعــال رســانه ای: 

گروهک های تروریســتی در کردستان 
که ایــن روزهــا شــعار زن، زندگی و 
آزادی می دهنــد، تا همین چند ســال 
قبل در خیابان به دختــران حمله کرده 
و آرایشــگاه های زنانه را آتش می زدند. 
ایــن صــدای رفراندوم خواهــی که از 
حلقوم بی بی سی می شنوید، همان نعره 
بیعت طلبی داعشی هاست. سوریه سازی 

به همین سادگی است!

رســانه ای:  فعــال  رجبــی،  علــی 

»آسوشــیتدپرس«، قــرارداد »جیمــز 
خود  تحقیقــی  خبرنــگار  الپورتــا« 
را کــه »به نقــل یک منبــع اطالعاتی 
آمریکایی« مدعی شــده بود »روسیه به 
لهستان موشک شــلیک کرده« اخراج 
کرد؛ چون ممکــن بود این خبر جعلی 
موجب تشــدید جنگ شــود. ولی در 
ایران با »فوتبالیست/بازیگری« که مدام 
فیک نیوز استوری می کند، کار خاصی 

نداریم!

مرتضی طاهــری، مداح اهــل بیت)ع( و 

رئیس هیئــت مدیره خانه مداحان: »ما دل 

به غبار کینه ها نســپردیم/ ما گل که نه، 
زخم طعنه ها را خوردیم/ با عشق وطن 
به پیش چشمان جهان/ این حلقه اتحاد 

یعنی ُبردیم«

مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی: 

 مذاکره 
ً
کاخ سفید بیانیه داده است فعال

نمی کنیم. یاد 88 افتــادم که تلفن ها را 
جواب ندادند به امید موفقیت فتنه. این 
 برنامه 

ً
بار هم آشــکارا می گوینــد فعال

آشوب است و مذاکره نمی کنیم. حاال 
 از ایران انتظار 

ً
که تا ته خط رفته اند، طبعا

صبوری یا خویشــتن داری نباید داشته 
باشند. این روزها می گذرد... .

امین غفاری، فعال رسانه ای: قاتل اصلی 

پیرفلــک، علی کریمی اســت.  کیان 
اســتوری چند وقت پیش وی را ببینید. 
دســتور حملــه به ماشــین های پالک 
 شــخصی با شیشــه دودی را می دهد؛ 

چرا که ماشین خودشان است.

   پژواک       نرم افزار    

   نکته گرام    

   دانش بنیان    

مجازستانجهان

نوید کمالی
کارشناس رسانه

این پرســش همیشــه بوده که فالن کار ارزشمند و 
فاخر، چرا به گوشه ای افتاده و خریداری ندارد؛ اما 
در عوض کاالهای فکاهــی و بی ارزش صف های 
طویلی از مشــتری را به سمت خود کشانده است؟ 
به خوبی روشن اســت که این موضوع تنها در باب 
کاالهای تجاری و بازاری نیست؛ بلکه در فضاهای 
رسانه ای  بیشتر از هر چیز رخ نمایان کرده و بر کسی 

پوشیده نیست.
»میــالن کونــدرا« در یکــی از کتاب هایش به 
پدیده ای اشاره می کند به نام »جذابیت انکارناپذیر 
ابتذال«! او معتقد اســت، بســیاری از انســان ها، 
تمایل عجیبی به موضوعات ســطحی و دم دســتی 
دارند؛ مضامین کلیشــه ای، امور سطحی و نخ نما، 

سریال های اشک آور، حاشیه های زندگی هنرمندان، 
چیزهایی که با احساسات ما بازی کند و شعورمان 

را به بازی بگیرد!
»ابتذال« از ریشــه بذل کردن اســت؛ به معنای 
بــذل توجه به چیزی که در ذات، ارزش آن را ندارد. 
برای نمونه، شما اگر یک آفتابه را طالکوبی کنید، کار 
مبتذلی کرده اید. برای اینکه آفتابه، آفتابه است؛ حتی 

اگر طال باشد.
ابتــذال در تمام دنیا هــواداران فراوانــی دارد. 
موســیقی های نــازل، ولی پرطرفدار یــا فیلم های 
کــم ارزش هنری، ولــی پرفروش. در واقع بیشــتر 
محصوالت پرفروش از یک الگــوی ثابت پیروی 
می کنند و تمایل به ابتذال در مردم را هدف قرار داده 
 به جز مواردی استثنا، از ارزش هنری نیز 

ً
و معموال

محرومند.
ابتذال همواره دو ســر دارد؛ آنها که آن را تولید 

می کنند و آنها که آن  را مصرف می کنند. تا زمانی که 
تقاضا برای ابتذال وجــود دارد، عرضه آن در جهان 
ادامه خواهد داشت. شاید برای مقابله با ابتذال تنها 

راه، پرورده کردن سلیقه جامعه باشد.
در همین راســتا، نقل حکایتی از مثنوی معنوی 
چندان خالی از لطف نیست! مولوی داستان مردی را 
می گوید که هنگام عبور از بازار عطرفروشان، ناگهان 
بر زمین افتاد و بیهوش شد. مردم دور او جمع شدند 
و هر کســی چیزی می گفت، همه بــرای درمان او 
تالش می کردند. یکی نبض او را می گرفت، دیگری 
گالب بر صورت او می پاشید و یکی دیگر عود و عنبر 
می ســوزاند؛ اما این درمان ها هیچ سودی نداشت. 
حال مرد بدتر و بدتر می شد و تا ظهر بیهوش افتاده 

بود و همه درمانده شده بودند.
در این بین، تنهــا برادرش فهمید که چرا وی در 
بازار عطاران بیهوش شده است؛ با خود گفت: من 

درد او را می دانم، برادرم دباغ اســت و کارش پاک 
کردن پوست حیوانات از مدفوع و کثافات است! او 
به بوی بد عادت کرده و مغزش پر از بوی سرگین و 
مدفوع است و با استشمام بوی خوب عطرها بیهوش 
شده است. سپس کمی سرگین بدبویی برداشت و به 
بازار آمد. مردم را کنار زد و کنار برادرش نشست و 
آن مدفوع بد بو را جلو بینی برادر گرفت؛ چند لحظه 

بعد مرد دباغ به هوش آمد! 
در حقیقت این تمثیل مردمی است که به فرهنگ 
نازل خو گرفته و از آثــار اصیل، هنر واال و فرهنگ 
فاخــر روی برگردان  هســتند؛ تا جایی کــه آنها را 
خسته کننده، سخت فهم یا غیرسرگرم کننده می دانند 
و از خوانــدن یک کتاب عالی، تماشــای یک فیلم 
هنری یا گوش دادن به یک موســیقی اصیل، نه تنها 
هشیار نمی شــوند؛ بلکه به بیهوشی عمیق رضایت 

می دهند!

   رسانه   

مغزهای زنگ زده با رنگ ابتذال  

 هوش مصنوعی 
اغتشاشات و 

بــا نگاهی بــه تقویم درمی یابیــم، بیــش از دو ماه از 
شــروع موج جدید ناآرامی های منتج به اغتشاش در 
کشــورمان گذشته است و بازیگران داخلی و خارجی 
از هر فرصت و دســتاویزی بــرای دمیدن بر آتش فتنه 
در کشورمان اســتفاده می کنند و هر روز در گوشه ای 
از خاک میهن عزیزمــان خون تعدادی از فرزندان این 

کشور را بر زمین می ریزند.
حال در چنین شــرایطی این سؤال در ذهن بخشی 
از نخبگان کشور شکل گرفته است که آیا پیش بینی و 
پیشگیری از ناآرامی های اخیر ممکن نبود؟! اگر بود، 
چرا شــرایط اینگونه پیش رفته و بــرای بیش از دو ماه 
کشور به جدی ترین شکل ممکن درگیر تهدیدآفرینی 
ســخت و نرم دشــمنان داخلی و خارجی شد؟ و آیا 
راهکاری برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی وجود 
دارد؟ نقش فناوری های نوین و خاصه هوش مصنوعی 

در این عرصه چیست؟!
پاســخ به این پرســش ها چندان مشکل نیست؛ 
چرا که از اوایل ســال جاری با دقت در ســه شاخصه 
»نرخ تورم«، »میزان دســتمزد« و »نــرخ بهره وری« 
و همچنین آرایش روانی و رســانه ای دشمنان پر کینه 
انقالب اسالمی پر واضح بود که در فصل پاییز شاهد 
رخدادهایی فتنه جویانه در کشور خواهیم بود! اما اینکه 
چرا این پیش آگاهی موجب سیاست گذاری پیشگیرانه 
نشد یا اگر شد، چرا آن چنان که باید مؤثر نبود، نیازمند 
پاسخگویی مدیران و مســئوالنی است که سال ها در 

مصدر امور بوده و هستند!
اما در پاسخ به این پرســش که آیا راهکاری برای 
پیشگیری از وقوع چنین بحران هایی وجود دارد، باید 

گفت، بله! چرا که در طول دو دهه گذشته دانشمندان و 
جامعه شناسان با تکیه بر فناوری اطالعات و ارتباطات و 
همچنین هوش مصنوعی راهکارهای متعدد و متنوعی 
را برای پیش بینی و ارائه پیش آگاهی به سیاست گذاران 

در حوزه وقوع ناآرامی های اجتماعی ابداع کرده اند.
در واقع، آنها در طول ســالیان گذشــته با تکیه بر 
ظرفیت های هوش مصنوعی و زیر مجموعه های آن، 
یعنی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، فناوری های را 
ابداع کرده اند که به واســطه آنها می توان احتمال وقوع 
جرم یا اقدام هنجارشکنانه را از سوی افراد یا گروه های 
مختلف پیش بینی کرد. این فناوری ها موجب پیش بینی 
اعمال مجرمانه و کنترل الگوهای رفتاری افراد جامعه 
می شود، البته آنچه بیان شد، شاید در ذهن بسیاری از 
ما به فیلم های علمی و تخیلی شــباهت داشته باشد، 
اما واقعیت این اســت که آنچه ما سال ها در سریال ها، 
فیلم های ســینمایی و حتی بازی های ویدئویی، مانند 
Watchdogs شــاهد بودیم، چند ســالی است که به 

حقیقت پیوســته و کشــورهایی، مانند چین به شکل 
گسترده از آن استفاده می کنند. 

البته ناگفته نماند که هنوز در بسیاری از کشورهای 
جهان ســازمان های امنیتی و انتظامی از راهکارها و 
روش های ســنتی برای پیش بینی و پیشگیری از جرم 
و ناآرامی های اجتماعی استفاده می کنند؛ اما با وجود 
فراگیــری فضای مجــازی و افزایش ســرعت تبادل 
اطالعــات و بروز جرایم گوناگون مبتنی بر این فضای 
نو بنیاد دیگر تنها با تکیه بر شم اطالعاتی و غریزه پلیسی 
نمی توان تأمین امنیت و ثبات یک جامعه یا کشــور را 
 نه تنها 

ً
تضمین کرد؛ چرا که در روش های سنتی عمدتا

پیش بینی دقیق ممکن نبوده؛ بلکه برای تشــخیص و 
مقابله با جرم و تهدیدات نیز به صرف زمان و تخصص 
زیادی بــرای جمــع آوری مدارک، تجربه و کســب 
اطالعات از شاهدان نیاز است که با این حساب برای 
استفاده از این ابزارها باید صبر کرد و به تماشا نشست 

تا جرمی به وقوع بپیوندد؛ از این رو نهاد مسئول همواره 
یک گام عقب تر از جرم آفرین خواهد بود.

