
اشغال ۱۷ ساله افغانستان از سوی آمریکا، نه تنها به اهداف تعریف شده 
دست نیافته، بلکه به پدیده ای وارونه برای راهبردهای آمریکا تبدیل شده است. 
اما از سوی دیگر آمریکا نمی تواند از حوزه ژئوپلیتیک افغانستان چشم  بپوشد. 
سه جغرافیای اولویت دار آمریکا به افغانستان پیوند خورده است و آمریکا برای 
حفظ اهرم های راهبردی و اثرگذار بر ســه جغرافیای ایران، روســیه و چین، 
باید از حذف طالبان از قدرت چشم پوشــی کــرده و برای واگذاری قدرت به 
طالبان، مابه ازای استراتژیک دریافت کند. تجربه دولت های مورد حمایت در 
افغانســتان به اشرف غنی رسیده و کارنامه ناتوان این روند برای اوضاع فعلی 
آمریکا مطلوب نیست. آمریکا با پرداخت هزینه یکصد میلیاردی در سال برای 
حضور در افغانســتان با مشکل روبه روست؛ بنابراین باید این هزینه و کارنامه 
شکست خورده را تقسیم کند تا بتواند بازگشت طالبان به قدرت را به اهرم قابل 
مدیریت علیه ایران و روسیه و چین تبدیل کند. داعش، حکمتیار و حکومت 
اشرف غنی ابزارهای محلی و داخلی آمریکا و تیم عربی اماراتی، سعودی، قطری 
و پاکستانی، تیم منطقه ای آمریکا برای کسب توافق با طالبان مورد استفاده 
قرار گرفته اند. اشرف غنی برای همکاری در این پروژه، باقی ماندن در قدرت یا 
حداقل بخشی از قدرت را می خواهد و پاکستان، سهم بازگشت به نقش بازیگر 
تعیین کننده  را می خواهد تا در مقابل نفوذ هند در افغانستان توازن ایجاد کند 
و امارات و عربستان هم اگرچه بخشی از جورچین برنامه آمریکا هستند، اما 
با اولویت کسب اهرم های امنیتی ضد ایران که بتواند مرزهای شرقی ایران را 
به آشــوب  دچار کند، به میدان آمده اند. حکمتیار که با مناسبات چندگانه با 
پاکستان، عربستان و آمریکا بندبازی می کند، خود را قدرت پنهان طالبان در 

بدنه و فرماندهان آن می داند.
این ترکیب دستیاری برای آمریکا، با جود اینکه مذاکرات متعدد با طالبان 
را به ایســتگاه ابوظبی رسانده، اما هنوز به حداقل های مطلوب آمریکا دست 
نیافته اســت و طالبان که بر خواسته های اصلی خود تا به حال باقی مانده به 
دالیل فراوانی حاضر نیســت نقش نیابتی برای راهبردهای آمریکا را در ازای 
بازگشت به قدرت بپذیرد؛ از این رو نقش بازیگران بزرگ منطقه ای مانند ایران 
و روسیه مجدداً در بحث طالبان فعال شده تا به جای ریل گذاری برای راهبرد 
آمریکا در مذاکره با طالبان، اولویت ثبات و صلح و امنیت سازی در افغانستان 
را در مذاکره با طالبان در یک راهبرد افغانی ـ افغانی دنبال کنند. هم طالبان 
 امروز با دیروز متفاوت اســت و هم اینکه طالبان از نگاه منطقه ای ایران زیان

 نمی بیند.
 راهبرد ایرانی از ســوی تمامی احزاب و اقوام افغانی تأیید می شــود و 
هرگونــه توافق و گفتمان ملی در افغانســتان که خارج از راهبردهای ابزاری 
آمریکا و شرکای آن حاصل شود، منافع ملی افغانستان و حوزه های پیرامونی 
را تأمین خواهد کرد. تمدید قرارداد راهبردی امنیتی آمریکا با دولت افغانستان 
و تبدیل افغانســتان به ابزار بی ثباتی منطقه ای یک تهدید در حوزه مرزهای 
شرقی ایران محسوب می شود و طالبان نیز از حساسیت ایران در این زمینه 
آگاه است؛ از این رو مذاکره طالبان با آمریکا فقط باید در زمینه خروج آمریکا 
و لغو هرگونه توافق حضور پایگاهی آمریکا دنبال شده و مذاکره افغانی ـ افغانی 
برای آشــتی ملی و ترکیب قدرت ملی در افغانســتان در دستور کار باشد، تا 
از حمایت کافی برخوردار شــده و ثبات و امنیت را به افغانســتان بازگرداند. 
مذاکرات طالبان در تهران که متعاقب سفر دریابان شمخانی به افغانستان انجام 
 گرفت، آغاز این دیپلماســی فعال اســت که باید با حضور روسیه و پاکستان

 تکمیل شود.

شاههماینکارهارامیکرد!
 

سؤال تریبون ۲۰
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در فضای جنگ نــرم و عملیات روانی علیه انقالب و نظام جمهوری 
اسالمی، دشــمنان خارجی، جریان ضد انقالب و مخالفان داخلی بر یک 
نقطه متمرکز شده، به دنبال القای این مطلب هستند که »انقالب اسالمی 

دستاورد آن چنانی نداشته و جمهوری اسالمی نظامی ناکارآمد است!«
این جریان برای بدبین  کردن مردم و به ویژه جوانان نسبت به انقالب 
و نظام و همچنین کم ارزش وانمود کردن دســتاوردهایی که انقالب در 
حوزه هایی داشته، به هنگام بیان این دستاوردها می گوید: »اگر شاه هم 

بود بعد از چهل سال، این کارها را می کرد!«
برای نمونه، وقتی گفته می شود پس از انقالب، جاده ها، خطوط ریلی، 
فرودگاه ها، شبکه برق، شبکه آب، شبکه تلفن، سدسازی، خودروسازی 
و غیره چندین برابر شده و مردم از رفاه بیشتری برخوردار شده  اند، این 
شــبهه را ایجاد می کند که اگر انقالب هم نشده بود و رژیم پهلوی ادامه 
می یافت، با گذشــت حدود چهل سال، آن رژیم هم همین کارها را برای 
مردم انجام می داد. با چنین شبهه  و القایی، می خواهند انقالب اسالمی را 
بدون دستاورد معرفی کنند. آیا این  چنین است؟ آیا اگر انقالب نشده بود 
و رژیم پهلوی استمرار داشت، کشور ایران و ملت ما در نقطه ای که امروز 

قرار دارند، قرار داشت؟
برای رسیدن به پاســخی صحیح، باید با نگاهی عالمانه، واقع بینانه 
و منصفانه، ایران پــس از انقالب را با ایران پیش از انقالب، در حوزه های 
گوناگون مقایسه کرد. در این مقایسه، باید به رویکردها، جهت گیری ها، 
سیاســت ها و راهبردها از یک سو و عملکردها از سوی دیگر توجه خاص 
داشت. با چنین نگاه و توجه خاص است که می توان دریافت، انقالب اسالمی 
چه دستاوردهای شــگرف و حیرت انگیزی داشته است. با چنین نگاهی 
مشخص می شود، ایرانیان اکنون در نقطه و موقعیتی قرار دارند که بدون 
انقالب و نظام والیی دست یافتنی نبود. در این بررسی و مقایسه، می توان 

دستاوردها را در دو بخش کالن مورد توجه قرار داد.
الف(بخش رویکردی: ارزشی و معنوی که اساساً این دستاوردها بدون 
انقالب حاصل نمی شد. رژیم پهلوی و شاه به دلیل ماهیتی که داشت، مانع 

رسیدن ملت به این دستاوردها بود. این دستاوردها عبارتند از
۱ـ امام خمینی)ره( با انقالب اسالمی، کشور ایران را از چنگال نظام 

سلطه رهایی بخشیدند و با کمک ملت به استقالل واقعی رساندند.
۲ـ با انقالب اسالمی و پدیدآیی جمهوری اسالمی، مردم ایران متحول 
شده، دارای عزت ملی و خودباوری شده، سرنوشت خود را خود به دست 

گرفتند.
۳ـ با انقالب اســالمی و پدیدآیی جمهوری اسالمی، اداره کشور به 
دســت مردم افتاد و در چارچوب نظام مردم ساالری دینی، ۴۰ سال است 
که ملت مســئوالن خود را در هر سطحی به طور مستقیم و غیر مستقیم 

انتخاب می کنند.
۴ـ با انقالب اســالمی و نظام مردم ساالری دینی، ایرانیان افزون بر 
رسیدن به استقالل به منزله مهم ترین ارزش »آزادی جمعی«، به آزادی های 
فردی رسیده، از حقوق شهروندی به معنای واقعی برخوردار شدند. این در 
حالی است که پیش از انقالب، از یک سو سلطه اجانب بر این کشور حاکم 
بود و از اســتقالل خبری نبود و از سوی دیگر با وجود یک رژیم مستبد، 

دیکتاتور و وابسته، از آزادی خبری نبود.
۵ـ با انقالب اسالمی، ایران از یک کشور یاری کننده ظالم و ستمگر، 

تبدیل شد به کشوری که در مقابل ظالم و یاری کننده مظلوم است.
ادامه در صفحه۲
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هفته نامه داخلی
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

نگاهی به فیلم »مارموز«

 کمال پس رفِت
یک کارگردان!

  صفحه7  صفحه۱۲

نگاهی به مواضع این روزهای حامیان برجام

روایت های برآمده
از نگرانی

میالد با سعادت
عقیله بنی هاشم
حضرت زینب کبری)س(
مبارک باد

  صفحه۱۱

ارتباط مستقیم با سردبیر
sardabir@ssweekly.ir

ارسال مطلب
info@ssweekly.ir

  صفحه۲

 در گفت وگوی اختصاصی با عباس سلیمی نمین  مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی  در ابعاد داخلی و بین المللی تبیین شد

احیاگرقدرتمردم
چالشگرنظامسلطه

هادی محمدی
تحلیلگر ارشد بین الملل

همسر شهید همیشه زنده سیدنورخدا موسوی در گفت وگو با صبح صادق

تالحظهآخربرایوالیت
واسالمسربازیکرد

  صفحه۴

  امیدوارم این صحبتم به حضرت آقا برسد. من روز شهادت 
آقا سید نور خدا هم گفتم که خدایا این قربانی را از ما بپذیر، آقا امام 
زمان)عج( این قربانی را از ما بپذیر و آقا اباعبداهلل)ع( این قربانی را از 
ما بپذیر و اینجا خطاب به رهبرم می گویم؛ شما موالی ما هستید، 
شــما رهبر ما و آقای ما هســتید. فرزندان من این حس را ندارند 
که پدرشان دیگر نیست؛ چرا که آقا را مثل پدر خود می بینند. از 

ایشان می خواهم برای ما دعا کنند

این صدای یک ملت است، یک ملت انقالبی

نگاهی به خروج آمریکا و تالش دولت های عربی برای احیای روابط با سوریه

تکاپوبرایبازگشتبهدمشق

سرهنگ نوری گفت رسالت 
خطیر نیروهــای انقالبی ایجاب 
تاریخ  از  برهــه  این  در  می کند 
سرنوشت ساز با تبیین و روشنگری 
انقالب اسالمی و دستاوردهای آن، 
مخاطبان را نســبت به افق های 
امیدوار  کشور  روی  پیش  روشن 

کنند. 
به گزارش صبح صادق، سرهنگ 
بیســت وهفتمین  دبیر  نوری  محمد 
همایش سراســری هادیان سیاســی 
سپاه، با بیان اینکه، در اوضاع کنونی 
عوامــل متعددی اقتصاد و معیشــت 

مردم را تحت الشــعاع قرار داده است، 
اظهار داشت: »دشمنان نظام و انقالب 
اسالمی با تمام توان در حال تضعیف 
جریان انقالب، روحیه انقالبی مردم و 
القای شبهه ناکارآمدی نظام جمهوری 
اســالمی در چهــل ســالگی انقالب 
هستند. دشــمن با استفاده از قدرت 
رســانه ای خود و بــا دروغ پراکنی در 
فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای، 
امیدوار اســت از این طریق به هدف 
دیرینه خود در شکست نظام و انقالب 

اسالمی دست یابد.«
وی افــزود: »رســالت خطیــر 

نیروهــای انقالبــی در ایــن برهه از 
تاریــخ انقــالب ایجــاب می کند با 
تبیین و روشــنگری درباره انقالب و 
دستاوردهای عظیم آن در چهل سال 
گذشته، مخاطبان را نسبت به افق های 
پیش روی کشــور و نظام اســالمی 
امیدوار کنند و شکست دشمن در این 
عرصه را همچون چهل سال گذشته 

رقم بزنند.«
دبیر بیســت وهفتمین همایش 
سراســری هادیان سیاسی در همین 
زمینه اعالم کرد: »همایش سراسری 
هادیان سیاسی سپاه در هفته جاری 

برگزار می شــود و در ادامه آن نهضت 
تبیین و روشنگری با موضوع »تبیین 
انقالب  ســالگی  چهل  دستاوردهای 
اسالمی« در ســطح رده های سپاه و 
بســیج در چهار مرحله تا پایان سال 

جاری اجرا خواهد شد.«
وی مقابلــه بــا تطهیــر رژیم 
تبییــن   ، ی پهلــو هی  ستمشــا
اجتماعی،  و  سیاســی  دستاوردهای 
تشریح پیشرفت های اقتصادی، علمی 
و فناوری و و توصیف دســتاوردهای 
امنیتی  و نظامی را چهار محور نهضت 

روشنگری برشمرد.

 دبیر بیست وهفتمین همایش سراسری هادیان سیاسی سپاه

اجراینهضتروشنگریبرایتبیینافقهایروشنپیشرو
دکتر یداهلل جوانی

مدیر مسئول

 خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه هم یکی از نشانه های پیروزی محور مقاومت در سوریه است که البته آمریکا 
نمی خواهد به آن اعتراف کند، اما در عمل آن را نشــان می دهد. این عمل آمریکایی ها که در آخرین روزهای ســال گذشته 

میالدی از سوی دونالد ترامپ اعالم شده است، واکنش های بسیاری را به همراه داشته است
 هر چند بازگشت اعراب به سوریه و از سر گرفتن روابط دیپلماتیک با این کشور و دولت قانونی او یک پیروزی دیگر 
محسوب می شود و این حاصل ایستادگی دولت و ملت سوریه و همچنین متحدان منطقه ای این کشور در مقابل زورگویان 
و تجزیه طلبان خارجی اســت، اما نباید فراموش کرد که آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی هرگز دست از دشمنی خود 

برنمی دارند

صبحصادقیشوید
به شرط آن که دست به قلم 

ببرید  و  نوشته ها و تحلیل های 

خود را برای ما ارسال کنید
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رکوردبدهیآمریکا

در طول دوره ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ، بدهــی ملی ایاالت 
متحده به دو تریلیون دالر افزایش 
یافــت؛ رقمی که طی ۷0 ســال 
گذشــته به حداکثر ممکن رسیده 
اســت. به گزارش اســپوتنیک، در 
پایان سال 20۱8، بدهی ملی آمریکا 
به 2۱/۹۷۴ تریلیون دالر رســید. 
هنگامی که ترامپ در اوایل ســال 
رسید،  ریاست جمهوری  به   20۱۷
این رقم بیش از دو تریلیون دالر بود. 
دفتــر بودجه کنگره ایاالت متحده 
اعــالم کرد که بدهــی ملی به ۷8 
درصد از تولید ناخالص داخلی کشور 
رسیده اســت که باالترین مقدار از 
ســال ۱۹50 بوده است. ترامپ در 
تبلیغات انتخاباتی خود اذعان کرده 
بود کــه آمریکا هفت تریلیون دالر 
برای جنــگ در خاورمیانه هزینه 
کرده اســت، این در حالی است که 
میلیون ها نفــر از مردم آمریکا زیر 
خط فقر زندگی کرده و ده ها هزار 
نفر از مردم این کشــور بی خانمان 
بوده و در چادر یا ماشین های خود 

زندگی می کنند.
نفوذایرانکمشدهاست!

ترامپ به تازگی گفته اســت: 
»ایران حــاال به دنبال زنده ماندن 
اســت. ایران قدرتی در خاورمیانه 
بود و داشــت تمام این منطقه را 
زیر ســلطه خــودش می گرفت و 
نابودی اسرائیل، هدف آنها بود، اما 
حاال کشور متفاوتی است.« ترامپ 
در حالی ادعا می کند جلوی نفوذ 
ایران در منطقه را گرفته است که 
تحلیلگران امور منطقه و رسانه های 
غربی همچنان معتقدند، نفوذ ایران 
رو به گســترش است، تا جایی که 
نظامی  اطالعات  ســازمان  رئیس 
رژیم صهیونیســتی سه روز پیش 
با ابراز تــرس از نفــوذ روزافزون 
ایران در منطقه و هشــدار نسبت 
بــه این موضوع گفــت: »با توجه 
به نفوذ باالی ایــران در عراق، به 
احتمال قوی ایران از این کشــور 
به عنوان پایگاه نظامی برای هدف 
قرار دادن اسرائیل استفاده خواهد 
کرد. همــان کاری که تاکنون در 
سوریه انجام می دهد؛ چنین امری 
 می تواند یک تهدیــد جدی برای

 اسرائیل باشد.«
تحریمبرایزندگیبهتر!

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریــکا گفته اســت، دولت ایاالت 
متحده آمریکا به طور مداوم تحریم ها 
علیه ایــران را ارزیابــی می کند تا 
مطمئن شود این تحریم ها در راستای 
سیاست های واشــنگتن قرار دارند. 
پمپئــو در مصاحبه ای اختصاصی با 
»نیوز مکس تی وی« در پاســخ به 
پرسشی درباره مدت زمان معافیت 
از تحریم های نفتی علیه ایران گفت: 
»معافیــت از تحریم ها شــش ماهه 
اســت.« وی در ادامــه برای توجیه 
تحریم هــا علیه ایران مدعی شــد: 
»تحریم ها یک هــدف نهایی دارند 
و آن، ایــن اســت که شــرایطی را 
ایجاد کنند که مــردم ایران بتوانند 
زندگی بهتری نسبت به وضع فعلی 
داشــته باشــند.« پمپئو در حالی 
ژست ایران دوستی به خود می گیرد 
که پیش از ایــن، به ایران، به دلیل 
پیشرفت های علمی اش هشدار داده 

بود!
قهرمانشطرنج

مســابقات  در  غالمــی  آرین 
برق آسای جام ریلتون سوئد با کسب 
هفت امتیاز به نایب قهرمانی رسید. 
غالمی کــه تا دور هفتــم در تمام 
دوره ها به پیروزی رســیده بود، در 
دور هفتــم این رقابت ها از رویارویی 
با نماینده رژیم صهیونیستی سر باز 
زد و یک امتیاز را از دست داد. او در 
دور نهم هم مقابل نماینده فرانسوی 
با ریتینگ 25۶2 شکست خورد تا به 
هفت امتیاز برسد و نایب قهرمان شود. 
نماینده فرانسه با هشت امتیاز قهرمان 
شــد و نماینده رژیم صهیونیستی با 
هفت امتیاز بعــد از غالمی در رده 

سوم قرار گرفت.
سانسوربیبیسی

در حالی که بی بی سی هر روز 
در اخبار خود از فقر و بدبختی مردم 
کشورهای جهان به خصوص ایران، 
گزارش هایی منتشر می کند، مقابل 
ساختمان خودش چندین بی خانمان 
در سرمای زمستان، در خیابان شب را 
به صبح می رسانند، اما هیچ گاه درباره 
آنها در این رسانه انگلیسی گزارشی 

پخش نشده است.

علیرضا زاکانی فتنه سال 88 را نقشه ای برای براندازی نظام اسالمی دانست و گفت: در فتنه سال 88 افزون بر ضد انقالب خارجی و داخلی، افرادی بودند 
که در طول زمان متحول شده بودند، همان تندروهای دهه ۶0 به دلیل ثروت و قدرت خط بطالن روی تفکر خود کشیدند و در مقابل مردم ایستادند تا اینکه در 

۹ دی سال 88 پس از هتک حرمت عزای امام حسین )ع( مردم پرونده آنها را تا همیشه در نظام جمهوری اسالمی بستند.

پروندهای
کهمردمبستند

روی خط خبر

نگهبانامام
نکتــه: روزی که امام)ره( به ایران آمدند، پس از بهشــت زهرا به منزل پدر من 
آمدند. وقتی آقا نماز را خواندند، گفتند: غذای خیلی ساده ای بیاورید، من خسته هستم 
و مدتی اســت چیزی نخورده ام. پســر من که آن موقع شش ساله بود، این طرف و آن 
طرف می دوید، امام گفتند: این کیست؟ مادرم گفتند: آقا نوۀ من است. امام به او گفتند: 
پسر جان شما چه کردید؟ او نیز شروع کرد به صحبت کردن. پس از مدتی بزرگ ترها 
به او گفتند که برود. آقا فرمودند: بگذارید این بچه اینجا بایســتد و برای من صحبت 
کنــد. آن وقت او بازوی چپ خودش را که »انتظامات ورود امام خمینی« بر پارچه ای 
نوشته شده و به دستش بسته بود را به طرف آقا تکان می داد، آقا گفتند: این بچه چه 
کار می کند؟ چرا بازوی خودش را به طرف من تکان می دهد؟ مادرم گفتند: آقا شــما 
روی دست او را بخوانید، دستش را برای شما تکان می دهد. آقا نگاه کردند و گفتند: به 
به، شــما انتظامات من هستید، این بچه ذوق کرد و گفت: بله آقا من از صبح دِر خانه 
مراقب بودم تا، دشــمنان حمله نکنند. بزرگ ترها می گفتند: آقا شما خسته هستید و 
استراحت کنید. ایشان می گفتند صحبت های این بچه برای من جالب تر است از اینکه 

بخواهم استراحت بکنم.
نظر: محبت و توجه حضرت امام)ره( به تربیت و ایجاد یک تمدن اسالمی 
سبب می شد ایشان به همه اقشار و گروه ها توجه ویژه ای داشته باشند. این در 
حالی است که رهبرانی که از طریق کودتا، احزاب یا تکیه بر ثروتمندان به قدرت 
رسیده اند، همه تالش خود را صرف جلب رضایت این گروه ها می کنند و توجهی 
بر تربیت نسلی مردم ندارند. اکنون انقالب در دست آن کودکان دیروز است.

نکته و نظر

شکستفراخوان
به دنبــال موفق نشــدن فعاالن 
پان ترکیســت در اعالم حضور فیزیکی 
خود و هواداران شــان در فراخوان های 
مطــرح شــده در مقابل اســتانداری 
آذربایجــان غربــی، این امــر موجب 
نارضایتی هوادارانی که از شهرستان ها 
برای تجمع آمده بودند، شده است. پیرو 
این نارضایتی، اختالفاتی نیز بین برخی 
از فعاالن جریان پان ترکیســم به وجود 
آمده است و هر یک دیگری را به حضور 

نیافتن در محل تجمع متهم می کنند.

کاهشخریدگندمدراستانیزد
در سال زراعی ۹۶ـ ۹۷ میزان گندم خریداری شده از کشاورزان استان یزد 
۷/۴۷2 تن با مبلغ ۹۹/۹۱0 میلیون ریال بوده است که این میزان خرید گندم، 
با مقدار 22۴۷8 تن گندم خریداری شــده در ســال ۹5ـ ۹۶ حدود ۶۶ درصد 

کاهش را نشان می دهد.
 عمده دالیل این کاهش خرید عبارتند از: تداوم خشکسالی،  راه اندازی سامانه 
پهنه بندی از سوی وزارت کشاورزی، کاهش وارد شدن گندم از استان های مجاور 
به اســتان یزد از سوی کشاورزان و دالالن،  پایین بودن قیمت تضمینی گندم، 
تمایل کشــاورزان به فروش آزاد آن از سوی برخی از نانوایی های سنتی. گفتنی 
اســت، سامانه پهنه بندی از سال جاری آغاز به کار کرده و این سامانه مشخص 
می کند هر کشــاورز در چه منطقه ای و به چه میزان محصول کشت کرده و در 

کجا به فروش رسانده است.

هفتادوپنچدرصدبودجهکجامیرود!
الیحه بودجه ۹8 با سقف یک تریلیون و هفتصد و ۳ هزار میلیارد تومان بسته شده 
است که از این رقم یک تریلیون 2۷۴ هزار میلیارد تومان متعلق به مؤسسات انتفاعی 
 وابسته به دولت و بانک هاست که نسبت به بودجه امسال، افزایش 5۱/8 درصدی
 داشــته است. در حالی افزایش بودجه شرکت های دولتی در بودجه سال آینده 
پیش بینی شــده که این موضوع هدف کوچک ســازی بدنه دولت را بار دیگر به 
تعویق می اندازد. در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی گفت: »کل بودجه سال 
آینده حدودیک تریلیون و هفتصد و ۳ هزار میلیارد تومان اســت که از این رقم، 
بودجه شــرکت های دولتی و بانک ها و مؤسساتی که وابسته به دولت هستند، به 
جز وزارتخانه ها حدود یک تریلیون و دویست هفتاد هزار میلیارد تومان است. به 
طورکلی، ۷5 درصد کل بودجه سهم شرکت های دولتی و بانک هاست و از 25 درصد 
باقی مانده بخش زیادی به وزارتخانه ها و ارگان های دولتی اختصاص پیدا می کند.« 

اخبار ویژه

  امین پناهی/  بهمن ماه ســال ۱۳8۹، 
یعنــی حدود هشــت ســال پیــش در حالی که 
انقالب های منطقه ای با تأســی از انقالب اسالمی 
ایــران در منطقه یکی پــس از دیگری به پیروزی 
می رســید، دولت آمریکا طرحی را پایه ریزی کرد 
که بر اساس آن با هزینه عربستان گروهی را ایجاد 
کند که دولت های همسو با جمهوری اسالمی ایران 
را نابود کند و دولتی طرفدار رژیم صهیونیســتی 
بر ســر کار بیاورد. دو کشــور عراق و ســوریه به 
عنــوان نزدیک ترین متحدین منطقه ای جمهوری 
اسالمی ایران اولین هدف آمریکا، عربستان و رژیم 

صهیونیستی بودند. 

سنگ تمام برای دشمنی
داعــش و جبهه النصره دشــمنان خارجی 
بودند که خود را در قالب دشــمنان داخلی دولت 
سوریه و عراق معرفی کردند و توانستند در همان 
ابتدا بخش های وســیعی از خاک عراق و سوریه را 
تصرف کنند. اما این پیشروی ها حمایت دولت های 
عربی را هم در پی داشت. در آن هنگام وزیر خارجه 
امارات در نشستی چنین موضع می گیرد: »تا کی 
می خواهیم این اجازه را به نظام سوریه بدهیم که 
به جامعه جهانی بخندد و بخندد و بخندد، در حالی 

که مردم سوریه می میرند؟«
در آن زمان برای کمــک به مخالفان دولت 
سوریه ضمن اختصاص مبالغی، راهکارهایی برای 
انتقال قدرت در ســوریه ارائــه می دهند. ترکیه، 
عربستان، قطر و امارات جزو کشورهای خاورمیانه ای 
هســتند که خواستار از بین رفتن حکومت قانونی 
سوریه هســتند. حتی در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل قطعنامه ضد ســوری برای مقابله با 

دولت سوریه به تصویب می رسانند.
اما در طول ســال های پــس از آن اتفاقات 
متفاوتــی رخ می دهد. ترکیه به عنوان کشــوری 
کــه مرزهای خود را به روی داعش باز کرده بود و 
می کوشید در جایگاه نقش اول تحوالت منطقه ای 

هر چه از دســتش بر می آید بــرای از بین بردن 
حکومت بشــار اسد به کار ببندد، ناگهان در میانه 
راه و زمانی که دریافت افول داعش نزدیک اســت 
و پیروز این میدان نیروهای مردمی سوریه، دولت 
آن کشــور و محور مقاومت منطقه ای که با داعش 
مبــارزه کرده اند، خواهند بود با تغییر مواضع خود 

سعی کرد خود را به محور مقاومت نزدیک کند.

چرخش مواضع
ترکیه نیز که از حامیان سرسخت گروه های 
مسلح مخالف دولت سوریه بود، ماه گذشته اعالم 
کرد، در صورتی که »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه 
در یک »انتخابات دموکراتیک« پیروز شود، رابطه 

با وی را بررسی می کند. 
قطر هم که آن روزها در 
کنــار متحدین خود به 
اساسی  تغییرات  دنبال 
در نظام حاکم بر سوریه 
بود، پس از آنکه پادشاه 
قطــر از ایران و حماس 
به عنوان نماینده مردم 
فلسطین حمایت کرد، به 
ویژه از سوی کشورهای 
عربــی مــورد تهدید و 

تحریم قرار گرفت.
اما پس از آنکه ســوریه توانست با همراهی 
ایــران و روســیه پیروز میدان جنــگ با داعش و 
اربابانش باشــد، اکنون کشورهای عربی کم کم به 
ســوریه باز می گردند. امارات متحده عربی یکی از 
این کشورهاست. یورونیوز هفته گذشته در گزارشی 
نوشت: »وزارت اطالعات سوریه به رویترز خبر داده 
که امارات متحده عربی قصد دارد سفارتخانه اش در 

دمشق سوریه را بازگشایی کند.« 

سدشکنی سودان
رئیس جمهور سودان اولین رئیس جمهور یک 

کشــور عربی بود که پس از مشاهده پیروزی های 
دولت ســوریه در برابر داعش و زمانی که مطمئن 
شد قرار نیست دولت سوریه تغییر پیدا کند، به این 
کشور سفر کرد و با استقبال بشار اسد مواجه شد. 
هر چند این سفر بازتاب  فراوانی در رسانه ها داشت، 
اما مهم ترین بخش آن را می توان ناامیدی مخالفان 
اســد برای حمایت دوباره کشورهای عربی از آنان 
و همچنین فتح بابی برای بازگشت دیگر کشورها 

به سوریه دانست.
به گزارش شــبکه تلویزیونی الحدث، »منذر 
ماخــوس« نماینده گروه موســوم به ائتالف ملی 
معارضان سوری در فرانسه در واکنش به سفر غیر 
منتظــره رئیس جمهور 
ســودان به ســوریه و 
اسد  بشــار  با  دیدارش 
گفت: »سفر عمر البشیر 
به ســوریه ناامیدکننده 
بود، ولی راه را برای سفر 
مقامات دیگر کشــورها 
به ســوریه بــاز کرد و 
کشــورهای دیگری نیز 
وجود دارند که مقامات 
آنها آماده اند به ســوریه 

سفر کنند.«
پایگاه خبری صدای آمریکا نیز طی گزارشی 
نوشت: »بعد از امارات، بحرین هم در سوریه سفارت 
خود را بازگشــایی می کند.« در ادامه این گزارش 
آمده اســت: »وزارت خارجــه بحرین در بیانیه ای 
ضمن خبر بازگشایی سفارت در دمشق، خواستار 
جلوگیری از دخالت خارجی در امور ســوریه شد. 
بســیاری از کشــورها از جمله کشورهای عربی از 
زمان اوج گیری بحران سوریه سفارت های خود را در 
این کشور تعطیل کرده بودند. بحرین دومین کشور 
عربی است که در روزهای اخیر تصمیم به بازگشایی 

سفارت در دمشق گرفته است.«
»خالد بن احمد آل خلیفه« وزیر خارجه بحرین 

هم در توئیتی نوشــت: »سوریه کشور عربی اصلی 
در منطقه اســت و با وجود شرایط سخت نه ما و 

نه سوریه روابط مان را با یکدیگر قطع نکرده ایم.«
این در حالی است که بحرین از سال 20۱2 
روابط دیپلماتیک خود را با سوریه قطع کرده و به 
حلقه کشــورهای تحریم کننده این کشور پیوسته 
بود و همچنین به طور رســمی از معارضان سوری 

و داعش حمایت کرده بود.
خروج آمریکا از سوریه

خروج نیروهای نظامی آمریکا از ســوریه هم 
یکی از نشانه های پیروزی محور مقاومت در سوریه 
اســت که البته آمریکا نمی خواهــد به آن اعتراف 
کند، اما در عمل آن را نشــان می دهد. این عمل 
آمریکایی ها که در آخرین روزهای ســال گذشته 
میالدی از ســوی دونالد ترامپ اعالم می شــود، 
واکنش های بسیاری را به همراه دارد. این در حالی 
است که ایاالت متحده آمریکا بارها اعالم کرده بود، 
جمهوری اســالمی ایران باید نیروهای مستشاری 
خود را از ســوریه خارج کند کــه خود مجبور به 
این کار شد و این یک شکست برای دولت آمریکا 

محسوب می شود.
حرف آخر

هر چند بازگشــت اعراب به سوریه و از سر 
گرفتــن روابط دیپلماتیک با این کشــور و دولت 
قانونی او یک پیروزی دیگر محسوب می شود و این 
حاصل ایستادگی دولت و ملت سوریه و همچنین 
متحدان منطقه ای این کشور در مقابل زورگویان و 
تجزیه طلبان خارجی است، اما نباید فراموش کرد که 
آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی هرگز دست 
از دشمنی خود برنمی دارند و از اینکه سوریه متحد 
درجه یک جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود، 
احســاس خطر می کنند؛ لذا به هر طریقی تالش 
خواهند کرد پیروزی به دست آمده در سوریه را که 
با پایمردی ملت سوریه و ریخته شدن خون هزاران 
جوان مسلمان برای دفاع از اراضی مسلمانان صورت 

گرفته به نفع خود و اربابان شان مصادره کنند.

از  آمریکا  نظامــی  نیروهای  خروج 
سوریه هم یکی از نشانه های پیروزی 
محور مقاومت در سوریه است که البته 
آمریکا نمی خواهد به آن اعتراف کند، 
اما در عمل آن را نشــان می دهد. این 
عمل آمریکایی ها که در آخرین روزهای 
سال گذشــته میالدی از سوی دونالد 
ترامپ اعالم شده اســت، واکنش های 

بسیاری را به همراه داشته است

نگاهی به خروج آمریکا و تالش دولت های عربی برای احیای روابط با سوریه

تکاپوبرایبازگشتبهدمشق مهمتریندستاوردهایسیاسیانقالباسالمیچیست؟
 

مهم ترین دستاورد سیاسی انقالب اسالمی، شکل گیری یک نظام سیاسی جدید 
با خواســت و رأی مردم و تداوم آن با حضور و مشــارکت مردم در طول ۴0 ســال 

گذشته بوده است. 
بر اســاس سنت تاریخِی طوالنی در ایران، حضور و مشارکت مردم در قدرت و 
حکومت معنا نداشــته و تشکیل حکومت ها و رفت وآمد آنها با جنگ و غلبۀ نظامی ـ 
قبیله ای، یا کودتا و زور سرنیزه، یا دخالت و پشتوانۀ خارجی بود. حتی پس از انقالب 
مشروطه نیز این روند چندان تغییر نکرد و با وجود قانون اساسی و نظام مشروطه، هم 
کودتا، دخالت و اشغال بیگانه وجود داشت و هم اینکه تا پیش از انقالب اسالمی سال 
۱۳5۷، فقط یک نوع انتخابات )مجلس( وجود داشــت و نمایندگان مجلس همیشه 
با بازی های پشــت پرده و زد و بند انتخاب می شــدند و رأی و نظر مردم تأثیری در 

ساختار سیاسی کشور نداشت. 
اما با انقالب اسالمی تغییرات اساسی در این روند اتفاق افتاده و نظام جمهوری 
اســالمی، اولین نظام سیاسی در ایران است که با یک انقالب اجتماعی و به پشتوانۀ 
اعتقادات مردم برپا شــده است. از سوی دیگر، افزون بر شکل گیری نظام با حضور و 
مشــارکت انبوه مردم، تداوم آن نیز با حضور و مشارکت بی وقفه مردم در عرصه های 
سیاسی ـ اجتماعی بوده و ملت ایران تاکنون با مشارکت در ۳۶ انتخابات و همه پرسی 
و نیز حضور داوطلبانه و حماسی در راه پیمایی های گوناگون 22 بهمن، ۱۳ آبان و روز 

قدس، مشروعیت ثانویه نظام را بازتولید کرده است.
در ایــن انتخابــات و انواع مشــارکت حقوقی، ملت ایــران در انتخاب رهبری 
)غیرمستقیم(، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نمایندگان مجلس 
خبرگان رهبری و نمایندگان شوراهای شهر و روستا نقش ایفا کرده و از میان همین 
مردم، شایستگان و داوطلبان خدمت در مناصب گوناگون ریاست جمهوری، نمایندگی 
مجلس یا شوراها نیز به عنوان کاندیدا حضور یافته و به مناصب و مسئولیت های کلیدی 
کشور تکیه زده اند. این همه بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی است 

که اداره امور عمومی کشور را متکی بر آرای عمومی می داند.
همه انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، مجلس خبرگان و 
شوراهای شهر و روستا )از ۱۳۷۷( به طور مرتب و بدون وقفه برگزار شده و هیچ دوره  
فترتی وجود نداشته است که این موضوع امتیاز بزرگی به حساب می آید؛ انتخاباتی را 
سراغ نداریم که به تعویق افتاده باشد، حتی در شرایط جنگی، همه مجالس و دولت ها 
در مهلت قانونی خود تشکیل شده و فعالیت کرده اند و تنها دولت بنی صدر و شهید 
رجایی نیمه کاره مانده اند. جلوه سیاســی مشــارکت مردم نیز در احزاب و گروه های 
سیاســی تبلور یافته و هم اکنون ۳۴0 حزب، انجمن و تشکل سیاسی در کشور فعال 
است که افراد می توانند در آنها عضویت داشته و فعالیت کنند. استقالل هم دستاورد 
مهم دیگری از انقالب اسالمی است که باز هم مهم ترین تبلور آن در استقرار و تداوم 
نظام جمهوری اسالمی است. استقالل به معنای تأثیر نپذیرفتن از اراده ای خارج از کشور 
و تصمیم گیری بر اســاس منافع و مصالح جامعه و از سوی نخبگان و مقامات رسمی 
و قانونی کشور است که از جانب همین ملت برای ایفای مسئولیت انتخاب شده اند. 

نظام جمهوری اســالمی به منزله دستاورد انقالب اسالمی، هم بدون دخالت و 
تأثیرگذاری قدرت ها و ابرقدرت های بیگانه شــکل گرفته و هم بدون توجه به »اخم 
و تَخم« آنها و صرفاً بر اســاس منافع جامعه برای اداره کشــور و امور جامعه تصمیم 
می گیرد. ابعاد گوناگون این استقالل در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، 
صنعتی، نظامی و... قابل ذکر است. پیشرفت های علمی و ردۀ شانزدهم ایران در جهان، 
دســتیابی به فناوری هسته ای و غنی سازی 20 درصدی اورانیوم، فناوری نانو و رتبۀ 
چهارم جهانی، جایگاه شایسته جهانی در سلول های بنیادین، اقتدار نظامی ـ صنعتی و 
نفوذ منطقه ای در غرب آسیا، ارائه و معرفی الگوی مردم ساالری دینی به جهان اسالم 
و تأسیس اولین نظام سیاسی دموکراتیک در منطقه و... بخشی از این دستاوردهاست.
اینها جزء افتخارات ملت ایران در دورۀ معاصر تلقی می شود که صرفاً با تکیه بر 
توان و ظرفیت داخلی و نیروی الیزال جوانان و مردم مؤمن ایران، به این دستاوردهای 
ارزشمند در حوزه استقالل دست یافته و جایگاه منطقه ای ایران را ارتقا بخشیده است.

یادداشت شفاهی

 دوشنبه 1۷ دی 139۷   سال نوزدهم     شماره ۸۸1  

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
خوب اســت یاد آوری شــود و جوانان ما بدانند که 
پیش از انقالب، به دلیل روابط شــاه و رژیم پهلوی با رژیم 
صهیونیستی، ایرانیان در جهان اسالم به عنوان »اخ الیهود« 
شناخته می شــدند. اکنون با انقالب اسالمی، ملت ایران به 
این افتخار نائل شــده که چهل سال است در مقابل ظالمان 
و ستمگران ایستاده و صادقانه از مظلومان و از جمله ملت 

مظلوم فلسطین دفاع می کند.
6ـ با انقالب اسالمی ملت ایران به اقتدار دفاعی دست 
یافت و اکنون روی پای خود ایســتاده،  در حالی که پیش از 
انقالب،  امنیت ایران اجاره ای بود. خوشــا به حال ملتی که 
قادر باشد خود از خود دفاع کند. آری،  این موارد پیش گفته،  
ارزش هایی هستند که فقط با انقالب اسالمی دست یافتنی بود 
و اکنون ملت ایران به برکت نظام دینی با محوریت والیت فقیه 
از آن برخوردار است. اگر این انقالب پدید نمی آمد،  کشور 
ما هم برای آمریکایی ها،  به مثابه همان گاو شیرده ای بود که 

ترامپ برای تحقیر سعودی ها به آنان لقب داد!