باید به این نکته توجه داشــت که امروزه ثابت شده 
اســت، هزینه پیشگیری از وقوع جرم بسیار پایین تر از 
رسیدگی به آن است؛ به همین دلیل نیز نهادهای مسئول 
در کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری قابل توجهی 
در حوزه ابداع راهکارهای پیشــگیری از جرم با تکیه 
بر شناسایی زودهنگام زمینه ها و عوامل نقش آفرین در 
وقوع جرم انجام داده اند که بخش عمده آنها متمرکز بر 

توسعه هوش مصنوعی و تحلیل کالن داده بوده است.
تجربیات جهانی اثبات کرده اســت، با اســتفاده 
 ،)ML( از الگوریتم هــای مناســب یادگیری ماشــین
می تــوان الگوهای رفتــاری شــهروندان را در هنگام 
فعالیت های روزمره تحلیل کرد و با شناسایی تغییرات 
و الگوهای مشکوک و آسیب زا آنها را از گرفتار شدن در 
چالش های پیچیده و حتی انجام اقدامات تهدیدآفرین 

باز داشت.
باید به این نکته توجه داشت که وظیفه دولت و قوای 
عمومی در قبال مسئله مقابله با ناآرامی ها و اغتشاشات، 
 مجــازات کردن مجرمان و افــراد تهدیدآفرین 

ً
صرفا

نیســت؛ بلکه دولت ها موظفنــد در چارچوب اصل 
حاکمیت قانون و اصول ناظر بر صیانت از شهروندان 
به شکل بهنگام سیاست ها و رویکردهایی را در دستور 
کار قرار دهند که از وارد شدن صدمه و آسیب به افراد 
بی گناه جامعه پیشگیری کند. به عبارت بهتر، در عصر 
 نمی توان انتظار 

ً
جدید و به ویژه در شرایط بحران صرفا

داشــت که با ترس از مجازات می توان مانع تشــدید 
بحران آفرینی مجرمان و خاطیان شد؛ بلکه برای مقابله 
مؤثر با تهدیدآفرینان باید روش ها و رویکردهایی اتخاذ 
شــود که نه تنها ارتکاب جرایم به دســت مجرمان و 
خاطیان احتمالی را غیرممکن کند؛ بلکه در صورت 
وقوع شرایط شناسایی و برخورد بهنگام و منصافانه با 

آنها را فراهم آورد.
بدون شک، نهادهای مسئول باید به طور قانونمند و 
عادالنه از وقوع و استمرار جرایم و تنش آفرینی آگاهانه یا 
ناآگاهانه شهروندان جلوگیری کنند؛ چرا که هر جرمی 
در هر ســطحی در نهایت موجب تحمیل خســارت 
به اعضای جامعه می شــود. از ایــن  رو همزمان با به 
کارگیری ابزارهای نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی، 
ضروری است قانون گذاری مناسب و دقیقی نیز در این 
رابطه صورت پذیرد تا تمام فرآیند نظارت بر شهروندان 
بر اســاس قانون و مستند به آن باشــد و از تخلفات یا 
انحرافات فراقانونی احتمالی پیشگیری شود. با وجود 
چنین ســازوکار قانونی، این امکان فراهم خواهد بود 
تا داده هایی که از سامانه های نظارتی شهری و اداری، 
مانند دوربین های کنترلی یا امنیتی به دســت می آید، 
همه به شکل متمرکز پردازش شده و داده های کلیدی 
حاصل از آنها احصا شود و در دسترس سیاست گذاران 
کشور قرار گیرد تا آنها با تکیه بر این اطالعات روزآمد 
و دقیق تدابیــر الزم را برای حکمرانی مطلوب اتخاذ 
کنند و دیگر شــاهد وقوع رخدادهــای خرد و کالن 

تهدیدآفرینی، از جمله اغتشاشات اخیر نباشیم.

 نگاهی به کارکرد هوش مصنوعی در پیشگیری از وقوع ناآرامی ها 
و خشونت های سیاسی و اجتماعی

گروه مجازستان
صبح صادق
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بهاره صمدی
خبرنگار فرهنگی

 جشنواره ها 
و آینده فرهنگ و هنر

هر سال جشنواره های متعدد فرهنگیـ  هنری 
ملی و بین المللی در کشور برگزار می شود؛ 
جشنواره هایی که برخی اعتبار بیشتر و برخی 
اعتبار کمتری دارند. اعتبار این جشنواره ها به 
مسائل و مؤلفه های گوناگونی برمی گردد؛ از 
برگزارکننده جشنواره و داوران و هنرمندانی 
که در جشنواره حضور دارند، گرفته تا سابقه 
برگزاری آن و حتی جوایزی که در نظر گرفته 
می شود.  برای برخی شاید این سؤال مطرح 
باشد که تا چه حد این جشنواره ها می توانند 
در اعتالی فرهنگ و هنر کشــور تأثیرگذار 
باشــند؟ این تأثیرگذاری نیز به همان اعتبار 
جشــنواره ها باز می گــردد. بــرای نمونه، 
جشــنواره فیلم کوتاهی با نام عاشــورایی، 
سه دوره با هدف تشویق به خلق آثار هنری 
با نگاه نو نســبت به آیین های عاشورایی و 
پیام های حســینی برگزار می شــود. شاید 
ادوار زیادی از این جشنواره نگذشته باشد، 
اما حضور کارگردانی، مانند مجید مجیدی 
 به چنین جشنواره ای اعتبار می بخشد. 

ً
قطعا

به حتم هنرمندان جوان بسیاری هستند که 
دل شان می خواهد کارشان در جشنواره ای 
که مجید مجیدی مدیریتش را برعهده دارد، 
دیده شود. بنابراین جشنواره ها تأثیر مطلوبی 
در تولیــد آثار فرهنگی و هنــری فاخر و در 
نتیجه اعتالی فرهنگ و هنر کشور خواهند 
داشت. همانطور که اشــاره شد، جایزه ها 
نیز می توانند تشویق خوبی برای هنرمندان 
باشــند، حاال فرض کنید این جشــنواره و 
جایزه هایش متعلق به نوجوانانی باشــد که 
قرار اســت اثری هنری خلق کرده، دست 
به قلم شــده و متنی زیبا بنویســند، داستان 
بگویند، شعر بسرایند و بعد، از جایزه خوبی 
بهره مند شوند. به حتم چنین جشنواره  هایی 
نه تنها تأثیر زیادی در پیشرفت دانش آموزان 
در عرصه هــای مختلف خواهد داشــت؛ 
بلکه موجب می شــود خــود دانش آموزان 
نیز اســتعدادهای خود را بهتر شناخته و در 
جهت اعتــالی آن قدم بردارنــد. در واقع، 
می توان گفت بسیاری از همین مسابقه ها و 
جشنواره های دانش آموزی موجب می شوند 
دانش آموزان در عرصه های مورد عالقه شان 
تشــویق شــده و همین موضوع شــاید در 
انتخاب راه آینده شــان بــه آنها کمک کند. 
بنابراین، می توان گفــت برگزاری این قبیل 
جشنواره ها اقدام ارزنده ای در ابعاد فرهنگی 
و هنری به شمار می آید؛ البته شروطی دارد! 
برای نمونه، خوب است پس از اینکه در این 
جشنواره ها نوجوانان با استعداد را شناختند، 
از آنها حمایت کرده و در زمینه های مختلف 
فرهنگی از آنها اســتفاده کنند، جلساتی با 
حضور آنها برگــزار کرده و به کمک همین 
افراد با استعداد، کارهای فرهنگی مدارس را 
قوت ببخشند. هفته گذشته بود که جشنواره 
شــعر کودک و نوجوان با عنوان »آن مرد« 
فراخوان داد. در این فراخوان نوشــته شده 
بود در آستانه سومین سالگرد شهادت حاج 
قاسم سلیمانی، جشنواره ملی شعر کودک و 
نوجوان با عنوان »آن مرد« برگزار می  شود. در 
این فراخوان تأکید شده است: »پاسداشت 
ایثار شهدای ســرزمین مان  و  رشــادت ها 
می تواند آیین های فراروی نسل ها باشد و بذر 
وطن پرستی و مردم دوستی را بر خاک کشور 
برویاند. معرفی تأثیرگذارترین قهرمانان ملی 
کشــور به قشر کودک و نوجوان می تواند در 
الگوسازی برای این گروه سنی نقش پررنگی 
ایفا کند...«.  چقدر خوب است که از همین 
جشــنواره ها برای تربیت نســلی جدید که 
با فرهنگ شهید و شــهادت خو گرفته اند، 
استفاده شود؛ بهتر است از برگزیدگان همین 
جشنواره ها نیز در کارهای فرهنگی مدارس 

بیشترین بهره گرفته شود.

فرهنگ

یادداشت 

 کتاب     کتاب    

انتشــارات جمکران با همکاری بنیاد 
»خســته  کتاب  حاج قاســم،  مکتب 
نباشــید عمــو قاســم« را بــه قلم و 
تصویرگــری زنده یــاد خدیجه بابایی 
منتشر کرد.2۹ تیرماه 14۰۰ »خدیجه 
بابایی ابرقویی« همسر »محمدحسین 
فرج نژاد« پژوهشگر حوزٔه صهیونیسم 
و دشمن شناسی به همراه تمام اعضای 
خانواده شان در حالی که سوار بر موتور 
بودند، در یک تصــادف دلخراش دار 

فانی را وداع گفتند. بســیاری از والدین مشــتاق هستند فرزندان شان درک 
روشــنی از مفهوم شهادت و از خودگذشــتگی داشته باشند، نهادینه سازی 
 کار خانواده نیست. در کنار خانواده 

ً
مفهوم شهادت و ایثار در فرزندان صرفا

باید رسانه ها، آموزش و پرورش و فضای عمومی نیز در این زمینه فعال باشند.

قاسم  عمو 
کتابی از انتشارات جمکران

ویژه برنامــه »ایران ناب« از روز 
دوشــنبه 3۰ آبان بــا محوریت 
اقتــدار و افتخــارات ایرانیان و 
ارائه تصویــری از ایران مقتدر 
در 7 قســمت 15 دقیقــه  ای به 
روزبهانی،  حسین  تهیه کنندگی 
ایمان قاســم پور،  کارگردانــی 
از باغ موزه دفــاع مقدس روی 
آنتــن رفتــه اســت. اصالت، 
مثبت اندیشی و خطر کردن در 

زندگی و کسب وکار از دیگر محورهایی است که در این برنامه 
به آن پرداخته می شــود.  »ایران ناب« ضمن توجه به موضوع 
اصلی خود به حضــور و نقش زنان در تأمین امنیت، آرامش و 

صلح و دوستی درجامعه نیز می پردازد.

 ایران ناب
ویژه برنامه ای برای کار آفرینی

کتــاب کودک »قهرمان به شــکل 
خودم« به نویسندگی و تصویرگری 
کلر ژوبرت از سوی انتشارات راه یار 
چاپ و روانه بازار نشر شد.کتاب 
»قهرمان به شکل خودم«؛ داستانی 
کودکانه دربــاره قهرمان ملی  مان، 
سردار شهید حاج قا سم سلیمانی 
است که به کوشش مجموعه »خانه 
همبازی« تهیه شده است.این کتاب 
در 24 صفحه رنگی، شــمارگان 

هزار نسخه و قیمت 4۰ هزار تومان از سوی انتشارات راه یار منتشر 
شده است. عالقه مندان افزون بر کتاب فروشی ها، می توانند از طریق 
 »raheyarpub.ir« پایگاه اینترنتی و صفحات مجازی ناشر به نشانی

نسبت به تهیه کتاب اقدام کنند.

قهرمان 
انتشار نویسنده فرانسوی برای کودکان

  رسانه ملی  

   برداشت    

 دیدار هفته گذشــته رهبر معظم انقالب با مردم 
اصفهــان، حاوی نــکات مهمــی در حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و بین المللی بود 
که هر یک از آنها جای کار اساســی دارد. اما در 
میان همه این نکات، اشاره ایشان به حماسه 25 
آبان اصفهان و ارتباط برقرار کردن میان آن فضا و 

شرایط این روزهای کشور اهمیت ویژه تری دارد.
در 25 آبــان ســال 1361، مردم شــهیدپرور 
اصفهان در یک روز 37۰ شــهید عملیات محرم 

را تشــییع کردند و به جای آنکه زانوهای  شان زیر 
بــار این مصیبت خم شــود، در عصر همان روز 
12۰۰ نیروی دیگر برای دفاع از عزت و شرف این 
مملکت به جبهه ها اعزام کردند! این روزها هم که 
مدتی است کشــورمان به دلیل یک بهانه، درگیر 
طراحی بدخواهان شــده و مشــغول گذر از یک 
گردنه حساس است، باز هم همان مردم اصفهان و 
دیگر شهرها، در کوران جنگ ترکیبی دشمن، زیر 
تابوت شــهدای امنیت را می گیرند و صحنه های 
به یادماندنی تشــییع و تکریم این شهیدان را رقم 

می زنند.
حاال ســخن بر ســر این اســت که بــا این 

یادگارهای ارزشمند که در حکم »میراث معنوی« 
هســتند، چطور باید مواجه شــد؟! واقعیت این 
است که اگر هر جای دنیا این اتفاق می افتاد که در 
یک روز 37۰ شهید یا جان باخته یک نبرد تشییع 
شــوند و مردم آنطور از آنها تجلیل کنند، تا چرخ 
روزگار در گردش بود، دنیا را به تســخیر دستگاه 
تبلیغی خود در می آوردند؛ در حالی که مع االسف 
خیلی از مردم و نسل فعلی ما حتی به گوش شان 
هم نخورده که در 25 آبــان 1361 چه اتفاقی در 
اصفهان افتاده اســت! یا اگر هر جای دیگری از 
دنیا، دو ماه یک کشــور درگیر اغتشاش و تالش 
همه جانبه دشمن برای »نابودی« می شد و باز هم 

اقشــار مختلف آن مردم ـ به جای از نفس افتادن ـ 
به تشــییع حافظان نظم و امنیت می آمدند، تا دنیا 
برقرار بود، از آن برای اثبــات کارآمدی منظومه 
فکری خود اســتفاده می کردند؛ در حالی که در 
کشور ما، این موضوع مغفول مانده و تبیین نشده 
است که چرا مردم با وجود همه دردها و گالیه ها، 

از شهید و شهادت نمی گذرند؟!
این کمترین وظیفه اهالی فکر و فرهنگ و هنر 
اســت که ِدین خود را به حماسه های ماندگاری، 
ماننــد 25 آبان اصفهان و حماســه های هر روزه 
مردم دیگر نقاط کشورمان در فتنه اخیر ادا کنند؛ 

حاال این گوی و این میدان.

۲5 آبان های ناشناخته  

درس کار و تالش در  لوِپتو 
مدتی است که پرده سینماهای کشور با انیمیشن های 
تولیدی کشــورمان، حال و هــوای دیگری به خود 
گرفته است. سالن های انتظار ُپر شده از خانواده هایی 
که با فرزندان خود به ســینما آمده اند. صدای خنده 
کودکان و نوجوانان در ســالن های تاریک ســینما 
می پیچد و سینمای رکود گرفته، به برکِت سینمای 
کودک و نوجوان به ویژه انیمیشن های »پسر دلفینی« 
و »لوِپتو« رونق گرفته و جانی دوباره پیدا کرده است.
شــاید »لوِپتو« از نظر تکنیکی و فنی چند پله ای از 
»پسر دلفینی« عقب تر باشد، اما در حدی است که 
مخاطبان خود را راضی از ســالن های سینما بیرون 
ببرد. داستاِن یک آسایشــگاه که بیماران اعصاب و 
روان در آن با تولید کردِن اسباب بازی، تحت درمان 
دکتر مهربانی با نام »دکتر کمالی« هستند.  »لوپتو« 
در زبان کرمانی به معنای اســباب بازی دست ساز 
اســت، اما مخاطب جــز همین کلمــه کرمانی، 
نشــانی دیگر از زبان شــیرین خطه کرمان در فیلم 
نمی بیند؛ این در حالی است که حتی اگر برخی از 
شــخصیت ها با لهجه کرمانی صحبت می کردند، 
بدون شک زیبایی دو چندانی به کار بخشیده می شد. 
البته ناگفته نماند که از نمادهای خوبی در فضاسازی 
بومی کار اســتفاده شده اســت؛ مانند خانه ای که 
آسایشــگاه در آن قــرار دارد و نمایی جذاب از هنر 
 چنین 

ً
ایرانی و معماری ایرانیـ  اسالمی است. قطعا

فضاسازی هایی بسیار بر دل مخاطب، به ویژه کودک 
و نوجوانی که با چنین معماری هایی بیگانه تر است، 

خواهد نشست.

 Bکودک گره گشا
در »لوپتو« بیماران ســنین باالیــی دارند، از جمله 
دکتر کمالی و دیگر شــخصیت ها. تنها یک کودک 
شیرین زبان به اسم »علی« در آن حضور دارد که پسر 
دکتر کمالی است و هم ســن مخاطبان اصلی این 
پویانمایی است. نوجوانی که در نهایت نیز گره های 
داستان را باز می کند. شاید بسیاری از پدر و مادرها 

که با فرزندان خود به تماشای این پویانمایی رفته اند، 
ناخودآگاه به یاِد فیلم سینمایی »مدرسه پیرمردها« 
بیفتند؛ فیلم سینمایی که در آن نیز قهرمان اصلی یک 
ل 

ّ
نوجوان است.  در هر صورت وجود »علی«، حال

بســیاری از مشکالت اســت و در ضمن بسیاری 
از پیام هــای خوب داســتان از طریــق رابطه ای که 
شخصیت فرشته با علی دارد، به صورت غیرمستقیم 
و به دور از هرگونه شعارزدگی منتقل می شود و این 

هم یکی از نقاط قوت کار اســت. اما شاید یکی از 
نقــاط ضعف لوپتو، مانند پســر دلفینی ضعف در 
فیلمنامه است. البته در پسر دلفینی اتفاقات و خرده 
پیرنگ های زیاد، ضعف فیلمنامه اســت و در لوپتو 
کامال برعکس. تا دقایق انتهای فیلم، کمی داستان 
کــش دار و حوصله بر پیش مــی رود؛ این در حالی 
است که سیِر برخی از اتفاقات و ماجراهای داستان 
برعکس کلیت اثر، تند است. برای نمونه، به یکباره 

اسباب بازی ها خراب می شوند و در پلمب می شود. 
شخصیتی مانند خواهِر دکتر وارد داستان می شود. 
یک فرشته که البته نقش بسیار ضعیفی هم در کمک 
کردن به دیگران دارد، وارد ماجرا می شود و... . این 
ریتــم تند ماجراها آن هم فقــط در چند دقیقه فیلم 
بــا روند کند و کش داری که در کل فیلم شــاهدش 
 در تناقض اســت؛ در حالی که این 

ً
هستیم، کامال

امکان وجود داشت که همه اتفاقات را در زمان بندی 
بهتِر فیلم مدیریت کرد.

 B نگاه هنرمندانه  
اســتفاده از موســیقی و آهنگ و آواز با توجه به رده 
سنی مخاطب یکی از نکات مثبت کار است. همان 
طور که اشاره شد بسیاری از پیام های اثر، به صورت 
 غیرمستقیم و بدون شعارزدگی به مخاطب القا 

ً
کامال

می شود. مهم ترین آنها این است که به فرزند ایرانی 
می آموزد باید همیشه به آینده امیدوار باشد و با وجود 
انسان هایی که موانع زیادی بر سر راه پیشرفت شان 
ایجاد می کنند، باز هم از تالش دســت بر نداشته و 
به آینده نگاه داشته باشند. بدون شک، این مهم ترین 
پیامی است که در این روزها باید به فرزندان ایرانی 
آموزش داد و خوشبختانه سازندگان این اثر نیز چنین 

مهمی را دست مایه ساخت کار خود قرار داده اند. 
لوپتو ســراغ اســباب بازی رفته، آن هــم از نوع 
تولید داخلی. در این راه موانــع زیادی وجود دارد 
که نمی گذارد انســان به خوبی، حال بقیه آدم های 
آسایشــگاه را خوب کند. موانعی مانند شخصیت 
آدم نفوذی در فیلم که نه فقط به اسباب بازی ها رحم 
نمی کند؛ بلکه به بیماران نیز قرص مضر می دهد؛ 
در این میان فرشــته ای به آینده خوب نوید می دهد. 
هر چند شخصیت پردازی برای فرشته کامل نیست. 
در نهایــت، می توان در این میان هر کســی  یا 
حتی هر چیزی، مانند اســباب بازی را یک نماد در 
نظر گرفــت.  بهترین زبان برای ارتباط برقرار کردن 
با کودکان نیز استفاده از نمادهای قابل فهم است. در 
هر حال، پویانمایی لوپتو که به سینما گرمی بخشیده، 
مانند پســر دلفینی نویدبخش روزهای خوب برای 
کــودکان و نوجوانان و روزهــای امیدبخش برای 

پویانمایی ایران است.