ب(بخش عملکردی: بخش دیگر دستاوردهای انقالب، 
دســتاوردهای عملکردی جمهوری اسالمی در این چهل 
سال است. دستاوردهایی که عمدتًا  بدون داشتن استقالل 
سیاسی حاصل نمی شد. ملت ایران با انقالب اسالمی در مسیر 
پیشرفت واقعی قرار گرفت. به این نکته باید توجه داشت،  
اساس سیاست نظام سلطه،  عقب نگه داشتن ملت های تحت 
سلطه و جلوگیری از دستیابی آنان به پیشرفت های واقعی 
است. عقب  نگه داشــتن علمی و فناوری ایرانیان در دوره 
پیش از انقالب، سیاست اصلی آمریکایی  ها و اروپایی ها بود؛ 
به همین دلیل ایــران و ایرانیان، روز به روز از قافله علم و 

فناوری در جهان بیشتر فاصله می گرفتند.
بر اساس اسناد و آمار مراکز معتبر بین المللی،  ایران با 
وجود داشتن یک درصد از جمعیت جهان در پیش از انقالب، 
 یک دهم درصد تولید علم جهان را به خود اختصاص داده بود؛ 
لذا وابستگی علمی شدید به بیگانه،  اساس دیگر وابستگی 
بود. این وابستگی سبب شده بود ایرانی ها در همه موارد و 
زمینه ها محتاج دست دراز کردن به سمت اجنبی باشند؛ اما 
با انقالب اسالمی و به راه افتادن نهضت سوادآموزی و توجه 
به علم و دانش و تقویت و توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزشی 

و پژوهشــی،  سیمای ایران و ایرانی عوض شد. اکنون ایران 
با وجود داشتن همان یک درصد جمعیت جهان، ۲ درصد از 
تولید علم جهان را به خود اختصاص داده است. معنای این 
آمار به استناد منابع معتبر بین المللی آن است که با انقالب 
اســالمی سهم ایران در تولید علم جهان نسبت به پیش از 
انقالب،  بیست برابر شده است. با این تحول علمی و تبدیل 
دانش به فناوری،  هر روز در کشور شاهد یک دستاورد شگرف 
هستیم. ورود به باشگاه هسته ای،  باشگاه فضایی،  تبدیل شدن 
به قطب پزشکی و قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور اول جهان در 
بسیاری از حوزه ها، همگی ثمره این تحول علمی است. تحولی 
که فقط و فقط با پاره کردن زنجیره های وابستگی سیاسی 
ممکن شد. آری، این دستاورد انقالب اسالمی است و اکنون 
ملت ایران،  به سرعت در حال کم کردن فاصله خود از دیگر 
کشورهای پیشرفته علمی و صنعتی جهان است و آینده ای 
درخشان دارد؛ چرا که  توانا بود هر که دانا بود. این دانایی و 
پیشرفت های علمی،  با انقالب و بر مبنای استقالل و جمهوری 
اسالمی به منزله مهم ترین دستاورد انقالب پدید آمد. حال 
منصفانه باید گفت، آیا با استمرار رژیم گذشته و بدون انقالب 

اسالمی،  چنین دستاوردهایی ممکن بود؟

شاههماینکارهارامیکرد!

آخرین خبر

محســن رضایی گفت اگر سپاه وارد حوزه محرومیت زدایی شده برای تکرار 
کار دولت نیست؛ بلکه هدف ایجاد امنیت پایدار و دائمی است.

سرلشکر محســن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه 
آیین افتتاح پروژه های دفاعی سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی 
ســپاه در زمینه اقدامات صورت گرفته در تولید محصوالت دفاعی اظهار داشت: 
»مجموعه نیروی زمینی و علی الخصوص ســازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی 
پیشرفت خوبی در حوزه تولید ادوات دفاعی دارد. در تمام زمینه های تسلیحاتی 
و تجهیزاتی راه های جدیدی را باز کردند و بسیاری از مشکالتی که رزمندگان ما 
با آن مواجه بودند، با این ابتکارات حل شــده است. با توجه به پیشرفت هایی که 
دشمنان ما در زمینه تسلیحات و تجهیزات دارند، این پیشرفت های فناورانه می تواند 
قدرت ما را افزایش و تلفات نیروی انسانی را کاهش دهد.« دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درباره اقدامات نیروی زمینی سپاه در حوزه محرومیت زدایی گفت: 
»محرومیت یکی از عوامل ناامنی اســت و اگر ســپاه وارد حوزه محرومیت زدایی 
شده برای این نیست که کار دولت را تکرار کند؛ بلکه هدف سپاه و نیروی زمینی 
از محرومیت زدایی ایجاد امنیت واقعی و پایدار اســت.در مناطق درگیر ریشه کن 

کردن ناامنی به لزوم توجه به محرومیت زدایی باز می گردد.« 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پایان یادآور شد: »سپاه متناسب 
با وظیفه امنیتی خود اقدامات محرومیت زدایی خوبی انجام داده اســت و در این 

حوزه ها بسیار موفق عمل کرده است.«

 سرلشکر رضایی در حاشیه  افتتاح پروژه های خودکفایی نیروی زمینی
هدفسپاهازمحرومیتزداییایجادامنیتپایداراست

 دکتر محمد شفیعی فر
 استادیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

   مهدي سعیدي/ چرخش نخبگان و سپردن امور کشور 
به مدیران جدید، یکي از ضرورت هایي است که در هر نظام سیاسي 
اتفاق مي افتد. این چرخش یا با اتمام دوران مســئولیت یا با پایان 
عمر مسئول صورت مي گیرد و با انتخاب یا انتصاب فرد جدید، بحث 

درباره چرایي انتخاب وي نیز آغاز مي شود. 
در این میان شــاخصه و معیار چرخــش نخبگان و واگذاري 
مســئولیت ها در مکاتب سیاسي گوناگون، متفاوت بوده و هر یک 
مبتنــي بر مباني فکري ـ معرفتي خود این تغییر را ســاماندهي و 
نهادینه کرده اند. در نظام اســالمي ســپردن امور به افراد و شرط 
اصلي پذیرش مســئولیت، داشــتن »صالحیت« است. امور کشور 
باید در اختیار صاحبان صالحیت قرار گیرد و تنها ایشــان هستند 
کــه حق حاکمیت خواهند داشــت. شــاخصه هاي صالحیت نیز 
مبتني بر رویکرد »مأموریت محور« و بر اســاس کارکردي که آن 
مسئول خواهد داشــت، در سطوح گوناگون طرح ریزي شده است 
تا کارآمدترین و شایسته ترین فرد در جایگاه مسئولیت قرار گیرد. 
با این مقدمه مي توان درباره دو انتصاب جدید رهبر معظم انقالب 

اسالمي سخن گفت. 
انتصاب اول، ســپردن مسئولیت ریاســت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به آیت اهلل آملي الریجاني اســت. این انتصاب پس از 
درگذشت حضرت آیت اهلل هاشمي شاهرودي رخ داد که مدت ها از 
بیماري رنج مي برد. طبیعي بود که پس از این فقدان، فردي دیگر 

باید در جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت قرار مي گرفت تا 
مدیریت جلسات یکي از عالي ترین مراکز تصمیم گیري نظام اسالمي 
را بــر عهده گیرد. مطابق با اصل  یکصد و دوازدهم قانون اساســي 
»تشــخیص مصلحت«، »مشاورت در تعیین سیاست هاي کلي« و 
»ارائه  راه  حل در معضالت کشــور«، وظایف اصلي است که مجمع 
بر عهده دارد و انتخاب ریاست و اعضاي آن با رهبري است. از میان 
نام هاي گوناگون و محدودي که ممکن بود براي این سمت پیشنهاد 
شــوند، قرعه به نام آقاي آملي الریجاني، رئیس قوه قضائیه افتاد تا 
به این جایگاه راهبردي تکیه زند. براي فهم چرایي این انتخاب باید 

به چند نکته توجه کرد:
آقاي الریجاني براي جایگاهي منصوب شده که اعضاي آن را 
رؤســاي سه قوه، فقهاي شوراي نگهبان، رئیس ستاد کل نیروهاي 
مسلّح، دبیر شــوراي عالي امنیت ملّي و شخصیت هاي حقیقي و 
حقوقي دیگري تشکیل مي دهند. بدون شک، ریاست بر جمعي در 
این سطح از اثرگذاري و مدیریت، باید بر عهده فردي قرار گیرد که 
از وجاهت علمي و اخالقی، سابقه الزم و تجربه مدیریتي کالن کشور 
برخوردار بوده و توان تشخیص مصلحت نظام را داشته باشد که این 

شاخصه ها نزد آیت اهلل آملي الریجاني موجود است.
رویکرد جوانگرایي و چرخش نسلي مدیران کشور نیز در این 
بین مورد توجه رهبري بوده اســت. آقاي آملي الریجاني نسبت به 
دو رئیس پیشین سن و سال کمتري دارد. آقاي هاشمي رفسنجاني 
متولد ۱۳۱۳، آقاي هاشمي شــاهرودي متولد ۱۳2۷ بودند و آقاي 
آملي الریجاني متولد ۱۳۳۹ است. البته باید توجه کرد، جوان گرایي 

مفهومي نسبي است و در هر جایگاهي متناسب با آن تعریف مي شود 
و سن آقاي آملي الریجاني از میانگین سني اعضاي مجمع کمتر است. 
نکته دیگري که در این باره باید یادآور شد، آن است که دوران 
ریاســت آیت اهلل آملي الریجاني بر دستگاه قضایي، همین روزها به 
پایان مي رسد، بنابراین اتهام چند شغله بودن و... براي ایشان چندان 

محلي از اعراب ندارد. 
انتصاب دیگر رهبري معرفي حجت االسالم شیخ محمدجواد 
حاج علي اکبــري به امامت موقت نماز جمعه پایتخت اســت. این 
انتخاب نویدبخش پویایي بیشــتر نماز جمعه تهران خواهد بود که 
اتفاقاً با اســتقبال افکار عمومي در اولین گام نیز همراه شد. حضور 
متفــاوت وي در اولین نماز جمعه اي که به امامت ایشــان در روز 
جمعه گذشته برگزار شد، تأییدي بر رعایت منطق شایسته ساالري 
در انتصاب ایشان بود. آقاي علي اکبري که تنها 5۴ سال دارد، جمعه 
گذشته به همراه مردم و از جایگاه عمومي وارد مصال شد، در حالي 
که در طول مســیر در حال معاشرت با نمازگزاران بود و این نحوه 
حضور، شادابي خاصي به نمازگزاران داده بود. برداشتن نرده هایي 
که بین مردم و مسئوالن فاصله انداخته بود، از ابتکارات جدید آقاي 
علی اکبري بود که از شایستگي ایشان براي تصدي جایگاه امام جمعه 

پایتخت حکایت داشت.
گذر زمان بیش از امروز، حسن انتخاب و برکاتي را که در این 
دو انتصاب رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمي نهفته است، آشکار 
کرده و ترفند رسانه هاي بیگانه براي زیر سؤال بردن عملکرد رهبري 

را نقش بر آب خواهد کرد.

تحلیل

مسئولیتدراختیارصاحبانصالحیت



 محمد ایمانی: حکــم اخیر مقتدای انقالب درباره ریاســت جدید 
»مجمع تشــخیص مصلحت نظام« را باید در متــن اهتمام و راهبرد 
کالن ایشان دید؛ راهبرد جوانی و شادابی هر چه بیشتر نظام در آغاز دهه پنجم 
انقالب. این اهتمام از باور ایشان مبنی بر اینکه بار اصلی انقالب و نظام و کشور 
 بر دوش جوان ها اســت و جوانان باید لکوموتیو پیشــران قطار انقالب باشــند،

 بر می خیزد.
 علــی علیزاده: کربالی چهاری  ها هر از گاهــی ما را به »بهانه ای« 
احضار می کنند. غواص های شــان بعد از 2۹ سال دست های بسته را 
باز می کنند و بیرون می آیند و وســط شــهر رژه می روند تا ما که زیر الیه الیه  
خاک مصرف گرایی و سرمایه ساالری و جناحی  ـ زدگی و هویت ـ طلبی و شهوت 
برای زندگی نمایشــی، سنگ شــده ایم و له شده ایم و جسد شــده ایم را کمی 
زنده کنند و حافظه های مــان را کمی به حرکت وادارند و به ارواح نیمه  جان مان 
تنفــس مصنوعی بدهنــد و به یادمان بیاورند آنچه اصلی اســت و آنچه ما را ما 
کرده و حاال هم دوباره برگشــته اند. به بهانه توئیتی خلسه فراموشی ما را دوباره 
آشــفته اند و صدای شان و صورت های شان رهای مان نمی کند و چه اهمیتی دارد 
 حتی اگر پشــت پرده این دعوا هم، دست هایی جناحی و قدرت ـ محوری پنهان

 باشد؟
محمدرضا زائری: رهبران و مدیران با بقیه شهروندان تفاوتي ندارند 
و هیچ نشانه ظاهري از تفاخر و تبختر نباید آنان را از دیگران متمایز 
کند، چنانکه اگر کســي به مدینه مي آمد و پیامبر را نمي شناخت، نمي توانست 
تشــخیص دهد که کدام رسول خدا)ص( هستند و جست وجوگر در حلقه افراد 

مي پرسید: »أیکم محمد«؛ کدام تان محمد است؟

  حسین عبداللهی فر/  این هفته از موضوع فتنه ۹8 رونمایی شد و روزنامه »اعتماد« برای تیتر یک 
خود عنوان »دلواپســان فتنه ۹8« را برگزید و آن را اقدامی برای فراهم کردن زمینه رد صالحیت گســترده در 
انتخابات آینده توصیف کرد. آنچه دستمایه این روزنامه قرار گرفت، اظهارات یکی از نمایندگان مجلس بود که 

در تشریح ماهیت فتنه به مجلس ششم اشاره کرده بود.
به نوشته این روزنامه، کریمی قدوسی در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد گفته است: »گروه اقدام در آمریکا 
)به ریاســت برایان هوک( ۱0 برنامه اقدام تنظیم کرده که دو برنامه از آن مربوط به انتخابات مجلس یازدهم 
است؛ یکي برگزاري انتخابات آزاد، بدون نظارت شوراي نگهبان و زیرنظر نهادهاي بین المللي و دیگري حمایت 
و همراهــي از جریان اصالحات.« وی تأکید کرده اســت: »با تجربیاتــي که داریم، احتمال مي دهیم تکرار این 

اتفاق در سال ۹8 رخ دهد.«
»اعتماد« این نظر را با چند نفر از نمایندگان مجلس در میان گذاشته و طرح فتنه ۹8 از سوی دلواپسان 
را اقدامی برای فراهم کردن زمینه رد صالحیت گسترده اصالح طلبان ارزیابی کرده است. این در حالی است که: 

۱ـ هشــدار نســبت بــه 
فتنه های آینده نه تنها به معنای 
وقــوع آن نبــوده، بلکــه صرفاً 
بــرای جلوگیــری از آن صورت 
می گیــرد، چنانکه »اعتماد« نیز 
نوع هشدارهای رهبر معظم انقالب 
را از جنــس ایجاد هوشــیاری 

دانسته است.
اینکه،  القــای  نفــس  2ـ 
هدف دلواپسان از طرح فتنه ۹8 
زمینه ســازی برای رد صالحیت 

گســترده اســت، می تواند در راستای تحریک افکار عمومی و نشان دادن چراغ سبز به دشمن تلقی شود. نکته 
دقیقی که »اعتماد« نیز از قول محســن کوهکن بر آن تأکید کرده، اما در روتیتر خود از احتمال رد صالحیت 

گسترده در انتخابات مجلس آینده خبر داده است. 
۳ـ برداشت جناحی از وقایع ضد امنیت ملی خالف مصالح کشور و عقالنیت سیاسی است. اما خاستگاه 
فتنه گری در یک جریان خاص خالصه می شــود. نکته ای که در همین روز از ســوی روزنامه »آرمان« از قول 
باهنر نقل شده است و همین روزنامه مطالبی را از قول سعید حجاریان نقل کرده که متأسفانه نشان می دهد 
نظریه پرداز این جریان همچنان به دنبال فتنه گری است، چنانکه آورده است: »در این میان سعید حجاریان از 
اصالح طلبان مطرح کرده اند که اصالح طلبان امکان دارد انتخابات آتی را تحریم کنند؛ چرا که پروژه اصالحات به 
انتخابات گره نخورده است، زیرا انتخابات به  معنای کنونی آن، مصداق  گدایی قدرت است. اصالحات صدقه بگیر 
نیســت و اگر مکنت دارد باید با اتکا بر آن به بازار سیاســت برود. اگر پول بازار سیاست را نداشتیم، باید تالش 

کنیم آن را کسب کنیم، نه آنکه به هر جنس بُنجلی تن دهیم.«
۴ـ این سخنان حجاریان زمانی مفهوم فتنه سازی خود را عیان می کند که به باقی نظریات ایشان در مصاحبه 
با »مشق نو« توجه کنیم، آنجا که گفته است، مسئله مسئله ها در ایران »ناکارآمدی و مشروعیت« است. وی این 
وضع را ناپایدار دانسته و در مقام راه حل می گوید: »حاکمیت دوگانه را باید حفظ کرد تا در نهایت موازنه برقرار 
و به مرور کفه بخش انتخابی سنگین شود.« حجاریان همچنین بر شیوه فشار از پایین تأکید کرده و با هدف 
کارآمدسازی این روش، خطاب به هم حزبی هایش می گوید: »مشکل اینجاست که در پایین، کاری صورت نمی گیرد 
و الزم است ابتدا تجمع سلولی داشت و اقداماتی، مانند کتابخوانی و جزوه خوانی را صورت داد، سپس تجمع های 
موضوعی و بعد هم تجمع های سراســری انجام شــود.« وی پرداخت  هزینه هایی مانند زندان را از ظرفیت های 

اصالحات دانست و  گفت البته شرط موفقیت، داشتن ابتکار، سازمان مندی و تحلیل درست از شرایط است.
5ـ انتظار و امید این است که همه گروه ها و جریان ها تالش کنند فتنه ای رخ ندهد و دستگاه های مسئول 
نیز نسبت به سخنان تحریک آمیزی که می تواند بستر فتنه را فراهم کند، بی تفاوت نباشند، اما وقتی نظریه پرداز 
یک جریان در راهکارهای خود به فتنه گری امر می کند، باید به کسانی که به استناد برخی اقدامات دشمن و 
عالئم فتنه گری در داخل نسبت به وقوع فتنه هشدار می دهند، حق داد که نگران باشند و این نگرانی امنیتی 

را نباید با نگاه سیاسی و جناحی تحلیل کرد.

.www.sobhesadeghweeklyسیاست دوشنبه 1۷ دی 139۷   سال نوزدهم     شماره ۸۸1   i r

3
   حسن خدادی/ فریضه دفاع از مظلوم، ظلم ستیزی، ضدیت با استکبار، 
حمایت از مظلومان، مســتضعفان و جنبش های اسالمی و آزادی بخش به  عنوان 
یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نه  تنها عمل به تکلیفی است 
که ریشه در آرمان های دینی، انقالبی، ملی و تاریخی مردم ایران دارد؛ بلکه نقش 
تعیین کننده ای نیز در عمق بخشی و پایدارسازی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 
و توســعه نفوذ منطقه ای آن دارد. در واقع، گره خوردن منافع و امنیت مسلمانان 
دیگر کشــورها، اعم از شیعه و سنی که با حمایت های داهیانه جمهوری اسالمی 
ایران از آنها حاصل  شده است، یکی از مهم ترین عواملی است که در توسعه عمق 

راهبردی و مصونیت بخشی به ارکان امنیت کشور مؤثر بوده است. 
می تــوان گفت، حاکمیت دکترین مردم گرایــی و معنویت گرایی، مبتنی بر 
حمایت از مظلومان و مســتضعفان و ضدیت با ظالمان و مستکبران، بر سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران، عامل جذابیت پیام های انقالب در گستره جغرافیایی 
جهان تشیع، جهان اسالم و جهان سوم و توسعه بخش عمق راهبردی این نظام بوده 
اســت. جمهوری اسالمی ایران به  جای ائتالف اقتصادی یا نظامی با ابرقدرت های 
جهانی،  گفتمانی معنوی ـ مردمی را سرلوحه کار خود قرار داد و با رعایت الزامات و 
اقتضائات آن در سیاست گذاری و اجرا توانست امنیت خود را به فراتر از مرزهایش 

توسعه دهد و در گوشه  و کنار جهان به مثابه الگویی الهام بخش مطرح شود. 
همین اتفاق اکنون در یمن، بحرین، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و... به نفع 
جمهوری اسالمی ایران رقم خورده است. نکته مهم این است که تجهیز دشمن برای 
مقابله با این جنبش ها و متحمل شدن هزینه های فراوان حیثیتی و اقتصادی بر آن، 
در حالی است که جمهوری اسالمی با صرف اندکی هزینه  و صرفاً با حمایت های 
معنوی خود از آنها توانســته است مریدان و طرفدارانی در سراسر جهان پرورش 
دهد که امنیت جمهوری اسالمی را امنیت خود می دانند. بنابراین، پرواضح است 
امروز، درســتی نگاه امام)ره( مبنی بر ســرمایه گذاری روی ملت ها و نه دولت ها،  
توانسته اســت عمق راهبردی و دفاعی امنیتی جمهوری اسالمی ایران را توسعه 
دهد و آن را شکســت ناپذیر کند. دقیقاً به دلیل موفقیت جمهوری اسالمی ایران 
در شکل دادن به بلوکی از ملت های مظلوم و در عین  حال هم آرمان و هم عقیده و 
نقش بی بدیل این امر در قدرت سازی برای جمهوری اسالمی و افزایش مصونیت و 
بازدارندگی آن است که مستکبران عالم می کوشند حتی برقراری روابط اقتصادی 

با ایران را منوط به کاهش حمایت های ایران از مظلومان کنند.
نکته پایانی اینکه، فریضه دفاع از مظلوم از جمله ظرفیت های راهبردی نظام 
است و به  هیچ  وجه نباید به بهانه دست یافتن به وعده های دشمن کم رنگ شود. 
 امام خامنه ای)مدظله العالی(  بارها نسبت به تالش کشورهای غربی برای از 
بین بردن عمق راهبردی ایران هشدار داده  و فرموده اند: »این حرکت، این فکر، این 
انقالب، این نظام عظیم، این عزت اسالمی، این ایستادگی ملت در مقابل تمایالت 
اســتکبار و در رأس آن شــیطان بزرگ آمریکا، برای جوانان و دل های بانشاط در 
دنیای اسالم جاذبه دارد. از این می ترسند. این، یک امر جدی است.«)۱۳۷۶/۱۱/۱۴(
معظم له در بیانات خود بارها تالش های کشــورهای غربی برای از بین بردن 
محبوبیت جمهوری اسالمی ایران و محدود کردن روابط ملت های مسلمان را متذکر 
شــده اند و تالش های استکبار جهانی برای ایجاد اختالف بین شیعه و سنی را از 
نقشه های شوم آنان و در راستای تضعیف ایران و جهان اسالم می دانند. ایشان در 
این باره فرموده اند: »ملت های مسلمان عمق استراتژیک نظام جمهوری اسالمی اند. 
چرا تبلیغات عجیب  و غریب آمریکایی و انگلیســی سعی می کنند بین ملت های 
مســلمان با ملت ایران جدایی بیندازند؟ چرا؟ با مســئله  قومیت، با مسئله  سنی، 
شــیعه؟ چون می دانند آنها عمق راهبردی و عمق استراتژیک جمهوری اسالمی 
محسوب می شوند. تکیه گاه یک ملت به عمق استراتژیک اوست.«)۱۳8۷/۹/2۴(

عمقراهبردیانقالباسالمیدراندیشهامامخامنهای

عباســعلی کدخدایی، سخنگوی شــورای نگهبان اظهار داشت: یکی از مصوبات اخیر شورای نگهبان درباره الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مقابله 
با تأمین مالی تروریســم بود. با توجه به اینکه شــورای نگهبان ایرادات مشــخصی درباره الیحه مذکور داشته است، این الیحه برای اصالح و تأمین نظر شورای نگهبان به مجلس 

ارسال شد؛ اما با توجه به بررسی های مجلس شورای اسالمی تنها دو ایراد از مجموع ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و ایرادات دیگر شورا به CFT به قوت خود باقی است.

تنهادوایراد
برطرفشد

ازامروزبهفکرتربیتنیروهایفهیمباشیم
آیــت اهلل مصباح یزدی گفــت: »پس از انقالب، طبیعتاً قرار نیســت در مدت کوتاهی همه 
ضعف های گذشته جبران شود؛ از  این  رو امام )ره( قصد انجام کارهای اساسی در دو بخش را داشت؛ 
یکی عوامل فساد را تغییر دهد؛ یعنی ساختارها وجود داشته باشند، اما افراد فاسد یا فسادهای 
موجود در آن را اصالح کند؛ دیگر اینکه برای سعادت حقیقی و جاودانی مردم زمینه سازی کند. 
طبیعتاً نهادهایی برای ســاماندهی این امر وجود نداشت و اساساً تفکر مردم این بود که دین به 

سیاست ربطی ندارد و منحصر در امور فردی، مانند نماز و روزه است.«
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( با نقل خاطره ای اظهار داشت: »حتی 
برخــی سیاســتمداران در همان زمان تحلیل می کردند و می گفتند: بعــد از امام)ره( چیزی از 
شعارهای امام)ره( باقی نمی ماند؛ نهایتاً بعد از امام بتوان کاری کرد که ایران مانند لبنان )در آن 
زمان( شود. یکی از کسانی که چنین تحلیلی داشت، همین امروز یکی از مسئولیت های مهم را 

در کشور بر عهده دارد.«
وی با اشاره به عنایات الهی و پیشرفت های کشور، افزود: »همان کشوری که نه تنها از خرید 
سالح، بلکه از خرید سیم خاردار برای دفاع از مردم مستضعف خود محروم بود و در تحریم قرار 
داشت، به جایی رسیده است که امروز وقتی آمریکا می خواهد رقیبی برای خود در دنیا و منطقه 
بیان کند، از ایران نام می برد و می گوید شکســت آمریکا، پیروزی ایران اســت! البته این عزت، 

مرهون لطف خداوند است.«
رئیس مؤسســه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( در پایان اظهار داشت: »امروز یکی از 
واجبات نیروهای فهیم، آگاه و دلسوز انقالب این است که از همین امروز به فکر ساختن نیروهایی 
برای بیست سال آینده کشور باشند؛ هر چه این کار دیرتر انجام شود، به همان اندازه در نتیجه 
تأخیر ایجاد می شود. الگوی این کار نیز همین نهاد عقیدتی ـ سیاسی در سپاه پاسداران است.«

   اکبر معصومی/  افول قدرت آمریکا با اعالم خبر خروج نظامیان این کشور از سوریه و محدود 
شدن تعداد ارتشیان این کشور در افغانستان در کانون توجه تحلیلی محافل علمی و رسانه ای قرار 
گرفته است. از سوی دیگر، قدرت موشکی روسیه، چین، ایران و کره شمالی  نشان داد، آمریکایی ها 
در این حوزه نیز از رقبای خود به ویژه روسیه عقب مانده اند یا حداقل بیش از این کشورها در حوزه 
موشکی پیشرفت ندارند. در مجموع، قدرت موشکی رقبای آمریکا، )به ویژه روسیه و چین( نشان از 
شکننده بودن آمریکا در این حوزه بوده است؛ از این رو پنتاگون این گونه القا می کند که به واسطه 
گستردگی تهدیدات قدرت های موشکی، یعنی روسیه، چین و ایران ارتش فضایی را ایجاد خواهد کرد. 
برجسته سازی آن از طریق رسانه های غربی با هدف ناکارآمد نشان دادن قدرت موشکی جمهوری 
اسالمی ایران نیز در نوع خود قابل توجه بود؛ اما واقعیت آن است که آمریکا از همان سال های جنگ 
ســرد،  به ویژه از زمان اوج گیری رقابت های فضایی بین شوروی و آمریکا همواره مطرح بوده است؛ 
در حالی که در سال های گذشته و با پیشرفت فناوری، آمریکا تالش های زیادی را برای دستیابی به 
این سیستم جدید در دستور 

کار قرار داده است.
در واقــع، آمریکایی ها با 
گسترده،   سرمایه گذاری های 
علمی ســازی این سیستم را 
بــا جدیت دنبــال می کنند. 
ایده ایــن سیســتم به طور 
ســاده،  مستقرسازی موشک 
به روی ایستگاه فضایی برای 
مورد اصابت قرار دادن اهداف 
تهدیدآمیز از خارج از جو زمین 
اســت. نکته قابل توجه درباره شــبکه دفاع فضایی این اســت که تا عبور از چالش های مهندسی و 
طراحی آن، همچنین ایجاد سازوکار و عملیاتی کردن آن،  راه بسیار طوالنی باقی مانده است. نکته 
دوم این اســت که ایجاد چنین سیستمی،  اگر از مرحله طراحی هم عبور کند،  هزینه سرسام آوری 
خواهد داشــت که بعید به نظر می رسد چنین بودجه ای در اختیار وزارت دفاع ایاالت متحده قرار 
گیرد. رسانه ها و اندیشکده های غربی و به ویژه آمریکایی روی طرحی که هنوز به مرحله اولیه اجرا 
هم نرســیده است،  این چنین مانور می دهند،  هدفی جز جنگ روانی علیه جمهوری اسالمی ایران 
و برخی از قدرت های موشــکی را دنبال نمی کنند. به نظر می رســد مقامات آمریکایی تالش دارند 
همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی علیه کشورمان از طریق تحریم ها،  با القای ترس از سیستمی 
که هنوز به اجرا در نیامده است، بار روانی فشارهای خود به ملت را تشدید کنند. به هر حال، آنچه 
اهمیت یافته،  این است که تعادل قدرت فضایی طی یک دهه گذشته به نفع روسیه و  چین تغییر 
یافته است و ایاالت متحده برای بازگرداندن استیالی خود بر فضا، دست و پا می زند که بتواند دوباره 

در این زمینه قدرت بالمنازع باشد.
در پایان باید اشاره کرد مطابق با ارزیابی برخی از اندیشکده های آمریکا، )مانند اندیشکده مطالعات 
راهبردی و بین المللی( سیستم دفاع فضایی مطرح شده قابلیت رهگیری موشک های بالستیک روسیه، 

چین و... را ندارد؛ از این رو وزارت دفاع آمریکا باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام دهد. 
از سوی دیگر، مطرح کردن چنین موضوعی در حجم گسترده نوعی اعتراف خود آمریکایی ها 
مبنی بر ضعف و افول قدرت شان است؛ زیرا آمریکای فعلی به دنبال تقویت سیستم دفاعی خود است؛ 
در حالی که آمریکای ابرقدرت همواره دنبال بهره گیری از قدرت  تهاجمی برای پیشبرد اهدافش بود.

البته این مسیر، مسیر طبیعی همه قدرت های مادی و متکی صرف به سخت افزار و تجهیزات 
نظامی اســت. قدرت هایی می توانند پایدار باشــند که افزون بر قدرت مادی و نظامی، از قدرت نرم 
اقناع ســازی فکری و ایدئولوژیک نیز برخوردار باشــند. آمریکا در سال های اخیر طبق برآورد مراکز 
فکری  ـ اطالعاتی خودشــان دیگر آن قدرت ایدئولوژیکی را که بتواند از طریق ابزارهای ارتباطی و 
اطالع رســانی ارزش ها و مزیت های آمریکایی را به جهان بقبوالند، نیســت و امروز در این حوزه با 

افول مواجه شده است. 

ارتشفضایییاکاهشقدرتتهاجمیآمریکا!

تافتهجدابافتهایم؟!
تعدادی از نمایندگان تقاضای 
تردد در خطوط ویژه را داشتند که 
با مخالفت اکثریت مجلس روبه رو 
شــد. محمد محمودی شاه نشین، 
عضو کمیسیون امور داخلی کشور 
و شــوراها افزود: »ما معتقدیم به 
جــای اینکه به همــه نمایندگان 
کارت ویــژه تردد داده شــود، این 
کارت تــردد به تعدادی ماشــین 
فقــط بــرای مأموریت های خاص 
داده شــود که نماینــدگان از آن 
استفاده کنند.« وی در ادامه گفت: 
»نبایــد اقدامی انجــام دهیم که 
مردم احساس کنند نماینده تافته 
جدا بافته است. ما وقتی به کشور 
ویتنام به عنوان گروه دوستی سفر 
کردیم، برای نمایندگان خودشان و 
ما پلیس گذاشته بودند، اسکورت 
می کرد و چراغ ها را اگر قرمز بودند، 
ســبز می کردند که ما سریع تر به 
جلسه برسیم. در کشور ما هم اگر 
برای این گونه مــوارد یعنی زمانی 
که گروه های دوســتی بــه ایران 
ســفر می کنند و نمایندگان برای 
اســتقبال می روند یا با این گروه ها 
جلسه دارند، ماشین هایی باشد که 
حق تردد داشته باشند خوب است؛ 
ولی اینکه بخواهیم برای رفت وآمد 
نمایندگان  رفت وآمد  و  شــخصی 
به مجلس یا رفت وآمد عادی شــان 
چنین حقی قائل شویم، کار درستی 

نیست.«
آمارعجیبآموزشوپرورش

معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آمــوزش و پرورش گفــت: »۴50 
هزار اتباع بیگانه در مدارس ایران 
به مدرســه می روند که ۳20 هزار 
مــورد در دوره ابتدایی هســتند. 
امســال 5500 کودک فاقد هویت 
نام نویسی شدند و ۱۱ درصد رشد 
داشــتیم، بدون آنکه یــک ریال 
کمک بین المللی داشته باشیم و از 
دولــت بودجه مازاد بگیریم. جالب 
است که مجامع بین المللی به این 
اتفاق توجهی نداشــتند.« رضوان 
حکیم زاده ادامه داد: »اســتان های 
سمنان، زنجان، ایالم، قزوین و یزد 
دارای کمترین میــزان بازماندگی 
و سیستان و بلوچســتان، تهران، 
خراسان رضوی، خوزستان و کرمان 
دارای بیشــترین آمار بازماندگی از 
تحصیل هستند.« وی با بیان اینکه 
از مجموع آمار بازماندگان در سال 
تحصیلی گذشته، ۳۱ هزار و ۹۱0 
نفر به مدرسه برگشتند، درباره موانع 
بازماندگی گفت: »موانع اقتصادی، 
موانع فرهنگــی و اجتماعی وجود 

دارند.« 
اصالحطلبیبایدمتممبخورد!

نظریه  تاجیــک،  محمدرضا 
پرداز اصالحات گفته اســت: »من 
کماکان فرضم این است که جریان 
اصالح طلبــی می تواند به صورت 
آلترناتیو جــدی و هژمونیک دهه 
پنج ما باقی بمانــد. چون بدیلی 
نــدارد؛ اما بایــد از نظر گفتمانی 
شــاداب، به روز و به هنگام شود، 
تکملــه و متممــی بخــورد تا به 
صورت افــق معنایی نســل آتی 
جلوه گــری کند و هــم به لحاظ 
ســامان تشــکیالتی باید سامان 
تشکیالتی  داشته باشد که با ذائقه 

امروز ما همخوانی داشته باشد.« 
نوبختیترازگذشته

با گذشــت دو مــاه از آخرین 
تغییــرات در دولت،  با اســتعفای 
قاضی زاده هاشــمی، وزیر بهداشت 
ترکیب کابینه باز هم دســتخوش 
تغییرات جدیدی می شود. بر اساس 
این و پس از اختالفات پیش آمده بین 
قاضی زاده هاشــمی، وزیر مستعفی 
بهداشت و محمدباقر نوبخت، رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجه بر ســر 
بودجه طرح تحول سالمت در نهایت 
رئیس جمهور طرف محمدباقر نوبخت 
را گرفت و با اســتعفای قاضی زاده 

هاشمی موافقت کرد. 
پرداختیارانهدرخارجازمرزها

بر اســاس آمار کســب شده 
از مرکــز آمار ایــران، وزارت امور 
خارجــه  و دســتگاه های مربوطه 
تقریبــاً ۶ میلیون ایرانی در خارج 
کشور ساکن هستند و هنوز یارانه 
دریافت می کنند. جبار کوچکی نژاد، 
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از 
سازمان هدفمندی یارانه ها با بیان 
اینکه طبق شواهد یارانه ۶ میلیون 
نشده  حذف  خارج نشــین  ایرانی 
ادعای  است، گفت: »شفاف سازی 
دولت مبنی بر حذف یارانه این افراد 

در دستور کار قرار دارد.«

هشداریکهدستمایهاصالحطلبانشد!

روی خط خبر

تبیین

نکته گرام

عکس خبر

اخبار

دیدگاهرهیافت

اوضاعراآنقدروخیمنمیبینم!
ســعید لیالز، عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی اظهار داشت: »درآمد نفتی 
بهترین ســال دولت حســن روحانی از درآمد نفتی بدترین سال تحریم، یک یا دو میلیارد دالر 

کمتر بود؛ با این حال سه تا چهار درصد رشد اقتصادی داشتیم.«
 وی ادامه داد: »به لحاظ مادی و عینی و از نظر شاخص ها شخصاً اوضاع را وخیم نمی دانم. 
میان سال های  ۱۳۹۶ـ ۱۳۹2 مقدار زیادی از مشکالت جامعه ایران را حل کردیم، قدرت خرید 
طبقه کارگر که تا ســال ۹2 به ۷5 درصد سال 8۹ سقوط کرده بود، به طور منظم افزایش پیدا 

کرد و به سال 8۹ رسید.«
 لیالز گفت: »مقدار زیادی از کســری قدرت خرید کشاورزان، مستمری بگیران بهزیستی، 
کمیته امداد، تأمین اجتماعی و کارمندان و بازنشستگان اصالح شد؛ پنج گروه اصلی که در ایران 

جزء زحمتکش ترین ها هستند.«
وی افزود: »میان سال های ۱۳۹۶ـ ۱۳۹2 قدرت خرید این پنج گروه منظم بهبود یافت و 
متوسط رشد اقتصادی ما بین ۳ و ۴ درصد بود.« این اقتصاددان گفت: »میان سال های 20۱۴ تا 
20۱۷ به عنوان مقایسه، عربستان برای آنکه بتواند به رشد اقتصادی کمتر از نصف رشد اقتصادی 
ایران برسد، ناچار شده است 2۱5 میلیارد دالر از ذخایر ارزشی اش را خرج کند.« وی ادامه داد: 
»چون ابتدای عصر انفجار اطالعات هستیم، ویژگی تلگرام این است که در هر چیزی اغراق می کند 
و به نکات منفی می پردازد. در روزنامه نگاری خبر، چیزی جز خبر بد نیســت. جلو افتادن ذهن 

از عین بسیار خطرناک و زودگذر است و اگر دولت حواسش باشد، می تواند از آن عبور کند.«
وی تصریح کرد: »اوضاع را آنقدر وخیم نمی بینم، متوســط رشــد اقتصادی ایران در چهار 
دهه گذشــته از سطح متوسط منطقه بدتر نبوده است. عربستان و ترکیه از نظر رشد اقتصادی 

از ما جلوتر نیستند.«

مرزبانان هنگ 
مرزی آستارا در 

برف و سرمای 
زیر صفر درجه، 

تیزبینانه و با 
جان و دل از 

مرزها حراست 
می کنند

وداع جانسوز 
همسر شهید 

مدافع حرم 
»علیرضا بریری« 
با پیکر همسرش 

که پس از ۲۳ 
ماه از منطقه 

خان طومان 
سوریه 

بازگردانده شد

»جمانه غنیمات« 
سخنگوی دولت 

اردن برای ورود به 
دفتر اتحادیه های 
صنفی این کشور 

از روی پرچم 
رژیم صهیونیستی 
عبور می کند و به 
شدت خشم این 
رژیم را برانگیزد

مراسم ساالنه 
جنگ و دعوا در 

کشور پرو؛ هر فرد 
نام و نام خانوادگی 

کسی که او را 
آزرده است صدا 

می زند، سپس هر 
دو طرف با ضربات 

مشت و لگد در 
مألعام با هم 

می جنگند!