 نگاهی به دومین پویانمایی موفق این روزهای سینما

ندا کرمانشاهی
خبرنگار فرهنگی

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی
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سیاست
۱۴

واالترین آرزو

آبان 135۹ در سوسنگرد عملیاتی علیه 
نیرو های عراقی انجام گرفت تا آن شهر 
از تعرض دشــمنان رهایی یابد. شهید 
فالحــی در نقطــه ای میــان خط آتش 
نیرو های خودی و سربازان دشمن برای 
نظارت بر این عملیات حضور داشت و 
تنها فرد همراه ایشــان من بودم. صدای 
انفجــار گلوله های تــوپ و خمپاره در 
اطراف ما به طور پراکنده شنیده می شد. 
دکتر چمران در آن عملیات مجروح شد 
و تعدادی از رزمندگان ما هم به شهادت 
پیشنهاد  به شــهید فالحی  رســیدند. 
کردم کــه برای محافظت از ترکش ها و 
گلوله ها از کاله آهنی اســتفاده کند، اما 
گفت: »گر نگهدار من آن است که من 
می دانم، شیشــه را در بغل ســنگ نگه 
می دارد...«؛ سپس لبخندی زد و ادامه 
داد: تو از مــن خاطر جمع باش، چون 
انسان شهید نمی شود مگر آنکه قبل از 
شهادت کامل شــده باشد. ضمن آنکه 
مــن هنوز به آرزویم نرســیده ام. من که 
در پی راهی برای بازگشــت یا جان پناه 
امنی بودم، پرســیدم: تیمسار شما مگر 
چه آرزویی دارید؟ لحظه ای تأمل کرد و 
گفت: می دانی تنها آرزوی من چیست؟ 
گفتم: آرزوی هر فرد نظامی در مرحله 
اول ســربلندی میهن و اهتــزاز پرچم 
کشور به نشانه عزت و عظمت آن ملت 
است و این نشان می دهد مردم آن کشور 
زنده و پویا و در دنیا قابل احترام هستند. 
ایشان گفتند: بله همه اینها درست است، 
اما می دانی که من وجب به وجب خاک 
خوزســتان را به علــت محل خدمت 
اولیه ام می شناســم. با توجه به پیشروی 
سریع عراق آرزو داشتم که ارتش عراق 
زمینگیر شود که چنین شد. یک آرزوی 
بزرگ دیگــر دارم و آن، این اســت که 
ارتش متجاوز عراق را از اطراف آبادان 
تا مارد عقب بنشانیم. کمتر از یک سال 
بعد تیمســار فالحی بــه آرزوی خود 
رسید، اما چند ســاعت پس از تحقق 
این آرزو به واالترین مقام انسانی، یعنی 

شهادت در راه خدا رسید.
به نقل از جعفر بربری
 همرزم شهید فالحی

ولی اللــه فالحــی در ســال 131۰ در 
طالقان متولد شــد. تیمسار فالحی به 
دلیل مخالفت هایش با حکومت پهلوی 
از ســال 133۰ تا 1352 چهــار بار به 
زندان افتاد. بــه دلیل تفکر باال و دانش 
باالیی که داشت، همواره مورد احترام 
فرماندهان ارشــد ارتش بــود. پس از 
به ســمت فرماندهی  انقالب  پیروزی 
نیروی زمینی ارتش منصوب شــد و از 
آغــاز جنگ ایران و عــراق در جبهه ها 
حضور دائم داشــت. تیمســار فالحی 
در تاریــخ 28 مرداد 1358به ســمت 
ریاست ستاد مشــترک ارتش برگزیده 
شد. سرانجام در 7 مهرماه 136۰ براثر 
ســقوط هواپیما به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد.

   قبیله عشق    

جبهه

مدیریت یک شرکت، اداره، گروه یا سازمان بیش 
از آنکه یک ســمت باشــد، یک امتحان و وظیفه 
اســت. مدیریت فارغ از شایستگی های ابتدایی، 
مانند علم و آگاهی، توان جسمی، ایمان خالص، 
دوری از ظلم، سعه صدر، پاکدامنی و امانتداری، 
به یک ســری فوت و فن های تجربــی نیاز دارد؛ 
یعنی یک مدیر خوب از تجارب مدیران خوب و 
کارآمد در جهت رشد و اداره بهتر وظیفه مدیریتی 

خود استفاده می کند. 
شــما فرض کنید مدیری به سبب ناآگاهی از 
وظیفه مدیریتی چه ضربه مهلکی می تواند به بدنه 

ارگان و ســازمان تحت مدیریت خود وارد کند. 
نخســتین ضربه او تصمیم گیری های نامطلوب 
و بی هدف اســت و در این صورت مدیر تیرانداز 
چشم بســته ای اســت که هر لحظه امکان دارد 
نیروهای خــودی را هدف قرار دهــد. بنابراین، 
کســب علم مدیریت بایــد یکــی از مهم ترین 

برنامه های یک مدیر باشد.
در کشور ما مهم ترین رکن برای یک مدیر این 
است که بداند این کشــور و حکومت، اسالمی 
اســت و بنابر برنامه اســالمی هر فرد مدیری که 
زعامت و هدایت یک گروه را بر عهده می گیرد، 
باید پاسخگو باشد. از طرفی هم یک مدیر اسالمی 
باید بداند ما با دشمنانی روبه رو هستیم که در هر 
ثانیه خود را به برنامه ها و حربه های جدید مجهز 
می کنــد. بنابراین نباید از علــم روز و روش های 
مدیریتی غافل باشد. به قول مرحوم شهید صدر، 

»کسی که توطئه ها و دسیسه ها و تبانی ها بر ضد 
اسالم و تهمت ها و دروغ پردازی هایی را می بیند 
که درباره مبانی اســالمی می شود، چگونه دلش 
می آید که مطالعه و کار جــدی و بی وقفه را رها 

کند؟!«
مسلم است که مدیریت اسالمی تنها به حرف 
نیست و یک سری برنامه ها و الگوهای راهبردی 
برای آن در اســالم تعبیه شــده است؛ چرا که در 
مدیریت اسالمی هدف تحقق عدالت اجتماعی 
و تحصیــل رضــای خداســت و در مدیریــت 
 مادی است. موضوع 

ً
غیراسالمی، اهداف صرفا

در مدیریت اسالمی انسان است، اما در مدیریت 
غیر اسالمی ابزار و امکانات مادی است و حتی به 
انسان به مثابه یک ابزار نگریسته می شود. در نتیجه 
به تناســب متفاوت بودن اهداف و موضوعات، 

روش ها نیز تغییر می کند.
بنابر آیه 17 ســوره انفال، از جمله برنامه های 
اســالم برای مدیریت اعتقاد به این جمله است: 
»آنچه خــدا بخواهد همان می شــود«؛ چرا که 
خداوند در این آیه می فرماید: »ای مؤمنان نه شما، 
بلکه خدا کافران را کشت و ای رسول، چون تو تیر 

یا خاک افکندی نه تو، بلکه خدا افکند تا کافران را 
شکست دهد.« این آیه به معنای آن است که اگر 
کار کوچک یا بزرگی انجام داد و موفقیتی به دست 
آورد، به اراده خداوند بوده است. از همین رو شهید 
علیرضا ناهیدی این تکیه کالم را همیشه بر زبان 
داشــت: »آنچه خدا خواســت همان می شود«. 
توجه داشته باشیم که این نکته به معنای فعالیت 
نکردن نیســت. همانطور که ابتدا عرض کردیم 
صحبت ما در خصوص مدیریت اسالمی است. 
مدیریت اسالمی در خودش فعالیت شبانه روزی 
و تا پای جان رفتن را دارد. سخن ما درخصوص 
نتیجه کار است که شخص با تمام تالش هایی که 

کرده است، نتیجه را از آن خداوند بداند.

   کتابخانه    

یت اسالمی پارادایم مدیر  
تلخیص کتاب مدیریت شهدا در جنگ کردستان - ۳

حسن نوروزی
خبرنگار

حجت االسالم والمسلمین حسین طائب با اشاره 
به اینکه در فتنه پنجم تمرکز بر رهبر معظم انقالب 
اســت، گفت: »دلیل این تمرکز این است که آنها 
متوجه هستند محور در حکومت دینی، پیوند امت و 
امام است. بنابراین به دنبال این هستند تا پیوند مردم 

با رهبرشان را متزلزل کنند.«
جلســه چرایی وقوع حوادث اخیــر با حضور 
حجت االسالم والمسلمین حسین طائب، مشاور 
فرمانده کل سپاه در مرکز اســناد و تحقیقات دفاع 

مقدس برگزار شد.
حجت االسالم والمســلمین حسین طائب در 
ابتدا وضعیت کشور را از دیدگاه قرآنی تحلیل کرد 
و گفت: »خداوند در قرآن وعده هایی را به مؤمنان یا 
به مشرکان و منافقین بیان می کند. یکی از وعده هایی 
که خدا می دهد، این اســت که هر ملتی، هر قومی 
و هــر جمعیتی، دو تا کار را انجام بدهد، خدا برای 
حکومت کردن زمیــن در اختیار آنها قرار می دهد؛ 
یعنی ایمان به خدا پیدا کننــد و عمل صالح انجام 

بدهد.«
مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه »این زمین 
را در اختیار گذاشته اند که چه اتفاقی بیفتد؟« گفت: 
ُهْم؛ حاکمیت 

َ
ی ل

َ
ض

َ
ِذی اْرت

َّ
ُهْم ِدیَنُهُم ال

َ
َنَنّ ل

ّ
یَمِک

َ
»َول

دین خدا اتفــاق بیفتد. حکومت دینی اتفاق بیفتد، 
ُهْم ِمْن  َنّ

َ
ل

ّ
یَبِد

َ
اســالم سیاســی حرکت پیدا بکند. َول

ْمًنا؛ ترس جایش را به امنیت می دهد، 
َ
ْوِفِهْم أ

َ
َبْعِد خ

وَنِنی بندگی خــدا اتفاق می افتد. در 
ُ

در نتیجه یْعُبد
نهایت حضرت بقیه الله االعظــم ظهور و حضور 
پیدا می کنند و کل جهــان در اختیار حضرت قرار 

می گیرد. این وعده الهی است.«
حجت االسالم والمسلمین طائب با اشاره به فتنه 
پنجم که کشــور گریبانگیر آن است، به راهبردهای 
قرآن در این باره اشاره و بیان کرد: »خداوند در قرآن 
طیُعوا 

َ
کاه َو أ وا الزَّ

ُ
ــاله َو آت قیُموا الصَّ

َ
می فرماید: »َو أ

ْرَحُمون«،  اگر می خواهید مورد 
ُ
ْم ت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
 ل

َ
ُســول الرَّ

رحمت الهی واقع بشوید و این فاسقین به شما لطمه 
نزنند، سه تا کار انجام دهید؛ یک، تصفیه معنوی، 
هم فردی و هم حاکمیتی. اقیموالصاله، یعنی نماز 
ِر. 