کمک رسانی 
بانوی محجبه 

ساکن منچستر 
به مجروحان 

حادثه چاقوکشی 
ایستگاه قطار، 
با واکنش های 

مثبت و ستایش 
از وی به منزله 

نمادی از جامعه 
مسلمانان مواجه 

شد

آش فروشی 
که حواسش به 

همه هست۰ هم 
کم درآمدها و هم 

افرادی که توان 
خرید آش را ندارند 

و  بی بضاعت 
هستند در این 

مغازه بی نصیب 
نمی مانند
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سردار سالمی، جانشین فرمانده سپاه با بیان اینکه ما در برهه ای خطیر و درخشان از تاریخ پر افتخار ایران اسالمی قرار داریم، تأکید کرد: ملت ایران در حال ساختن شکوه استثنایی تاریخ در حال 
حرکت اســت. حرکت های آزادی خواهانه مردم منطقه الهام گرفته از حرکت انقالبی مردم ایران اســالمی اســت و ایمان در پیروزی این حرکت ها نقش دارد. اگر جهان اسالم با دین و ایمان مقابل ستم 

زورگویان ایستادگی کرد، به تأسی از تجربه ایمان ملت ایران بود که پیروزی های مردم جهان اسالم را رقم زد.

شکوهاستثنایی
وتاریخی

* جناب آقای سلیمی نمین همان طور که 
انقالب اسالمی در آستانه  مستحضر هستید 
جشن چهل ســالگی خود قرار دارد، بر این 
اســاس، لطفاً برخی از دستاوردهای انقالب 
اســالمی برای کشــور را با تکیه به مقایسه 
وضعیت پیش و پــس از پیروزی انقالب بیان 

کنید.
در موضوع دستاوردهای انقالب اسالمی در ایران 
و برشــماری آنها علی القاعده بحث مبسوطی را باید 
دنبال کرد؛ چرا که در همه زمینه ها تغییر و تحوالتی 
حاصل شده که پرداختن به همه آنها از حوصله یک 
بحث کوتاه خارج است. بنابراین همان طور که گفتید، 
بنده بخشی از این دستاوردها یا به عبارتی، دو تغییر 
اساسی را که در حوزه داخلی و خارجی صورت گرفته، 
تبیین می کنم. اولین تأثیری که با آن مواجه هستیم 
بروز و ظهور قدرت مردم در معادالت داخلی اســت. 
امروز یکی از مؤلفه های قدرت کشور، داشتن جمعیتی 
با کیفیت سیاســی است که در گذشته صرف نظر از 
بحث کیفیت جمعیت که بخش اعظم آن بی ســواد 
بودند، اصوالً جمعیت یا مردم کشور نقشی در قدرت 
نداشتند و هرگز مؤلفه قدرت به شمار نمی آمدند. در 
دوران پهلوی ما یک مؤلفه قدرت سخت داشتیم که 
آن هم پایگاه داخلی نداشت. قدرت نظامی در دوران 
پهلوی کاماًل وابسته بود و به بهانه مقابله با یک تهدید 
پوشالی و فقط برای داشتن پایگاه اعمال اراده آمریکا 
در منطقه ایجاد شــده بــود. آن زمان آمریکایی ها با 
تبلیغات، یک دشــمن فرضی، یعنی اتحاد جماهیر 
شوروی را نشان می دادند که در واقعیت این دشمن 
اصوالً نمی توانست همه مجموعه جماهیر شوروی را 
اداره کند. حتی در افغانستان هم زمین گیر شده بود 
و آمریکایی ها او را به عنوان یک قدرت کاذب مطرح 
می کردند. ایران هم یک قدرت نظامی وابسته بود، نه 
یک قدرت نظامی بومی و متکی به منابع داخلی، یک 
قدرت اســتبدادی برای حاکمیت مستبد که آن هم 
چون بر کشتی بیگانه سوار بود و از طریق کودتا شاه 
را به قدرت بازگردانده بود خود شاه هم در واقع پایگاه 
داخلی نداشت. بنابراین پس از انقالب می بینیم که ما 
در مؤلفه های قدرت شاهد شکل گیری یک اجتماع از 
مردمی در ایران هســتیم که در قدرت نقش اساسی 
داشــتند. این امر، هم مبنای دموکراسی است، هم 
مبنای حفظ سالمت در کشور؛ یعنی اگر کشوری در 
مســیر روزافزون مردم قرار گرفت و در مسیری قرار 
گرفت که مردم هر روز بیشتر از دیروز قدرت داشتند، 
این بسیاری از آفت ها و بسیاری از لغزش ها را در درون 
خودش حل وفصل می کند و از خودش عبور می دهد. 
کما اینکه ما شاهدیم در همین مدت کوتاه از پیدایش 
و ظهور جمهوری اسالمی در ایران بسیاری از آفت ها 
را پشت سر گذاشتیم؛ آفت هایی که می توانست کشور 
را در مسیر حرکت متوقف کند. آفاتی که می توانست 
جایگزین قانون در کشور و عامل قانون گریزی شود، 
یــا آفات دیگری که در واقع نمی گذاشــت مردم بر 
همه امور کشور مسلط باشند. آفات فراوانی که ملت 
با پاسداشــت جایگاهی که برای او در نظام جدید در 
نظر گرفته شده بود، توانست این جایگاه را به تدریج 
ارتقا دهــد. امروز نمی توانیم ایــن مطلب را نادیده 
بگیریم و هیچ کس، حتی دشــمنان انقالب اسالمی 
نمی تواننــد انکار کنند که مبنای قدرت بخشــی در 
ایران مردم هستند. مردم می توانند قدرت را بگیرند، 
می تواننــد قدرت را تغییر دهند و حتی در میان این 
نقل و انتقاالت و چرخش قدرت، می توانند اعتراض 
کنند. سال گذشته شاهد این قدرت بودیم  در حالی 
که مردم قدرت شان را یا به نمایندگان مجلس یا به 
رئیس جمهور تفویض کرده بودند، اما نسبت به اموری 
معترض بودند و این اعتراض ها بیان شد و توانستند 

بخشی از مطالبات بحق خود را محقق کنند.

* البته شاید این مسیر، طراحی دشمن 
برای بر هم زدن امنیت کشور هم بود؛ یعنی 
این طور  اســتفاده کرد،  این فضا  از  دشمن 

نیست؟
درســته، هرچند دشمن هم از این فضا بهره 
خــودش را برد، اما موضوع ما این نیســت، آنچه 
مدنظر اســت، بحث مطالبات مردمی است که از 
طریق قانونی بیان می شود و می تواند تغییر ایجاد 
کند و اگر تصمیماتی به غلط اتخاذ شده می تواند 
تصمیمــات غلط را اصالح کند، یا اگر مســئوالن 
بی توجهــی کنند، می تواند توجه مســئوالن را به 
امری که الزم اســت جلب کند. در گذشته چنین 
بود که دشمن آمد سعی کرد از این گام بلند سوء 
استفاده کند و آن را در مسیر انحرافی بکشاند. اما 
دیگر این موضوع برای مردم تثبیت شد که نه وارد 
بازی دشــمن شــوند و نه اینکه از مسیر مطالبات 
درست و قانونی خود دست بکشند و خارج شوند. 
به طور طبیعی این بحث تثبیت شد و به یقین در 
آینده موهبت های فراوانی برای ملت خواهد داشت؛ 
یعنی ملت نقش شــان محدود به انتخابات نخواهد 
بود و می توانند هر زمانی امری را مخالف شــئون 
انقالب اســالمی و مبانی انقالب اسالمی یافتند، با 
تأثیرگذاری خــود آن را متوقف کنند. این، بحث 
بسیار مهمی اســت. اینها دست نیافتنی بود، اال از 
طریق انقالب اســالمی که مبنای آن ارتقای شأن 

ملت در نظام سیاسی و در اداره یک کشور بود. 

* لطفاً بفرمایید چرا این امر فقط از طریق 
انقالب اسالمی ممکن می شد؟ یعنی راهکار 

دیگری وجود نداشت؟

انقالب اســالمی که عرض کــردم یعنی آن 
انقالبی که منبعث از اسالم شده و از دیدگاه اسالم 
مــردم در حکومت از جایگاه ویژه ای برخوردارند و 
اساس اسالم در حکومت مبتنی بر شأن و جایگاه 
مردم اســت؛ یعنی پیامبران مبعوث می شــوند تا 
جایگاه ملت ها را در معادالت کشورها افزایش بدهند. 
از این نظر این امر تنها از انقالب اسالمی برمی آمد، 
وگرنــه در همان دوره الگوهای دیگری از حکومت 

هم بود که این امر را برآورده نمی کرد.

* لطفاً در فضای خارج از کشــور هم به 
ابعادی از این دستاوردها اشاره کنید. 

اتفاقــاً دومین پدیده ای که ما پس از پیروزی 
انقالب اسالمی شاهد آن هستیم، در بعد بین الملل 
اســت. در بعد بین الملل ما یک تقابل تدریجی را 
با جهان ســلطه شاهدیم و آن در حوزه قدرت نرم 
است. انقالب اسالمی برای اولین بار به ایران قدرت 
نرم داد. پس از انقالب اســالمی جمهوری اسالمی 
ایران از قدرت نرم برخوردار شد. قدرت نرم به این 
معناست که شما در جایی حضور نداشته باشید و 
بتوانید با برتری مبانــی و اصول خودتان دیگران 

را قانــع کنیــد و به آنها 
بفهمانیــد در موضع حق 
هستید؛ یعنی در گذشته 
ســلطه گر  قدرت هــای 
می آمدند بر اساس فریب، 
پــس از اقدامات ســخت 
با اقدامات نــرم حضور و 
بــروز باطل خــود را حق 
جلوه می دادنــد. با فریب 
انســان ها، آنها را با خود 
همراه می کنند، در حالی 
که می خواهند به ســلطه 

انسان بر انسان استحکام ببخشند.

* این قدرت نرم چه ظهور بیرونی دارد؟
امروز جمهوری اسالمی ایران به طور محسوسی 
در ســطح بین الملل این توانایی را دارد که قدرت 
شــبه نرم غرب را به چالش بکشد. برای اینکه این 
موضوع برای شــما ملموس شــود، مثالی می زنم. 
در انتخابــات اخیر عــراق، آمریکایی ها به لحاظ 
توان مالی و ابزارهای مختلف برای تأثیرگذاری بر 
نتیجه انتخابات با ما قابل مقایسه نبودند. به لحاظ 
ارتباطات رسانه ای هم همین طور. در عراق نیروهای 
طرفدار غرب به وضوح خودنمایی می کردند، اما چه 
موضوعی سبب شد که در نهایت رأی مردم عراق به 
آن چیزی تعلق گرفت که با انقالب اسالمی همسو 
بود، ااّل اینکه بگوییم ملت عراق تحت تأثیر قدرت 
نرم انقالب اســالمی چنین کردنــد. قدرت نرم ما 
توانسته است در عراق جای خود را باز کند. این بروز 
و ظهور نه صرفاً در عراق، که توانسته و می تواند در 
خیلی از جاهای دیگر هم باشد که قابل رصد است. 
عراق را مثــال زدم با این زمینه فکری که ایران و 
عراق در اذهان جهانیان هشت سال جنگ تمام عیار 
داشتند. ما امروز با قدرت نرم  توانستیم قدرت های 
سلطه گر و ناحق را به چالش بکشیم و در برابر چرایی 

حضور به ناحق قدرت های سلطه طلب در کشورهای 
متعدد عالمت سؤال بزرگی ایجاد کنیم. آنها نیز بر 
اساس قدرت شــبه نرمی که داشتند این سلطه را 
جاری کردند و در یک نبرد نرم این اتفاقات افتاده، 

یا در شرف وقوع است. 
به طور طبیعی هر چه زمان از پیروزی انقالب 
بگذرد، این قدرت شبه نرم غرب با چالش بیشتری 
از جانب مبانی که امروز انقالب اسالمی در جهان 

ترویج می کند، مواجه خواهد شد.

* این قدرت نرم انقالب اســالمی، چه 
فوایدی برای جمهوری اسالمی داشته است؟ 
یعنی صــرف اینکه انقالب بــه تعبیر امام 
خمینی)ره( صادر شده و به تعبیر شما قدرت 
نرم انقالب موجب به چالش کشــیده شدن 
استکبار شده است، برای کشور دستاوردهایی 

ایجاد کرده یا خودش دستاورد است؟
فکر می کنم ایــن امر به صــورت روزافزون 
بسیاری از مشکالت کشور را حل خواهد کرد. امروز 
ما در زمینه قدرت سخت به تحوالتی جدی دست 
یافته ایــم. برای اولین بار قدرت نظامی قدرتمند و 
مســتقلی داریم. در کنار 
نظامی  قدرت سخت  این 
مــا که هــر روز مقتدرتر 
خواهد شد، نفوذ فکری و 
نفوذ نرم ما سبب می شود 
بتوانیم از قِبل دوستانی که 
پیدا می کنیم و ملت هایی 
که با ما هم راستا می شوند، 
فشــارهای  مقابــل  در 
امروز جدی  که  اقتصادی 
مزیت  این  بایستیم.  شده 
اصلی ما نیســت؛ اما یکی 
از مزایایی به شمار می آید که از انقالب اسالمی به 
دست آورده ایم. امروز به دلیل فشار بیگانه و البته 
خودباختگی برخی از مسئوالن داخلی و شماری از 
دولتمردانی که به منافع ملی اعتقاد ندارند، فشارهای 
اقتصادی جدی به کشــور وارد می شود؛ اما همین 
قدرت نرم که نشانه های آن را هم دریافت کرده ایم، 
قادر خواهد بود مشکالت کشور را در عرصه اقتصاد 
به صورت اصولی و اساســی حل وفصل کند. امروز 
کشــور »عراق« بزرگ ترین شریک تجاری ما شده 
است؛ در حالی که زمان زیادی نگذشته است از آن 
هنگام که ما باید هزینه زیادی برای خنثی ســازی 
تهدیدات فــردی مانند صدام صرف می کردیم. اما 
امروز این کشور به مزیت جدی برای ما و پیشبرد 
اقتصاد ما به جلو تبدیل شــده و به صورت اساسی 
صنایع ما را متحول می کند. آینده روشن تر خواهد 
بود. آمریکایی ها امــروز با خفت در حال خروج از 
منطقه هستند؛ چرا که در مواجهه و تقابل با قدرت 
نرم ما کاماًل زمین گیر شده اند. خروج آمریکایی ها 
به معنای ناتوانی آنها برای ایجاد بحران برای ایران 
و اســتقرار دولت های متخاصم با ایران است. حال 
در نبود این توان و با غیبت آمریکایی ها این ایران 
است که می تواند بدون مانع با دولت های همگون 
با خود در منطقه تعامل داشته باشد و منافع خود و 

آن کشورها را در تبادالت تجاری با ایران حفظ کند. 
به صورت عقالنی هم تبادل با کشورهای همسایه و 
نزدیک کم هزینه تر و راحت تر از تعامل با کشورهای 
دور، از جمله غربی ها اســت. این یکی از بحث های 
جدی است که اگر برخی از کشورها مجبور می شوند 
رابطه خودشان را با ما محدود کنند و با غیبت آنها 
مشــکالت اقتصادی ایجاد شود، تنها به دلیل نبود 
برخی از مدیران توانمند در ســطح ملی است که 
چنین مشکلی به کشور تحمیل می شود. اما بر اساس 
قدرت نرمی که انقالب اسالمی به جمهوری اسالمی 
ایران داده و در واقــع ما را از قدرت نرم برخوردار 
کرده، هر جا که این قدرت نرم عرضه شود، می تواند 

راهکار مشکالت ما باشد.
از ســویی این غایت و نوع کمــال و نگاه به 
شئونات و کماالت انسانی در منطق انقالب اسالمی 
بوده کــه این قدرت نرم را ایجاد کرده؛ به گونه ای 
که امروز نتیجه آن را در ســوریه و یمن و فردا در 
افغانســتان پس از خروج آمریکایی ها و شکســت 
آنها خواهیم دیــد. ما با آمریکایی ها وارد درگیری 
مســتقیم نشــدیم، به جز معدود زمانی در اواخر 
جنگ در خلیج فارس، اما این مبانی انقالب اسالمی 

اقناع سازی  بود که قدرت 
دارد و در حــال همگون 
کردن کشورهای گوناگون 
با ماست و از سلطه آمریکا 
خارج می کند و در آینده 
را  بیشتری  دستاوردهای 

برای ما رقم خواهد زد.

بحث  اینجای  تا   *
به دو دستاورد  شــما 
مهم انقالب اسالمی در 
بعد داخلی و بین المللی 

اشاره کردید، به نظر می رسد در ابعاد داخلی 
انقالب اسالمی دســتاوردهای زیادی برای 
این موضوعات  به  کشور داشته که اشاره ای 
برای مردم  مانند شما  از لسان کارشناسانی 

دلگرم کننده است.
پیش از انقالب ۷0 درصد از جمعیت کشــور 
در روستاها از حداقل آموزش و بهداشت و انرژی و 
امکان تردد و جاده محروم بود؛ اما انقالب اسالمی 
موجب شــد آن ۷0 درصد از آمــوزش برخوردار 
شــد؛ یعنی هــم از آموزش برخوردار شــد و هم 
امکان برخورداری از کســب علــم را پیدا کرد. در 
گذشــته برخی بچه های روستایی به شهرها آورده 
شده و برای کارگری به نوعی به صاحبان کار اهدا 
می شدند؛ یعنی روستایی برای اینکه بتواند از عهده 
تأمین زندگی معمولی خانواده خودش برآید، برخی 
از فرزندان خود را به شهرها می برد و در ازای پول 
آنها را در اختیار خانواده های ثروتمند قرار می داد 
تا بتواند زندگی خــود را اداره کند؛ اما امروز برای 
ارتقای سطح دانش، فرزندش را به شهر می فرستد 
تا به دانشگاه برود. در واقع، دسترسی به دانشگاه ها 
بســیار سهل شده است؛ این در حالی است که در 
گذشته در معدود استان های کشور دانشگاه داشتیم 
و برخی استان ها اصوالً از دانشگاه محروم بودند که 

استان سیستان وبلوچستان و کردستان و برخی دیگر 
از این جمله بودند. به این ترتیب، اگر می خواست 
ادامه تحصیل دهد، باید با هزینه هنگفتی مهاجرت 
می کرد تا بتواند کســب دانش کنــد؛ اما امروز به 
ایــن دلیل تولید علم در کشــور یکباره به صورت 
رگباری افزایش پیدا می کند که همه اقشار جامعه 
امکان تحصیل را به راحتی پیدا می کنند. طبیعتاً 
استعدادها امکان رشد پیدا می کند و تعداد کسانی 
که در عرصه تولید علم وارد می شــوند، به صورت 
گســترده ای افزایش می یابد و این یکی از دالیلی 
است که امروز مقام شاخصی در سطح جهان پیدا 
کرده ایم. این دستاوردها فقط هم تئوریک نبوده و 
امروز دستاوردهای مان در زمینه فناوری های متعدد 
است و به دانش هسته ای منحصر نیست. همه اقشار 
جامعه در عرصه علم و دانش وارد شده اند و تغییر 

اساسی در کشور در حال شکل گیری است. 

* آمار بیان شده صحیح است، اما خیلی ها 
دوست ندارند این مقایسه صورت گیرد؛ چرا 
که مردم حس می کنند این موضوعات برای 
توجیه وضعیت گفته می شود. بر اساس این 
شما نظرتان درباره نحوه 
مقایســه ها  این  بیان 

چیست؟
مقایســه  زمینه  در 
دوران پیــش از انقالب با 
اآلن نباید وارد بحث هایی 
احساس  این  که  شــویم 
وجود  بــه  مخاطــب  در 
بیایــد می خواهیم توجیه 
مدیریتی برای امروز داشته 
باشیم؛ یعنی برای برخی از 
کاستی ها توجیهی داشته 
باشیم. بشــر کاًل رشد داشته است؛ اما اگر بگوییم 
دلیل اینکه فالن خدمات را ارئه دادیم، رشــد بشر 
بوده، مخاطب وارد موضع گیری می شــود که مگر 
امکان این وجود داشت که ایران را از رشد جهانی 
دور نگه داشت؟! بشر در مجموع رشد داشته و ایران 
نمی توانست کاماًل بی بهره باشد؛ بنابراین باید توجه 
داشته باشیم آنچه در این مقایسه ها مهم است و ما 
باید به آن اتکا کنیم، این است که ما هم آن رشد را 
داشتیم و هم به صورت بازیگری قابل احترام تکریم 
شده ایم. گاهی یک کشور مؤلفه های اصلی قدرت را 
از دست می دهد و در کنارش یک برخورداری هایی 
دارد؛ امــا هرگز آن برخورداری هــا نمی تواند از او 
پاســداری بکند و برای او شئوناتی رقم بزند. آنچه 
می تواند شئوناتی را برای او رقم بزند و قدرت اقناع 
داشته باشــد و دیگران را از فاصله دور اقناع کند، 
تکریمی است که به وجود آمده است. ما امروز در 
آفریقــا بدون حضور فیزیکــی حضور نرم و قدرت 
داریم. شاید در برخی کشورها سفارتخانه و حضور 
فیزیکــی داریم، اما در اثــر عملکرد و کارکردهای 
غلط حضورمان نتیجه معکوس می دهد؛ در حالی 
که در جای دیگر با گفتمان انقالب اسالمی بدون 
حضور فیزیکی به منزلــه یک بازیگر قدرتمند در 
ســطح بین الملل می توانیم اثرگذار باشــیم. همه 

سلطه گران، ایران را تهدیدی برای خود می بینند. 
سلطه برای ایجاد قدرت بازیگری است و این مقدمه 
همه توانمندی های بعدی خواهد بود؛ یعنی شــما 
اگر بتوانید در ســطح بین الملل از حقوق خودتان 
دفاع کنید و تأثیرگذار باشــید و استدالل باالتری 
ارائه دهید، طبیعتاً این می تواند بسیاری از شرایط 
را برای کشور به سوی مطلوب شدن پیش ببرد. ما 
برای اقناع کردن مخاطب در این زمینه که انقالب 
اسالمی چقدر توانســته است تغییرات اساسی در 
کشــور ایجاد کند، اولین چیزی که باید به آن اتکا 
کنیم، این است که در دوران گذشته هیچ تأثیری 
در معادالت داخلی و خارجی نداشتیم، اگر امری هم 
صورت می گرفت در یک مسئله ای بر اساس منافع 
بیگانه بود؛ اما امروز مبنای تغییرات قدرت اساسی 
خود ملت است و اگر این بتواند استمرار پیدا کند، 

می تواند پایه گذار تحوالت جهانی باشد.

* چه آســیبی متوجه انقالب اسالمی 
است؟ 

برای آسیب شناســی این دوران آنچه مسلم 
است، اینکه در زمینه اقناعی غفلت هایی داشتیم؛ 
یعنی در داخل کشــور باید با همان ســرعتی که 
انقالب به پیروزی رسید و کار شروع شد، تغییرات 
در انسان ها را هم پی می گرفتیم و مردم را به وادی 
تولیــد علم و نظریه برای انقالب وارد می کردیم تا 
تحوالت را به صورت مبنایی در انسان ها پی بگیریم. 
البته علی القاعده شخصیت هایی را از ما گرفتند که 
قدرت اقناعی شــان بسیار باال بود؛ شخصیت هایی 
مانند شهید مفتح، مطهری و بهشتی و بسیاری دیگر 
که کانون اقناع بودند، یعنی توانمندی اقناع جامعه 
و پذیرش راه درســت را داشتند. دشمن آگاهانه و 
هوشمندانه این شخصیت ها را از ما گرفت. ما وقتی 
این را می دیدیم که دشمن در حال حمله به پایگاه 
اصلی یا رکن اصلی تحول انقالب اســالمی، یعنی 
حوزه فکر است باید متوجه می شدیم که بیشترین 
هجمه انقالب اســالمی به آنهــا از جانب افکار و 
نظریات بوده است. متأسفانه، ابتدای انقالب جنگ 
را به ما تحمیل کردند و ما هم از حوزه فکر غفلت 
داشتیم؛ ولی بسیاری از دولت ها وقتی در ارتباط با 
تأمین نیازهای روزمره دچار مشکل بودند، از حوزه 
اندیشــه و فکر می کاستند تا بتوانند در آن عرصه 
توفیقات خودشــان را فزونی بخشند و در مسائل 
روزمره نگاه مثبتی از عملکردشــان جلوه گر کنند. 
در حقیقت، کاســتن از حوزه فکر تأثیرات خودش 
را همان زمان نشان نمی دهد، بلکه به تدریج خود 
را در جامعه بروز خواهــد داد. امروز اگر بخواهیم 
این مسئله را آسیب شناسی کنیم، باید خودمان را 
سرزنش کنیم؛ زیرا با بی توجهی به حوزه فکری، در 
مقام تضعیف بحث اصلی انقالب اسالمی که به ما 
یک قدرت نرم داده، برآمده ایم. از ســویی چرخش 
قدرت در کشــور امری ضروری است و کشور را از 
بسیاری از آفات دور می کند؛ اما نباید موجب شود 
ما در حوزه فکر اجازه دهیم این چرخش قدرت یک 
بی توجهی به بحث سرمایه اصلی مردم داشته باشد. 
دولت ها برای اینکه بتوانند موقعیت خودشان را در 
جامعه بهبود بخشند، عمدتاً نیاز دارند که مادیات 
و نیازهای روزمره جامعه را پاســخ بدهند تا چهره 
مثبتی از آنها در جامعه ترسیم شود و نگاه مثبتی 
به عملکرد آنها شکل بگیرد؛ این کاری است که به 
طور طبیعی دولت ها صورت می دهند. ما می توانیم 
در بخش های دیگر این کاســتی را جبران کنیم و 
با تالش بیشــتر، با مردمی کردن حوزه های فکر و 
اندیشه و عمومی ســازی حوزه های اندیشه و وارد 
کردن همه دلسوزان کشور، رشد و تعالی کشور را 

در حوزه فرهنگ رقم بزنیم.
ما در بســیاری از عرصه ها وقتی توانستیم از 
پشتوانه مردمی برخوردار شویم، مشکالت را پشت 
سر گذاشتیم؛ لذا در حوزه فرهنگ هم باید تالش 
جدی صورت گیرد. برای عمومی سازی این موضوع 
وارد کردن همه قابلیت ها و توانمندی ها برای حل 
مشکالت الزم اســت. علی القاعده وقتی بخواهید 
مشــکل فرهنگ را در کشور عمومی سازی کنید، 
باید اجازه بدهید در کشور در حوزه مسائل فکری 
مردم وارد شوند یا موج سازی شود. اینجا بسیاری 
از متولیان جلویش را می گیرند، چون کار را سخت 
می کند و ممکن اســت رشته کار از دست آنها در 
برود. چون کار مضاعفی ایجــاد می کند، مراقبت 
سخت شــده و به متولیان حوزه فرهنگ و دیانت 
کار مضاعفی تحمیل می شود. بسیاری از این تولید 
علم ها متوجه متولیان حوزه فرهنگ یا متولیان حوزه 
دیانت اســت. آنها برای اینکه کار مضاعفی بر آنها 
تحمیل نشود، اصاًل از تولید علم استقبال چندانی 
نمی کنند؛ ولی باید توجه داشت تولید علم در مسئله 
علوم انسانی به مطالعه، فکر و تأمل در مسائل متعدد 
نیاز دارد و همه اقشار جامعه باید برای این منظور 
برانگیخته شوند؛ بنابراین تا ما تولید انگیزه ای نکنیم 
و موجی در جامعه ایجاد نشود، علی القاعده تشنگی 

و نیاز به مطالعه نخواهد بود.
گفتنی اســت، ضعف ما در تولید فکر است. 
تولید فکر اســت که می تواند مــوج ایجاد کند. ما 
در اســتنباط های به روز از تاریخ شیعه، از قرآن، از 
مباحث اخالقی و احــکام به تولید فکر و تحریک 
مــردم به فکر کــردن نیاز داریــم؛ وگرنه انقالب 
اسالمی نمی تواند یک معنای مستقل از اندیشه های 
التقاطــی غربی ارائه کند و این برای آینده انقالب 

مطلوب نیست.

 صبح صادق در گفت وگوی اختصاصی با عباس سلیمی نمین مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی در ابعاد داخلی و بین المللی را تبیین می کند

احیاگرقدرتمردمچالشگرنظامسلطه
 علیرضا جاللیان/ انقالب اسالمی، اعجاز قرن و هنر بزرگ معمار آن، حضرت امام خمینی)ره( شناخته می شود؛ انقالبی که این روزها می رود تا چهل سالگی خود را تجربه کند. انقالبی که 
بدون تغییر در اصول و ارزش ها در جهت نهضت انبیا، ائمه معصوم)ع( و نائبان خاص امام زمان)عج( و والیت فقیه حرکت کرد و این حرکت تا ظهور منجی عالم ادامه خواهد داشت. به یقین انقالب 
اسالمی از دل همیاری مردم مؤمن و انقالبی ایران و از سرزمین ما نشئت گرفته و مرکزیت آن هم در جمهوری اسالمی است. بر این اساس، اگر کسی بخواهد بحث کارآمدی و درست بودن انقالب 
اســالمی و اهداف عالیه آن را مطرح کند، ابتدا به ســراغ وضعیت جمهوری اسالمی ایران و سپس دیگر کشورها، گروه ها و جریانات مرتبط با ایران می رود. بر این اساس، خوب است با نگاهی به 
تاریخ نزدیک و معاصر، مقایسه ای تطبیقی به پیشرفت های جمهوری اسالمی ایران از بدو تأسیس و پایان حکومت های طاغوتی تاکنون داشته باشیم. بر همین اساس، در فرصتی که دست داد به 
خدمت استاد عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و از السابقون دفتر سیاسی سپاه رفتیم. وی معتقد است، نقش مردم در حاکمیت و نیز قدرت نرم جزو ابعاد داخلی و 

بین المللی دستاوردهای انقالب اسالمی است. در ادامه تحلیل وی را از وضعیتی که تشریح شد، می خوانیم.

انقالب اســالمی یعنی آن انقالبی 
که منبعث از اسالم شده و از دیدگاه 
اســالم مردم در حکومت از جایگاه 
ویژه ای برخوردارند و اساس اسالم در 
حکومت مبتنی بر شأن و جایگاه مردم 
است؛ یعنی پیامبران مبعوث می شوند 
تــا جایگاه ملت هــا را در معادالت 
کشورها افزایش بدهند. از این نظر این 

امر تنها از انقالب اسالمی برمی آمد

 ما امروز با قدرت نرم  توانســتیم 
قدرت های سلطه گر و ناحق را به چالش 
بکشیم و در برابر چرایی حضور به ناحق 
کشورهای  در  سلطه طلب  قدرت های 
متعدد عالمت سؤال بزرگی ایجاد کنیم. 
آنها نیز بر اساس قدرت شبه نرمی که 
داشتند این سلطه را جاری کردند و در 
یک نبرد نرم این اتفاقات افتاده، یا در 

شرف وقوع است



 رضا اشــرفی/ جمهوری 
اسالمی ایران در آستانه چهل سالگی 
خود قــرار دارد؛ ســن بلوغ فکری 
و عملی که موجــب نگرانی جدی 
»دیگران« شده است. دولت ترامپ 
در این باره معتقد است، جمهوری 
اســالمی ایران چهل سالگی خود 
را نخواهــد دید. بزرگ ترین دغدغه 
آمریکا تداوم حضور و زیست سیاسی 
جمهوری اسالمی است که نه تنها 
قدرت و استقالل را به ایران ارمغان 
داده، بلکــه موجب تأثیرگذاری آن 
در دیگر کشــورها شده که بخش 
چشمگیری از آن در بیداری اسالمی 
نمایان شده است. همزمان، برخی بر 
این اندیشه هستند که آیا ترامپ و 
دولتش در کاخ سفید و در جایگاه 
رئیس جمهور دوام می آورد تا چهل 
ببیند  را  سالگی جمهوری اسالمی 

یا خیر؟
یکی از اولین دالیلی که سبب 
شــد آمریکا در حوزه های گوناگون 
بــر ایران فشــار وارد کند، ترس از 
اشــاعه این اندیشــه بود که دست 
استکبار و رژیم صهیونیستی باید از 
این منطقه و کشورهای اسالمی دور 
نگه داشته شود. اما این سیاست با 
اولیه پاسخ نداد  اعمال تحریم های 
و جنگ، گام بعــدی بود که غرب 
و متحدان منطقــه ای آن را راضی 
کرده بود تا جمهوری اسالمی را به 
پایان راه برسانند. در حالی که عراق 
در دوران رژیــم بعث و با رگه های 
سوسیالیســم و ناسیونالیسم عربی 
که داشــت، متحد شوروی بود، اما 
ناچاری آمریکا برای حمله و فشــار 
به ایــران، آن را در جایگاه متحد و 

حامی صدام قرار داد. 
به این معنا که انقالب اسالمی 
ایران بــه گونه ای نظم منطقه ای را 
به هم ریخت و دو قدرت متخاصم 
شــوروی و آمریــکا را در یک صف 
قــرار داد تا از صدام علیه جمهوری 
اســالمی ایران حمایت کنند. البته 
نبایــد فراموش کرد که شــوروی 
درباره انقــالب ایران بــه دالیلی، 
اما  نگاه محافظه کارانه ای داشــت، 

عراق کشــوری بود که در دهه ۷0 
میالدی با آن پیمان امنیتی بسته 
بود و مسکو نمی خواست در چنین 
برهه ای متحد خود را از دست بدهد. 
البته، این تمــام ماجرا نبود، 
به این دلیل کــه تأثیرات عمیق تر 
جمهوری اسالمی ایران پس از سه 
دهه و در انقالبات غرب آسیا و شمال 
آفریقا خود را نشــان داد. مهم ترین 
دغدغه غرب از حضــور جمهوری 
اسالمی، نفوذ اندیشه انقالبی بود که 
از ایران نشئت می گرفت. مهم ترین 
مبنــای این اندیشــه که مبتنی بر 
اسالم بود،  استقالل و قدرت گیری 
کشورهای اسالمی بود تا در نظمی 
اسالمی ـ منطقه ای،  نظم آمریکایی 
را در منطقــه و حتــی جهــان با 
چالش مواجه کند، به ویژه که پس 
از مــدت یک دهه شــوروی صفت 
سابق به خود گرفت و به طور کامل 
فروپاشید. اتفاقاً ساموئل هانتینگتون 
نظریه پــرداز آمریکا به خوبی درک 
کرده بود که در نبود شوروی،  اسالم 
مرکز تقابل با آمریکا اســت. اگرچه 
وی در برخــورد تمدن هــا از هفت 
تمدن نام می برد، اما چنین عنوان 
می کند که مهم ترین و بالفعل ترین 
آن کــه توانایی تقابل بــا آمریکا و 

اندیشــه های وابسته سازی غرب را 
دارد،  اسالم است؛ اسالم سیاسی که 
در سال ۱۳5۷ به بروز و ظهور رسید 
و برای بیدارسازی اسالمی سه دهه 

صبر و تالش کرد. 
جرقه ای  با  اســالمی  بیداری 
کوچک در تونس شکل گرفت و به 

سرعت مصر،  یمن و دیگر کشورهای 
منطقــه را درگیر و تهدید کرد. در 
این تحوالت عمیق که دیدگاه های 
منطقه ای و بین المللی دخیل بودند،  
دو دیــدگاه منطقه ای و دو دیدگاه 
بین المللی بیش از همه نمود داشت. 
در دیدگاه منطقه ای، ایران در 
جایگاه جریان ســاز اندیشه بیداری 
از سرنگونی حکومت های  اسالمی، 
آمریکامحــور حمایت می کرد؛ زیرا 

معتقد بود با خروج قدرت از دست 
انتخابات،   برگــزاری  و  دیکتاتورها 
در هر صورت مــردم منطقه پیروز 
خواهند شد؛ چرا که از یک سو مردم 
سیاست هایی را انتخاب خواهند کرد 
که منافع ملی آنها را تأمین می کند 
و آمریکا را در تنگنا قرار می دهند و 
از سوی دیگر تمایالت مردم ساالرانه 
در دیگر کشورهای منطقه نیز نفوذ 

می کند. 
در مقابل، سعودی ها که همواره 
از انتخابات و روش های مردم ساالرانه 
وحشت دارند، و نگرانند، مبادا پای 
انتخابات به عربستان نیز باز شود، از 
ابتدا با بیداری اسالمی مخالفت کرده 
و دیکتاتورهای سرنگون شده را به 
ریاض دعوت می کردند تا در موقعیت 
مناســب آنها را به کرســی قدرت 
بازگردانند. در گامی دیگر، عربستان 
ســعودی به یاری آمریــکا و رژیم 
صهیونیستی به دنبال این بوده اند که 
با اقدام به کودتا یا آشوب سازی ضد 
انقالبی، دیکتاتورها را سر جای خود 
بنشانند، یا اینکه برای آن جایگزین 
انتخــاب کنند. دو نمونه بارز آن در 
کودتای مصر و حمله به یمن برای 
بازآفرینی دیکتاتورها نمایان است. 