َ
ُمْنک

ْ
اِء َوال

َ
ْحش

َ
ف

ْ
ْنَهی َعِن ال

َ
ه ت

َ
ال را برپا دارید. ِإَنّ الَصّ

یعنی باید ببینیم کجاها ما اقامه نماز نکردیم که در 
نتیجه در جامعه فحشا اتفاق افتاده، منکر اقتصادی، 
منکر سیاسی و منکر اجتماعی اتفاق افتاده است تا 

اینها را درست کنیم.«
وی با اشــاره به اینکه امروز مصداق اطاعت از 
رسول خدا، اطاعت از ولی امر است، گفت: »باید 
ببینیم رابطه امام و امت کجاها تضعیف شــده و آن 
را جبــران کنیم. در فتنه پنجم تمرکز بر رهبر معظم 
انقالب است، دشــمنان از بحث جانشینی شروع 
کردند که به نتیجه نرســیدند، بحث فوت رهبری و 
بدل ایشان را مطرح کردند، به نتیجه نرسیدند. دلیل 
این تمرکز این است که آنها متوجه هستند محور در 
حکومت دینی، پیوند امت و امام است. بنابراین به 
دنبال این هستند تا پیوند مردم با رهبرشان را متزلزل 

کنند.«
حجت االسالم والمسلمین طائب با اشاره به آیه 

رض«، 
َ ْ
ُروا ُمْعِجِزیَن ِفی ال

َ
ف

َ
ِذیَن ک

َّ
ْحَســَبَنّ ال

َ
 ت

َ
»ال

اظهار کرد: »گمان نکنید این عده ای که کفران نعمت 
کردند و فاسق شدند، می توانند حریف خدا بشوند. 
یهــود معتقد به آخرالزمان اســت، اما ادعایش این 
است که بشر می تواند به قدرتی برسد که در مقابل 
قدرت خدا بایســتد. قدرت خدا الیتناهی نیست؛ 
َواُهْم  

ْ
اما خداوند می فرماید اینها سرنوشت شان »َمأ

َمِصیُر« آتش اســت و بد راهی را 
ْ
ــُم  َو ِبْئَس  ال َجَهَنّ

انتخاب کرده  اند.«
وی متذکر شــد: »اگر ارتباط خودمان را با قرآن 
فعال کنیم، به فضل الهی اینها یکی پس از دیگری 
حل خواهد شد و رحمت الهی شامل حال همه مان 
خواهد شــد؛ اما مهم این است که ما چه امتحانی 
پس بدهیم. تک تک ما در این مســیر داریم امتحان 

خودمان را پس می دهیم.«
مشــاور فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه حرکت 
اسالم  سیاسی دارد اتفاق می  افتد، تصریح کرد: »به 
یک جایی از تقابل رسیده که ما مدعی هستیم اسالم 
سیاسی ای داریم که چرخه پیشرفت بشر را براساس 
مبانی دینــی تعریف می کند، در مقابل کســی که 
می گوید پیشرفت بشر را می خواهیم براساس تجربه 
و تمدن بشــری تعریف بکنند. این دو مکتب با هم 

تعارض می کنند.«
وی درباره چرایی وقوع فتنه در کشور توضیح داد: 
»دو روند اتفاق می افتد؛ یک روند برای اســتکبار و 
یک روند برای انقالب اسالمی. از نگاه آمریکایی ها، 
روند خودشان به سمت محدود شدن و پایان یافتن 
فرصت ها برای آمریکا و متحدانش است. هر دولتی 
درآمریکا که بر ســر کار می آید، در طول دوره چهار 
ساله اش دو تا سند منتشر می کند، حدود چهل روز 
پیش، دومین سند را بایدن تحت عنوان »استراتژی 
امنیت ملی آمریکا« منتشــر کرد. در آنجا می گوید 
جهان در حال تغییر است، ما اکنون در دهه ای به سر 
می بریم که این دهه تعیین کننده سرنوشت آمریکا و 
جهان اســت. در این دهه ما با دو چالش داخلی و 
بیرونی روبه رو هســتیم. در چالش بیرونی، جنگ 
سرد تمام شــده، اما قدرت های نوظهوری آمده اند 

که رهبری آمریکا را به چالش می کشــند. در حوزه 
داخلــی هم مســئله آب و هوا، غذا، تروریســت , 
بیماری های فراگیر را بیان می کنند. در این سند حتی 
می گویــد ما در این دهه باید فکر کنیم چگونه برای 

مردم غذا تأمین کنیم.«
حجت االسالم والمســلمین طائب افزود: »در 
بخش چالش های بیرونــی، قدرت های نوظهور به 
سه دسته تقسیم می شود و سه تهدید برای آنها بیان 
می کند. در این سند آمده اولین تهدید، چین است. 
چیــن دارد در رهبری جهان با ما رقابت می کند و با 
ما رقابت جدی در حوزه اقتصادی، فناوری و دفاعی 
دارد. در سند سال 2۰۰۰ آمده است، ما باید تا سال 
2۰25 در حــوزه  تکنولوژی ها انحصار خودمان را 
داشته باشیم، ولی اکنون می گوید چین در تکنولوژی 

دارد رقیب جدی ما می شود.«
وی با بیان اینکه در این ســند از روسیه به عنوان 
تهدید دوم نام برده شده است، اظهار کرد: »روسیه 
در اوکراین تضعیف شــد و به انــدازه چین قدرت 
ندارد، اما هنوز کسی است که اروپا را تهدید می کند 
و ناامنی را به ســایر مناطق جهان توسعه می دهد و 
نگرانی  آمریکا از این است که روسیه جنگ جهانی 

راه بیندازد.«
مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در این سند 
بایدن برای تهدید سوم، نام کشوری را نمی برد، بلکه 
از عنوان دولت های تضعیف کننده دموکراسی غربی 
و ارائه دهنده الگــوی حکمرانی جدید به جهان نام 
برده اســت، تصریح کرد: »در این سند نوشته شده 
کســانی که نظم ما را دارند به هــم می زنند، نرمال 
نیستند. می گویند ایران باید نرمال بشود، نرمال یعنی 
نظم جهانی را بپذیرد و بازی قواعد جهانی را رعایت 
کند. می گویند ایران نظم جهانی و دموکراسی غربی 
را به هم می زند و به دولت های دیگر مدل حکمرانی 
می دهــد، ما االن با تهدیدات کشــورهایی روبه رو 
هستیم که می خواهند هندسه جهان را به هم بریزند. 
با گروه های فراملی و دولت های ســرکش روبه رو 

هستیم.«
وی با اظهــار اینکه بایدن در ادامه این ســند به 

پیامدهای ایــن تهدیدها می پــردازد، عنوان کرد: 
»دیگر رقبا احترامی برای ما قائل نیستند. متحدان ما 
به ما اتکا و اعتماد ندارند و یکی از کشــورها ایران 
اســت که دارد این اتکا و اعتماد را در خاورمیانه از 

بین می برد.«
حجت االسالم والمســلمین طائب با یادآوری 
حضور آمریکایی ها در افغانستان، گفت: »در سند 
امنیت ملی  آمریکایی ها آمده اســت ما باید جهان 
را به هم بریزیــم و خاورمیانه را بگیریم. خاورمیانه 
هم بدون تصــرف ایران امکان پذیر نیســت. باید 
بیاییم به بهانه های مختلــف در این دولت ها تغییر 
انجام بدهیم تا ســرانجام به تغییر در ایران برسیم. 
جمهوری خواهان با جنگ نظامی شــروع کردند. 
گفتند بهانه می گیریم، نیــروی نظامی وارد و دولت 
را ســاقط می کنیم و با پشتوانه نیروی نظامی دولت 
ســر کار می آوریم، نهادســازی می کنیــم، نهادها 
ملت سازی می کنند و دوباره می رویم در انتخابات 
و از طریق دموکراســی دولت همگرا با آمریکا باال 
می آوریــم که از ایران واگرا باشــد. ســپس نیروی 
نظامی را جای دیگــر می بریم. هفت تریلیون دالر 
در افغانســتان و عراق خرج کردند. در افغانستان به 
بهانه مواد مخدر و تروریســم آمدند و بعد از بیست 
ســال بیرون رفتند؛ اما هم مواد مخدر افزایشی شد 
و هــم دولت را تحویل همان کســانی دادند که آن 
روز می گفتند اینها ترویست هستند و دولت همگرا 
با آمریکا هم شــکل نگرفت. نتیجه اش این شد که 
کشورهای منطقه می گویند دیگر به آمریکا نمی توانیم 

اعتماد کنیم.«
وی افزود: »از طرفی میلیاردها دالر هزینه کردند 
و پدافند یکپارچــه آمریکایی ـ منطقه ای درســت 
کردند. اما انصارالله این پدافند امارات و عربستان 
را شکســت. وقتی با اعتراض این کشورها روبه رو 
شــدند، بایدن به منطقه آمد و صهیونیســت ها را 
متقاعد کرد تا پدافند سه گانه اسرائیلی ـ آمریکایی و 
منطقه ای درست کنند و دوباره میلیاردها دالر خرج 

کنند.«
مشــاور فرمانده کل ســپاه افــزود: »در یکی از 
سندهای شــان می گوینــد »مــا ایــن کار را انجام 
می دهیم، اما االن پرنده های چنــد ده هزار دالری 
می آید و از پدافند میلیــارد دالری ما عبور می کند. 
اگر دوباره با تحقیقات چند میلیون دالری، پدافند 
یکپارچه شــکل بگیرد، دوباره این پرنده ها را ارتقا 
می دهند و پدافند ما با معضل مواجه می شود.« این 
عین حرف آمریکایی هاست که می گویند کشورهای 

متحد ما به ما اتکا و اعتقاد ندارند.«
وی با اشــاره به اینکه آمریکایی ها معتقد هستند 
ایران حکمرانی شــان را تضعیــف می کند، گفت: 
»بایدن در این سند می گوید ایران حکمرانی جدید 
را پیشنهاد می دهد، پرونده هســته ای را دارد دنبال 
می کند، در حوزه سالح کار خودش را می کند و این 
سالح را در اختیار گروه های کوچک قرار می دهد و 
امنیت اسرائیل را دارد تهدید می کند. امنیت مقرها و 

آدم ها و متحدان ما را به خطر می اندازد. «

هدف دشمن جدا کردن امت از امام
مشاور عالی فرمانده کل سپاه مطرح کرد
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پاسدار

معاون سیاسی ســپاه گفت: »درک مشترک 
جبهه مخالف ایران این اســت کــه وقتی در 
غفلــت بودنــد، آن قدرت نظامی کــه از آن 
واهمه داشــتند، در بهترین جغرافیای جهان 
شــکل گرفت. از طرفی هــم می گویند ایران 
دارد پیشرفت های هسته ای و علمی می کند و 
شکست های شان در اوکراین و یمن را تقصیر 

ایران می اندازند.«
ســردار یدالله جوانی، معاون سیاســی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در یادواره ملی شهید 
شاخص بســیج رسانه، شهید سیدمحمدحسین 
نواب، در اصفهان با گرامیداشــت یاد و خاطره 
شهدا و هفته بسیج اظهار کرد: »شهید واالمقامی 
که امروز شــهید شاخص رسانه شــناخته شده، 
مصداق این ســخن مــوالی متقیان اســت که 
 »

ً
 و للمظلوم عونا

ً
الم خصما

ّ
می فرمایند: »کونا للظ

برای ظالم خشمگین و برای مظلوم یار و مددکار 
باشید.«

وی با اشــاره به جنایــت اروپایی های مدعی 
حقوق بشر علیه بوسنی و در تجلیل از مقام شهید 
نــواب، گفت: »در آن ســال ها جنایت هایی رقم 
خورد کــه باورکردنی نبود. در یک منطقه افرادی 