البتــه، در این میــان رقابت 

دیگــری بین برخی از کشــورهای 
منطقــه نیــز وجود داشــته که با 
گرایش هــای فکری یا منافع ملی و 
سرزمینی خود وارد عمل شده اند؛ 
اقدامی که به پیچیده تر شدن مسئله 
منجر شده است. قطر نیز با همین 
مبنــای فکــری و همچنین تقابل 
ســرزمینی و سیاسی با سعودی ها، 
به موضــوع نگاه می کنــد، به این 
دلیل که سعودی ها همواره نسبت 
به همسایگان کوچک تر شبه جزیره 
چشــم داشته و خواهان انضمام آن 
به خــاک عربســتان بوده اند. قطر 
برای خروج از این بحران،  سیاستی 
را انتخاب کرده است که دیدگاه های 
ضد ســعودی در آن نمایان است و 
همین موضوع ترکیه و قطر را به هم 
نزدیک کرده است؛ موضوعی که در 
تأثیر  شورای همکاری خلیج فارس 
شدید گذاشته و آن را به یک گروه 

ناکارآمد تبدیل کرده است. 
اما در نگاه بین المللی نســبت 
بــه بیــداری اســالمی، آمریکا به 
همــراه متحدان خــود، در پی آن 
بوده اند که مســیر انقالبــات را از 
افــول دیکتاتورهــای متحد غرب، 
تغییر داده و به ســمت دولت هایی 
پیش ببرند که حامــی مقاومت و 
بوده اند.  صهیونیســتی  رژیم  علیه 
بزرگ ترین عاملی که به بحران عمیق 
در ســوریه تبدیل شد. اما روسیه و 
حتی در نگاهی چین به ثبات منطقه 
بدون حضور داعش و تروریست های 
بین المللی عالقه مند بودند تا منافع 
اقتصادی و امنیتی آنها تأمین شود. 
این تقابل دو اتحاد و ائتالف را ایجاد 
کرد که در یک طرف ایران،  روسیه 
و ترکیــه نمود داشــت و در طرف 
صهیونیســتی  رژیم  آمریکا،  دیگر 
و ســعودی. به همیــن منظور هر 
اندازه آمریکا به دنبال آشوب سازی 
و داعش پروری در سوریه و منطقه 
بوده،  اتحاد بین عربستان سعودی و 
رژیم صهیونیستی علیه ایران و محور 
مقاومت بیشتر شده است؛ اتحادی 
که افکار عمومی مسلمانان را علیه 

سعودی ها برخواهد انگیخت.
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  قاســم غفوری/ پس 
از ســرنگونی نظام صدام در سال 
200۳ و تحت فشار مطالبات مردم 
و دولتمردان عراق، آمریکایی ها باید 
در سال 20۱۱ بر اساس توافق نامه 
امنیتی بغدادـ واشنگتن، عراق را 
ترک می کردنــد؛ اما در عمل این 
کار صورت نگرفته و هر بار آنها به 
بهانه ای وارد عراق شده اند؛ چنانکه 
از ســال 20۱۴ با ادعای مقابله با 
داعــش در ابعاد قابل توجهی این 
سیاست را اجرا کردند. با وجود آنکه 
یک سال از پیروزی عراق بر داعش 
می گذرد؛ اما اخبار و گزارش ها از 
تحرکات جدید آمریکا در این کشور 
حکایت دارد؛ چنانکه کمیســیون 
امنیت و دفاع پارلمان عراق ضمن 
تأیید مجدد ورود محرمانه شماری 
از نظامیان آمریکایی از سوریه به 
خــاک کشــورش، از احداث یک 
پایگاه نظامی جدید آمریکایی در 

کردستان عراق خبر داد. 
کریــم علیــوی، عضــو این 
کمیسیون پارلمانی در گفت وگو با 
تصریح  »المعلومه«  پایگاه خبری 
کــرد: »نیروهــای آمریکایی یک 
پایگاه نظامی جدیــد در اربیل با 
هدف تهدید کشــورهای همسایه 
و اســتفاده از عراق بــرای انجام 
عملیات هــای آمریــکا در منطقه 

احداث کرده اند.«
مطرح  پرســش  ایــن  حال 
می شود که چه عواملی زمینه ساز 
دخالــت آمریکا در عراق اســت؟ 
پاسخ به این پرسش را می توان در 
نوع عملکرد داخلی عراق و برخی 
اختالفات و چند دستگی ها در این 

کشور جست وجو کرد. 
عراق کشــوری بــا همه نوع 
ثروت است و تجربیات تاریخی در 
درگیری های سیاسی داخل ارتش 
و بین احزاب ملی، فرقه ای و قومی 
کم نــدارد، حتی بیش از ده ها بار 
کودتاهای نظامی به چشــم خود 
دیده که به ظهور آشــفتگی های 
دائمــی در نتیجه ریخته شــدن 
خون ها و تغییرات دائمی و اجباری 
در موقعیت های قدرت منجر شده 
اســت. با وجود اینکه شهروندان 
اصیل عراق از شــیعه تا ســنی و 
کرد و همچنین مسیحی و ایزدی 
به کشورشــان افتخــار می کنند، 
اما زمانی حامــی تمامیت ارضی 
و حاکمیتــی عراق هســتند که 
تعصبات تنگ نظرانه آنها در قدرت 
لحاظ شود. این شکاف های داخلی 
دیکتاتورهای  حکومت  مرحله  در 
نظامی عراق از دهــه پنجاه قرن 
گذشــته پنهان بود و آمریکایی ها 
متوجه شدند چگونه از این وضعیت 
به نفع بقای اشغالگری خود بدون 
 مقاومتــی قابــل ذکر اســتفاده

 کنند. 
آن  بر  همــواره  آمریکایی ها 
بوده اند که بیــن عرب ها و ُکردها 
اختــالف قومی و فرقــه ای ایجاد 
کنند؛ اما آنها بــه این قضیه ـ که 
توانایی ایجاد یــک جامعه متحد 
عراقی را نابود کرد ـ اکتفا نکردند؛ 
بلکــه بنای جنگ  میان شــیعه و 
ســنی را گذاشتند و به دو صورت 
آتش آن را شعله ور کردند. آنها از 
یک سو سنی ها را از یک پروژه شیعه 
ایرانی که درصدد تسلط بر عراق، 
کل خلیج، ســوریه و لبنان است، 
ترساندند و از سوی دیگر شیعیان را 
از پروژه داعشی سنتی که به دنبال 
تســلط بر قدرت در عراق اســت، 
ترساندند. معلوم می شود آمریکای 
اشغالگر از دخالت های کشورهای 
عربی و منطقــه ای همجوار برای 
تعمیق شکاف درگیری های قومی، 
طایفه ای و سیاسی بین جریان های 
عراقی استفاده می کند و از همین 
رو بی رو دربایســتی و با تمسخر و 
تحقیر با عــراق رفتار می کند؛ به 
شــکلی که ترامپ در ســفر اخیر 
خود به عراق برخورد کرد. با توجه 
به این وضعیت، این نکته اساسی را 
می توان یافت که راهکار عراق برای 
پایان دادن به رؤیاهای آمریکا تکیه 
بر وحدت و انســجام داخلی است 
که ضمن تحقــق اهداف دولت و 
ملت عراق، زمینه ساز مقابله واحد 
با دخالت های بحران ســاز آمریکا 

می شود.

  عبــداهلل عبادی/ وهابیت شــجره 
خبیثه ای است که جهان اسالم را به خطر انداخته 
و مسلمانان را بدنام کرده است. این پدیده شوم در 
کشورهای گوناگون، از جمله افغانستان حضوری 
پر رنگ داشته و دارد. باید در نظر داشت که اوضاع 
و احوال نابســامان سیاسی، اقتصادی و امنیتی، 
حضور نیروهای نظامی کشورهای غربی و بهبود 
نیافتــن اوضاع امنیتی و اوضــاع بد اقتصادی و 
معیشتی مردم بهانه بسیار مناسبی برای حضور 
نیروهــای افراطــی و انحرافی، چــون وهابیت 
شده اســت. متأسفانه، وهابیت و سلفی گری در 
افغانستان رو به گسترش است ، این در حالی است 
که گسترش اندیشه های خشن و انحرافی برای هر 
کشوری از جمله کشور جنگ زده افغانستان که 
زمینه های افراط گرایی و دشمنی های ناخواسته 
و تحمیلــی را در خود دارد، بســیار خطرناک و 
نگران کننده است؛  زیرا کشور و مردم رنج کشیده 
را بار دیگر در معرض خطر بحران جنگ فرقه ای 
قرار می دهد که نشانه های آن در جای جای این 

سرزمین اسالمی ستم کشیده هویدا است.

عوامل و نحوه نفوذ وهابیت در افغانستان
در میان همــه علل گوناگونی که می توان 
برای نفوذ وهابیت و ســلفی گری برشمرد، یک 
عامــل بیش از همه نقش دارد و آن این اســت 
که معموالً عالمان دینی این کشــور در مدارس 
و دانشگاه های کشــورهایی همچون عربستان، 
پاکستان، یمن و اندکی در مصر )االزهر( تحصیل 
کــرده و می کنند. اکثر این مراکــز با هزینه و 
امکانات رژیم آل سعود تأمین می شود، به همین 
دلیل استادان آنجا غالباً از میان عالمان وهابی و 
با گرایش سلفی برگزیده می شوند. به طور طبیعی 
افکار و اندیشه های آنها در شاگردان شان نیز اثر 
گذاشته و نسل های جدید طلبه های اهل سنت 
بدون اینکه خود متوجه باشند از تسنن سنتی 
در افغانســتان فاصله گرفته، بــه افکار وهابیت 
نزدیک می شوند و این یک حرکت خزنده بسیار 

مؤثر است.
بر این روند خامــوش، اما کارآمد می توان 
عنصر شــتابنده دیگری را هم افزود و آن، ورود 
نیروهای مبارز با عنوان کمک به جهاد افغانستان 

از کشــورهای عربی بود که در سال های میانی 
اشغال افغانستان از سوی شوروی سابق رخ داد و 
نمونه های بارز آن تشکیل گروه القاعده به رهبری 
اسامه بن الدن است. ترکیب طالبان افغانستان و 
افراطیون سلفی مذهب عرب در این کشور بدون 
اینکه از نظر مذهبی کوچک ترین تنشی به وجود 
آورد، از آماده بودن فضا برای پذیرش اندیشه های 
وهابیت در این کشور حکایت دارد. از دیگر عوامل 

تسریع کننده نفوذ وهابیت 
و ســلفی گری می توان به 
سازگاری خلق وخوی مردم 
ســاکن در جنوب و شرق 
این کشــور با افراط گرایی 
کرد.  اشــاره  وهابیــت  و 
خشونت سرزمینی، دوری 
از مراکــز تمدنــی جهان 
اسالم، غالب بودن زندگی 
کوچ نشینی و بدوی و... بر 
رفتار و روان ســاکنان این 
منطقــه اثر گذاشــته و از 
سرسخت،  انسان های  آنها 

متعصب، خام اندیش و نازک بین ســاخته است 
و این مجموعه صفات دقیقاً همان ویژگی هایی 
است که آیین وهابیت درصدد تحقق آنها بر آمده 
اســت؛ شاید همین دلیل کافی بود تا مال عمر و 
گروه طالبان با جنبش القاعده به راحتی دم ساز 

شد و اهداف واحدی را برای خود تعریف کرد.

اهم فعالیت های وهابیون در افغانستان
الف ـ فرهنگی: مدارس و مســاجد بسیاری 
در مناطق گوناگون این کشــور وجود دارد که 
در اختیار وهابیون قــرار دارند. آنها در مدارس 
دانش آموزان را بر اســاس فرهنــگ و باورهای 
وهابــی تربیــت می کنند و در مســاجد تحت 
ســلطه نیز معمــوالً مولوی هایــی را به عنوان 
خطیب و امام جمعه انتخاب می کنند که وهابی 
بوده یا دست کم گرایش و 
اندیشــه های وهابی دارند. 
در مدارس و مساجد تحت 
اختیار وهابیت، دروسی با 
وجود  قرآن  تفسیر  عنوان 
دارد که آیــات قران را بر 
اســاس ادعاها و باورهای 

وهابیون تفسیر می کنند.
 : ی د عتقــا ا ب ـ 
موضع هایی  عمده تریــن 
که در مدارس و مســاجد 
می شود،  تدریس  نامبرده 
پندارهــای  و  اعتقــادات 
انحرافی ســلفی گری و شــبهاتی هستند که بر 
ضد دیگر مذاهب اسالمی به ویژه شیعه طراحی 

شده اند.

اصول و شرایط آموزش 
در نظام آموزش وهابیت یک سری اصول 

و شــرایط وجود دارد که در ادامه به چند مورد 
آن اشاره می کنیم.

ـ سن افراد: افراد مورد نظر باید بین ۱۳ تا 
۳0 سال باشند، این دقیقاً همان سنی است که 
روان شناسان از آن به مرحله بحران یاد می کنند 
و معتقدند، نوجوانان در این مقطع سنی به ویژه 
۱۳ تا 2۱ ســال از نظر روحی دچار بحران شده 
و به سادگی دستخوش تحوالت می شوند و پس 
از ۳0 ســال افراد معموالً عاقالنه تر می اندیشند 
و جنبه های احساســی و آرمانی اندکی فروکش 

می کنند.
در کنترل شــدید بودن: مراکز آموزشی و 
اردوگاه های تعلیمی وهابیون به شــدت کنترل 
شده و افراد تحت آموزش حق ارتباط با دیگران 
را ندارند. داشتن امکانات ارتباطی، مانند موبایل، 
رادیو و تلویزیون، روزنامه و کتاب هایی که مراکز 
غیر وهابی منتشــر کرده باشند، به کلی ممنوع 
است. در این مراکز، افراد تحت تعلیم حق تماس و 
ارتباط با دیگر مراکز آموزشی و افراد را ندارند؛ زیرا 
علمای وهابی می ترسند افراد تحت تعلیم با مراکز 

غیر وهابی تحت تأثیر قرار گرفته و فرار کنند.
ج ـ ایجاد شوق بهشــت: برای افراد تحت 
تعلیم اوصاف بهشت به صورت برجسته تعریف 
شده و شوق بهشت در آنان ایجاد می شود. طبق 
فتوای علمای وهابی، بهترین وســیله رفتن به 
بهشت انجام عملیات انتحاری است؛ به عبارتی، 
انتحار مساوی با بهشت توصیف می شود؛ به همین 
دلیل افراد بسیاری برای انجام عملیات انتحاری 

داوطلب می شوند.
 د ـ نشریات وهابیون: اندیشه های وهابیت 
و مطالب تفرقه انگیــز را در قالب کتاب، مجله، 
خبرنامه و اطالعیه به چاپ رســانده و منتشــر 
می کننــد. بعضــی از کتاب هــا و مجــالت در 
کشورهایی، مانند عربســتان، پاکستان امارات 
متحده عربی منتشــر شــده و پس از انتقال به 
افغانســتان، بین طالب علوم دینی و مدارسی 
که در اختیار وهابیون اســت، توزیع می شوند. 
گفتنی اســت، در این کتاب ها و نشریات ضمن 
ارائه ایدئولوژی و افــکار ابن تیمیه ، بر مخالفت 
 با دیگر مذاهب اســالمی، از جمله تشیع تأکید

 شده است.

تلآویوبازندهجنگسوریه
شبکه ۱0 تلویزیون رژیم صهیونیستی : با وجود گذشت هشت سال از جنگ سوریه، 
اسد با کمک ایران و روسیه بار دیگر به آغوش جهان عرب بازگشت، به ویژه پس از آنکه 
موفق شد در مقابل شورشی ها و داعش بایستد و نیروهایش را در مکان های بسیاری که 
پیشتر داعش و ُکردها اشغال کرده بودند، مستقر کند. رهبران و سران کشورهای عربی 
در حال نزدیک کردن خود به بشــار اسد هستند؛ موضوعی که »عبدالفتاح السیسی« 
رئیس جمهور مصر آن را آغاز کرد و پس از آن کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه 
امارات و پس از آن عراق، این مســیر را ادامه دادند. تحریم سوریه از سوی کشورهای 
عربی تمام شد و آنها دیگر تمایلی به مخالفت با سوریه ندارند. رژیم صهیونیستی نیز 

فرصت ترور بشار اسد را از دست داد و تل آویو بازنده این ماجرا است.
هیچمجوزقانونیبرایمبارزهباایرانوجودندارد

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان: »کریس مورفی« در توئیتی در واکنش به 
اظهارات لیندسی گراهام تأکید کرد: »هیچ مجوز قانونی برای مبارزه نیرو های آمریکایی 
با ایران در سوریه وجود ندارد.« او در پاسخ به توئیت لیندسی گراهام در این باره که 
ترامپ در صورت تضمین الزم درباره شکست داعش از سوریه خارج شد، نوشت: »اوالً 
ایران از ابتدا در سوریه به صورت آشکار حضور داشت. آنها قصد دارند تا آخر در سوریه 
حضور داشته باشــند. وانمود کردن اینکه این درست نیست، توهم خطرناکی است. 
دوماً هیچ مجوز قانونی برای مبارزه نیرو های آمریکایی با ایران در سوریه وجود ندارد.«

ایرانتهدیدیغیرقابلقبولبرایآمریکا!
خبرگزاری مهر: وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای اعالم کرد، وزیر خارجه این 
کشور در دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی، پیرامون »تجاوز منطقه ای« ایران با وی 
گفت وگو کرده است! در این بیانیه آمده است: »وزیر خارجه مایک پمپئو با نخست وزیر 
اســرائیل، بنیامین نتانیاهو در پایتخت برزیل دیدار و درباره تهدید غیرقابل قبولی که 
ناشی از تجاوز منطقه ای و اقدامات تحریک آمیز ایران و نمایندگان آن علیه اسرائیل و 
امنیت منطقه ای اســت، با یکدیگر گفت وگو کردند. وزیر خارجه بر پایبندی آمریکا به 
]تضمین[ امنیت اسرائیل و حِق بدون قید و شرط اسرائیل برای دفاع از خود تصریح کرد.«

حمایتآمریکاازرژیمصهیونیستیدربرابرایران
خبرگزاری تســنیم: وزارت خارجه آمریکا از آنچه حق دفاع رژیم صهیونیستی 
از خود در برابر ایران خواند، اعالم پشتیبانی کرد. »رابرت پاالدینو« معاون سخنگوی 
وزارت خارجــه ایاالت متحــده در بیانیه ای مطبوعاتی بر حمایت آمریکا از حق دفاع 
رژیم صهیونیســتی تأکید کرد. وی با اعالم پشتیبانی واشنگتن از رژیم صهیونیستی 
در مقابل اقدامات ایران در ســطح منطقه، ادعا کرد: »فعالیت های ایران، امنیت رژیم 
صهیونیستی را به خطر می اندازد.« پاالدینو با تکرار مواضع ضد ایرانی خود، مدعی شد: 
»جمهوری اسالمی از گروه های تروریستی در سوریه و منطقه که هدف آنها مشخصاً 

حمله به اسرائیل است، پشتیبانی می کند.«
ماواقعاًداریمخوبپیشمیرویم

خبرگزاری فارس: رئیس جمهور آمریکا در یک پیام ویدئویی به مناســبت آغاز 
سال نو میالدی، درباره دستاوردهای دولت خود لفاظی کرد و باز هم به دفاع از خروج 
غیرقانونی این کشور از توافق هسته ای ایران برخاست. رئیس جمهور آمریکا در ادامه 
مدعی شــد: »ما در حال حصول توافقات اقتصادی جدیدی هستیم، ما با مکزیک به 
توافق رسیدیم، ما با کانادا به توافق رسیدیم، ما با کره جنوبی توافقی کردیم که قبل 
از حصول آن، همگان می گفتند امکان رســیدن به چنین توافقی وجود ندارد. ما به 

توافق یکجانبه و وحشتناک هسته ای ایران خاتمه دادیم.«

  محمدرضا مرادی/ کشــورهای عربی و غربی در هفت سال گذشته همه 
توان خود را برای ســاقط کردن نظام سوریه به کار گرفتند. داعش، جبهه النصره، 
احرارالشام و جیش االســالم مهم ترین گروه های تروریستی به شمار می روند که با 
حمایت این کشورها مناطقی را در سوریه اشغال کردند. جبهه عربی ـ غربی افزون 
بر تجهیز تروریســت ها روش های دیگری را برای رســیدن به هدف خود در سوریه 
به کار گرفتند. تحریم بین المللی و تصویب قطعنامه در ســازمان ملل علیه سوریه، 
اخراج این کشــور از برخی نهادهای عربی و قطع روابط کشورهای عربی با دمشق 
از جمله این طرح ها بود. آمریکا در این راســتا از دو روش دیگر، از جمله »حمالت 
نظامی« و »استفاده از بهانه سالح شیمیایی برای محکوم کردن سوریه« بهره  گرفت. 
که همه اقدامات و توطئه های متجاوزان به سوریه در نهایت با شکست مواجه شد. 
ارتش ســوریه پس از بازســازی خود به کمک نیروهای مقاومت به سرعت مناطق 
اشــغالی را از تروریست ها پس گرفت و در نهایت پایان تسلط سرزمینی داعش در 
آذر ماه ۱۳۹۶ آغاز شد. در وضعیت کنونی نیز موج اعتراف به شکست توطئه علیه 

سوریه آغاز شده است.  
نخســتین گام در زمینه عادی ســازی روابط با ســوریه از سوی عمر البشیر 
برداشــته شد. عمر البشــیر، رئیس جمهور سودان در سفری غیر منتظره و از پیش 
اعالم نشده، 2۴ آذرماه به دمشق رفت و با استقبال بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
روبه رو شــد. این سفر اولین دیدار رسمی یک مقام عربی از مارس 20۱۱)از زمانی 
که جرقه بحران ســوریه زده شــد( به دمشق به شمار می رود. اتحادیه عرب نیز که  
از ســال 20۱۱ در پی آغاز بحران در ســوریه عضویت این کشور در این اتحادیه را 
تعلیق کرد، به تازگی خواستار بازگشت سوریه به این اتحادیه شده است. گویا همه 
اعضای اتحادیه عرب به جز قطر خواستار بازگشت سوریه شده اند. پس از سفر عمر 
البشیر، امارات و بحرین نیز از بازگشایی سفارت خود در دمشق خبر دادند و کویت 
نیز اعالم کرد، قصد دارد سفارت خود را تا دو هفته دیگر در دمشق بازگشایی کند. 
جالب آن اســت که خبر بازگشایی ســفارت خانه این سه کشور عربی تنها طی دو 
روز و به نوعی به صورت همزمان اعالم شد و این آنقدر ناگهانی و غیر منتظره بود 
که خبرنگار یکی از شبکه های عربی از سبقت کشورهای حاشیه خلیج فارس برای 

بازگشت به سوریه خبر داد.
محور ارتجاع عربی در حدود هشت سال گذشته همه توان خود را برای برکناری 
نظام سوریه و همچنین تجزیه این کشور به کار گرفتند. در واقع مهم ترین دلیل این 
جبهه برای این هدف مقابله با محور مقاومت بود؛ چرا که ســوریه همواره به منزله 
کمر محور مقاومت مطرح بوده؛ اما ارتش ســوریه با کمک ایران، روسیه و حزب اهلل 
لبنان توانسته است از مرحله تهدید وجودی عبور کند و اکنون تنها ادلب در دست 
تروریست ها است. افزون بر این، فرمان »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا مبنی بر 
خروج نظامیان آمریکا از سوریه نیز در واقع به معنای پایان طرح های آمریکا درباره 
ســوریه به شــمار می رود. در کل به نظر می رسد، اکنون مسابقه ای در جهان عرب 
برای عادی ســازی روابط با سوریه شروع شده است. امارات، بحرین، اردن و کویت 
کشــورهایی هستند که بیش از همه در این مسابقه عجله دارند؛ چرا که به خوبی 
دریافته اند سوریه از بحران های داخلی در حال گذار است و مرحله و دوران فرایند 
سیاسی شروع شده اســت. بنابراین کشورها برای تثبیت جایگاه خود در معادالت 

سوریه ناگزیر از عقب نشینی از همه طرح های خود هستند. 
سال 20۱8، طبق اعالم روزنامه »گاردین« با نوای پیروزی برای بشار اسد همراه 
بود. پیش بینی می شــود، در سال 20۱۹ دولت سوریه در عرصه سیاسی نیز بتواند 
به صورت کامل با کشورهای گوناگون روابط خود را عادی کرده و مرحله بازسازی 
را شروع کند. در واقع، در وضعیت کنونی تنها تهدید واقعی درباره سوریه مربوط به 
شمال این کشور است که ترکیه در بخشی از این مناطق حضور دارد و چند منطقه را 
نیز اشغال کرده است؛ اما بسیار بعید است که اردوغان بتواند در برابر فشارها مقاومت 
کرده و این مناطق را به دولت سوریه واگذار نکند. بنابراین امید زیادی وجود دارد 

که سال 20۱۹، به منزله سال پایان بحران سیاسی و امنیتی سوریه مطرح شود.

سارقانکمکهایغذاییرؤیاهایآمریکادرعراق
بهمردمیمن

مزدوران امارات عربی متحده در یمن، کمک های غذایی به مردم این کشور را سرقت می کنند. با وجود ادامه ارسال کمک های غذایی به این مناطق، ساکنان استان تعز به علت فساد 
گسترده مالی، در آستانه قحطی قرار دارند. گروه های مسلح وابسته به امارات تاکنون صدها میلیون دالر از کمک های غذایی به میلیون ها فرد گرسنه در یمن را غارت کرده اند و آنها را در 

بازار سیاه می فروشند. هزاران خانواده از اهالی شهر تعز که در کنترل گردان های ابوالعباس وابسته به امارات هستند، در آستانه قحطی قرار دارند و تاکنون هیچ کمکی دریافت نکرده اند.

رخداد

اندازه آمریکا به دنبال   هر 
آشوب ســازی و داعش پروری 
در ســوریه و منطقــه بوده،  
اتحاد بین عربستان سعودی و 
ایران  علیه  رژیم صهیونیستی 
و محور مقاومت بیشــتر شده 
است؛ اتحادی که افکار عمومی 
مســلمانان را علیه سعودی ها 

برخواهد انگیخت

نفوذ آل سعود در جهان اسالم ـ ۴۵

جایپایعربستاندرافغانستان

2019،سالپایانبحرانسیاسیوامنیتیسوریه

در میان همه علل گوناگونی 
که می توان برای نفوذ وهابیت و 
سلفی گری برشمرد، یک عامل 
بیش از همه نقش دارد و آن این 
است که معموالً عالمان دینی این 
کشور در مدارس و دانشگاه های 
عربستان،  کشورهایی همچون 
در  اندکی  و  یمن  پاکســتان، 
و  کرده  تحصیل  )االزهر(  مصر 
می کنند. اکثر این مراکز با هزینه 
و امکانات رژیم آل سعود تأمین 

می شود

فراسو

کند و کاورخنه

نگاهی به بیداری اسالمی و سرنوشت انقالب های منطقه

نقشههایشومبرایتضعیفمقاومت

مدارس مذهبی وهابیون در افغانستان



در چهار   محراب دوستی/ 
شماره گذشته بخش هایی از گزارش 
صبــح صــادق از همایش بررســی 
چالش های ارزی کشــور منتشر شد. 
در آخرین بخش این گزارش، سخنان 
دکتر امین مالکی عضو هیئت علمی 
مؤسســه مطالعــات و پژوهش های 

بازرگانی از نظرتان می گذرد. 

بسته های کم تأثیر
در شــهریور ماه سال ۹۶ شاهد 
ابالغ سیاست کاهش نرخ بهره بودیم 
و در بهمن ماه ۹۶ ابالغ محدودیت های 
ثبت غیربانکی، 25 بهمن همان سال 
ابالغ سیاست افزایش نرخ بهره، نهم 
اسفند ۹۶ ابالغ ممنوعیت دالر و یک 
روز پس از آن سیاست حراج هلندی 
را شاهد هستیم. این سیاست گذاری 
با شروع ســال جاری ادامه می یابد و 
در بیست  ودوم فروردین ماه نظام تک 
نرخی ارز بر مبنــای هر دالر ۴200 
تومان ابالغ می شــود و با شکســت 
زودهنگام این طرح و عقب نشــینی 
دولت از سیاســت  اتخاذ شده اش، در 
28 خرداد ماه به طور رسمی سیاست 
ســه نرخی ارز و اولویت بندی کاالها 
ابالغ می شود. در ۱۳ تیر ماه نظام سه 
نرخی ارز و بازار ثانویه ابالغ می شود 
که این سیاست نیز با عنوان نظام دو 
نرخــی ارز و بازار ثانویه جدید در ۱۶ 
مرداد ماه اصالح و ابالغ می شــود، تا 
اینکه در ســوم مهر ماه شــاهد ابالغ 
نظام دو نرخی ارز و عملیات بازار باز 

از سوی دولت بودیم.
دولت این پنج سیاست را برای 
لگام زدن بر اســب سرکش ارز اجرا 
کرد که همه آنها ناموفق بود. در پنج 
بسته سیاستی سال جاری نیز دولت 
نتوانســت موفقیتی به دست آورد و 
این ناشی از نبودن برنامه ریزی مدون 
دولتی در حوزه ارز کشــور است که 
موجب می شود دولت با هر تکانه ارزی، 
بالفاصلــه واکنش موقتــی از جنس 
سیاست گذاری دستپاچه اتخاذ کند و 

در عمل نتیجه ای نیز نگیرد.
همین بسته سیاستی غلطی هم 
که اعمال شد،  به طور کامل اجرا نشد 
که شــاید در صورت اجرا شاهد این 

فاجعه اقتصادی نبودیم، به گونه ای که 
نرخ رسمی  ارز برای دریافت حقوق و 
عوارض گمرکی در سامانه پنجره واحد 
تجارت، صبح 2۱ فروردین درج شد، 
در حالی که مصوبه روز 22 فروردین 
ابالغ شد! این شیوه برخورد، این فکر را 
به ذهن کارشناسان انداخت که دولت 
در این مقطع سیاست یکسان سازی 
دالر را مدنظــر ندارد؛ بلکه با افزایش 
نــرخ ارز رســمی  از ۳۶00 تومان به 
۴200 تومان، سیاســت   گران  کردن 
دالر را دنبــال می کند. بــا توجه به 
افزایــش نرخ دالر بــه ۴200 تومان 
عمالً درآمد دولت به شکل چشمگیری 
افزایش پیدا می کــرد )حدود ۱۷/5 
هزار میلیارد تومان( و این نیز از دید 
بازیگران اقتصادی پنهان نبود. عوارض 
شدید این بسته تا آنجا بود که برخی 
اقتصاددانان بــه آن صفت »کودتای 
آمریکایی بهار ۹۷« و »روز شوم نرخ 
ارز« را دادند. کانال رسمی مبادله ارز 
در اجرای این بسته سیاستی در 22 
فروردین ماه حدود ۴۳00 بود و وقتی 
در 28 خرداد این بسته از سوی دولت 
لغو می شــود، ارز از کانال هفت هزار 

تومان عبور کرده بود.
پــس از ایــن مدت زمــان دو 
ماهــه، دولت تصمیــم گرفت عنان 
سیاســت گذاری ارزی را در اختیــار 
بخش خصوصی قرار دهد. به همین 
منظــور در تاریخ نهم خرداد ماه اتاق 
ایران یک نظام سه نرخی را به بخش 
خصوصی پیشنهاد می دهد؛ یک نرخ 

برای کاالهای اساســی که قرار شد با 
۴00 تومان یارانه و ارز ۳800 تومانی 
وارد شــوند، یک نرخ در سامانه نیما 
با قیمت گذاری دولت که همان دالر 
۴200 تومانی می شد و یک نرخ اقالم 
مصرفی که قرار شد با اظهارنامه های 

صادراتی تأمین شود.
در ایــن نظام ســه نرخی، دو 
اتفاق مهم می افتد؛ اوالً، بانک مرکزی 

سیاســت ارزی خود را رها می کند و 
مبتنی بر همان بسته بخش خصوصی، 
این بــار وزارت صنایع بســته ارزی 
معرفــی می کند و نحوه تخصیص ارز 
بــه صنعت در اختیــار بانک مرکزی 
قرار می گیرد. در این بســته سیاسی 
سه نرخی شاهد درهم ریختگی کامل 
در سیاست گذاری ارزی کشور هستیم 
کــه در آن وزارت صنایع سیاســت 

ارزی وضع کرده و بانک مرکزی نحوه 
تخصیص صنعتی را کنترل می کند.

بسته سیاستی که اتاق بازرگانی 
طراحی کند و به طور کامل از سوی 
وزارت صمت پذیرفته و پیشنهاد شود 
و دولت مورد تصویب قرار دهد، بیش 
از همه انعکاس این واقعیت است که 
بانک مرکزی عنان سیاســت گذاری 

ارزی را از دست داده است. 

راهکار اصالحی؛ 
مدیریت منابع ارزی کشور

در وضع فعلی ما باید از وضعیت 
تحریمی گذشــته درس بگیریم. در 
دوره تحریم سال های ۹0، ۹۱ منابع 
ارزی ما نسبت به آنچه صادر می کردیم 
و در بانک ها بلوکه شده بود، محدود 
بود. در این حالت بیشترین و بهترین 
ارز کشور را در اختیار کاالهای اساسی 
قرار دادیم، اما به این هم اکتفا نکردیم 
و در بخــش صنعــت بــه آن بخش 
مابقی تتمــه ارزی اختصاص دادیم 
که این بخش بیشــتر سرمایه بر بود 
و میزان اشــتغال پایینی را در کشور 
ایجاد می کرد که شــامل حوزه های 
پتروشیمی، خودرو و... می شد. همین 
عامل سبب شد  در حوزه های صنعتی 
کــه مورد نیاز واحدهای تولید و مواد 
و قطعات واســطه ای اســت و شاهد 
رکود بی سابقه تعطیلی تعداد پرشمار 
کارگاه هــا و صنایــع تولیدی خرد و 

متوسط باشیم.
به نظر می رسد، در این اوضاع بد 

دولت خیلی راحت تر می تواند مصرف 
کاالهای اساســی را به جای اینکه با 
واردات چند برابــری و حیف و میل 
ارز تأمین کند، مصرف داخلی در این 
بخــش را کنترل کند و در عوض ارز 
محدود را به بخش های صنعتی مولد 
و با اشــتغال باال تزریق کند تا چرخ 
تولیدی هــا و کارگاه های صنعتی که 
در مــواد اولیه و قطعات واســطه ای 
به واردات وابسته هستند، از حرکت 

باز نایستد.
بــدون  فعلــی  شــرایط  در 
درس آمــوزی از دوره پیــش و بدون 
اینکه حداقل الگوی مصرف را در نظر 
بگیریم، کاالی اساسی را به میزان دو 
برابر سال ۹5 وارد کردیم که افزون بر 
اینکه واردات به این حجم و با این ارز 
ارزان قیمت تولید رانت و سودجویی 
می کند و کشــاورزی داخــل را نیز 
تضعیف می کند، از طرف دیگر منابع 
ارزی را کاهــش می دهد. دولت باید 
جلوی این میزان تخصیص به کاالهای 
اساســی را بگیرد و تــا حد ممکن و 
منطقــی مانع از پمپاژ منابع ارزی به 
بخش مونتاژی صنعت کشور، یعنی 
بخش های پتروشــیمی و خودرویی 
شــود و تا دیر نشــده برای ماه های 
باقی مانده از سال ارز حداقلی را برای 
ماده های اولیــه حوزه های صنعت و 
کشاورزی و مواد و قطعات واسطه ای 
برای واحدهای تولیدی تخصیص دهد 
تا شاهد رکود مجدد در این بخش ها 
نباشــیم؛ چرا که ایــن تولیدی ها با 
سختی های فراوان و پذیرش تعهدات 
باالی مالی از سوی بانک ها توانستند 
از رکود سال های ۹0، ۹۱ عبور کنند 
و این بار رکود در این حوزه به منزله 
بدهی باالی مالی و تعطیلی دائمی این 

مشاغل خواهد بود. 
سیاست های نسنجیده واکنشی 
و تکرار اشــتباهات گذشته دولت به 
هدر رفت منابع ارزی کشــور منجر 
شــد. به عنوان یک راهکار حداقلی 
برای جلوگیری از ریزش اشــتغال در 
بخش صنعت و رکود مجدد واحدهای 
صنعتی کوچک، توصیه می شود دولت 
ارز یارانه ای را برای نیازهای ارزی این 

بخش تأمین کند.
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مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به وضعیت اعتبارات حوزه بهداشت و درمان از سال ۱۳۹2 تا ۱۳۹8 اظهار 
داشــت: طبق آمارها، اعتبارات این بخش عملکرد خوبی داشــت؛ به ویژه آنکه منابع مربوط به طرح تحول ســالمت نیز در آن وجود دارد. امسال ۶۷ هزار 

و ۷۶۳ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده و برای سال بعد نیز ۷5 هزار و ۹00 میلیارد تومان پیش بینی شد که با رشد ۱2 درصدی همراه است.
مازادبودجه

مازاد مقــداری از یک دارایی 
است که از اندازه ای که مورد استفاده 
قرار می گیــرد، فراتر مــی رود. به  
عبــارت  دیگر، مازاد از تفاوت میان 
دارایی ها و میزان مصرف )بدهی ها( 
به دست می آید. ما زاد برای توصیف 
دارایی های اضافی شــامل درآمد، 
سود، سرمایه و کاالها به کار می رود. 
مــازاد بودجه اغلــب زمانی اتفاق 
می افتد که مخارج و هزینه ها کمتر 
از درآمد باشــند، یا ما زاد موجودی 
زمانــی رخ می دهد که تجهیزات و 
مواد کمتری از آنچه انتظار می رفت، 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. مازاد 
اقتصادی به عرضه و تقاضا مربوط 

می شود.
وجود ما زاد همیشه نشانه یک 
نتیجه مثبت نیست. در برخی موارد، 
وقتی یــک تولیدکننــده تقاضای 
باالیــی را برای محصولی که تولید 
می کند پیش بینی کند و بر اساس 
پیش بینــی خود بیشــتر از آنچه 
می فروشد، تولید  کند، در این صورت 
ما زاد موجودی خواهد داشــت که 
اگر تقاضای محصول افزایش نیابد، 
امکان دارد یــک زیان مالی بزرگ 
برای یک فصل یا یک سال تولیدی 
به وقــوع بپیوندد. وقتی مازاد، یک 
کاالی فاســد شــدنی مانند غالت 
باشد، می تواند به زیانی دائمی برای 

تولیدکننده منجر شود.
مازاد مصرف کننده زمانی اتفاق 
می افتــد که قیمــت یک محصول 
یا خدمــت از باالترین قیمتی که 
مصرف کننده حاضر به پرداخت آن 
است، کمتر باشد. مازاد تولیدکننده 
وقتــی رخ می دهد کــه کاالها با 
قیمتی باالتر از کمترین قیمتی که 
تولیدکننده مایل به فروش آن بود، 

فروخته می شوند. 
انواع مختلفــی از مازاد وجود 
دارد کــه به شــکل نزدیکی به هم 
وابســته اند. نوع دیگر مازاد، مازاد 
بودجه اســت. این نوع ما زاد زمانی 
اتفاق می افتد کــه درآمدها باالتر 
از هزینه هاســت و اغلب با دولت ها 
سروکار دارد. به ما زاد بودجه به شکل 
مثبتی نگاه می شــود، چون به این 
معناست که دولت یا نهاد اقتصادی 
از پول خود به شکل هوشمندانه ای 
بهره می برد. مازاد بودجه درســت 
مانند پس انداز برای اشخاص است.

مازاد زمانی اتفاق می افتد که 
نوعی قطع ارتباط بین عرضه و تقاضا 
برای یــک محصول رخ می دهد، یا 
وقتی که برخی از مردم نســبت به 
دیگران، به پرداخت هزینه بیشتری 
برای یک محصول مایل هســتند. 
برای نمونه، اگر قیمت تعیین شده ای 
بــرای یک محصول خــاص وجود 
داشــته و این انتظار برود که همه 
همین مقدار را پرداخت کنند، ما زاد 

و کمبود وجود نخواهند داشت.
این امر در دنیای واقعی اتفاق 
نمی افتد، چون بســیاری از مردم و 
کسب وکارها آستانه قیمت متفاوتی، 
چه در هنگام خرید و چه در هنگام 
فــروش دارند. در هنــگام فروش 
کاالها، یک رقابت دائمی برای تولید 
بهترین و بیشترین ارزش وجود دارد. 
چون افزایش و کاهش قیمت ها بر 
اســاس عرضه و تقاضا است، ما زاد 
برای تولیدکننده و مصرف کننده به 
وجــود می آید. اگر تقاضا برای کاال 
باال باشــد، فروشنده ای که آن را با 
قیمت کم عرضــه می کند ممکن 
است انبارش خالی شود. این اغلب 
به افزایشی در قیمت کل بازار )مازاد 
تولیدکننده( می انجامد. عکس این 
قضیــه نیز صادق اســت؛ قیمت ها 
وقتی عرضه باال و تقاضا پایین باشد، 

کاهش خواهند یافت.
یک دلیل رایج مازاد این است 
که یک محصول در ابتدا بسیار باال 
قیمت گذاری می شود و هیچ  کس 
مایل به پرداخت آن قیمت نخواهد 
بود. این اتفاق برای کســب وکارها 
چنــدان مطلوب نیســت؛ چرا که 
بسیاری از شرکت ها، برای خالص 
شدن از شــر ذخیره های انبارشان، 
گزینه دیگری جز فروش محصوالت 
با قیمتی کمتر از آنچه مایل بودند، 

ندارند.
مازاد سبب ایجاد عدم تعادل در 
عرضه و تقاضای محصول می شود. 
این عدم تعادل به این معناست که 
محصول نمی تواند به شکل مؤثری 
در بازار به گردش درآید؛ اما چرخه 
مــا زاد و کمبود راهــی برای ایجاد 

توازن و تعادل دارد.

 روح  اهلل صنعتکار/ از اواخر سال گذشته قیمت ارز روند صعودی به 
خود گرفت، تا اینکه در اردیبهشــت ماه امسال با اعمال برخی سیاست های 
اشتباه مبنی بر اختصاص دالر یا همان ارز ۴200 تومانی به واردات همه کاالها 
ســیر افزایش نرخ پول فرنگی شتاب بیشتری یافت و در نهایت به حدود ۱8 
تا ۱۹ هزار تومان رسید. البته در این مقطع زمانی با انجام اقداماتی همچون 
برخوردهای دســتگاه قضایی با اخاللگران ارز و نیز دســتگیری معاون ارزی 
بانک مرکزی روند پرشتاب نرخ دالر متوقف و حتی سیر نزولی  آن آغاز شد. 
این افت قیمــت ارز ادامه یافت تا اینکه در هفته های اخیر به کانال۱0 هزار 

تومان سقوط کرد.
از ســوی دیگر، به استناد آمارهای بانک مرکزی قیمت کاالها و اجناس 
خوراکی مردم نیز طی ۱2 ماه گذشــته نزدیک به ۶0 درصد گران شــده و 
اکنون نیز شاهدی مبنی بر کاهش قیمت ها در این بازار دیده نمی شود. این 
در حالی اســت که چند ماه پیش نرخ اقالم خوراکی به بهانه ارز روز به روز 
باال می رفت، اما حاال معلوم نیست چرا با وجود سیر نزولی قیمت دالر باز هم 
قیمت کاالهای مصرفی مردم همچنان در اوج است. برای نمونه لبنیات یکی 
دیگر از مواد غذایی ضروری و پرمصرفی اســت که طی چند ماه اخیر، تورم 

بیش از ۴0 درصدی را به مردم تحمیل کرده است.
بــه طور کلی کاهش فعلی نرخ ارز به دلیل عرضه ارز و تعیین قیمت از 
ســوی بانک مرکزی و ارائه برخی بسته های ارزی و کنترلی بوده است و این 
قیمتی نیست که بازار کاماًل تعیین کرده باشد، اما به هر شکل بانک مرکزی 
باید این اقدام را ادامه دهد تا شاهد ثبات در بازار و کاهش نرخ باشیم. البته 
در ظاهر تولیدکنندگان اطمینانی به ثابت بودن نرخ کنونی ارز در بلندمدت 
و ماه های بعد ندارند و شــاید به همین دلیل باشــد که اثر کاهش نرخ ارز در 

کاهش قیمت کاالها مشاهده نمی شود.
مصادیق گوناگون نشان می دهد، ظاهراً به دلیل رهاشدگی بازار و نبودن 
نظارت قاطعانه بر قیمت ها برخی افراد سودجو در صنوف مختلف با سوءاستفاده 
از وضــع موجود، هر روز به بهانه ای قیمت ها را باال می برند؛ یک روز به بهانه 
گرانــی نرخ ارز، روز بعــد به بهانه گرانی مواد اولیه، روز دیگر به بهانه مالیات 
و خالصه هر روز بهانه ای برای سرکشــی قیمت های شان می تراشند و در این 

میان فقط محرومان و توده های کم درآمد زیان می بینند.
درباره بودجه ســال ۹8 هم باید به این نکته اشــاره کرد که نرخ بودجه 
به بازار خط می دهد و به طور حتم می تواند تأثیرگذار باشد، اگر هدف دولت 
افزایش نرخ آن باشد، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، باید خیلی محتاطانه 
عمل کند؛ زیرا اقتصاد و بازار در اوضاع کنونی وضع عادی ندارند و می توانند 

اثر منفی داشته باشند.
به هرحال به نظر می رسد، سرمنشأ اغلب گرانی ها در انفعال و سوء مدیریت 
دستگاه های نظارتی نهفته باشد. افزایش قیمت  کاالها عمدتاً به نبودن نظارت 
سازمان ها و نهادهای نظارتی و ادامه جو کم اعتمادی یا بی اعتمادی بازار و نیز 
نبودن مبارزه جامع با گرانفروشی برمی گردد و به سوءمدیریتی که در برخی 

از سازمان ها و وزارتخانه هایی که در این زمینه وظیفه دارند، مرتبط است.
هرچند نباید از برخی اقدامات نظارتی مطلوب اخیر بانک مرکزی که در 
کاهش قیمت ارز نیز مؤثر بود، غافل شــد؛ اما در مجموع تا زمانی که دولت 
هزینه هایش را کاهش ندهد، در پرداخت ها شفاف ســازی نکند، به توانمندی 
داخلی برای احیای اقتصاد توجه جدی نکند و یک کالم؛ به اقتصاد مقاومتی 

بها ندهد، نمی توان انتظار کاهش قیمت ها را داشت.
امیدواریم در ماه های پایانی سال و در آستانه ورود به چهلمین سالگرد 
انقالب اســالمی عزیزمان شاهد ادامه سریع تر بهبود اوضاع اقتصاد کشور به 
نفع طبقات محروم باشــیم، تا در این صحنه نیز دشمنان شکست دیگری را 

شاهد باشند.

تحقق88درصدی
بودجهبخشسالمت

گزارش صبح صادق از همایش بررسی چالش های ارزی کشور ـ بخش پنجم)پایانی(

ضرورتمدیریتمنابعارزیکشور

 اکبر کریمی/ اگر به مراکز توریستی و 
تاریخی کشورمان سفر کرده باشید، از روستای 
ماسوله گیالن گرفته تا کندوان آذربایجان شرقی 
و مناطق تاریخی و مهم شــیراز، اصفهان و...، به 
طور حتم انبوه صنایع دستی ریز و درشت خارجی 
را مشاهده کرده اید. اولین سؤالی که در مشاهده 
آنها به ذهن می آید این است که آیا امکان تولید 

این نوع محصوالت در کشور ما وجود ندارد؟
ایران با قدمت چندین هزار ســاله و با این 
سابقه ارزشــمند در رشــته های هنری متعدد 
و گونه گــون، از آینــه کاری، منبت کاری، معرق 
گرفته تا حصیربافی، چاروق دوزی، سفالگری و... 
که در تمامی اینها اگر اولین رتبه از نظر ســابقه 
هنری را نداشته باشــد، جزو معدود کشورهای 
جهان به شمار می رود و تنوع هنر دستی در آن 
موج می زند. اگر این رشته های هنری را در کنار 
رشته های هنری جدیدی قرار دهیم که به تازگی 
و طــی یکی دو دهه اخیر حیات هنری یافته اند، 
می توانیــم حجم عظیم ظرفیت ها و قابلیت های 
کشور در حوزه اقتصادی را مشاهده کنیم که در 
صورت برنامه ریزی مدون و بلندمدت و با ایجاد 
بازارهای فروش مطمئن، امکان ایجاد اشتغال باال 

و پایدار در آنها وجود خواهد داشت.
در این شــماره به ســراغ یکــی از فعاالن 
رشته های هنر دستی شیشه گری و شمع سازی 
از اســتان آذربایجان غربی رفتیم که طی چهار 

سال فعالیت، توانسته در رشته خود بدرخشد.

نقطه شروع؛ شرکت در دوره های آموزشی 
سازمان فنی حرفه ای

»رقیــه نصیــری« هنرمنــد ارومیه ای در 
رشته های شیشه گری، طراحی و ساخت شمع های 

تزئینی و قالبی است.
او در ســال ۹۳ بــا شــرکت در دوره های 
آموزشــی سازمان فنی حرفه ای، در این رشته ها 
مهارت یافــت و بالفاصله به حوزه کســب وکار 

وارد شد.
ابتدای فعالیت خانم نصیری از محیط منزل 
پدری و با هزینه اولیه پنج میلیونی شــروع شد. 
یکی از مزایای اغلب رشــته های صنایع دستی 
ســرمایه اندک مورد نیاز آن اســت. او می گوید: 
»زمانی که من شیشه گری و شمع سازی را شروع 

کردم، هزینه اولیه الزم برای شیشــه گری نسبتاً 
پایین بود. در وضعیت گرانی کنونی نیز یک جوان 
می تواند با صرف هزینه کم به آسانی این فعالیت 
را شروع کند. حتی ســرمایه الزم برای ساخت 
قالب های شــمع و شمع سازی در وضعیت فعلی 
به مراتب کمتر از سرمایه الزم برای پرداختن به 

هنر شیشه گری است.«

فعالیت همزمان
 در چند حرفه هنری

او در زمــان کمــی از 
شــروع به کارش، با کسب 
تبحــر در تولیــد قالب های 
شمع با استفاده از شیشه و 
سنگ، به حوزه شمع سازی 
و طراحی و ساخت ابتکاری 
شــمع های تزئینی نیز روی 

آورد.
نصیری با اســتفاده از خرده شیشــه های 
سکوریت دور ریز و سنگریزه های معمولی، از آنها 
گلدان، قاب عکس و جاشمعی های زیبایی خلق 
می کند و با هنر دســت خود ارزش افزوده بسیار 
باالیی به این خرده شیشه ها و سنگ ها می دهد.

در کنار این کار، او از شیشه های حرارتی نیز 
محصوالت زیبایی مثل شاخه گل های متنوع، انواع 
حیوانات و اشیا، اسامی و حروف و محصوالت دیگر 
درست می کند. در این حرفه که به آن شیشه گری 

گفته می شود، شیشه با مشعل دستی حرارت داده 
می شــود و به حالت ها و اشکال گوناگون مدنظر 
اســتادکار درمی آید. آن طــور که خانم نصیری 
می گوید: »اســتقبال برای خرید این محصوالت 
شیشه ای و تزئینی بسیار باالست و به هر میزانی 
که تولید وجود داشته باشد، بازار داخلی تقاضای 

الزم را دارد.«

آموزش در کنار تولید
توسعه  با  اکنون  نصیری 
محیــط کارش و راه انــدازی 
کارگاه کوچک »صنایع دستی 
پردیس« در شهر ارومیه، افزون 
به آموزش  تولید محصول،  بر 
هنرجو نیز مشــغول اســت. 
هنرجویانی که در این کارگاه 
آموزش می بینند از خانم های 
سرپرست خانوار هستند که پس از یادگیری این 
حرفه، به صورت مســتقل یا زیر نظر استاد، در 

محیط منزل به فعالیت مشغول می شوند.
او با آموزش تعدادی از این خانم ها، توانسته 
منبع درآمدی مناسبی برای شــان فراهم کند. 
تاکنون پنج هنرجو را در رشــته شمع ســازی 
آموزش داده که به صورت مستقل فعالیت دارند 
و سه خانم هنرمند نیز با وی مستقیم در ارتباط 
هســتند و تولیدات آنها به کمک استادشان به 

فروش می رسد.

نمایشگاه های صنایع دستی
 محلی مناسب برای فروش آثار هنری

خانــم نصیری برای فــروش محصوالتش 
بازاریابی مویرگی در مغازه های شهر نکرده است؛ 
بلکه تمایل دارد محصوالتش را در نمایشگاه های 
صنایع دستی عرضه کند. او که تجربه حضور در 
بیشتر نمایشگاه های داخلی در شهرهایی چون؛ 
تهران، کرمانشاه، ماکو، ارومیه، تبریز و... را دارد، 
استقبال و خرید مردم از محصوالت تولیدی اش 
در ایــن نمایشــگاه ها را باال ارزیابــی می کند و 
معتقد اســت، برگزاری مستمر و پرشمار چنین 
نمایشــگاه هایی می تواند نقشــی مؤثر در رونق 
صنایع دســتی کشور، به ویژه رشته هایی مشابه 
رشــته کاری او داشته باشــد. به همین منظور 
خواســته او از مســئوالن صنایع دستی کشور، 
برگــزاری دائمی و فصلی نمایشــگاه ها با هدف 
حمایــت از تولیدکننــدگان این آثــار و عرضه 
 محصوالت دســتی برای رونق کسب وکار در این 

حوزه است.
شمع ســازی در دو نــوع قالبــی و تزئینی 
انجام می شــود و نصیری به دلیل ســود باالی 
شــمع های تزئینی، بیشــتر از این نوع شمع ها 
تولید می کند. او برای درســت کردن شمع های 
تزئینی، ابتدا قالب شمع های تزئینی را با استفاده 
از شیشــه و سنگ های تزئینی طراحی و درست 
می کند، ســپس مراحــل بعدی را که شــامل 
 رنگ آمیزی و تزریق پارافین در قالب هاست، انجام 

می دهد.

مزایای هنر دستی شمع سازی
مزایایی هنر دستی شمع سازی را می توان 
برای اکثر رشته های صنایع دستی نیز برشمرد. 
این مزایــا عبارتند از: ۱ـ آســانی در یادگیری 
و صــرف هزینــه و زمان کم بــرای آن؛ 2ـ نیاز 
نداشتن به سرمایه اولیه باال و دستگاه های تولیدی 
گران قیمت؛ ۳ـ ارزش اقتصادی باال و درصد سود 
خالص مناســب در این محصــوالت؛ ۴ـ انجام 
فعالیت در منزل و نیاز نداشتن به کارگاه و صرف 

اجاره های سنگین و...
برای تهیه گزارش از فعالیت های اقتصاد 
مقاومتی در اســتان خود با شماره تلفن 

۰9۱9۳۴7۲98۱  تماس بگیرید.

هنرمند ارومیه ای در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد  

ظرفیتباالیصنایعدستیدرایجاداشتغال
شفافسازییکخصوصیسازیمشکوک!

بیش از سه هزار و ۶00 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در نامه ای 
سرگشاده به نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی، نسبت به نحوه 
واگذاری پاالیشــگاه کرمانشــاه به بخش خصوصی و عواقب احتمالی آن هشدار 
داده و خواســتار شفاف سازی این موضوع شدند. در این نامه آمده است:  »استان 
کرمانشــاه نیز از موج خصوصی سازی ـ با نگاه درآمدزایی نه کارآمدی ـ بی نصیب 
نبوده و پاالیشــگاه کرمانشاه دومین پاالیشگاه قدیمی کشور، با بیش از 80 سال 
سابقه فعالیت، در حالی که در طول این سال ها یک شرکت سودده بوده و حتی 
در دوران جنگ تحمیلی نیز به فعالیت خود ادامه داده و ارزش واقعی آن 2000 
میلیارد تومان بوده، طی فرایندی مشکوک به قیمت 2۱0 میلیارد تومان آن هم 
در ازای دریافت تنها ۱۷ میلیارد تومان نقدی، به فردی که سابقه فعالیت در حوزه 

نفت و پاالیش را نداشته، واگذار شده است.«
معافیتمالیاتیهندبرایخریداراننفتایران

وزیر دارایی هند پرداخت پول به شرکت ملی نفت ایران را برای واردات نفت 
خام از مالیات شدید معاف کرد. این معافیت به پاالیشگاه های هند اجازه می دهد 
حدود ۱/5 میلیارد دالر پول نفت ایران را به شرکت ملی نفت این کشور پرداخت 
کنند. این پول از زمان اجرایی شدن تحریم های سخت آمریکا در اوایل نوامبر جمع 
شده بود .ایران و هند در دوم نوامبر قراردادی دوجانبه مبنی بر واریز پول نفت به 
ارز هندی و از طریق یک بانک دولتی هند با نام »UCO« امضا کردند. گفتنی 
است، ایران می تواند از این ارز به گونه های متعدد استفاده کند؛ مانند واردات از 
هند، هزینه مأموریت هایش در این کشــور، سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های 
هندی و تأمین هزینه دانشجویان ایرانی در هند . همچنین می تواند این پول را در 

اوراق قرضه دولتی هند سرمایه گذاری کند.
سیاستهایجدیدبانکمرکزی

با نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما همزمان با اعمال مدیریت 
از سوی بانک مرکزی، اصالحات بر روی بخشنامه های اخیر ارزی در حوزه استفاده 
از ارز صادراتی برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، به تدریج در حال انجام است. 
بر اســاس این، اکنون بانک مرکزی تصمیم گرفته است اولویت بندی های کاالیی 
در تأمین ارز را لغو کرده و کاالها را به دو گروه کاالهای اساسی)مشمول دریافت 
دالر ۴200 تومانی( و سایر کاالها تقسیم بندی کند تا امکان تخصیص ارز حاصل 
از صادرات برای واردات کاالها با تسهیل بیشتری فراهم شود. در این زمینه، یک 
مقام مســئول در بانک مرکزی که به دلیل برخی مالحظات خواست نامش ذکر 
نشــود، گفت: »بر اســاس تصمیم جدید بانک مرکزی، اولویت بندی های کاالیی 
برای استفاده از ارز سامانه نیما و صادرکنندگان لغو شده و تنها کاالهای اساسی 
و دارو، دالر ۴200 تومانــی می گیرند و مابقی کاالها در اولویت بندی »ســایر« 

تقسیم بندی می شوند.«
آغازاجرایسیاستهایجدیداوپک

همزمان با آغاز ســال 20۱۹ میالدی، توافق کاهــش یک میلیون و 200 
هزار بشــکه ای نفت اوپک و غیراوپک اجرا و ریاست دوره ای سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( نیز به وزیر نفت ونزوئال ســپرده می شود. گفتنی است؛ 
۱۴ کشور عضو اوپک در نشست ماه دسامبر )یکصدوهفتادوپنجمین نشست( این 
ســازمان در وین تصمیم گرفتند تولید نفت خود را به 800 هزار بشــکه در روز 
کاهش دهند. متعهدان غیراوپکی نیز با کاهش ۴00 هزار بشکه ای موافقت کردند. 
این تصمیم از امروز اجرایی می شود. ایران، ونزوئال و لیبی سه کشوری هستند که 

بر اساس توافق دسامبر 20۱8، از کاهش تولید معاف شدند.

از  باید  مــا  فعلی  در وضع 
وضعیت تحریمی گذشته درس 
بگیریم. سیاست های نسنجیده 
اشتباهات  تکرار  و  واکنشــی 
گذشــته دولت بــه هدر رفت 
منابع ارزی کشور منجر شد. به 
عنوان یک راهکار حداقلی برای 
در  اشتغال  ریزش  از  جلوگیری 
مجدد  رکود  و  بخش صنعــت 
کوچک،  صنعتــی  واحدهای 
ارز  توصیه می شــود دولــت 
ارزی  نیازهای  برای  را  یارانه ای 

این بخش تأمین کند

از خرده  استفاده  با  نصیری 
دور  شیشــه های ســکوریت 
ریز و ســنگریزه های معمولی، 
و  قاب عکس  گلــدان،  آنها  از 
خلق  زیبایی  جاشــمعی های 
می کند و با هنر دست خود ارزش 
افزوده بسیار باالیی به این خرده 

شیشه ها و سنگ ها می دهد

شاخص

آن روی سکه
تکاپو

کلید واژه



   شهناز سلطانی/ روزهای 
سرد، مدرســه و بخاری نفتی. این 
واژه ها اصاًل به هم نمی آیند و خوب 
با هــم غریبند. برگه های تقویم که 
ورق می خــورد و بــه اینجا، یعنی 
پاییز و زمستان که می رسد تن مان 
می لرزد که پاره های تن مان پشــت 
که  نشسته اند  نیمکت های کالسی 
بخاری نفتی همنشین شــان است. 
دســت بــه دعاییم که امــروز هم 
به ســالمت برگردنــد. آخر کم کم 
حافظه مــان دارد پــر می شــود از 
تلخی های روزگار ســرد که دیروز 
بر جان دختران شــین آباد نشست 
و امروز بر جان شــیرین دخترکان 
سیستان. می ترسیم از این روزهای 
ســرد که باز تلخی کند و جان مان 
را همنشــین درد. دردهایی از این 
دست همیشه تازه اند، درست مثل 
وقت هایی که دختران شین آباد را که 
حاال پا گذاشته اند به روزهای جوانی، 
نگاه می کنیم و از چهره معصوم شان 
عمق دل و دردشان را می خوانیم. 

خانه دوم یا کوه مشکل؟!
مدرســه برای دانش آموزان ما 
همیشه مدرســه نیست. می گویند 
خانه دوم بچه هاست. بچه ها در آن 
زندگــی می کنند تا الفبای ورود به 
جامعه را بیاموزند. در آن مهارت یاد 
بگیرند تــا ماهرانه از پس پیچ های 
زندگی برآیند. اما گاهی این سقف 
متزلزل مدرســه مگر می گذارد که 
ببینند زندگی یعنی چه و مهارت و 
کاربلدی برای کجای این زندگی؟! 
سال هاســت که فریاد می زنیم که 
فکری به حــال مــدارس ناامن و 

بخاری های ناامن تر کنید. 

مدرسه های تاریخی!
بــرای پیــدا کــردن و دیدن 
مشکالت مدرسه الزم نیست ذره بین 
به دست بگیرید و به دوردست ها سفر 
کنیــد. در همین پایتخت و همین 
مرکز شهر مدرسه هایی هستند که 
از نیم قرن  سال هاست قدمت شان 
گذشته است. ما باید شاهکار کنیم یا 
شعبده که در این عصر فرزندان مان 
از این مدرسه ها لذت ببرند و کاربلد 
زندگی شــوند. »فریده اوالد قباد« 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس چندی پیش بر 
این فرسودگی صحه گذاشته و گفته 
بود؛ 50 درصد مدارس شهر تهران 

در بافت فرســوده قرار دارند و این 
یعنی خطر جدی برای فرزندان ما. 
حاال به این مدرسه های نامحکم 
بیفزایید سیســتم های گرمایشی و 
سرمایشی اش را که البته این چنین 
استحکامی با این چنین سیستم های 
زهوار در رفته و عمر به ســر آمده 
هماهنگــی دارند. در و تخته خوب 
به هم آمده است. بناهای سست و 
قدیمــی و نامطمئن در برابر زلزله، 
بخاری های نفتی ، کولرهایی که باید 
باشند و نیستند و... قصه یک مدرسه 
و دو مدرســه نیســت. بی شمارند 
مدرســه هایی که این ویژگی ها را 
دارنــد. گاهــی آرزو می کنی کاش 
می شــد فرزندت را راهی مدرســه 
نکنــی، اما چه می شــود کرد؛ این 

راهش نیست...

یک سوم مدارس ناایمن
مســئوالن  ارقــام  و  آمــار 
هم حکایــت دارد از آشــفته بازار 
مدرسه های سست و ترسناک. همین 
چند روز پیش بود که »سیدمحمد 
بطحایی« وزیــر آموزش و پرورش 
گفت: ۳0 درصد فضاهای آموزشی 
کشور، یعنی یک ســوم مدارس ما 
ناایمن است. البته به گفته این وزیر 
تقریباً یک دهه پیش وضع به مراتب 
بدتر بود؛ یعنی  ۷0 درصد مدارس 
ناایمن و فقط۳0 درصد ایمن بودند. 
حال باید حدیث مفصل بخوانیم از 
این اعداد و ارقام  و حساب و کتاب 

کنیم، هر روز چه تعداد دانش آموز 
زیر سقف کالسی درس می خوانند 
که باالتریــن مقام مســئولش به 
آن می گویــد »ناایمن«. آن هم در 
کشــوری که با زلزله بیگانه نیست. 
اهل فن می گویند ایران ششــمین 
کشــور بالخیز جهان و چهارمین 

کشور از لحاظ بروز بالیای طبیعی 
در آسیا و دهمین کشور زلزله خیز 
جهان اســت و ۹0 درصد خاک آن 
بــر روی کمربند زلزله قرار دارد. از 
هر طرف کــه نگاه کنیم و هر طور 
که چرتکــه بیندازیم، خواهیم دید 
چاره ای نداریم جز ایمن ســازی، نه 
فقط از نظر بنا و استحکام که از نظر 
امکانات و تجهیزات که جان فرزندان 

ما را تهدید می کند. 

مدارس از ما بهتران
البتــه، از مدارســی هم باید 
گفت که ایمن هستند و استاندارد، 

اما به گفته »سیدحمایت میرزاده« 
ســخنگوی کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس همه این مدارس 
استاندارد در اختیار »از ما بهتران« 
است و بهترین مدارس هر منطقه در 
اختیار قشری خاص است. مدارس 
خاص هم که تکلیفش روشن است. 
راه ورود به بسیاری از این »خاص«ها 
فقط پول اســت و بس. بنابراین هر 
دانش آمــوزی قادر نیســت آن را 
انتخاب کند و سقف محکمی را روی 
سرش احساس و پدر و مادرش هم 

از دل نگرانی دربیایند. 

خّیران چاره ساز
در طول سال هایی که مدارس 
مــا از ســمت ناایمن بــه مدارس 
ایمن راه شان را به پیش گرفته اند، 
این خّیران مدرسه ســاز بودند که 
این آمارهــا را محقــق کرده اند و 
نجات بخش جان فرزندان ما شده اند. 
»محمدرضا حافظی« رئیس مجمع 
خیرین مدرسه ساز کشور به تازگی 
گفتــه اســت: »۳۷ درصد مدارس 
کشــور را خّیران ساخته اند. آن هم 
به کمــک ۶50 هزار خّیر در داخل 
کشــور و هزار خّیر ایرانی در خارج 

از کشور.«
 پــس از حادثه دردناک چهار 
دانش آموز سیستانی این بار هم آنها 
به میدان آمده اند، آن هم با راه اندازی 
کمپین »همه برپا« با شعار کالس 
گرم ـ مدرســه امن. هــدف از این 

حرکت انسان دوستانه تأمین دستگاه 
گرمایشی اســتاندارد برای مدارس 
است، البته با کمک مردم و خّیران. با 
این طرح امیدواریم حتی کمک های 
ناچیز گرد هم بیاید؛ بلکه روزهای 

سرد مدرسه بی خطر سر شود. 

امیدی به بودجه دولتی نیست!
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
دســتگاه عریض و طویلی است که 
هزینه بی شمار دارد. در این روزهای 
داغ بودجــه ۹8، باز هم قرار بر این 
شده ۹۴ درصد بودجه بزرگ ترین 
وزارتخانه کشــور صــرف حقوق و 
مزایای کارکنان آن شــود، بنابراین 
عماًل چیزی برای تجهیز، نوسازی و 
ایمن سازی مدارس باقی نمی ماند و 
باز هم این خّیران و مردم هستند که 
باید پا پیش بگذارند و کاری از پیش 
ببرند و خیال پدرها و مادرهایی که 
دل شان با فرزندان شان هر روز راهی 

مدرسه می شود، آسوده باشد. 

قدمی برداریم 
هــر روز میلیون ها دانش آموز 
راهی کالس درس می شــوند. اگر 
نگاه مان انســانی باشد، هیچ فرقی 
نمی کند که چه کسی در کدام شهر 
و کدام روستا پشــت نیمکت های 
کالس و رو به تخته علم می نشیند. 
مهم این اســت که هــر کدام از ما 
به امیــد زندگی بهتر و آینده بهتر، 
نه فقط برای فرزندان مان که برای 
کشور هر روز آنها را بدرقه می کنیم 
و چشم انتظار بازگشت شان هستیم. 
بهتر  ســرمایه گذاری  چه  بنابراین 
از ایــن، چه برای دنیــا و چه برای 
آخرت مان که گرمابخش کالس های 
فرزندان مان باشیم. هر یک از ما به 
اندازه وســع مان و به اندازه امیدی 
که بــه فــردای فرزندان مان داریم 
قدمی برداریم تا دیر نشده و تلخی 
دیگری به جان مان رســوخ نکرده. 
تجربه چند دهه اخیر نشــان داده 
است به کمک های دولتی نمی توان 
چشم امید داشت؛ بنابراین می ماند 
دســت های پر ســخاوت ما مردم. 
بســیاری از ما در ایــن زندگی پر 
زرق و بــرق و فریبنــده امــروزی 
هزینه های گــزاف کمی نداریم که 
می شــود بخشــی از آنها را فاکتور 
گرفت و جایگزین کرد با اینچنین 
کمک های نوعدوستانه ای که قدمی 

رو به جلوست. 
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  حمیدرضا حیدری/ در هفته ای که گذشــت یکی از ســوژه های 
داغ فضای مجازی انتشــار خبر اســتعفای وزیر بهداشت بود. برخی رسانه ها 
اعالم کردند، قاضی زاده هاشمی به دلیل کاهش بودجه وزارتخانه متبوعش از 
مسئولیت این وزارتخانه استعفا کرده است. هر چند روز یک شنبه سبحانی فر 
ســخنگوی حزب اعتدال و توسعه و عضو فراکســیون امید در مجلس خبر 
استعفای وزیر بهداشت را تکذیب کرد، اما فردای آن روز خبر دیگری منتشر 
شد که آقای وزیر در جلسه با معاونین وزارتخانه شرکت و با آنها خداحافظی 
کرده است. هر چند این خبر هم تا لحظه نگارش این گزارش تکذیب یا تأیید 
نشده است، اما در اینکه وزیر بهداشت استعفای خود را به طور کتبی یا شفاهی 

تقدیم رئیس جمهور کرده، شکی نیست.
اســتعفای پر ســر و صدایی که افزون بر رسانه ها، در فضای مجازی هم 
بســیار مورد توجه کاربران قرار گرفت. هر چند برخی خواستند این طور القا 
کنند که وزیر بهداشــت برای اعتراض به کم بودن بودجه بیماری های خاص 
استعفا داده است، اما در واقع وزیر بهداشت معترض به پرداخت نشدن پاداش 
 بازنشستگی کارمندان وزارت بهداشت است؛ نکته ای که خود او به صراحت اعالم

 کرده است.
یکی از کاربران ضمن سیاســی دانستن استعفای وزیر بهداشت؛ در این 
باره نوشــت: »شــاید اگر ۱0 درصد از حقوق نجومی پزشکان نسبت به رده 
پایین های خانواده درمانی را کمتر و عادالنه تقسیم می کردید، به اسم پاداش 
معوقه بازنشســتگان، استعفا نمی دادید! با این رویه شما حتماً وزارت دفاع به 

خاطر کاهش بودجه 50 درصدی باید خودش را محو کند.«
یکی دیگر از کاربران هم با اشــاره به اظهارات وزیر بهداشــت که مدتی 
پیش گفته بود؛ »رأی دادید، باید تحمل کنیم، فعاًل مدیریت همین است.« به 
داستان استعفای این وزیر این گونه واکنش نشان داد: »آن وزیری که خطاب 
به مردم گفته بود شما رأی داده اید، وضعیت همینی هست که هست، تحمل 

کنید! خودش تحمل نکرد و رفت!«
واکنش یکی دیگر از کاربران به استعفای قهرگونه وزیر بهداشت چنین 
بــود: »آقای روحانی اینو هم باید ما بهــت بگیم که وزیری انتخاب نکن که 
با کســری بودجه قهر کنه بره خونه باباش؟ تــوی این اوضاع وزیر مقاومتی 
می خوایم، وگرنه پول خرج کردن توی اوضاع رفاه برای سیســتم بهداشت و 

درمان مملکت رو همه بلدن، همه!«
یکی دیگر از کاربران توئیتر هم نوشت: »یک جمله بگو توش سه تا دروغ 
باشــه؛ »طرح تحول ســالمت« مبدع و مجری طرح از پیش شکست خورده 
ســالمت با ۱8 هزار میلیارد بدهی که برای کشور به ارث گذاشت، قهر کرد! 
طرحی که نه طرح بود، نه تحول و نه سالمت؛ اما مهم ترین طرح دولت یازدهم 

بود که تنها دو سال پس از آغاز اجرا، رسماً ورشکسته شد.«
این هم واکنش کاربران فضای مجازی به رویه غلط رؤسای جمهور برای 
انتخاب وزیر بهداشــت: »در بسیاری از کشورهای دنیا، لزوماً وزرای بهداشت 
پزشک نیستند، وزارت بهداشت بیشتر از آنکه به یک پزشک مرفه و پولدار نیاز 
داشته باشد، به یک مدیر پشتیبانی قوی آشنا به نیازهای بهداشتی و درمانی 

نیاز دارد. کاش رؤسای جمهور این نکته ساده را درک کنند.«
یکی از کاربران هم این گونه واکنش نشــان داد: »یادتونه وزیر بهداشت 
به پیرمردی که پول فیزیوتراپی نداشــت گفت: خودت بمال... تو بودجه ۹8 
سهم وزارتخانه قاضی زاده هاشمی کم شده، یعنی جناب وزیر پول نداره. حاال 

وقتشه، دکتر خودت بمال، استعفا چرا!«
قاضی زاده هاشمی در قامت وزیر بهداشت کشور در پنج سال و اندی که 
از دولت آقای روحانی می گذرد، وزیر پرحاشــیه ای بوده که اغلب اظهارات و 
عملکردش با واکنش مردم مواجه شده است و حاال اینجا می تواند برای آقای 
وزیر ایســتگاه آخر مسئولیت باشد و شاید هم به عقیده برخی ایستگاه شانه 
خالی کردن از مسئولیت و فرار از پاسخگویی در برابر ملت ایران برای طرح هایی 

با بودجه کالن که درباره نتایج آن اما و اگرها فراوان است.

اندراحواالتوزیربهداشت!

محمد سعیدی کیا  رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم بهره برداری از 800 واحد مسکونی مددجویی سیستان وبلوچستان در قصرقند گفت: قصرقند یکی 
از محروم ترین نقاط ایران و سیستان وبلوچســتان اســت که از امکانات کمی برخوردار است. بنیاد مستضعفان اعتبارات ویژه و اقدامات خوبی در زمینه ارائه 

تسهیالت و اجرای طرح های عمرانی در این منطقه محروم آغاز می کند تا بخشی از محرومیت ها جبران شود. 

اعتباراتویژه
برایسیستانوبلوچستان  رســول ایمانی/ تا اینجا 

از ماهیت اصلی شــبکه ـ سعودی ـ 
اینترنشــنال و تالش هایــش برای 
براندازی در ایران گفته شد. تا آنجا 
که حضور ربع پهلوی در این شبکه 
معلوم الحــال و زیر ســؤال، تعجب 
همگان را برانگیخــت. در واقع این 
تنگاتنگ  ارتباط  اثبات کننده  اتفاق 
ســلطنت طلبان بــا ســعودی های 
عربستان بود؛ حضوری که اعتراض 
بنی صــدر و برخی از فراریان پس از 

انقالب را در پی داشت. 
اّما سؤال اینجاست که چه کسی 
رابط بین ربع پهلوی و سعودی ها در 
شــبکه تازه تأسیس شان است؟ به 
عبارتی، چه کســی نقــش دالل را 
برای حضور ربع پهلوی در شبکه های 
بیگانه و معاند ایفا می کند؟ امیرعباس 
فخــرآور که به پادوی کاخ ســفید 
مشهور اســت و برای دریافت چند 
هزار دالر بیشــتر به سیاستمداران 
آمریکایی برای اعمال فشار سیاسی 
مشورت سیاسی می دهد، از دالرهایی 
کــه میان گروه های سیاســی رد و 
بدل می شود، به تنگ آمد؛ از این رو 
علیه آنها زبان به انتقاد گشــود و در 
یک پیام ویدئویی درباره مبالغی که 
میان گروه تازه تأسیس »فرشگرد« و 
تلویزیون ـ سعودی ـ اینترنشنال رد و 
بدل شد، افشاگری و به نقش داللی 
شهریار آهی در حضور ربع پهلوی در 
شبکه های فارسی زبان بیگانه اشاره 
کرده است. او در این باره گفته است: 
»... هفتــه پیش قرار بود یک برنامه 
در تلویزیون ایران اینترنشــنال در 
تبلیغ گروه فرشــگرد پخش شود، 
شهریار آهی برای برنامه تلویزیونی، 
مبلغ ۳00 هزار دالر دریافت کرده. 
برنامه ای به نــام »میدان« که همه 
شــما آن را دیده ایــد. از این ۳00 
هــزار دالر مبلغ نصف آن را به رضا 
پهلوی می دهد و بقیه را برای خود 
برمی دارد؛ چرا که خود او واســطه 
این معرفی و آشــنایی بوده است!« 
امیرعباس فخرآور درباره شــهریار 
آهــی می افزاید: »... شــهریار آهی 
هم اکنون در منزل سرهنگ »احمد 
اویسی« ســکونت دارد و از طریق 
رابطه هایــی که دارد در جریان های 
سیاســی نفوذ و برای خود کســب 
درآمد می کند.« درباره فردی به نام 
شــهریار آهی باید این چنین گفت 
که »امید شریفی دانا« سلطنت طلب 
مقیم سوئد چند ماه گذشته وی را 
مشاور »ربع پهلوی« که از دهه ۶0 
مزدور رژیم صهیونیســتی هم بوده 
اســت، خطاب کرد و گفت: »...تیم 
شهریار آهی مســتقیم با پول های 
صهیونیستی سال هاست در میدان 
هستند. از این تیم می توان به »رامین 
پرهام« اشــاره کرد که ســال ها در 
تل آویو زندگی کرده است، این گروه 
بسیار باهوش هســتند و می دانند 
برای پیشــبرد اهداف شــان باید به 
ســوی جوانان خوش تیــپ بروند و 
آنــان را جذب کنند. یکــی از این 
جوانان که از سال 200۹ با این تیم 
همکاری می کنــد، »دامون گلریز« 
اســت. دامون پســری خوش چهره 
است که پس از ســال ها فعالیت با 
آهــی و پرهام اکنون از طریق رانت 
این دو فرد، بر روی شخصیتش در 
رسانه ها دارد کار می شود. اکنون سه 
پایگاه نفوذ اســرائیل در بی بی سی، 
مهدکودک من وتو و برنامه »علیرضا 
میبدی« از دامون در حال ســاخت 
یک شــخصیت برجســته سیاسی 
هســتند.« »امید دانــا« در ادامه با 
اینکــه، حقوق  بگیــران رژیم  بیان 
صهیونیستی مشاوران »ربع پهلوی« 
هستند، گفت: »شهریار آهی، رامین 
پرهام و دامون گلریز مشاوران رضا 

دیبا هستند.«
همچنین در ماه های نخستین 
گروهــک   ۱۳ نیــز  ســال جاری 
جدایی طلب زیر نظر شــهریار آهی، 
مأمور بازنشسته سیا و از اعضای دفتر 
ربع پهلوی، جلســه ای در استکهلم 
سوئد تشــکیل دادند. ظاهراً در این 
نشست نقشه جغرافیایی تازه ایران 
طراحی شد. همان زمان گفته شد، 
برگــزاری کنگره ملیت هــای ایران 
فدرال)جدایی طلبان( در اســتکهلم 
زیر نظر سازمان سیا بوده که جمعی 
از تجزیه طلبان متمایل به اپوزیسیون 
در آن شرکت داشتند. برخی از منابع 
مطلع از محتویات این جلسه بعدها 
گفتند در این جلسه درباره مرزهای 
آینده مناطق جدایی طلب توافقاتی 
انجام و قرار شــد زیــر نظر آمریکا 
نقشــه تازه جغرافیایــی برای ایران 

آینده ترسیم شود.

بهنامایرانعلیهایرانـ۳

اگرچه   سید فخرالدین موسوی/  
دولت همه تالش خود را کرد تا حل مشکالت 
کشــور را به توافق هســته ای گــره بزند؛ اما 
آنچه در عمل به توافق هسته ای گره خورده، 
سرنوشــت دولت اعتدال و نگه داشتن سبد 
رأی دولــت اســت. امروز شکســت برجام و 
تشــدید تحریم هایی که قرار بود لغو شود، نه 
تنها سبب شده است سبد رأی ثابت از تکرار 
اعتماد خود به ســران اصالحات دچار تردید 
جدی بشوند؛ بلکه سبد رأی خاکستری را که 
با امید به شعارهای معیشتی و حل مشکالت 
اقتصــادی از دولت اعتــدال در دو انتخابات 
گذشــته حمایت کرده و نام حســن روحانی 
را بر برگه رأی نوشــته بودند، بــا نارضایتی 
مواجه کرده است. تردید و نارضایتی که افراد 
شاخصی، چون صادق زیباکالم از چهره های 
مطرح اصالح طلبــی با اذعان بــه وجود آن 
هشدار می دهد با این وضعیت به طور قطعی 
جریان رقیب دولت و اصالح طلبان در انتخابات 
۱۳۹8 و ۱۴00 پیروز خواهند بود! مگر آنکه 
 دولت راه چاره ای برای برطرف کردن تردید و

 نارضایتی بجوید! 
اما مروری بر رســانه های اصالح طلب و 
اظهارات چهره های اصالح طلب نشان می دهد، 
جریان نزدیک به دولت به جای ایجاد تحول و 
تغییر در حوزه عمل این بار نیز گفتاردرمانی 
را در دستور کار قرار داده اند و تالش می کنند 
بــا ارائه تحلیل های متفاوت از آنچه پیشــتر 
گفته شده یا تقسیم تقصیر و کوتاهی با دیگر 

جریان ها و مسئوالن، خود را بازسازی کنند!
»سعید حجاریان« در مصاحبه با روزنامه 
»شرق« گفت: »ما برنامه برجام را راهی برای 
نرمال سازی در داخل و خارج تلقی می کردیم 
و آن را کافــی می دانســتیم.« وی در بخش 
دیگــری از این مصاحبه گفت: »اصالح طلبان 

قصد ندارند خود را از روحانی بری الذمه نشان 
دهند؛ زیرا دفاع از روحانی در کارنامه آنها ثبت 
شده اســت، کما اینکه اصولگرایان نتوانستند 

خــود را از احمدی نژاد جدا 
کنند و تا به امــروز، افعال 
وی دامن گیر آنهاســت، اما 
دارند  صداقت  اصالح طلبان 
و توضیح داده و خواهند داد 
که چــرا از روحانی حمایت 
و به چــه دلیل با وی زاویه 
اصالح طلبان  کردنــد.  پیدا 
همه تالش شــان را کردند 
تا این شــرایط استثنایی به 
بازگردد.«  اعتدال  ســمت 

جمالتــی که به وضوح نشــان می دهد، برای 
راضی نگه داشــتن جریان تندرو اصالح طلب 

بیان شده است.
روزنامــه »آفتاب یزد« نیــز در مطلبی 

نوشــت: »این تندروها بودند که آرامش را از 
دولت روحانی ســلب و بعد از تصویب برجام 
در مجلس نهم، ساز مخالفت و بداخالقی های 
سیاسی شان را علیه روحانی 
و ظریف کوک تــر از قبل 
کردند تا بتوانند با سیاست 
تضعیف و سرکوب، رئیس 
را  کشــورمان  دیپلماسی 
به عقب نشــینی در برجام 
وادار ســاخته و در نهایت 
اقدام  جامع  برنامه  پرونده 
ببندند.  ناتمام  را  مشترک 
این تندروهــا بودند که با 
آمریکا  در  مخالفان  منافع 
هم راستا شــده و مواضع رئیس جمهور تندرو 
ایاالت متحده را برای خروج از برجام تقویت 
می کردند؛« این روزنامه اصالح طلب در ادامه 
نوشت: »در شرایطی که جامعه ایران امیدوار 

بود با لغو تحریم ها و سرمایه گذاری خارجی، 
برخی از مشــکالت اقتصادی کشورمان حل 
می شــود، باز هم ایــن تندروهــا بودند که 
بــر دولت حســن روحانــی و وزارت خارجه 
می تاختنــد و برنامه جامع اقدام مشــترک 
را بی خاصیــت می خواندنــد.« جمالتی که 
واضح اســت به دلیل نگرانی حرکت ســبد 
 رأی خاکســتری به سوی جریان رقیب طرح 

می شود!
»محمدجــواد ظریف« وزیر امور خارجه 
کشورمان در مصاحبه ای می گوید: »اینکه ما 
بیاییم صورت مسئله را عوض کنیم و بگوییم 
هدف برجام رفع تحریم ها بود و ما نرســیدیم 
درســت نیست. هدف برجام چیز دیگری بود 
که حاصل شــد. وظیفه اروپــا و آمریکا رفع 
تحریم ها بود که به خصوص آمریکایی ها نشان 
دادند طرف مذاکراتی خوبی نیستند. این به آن 
معنا نیست که دوباره هدف برجام را بازتعریف 
کنیم؛ اما اشکال این است که در داخل دولت، 
برجام را با اقتصاد و معیشت مردم گره زدیم. 
شاید به دلیل فشارهای برخی محافل داخلی 
که می خواستند فرایند برجام طی شود، دولت 
مجبور شد سرنوشت برجام را با اوضاع اقتصادی 
مردم گره بزند تا مطالبات را برای انعقاد توافق 
باال ببرد. به نظر می رســد این نقطه انحراف 
باشد و اآلن ادبیاتی که تثبیت شده، این است 
که هدف برجام اقتصاد بوده و چون نرسیدیم 
برجام شکست خورده اســت.« اظهاراتی که 
برای فرار از پاسخگویی در قبال نتایج برجام 
به زبان آمده اســت؛ اما پرسش اینجاست که 
همه این مسائل برای افکار عمومی که برجام، 
شــعارها، عملکرد و... مســئوالن و حامیان 
برجــام را به یــاد دارند، مــورد قبول خواهد 
 بــود؟ در اینجــا می توان گفت قطعاً پاســخ 

منفی است.