فقط به جرم مسلمان بودن مورد ظلم و ستم قرار 
گرفتند و زنده زنده سوزانده شدند و بدتر از همه 
ایــن بود که همه قدرت هــای اروپایی حمایت و 
پشتیبانی کردند؛ حال در این شرایط شهید نواب 
به تمام معنا در این میدان حضور داشــت و آنچه 
را که دیده بود، روایت کرد که امروز دیده شــود و 

دیگران استفاده کنند.«
معاون سیاســی ســپاه با اشــاره به رویکرد 
استکبارســتیزی جمهــوری اســالمی، اوضاع 

کشور را تشریح و خاطرنشــان کرد: »بخشی از 
حوادث رخ داده در ماه هــای اخیر، به ضعف ها 
یا به تعبیر رهبــری، زخم هایی برمی گردد که در 
داخل وجود دارد، اما بخشی از آن به نظام سلطه و 

دولت های مرتجع منطقه بر می گردد.«
وی بیان کرد: »چیزی که سبب ترس و نگرانی 
قدرت هایی شده که به کشورها تجاوز می کنند و 
منابع آنها را غارت می کنند، تفکر و قدرت کشور 

است.«

معاون سیاسی سپاه یکی از حربه های دشمن 
در جنگ ترکیبی را القای نقــش آمریکا در حل 
مشکالت دانست و تصریح کرد: »امروز در این 
جنگ ترکیبی به جوانان ما این گونه القا می شود که 
اگر بخواهیم مشکالت کشور را حل کنیم، باید با 
آمریکا و اروپا آشتی کنیم و با آنها کنار بیاییم. آنها 
آمریکا را برای جوانان ما ناجی معرفی می کنند؛ 
اینکه مشــکالتی داریم حرفی نیســت، اما آیا با 
کوتاه آمدن مقابل آمریکا می شــود مشکالت را 

حل کرد؟«
وی با تأکید بــر اینکه آمریکا یک گرگ درنده 
و یک نظام سرمایه داری خون آشام است که حتی 
خون مردم خودش را هم می مکد، خاطرنشــان 
کرد: »در جریــان جنبش وال اســتریت چگونه 
پلیــس آمریکا با مردم برخــورد و این حرکت را 
سرکوب کرد؛ حال این آمریکای صاحب قدرت 
که دنبال ســلطه در جهان بود، با پیروزی انقالب 
اســالمی احساس وحشــت کرد؛ چون از منظر 
آمریکا و اروپا ایران کشوری با موقعیتی خاص و 
مهم است؛ به گونه ای که آیزنهاور می گوید هیچ 
کشــوری در جهان موقعیت جغرافیایی ایران را 

ندارد.«

واکاوی ابعاد اولین جشنواره قرآنی سپاه

دشمن از تفکر و قدرت ایران هراس دارد

آیین اختتامیه چهارمین جشنواره اسوه و هفتمین 
جشنواره سراسری مالک اشتر بسیج همزمان با 
ایام الله هفته بسیج، با حضور فرمانده کل سپاه 
در مجموعه ۵ آذر ســازمان بسیج مستضعفین 

برگزار شد.

 Bبسیج؛ موفق، کارآمد و کارآزموده
به گزارش صبح صادق، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی طی ســخنانی در این مراســم 
گفت: »من اعتقاد دارم اندیشــه تشکیل نهاد عظیم 
بســیج یک الهــام الهی بر قلب مبــارک حضرت 
امام راحــل)ره( بود و امروز بــا رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب)مدظله العالی( بسیج به مجموعه ای 
پایان ناپذیر، تمام کننده موفق و کارآمد، کارآزموده، 
اهل میدان و سرشار از فداکاری تبدیل شده است.«

سردار سرلشکر »حسین ســالمی« با اشاره به 
تالش تروریســت ها و گروه های ضد انقالبی برای 
ایجاد التهاب در جامعــه و میان ملت ایران، افزود: 
»بسیجیان با روحیه جهاد و شهادت توانستند مانند 

سپر بال وارد میدان شــوند و راه را بر دشمنان خدا 
ببندند.«

وی بــا بیان اینکــه هفته ها و روزهای گذشــته 
مختص بسیج است، اظهار داشت: »یک فتنه عظیم 
جهانی در مقابل ملت ایران شــکل گرفته بود؛ ولی 
بسیج در مقابل این اشــرار کوچک و بزرگ مقاوم 

ایستادگی کرد.«
فرمانده کل ســپاه در ادامه تأکید کــرد: »مردم 
ایــران تحــت هدایت هــای حضــرت آیت الله 
خامنه ای)مدظله العالی( توانستند از تأثیرات ویرانگر 
و مخرب تحریم های جهانی فاصله بگیرند. تحریم 

نسخه تســلیم بود؛ ولی ملت ایران به جای تسلیم 
شدن در مقابل فشار جهانیـ  که با مدیریت آمریکا و 
متحدانش اعمال می شدـ  فرصتی بزرگ برای قطع 

وابستگی به جهان ساخت.«
ســردار ســالمی در ادامه گفــت: »در تحریم 
توانستیم هوش مصنوعی را خلق کنیم، ما در تحریم 
توانســتیم پهپادهای چندین هزار کیلومتر ُبرد را که 
می تواند کشتی های متحرک دریا را هدف قرار دهد، 

بسازیم و در تحریم رشد کنیم.«

 B رنج دشمنان
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تصریح 

کرد: »فتنه اخیر شــبیه جنگ احزاب بود که از قبل 

شــکل گرفته بود و در فتنه اخیر یکدیگر را مالقات 

کردند. شکست های گذشته دشــمنان را رنج داده 

و آنان را عصبانی کرده  است. بسیج تفسیر حضور 

اء علی 
ّ

شد
َ
مالئکه آســمانی در زمین است. اینها »أ

الکفار رحماء بینهم...« هســتند؛ بسیج هم خدا را 

عبادت کرد، هم به همه بشــریت اجتناب از تبعیت 

طاغوت را آموخت.

در این مراســم که سردار »غالمرضا سلیمانی« 

رئیس سازمان بســیج به عنوان میزبان ضمن ارائه 

گزارشی درباره فعالیت های این سازمان، گزارشی 

هــم در دو رونمایــی انجام شــده در این مراســم 

ارائه کرد. رونمایی از ســامانه رصد و مانیتورینگ 

پایگاه های مقاومت بسیج و سامانه شبیه ساز سالح 

برای آموزش بســیجیان بعد از ســخنرانی رئیس 

سازمان بسیج انجام شد.

همچنین در انتهای مراسم از برخی خانواده های 

معظم شهدا قدردانی شد و در نهایت با معرفی افراد 

برتر جشــنواره اسوه و جشنواره مالک اشتر بسیج و 

اهدای جایزه و لوح سپاس از آنها تقدیر به عمل آمد.

اولین جشنواره قرآنی سپاه با هدف تکریم فعاالن 
قرآنی و ترویج فرهنگ وحیانی در ســپاه برگزار 
خواهد شد. دبیرخانه این جشنواره مهلت شرکت 
آثار را تا 15 آذر ماه اعالم کرده اســت که در ادامه 
طی گزارشــی توضیحاتی در خصــوص ابعاد و 
موارد مورد نظر در این جشــنواره را به مخاطبان 
هفته نامــه و مجموعه خانواده بزرگ پاســداران 

انقالب اسالمی ارائه می کنیم. 
آنچه به منزله دســتورالعمل اجرای جشنواره از 
سوی قرارگاه قرآنی نور ســپاه اعالم شده، به این 
شرح است: »براســاس مصوبه قرارگاه، تکریم 
فعاالن قرآنی در قالب اولین جشــنواره قرآنی در 

سطح سپاه و بسیج برگزار می شود.«
شعار این جشنواره، »تکریم فعاالن قرآنی و ترویج 

فرهنگ وحیانی« انتخاب شده است.
هــدف از اجرای این جشــنواره نیــز ارج نهادن 
به فعالیت هــای قرآنی رده های ســپاه و تقدیر از 

برترین ها در این عرصه خواهد بود.
این جشنواره در محورهای زیر برگزار می شود:

1ـ انتخــاب برترین خادمان قرآن، شــامل فرمانده، 
مســئول، مربی و فرهنگیــار در عرصه فعالیت های 
قرآنی؛ 2ـ انتخاب مؤثرترین اقدام قرآنی در راستای 
ترویج و فرهنگ ســازی معارف قرآنی؛ 3ـ انتخاب 
برترین آثار تولید شــده قرآنی؛ 4ـ انتخاب رده ای که 
بیشترین فعاالن قرآنی را به نسبت جمعیت خود دارد.

بر این اساس شاخصه های انتخاب برترین خادمان 
قرآن، شامل فرمانده، مسئول، مربی و فرهنگیار به 

قرار زیر است:
۱ـ برترین فرمانده

الف: اهتمام به برگزاری جلســات قرارگاه قرآنی 
نور رده و حضور حداکثری و مؤثر؛ ب: حمایت 
و پشتیبانی از فعالیت های قرآنی رده )آموزش های 
قرآنی، محافل، مســابقات، طرح هــای قرآنی و 
فضاسازی قرآنی(؛ ج: اهتمام و جدیت در انجام 

مصوبات قرارگاه مرکزی؛
د: تدابیر و دستورات ویژه برای گسترش فرهنگ 

قرآنی در رده.
2ـ برترین مسئول و مدیر

الف: اقدامات مؤثر و انگیزشی برای ترویج فرهنگ 
قرآنــی در بین نیروهای تحت امر؛ ب: خالقیت و 
ابتکار در امــور قرآنی در حیطه مســئولیت؛ ج: 

حمایت و پشتیبانی از فعالیت های قرآنی رده؛
3ـ برترین مربی

الــف: باالترین میــزان تدریس موفق قــرآن؛ ب: 
خالقیت، ابتکار و ایده های نوین در امر تدریس قرآن 
کریم؛ ج: توجه به محوریت آموزه های قرآن کریم در 
تمام شئون تدریس )شهرت در تقوا و تخلق به آداب 
قرآنی(؛ د: دارا بودن حداقل چهار مرتبه ارزیابی عالی 
تدریس قرآن؛ ه: کسب رتبه برتر در جشنواره الگوی 

برتر تدریس در استان و کشور.
۴. برترین فرهنگیار

الــف: کســب رتبه نخســت در مســابقات قرآنی 
سراسری سپاه و نیروهای مسلح؛ ب: همکاری مؤثر 
در برگزاری رویدادهــای معتبر قرآنی و ایفای نقش 
مؤثر در برنامه ها، محافل و مجامع قرآنی با تأیید رده 
خدمتی؛ ج: همکاری در اجرای طرح های مطالعاتی 
و پژوهشی قرآنی در سطح استان و کشور؛ د: تألیف 

کتاب در موضوعات قرآنی، نگارش و انتشــار مقاله 
اصیل پژوهشی مرتبط با حوزه قرآن در مجالت معتبر 
تخصصی و پژوهشی؛ ه: تولید آثار هنری تأثیرگذار و 
جریان ساز در سطح استان و کشور؛ و: همکاری مؤثر 
با متولیان قرآنی سپاه در ایده پردازی و انتقال تجارب 

قرآنی.
بر اســاس اعالم دبیرخانه این جشنواره هر یک 
از نیروها، ســپاه های اســتانی و رده های عمده، 
گزارش عملکرد خود را، همراه مستندات مربوط 
و محصــوالت منتخــب در قالــب محورهای 
چهارگانه دســتورالعمل، حداکثر تــا تاریخ 15 
آذرماه، به دبیرخانه قرارگاه قرآنی نور ارسال کنند.

قابل توجه اســت که دوره زمانی مورد نظر برای 
انتخاب آثار و عملکردها از سوی رده، از ابتدای 
ابالغ تشکیل قرارگاه قرآنی نور سپاه تاکنون است.

خاطرنشان می شــود مرحله پایانی اولین جشنواره 
قرآنی ســپاه در سه ماه پایانی سال 14۰1 و با حضور 
فرماندهان و مسئوالن ارشد سپاه برگزار خواهد شد 

که زمان دقیق آن اطالع رسانی می شود.

بسیج مدرسه برائت از طاغوت 
در هفتمین جشنواره سراسری مالک اشتر بسیج مطرح شد

سنوات تحصیل 
 دانش آموختگان را
محاسبه نمی کنند!

۰9۱2۰۰۰89۴9/ تصمیــم دیرهنگام، 

اما شایســته درباره مجازات همکاری با 
اینترنشنال،  رسانه های تروریستی، مانند 
الزم است به دیگر رســانه های خبیث، 
مانند من وتو و بی بی سی هم تعمیم یابد. 
همچنین پایگاه های نفوذی و مطبوعاتی 
و رســانه ای در داخــل که منتســب به 
جریان های خــاص و لیبرال هســتند./ 

»عبداللهی«

بنگاه هــای  شــبکه   /۰9۱2۰۰۰89۴9

امالک بــدون هیچ ضابطــه ای در حال 
گســترش و زمینه سازی و تأثیرگذاری در 
افزایش قیمت ها و ســوداگری در زمین و 
امالک هستند! هرچقدر هم قیمت باالتر 
برود، کمیســیون کذایی بیشتر می شود! 
بــرای کنترل و ســاماندهی این شــبکه 
مخرب که مانند قــارچ همچنان در هر 
کوی و برزنی سبز می شود، الزم است از 

سوی متولیان ذی ربط تدبیر جدی شود.

بــرای  عمــل  در    /۰99۱۰۰۰882۶

مجردها مشــوق ازدواج ایجاد کنید، نه 
در شعار! سیستمی ترتیب دهید که جوان 
به محــض وقوع عقد فردایــش در خانه 
سازمانی ســاکن شــود! نه اینکه متأهل 

بچه دار سال ها در آن مستقر باشد.

۰9۱8۰۰۰878۵/  مدت هاســت بحث 

محاسبه سنوات تحصیل دانش آموختگان 
به عنوان ســنوات خدمتــی را پیگیری 

می کنم. اما هنوز به نتیجه نرسیده ام.

۰9۱۵۰۰۰87۵۰/ از خانــم محمــدی 

به خاطر داســتان های خوب شان تشکر 
می کنم.

۰9۱2۰۰۰۶28۱/ پیام رســان تلگــرام 

سراســر تبلیغات شــبکه قمار و کازینو 
اســت، جالب این اســت که حساب ها 
مسدود نمی شود، حاال این را که عده ای 
دنبال رفع مســدودی آن هستند، باید در 
کنترل حساب بانکی یا وعده اخذ تابعیت 

آن کارشناسان یا مسئوالن پیدا کرد.

۰933۰۰۰۶۰9۱/ گفتــه می شــود بــا 

فیلترینگ واتســاپ و اینســتاگرام تعداد 
زیادی از مشاغل ضرر کرده اند، آیا منظور 
همان کانال های فروش مشروبات الکلی 
و... اســت؟ وگرنه همان عزیزانی که در 
این شبکه ها بازاریابی و فروش داشتند، به 
راحتی در نرم افزارهای داخلی می توانند 

فعالیت کنند.

اخیــر  حــوادث   /۰9۱۴۰۰۰۰3۴۰

حکمت رهبر حکیم انقــالب در اعالم 
جهاد تبیین مشــخص کرد. متأسفانه در 
جهاد تبییــن ضعیف عمــل کرده ایم و 
عده ای گنگ، در این فضا سیاهی لشکر 

دشمن شده اند.

۰9۱2۰۰۰۱2۵۴/ جنگ تروریســت ها 

در ســوریه و عراق کار تمرینی دشمنان 
ملت مــا برای نابودی ایــران بود. همان 
وقت که داعش در عراق و سوریه جوالن 
می داد این ایران بود که جلوی آن ها ایستاد 
و اجازه نداد به اهدافشان برسند. امروز نیز 
امت حزب اللــه چون همان روز پای کار 
انقالب و ایران اســت. درود بر روح بلند 

حاج قاسم سلیمانی

   روی خط    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

 پای کار

 دلتنگی

دلتنگی شبیه دســت های پدری است که 
راهــی برای بغل کــردن کودکش ندارد. 
دلتنگی شبیه قلب تپنده کودکی است که 
به شــوق دیدن قاب عکس پدر شهیدش 
می تپد. دلتنگی شــبیه نگاه مادری است 
که برای یتیمــی کودکش بغض می کند. 
دلتنگی شبیه جمله حقی است که گوش 

کسی بدهکارش نیست.
انقباض قلب، مشــت  دلتنگی یعنی 
شــدن و کوچک شــدن قلب؛ وقتی دنیا 
برایــت تنگ شــد، وقتی آســمان آنقدر 
کوتاه شد که نتوانستی سرت را بلند کنی 
و مجبور شــدی ســرت را روی زانوانت 
بگذاری و گریــه کنی؛ اگر این آســمان 
پایین و این دنیای تنگ را احساس کردی، 

می شوی دلتنگ.
دلتنگی، یعنی احتیاج. احتیاج به کسی 
که تو را بفهمد و تو را ورق بزند. نه از این 
احتیاج های پوشالی و بی مبنا، بلکه از آن 
دســت احتیاجاتی که به امــام، والیت، 
رســالت، دین و وحی منتهی می شــود و 
از جامعه  عشــایری تا جامعه  کشاورزی؛ 
جامعه  صنعتی تا فــوق صنعتی و مدرن، 

همه و همه را در بر می گیرد.
آری، دلتنگی چنین شــکلی دارد که 
مچاله ات می کنــد؛ اما آن کس را که باید 
بیاید، با خودش می آورد. ما چقدر دلتنگ 

امام زمان مان)عج( هستیم؟

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام کاظم)ع( می فرمایند: ســزاوارترین دانش برای تو، دانشی است که عملت جز با آن درست نشود و 
ضروری ترین عمل برای تو، عملی است که در برابر آن بازخواست می شوی و الزم ترین دانش برای تو، 
دانشــی است که صالح و فساد دلت را به تو نشان دهد و نیک فرجام ترین دانش، آن دانشی است که بر 
عمل تو در این دنیا بیفزاید. بنابراین، به دانستن چیزی که ندانستن آن زیانی به تو نمی رساند، مپرداز و از 
دانستن چیزی که فرو گذاردنش بر نادانی تو می افزاید، هرگز غفلت َمَورز!                    أعالم الدین؛ ص 3۰5

 راه درست زندگی
   صادقانه    

خوبی دیگران را چندین برابر جبران کن! با مظلومان و درماند گان دوستی کن، عیب و زشتی دیگران را 
فاش نکن، بدون توقع و چشمداشت نیکی کن، بدی دیگران را با خوبی و محبت تالفی کن، با قناعت و 
بی نیازی از مردم زندگی کن، اشتباهات و بدی دیگران را نادیده بگیر و ببخش، برای اطرافیانت دلسوزی 

کن، خداوند دوست دارد صفات خودش را در بنده اش ببیند.

 خشنودی خداوند
   صبحانه    

حسن نوروزی
نویسنده  

دکتر چمران از همان اوایل جنگ ستادی را 
در اهواز برپا کرده بود. او و آیت الله خامنه ای 
نماینده های امام خمینی در شــورای عالی 
دفاع بودند. ما هر هفته که آیت الله خامنه ای 
نماز جمعه تهران را اقامه می کردند، شــنبه 
یــا همان جمعه به جبهه می رفتیــم و در آن 
ستاد مســتقر می شدیم. ایشــان از آنجا بر 
جنگ نظارت داشــتند و خیلی از جبهه ها 
را نیز بازدید می کردند. ســتاد قبل از اینکه 
در اســتانداری خوزستان باشد، در دانشگاه 
جندی شــاپور اهواز بود. شهید چمران در 
آن روز های نخســت حمالتی انجام می داد 
و تانک هــای عراقی را شــکار می کرد. با 
آقا بیشــتر به اهواز، خرمشهر و سوسنگرد 
می رفتیــم. البته چند باری هــم به کوه های 
داالهو و ایالم سفر کردیم. ایشان هر هفته به 
مناطق مختلف جبهه ها سرکشی می کردند. 
ایشان در ابتدای بازگشت به تهران خدمت 
حضرت امام)ره( می رســیدند و گزارشی 
از جبهه به ایشــان ارائه می کردند. سپس به 
جلسات پرسش و پاسخ در مساجد می رفتند 
و پــس از آن دوباره عازم جبهه می شــدند. 
خاطرم هست یک عملیات ایذایی بود که با 
شهید چمران در نزدیک اهواز انجام دادیم. 
تانک هــای عراقی تــا 2۰ کیلومتری اهواز 
رســیده بودند. حدود 3 شب با آقا و شهید 
چمران برای شناسایی اعزام شدیم. آقا هم با 
مــا می آمدند و تا پای کار می آمدند و هرچه 
به ایشــان می گفتیم که الزم نیست بیایند، 

نمی پذیرفتند.
 فریدون خیام باشی، 
 محافظ آیت الله خامنه ای 
در ماه های نخست جنگ تحمیلی

   داستان    

به همین سادگی

   تلخند    
آمریکا در پرونده جمال خاشقچی به بن سلمان مصونیت داد/  کارتونیست: تخرد رویاردز/ هلند

 عرش معلی
 به مناسبت والدت حضرت زینب)س(

خوب است که از زینب کبری بنویسم
از حضرت صدیقه صغری بنویسم

تا نقش ببندد به دلم نام عقیله
از آمدن دختر زهرا بنویسم

با کسب اجازه بنویسم خود زهرا
یا روی زمین شاخه طوبی بنویسم
من منتظرم حضرت جبریل بیاید

یک اسم پر از عطر و ُمسما بنویسم
جبریل کنار پر قنداقه رسیده

باید ملکی محو تماشا بنویسم
حاال که رسیده به علی مژده مولود

بگذار که من زینت بابا بنویسم
بانو به خدا زیر قدم های تو جنت
دستان تو را عرش ُمعلی بنویسم