نگاهی به ایمن سازی مدارس در کشور

گرمایدستهایسخاوتبرسرکالسها

نگاهی به مواضع این روزهای مسئوالن و حامیان برجام درباره آن

روایتهایبرآمدهازنگرانی

پژواک

کنکاش

پایش

انعکاس

 صحرا محمدی/ کتاب های »کمک آموزشی« در مدارس ما مصداق نان 
شب است، یعنی واجب و ضروری. آنقدر اندر احواالت آن به نیکی یاد می شود 
که می خواهی فاتحه کتاب های مدرســه را بخوانی و ببندی و کنار بگذاری؛ 
اما آیا واقعاً حضور کتاب هایی که عنوان »کمک آموزشی« را یدک می کشند، 

برای بچه های ما آن هم از کالس اول دبستان ضرورت دارد؟ 
در وزارت آموزش و پرورش ما دهه های طوالنی اســت که ســازمانی به 
اسم سازمان »پژوهش و برنامه ریزی درسی« تعریف شده که وظیفه آن تألیف 
و تدوین و تولید کتاب های درســی برای دانش آموزان ایرانی اســت. در این 
سازمان، نویسندگان و شاعران و استادان دور هم جمع شده اند تا کتاب هایی 
که با شروع هر سال تحصیلی مقابل دیدگان فرزندان ما گشوده می شود، به 
بهترین شکل ممکن از نظر محتوا و شکل ظاهری تولید شود. بماند که این 
کار گسترده مانند هر کار دیگری ممکن است کاستی ها و نقایصی داشته باشد 
که نباید از نظر پنهان بماند. حال فرایند کار تولید کتاب درســی را بگذارید 
 کنار فرایند تولید کتاب کمک درســی و آنها را با هم قیاس کنید تا نتیجه 

حاصل شود. 
واقعیت این اســت که متولیان تولید کتاب های کمک آموزشــی یا به 
عبــارت بهتر کاســبان کتاب های کمک آموزشــی در کار خود موفق عمل 
کرده اند؛ آن هم با این نشانه ها که بی کم و کاست شبکه های تلویزیونی را به 
تســخیر خود درآورده اند و در مدرسه ها هم جای پای خود را نه تنها باز که 
خوب هم محکم کرده اند. آنها دقیقاً خوب برنامه ریزی و هدف گذاری کرده اند 
و به نتیجه هم رســیده اند و چون نگاه شان فراتر از نگاه کاسب کارانه نیست، 
حســاب ها و جیب های شــان حتماً فربه شده است. این موضوع را می توان از 
تسخیر شبکه های پربیننده تلویزیون فهمید. بنابراین، در چنین آشفته بازاری 
بهتر نیست در جایگاه معلم، پدر و مادر که با بچه های محصل سر و کار داریم، 
کمی چشم و گوش مان را باز کنیم و با مطالعه و کنکاش تصمیم بگیریم که 
آیا این کتاب ها اساساً برای بچه های ما الزم و مفید است یا نه. مبادا این همه 

تبلیغ ما را با خود ببرد و فریب مان بدهد. 
یکی از خرده هایی که بر نظام آموزشــی ما گرفته می شــود، این است 
که حجم کتاب های درســی باالست و همین موضوع سبب فشار و استرس 
دانش آموزان می شود. آیا معقوالنه است بر این همه بار سنگین کتاب ها )از نظر 

محتوا و بار فیزیکی( بار کتاب های کمک آموزشی را هم بیفزاییم؟!
در نظام آموزشــی کشور ژاپن که از آن به یکی از موفق ترین نظام های 
آموزشی جهان یاد می شود، در دوران ابتدایی اصل بر دوستیابی است، یعنی 
آمــوزش درس و الفبا و... در اولویت های بعدی قرار دارند. پس از هر گونه بار 
اضافه خودداری می شود، ما چرا قدمی برای کاهش فشار بچه های مای برنداریم 
و در زیر فشار و هجمه تبلیغات دالالن و سودجویان بازار مکاره کتاب کمک 
درسی فشار مضاعف به این نظام آموزشی تحمیل کنیم؟ بچه های ما در مدرسه 
و خانه بیش از آنکه به کتاب کمک درسی نیاز داشته باشند، به آگاهی اولیای 
خانه و مدرسه و آرامش خاطر نیاز دارند. توسل به این کتاب ها نه تنها آرامش 
آنها را دچار خدشه می کنند؛ بلکه آنها را وارد چرخه معیوب کمک آموزشی ها 
می کنند که هر روز با اسم جدید و رنگ تازه به میدان می آیند و به یک بار و 
دو بار خریدن هم ختم نمی شوند و این دور باطل همچنان ادامه دارد تا وقتی 

که ندانیم، ما کجای این قصه هستیم. 

بازارمکارهمثاًلکمکدرسی
ژرفا 

در  »ســعید حجاریــان« 
»شــرق«  روزنامه  با  مصاحبه 
گفت: »ما برنامه برجام را راهی 
برای نرمال ســازی در داخل و 
را  آن  و  می کردیم  تلقی  خارج 
کافی می دانستیم.«جمالتی که 
برای  می دهد،  نشان  وضوح  به 
راضی نگه داشتن جریان تندرو 

اصالح طلب بیان شده است

 پــس از حادثه دردناک 
سیستانی  دانش آموز  چهار 
این بار هم خیران مدرسه ساز 
به میــدان آمده اند، آن هم 
با راه انــدازی کمپین »همه 
برپا« با شــعار کالس گرم ـ 
مدرســه امن. هدف از این 
حرکت انسان دوستانه تأمین 
دستگاه گرمایشی استاندارد 

برای مدارس است



 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/ 
در شماره های گذشته به نقد 
و بررسی نظریاتی که آنها را باید 
جزء نظریه کلی معروف به انتخاب 
نظریه  و  پرداختیم  کــرد،  تلقی 
وکالت فقیه را تحلیل کردیم، در 
از نظریات  این شماره یکی دیگر 
مربوط به والیــت فقیه را نقد و 

بررسی خواهیم کرد.
***

ائمه فقها را به مردم 
پیشنهاد کرده اند

این نظریه که متعلق به آیت اهلل 
منتظری اســت مدعی است که فقط 
پیامبر گرامی اسالم و ائمه،  منصوب 
از جانب خداوند هســتند۱ ولی خود 
ائمه)علیهم الســالم(، کسی را به مقام 
والیت نصب نکرده اند؛ بلکه فقها را به 
عنــوان نامزدهای احراز مقام والیت و 
رهبری جامعه اسالمی به مردم معرفی 
کرده  اند تا اینکه مردم به انتخاب خود، 
یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیده 
و به این وسیله، مقام والیت  بالفعل را به 
منتخب خود تفویض کنند. البته مردم 
حق ندارند فردی غیر از فقهای واجد 

شرایط را به رهبری انتخاب کنند.2
در ایــن صورت، بــرای فقهای 
دیگر جایــز نخواهد بود در امر والیت 
و حکومت مداخله کنند؛ چه دخالت 
در امور جزیــی و چه دخالت در امور 
کلی، مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت 
نظر او: »فال محاله یصیرالوالی بالفعل 
من الفقهاء من انتخبه االمه و فوضت 
الیــه االمانه االلهیه فهــو الذی یحق 
له التصدی لشــؤون الوالیه بالفعل و 
الیجوز للباقین ـ و ان وجدوا الشرایط ـ 
مباشــرتها اال تحت امــره و نظره من 
غیر فرق بین االمــور المالیه و غیرها 
و الجزئیه والکلیه«۳ ناچار والی بالفعل 
در میان فقها کســی است که امت او 
را انتخاب می کنند و امانت الهی را به 
دست وی می ســپارند. در این هنگام 
او سزاوار تصدی شئون والیت بالفعل 
جامعه اســت و دیگران اگر چه واجد 
شــرایط باشند، جز با اجازه و زیر نظر 
وی نمی توانند در مسائل دخالت کنند و 
در این زمینه هیچ فرقی بین امور مالی 
و غیر مالی و امور کلی و جزئی نیست.

اشکاالت دیدگاه انتخاب
دیدگاه فوق چند اشکال بنیادین 
دارد؛ اول اینکه، صدر و ذیل این دیدگاه 
دچار تناقض است. در صدر می گوید، 
ائمه، فقها را به مردم پیشنهاد داده اند، 
در حالی که در ذیل می فرماید، مردم 
حــق ندارند، فردی بــه جز فقها را به 
والیــت انتخاب کننــد. نفس عبارت 
»پیشنهاد« داللت بر اختیار بر پذیرفتن 
و نپذیرفتن از سوی پیشنهادشونده را 
دارد و بــه او حــق می دهد که گزینه 
پیشنهادی را بپذیرد یا خیر. اگر مردم 
حق نداشته باشــند به جز فقها کس 
دیگری را انتخاب کنند، دیگر نمی توان 

آن را پیشنهاد تلقی کرد.
دوم اینکه، به مردم حق داده ایم 
فرمــان معصوم را در پیروی نکردن از 
طاغوت که در روایات بیان داشــتیم، 
اطاعت نکنند. سوم اینکه، این عبارت 
که گفته شود، ائمه کسی را به والیت 
منصوب نکرده اند، با روایات متعددی 
که داللت نقلی بر والیت فقیه دارد و در 
آن از عبارت »حجتی علیکم« استفاده 

شده است، مغایرت دارد.  
چهارم اینکه، نه در قانون اساسی 
و نه در دیدگاه های امام)ره( بنیانگذار 
انقالب اســالمی چنین برداشــتی از 
واژه انتخاب درباره رهبر نشــده است 
و در مذاکرات مجلس بررســی نهایی 
قانون اساســی، قائل بــه این نظریه 
خود صراحتاً حق حاکمیت ملت را در 
خصوص والیت فقیــه رد می کند.۴ و 
تقریباً در تمام موارد از کلمه تشخیص 

ولی فقیه استفاده شده است که این امر 
نشــان می دهد مفهوم عبارت انتخاب 
در اصل مذکور همان تشــخیص فرد 

صالح است.5

نقد و بررسی کلی نظریه انتخاب
این نظریه بر دو پایه استوار است؛ 
ناتمام بودن ادله نظریه انتصاب و استناد 
به دالیلی که بر لــزوم انتخابی بودن 

رهبری داللت می کند.

از دیدگاه این نظریه، ادله انتصاب، 
هم با اشــکال ثبوتی مواجه هستند و 
هم با اشکال اثباتی. مقصود از اشکال 
ثبوتی، آن است که ائمه - علیهم السالم ـ 
، فقهای جامع الشرایط را به مقام والیت  
بالفعل بر جامعه اسالمی در عصر غیبت 
کبری منصوب نکرده اند. از طرف دیگر 
نصب عام از طرف ائمه)ع( اثباتاً متوقف 
بر صحت آن در مقام ثبوت اســت و 
دالیلی که در این خصوص وجود دارد، 

خدشه بردار است.۶ بنابراین، دیگر نوبت 
 به بحث در مقام اثبات و بررســی ادله 
نظریه انتصاب نمی رسد. در این بخش 

یکی از ادله بررسی می شود.  
۱ـ اشکال اول به زمانی برمی گردد 
که فقهای واجد شــرایط در یک عصر 
متعدد باشــند، در این صورت یا باید 
بپذیریم که همه آنها به نحو استغراقی 
والیت دارند؛ یعنی همه با هم والیت 
دارند، که این امر قبیح است و دالیلی 
نقلی نیز وجود دارد که نشان از وحدت 
امام می دهد.۷ یا بایــد بپذیریم برای 
همه آنها والیت وجود دارد، ولی یکی 
از آنها مجاز به اعمال والیت است. در 
این صورت چگونه می توان او را تعیین 
کــرد. اگر راهی برای ایــن امر وجود 
ندارد، نصب لغو می شود و این امر نیز 
از شارع حکیم قبیح است.8 همچنین 
اســت اگر بگوییم فقط یکــی از آنها 
منصوب است.۹  مگر اینکه بگوییم همه 
فقها در مجموع منصوب هستند و همه 
آنها در مجموع یک ولی منصوب تلقی 
می شــوند.۱0 در نقد این نظریه باید به 

نکات زیر توجه کرد:
این  اینکه صاحب  اوالً، علی رغم 
نظریــه در صدد وارد کردن خدشــه 
به دالیل ثبوت اســت، اما در عمل به 
مرحله اثبات وارد شده و مشکالتی را 
که در این مرحله ممکن اســت پیش 
آید مطرح کرده اســت، در حالی که 
باید به ادله طرفداران نظریه نصب اعم 
از نقلــی و عقلی می پرداخت و آنها را 
نقد می کرد. صاحب این نظریه فروضی 

را مطرح می کند و امکان عملی اجرای 
آنهــا را ممتنع می دانــد و در نهایت 
چنیــن نتیجه می گیرد کــه تنها راه 
عقالیی، انتخاب اســت، در حالی که 
همان گونه که بیان شــد این مرحله 
اثبات اســت و چگونگی شناخت ولی 
منصوب طریقیت دارد و به تناســب 
زمان و مکان روش هــای گوناگون را 
می توان کشــف و به کارگیری کرد که 
برخی از آنها قرن هاست در حوزه های 
علمیه برای رهبری حوزه ها و در بین 
مردم برای شناخت مرجع تقلید مورد 

استفاده قرار می گیرد.
ثانیاً، ظاهر کالم فقهایی که قائل 
بــه نظریه نصب هســتند،  بر این امر 
داللت می کند کــه آنان احتمال اول 
و دوم را پذیرفته انــد؛ لکن در دو مقام 
جداگانــه. به این معنا کــه، تا زمانی 
که حکومت اســالمی تشکیل نشده و 
احتمال تزاحمی نیز در بین فقها وجود 
ندارد، هر یک از آنان به طور مستقل 
دارای والیت  بالفعــل بوده و مجاز به 
تصرف در امور می باشد )همان احتمال 
اول(؛ امــا پس از تشــکیل حکومت 
اسالمی یا پیدایش احتمال تزاحم در 
بیــن آنان، فقط یکی از آنها که دارای 
شرایطی برتر از دیگران باشد، مجاز به 
اعمال والیت  خواهد بود )همان احتمال 
دوم( و فقهای دیگر اگرچه ثبوتاً دارای 
والیت هســتند، امــا از حیث اعمال 
والیت، فقط در محدوده ای که با اعمال 
حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد، 

حق اعمال والیت  خواهند داشت. 
پی نوشت ها:

دراســات  منتظری، حســینعلی،  ۱ ـ 
فی والیــۀ الفقیــه و فی دولۀ اإلســالمیۀ، 
منتظری، حسینعلی، المرکز العالمی للدراسات 

االسالمیه، قم، ۱۴0۹ ج۱، ص۴0۷.
2ـ همان، ص۴08.

۳ـ منتظری حســینعلی، همان، ج۱، 
ص ۴۱۶.

۴ـ اداره کل امــور فرهنگی، مجلس، 
همان، ج2، ص۱0۶۷.

5ـ صورت مشــروح مذاکرات شورای 
بازنگری قانون اساسی، ج2، ص۶۶۳ .

۶ـ منتظری، همان، ص۴0۹.
۷ـ همان، ص۴۱۳ـ۴۱2.

8ـ همان، ص۴۱۳.

۹ـ همان، ص۴۱۴.
۱0ـ همان.

 حسین میرچراغ خانی/ پس از بررسی 
تشکل های وابسته به جریان عقالنیت اسالمی از 
عصر پهلوی دوم تا برهه انقالب اســالمی، از این 
شماره، برخی از عملکردهای مهم این جریان را 
بررسی می کنیم تا از درس ها و تجارب آن برای 

امروز بهره گیریم. 
 

تالش برای خنثی کردن
 اقدامات ضد  دینی رضاخان

رژیم پهلــوی اول، همه تــوان خود را در 
ضربــه زدن به دین به کار بــرد. در مدت زمان 
حکومت رضاخان، اقدامات فراوانی بر  ضد شعائر 
دینی صورت گرفت. کشــف حجاب، نمونه ای از 
این اقدامات بود. پس از تبعید رضا خان، جریان 
عقالنیت اسالمی توانست تا حدودی فعالیت های 
ضــد  دینی رضاخان را خنثــی کند. نمونه ای از 
اقدامــات این جریان را ذکــر می کنیم: آیت اهلل 
کاشانی در نامه های متعددی، به حکومت اعتراض 
می کند. در یکــی از نامه هایش در هفدهم مهر 
۱۳20 به نخست وزیر فروغی، چنین می نویسد: 
»بر حضرت عالی پوشــیده نیست، ضربت اخیر 
آن بود که مدارس ضروری دین اســالم است؛ با 
کمال بی شرمی و جسارت، کالس جدید، ورزش 
و فوتبــال قرار داده و فرش هــای آن را به ثمن 
بخس به یهود فروخته اند. مهم تر از همه، فشار و 
ظلمی است که دربارۀ زن های بیچاره می شود... 
. چند روز اســت باز متعرض روسری های زن ها 
می شــوند. فروغی چنین پاسخ می دهد که: در 
باب رفتار مأمورین با نســوان، دستور داده است 

که متعرض نباشند.«۱
نامۀ حاج آقا حسین قمی و حمایت آیت اهلل 
بروجردی، توانست دولت را مجبور کند2 تا قانون 
کشف حجاب را لغو کند. دولت در پاسخ به نامۀ 

حاج آقا حسین قمی چنین نوشت:
»حضرت آیت اهلل قمی! در جواب تلگرافی که 
از مشــهد مقدس مخابره فرموده بودید، محترماً 
زحمت می دهد. تلگراف در هیئت وزیران مطرح و 

تصویب دولت به شرح زیر اشعار می شود:
۱ـ آنچــه راجع بــه حجاب زنــان تذکر 
فرموده اند، دولت عماًل این نظریه را تأمین نموده 

است و دستور داده شده که متعرض نشوند.

2ـ در موضوع ارجاع موقوفات، خاصه اوقاف 
مــدارس دینیه به مصارف مقرّرۀ آن، از چند ماه 
قبل دولت تصمیم گرفته است که بر طبق قانون 
اوقــاف و مفاد وقف نامه ها عمل آید و ترتیب این 
کار هم داده شده و این تصمیم دولت نیز تعقیب 

خواهد شد.
۳ـ در باب تدریس شرعیات و عمل به آداب 
دینی، برنامه های آموزشی با نظر یک نفر مجتهد 
جامع الشــرایط، چنانچه در قانون شورای عالی 
فرهنگ قید شده، منظور خواهد شد و راجع به 
مدارسی که عنوان مختلط دارند، در اول ازمنه، 

مکان پسران از دختران تفکیک خواهد شد.«۳
کار دیگر جریان عقالنیت اسالمی، پیگیری 
اصالح شیوه های آموزشی و گنجاندن معارف در 

متون درســی بود. مهم ترین 
این فعالیت هــا، از جانب دو 
مرجع بــزرگ، یکی آیت اهلل 
سیدابوالحســن اصفهانــی و 
بروجردی  آیــت اهلل  دیگری 
آیــت اهلل  گرفــت.  صــورت 
سیدابوالحسن اصفهانی نامه ای 
از طریــق آقای ســید محمد 
بهبهانی به وزیر فرهنگ وقت 
نوشت. در این نامه درخواست 
شده بود متون درسی اصالح 
شــده و از معلمان مسلمان 

و صالح برای تدریس اســتفاده شــود.۴ آیت اهلل 
بروجردی نیز از جانب آقای فلسفی پیغامی برای 

شاه فرستاد که مورد توجه شاه قرار گرفت.5

تولید و ارائۀ آثار مکتوب
در نبــرد اندیشــه ها، پیروز واقعی کســی 
اســت که محصول اندیشه اش را به  درستی ارائه 
کند. امواج مدرنیته و تبلیغات روشــنفکران از، 
نگرانی سنت گرایان در حفظ دین و جامع نگری 
عقالنیت اســالمی، آشفتگی به بار آورده بود که 
نیازمند انســجام دهنده ای بودند تا آنها را سامان 
دهد. در ایــن میان، جریــان عقالنیت تمام قد 
در برابر تجدد طلب ها و ســنت گرایان ایســتاد. 
مصاف اصلی جریان عقالنیت اســالمی در این 
دوره، با نویسندگانی مانند حکمی زاده، کسروی 

و ســنگلجی بود که ضروریات دین و مذهب از 
نگاه جریان عقالنیت اســالمی را نقد کردند. این 
افراد، شیفتۀ فرهنگ غرب بودند و در پی تطبیق 
فرهنگ اســالم با فرهنگ غرب، سعی در اصالح 
دین داشتند. آنها برای تجددطلبی در حوزۀ دین، 
به برخی از باورها و مناسک مذهبی شیعه، مانند 
توسل، شفاعت، ظهور امام زمان)عج(، عزاداری، 
تبرک جستن، پوشیدن حلقه یا انگشتر، قربانی 
کردن و مسائل دیگری می تاختند و با الگو گیری 
از وهابیت و ســلفیه و به نام مبارزه با خرافات و 
پیراســتن دین از بدعت ها، برخی از این شعایر 
را انــکار می کردنــد. حکومت شاهنشــاهی با 
حمایــت و ترویج آثار چنین افرادی و از ســوی 
دیگــر با جلوگیری از چاپ و نشــر جوابیه های 
جریان عقالنیت اســالمی، 
فضایی کاماًل امن در اختیار 
این نویســندگان قرار داده 
امــام)ره( در  بود. حضرت 
انتقاد از این سیاست رژیم 
می نویسند:  چنین  پهلوی، 
»کتــاب اســالم و رجعت 
ســنگلجی که نوشته شد، 
یکی از روحانیون قم کتاب 
ایمان و رجعت را نوشت و 
دروغ پردازی و خیانت کاری 
سنگلجی را آشکار کرد، که 

نگذاشتند چاپ شود.«۶
از نویسندگان جنجالی این دوره، کسروی 
اســت. کسروی به دلیل شــناختی که از تاریخ 
داشت، نقشی اساسی در شکل گیری نگرش های 
زمان خود و پس از خود ایفا کرد. بی اعتقادی او 
به مذهب شیعه۷ بر قلمش تأثیر گذاشت و در نقل 
تاریخ، در بسیاری از موارد انصاف را زیر پا نهاد و بر 
وفق مراد خویش قلم زد. نگرانی کسروی از فضای 
پیش آمده برای فعالیت دوبارۀ جریان مذهبی را 
می توان از این جملۀ او برداشــت کرد: »آنان که 
رخت دیگر گردانیده بودند، دوباره به عبا و عمامه 
بازگشتند.«8 گفتنی است، در مبارزه با کسروی و 

رد عقاید او، کتاب های زیادی نوشته شد.
نویســندۀ دیگری که در این دوره جریان 
عقالنیت اســالمی را متوجه خود کرد، شخصی 

به نام علی اکبر َحَکمــی زاده بود. حکمی زاده در 
کتابچه ای به نام »اســرار هزار  ساله« به مذهب 
تشــیع حمله کــرد. او در ابتدای کتابش چنین 
می نویســد: »پیشــوایان دینی ما آنچه تا کنون 
گفته اند و نوشــته اند، تنها بــه قاضی رفته اند و 
دیگران هم یا جرئت نداشــته اند در برابر سخنی 
بگویند و یا اطالع... . اینک من می گویم این چیزی 
را که شــما دین نام نهادید، نودوپنج درصدش 

گمراهی است و برای اثباتش حاضرم.«۹
حکمی زاده در کتاب مذکور، مسائلی مانند 
توسل، استخاره، اصل امامت، عزاداری و ثواب آن، 
قدرت ابدی بودن قوانین اسالم، ناسازگاری برخی 
احادیث با عقل و زندگی و علت عالقه نداشــتن 
مردم به دین را نقد کرده، از علما می خواهد که 
به این مســائل پاســخ دهند. در نقد اسرار هزار  
ســاله، حضرت امام)ره( کتاب »کشف االسرار« 
را نگاشــتند. افزون بر امام، آیت اهلل شیخ محمد 
خالصی نیز نوشته ای با نام »کشف االستار« در رّد 
کتاب اسرار هزار ساله نوشتند که چندان کارساز 
نبود. بنابراین، جریان عقالنیت اسالمی توانست 
در آشفته بازار اندیشه ها، اندیشۀ خود را رواج دهد 

و نوشته های مخالف را بی اثر کند.
پی نوشت ها:

۱ـ رسول جعفریان، جریان ها و سازمان های مذهبی ـ 
سیاسی ایران، همان، ص ۴5.

2ـ در ابتدا دولت به درخواست آیت اهلل حسین قمی 
توجه نکرد؛ از این  رو، ایشان آشکارا به دولت اعالم جنگ 
می کند. با توجه به پشــتیبانی علما و مردم، در تاریخ ۱2 
شــهریور ۱۳22 دولت درخواست های ایشان را پذیرفت. 
)علی نقی ذبیح زاده، مرجعیت و سیاســت در عصر غیبت، 

همان، ص ۳25(
۳ـ رسول جعفریان، جریان ها و سازمان های مذهبی ـ 

سیاسی ایران، همان، ص ۴5.
۴ـ مجلــۀ آیین اســالم، س 2، ش ۴۳، جمعه 28 

دی ۱۳2۴، ص ۴.
5ـ مرکز اسناد انقالب اسالمی، خاطرات و مبارزات 

حجت االسالم فلسفی، همان، ص ۱8۳.
۶ـ سید روح اهلل موسوی خمینی، کشف االسرار، قم: 

آزادی، ص ۳۳۳.
۷ـ ناصر پاکدامن، قتل کسروی، چ ۳، آلمان، فروغ، 

۱۳8۳، ص 25.
8ـ رسول جعفریان، جریان ها و سازمان های مذهبی ـ 

سیاسی ایران، همان، ص 2۷.
۹ـ همان، ص 50.
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آیت اهلل مصباح یزدی می گوید: نخستین چیزی که جلوی فتنه را می  گیرد، روشن بینی، داشتن فهم و بصیرت است. انسان نباید جوزده و شخصیت زده شود، 
حضرت علی)ع( با طلحه و زبیر که آن موقعیت و شخصیت را داشت. جنگید و گفت اگر نجنگم به دین محمد)ص( کافر شده ام. فتنه همچنان ادامه دارد، چرا که 
آزمایش سنتی الهی است و دست برداشتن خدا از این سنت محال است، اگر می خواهیم در فتنه های بعدی به دام نیفتیم، باید از فتنه های گذشته عبرت بگیریم.

   

 فتح اهلل پریشان/ میرزا محمد حسن حسینی شیرازی از علمای بزرگ و 
مؤثر معاصر شیعه محسوب می شود که اندیشه سیاسی و به ویژه عمل سیاسی وی 
در اولین هماوردی ایرانیان با اســتعمار و استبداد در کانون توجهات قرار گرفت و 
اثر شگرفی در تاریخ ایران به جای گذاشت و جایگاه مهمی در سیر اندیشه سیاسی 
شیعه با بنیانگذاری مکتب سامرا در فقه دارد. بنابراین پرداختن به اندیشه سیاسی 
ایشــان ضروری به  نظر می رسد. هر چند نمی توان به شکل شفاف نظریه حکومت 
خاصی در اندیشــه آیت اهلل شیرازی استخراج کرد، اما با جست وجو در اظهارنظرها 
و برخی نامه ها یا پاســخ  به اســتفتائاتی که از وی به جای مانده اســت، می توان به 

شبه نظریه یا دیدگاه رسید. 
از جمله مباحث مهم مطروحه در این امر بررسی مبانی نظری مکتب سامراست 
که پرداختن تفصیلی به آن مجالی موسع را می طلبد، لکن برای روشن شدن بحث 
باید به مختصری از آن پرداخته شود، به ویژه آنکه بحث مذکور از مباحثی است که 
امروز از مناظر متفاوتی به آن نگریسته می شود و گاهی تحلیل هایی در تشریح آن 
ارائه می شود که به طور کامل با جنس بحث در مشرب میرزای شیرازی و شاگردان 

وی ناهمگون است.
مرحوم میرزای شیرازی در رساله ای که شامل ۶0 سؤال و جواب از ایشان بوده 
و اول بار شــیخ فضل اهلل نوری در ســال ۱۳0۹ ه  ـ ق منتشر کرده و بعدها به رساله 
تحریمیه مشهور شده به مناسبتی در باب ارتباط ذاتی سیاست و دیانت می نویسد: 
»در اعصاری که دولت و ملت در یک محل مستقر بود، چون زمان حضرت ختمی مآب 
تکلیف سیاست در این قسم از امور عامه در عهده همان شخص معظم بود و حال که 
به اقتضای حکمت های الهیه هر یک در محلی است در عهده هر دو است که این دین 
و دنیای عباد را حراست کرده و اسالم را در غیبت ولی عصر)عج( محافظت نمایند.«۱

این فراز از نوشــته مرحوم میرزای شــیرازی به خوبی موضع وی را در رابطه 
سیاست و دیانت مشخص می کند، به ویژه آنکه امر سیاست و حکومت را از امور 
عامه می داند که اســالم سرپرستی آن را برعهده گرفته است و با توجه به همین 
اصل اســت که شیخ فضل اهلل نوری در مشروطه مطلقه و عدم مدخلیت فقیه در 
تدوین قوانین الهی برمی آید. مکتب میرزای شــیرازی در سامرا با تربیت شاگردان 
بســیاری، بعدها و به خصوص در زمان مشروطه با همین اصول منشأ تحوالت و 
فراز و نشــیب بسیاری شد، اما نکته مهم در این مسئله شاید این سؤال باشد که 
در مکتب ســامرا که رأس و ذیل آن از میرزای شیرازی تا شاگردان میرزا نائینی، 
شــیخ فضل اهلل نوری و آخوند خراسانی با یک مبنای تفکری تربیت شده اند، چرا 
اختالف نظر در مســئله مشروطه دارند؟ این تفاوت دیدگاه با وجود مشرب فکری 
یکسان از کجا نشئت گرفته شده، به عبارت بهتر، چطور از اصول مشترک مکتب 

میرزا تفاوت عمل حاصل شده است؟
پاســخ این پرسش را شاید بتوان در مجالی مناسب تر و به تفصیل بیان کرد، 
اما به اجمال نکته مهم در پاســخ آن، بحث تحلیل شــرایط به وجود آمده در زمان 
مشروطه در تهران و به ویژه نجف است؛ جایی که دو فضای متفاوت موجبات تلقی 
متفاوت از مشروطه و اوضاع ایران را به وجود می آورد و موجب تفاوت نگرش و در 
نتیجه تفاوت عملکرد دو طیف از شاگردان میرزا در موافقت و مخالفت با مشروطه 
می شود. در تاریخ کسروی به تفاوت فضای مشروطه خواهان در شهرهای ایران اشاره 
شده است. برای نمونه درباره اصفهان و فضای حاکم بر آن می نویسد: »مشروطه در 
اصفهان رویه مالبازی داشت.«2 این نگاه کسروی نشان  می دهد، تفاوت های فضای 
غالب شهرها حتی در اصابت حرکت مشروطیت در بالد مختلف تأثیر داشته، تا جایی 
که در اصفهان مشروطیت »رویه مالبازی« به خود می گیرد و در همان زمان در شهر 
مهم دیگر از جمله تهران مشروطه خواهان دارای فضای غالب متفاوتی هستند و ارتباط 
با ســفارت انگلیس را به عنوان ادامه راه مبارزه علیه اســتبداد و استعمار تشخیص 

می دهند و رهبری جریان در دست روشنفکران و شبه روشنفکران قرار می گیرد. 
نکته دیگر درباره تفاوت در عملکرد، نوع اطالع علمای نجف از تهران است، به 
طوری درتهران حضور نداشتند تا حوادث را شخصا بررسی کنند و تلگراف هایی که به 
ایشان می رسد از طرف مشروطه خواهان است. شاهد این مدعای شیخ در مورد مرحوم 
آخوند خراسانی در خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی۳ و همچنین نامه ای تحسین آمیز از 
طرف آخوند به شیخ زنجانی قابل تأثیر است. در نهایت می توان گفت، تلقی تفاوت 
از شرایط مشروطه خواهان و نگرش تحلیل های غیر هم سنخ موجب تفاوت عملکرد 
علمایی چون، شیخ شهید، میرزای نائینی و آخوند خراسانی که همگی به یک مکتب 
فکری متعلق بوده اند، شده است و برخالف برخی از تحلیل ها این تفاوت را نمی توان 

از اختالف فاحش مبانی فکری شاگردان مکتب سامرا دانست.
پی نوشت ها:

۱ـ روزنامه حبل المتین، دوشنبه نهم شوال ۱۳۱۶ ه- ق.
2ـ احمد کسروی، تاریخ مشروطه، صفحه ۳8۷.

۳ـ شیخ ابراهیم زنجانی قاضی دادگاه شیخ فضل اهلل و کسی که مجتهد طراز اول تهران را به 
اعدام محکوم کرد. نام وی در کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران ثبت است.

در نهمین ســالگرد حماســه مردمی در 
۹ دی ۱۳88 کــه با هدف خنثی ســازی فتنه 
عمیق و پیچیده دشمنان بیرونی و شبکه همکار 
غربگرای داخلی تجلی »یداهلل فوق ایدیهم« شد 
و بــه زدودن رخدادهایــی پرداخت که به علت 
ایستادگی در برابر نتیجه  آرا و روندهای قانونی، 
کام مردم را با وجود خلق حماسه ۴0 میلیونی 
انتخابات دوره  دهم ریاســت جمهوری تلخ کرد، 
انتشارات مؤسسه  پژوهشــی ـ فرهنگی انقالب 
اسالمی )وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 

آیت اهلل العظمی خامنه ای(، کتاب »فتنه تغلّب« را به کوشــش آقایان مصطفی غفاری و 
حســین شهسواری که به روایت هایی از متن و فرامتن فتنه  88 اختصاص دارد، منتشر 
کرده است. این کتاب روایت هایی است از بیانات و اقدامات رهبر معظم انقالب در جریان 
فتنه  88 که می تواند الیه هایی تازه از واقعیت را نمایان کند و رسوبات ابهام و تردید در 

این باره را از ذهن ها بزداید.
فتنه  88 یک رخداد دوران ساز در تاریخ انقالب اسالمی است که نمی توان به  سادگی 
از کنار آن گذشت. ازاین رو دست یافتن به جزئیات بیشتر یا مرور تجربه های آن به شکل 
مستند و روایی، برای غنی سازی تحلیل ها نیز اهمیت فراوان دارد. از سوی دیگر، مسائل 
مربوط به فتنه 88 در ذهن برخی اقشــار و الیه های اجتماعی رســوب کرده و همچنان 
زنده است که باید به آنها پاسخ داده شود؛ ضمن آنکه نسل های جوان تر بدون آنکه خود 
با بلوغ سیاسی در آن تجربه حضور داشته باشند، تحت هجوم القائات دشمنان دراین باره 
هستند. در چنین شرایطی است که هر چندوقت یک بار رهبر معظم انقالب بر اساس اقتضا 
به موضوع فتنه  88 می پردازند و اجازه نمی دهند به کلی فراموش شــود، یا جای شاکی و 

متهم در رابطه با این امر، عوض شود.
»فتنه تغلب« شامل برخی سخنان منتشر نشده  رهبر معظم انقالب است؛ از جمله 
در طلیعه  کتاب که دیدگاهی کالن از موقعیت نظام اســالمی در برابر نظام سلطه عرضه 
می کند. همچنین روایت هایی از برخی ســخنان و کنش های ایشان را در بر می گیرد که 
دیگران آنها را بیان کرده اند؛ از جمله حجت االسالم حمید پارسانیا شرحی از جلسه صمیمانه 
و گفت وگوهای صریح برخی از فضالی حوزه  علمیه با رهبر حکیم انقالب در اواخر تیر ماه 
88 را ارائه کرده است. آقای حسن رحیم پور ازغدی، خطبه  20 شهریور 88 آیت اهلل العظمی 
خامنه ای در نماز جمعه  تهران را که به دســته بندی مخالفان سیاسی و روش برخورد با 
آنها مطابق سیره  اهل بیت)علیهم الســالم( اختصاص داشته، تحلیل کرده است. خواندن 

این کتاب در این ایام شما را با کدها و نکات جدیدی درباره این موضوع آشنا می کند. 

بررسی اندیشه سیاسی میرزای شیرازی ـ ۵
مکتبسامراوجدالمشروطهومشروعه

فتنهتغّلب

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی عقالنیت اسالمی ـ ۲۳

خنثیسازیاقداماتضددینیپهلویها

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۳۰

بررسیونقدکلینظریهانتخابولیفقیه

عبرتاز
فتنههایگذشته

سیاست نامه

فراز و فرود سیدحسین خمینی ـ۴
منطقرفتاربامنسوبان

 شــهاب زمانی/ فعالیت 
امام)ره(  علیه  خمینی  سیدحسین 
و انقالب ادامــه دارد و در مصاحبه 
بــا دیگر جرایــد و خبرگزاری های 
اروپایی و آمریکایی دیده می شــود. 
در اول مهر ۱۳82 ســخنرانی وی 
در یک گردهمایی با عنوان »دین، 
صلح، سازمان ملل و جوامع مدنی« 
که با تالش مؤسســه ضــد ایرانی 
»امریکــن اینترپرایــز« و مدیریت 
»مایکل لدین« برگزار شد، در کانون 
توجه رسانه های مسئله دار با انقالب 
اســالمی قرار گرفت: »مردم ایران 
در 2۴ ســالی که از انقالب بهمن 
ماه ســال ۱۳5۷ گذشته است، به 
این نتیجه رسیده اند که رسیدن به 
دموکراسی و آزادی با آمیزش دین و 
حکومت میسر نمی شود. حال مردم 
ایران مجدداً در پی دموکراسی بوده 

و آزادی می خواهند.«
سیدحسین در نجف این روند 
را در مصاحبــه با علیرضا نوری زاده 
در »رادیو بــاران« ادامه داد و ایده 
مرکزی نظام جمهوری اســالمی و 
گفتمان امام)ره( را نشــانه گرفت: 
»والیت فقیه یک بدعت است. ما با 
آن مخالفیم مثل اکثریت مردم ایران، 
قرار نبود که آیت اهلل خمینی والیت 
فقیه بیاورد. او وعده دموکراســی و 
آزادی و عدالــت را داده بود. وقتی 
انقالب رخ داد،  والیت فقیه اساســًا 
جزء ثوابت و مبانی انقالب نبود. به 
طور کلی اکثریت علما مثل مرحوم 
آیت اهلل العظمی خوئی با والیت فقیه 
به شکل امروزی اش مخالف بودند«.

ایــن در حالی اســت که امام 
راحل همواره بر پیوند دین و سیاست 
و اینکه مسئله حکومت و والیت در 
اســالم آن چنان بدیهی اســت که 
تصور والیــت فقیه موجب تصدیق 
آن می شــود، مگر کسی که از روی 
عناد، لجاج، بــاور به نظری دیگر و 

غرض ورزانه آن را رد کند.  
سیدحســین خمینی گویا با 
بغضی که از مسئوالن انقالبی دارد، 
عوامانــه بلندگوی تکــرار اتهامات 
دشمنان و ضد انقالب علیه انقالب 
شده بود. وی در مصاحبه با روزنامه 
ان آر ســی هندلزبــالد هلند همه 
چیــز را زیر ســؤال بــرد و گفت: 
»انقالب فرزندان راســتین خود را 
بلعید و از مســیر خــود منحرفش 
کردند. انقــالب از  آزادی می گفت 
و از مردم ســاالری، اما به سرکوبی 
فرزندان برجســته اش کشیده شد. 
بــا طالقانی چنــان کردند که روی 
از همگان بــرای مدتی پنهان کرد. 
بسیاری از انقالبی ها به قتل رسیدند 
و جمعی به صف مخالفان پیوستند. 
یا چون بنی صدر به تبعیدگاه اجباری 
رفتند یا چون بهشتی در شرایطی 
مبهم به قتل رسیدند و یا همچون 
انقالب  منتظری خانه نشین شدند. 
امــا در زندگی مردم تأثیر بســیار 
داشــت، امروز دیگر کسی استبداد 
را قبول نمی کنــد. امروز جامعه ما 
قابلیت داشتن آزادی و دموکراسی 
را دارد... علی رغــم ناامنی در عراق 
و خطراتــی که از جانــب مأموران 
مخفــی جمهوری اســالمی برایم 
وجود دارد، اکنون فضای باز و آزاد 
در عراق به من امکان می دهد قفل 
سر بسته دهانم را باز کنم و آنچه را 
رهبران ایــران به نام مذهب و خدا 
بر ســر مردم ایران می آورند را افشا 
بدانید دیکتاتورهای مذهبی  سازم. 
قادر نخواهند بود مانع من شــوند. 
مهم ترین خواسته من جدایی دین 
از حکومت اســت؛ چرا که تا زمان 
امام دوازدهــم هیچ کس نمی تواند 
به نام خدا و اســالم حکومت را به 

دست بگیرد«.
سیدحســین خمینــی چون 
قطره ای می خواست در برابر عظمت 
انقالب مردم  امــام)ره( و  اقیانوس 
ایــران بایســتد؛ اما بــا تدقیق در 
رفتار امام)ره( با منســوبان و تأکید 
ســیداحمد خمینی که معتقد بود 
ما منسوبان نباید این قدر منم منم 
کنیم و بدانیم که به خاطر امام با ما 
مصاحبه می کنند، نشان داد امام و 
بیت ایشان بیشتر از رابطه نسبی و 
سببی افراد با امام)ره(، به رابطه باور 
و ایمــان به راه و آرمان امام، که راه 
اســالم بود، اهمیت می دادند و لذا 
سیدحسین خمینی طرد و منزوی 
شــد؛ البته بعدها با عذر تقصیر به 
ایران بازگشــت و در حال حاضر در 
قم همراه با نقد برخی عملکردهای 
مسئوالن به زندگی طلبگی مشغول 

است.

ریزش ها

رژیم پهلوی اول، همه توان 
خود را در ضربه زدن به دین به 
کار برد. در مدت زمان حکومت 
رضاخان، اقدامات فراوانی بر  ضد 
شعائر دینی صورت گرفت. کشف 
حجاب، نمونه ای از این اقدامات 
رضا خان،  تبعیــد  از  پس  بود. 
جریان عقالنیت اسالمی توانست 
تا حدودی فعالیت های ضد  دینی 

رضاخان را خنثی کند

کتابخوان

آفاق

برای فقهــای دیگر جایز   
و  امر والیت  بــود در  نخواهد 
چه  کنند؛  مداخلــه  حکومت 
دخالت در امــور جزیی و چه 
دخالت در امور کلی، مگر با اجازه 
فقیه حاکم و تحت نظر او:  والی 
در میان فقها کسی است که امت 
او را انتخــاب می کنند و امانت 
الهی را به دست وی می سپارند. 
در این هنگام او سزاوار تصدی 
شئون والیت بالفعل جامعه است
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۹ پیوندمغزاستخوان

 مرتضــي دخیلي/ مرحله دوم 
عملیــات محرم یک روز پس از مرحله اول 
آغاز شــد. به دلیل موفق نشدن نیروها در 
ســمت چپ محور درگیري و امکان انجام 
عملیات از ســوي دشمن، یگان هاي رزمي 
ایران به سرعت آماده مي شوند تا نقطه ضعف 
را پر کننــد. پس از عبور از موانع ایذایي و 
میدان مین، ابتدا گردان سیدالشــهداء)ع( 
که مهم ترین گردان لشــکر 25 محسوب 
مي شود خود را به مواضع بعثی ها مي رساند 
و با شــلیک تعداد زیادي گلوله و آرپي جي 
اقــدام به عملیات ایذایــي مي کند، به این 
صورت زمینه براي هجوم لشــکرهاي امام 
فراهم  علي بن ابي طالب)ع(  و  حســین)ع( 
مي شود. نیروهاي ســپاه اسالم به دشمن 
یورش مي برند. درگیري در خاکریزي هاي 
دشــمن به نبرد تن به تن می کشد و عده 
زیادي از عراقي ها کشته و زخمي یا تسلیم 
مي شــوند و بقیه پــا به فــرار می گذارند. 
رزمندگان تا صبح خود را به جاده شرهاني 
مي رسانند و پاسگاه هاي جم هندي و ربط 

را فتح مي کنند. 
سومین مرحله عملیات چهار شب بعد 
ساعت 22 با هدف تسخیر ارتفاعات غربي، 
دامنه هاي غربي جبال حمرین، جاده هاي 
تدارکاتي دشمن و تأمین اهداف فتح شده 

در مراحل نخستین آغاز مي شود. 
بــراي ســومین بار پــس از عبور از 
بلندي هــاي حمریــن، به چاه هــاي نفت 
منطقه یورش مي برند و تمام موانع را پشت 
ســر مي گذارند. در آستانه ورود به شهرک 
»زبیدات«، تانک هاي مستقر در بلندي ها و 
شیارها تالش می کنند مانع ورود آنها به شهر 
شوند. آرپي جي زن ها تعدادي از آنها را شکار 
مي کنند و باقي مانده تانک ها مي گریزند. پس 
از در هم شکسته شدن آخرین مقاومت هاي 
دشمن، رزمندگان اسالم وارد شهر تخلیه 
شــده زبیدات مي شــوند و کار تعقیب تا 
غرب شــهرک ادامه مي یابــد.  در مجموع 
دستاوردهاي عملیات محرم عبارت بودند 
از: خــارج کردن جاده دهلران ـ عین خوش 
به طــول ۱00 کیلومتر از زیــر دید و تیر 
دشمن، تأمین امنیت شهرهاي »موسیان«، 
»دهلران« و پادگان »عین خوش«، »دشت 
اژیه« و دهکده هاي اطراف آن و آزادسازي 
کوه هاي »حمرین«، آزادسازي منابع نفتي 
موسیان، بیات و حوضچه هاي نفتي زبیدات، 
تلمبه خانه و ۷0 قطعه چاه و تأمین قسمتي 

از مرز به طول 50 کیلومتر.

یکي از برنامه هاي عملیاتي هیئت 
امنــاي صرفه جویــي ارزي در معالجه 
بیماران، فراهم کردن زمینه معالجه همه 
بیماران در داخل کشور و حمایت از رشد 
و گسترش کّمي و کیفي انجام عمل هاي 
گوناگون در کشور است. در همین راستا 
تالش می شــود پیوند مغز استخوان در 
مراکز درماني دانشگاهي سراسر کشور 
انجام شود، از همین رو، در سال ۱۳۹5 
از ۹5۹ مورد عمل پیوند مغز استخوان 

حمایت مالي کرد.
اولین پیوند سلول هاي بنیادي مغز 
استخوان در ایران ۱۳ اسفند ۱۳۶۹ در 
مرکز تحقیقات هماتولوژي، انکولوژي و 
پیوند مغز اســتخوان بیمارستان دکتر 
شــریعتي تهران به همت دکتر اردشیر 
قوام زاده و همکاران وی انجام شــد. از 
زمان انجام اولین پیوند مغز اســتخوان 
در ایران تا پایان ســال ۱۳۹5، تعداد 8 
هزار و 22۴ عمل پیوند مغز اســتخوان 
در مراکز پیوند سراسر کشور انجام شده 
اســت. اکنون عمل پیوند مغز استخوان 
در ۱۴ مرکز دانشــگاهي و بیمارستاني 
در دوردست ترین نقاط کشورمان انجام 
مي شــود. مراکز داراي بیشترین تعداد 
عمل پیوند مغز اســتخوان عبارتند از: 
 ۱ـ بیمارستان دکتر شــریعتي تهران؛

شــیراز؛  نمــازي  بیمارســتان   2ـ 
۳ـ بیمارســتان آیت اهلل طالقاني تهران؛ 
و  تهــران  امــام)ره(  بیمارســتان   ۴ـ 

5ـ بیمارستان شهید افضلي پور کرمان.
شــایع ترین بیماري هایــي کــه 
تحت درمــان با پیوند مغز اســتخوان 
قــرار مي گیرنــد، عبارتنــد از: برخی 
ســرطان ها ماننــد لوســمي، لنفــوم، 
میلــوم متعدد، کم خوني آپالســتیک، 
نوتروپنــي مــادرزادي، آنومي ســلول 
داسي شکل، هموگلوبینوپاتي هایي نظیر 
تاالسمي، ســندرم میلودیسپالستیک، 
برخــی از ســرطان هاي دوران کودکي 
نظیر نورو بالستوم، ســندروم هورلر و 
آدرنولوکودیستروفي، سندروم هاي نقص 
سیستم ایمني، هموگلوبینوري حمله اي 
شــبانه، آمیلوئیدوز اولیه، سرطان هاي 
دســتگاه تناسلي مانند سرطان بیضه و 

سرطان تخمدان.
ایران پس از کشور ایتالیا با موفقیت 
درماني 80 درصد، دومین کشور جهان 
در درمان بیماري تاالسمي با شیوه پیوند 

مغز استخوان است. 

عملیاتمحرمـ2

تمام این سرزمین پاک و مظلوم و خونبار، در زیر چکمه  متجاوزان بود و نیروهاي مسلّح و سازمان هاي نظامي ما، همه  تالش خودشان را براي دفع و سرکوب 
دشــمن مي کردند. اما این جوانان با دســت خالي به مقابله با دشــمن مي رفتند. با ایمان به خدا و با توکل؛ آن گونه که حسین بن علي)علیه الّسالم(، با جمعی معدود، 

در مقابل دریاي دشمن ایستاد، قلبش نلرزید، اراده اش سست نشد و تردید در او راه پیدا نکرد. این جوانان، واقعاً همان طور بودند. )امام خامنه اي، ۱۳۷5/۱2/20(

همچون
حسینبنعلي)ع(

شهیداستقاللکشور
 مهدي دنگچي/ شهید مصطفي احمدي روشن 
متولد سال ۱۳58ش از روستاي سنگستان استان همدان 
ایران اســت. وي دوران کودکي خــود را در خانواده اي 
کم بضاعت در این روســتا گذرانــد، در حالي  که عالقه 
فراوانی به تحصیل داشــت. خانــواده وي در محله اي 
واقع در پشت امامزاده یحیي)ع( همدان به نام محوطه 
آقاجاني بیگ و در خانه اجاره اي قدیمي با امکاناتي اندک 

زندگي مي کردند.
پــدر وي راننده میني بوس بود و در دوران جنگ 

تحمیلي عراق علیه ایران سال هاي بسیاري را با دشمن بعثي مبارزه کرده بود. شهید روشن، 
دوران راهنمایي را با رتبه ای عالي از مدرسه خیام همدان فارغ التحصیل شد و به دبیرستان 

ابن سینا رفت.
پس از آن نیز در آزمون سراسري سال ۷۷ شرکت کرد و وارد دانشگاه صنعتي شریف 
تهران و ســپس در ســال 8۱ دانش  آموخته این دانشگاه شد. شهید احمدي روشن با وجود 
ســن پایین ـ حدود ۳2 سال ـ داراي مقاالت متعدد علمي در رشته پلیمر بوده است. وي در 
سال ۱۳80ش و در دوران تحصیل خود در این دانشگاه در پروژه ساخت غشاهاي پلیمري 

براي جداسازي گازها که براي نخستین بار در کشور انجام مي شد، همکاري داشته است.
احمدي روشــن پس از دریافت مدرک کارشناسي از رشته مهندسي شیمي، با وجود 
اینکه همزمان موقعیت هاي کاري دیگري داشــت با توانمندي هاي خود وارد سازمان انرژي 
اتمي شد. سال ۱۳82 تا ۱۳8۳ براي فعالیت در سازمان انرژي اتمي، پدر و مادرش را راضي 
کرد وارد این عرصه شود. مصطفي یکي از پایه گذاران نیروگاه هسته اي نطنز بود. تأثیر بسیار 
مطلوبي در بخش تأمین کاالها و خرید تجهیزات هســته اي در حوزه غني ســازي در زمان 
تحریم ها داشــت که در مدت حضورش به عنوان معاون بازرگاني، کاالها بموقع، به تعداد و 
باکیفیت تأمین مي شد. با وجود اینکه به عنوان معاون بازرگاني نیروگاه نطنز فعالیت مي کرد، 

اما به گفته یکي از همکارانش، در تعبیر علمي، معاونت توسعه فناوري را بر عهده داشت.
وجود نام شهید احمدي روشن در لیست شوراي امنیت و دیدار وي با بازرسان آژانس 
بین المللي انرژي اتمي، گمانه زني ها درباره رابطه اسامي موجود در لیست با ترورها را افزایش 
داد. صبح چهارشنبه 2۱ دي ۱۳۹0 در دومین سالگرد ترور شهید علي محمدي، ساعت 8 و 
20 دقیقه صبح انفجار یک خودروي پژو ۴05 به دست تیم تروریستي سیا و موساد سبب 
به شهادت رسیدن ایشان شد. به این ترتیب که یک دستگاه موتورسیکلت با دو سوار مقابل 
دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایي بمب دست سازي را به در سمت راست جلوي 
خودروی حامل شــهید احمدي روشن چسبانده و پس از طي مسافتي )حدود 200 تا ۳00 
متر( این بمب عمل کرده و سبب انفجار خودرو مي شود که راننده شهید احمدي روشن، رضا 

قشقایي، نیز در پي این عملیات تروریستي به شهادت می رسد.
رهبر حکیم و فرزانه انقالب اســالمي در دیدار خانواده شهید مصطفي احمدي روشن 
فرمودند: »دو جنبه  ارزش در وجود جوان شما کاماًل تبلور پیدا کرده، که هر کدام به  تنهایی 
به نحوي مایه  افتخار است؛ یکي جنبه  علم و تحقیق و پیشرفت و تسلط بر کار مهم و حساسي 
که زیر دســت اوست که یک استعداد برتر و یک نخبگي به معناي حقیقي کلمه است. این 
یک بُعد از شــخصیت این جوان اســت، که این خودش مایه  افتخار است. اینها زنده هم که 
هستند، از این جهت مایه  افتخار و سربلندی اند؛ هم براي پدر و مادرشان، خانواده شان، زن و 
بچه شان، هم براي کشورشان. لیکن بُعد دوم، اهمیتش از این بُعد بیشتر است؛ آن بعِد معنوي 
و الهي است؛ همان چیزي است که او را آماده مي کند براي شهید شدن.« )۱۳۹0/۱0/2۹(

 اکبر ادراکي/ توسعه صنعت 
ارتباطــات را مي توان یکي از مهم ترین 
شاخص هاي تحول در دوران مدرن در 
مقایســه با دوران پیش از آن دانست. 
بــا اختــراع تلفن تحولــي در صنعت 
ارتباطــات و مخابرات آغاز شــد و به 
تدریج در سراسر جهان گسترش یافت. 
۱۱ یا ۱2 ســال پس از اختراع آن بود 
که تلفن به ایران وارد شــد. ناصرالدین 
شــاه در یادداشــت هاي خود در شرح 
وقایع جمادي االخــر ۱۳02، به تلفني 
اشــاره مي کند که رهاورد سفر فرنگ 
معین الملک ســفیر ایــران در عثماني 
بــوده و از آن براي برقــراري تماس از 
شمس العماره تا باغ سپهساالر استفاده 
مي شــده و گویا این نخســتین تماس 

تلفني در ایران بوده است.
پس از اختــراع تلگراف در زمان 
ناصرالدین شاه و آزمایش موفقیت آمیز 
آن در اسفند ۱2۳۶ شمسي، به دستور 
اعتمادالسلطنه اولین خط تلگراف بین 
تهران و چمن سلطانیه )نزدیک زنجان( 
نصب و راه اندازي شــد، دو سال بعد به 
سمت زنجان و تبریز و جلفا امتداد یافت 
و به شبکه تلگراف روسیه پیوست و روز 

به  روز توسعه یافت. 
ایران در سال ۱2۴8 خورشیدي، 
به عضویت اتحادیه بین المللي تلگراف ـ 
که بعدها به اتحادیه بین المللي ارتباطات 

راه دور تغییر نام یافت  ـ درآمد.
شرکت بلژیکي »خط آهن ایران«، 
صاحــب امتیاز راه آهن تهــران ـ ري و 
واگن اسبي، براي برقراري تماس میان 
دو ایستگاه ماشین دودي تهران و ري 
و نیز بین گاري شــهري با واگنخانه، از 
تلفن اســتفاده مي کرد. ظاهراً کامران 
میرزا، نایب السلطنه و وزیر جنگ، پس 
از اطالع از ایــن امر، چگونگي آن را از 
شــرکت مذکور جویا شد و این شرکت 
به امید کســب امتیاز تلفن ایران و به 
ظاهر با راهنمایي بواتال فرانسوي، بین 
کامرانیه شمیران )محل اقامت کامران 
میــرزا( و دارالحکومه تهــران و وزارت 
جنگ یک خط تلفن دایر کرد. این گونه 
کامران میرزا توانســت در مواقع غیبت 
از دارالخالفه از تمامي اخبار حکومت و 

وزارت جنگ اطالع یابد.
بــه این ترتیــب، از تلفــن برای 
نخستین بار در دستگاه دولتي ایران و 
در عصر ناصري استفاده شد، اما اعطاي 

نخستین امتیاز تلفن و رواج آن در عصر 
مظفري بود. 

در ذي حّجــه ســال ۱۳۱۹ ه.ق 
نخســتین امتیــاز تلفــن در تبریز به 
مدت 50 ســال به شرکتي واگذار شد 
که براي راه اندازي تلفن به شــعاع 2۴ 
کیلومتر اقدام کند، اما با انحالل شرکت، 
سیدمرتضي مرتضوي )یکي از شرکا( با 
ضبط اموال شرکت بابت مطالبات خود، 
اداره آن را شخصاً بر عهده گرفت و پس 
از فوت او مؤسسه تلفن تبریز و حومه به 
شرکت سهامي بدل شد. امتیاز بعدي در 
سال ۱۳20 در مشهد، بدون تعیین مدت 
امتیاز، به منشورالملک )احمد منشور( 
واگذار شد. سومین امتیاز در گیالن به 
دوست محمدخان معیرالممالک )داماد 

ناصرالدین شاه( اعطا شد.
در محّرم سال ۱۳2۱ ه.ق امتیاز 
تلفن تمام ایران را به مدت ۶0 سال به 
دوست محمدخان معیرالممالک واگذار 
کردند و وي ملزم شــد از تاریخ صدور 
فرمان تا ســه سال تلفن تهران و تا ده 
سال بعد تلفن دیگر شهرهاي ایران را با 

هزینه خود راه اندازي کند.
در ســال ۱28۷ شمسي وزارت 
تلگراف با وزارت پســت ادغام و وزارت 
پســت و تلگراف نامیده شــد. در سال 
۱۳02 شمسي قراردادي براي احداث 
خطــوط تلفني زیرزمیني با شــرکت 
زیمنس و هالسکه منعقد شد و سه سال 
بعد در آبان ماه ۱۳05 شمســي تلفن 
خودکار جدید بر روي 2۳00 رشته کابل 
در مرکز اکباتان آماده بهره برداري شد.

رســیدگي به امور تلفن تا ســال 
۱۳08 ش بر عهــده وزارت فالحت و 
تجارت و فواید عامه بود، اما به ســبب 

تخطي برخــی از مؤسســات تلفني ـ 
که بــا مخابــره تلفنگرام بــه عایدات 
تلگرافي لطمه مي زدند و در امور وزارت 
پســت و تلگراف بــا وزارت فواید عامه 
اختالل ایجاد مي کردند ـ از این سال با 
تصویب نامه اي، رسیدگي به امور تلفن 
و شکایات مشترکان به وزارت پست و 
تلگراف واگذار شــد و نام وزارتخانه نیز 
به وزارت پست و تلگراف و تلفن تغییر 
یافت. این وزارتخانه در سال ۱۳۱0 ش، 
براي تمرکز امور مخابرات با دریافت یک 
میلیون تومان وام از بانک ملي، ســهام 

شرکت تلفن را خرید.
گفت وگوهای  در  تســهیل  براي 
تلفني که به صورت مغناطیسي بود و با 
واسطه صورت مي گرفت، در 2۱ شهریور 
۱۳۱۶ شبکه تلفني خودکار با شش هزار 
شماره، که از شــرکت زیمنس آلمان 
خریداري شده بود، در تهران راه اندازي 
شد. شــرکت تلفن براي آشنایي مردم 
با چگونگي کار با تلفن خودکار، ضمن 
درج آگهــي در روزنامه، حتي پیش از 
افتتاح این شــبکه، دستگاه مخصوصي 
نیــز بــراي آموزش مردم در شــرکت 
نصب کــرده بود. وضع تلفن تا مدت ها 
نامطلوب بود و اغلب امکان واگذاري آن 
به درخواســت کنندگان وجود نداشت؛ 
بنابراین، به پیشــنهاد شهرداري مقرر 
شــد حق تقدم به کساني داده شود که 

به تماس تلفني نیاز مبرم دارند.
در پي اظهار تمایل حکومت عراق 
در سال ۱۳۱5 ش به ایجاد تماس تلفني 
با آن کشور، شبکه بین المللي تلفن ایران 
راه اندازی شد. ارتباط تلفني بیسیم نیز 
در ۳۱ تیــر ۱۳2۷ میان تهران و لندن 
برقرار شــد. در ســال ۱۳2۱ ش و در 

بحبوحه جنگ جهاني دوم، دولت ایران 
بر اســاس قرارداد سیاسي ـ مالي میان 
ایران، انگلیس و شــوروي متعهد شد، 
تمامي امکانات مخابراتي و مواصالتي، 
از جمله تأسیسات تلفني را با اختیارات 
نامحدود در حــوزه عمل متفقین قرار 
دهــد. وزارت پســت و تلگراف و تلفن 
پس از خروج نیروهاي متفقین از ایران، 
سیستم کاریر را از آنان خریداري کرد 
و بــا تغییر برخی از مراکز که به لحاظ 
نظامي تأسیس شده بود، آن را به طور 

رسمی در سال ۱۳2۶ افتتاح کرد.
مجلس شوراي ملي در آذر ۱۳۳۱، 
الیحه ملي شــدن شــرکت تلفن را به 
تصویب رساند. این شرکت آمادگي خود 
را براي الحاق به وزارت پست و تلگراف 
و تلفن اعالم کرد و در اردیبهشت سال 
۱۳۳2 وجوه سهامداران شرکت سابق 

تلفن را پرداخت کرد.
برنامه خودکار کردن شبکه تلفني 
شهرستان ها در ســال ۱۳۳۴ با خرید 
۱80 هــزار شــماره تلفن خــودکار از 
آلمان به مرحله اجرا درآمد. طرح تلفن 
خودکار بین شهري و بین المللي نیز در 
سال ۱۳۴۹ ش راه اندازي شد. در سال 
۱۳۴۳ ش شــبکه مخابــرات خودکار 
)سیستم مایکروویو( که در ارائه خدمات 
مخابراتي، به ویژه در تماس بین شهري 
و بین المللي، اهمیت داشت، در مخابرات 

ایران به کار گرفته شد.
براي تمرکــز امــور مخابراتي و 
ارتباطــي در داخل کشــور و برقراري 
تماس با دیگر کشورهاي جهان، در سال 
۱۳50 ش شرکت مخابرات ایران از ادغام 
شرکت سهامي تلفن و امور تلگراف که 
شــرکت دولتي است، تأسیس شد که 

تاکنون با این نام، زیر نظر وزارت پست 
و تلگراف و تلفن، فعالیت مي کند.

طي ۱2۱ سال فعالیت تلگراف و 
تلفن در ایران پیش از انقالب، تا ســال 
۱۳5۷ تعداد مشــترکان تلفن ثابت به 
850 هزار و 800 نفر مي رســید و تنها 
۳۱2 روســتا ارتباط مخابراتي داشتند. 
پس از انقــالب برخــورداري مردم از 
مخابرات و خطوط تلفن ثابت و همراه، 
از آماري باورنکردني خبر مي دهد. تعداد 
خط تلفن ثابت از 850 هزار مشترک به 
بیش از ۳0 میلیون افزایش پیدا کرده 
و تلفن هاي همگاني از ۴2۹۴ دستگاه 
در ســال ۱۳5۷ به 2۷ هــزار افزایش 

یافته است.
با توســعه فّنــاوري مخابرات در 
جهان، در ســال ۱۳۶8 ش استفاده از 
دستگاه های دیجیتال، در ایران نیز آغاز 
شــد. رضا تقي پور عضو شــوراي عالي 
فضاي مجازي و وزیر اسبق ارتباطات، 
در بررسي وضعیت روند توسعه مخابرات 
و استقالل و خودکفایي کشور مي گوید: 
»قبــل از انقالب، حوزه صنعت فناوري 
ارتباطات در کشــور وجود نداشــت و 
تکنولوژي کاماًل از دیگر کشورهاي دنیا 
وارد مي شــد؛ یا اینکه مستشــاراني از 
آمریکا و اسرائیل در این حوزه در ایران 
حضور داشتند، اما امروز توانسته ایم در 
این حوزه و در سطح جهاني حرف هایي 
براي گفتن داشــته باشیم. بزرگ ترین 
دســتاورد در زمــان پهلوي داشــتن 
بیســیم هایي بود که ارتش در اختیار 
داشت و آنها ساخت رژیم صهیونیستي 
بود. در زمان پهلوي اگر مي خواســتیم 
قطعه اي تعویض کنیم، باید فرم هایي به 
نام ECN را پر مي کردیم تا آنها براي 
ما تعویض کنند، ولي اآلن همان قطعات 

کوچک در کشور تولید مي شود.
امروز ایران فناوري هاي روز مانند 
UHF، VHF، LF، VLF و ماکرویو 
را خود تولید مي کند و این اتفاق بزرگي 
است؛ در زمان جنگ براي خرید وسایل 
ارتباطات با ذلت آنهــا را مي خریدیم، 
اما امروز به ۱۶ کشــور دنیا تکنولوژي 
خودمــان را صادر مي کنیــم. امروز در 
حوزه ارتباطات زیرآب پیشرفت کرده ایم 
و مي توانیم رادارهایي با امنیت باال تولید 
کنیم، همچنین این امکان وجود دارد 
که آنتن هاي آگوستیک با کیفیت باال 

بسازیم و آنها را صادر کنیم.«

مروري بر روند توسعه صنعت مخابرات در جمهوري اسالمي ایران

صادراتفناوریمخابراتيبه۱۶کشورجهان
رویش

اصحاب انقالب ـ ۳۱
روشاعتراضاتطالبقمبهتبعیدامام

 سید مهدی حسینی/ در مباحث گذشته ضمن اشاره به اقدامات مراجع تقلید و علما 
و با استفاده از اسناد ساواک، واکنش ها نسبت به تبعید امام بیان شد. عالوه بر مراجع و علما، 
بخش سنگینی از مسئولیت های اجرایی مبارزات برعهده طالب جوان مدارس حوزه علمیه بود. 
آنها به نوعی با ابتکار عمل موتور مبارزه را روشــن نگه می داشتند و به عبارتی، عوامل محرک 

انقالبیون محسوب می شدند. 
در جریان مبارزه، رژیم شــاه سعی داشت نام امام خمینی)ره( برای همیشه به فراموشی 
سپرده شود و هر اقدامی که خاطره امام را در ذهن ها تازه می کرد، ممنوع اعالم کرد، از جمله 
تمام عکس های امام را از کوچه و بازار جمع آوری کرد، حتی انتشــار رســاله توضیح المسائل و 

توزیع آن را ممنوع دانست.
در مقابــل، جمعیت طالب جوان حوزه هــای علمیه با ابتکاری خاص در تالش بودند نام 
امام خمینی)ره( به فراموشی سپرده نشود و به هر نحو ممکن نام ایشان زنده بماند، به همین 
منظور و برای تحقق این هدف از شیوه ها و روش های گوناگونی بهره می بردند. یکی از روش های 
معمول و آسان فرستادن صلوات بود که بعد از نماز مغرب و عشا انجام می گرفت که این اقدام، 
نیروهای امنیتی شاه را سخت عصبانی کرده بود. در مواردی هم در مجالس و محافل با سخنران 
هماهنگ می شد که در پایان سخنرانی و مراسم برای امام دعا کنند و تا هنگام برخاستن مردم 
یک نفر از وسط جمعیت شعار صلوات برای سالمتی امام خمینی سر می داد و فریاد می زد: »برای 
سالمتی قائد عظیم الشأن، مرجع عالیقدر جهان اسالم حضرت آیت اهلل العظمی خمینی صلوات.«
این برنامه تا هنگام خروج مردم از مسجد و پراکنده شدن جمعیت جریان داشت. البته، 
در مواردی هم عوامل وابســته به رژیم شــاه مانند پلیس و عوامل نفوذی در بین جمعیت، فرد 
شــعاردهنده را شناسایی، دستگیر و شکنجه می کردند. در مواردی هم که وضع نامناسب بود، 
شگرد دیگری به کار برده می شد و آن اینکه یک نفر از البه الی جمعیت فریاد می زد؛ »خمینی« 
و پنهان می شد و بالفاصله جمعی صلوات سرمی دادند، مانند مجالس فاتحه علما و بزرگان که از 
این روش استفاده می شد. رفته رفته پلیس های ویژه و نیروهای امنیتی مجالس را در محاصره 
قرار می دادند تا کســی جرئت نکند صلوات بفرســتد. البته، در مــواردی هم در این زمینه به 
درگیری و زد و خورد منجر می شد. در فرصت های دیگری مانند مراسم اعتکاف، طالب جوان 
محل استقرار را مسجد امام حسن)ع( انتخاب کردند و با حضور مرحوم آیت اهلل مشکینی همین 
که نام امام خمینی)ره( برده شــد، معتکفان صلوات غّرایی فرســتادند و رژیم را در این موضوع 

درمانده و منفعل کردند. 
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان با اجتماع طالب جوان در مدرسه فیضیه باز هم آیت اهلل 
مشکینی حضور یافت و سخنرانی کرد. او برحسب احتیاط، بخشی از سخنانش را به زبان عربی 
بیان کرد تا مأموران امنیتی متوجه نشوند. او صحبت های عربی خود را به این مضمون خطاب 
به طالب جوان گفت:  »وقتی به شــهرها و روســتاها می روید از طرح مسائل اختالفی رایج در 
حوزه ها پرهیز داشته باشید.« از اقدامات دیگر طالب جوان برگزاری دعای توسل و روضه خوانی 
با ذکر مصیبت برای ائمه اطهار)ع( بود که با کنایه سعی می شد روند مبارزات و یاد امام خمینی 

جاری باشد و گاهی آن شعر معروف خوانده می شد:
»آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست / هر کجا هست خدایا به سالمت دارش«

با خواندن این شــعر جمعیت اشــک می ریخت و با گفتن الهی آمین حرم و مسجد را به 
لرزه درمی آورد. دعاهای توسل به یک حرکت توفنده  علیه ظلم رژیم شاه تبدیل شده بود. 

ادامه مراسم های دعای توسل به ماه رمضان کشیده شد و در این ایام حال و هوای دیگر 
پیدا کرد. روز هفدهم ماه رمضان ســال ۱۳۴۳ خبر ترور حســنعلی منصور داده شد. مردم این 
اقدام انقالبیون را از اثرات و برکات دعای توســل طالب جوان و مردم دلسوخته و آه مظلومان 
می دانســتند. نیروهای امنیتی از کنترل این مراســم عاجز و درمانده شــده بودند، حتی برای 
جلوگیری از برگزاری آن مأموران اطالعات و شــهربانی با کمک کارگران شهرداری وارد عمل 
شدند و بدون اجازه تولیت تمام درهای ورودی و خروجی مسجد باالی سر حضرت معصومه)ع( 
را تیغه کردند، اما باز هم نتوانســتند آن را تعطیل کنند. روحانیون جوان با ابتکار عمل دیگر 
تصمیم گرفتند دعای توســل را به ایوان آینه و صحن بزرگ حضرت معصومه)ع( منتقل کنند 
و این گونه فرصت بهتری برای مبارزین فراهم شــد. ایام مصادف با تحویل سال جدید و تعداد 
جمعیت حاضر در صحن چشمگیر بود، طالب موفق شدند مقاله ای علیه رژیم شاه قرائت و آن 
را پخش کنند. عالوه بر آن پخش اعالمیه های متعددی به مناسبت سال نو،  در میان جمعیت از 
استقبال خوبی برخوردار شد. مأمورین گارد و نیروهای امنیتی مسلح به مردم حمله و عده بسیاری 
از طالب مبارز و جوان را دستگیر کردند، از جمله دستگیرشدگان شهید محمد منتظری بود.

روایت یاران

درنگ

تاریخ حماسه

کارنامه

 مهدی حسن زاده/  رحلت مرموز آیت اهلل 
مصطفي خمیني، فرزند امام خمینی )قدس سره( در 
آبان ۱۳5۶، شتاب خاصي به حرکت انقالب اسالمي 
بخشید که مي توان موج برخاسته از آن را آغاز قیام 
عمومي مردم دانست. مجالس یادبود متعددي در 
سراســر کشور برگزار شــد و در پي هر یک از این 
مجالس، تظاهرات گسترده اي علیه رژیم شاه به راه 
افتاد و بار دیگر امام )قدس ســره( در جایگاه رهبر 
حرکت اســالمي در جامعه مطرح شــد؛ از این  رو 
دستگاه حاکم و به ویژه شخص شاه بر آن شد تا با 
توهین به ساحت امام )قدس سره( چهره ایشان را 
در انظار عمومي مشوش کرده و با نوشتن مقاله اي 

با صراحت به آن بزرگوار توهین کند.
در اواسط دي ۱۳5۶، که پاکت ممهور به مهر 
دربار از دفتر هویدا وزیر دربار شــاه خارج مي شد، 
کســي از کارگزاران رژیم گمــان نمي برد که این 
نامــه مانند آتش به دامن رژیم شــاه بیفتد. پیک 
دربــار نامه را به داریــوش همایون، وزیر اطالعات 
و جهانگــردي داد و او نیز نامه را برای انتشــار به 
روزنامه »اطالعات« داد. مسعودي، صاحب امتیاز 
روزنامه، پس از با خبر شــدن از مفاد مقاله، آن را 
براي آینده روزنامه خطرناک یافت و نگران واکنش 
علما و روحانیون شد؛ اما در تماس هایي که با وزیر 
اطالعــات و جهانگردي و نخســت وزیر )آموزگار( 
گرفت، دریافــت برخي از مفاد تند و تحریک آمیز 

آن به خواست شاه در مقاله گنجانده شده است.
مقاله شــانزدهم دي ماه روزنامه اطالعات با 
عنوان »ارتجاع ســرخ و سیاه« با نام مستعار احمد 
رشیدي مطلق به چاپ رسید که توهین هاي آن به 
امام خمیني)ره( خشــم علما، روحانیون و طالب 

قم را برانگیخت. 
شاه دســتور نگارش »ایران و استعمار سرخ 
و ســیاه« را در حالــي داده بود کــه پیش از آن، 
مضامینش را در گفت وگــو با خبرنگار یک مجله 
آمریکایي بیان کرده بود؛ اما گزارشــي از عراق در 
این باره که »آیت اهلل خمیني در رساله عملیه خود 
سلطنت را غیر شــرعي اعالم کرده و این نظر در 
چاپ جدیدي از توضیح المسائل ایشان منتشر شده 
است.« خشم شاه را تا آن حد برانگیخت که دستور 

نگارش این مقاله را داد.
در ایــن مقاله به طور صریــح بي حجابي را 
فضیلت دانســته و حجاب، کهنه پرستي و ارتجاع 
سیاه معرفي شده و به ساحت مرجع عالم تشیع، امام 
خمیني)قدس سره( اهانت کرده و قیام پانزده خرداد 
۱۳۴2، توطئه استعمار سرخ و سیاه معرفي شده بود. 
در پي انتشار این مقاله، طالب قم با همراهي 
کسبه بازار و مردم به تظاهرات در این زمینه اقدام 
کرده و با مراجعه به منازل مراجع تقلید و استادان 

مطرح حوزه علمیه خواستار 
اعتراض و اقدام آنها در برابر 
توهین هاي رژیم پهلوي در 

این زمینه شدند.
علمیه  حوزه  مدرسان 
قم پس از اطالع از محتواي 
مقاله، در بیت آیت اهلل حسین 
اقدامي  تا  نوري گرد آمدند 
هماهنگ علیه رژیم داشته 
باشند و پس از بررسي ابعاد 
تصمیم  مســئله،  گوناگون 

گرفته شــد هجدهم دي درس هاي حوزه تعطیل 
شــود. مردم و علما صبح روز هجدهم دي ماه به 
ســمت منزل آیت اهلل گلپایگاني حرکت کردند و 
خیلي زود محوطه دروني و بیروني منزل ایشــان 
از جمعیت پر شــد. آیت اهلل گلپایگاني با چهره اي 
غمگین و افسرده وارد مي شوند. پس از اینکه ایشان 
آیه استرجاع )اناهلل و انا الیه راجعون( را مي خواند، 
بغض مردم مي ترکد و صداي گریه از هر ســو بلند 

مي شود. آیت  اهلل گلپایگاني ادامه مي دهند: »ما هم 
از وارد شدن این ضایعه بزرگ بر جامعه روحانیت و 
بر فقه و اجتهاد خبردار شدیم. اینها اشتباه مي کنند؛ 
اینها فکر نکنند ما دیگر سکوت کرده  ایم و چیزي 
نخواهیم گفت و دست بر مي داریم. اینها باید بدانند 
که اگر سر نیزه را حتي به زیر گلوي ما بگذارند، ما 

حرف مان را مي زنیم.«
ســپس راه پیمایان، در مقابل منزل مرحوم 
عاّلمه طباطبایي )قدس ســره( تجمع کردند؛ اما به 
علت کســالت عالمه، آیت اهلل 
محمد یزدي، به نمایندگي از 
طرف ایشان درباره شخصیت 
امــام خمیني)قدس ســره( و 
و  بزرگــوار  آن  مبــارزات 
در  پهلوي  رژیــم  محکومیت 
و  امام)قدس ســره(  به  اهانت 

روحانیت سخناني ایراد کرد.
گاه  آن  تظاهرکنندگان، 
در مقابــل منزل و مدرســه 
تجمع  مکارم شیرازي  آیت اهلل 
کردند و ایشان طي ســخنانی فرمودند: »مسئله، 
مســئله هتاکي نســبت به آیت اهلل العظمي آقاي 
خمیني نیست، این در واقع هتاکي به تمام مقدسات 
و به همه ماست... طالب نباید از همدیگر جدا شوند 
و باید وحدت داشته باشند. اگر بناست زنده بمانیم، 
همه باید زنده بمانیم و اگر بناســت بمیریم، همه 
باید بمیریــم، جدایي بین ما نخواهد بود.« پس از 
آن طالب به منزل آیت اهلل وحید خراساني رفتند. 