وقتی که به لب های حسین آمده لبخند
بد نیست که یک چند تمنا بنویسم 

هر چند که دیری ست تمنای من این است
از کرُب و َبالی شده امضا بنویسم

سیدحجت بحرالعلومی

   کتیبه سبز    

 پرســش: کودک سه ساله ام در حرف هایش کمی دروغ می گوید، راهکار اصالح او 

چیست؟

 کودکان از چهار سالگی به بعد می توانند واقعیت را تشخیص 
ً
پاسخ: معموال

بدهند. کودکان ممکن اســت گاهی به دلیل ناآگاهی و نشــناختن شرایط به 
طور کامل دروغ بگویند. این دروغ گفتن می تواند درباره هر موضوعی باشد. 
والدین باید سن کودک، شــرایط و دالیل دروغگویی و دفعات آن را در نظر 
بگیرند. برای نمونه، دروغ گفتن بســیاری از کودکان زیر شش سال، ممکن 
اســت تنها بیان تصورات شان باشــد. برخی از علل دروغ گفتن کودکان در 
سن مدرســه عبارتند از: ترس از تنبیه شده در صورت گفتن واقعیت، تمایل 
به دوســت پیدا کردن در مدرســه و تحت تأثیر قرار دادن آنها، ناامید نکردن 
والدین شــان، ناراحت بودن از چیزی که در زندگی شــان رخ داده اســت و 

همچنین تالش برای جلب توجه.
گفتنی اســت، والدین باید تا زمان ورود به دبســتان این مشکل را در کودک 
خود حل کنند. اگر مشــکل دروغگویی فرد حل نشود، با کودک عجین شده 
و می تواند تا زمان بزرگســالی همراه او باشد؛ اما راهکارهای مواجهه با این 
مشکل این است که کودک خود را برای جبران کار اشتباهش راهنمایی کنید. 
به جای پیدا کردن مقصر، به دنبال حل مشــکل باشید. به هیچ عنوان با تنبیه 
و فریــاد با کودک خود صحبت نکنید. خودتان هم به شــدت از دروغگویی 
بپرهیزید؛ حتی به شوخی! با کودک خود درباره راستگویی صحبت کنید. در 
صورت راستگویی هدیه ای به او بدهید. کودک خود را به گونه ای تربیت کنید 
که بتواند راستگویی را به دروغگویی ترجیح دهد. کمی از سطح توقعات خود 

بکاهید، کودکان نمی توانند تمام خواسته های شما را انجام دهند. 
سعی کنید در رفتار با کودک خود انعطاف پذیری باالیی داشته باشید. از طرفی 
همواره محبت به کودک خود را فراموش نکنید. به هیچ عنوان واکنش تند و 
خشن نشان ندهید. مسئله دروغگویی کودکان بسیار ساده تر از آن چیزی است 

که شما فکر می کنید.

 راه نرفته  

آینه والدین!  

 مصرف مولتی ویتامین برای درمان یا پیشــگیری از کمبود ویتامین ناشی از 
رژیم غذایی ضعیف، بیماری خاص یا در هنگام بارداری اســتفاده می شود. 
ویتامین ها عناصر ســازنده مهم بدن به شمار می آیند و به حفظ سالمت شما 
 یک بار در 

ً
کمک می کنند. مصرف مولتی ویتامین به صورت خوراکی و معموال

روز یا طبق دستورالعمل مشخصی انجام می شود. اگر برای شما مولتی ویتامین 
تجویز شده است، آن را با دقت مصرف کنید؛ چرا که به نظر پزشک تان مزایای 
مصرف این دارو برای شما بیشــتر از عوارض جانبی آن است. آن را به طور 
منظم مصرف کنید تا بیشترین استفاده را ببرید. برای کمک به یادآوری مصرف 

دارو، هر روز آن را در ساعت مشخصی استفاده کنید.
در اثر مصرف مولتی ویتامین ممکن است یبوست، اسهال یا ناراحتی معده 
 موقتی هســتند و با سازگاری بدن با این دارو 

ً
رخ دهد. این عوارض معموال

ممکن است از بین بروند. در صورت تداوم یا تشدید هر یک از این عوارض، 
بهتر است در اسرع وقت با داروساز یا پزشک تماس بگیرید. هر چند واکنش 
آلرژیک بسیار شدید نسبت به این دارو به ندرت رخ می دهد، اما اگر نشانه های 
 به پزشــک 

ً
یک واکنش آلرژیک جدید را مشــاهده کردید، بهتر اســت فورا

مراجعه کنید. این نشانه ها عبارتند از: ضایعات پوستی، خارش یا تورم به ویژه 
در صورت، زبان و گلو، سرگیجه شدید و مشکل در تنفس!

اگر مولتی ویتامین شما حاوی فولیک اسید است، در صورت ابتال به کمبود 
 داروساز یا پزشک خود را پیش از مصرف آن 

ً
ویتامین B12 یا کم خونی حتما

مطلع کنید؛ زیرا ممکن اســت فولیک اسید برخی از آزمایش های مربوط به 
کمبــود ویتامین B12 را بدون درمان این نوع کم خونی تحت تأثیر قرار دهد. 
کمبود ویتامین B12 درمان نشــده می  تواند به مشکالت عصبی جدی منجر 

شود.
اگر باردار یا مادر شــیرده هستید نیز الزم اســت پیش از مصرف داروی 
مولتی ویتامین پزشک خود را مطلع کنید، زیرا این دارو وارد شیر مادر می شود.

    سالمت    

خیر؟ یا  آری  مولتی ویتامین 
محسن وافی

مشاور خانواده

   کشکیات    

 ساعت از هفت صبح گذشته است. مترو 
مثل همیشه شــلوغ اســت. همه برای 
رسیدن به مقصد عجله دارند. مرد جوان مثل بقیه 
توی ایستگاه می ایستد تا قطار بعدی از راه برسد و او 
را به موقع ســر کالس برساند. دستی الی موهای 

لختش می برد و روی صندلی های سالن می نشیند.
نگاهی بــه پیراهنی که موقع آمدن شــتاب زده 
اتــو کرده و تنش کــرده بود، می انــدازد. هنوز هم 
چروک های ریز روی آســتین ها برایش دهن کجی 
می کننــد. دیگــر از تنهــا زندگی کردن در شــهر 
غریب خســته شــده، باید کنفرانس را امروز توی 
دانشگاه ارائه بدهد. خدا خدا می کند تحقیقات و 
تالش هایش به سرانجام خوبی برسد و خیالش از 
بابت پایان کار راحت شود تا بتواند یک دل سیر به 
روستا برگردد و استراحت کند. مرد جوان هنوز در 
این افکار چرخ می زند، که دســت کوچکی روی 

شانه اش می نشیند.
ـ آقا جوراب می خرید؟ جفتی ده تومن!

جوان دانشــجو ســر بلند می کنــد. جثه ریز 
پسرک توی عکاسخانه چشم های مرد جوان قاب 

می شود.
صورتی سبزه که گونه های الغرش بیش از همه 
به چشم می آید. منحنی لبخند پسرک به زور روی 
لب هایش کش می آید. نیمچه خمیازه ای می کشد 
و با التماس می گوید: »آقا تو رو خدا از این جورابا 

بخرید!«
جــوان با خنده دســت الی دســته جوراب ها 

می برد.
ـ پســر جون گمونم غیر از من کسی جوراب هاتو 
نمی خره ها...آخه هفته پیش سه جفت ازت خریدم!

پسرک گردن کج می کند.
ـ تو رو خدا بخر... بخر دیگه جنس شون خوبه!

مرد با اکراه بلند می شود و سعی می کند به او کم 
محلی کند؛ اما انگشت شصت پای پسرک از میان 
ســوراخ جوراب و نوک دمپایی پالستیکی برایش 

شکلک در می آورد.
نگاهی به ســاعتش و نگاهی بــه انتهای تونل 

می اندازد.
اسکناس پنجاه تومانی از میان کیف پولش بیرون 
می کشد و سمت پسرک می گیرد. با دیدن اسکناس 

خواب از صورت خسته اش می پرد.
ـ یعنی پنج جفت بدم؟

مرد جوان در دلش به نیتی فکر می کند. با عجله 
جوراب های توی دســت او را زیر و رو می کند و به 
زحمت یک جفت جوراب که اندازه پای پســرک 
باشد پیدا می کند. روی پاهایش می نشیند و هم قد 

پسر می شود.
ـ خودم نمی خوام. فقط این یه جفت رو همین االن 
پات کن من ببینم بعد برم، االن مترو می یاد زودباش!

گوشــه چشــم های پســرک از تعجب چاک 
می خورد.

پســرک دســته جوراب هــا را روی صندلــی 
پوشــیدن  مشــغول  و  می گــذارد  پالســتیکی 

جوراب هایی که جوان برایش خریده، می شود.
قطار می ایســتد. مرد با عجله خودش را درون 
مترو جا می دهد و از پشت پنجره واگن از لبخندی 
که به همین سادگی از مصنوعی بودن در آمده و روی 

صورت پسرک گل انداخته است، لذت می برد.

آمنه سادات ترابیان
کارشناس   تغذیه

صدیقه شاهسون
نویسنده

شکر موهبت ایران پر عتیقه

رای گفت برهمن را: حکایت کن حدیث ملتی 
که کاله ملت دیگر بردارد و با اموال ایشان فخر 

فروخته، کالس گذارد؟
برهمن گفت: شنیدم در اواخر قرن 18 میالدی 
انقالبیون فرانسه کاخ لوور را تصرف نموده، آن را 

تبدیل به موزه کردند.
چو شاهی را ز کاخش کیش کردی

بکن تبدیل کاخش را به موزه
که هر وقت او به یاد قصر افتاد

ز باال تا به پایینش بسوزه!
پس از چندی نــزد بزرگ خود رفتــه و عرضه 
داشتند: بزرگا! موزه را آثار باستانی باید و این موزه 
خالی است، و ما در اینجا زحمت بیهوده می بریم 

و از بیکاری با زیر بغل خود صدا درآوریم.
گفت ای سفیهان، آثار باســتانی از کجا آورم و 

بدین جیب خالی عتیقه جات چگونه خرم؟
به جیب من تو مپندار پول و مالی هست

چو عقل در سر بایدن چو موی بر کف دست
گفتند: غم مخور که در ایران سلسله قاجارند و 
جز شعور هرچه خواهی دارند، نزد آنان رویم و 

امتیاز حفاری عتیقه جات ایران بستانیم.
گفت: شکر این موهبت چگونه ادا کنیم و به کدام 
پدرسوخته بازی از زیر بار منت ایشان خالصی 
گیریم، که قیمت هر عتیقه پول خون پدرجدمان 

است؟
گفتند: بهای عتیقه را با خون خود پردازیم و سال 
1366 شمسی با محاسبه سودش خون آلوده به 

ایران فرستیم. گفت: نیک است، چنین کنید.
پس در پی اجرای این فرمایش رفتند و از خالل 
دندان دهنی داریوش ســوم تا در و دیوار تخت 
جمشید آنچه توانستند کش رفتند و این چنین، 

موزه لوور، موزه لوور شد.