ایشان در اجتماع طالب و تظاهرکنندگان، درباره 
مســئله آزادي زن و جایگاه آن در اجتماع از نظر 

اسالم سخنراني کردند.
بازاریان قم با مشاهده حرکت حوزه علمیه، به 
حمایت از آن تصمیم گرفتند که مغازه هاي خود را 
روز نوزدهم دي باز نکنند. بنابراین، روز نوزدهم دي 
بازار تعطیل شــد. سازمان اطالعات و امنیت قم و 
شهرباني به کمک نیروهاي کمکي که از تهران وارد 
شده بودند، در سطح شهر، به ویژه در حوالي مدارس 
علمیه و مرقد حضرت معصومه)س( متمرکز شدند.

تظاهــرات در روز نوزدهــم دي ماه با رگبار 
گلوله هــا و آتش عمال رژیم پهلوي مواجه شــده 
و عده اي به شــهادت رســیدند. شهادت عده اي از 
بي گناهان قلب هاي همه را به درد آورد و مردم به 
خیابان هاي اطراف رفته و با مشــت هاي گره کرده 
شعار »از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، 

یا مرگ یا خمیني« را سر دادند.
حادثه ۱۹ دي سبب شد رژیم در عکس العمل 
حوادث قم و مهار حرکت مردم، گروهي از شاگردان 
امام راحل را به دیگر شهرها تبعید کند، ولي با این 
تبعیدها امواج نهضت از قم به دیگر نقاط کشــور 
پراکنده شد. شــعله زبانه هاي آتش قیام ۱۹ دي 
ماه مردم قم با برگزاري چهلم شــهداي قم در 2۹ 
بهمن 5۶ در شهر تبریز موجب شد تا کنترل شهر 
مدتي از دست مأموران رژیم خارج شود و بسیاری 

از مردم تبریز به شهادت برسند. 
پس از قیام ۱۹ دي ماه فراگیر شدن نهضت 
و قیام هاي پي در پي، لرزه بر پایه هاي کاخ و بیداد 
ستمشاهي انداخت؛ از این رو نظام پهلوي تمام توان 
خود را براي سرکوب مبارزات و قیام هاي مردم به 
کار گرفــت، ولي نتوانســت در مقابل مردم آگاه و 

والیت مدار ایستادگي کند.
رهبر معظم انقالب اسالمي اهمیت این رخداد 
تاریخي را چنین وصف می کنند: »اگر حادثه  نوزده 
دي قم نمي بود، آن حوادث گوناگون شهرستان ها و 
سلسله  اربعین ها که مردم را به میدان مبارزه کشاند، 
بــه وجود نمي آمد. اگــر آن تحوالت و آن حوادث 
نبود، 22 بهمن به وجود نمي آمد، انقالب اسالمي 

به پیروزي نمي رسید.«)۱۳۹0/۱0/۱۹(

بررسي قیام ۱9 دي ماه ۱۳۵6 مردم قم 

یامرگیاخمیني!
در آیینه تاریخ

پس از قیام ۱9 دي ماه فراگیر 
شدن نهضت و قیام هاي پي در 
پي، لرزه بر پایه هاي کاخ و بیداد 
ستمشــاهي انداخت؛ از این رو 
نظام پهلــوي تمام توان خود را 
براي سرکوب مبارزات و قیام هاي 
مردم به کار گرفت، ولي نتوانست 
در مقابل مردم آگاه و والیت مدار 

ایستادگي کند



 مریم زاهدي/ پاي حرف هاي 
مادربزرگ و پدربزرگ که مي نشینید، 
از قدیم ها مي گویند و زندگي هایي که 
پر بود از برکت و دل خوش و شــادي 
خوشــي هایي که بیکاري یا درآمد کم 
پدربزرگ هیچ وقت آنها را زایل یا حتي 
کم رمق نکرده بود و تا امروز هم ادامه 
دارد. اما امروز مشکالت اقتصادي یکي 
از اصلي ترین دالیلي است که موجب 
ایجاد  خانوادگي  اختالفات  مي شــود 
شــود؛ موضوعی که حتــي به یکي از 
دالیل مهم طالق در کشورمان تبدیل 
شده اســت. جوان ها به دلیل مسائل 
مادي و مالي ترجیح مي دهند ازدواج 
نکنند و آنهایي هم که ازدواج کرده اند 
همیشــه از مشــکالت مالي مي نالند. 
اما ماجرا چیســت، چرا مادربزرگ ها و 
پدربزرگ ها با درآمدهاي کمتر زندگي 
خوش تري داشتند و هیچ وقت هم در 
زندگي به بن بست نمي خوردند؟ شاید 
ما بلد نیستیم چگونه باید وضع مالي 
و اقتصادي خانواده را مدیریت کنیم. 

پاي کوه هم که نشســته باشید، 
اگر مدیریت درستي براي دخل و خرج 
خانواده نداشته باشید، پول هاي تان ته 
مي کشد. پس براي مدیریت اقتصادي 
خانواده، به ویژه در موقعیت های سخت 
که ممکن اســت به دلیــل بیکاري یا 
بیماري و دیگر مشــکالت بر خانواده 
تحمیل شود، الزم است دخل و خرج 
خانواده را بــا درایت هماهنگ کرد و 
همیشه پس اندازي هم براي روز مبادا 
در نظــر گرفت. داشــتن برنامه ریزي 
مناسب براي جور کردن دخل و خرج 
خانه ضمن آنکه مي تواند بســیاري از 
مشکالت مالي خانواده را از بین ببرد، 
یا کم کند، در شکل گیري شخصیتي 
مسئولیت پذیر و با درایت در فرزندان 
خانه هم نقشــی مؤثر دارد. اما ببینیم 
اقتصاد خانواده را چگونه باید مدیریت 
کرد و مدیر اقتصادي خانواده کیست؟

مدیر مالي خانواده 
مطابق قانون و شرع مبین اسالم، 
مسئولیت تأمین پول براي امرار معاش 
خانــواده به دوش مرد خانه گذاشــته 
شــده و مرد موظف است به همسر و 
فرزندانــش نفقه پرداخــت کند. پس 

در واقع، مســئول اصلي تأمین مسائل 
مالي خانــواده آقاي خانه اســت. اما 
اینکه ایــن پول چگونــه باید هزینه 
شود و اولویت هاي این هزینه ها را چه 
کسي تعیین مي کند، در هر خانواده اي 
مي تواند متفاوت باشــد. خانم ها اغلب 
مدیران داخلي خانواده هســتند و از 
نیازهاي تمام اعضاي خانه خبر دارند 
و تجربه نشان مي دهد که خانم ها بهتر 
مي تواننــد نیازهاي ضــروري خانه را 
اولویت بندي کنند. اما خرج خانه باید 
دست کسي باشد که مدیریت اقتصادي 

بهتري دارد؛ چه آقا و چه خانم. 

جایگاه مالي خود را بشناسید
اما براي مدیریت اقتصاد خانواده 
پیش از هر موضوعی الزم است اعضاي 
خانواده جایگاه مالي خود را بشناسند 
و خواســته ها و برنامه هاي خود را بر 
مبناي آن تنظیم کنند. براي شناخت 
جایگاه مالي کافي اســت برآوردي از 
باشیم.  متوسط درآمد خانواده داشته 
این موضوع در خانواده هاي حقوق بگیر 
آسان تر برآورد مي شود. طبیعي است، 
خانــواده اي با درآمد کم باید ســطح 
توقعــات خود را پایین بیاورد و مراقب 
باشــد گرفتار چشــم و هم چشمي با 
دوستان و خویشاوندان پردرآمد خود 
نشــود؛ چرا که این موضوع مي تواند 

زندگي شیرین آنها را تلخ کند.

از نیازهای واقعي تا نیازهای کاذب 
بین نیازها و خواســته ها تفاوت 
چشــمگیری وجــود دارد و گرفتار 
شــدن در فضاي چشم و هم چشمي 
و تجمــالت موجب مي شــود براي 
شــما نیازهاي کاذبي ایجاد شــود و 
به دنبال داشتن چیزهایي بروید که 
نه بودن شان در زندگي شما تأثیري 
دارد، نه نبودن شــان! درست همین 
وســایل غیر ضروري و لوازم لوکس 

و ســفرهاي تجمالتي هم هست که 
بخش عمده درآمــد خانواده را هدر 
مي دهــد. اما چنیــن رفتارهایي هم 
زیربناهاي عاطفــي و ارتباطي دارد. 
به بیان دیگر، وقتي شما و همسرتان 
روابط عاطفي قوي نداشــته باشید، 
ممکن است درباره شرایط مالي هم 
با یکدیگر شــفاف رفتار نکنید. باید 
ســعي کنید در حوزه مسائل مادي 
هم با یکدیگر به توافق برسید و درک 

مشترکي از آن پیدا کنید.  

نقش مهم تعامل در اقتصاد خانواده 
عشق و اعتماد موجب می شود زن 
و شوهر با یکدیگر صادق باشند و خیلی 
شفاف و بدون دروغ یکدیگر را از مسائل 
مالی خود باخبر کنند و از سوي دیگر 
نیز به واسطه همین عالقه و ارتباطات 
قوي اعضاي خانواده با یکدیگر است که 
بسیاري از خواسته هاي مالي مدیریت 
مي شــود و زن و شوهر یا فرزندان در 
برابــر یکدیگر یا در برابر پدر و مادر به 
واسطه عالقه،  احترام و تعاملي که وجود 
دارد، در بیان خواسته هاي خود مالحظه 
بیشتري مي کنند و از برخي نیازهاي 

خود چشم  می پوشند. 
بنابراین الزم است براي مدیریت 
مالي بهتــر خانواده، اعضاي خانواده با 
یکدیگر تعامل بیشتري داشته باشند. 
این مسئله به ویژه درباره مسائل کالن تر 
خانواده موضوعیــت پیدا مي کنند. به 
طور طبیعی با مشــارکت همه اعضاي 
خانــواده بهتــر مي تــوان هزینه ها را 
اولویت بنــدي کرد و براي آنها تصمیم 

گرفت. 

معادله هایي بدون استثنا
بــراي آنکه دخــل و خرج مان با 
هم جور شــود، باید همیشه خرج مان 
کمتر از درآمد باشــد. براي مدیریت 
این موضــوع در میان اعضاي خانواده 
باید همدلي و هماهنگي در میان اعضا 

وجود داشته باشد. اینکه براي همسر 
یا فرزندان تــان توضیح بدهید، درآمد 
فعلي خانواده در چه سطحي قرار دارد 
و اکنون هم راهکاري براي افزایش آن 
ندارید، اما مي توانید با همراهي و تعیین 
اولویت هــا در کنار هم با همین درآمد 
هم زندگي خوبي داشته باشید. پیش 
از هر موضوعی الزم است مدیران مالي 
خانواده که اغلــب خانم یا آقاي خانه 

هستند، به این امر پایبند باشند. 

براي روز مبادا
با تمام اینها، ممکن است شرایطي 
اضطراري هم در زندگي پیش بیاید که 
نیازمند پول بیشتري است. برای نمونه، 
ممکن اســت آقاي خانه به طور موقت 
شــغلش را از دســت بدهد یا با قبولي 
یکي از فرزندان در دانشــگاه یا ازدواج 
او خانواده حسابي در خرج بیفتد. براي 
رویارویــی با چنین شــرایطي یکي از 
راهکارها این است که به سراغ دوست 
و فامیل و آشنا بروید و از آنها پول قرض 
بگیرید یا حتي از بانک وام بگیرند؛ اما 
این شرایط هم شما را بدهکار مي کند. 
راهکار عاقالنه تري که بیشتر خانواده هاي 
موفق براي مدیریت مالي خود در نظر 
مي گیرند، آن است که همیشه بخشي 
از درآمــد خانــواده را نادیده بگیرند و 
پس انداز کنند. درست شبیه راهکاري 
کــه پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها با آن 
نه فقط مشــکالت مالي خودشان، که 
مشکالت مالي سایر اعضاي خانواده را 

هم حل وفصل مي کردند. 

درآمد بیشتر
شــاید راهکارهایي براي افزایش 
درآمد خانواده وجود داشته باشد. برای 
نمونه با بزرگ تر شدن بچه ها و سرکار 
رفتن شان آنها هم مي توانند بخشي از 
بار مالي خانــواده را به عهده بگیرند. 
بیشــتر خانم هاي شــاغل  همچنین 
درآمدشــان را براي خانــواده هزینه 
مي کننــد. افزایش درآمدهاي خانواده 
هم اگرچه دست شما را براي راحت تر 
خرج کردن باز مي کند، اما این به این 
معنا نیست که مي توانید مدیریت مالي 
خانواده را کنار بگذارید و این مدیریت 

در هر شرایطي گریزناپذیر است. 

برنامه ریزي مناســب براي 
جور کــردن دخل و خرج خانه 
ضمن آنکه مي تواند بسیاري از 
مشکالت مالي خانواده را از بین 
ببرد، یا کم کند، در شکل گیري 
با  و  مسئولیت پذیر  شخصیتي 
درایت در فرزنــدان خانه هم 

نقشی مؤثر دارد

خانواده در منطق و نگاه راهبردی 
اســالم و در فقه و اخالق اســالمی از 
جایگاه بســیار رفیعی برخوردار است 
و شــالوده فقه، اخالق و مبانی دینی 
در صیانــت از خانواده و هدایت آن به 
سمت صفا، صمیمیت، تعالی و تربیت 
درست است. اگر این نگاه بلند و راقی 
دین و اســالم درباره خانواده بخواهد 
محقق شــود، سرآغاز آن این است که 
زندگــی و ازدواج بــر اصول صحیحی 
استوار شود. پدر و مادر و اولیا در برابر 
فرزندان وظایف بسیار مهمی بر دوش 
دارند. تربیت نســل نو و جدید وظیفه 
حکومت، جامعه و همه افراد مســئول 
است؛ اما در این میان پدران و مادران 
و اولیا در خانه رســالت بسیار مهم و 
حساســی دارند. این مبحث را که در 
منظومه مباحث خانواده است، به  تدریج 
مورد توجه قرار خواهیم داد و خواهیم 
دید که اسالم و اندیشه اسالمی و فقه 
و اخالق اسالمی چه گنجینه گرانبهایی 
از توصیه هــا، رهنمودها و راهبردهای 
مهــم برای خانه و پدر و مادر در قبال 

فرزندان دارند.

تربیت فرزندان
 در سیره ائمه اطهار)ع(

پیــش از آنکه وظایف و اصول را 
بررسی کنیم، عرض می کنیم اهتمام 
دین و اولیای دین ما به مسئله تربیت 
فرزند، آن هم تربیت جامع که از نفقه 
و تأمین زندگی مادی آغاز می شود و به 
اوج تربیت اخالقی، عبادی، اجتماعی و 
سیاســی می رسد، در آیات و روایات و 
سیره نورانی ائمه هدی فوق العاده است.

امام سجاد)ع( در رساله حقوق با 
آن نگاه بلند و تعابیر بســیار زیبا یک 
مسئولیت بسیار مهم را بر دوش اولیا 
قرار می دهــد و آن را تبیین می کند. 
همین طور چند نمونه دیگر از اهتمام و 
اولویت بخشی به تربیت فرزند و توجه 
جامــع به تربیت فردی را در روایات و 

سیره مالحظه می کنیم.

دومیــن مورد که نشــان دهنده 
اهتمام فوق العاده اولیای الهی به موضوع 
سرنوشــت فرزندان و هدایت و تربیت 
جامع و درســت آنان اســت، نامه  ۳۱ 
نهج البالغه است؛ نامه ای بسیار مشهور 
که منشور بسیار مهم تربیتی حضرت 
امیرالمؤمنین علی)ع( به فرزندشان امام 
حسن)ع( به شمار می آید. آن طور که در 
تاریخ نقل شده است، امام علی)ع( پس 
از مراجعت از جنگ صفین در منزل و 
توقفگاهی به نام »حاضرین« این نامه 
را به فرزند خویش امام حســن)ع( و 
احتماالً محمد حنفیه مکتوب کردند. 
این نامه شــبیه رســاله حقوق است. 
درباره رساله حقوق هم مطابق بعضی 
از گزارش ها، باید گفت این رساله، گفتار 
امام)ع( نیست؛ بلکه نوشتار و مکتوب 
ایشــان اســت. در این نامه هم طبق 
بعضی نقل ها، »کتبها إلیه « یعنی امام 
این نامه را نوشــت و به مثابه نصیحت 
و وصیت مکتوب به فرزند گرامی شان 
سپردند. این نامه از مهم ترین نامه های 
تربیتی است که در تاریخ ما ثبت  شده 
است. اصل نامه که شامل بیش از ۱00 
توصیه و راهنمایی و تبیین معارف بلند 
الهی برای فرزندشان می شود، اهتمام 

امام)ع( به تربیت فرزندان شان را نشان 
می دهد. در کنار همه مسئولیت هایی 
که بــر دوش امام)ع( بــود، هیچ گاه 
از پرورش فرزندان شان غافل  حضرت 
نبودند و تربیت امیرالمؤمنین علی)ع( 
و حضرت زهرا)س( الگو و نمونه ای است 
کــه از رهگذر آن فرزندانی، چون امام 
حسن)ع( و امام حسین)ع( و حضرت 
زینب)س( و ام کلثوم)س( تربیت شدند 
که هر یک ستاره درخشان و خورشید 
فروزانی بودند. امام)ع( گوشــه هایی از 
این نمونه تربیت را در این منشور مهم 
تربیتی ابالغ فرمودند. ایشــان در این 
نامه که از بزرگ ترین نامه های حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( است و شاید در تاریخ 
مکتوبات ائمه نوشته ای با این طول و 
تفسیر کمتر داشته باشیم، راه و رسم 
تربیت و توجه به رشد اخالقی و معنوی 
فرزندان را از سوی پدر و مادر به همه 
می آموزند. نامه مذکور فرازهای بلند و 
مهمی دارد که به  تدریج ذیل بحث های 

آینده به آن توجه خواهیم کرد.
این نامه این گونه آغاز می شــود: 
َماِن الُْمْدبِِر  »ِمَن الَْوالِــِد الَْفاِن الُْمِقرِّ لِلزَّ
نَْیا  امِ [ لِلدُّ ْهِر الذَّ الُْعُمِر الُْمْسَتْســلِِم ]لِلدَّ
اِعِن  ــاِکِن َمَســاِکَن الَْمْوتَی َو الظَّ السَّ

َعْنَها َغــداً إِلَی الَْمْولُــوِد الُْمَؤمِِّل َما اَل 
ــالِِک َســِبیَل َمْن َقْد َهلََک  یُْدِرُک السَّ
َغَرِض اْلَْســَقاِم َو َرِهیَنِۀ اْلَیَّاِم َو َرِمیَِّۀ 
نَْیــا َو تَاِجِر الُْغُروِر  الَْمَصائِِب َو َعْبِد الدُّ
َو َغِریِم الَْمَنایَا َو أَِســیِر الَْمْوِت َو َحلِیِف 
الُْهُموِم َو َقِریِن اْلَْحَزاِن َو نُُصِب اآْلَفاِت 
ــَهَواِت َو َخلِیَفِۀ اْلَْمَوات«؛  َو َصِریِع الشَّ
این نوشته از پدری است که در آستانه 
فنا اســت، ســیطره زمان را پذیرفته 
اســت، عمر کوتاه زندگی را پشت سر 
گذاشته است، تسلیم گردش روزگار و 
حوادث عالم شده است، نکوهنده دنیا 
است، در جایگاه مردگان نشسته است 
و به زودی به آن دنیا سفر خواهد کرد. 
پدری با آن مشــخصات در وصیت به 
فرزنــدش چهارده صفــت بیان کرده 
است )برای خودشــان هفت صفت و 
برای فرزندشان ۱۴ صفت می شمارند( 
فرزندی که آرزوکننده چیزهایی است 
که به دســت نخواهــد آورد، فرزندی 
که راه هالک شــدگان را طی می کند، 
نشانه بیماری ها، مصیبت ها، آفت ها و 
آسیب ها اســت، فرزندی که جانشین 
مردگان اســت و به  ســوی آیندگان 
رهسپار است. فرزندم من تو را نصیحت 
می کنم. در حوادث عالم نگاه می کنم 

و می بینم که در آستانه لقاء خدا قرار 
دارم. در این فرصت قاعده آن است که 
من از همه چیز غافل باشم؛ اما فرزندم 
»َوَجْدتَُک بَْعِضي بَْل َوَجْدتَُک ُکلِّي «؛ تو 
را بخشــی از وجود خویش، بلکه همه 
وجود خود می دانم. پدر باید این نگاه 
بلند را نسبت به فرزند داشته باشد. اگر 
این عشق سرشار باشد، به همه شئون 
اخالقی و معنوی او توجه می کند. بعد 
می فرماید: من به  ســرعت به  سوی تو 
آمــده ام، نگرانم کــه فرصت ها از من 
ربوده شود، مریضی ها و مرگ به  سوی 
من آید، فرصت تربیت را از من بگیرد 
و نگران آن هستم که تو عمری سپری 
کنی، از دوره جوانی بگذری و بعد از آن 
امکان این هدایت و تربیت نباشد. امروز 
قلب تو قلب جوانی است و تعالیم نورانی 
را می پذیرد. از همه وقایع و حوادث عالم 
بهترین ها را برای تو برگزیده ام و آنها را 

در اختیار تو قرار می دهم.
ایــن نامه با آن صد آموزه بلند و 
آن تعابیر بلند که من گذرا از آن عبور 
کردم، نشان می دهد امام)ع( چقدر به 
این وظیفه تربیتی و هدایت فرزندانش 
اهتمــام می ورزند. حضرت علی)ع( در 
این فرازها اهمیت مســئولیت تربیت 
فرزند را تصویــر کرده اند و فرموده اند: 
فرزندان شــما پاره تــن و تمام وجود 
شما هســتند. در رســاله حقوق امام 
سجاد)ع( آمده است، شما در قبال آنها 
مسئول هستید، پرونده آنها به نحوی 
در پرونده شــما ثبت و ضبط می شود 
و وظیفه شــما آن اســت که تاریخ را 
به آنها منتقل کنید، حقایق را به آنها 
منعکس کنید و این اقدام شــما باید 
عمیــق، جامع و بموقــع و زود هنگام 
باشد؛ نباید تربیت را به منزله یک اتفاق 
و مسئولیت حاشیه ای در نظر بگیرید؛ 
بلکه باید تربیت را در متن زندگی قرار 
دهید و در موقع مناســب اقدام کنید. 
گاهی اقدام دیرهنگام موجب می شود 
فرزندان از دست بروند و در این هنگام 

فرصت ها تمام خواهند شد.
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خاتمی خوانساری/  سیدحسین   
خداوند دستورات اسالم را برای سعادت 
و کمال بشــر از طریــق پیامبر گرامی 
اسالم)ص( ابالغ کرد. اگر مفسر و مبین 
آگاه در کنار دســتورات و توصیه های 
دینی نباشد، انحراف شکل می گیرد و 
انســانی که قرار بود رستگار شود، در 
تاریکی و جهل و بدعت گرفتار شده و 

سقوط می کند. 
خداوند در ســوره نحل آیه ۴۴ 
می فرمایــد: »و ما ارســلناک اال رجاًل 
نوحی الیهم فاســئلوا اهــل الذکر ان 
کنتم ال تعلمون...« در این آیه منظور از 
اهل ذکر، اهل بیت)ع( است. همچنین 
پیامبــر)ص( در حدیــث ثقلین اهل 
بیــت)ع( و قرآن را در کنار هم معرفی 
ِّی تَاِرٌک فِیُکُم الثََّقلَْیِن َما  می کنند: »إِن
ْکُتْم بِِهَما لَْن تَِضلُّوا، ِکَتاَب اهللِ  إِْن تََمسَّ
َُّهَما لَْن یَْفَتِرَقا  َو ِعْتَرتِی؛ أَْهَل بَْیِتی َو إِن
َض«؛ ای مردم،  َحتَّی یَِرَدا َعلَیَّ الَْحــوْ
قرآن و والیت دو ثقل گرانبها هستند 
و از هم جداشدنی نیستند و اگر زمانی 
جدا شــدند، بدانید اسالم واقعی وجود 
نــدارد. ثقــل در لغت به معنــای بار 
سنگین یا عمل ســنگین آمده است، 
همچنین می توان مفهومش را دو چیز 
بســیار گرانبها و با ارزش دانســت. در 
طول تاریخ هر بدعتی در دین اســالم 
ایجاد و به مذهب های جعلی، انحرافی 
و گروه های التقاطی، افراطی و ســلفی 
منجر شــده، به دلیل جدایی قرآن از 
مفســر حقیقی اش بوده است. روایات 
فراوانــی در مورد عمل به دســتورات 
قرآن به دست ما رسیده است، اّما این 
عمل بدون پشتوانه علمی اهل بیت)ع( 

آسیب به دین و دیندار است. 
کســانی که در حدیــث ثقلین 
»عترت« معرفی شــدند، همان امامان 
پــس از پیامبر)ص( هســتند. بیش از 
چهار هزار روایــت از پیغمبراکرم)ص( 
درباره دوازده امام)ع( به دست ما رسیده 
است، تعداد روایاتی که درباره حضرت 
مهدی)روحی فداه( وجود دارد، در زمینه 
هیچ حکمی در اسالم وجود ندارد. بیش 
از ده هزار روایت از اهل تسنن و شیعه 
دربــاره دوازده امــام، از جمله حضرت 
مهدی)عج( موجود است. بی توجهی به 
دستورات دین و اهل بیت)ع( نتیجه ای 

جز عدم سعادت ندارد.

شروعانحرافدردین آیت اهلل مشکینی می گوید: طریقت سالکان به این صورت است که کاًل باید تالش کند کلیه صور و موهومات را از آینه نفس محو کرده و فکر را فقط در نیستی 
و عدم محصور کنند و مراد از فکر در عدم، عدم استقالل خود است و گفته عرفا که »همه چیز غیر حق معدوم است« همین است؛ یعنی همه چیز به او موجود 

است. در توحید افعال، فاعل حق است و در توحید صفات و اسماء، سمع و بصر و سمیع و بصیر از باب مثال صفات و اسمایی است که از اوست، نه از اشیاء...

همهچیزغیرحق
معدوماست

 دکتر مجید ابهري/ 
خانواده اي  ما  پرســش: 
مذهبي هســتیم و همه افراد 
نمــاز و عبادت  اهل  خانواده 
هستند، البته به جز تنها برادرم! 
حاال دختر ۱۳ ساله ام هم نماز 
نمي خواند، لطفاً راهنمایي کنید 

باید چه کار کنم؟
عبادات  انجام  درباره  پاسخ: 
و امور شرعي براي سنین زیر سن 
تکلیف نباید کودکان را به اجراي 
اعمال و عبادات مجبور کرد؛ بلکه 
باید بــا ارائه الگوهاي درســت از 
انجــام عبادت آنهــا را به این کار 
تشویق کرد. از راهکارهاي تشویق 
فرزندان به انجــام عبادات و امور 
شرعي آن است که عبادت او را در 
برابر اقوام و آشنایان بیان کنید و 
برابر  همین طور ضمن تشویق در 
انجام امور شــرعي مانند خواندن 
نمــاز، برایش هدایایي را به عنوان 
جایزه تهیه کنید. تنبیه یا اجبار یا 
بدگویي از افرادي از فامیل که نماز 
نمي خوانند مي تواند نتایج معکوسي 
داشته باشد. باید سعي کنید کمتر 
بــا این گونه افراد ارتباط داشــته 
باشــید و در عوض با کساني رفت 
و آمد کنید که اهل نماز و عبادت 
هستند. درباره این دختر خانم هم 
پدر و مادر باید بدانند که تنبیه و 
سختگیري نتیجه عکس مي دهد، 
باید با تشــویق و زبان شــیرین و 
محبت و روابط دوســتانه و رفت 
و آمد با خانواده هایي که کودکان 
هم سن و سال او را دارند و همگي 
نمازخوان و متدین هستند، در وي 
انگیزه ایجاد کرد. به هیچ وجه نباید 
دربــاره نماز نخواندن او در حضور 
دیگــران صحبت کنیــد، این کار 

سبب بروز لجاجت مي شود.   
صبح  »زندگی«  گــروه   
صادق آماده است تا پلی بین 
شــما خوانندگان با مشاوران 
خبــره و امین ایجــاد کند. 
سؤاالت خود را از طریق سامانه 
ما  برای  پیامک ۳۰۰۰99۰۰۳۳ 

ارسال کنید.

نمازخوانکردنکودکان زنانآفرینندههمهتحوالتوانقالبها
قــرآن کریم در آیاتی از ســوره  »تحریم« 
زنان مؤمن و زنان کافر را ضرب المثل برای اهل 
ایمان ذکــر می کند؛ چرا که زن مؤمن و متقی، 
خاستگاه و منشأ ظهور جامعه  ایمانی و زن کافر 
و مشرک، منشأ جامعه  کفر است. در قرآن کریم 
خدای متعال برای نمونه  کامل ایمان و کفر زنان 

را مثال می زند. 
از منظر ابن عربی، خداوند زن را آفرید تا آدم 
عشق را بیاموزد و حسن و عشق را همزاد یکدیگر 
آفرید. زن خالق عشق است و عشق در نهاد مرد، 

معنویــت می آفریند. همان گونه که خداوند خود را در آینه مخلوق می نگرد، مرد 
هم خود را در آینه  زن می شناسد و می بیند و به عین ثابته  خود معرفت حاصل 
 می کنــد و این معرفت خود به معرفت رّب می انجامــد. رّب هر کس عین ثابته

  اوست.
در اینجا متوجه وجود دو دیدگاه کاماًل متمایز نسبت به نقش زن در جهان 
می شــویم. دیدگاه اهل ظاهر از متدینان که زن را عامل وسوســه  شیطان و آلت 
دســت او می دانند؛ این دیدگاه در حکایت رانده شــدن آدم و حوا از بهشت و در 
حکایت خلقت زن از دنده  چپ مرد مورد تأکید بوده است. دیدگاه دوم که تصویر 
کاماًل متفاوتی از او به دســت می دهد و زن را نوعی هدیه و رسول الهی می داند 
که برای دست گیری مرد و چشاندن مزه  عاشقی به او فرستاده  شده و پل عبوری 
برای رسیدن به  حقیقت است و نه  تنها راهزن نیست که راهنمای اوست و نه  تنها 

بستر گناه نیست که بستر کمال انسان است. 
کتاب »ئافرت: زنان آفریننده همه تحوالت و انقالب ها« نوشته  سیده نرگس 
میرعالی، نقــش زنان را در عرصه ها و زمان های گوناگون تاریخ حیات بشــریت 

بررسی می کند.
آفرت )ئافره ت( یک واژه اصیل زبان کردی است که به زنان و دختران جوان 

نسبت می دهند و در زبان فارسی به معنای »آفریننده« است.
این کتاب از سوي بنیان مرصوص در سال ۹۶ وارد بازار نشر شده است. 

اقتصاد خانواده را چگونه مدیریت کنیم؟

دودوتاچهارتایيبرايمدیریتدخلوخرجخانه

مهمتریندستوراتتربیتیائمه)ع(
گفتاری از آیت اهلل علیرضا اعرافی

سراج

راه نرفته

 سعیدبن عاص ـ ۱
همنامپدربزرگ!

  سعید بن عاص  بن سعید بن عاص)ابی احیحه( بن امیه مادرش ام کلثوم، دختر 
عمرو بن عبداهلل عامر بن لوی اســت. او در همان سال هجرت حضرت رسول)ص( 

متولد شد. 
پدر بزرگ او هم سعید بن عاص نام دارد که معروف به »ابواَُحیَحه اموی« بود و 
از بزرگان قریش و از خاندان بنی امیه و از دشمنان سرسخت پیامبر)ص( در مکه به 
حساب می آمد. ابواحیحه از استهزا کنندگان پیامبر)ص( بود که برخی آیات قرآن، 
مانند آیات ۱۹ـ 20 سوره نجم درباره وی نازل شده است. ابواحیحه در سال اول 

یا دوم هجرت در ۹0 سالگی در طائف بر اثر بیماری درگذشت. 
فرزندان ابواحیحه، خالد، عمرو و حکم اسالم آوردند و عاص و احیحه، دیگر 
فرزندانش بر شرک ماندند و در غزوه بدر به سال دوم هجری به دست مسلمانان 
کشته شــدند که آن زمان سعید کودکی بیش نبود. برخی کشنده عاص را امام 
علی)ع( دانسته اند.  سعید که تنها پسر وی بود نه تنها به دلیل اینکه تنها وصی 
پدر خود در خانواده اش بود که اشــرافی بودند؛ بلکه به دلیل سخاوت، فصاحت و 

دانشش به سرعت اعتبار پیدا کرد.
وی بسیار مورد توجه عثمان بود تا جایی که عده ای نوشته اند سعید یتیم بود و 
در پناه عثمان بزرگ شد. او بعدها تحت عنایت همین توجهات با دو نفر از دختران 
عثمان به نام های مریم و ام عمرو ازدواج کرد. البته برخی دیگر اعتقاد دارند او در 
خانه عمر بزرگ شد. عمر نیز در دوران خالفت خود به سعید توجه خاص داشت.
عمر در زمان خالفتش ضمن جست وجو از قریش سراغ او را گرفت که او را 
از شام به مدینه آوردند. عمر به او گفت: برادرزاده! سخت کوشی و پارسایی تو را 

شنیده ام، تالشت را بیشتر کن که خدایت خیر بیشتر دهد.
روزی عمربن  خطاب به سعید گفت: »تو را چه می شود که از من روگردانی، 
گویا چنین می پنداری که پدرت را من کشته ام؛ او را علی  بن  ابی طالب کشته است. 
سعید گفت:  ای امیرالمؤمنین بر فرض که تو او را کشته بودی، تو بر حق بودی و 

پدرم بر باطل و این سخن، عمر را از او راضی و خشنود کرد.«
روزی ســعید پیش خلیفه آمد و از او تقاضا کرد مقداری بر زمین خانه اش 
که در ناحیه بالط و همراه زمین های عموهایش در عهد پیامبر)ص( بود، بیفزاید. 
عمر به خانه سعید آمد و بر زمین خانه مقداری افزود و با پای خود برای  او خطی 
کشید. سعید راضی نشد و تقاضای مقدار بیشتری کرد و گفت: بیشتر به من زمین 
بدهید که زنان و فرزندان من بسیارند. خلیفه از این کار استنکاف کرد، اما به او 
وعده داد به زودی پس از من کسی حاکم می شود که رعایت پیوند خویشاوندی 
تو را خواهد کرد. به گفته سعید خلیفه سوم رعایت پیوند خویشاوندی را کرد و 

خواسته مرا برآورد.
در ســال 25 هجری بــه همــراه قریشــیانی، همچــون عبداهلل بن زبیر، 
عبدالرحمن بن حارث و با همکاری اشخاصی از انصار، مانند زیدبن ثابت مأموریت 
یافت که نسخه هایی با خط کوفی از قرآن تهیه کند تا با ارسال آنها به شهرهای 
بزرگ آن روز دنیای اسالم، به اختالف قرائات اصحاب پیامبر)ص( از قرآن خاتمه 
داده شــود. او برای این کار از مصحف های بسیاری از یاران پیامبر)ص( از جمله 
مصحفی که حفصه همسر محمد در اختیار داشت، بهره برد. او همچنین با خاندان 

مروان بن حکم رابطه داشت و دختر مروان به نام ام البنین را به زنی گرفت.
بــه نقل از کتاب »الکامل« ســعید بن عاص از آن گروهــی بود که به دلیل 
مشورت نکردن ابوبکر با علی، با تأخیر و تعلل و پس از چند روز از گذشت سقیفه 

با ابوبکر بیعت کرد.

آیینه خواص

یار مهربان 

دریچه

ازسفیدیچفیهتاسیاهیچادر
کاربری به نام محدثه بانو در فضای مجازی 
نوشت: »من چادر بر سر دارم و تو چفیه بر شانه... 
و چه حکایت غریبی اســت میان این چفیه و 
چادر... از سپیدی چفیه تو تا سیاهی چادر من 
جاده ای است به سرخی خون، جاده ای که عفت 
مــرا وامدار غیرت تو می کند... غیرتت اگر نبود 
چادرم کجای این زمانه بود؟! تو که چفیه بر شانه 

می اندازی من چادرم را محکم تر می گیرم، نکند چادرم شــرمنده چفیه ات شود! 
نکند یادم برود که دست از جانت کشیدی تا دست نامحرمی به چادر من نرسد!
نکند یادم برود که چشم بر آرزوهایت بستی تا چشم آلوده به هوسی حتی 

خیال جسارت به دختران سرزمینت را هم نکند!
نه من یادم نمی رود، هرگز یادم نمی رود که سرخی خونت را به سیاهی چادر 

من به امانت داده ای...
اگر چفیه تو سجاده آسمانیت شده، پس چادر من هم می تواند بال آسمانی 
من شــود... چفیه ات را بر شانه هایت بینداز، سربند »یا فاطمه« ات را بر سر ببند، 
دل به جاده آســمانی ات بزن که دوباره می خواهند چادر از ســر دختران فاطمه 

بکشند... دوباره می خواهند میراث مادرت را به تاراج ببرند...
دل به جاده بزن که سیاهی چادر من در گرو سپیدی چفیه توست برادرم...«



 حسن ابراهیمی / زینب گونه 
زیســتن امروز هم ممکن است. 
به  6۱ هجری  عاشــورای  اگرچه 
واسطه یاران بصیر امام حی تکرار 
نمی شود. اما باز فرصت هایی طالیی 
وجود دارد که بانویی در تداوم جهاد 
اصغر مردانی همچون سیدنورخدا 
کند؛  زینب گونه صبر  موســوی، 
صبری سخت. سیدنورخدا احتضار 
شهادتش ۱۰ سالی طول کشید و بانو 
»کبری حافظی« برای سیدنورخدا، 
هم همسر بود و هم پرستار و برای 
فرزندانــش، هم مادری  کرد و هم 
پدری و آخر هم همسرش سر بر 
دامن او به مقام شــهادت رسید. 
۱۰ سال سر  حافظی صبورانه  بانو 
همســر و یارش را بر دامن گرفت 
تا در نهایت به عشقش و به دیدار 

معبود نائل شد. 
همه  ســیدنورخدا  شهادت 
ماجرا نیســت، بخش کوچکی از 
یک حماســه بزرگ است. بخش 
بزرگش رسالت زینبی بانو  حافظی 
اســت. در ادامه پای صحبت های 
این بانوی جلیله در اربعین شهادت 
همسرش نشســتیم که در ادامه 
متن این صحبت ها تقدیم نگاه تان 
که احتماالً با اشک شسته خواهد 

شد، می شود.
متــن پیش رو بــا همکاری 
آقای  اقوام شهید، جناب  از  یکی 
سیدحسین رئوف ضبط و با تالش 
همکاران مــا در هفته نامه تنظیم 

شده است.
***

* خانم حافظــی در ابتدا از 
شهید سیدنورخدا و وضعیتی که 

برایش پیش آمد، بفرمایید.
همســر من ۱۷ اســفند ۱۳8۷ 
در درگیــری با گروهک تروریســتی 
عبدالمالک ریگی در شــرق کشور در 
اســتان سیستان وبلوچستان در نقطه 
صفر مــرزی مجروح شــد و در زمان 
مجروحیت همان طــور که هموطنانم 
تصاویــر مجروحیت ســیدنور خدا را 
در تلویزیون و در رســانه ها و فضاهای 
مجازی بارها دیدنــد، هیچ کس باور 
نمی کرد ســیدنورخدا زنــده بماند و 
ایشان را شهید اعالم می کنند. پس از 
مدتی متوجه می شوند نبض سید نورخدا 
می زند. اعالم می کنند آقا ســید زنده 
است. ایشــان را با سختی های فراوان 
از کوه های صعب العبور و پل شکســته 
خاتم االنبیاء)ص(  بیمارســتان  به  الر 
زاهدان منتقل می کننــد. با توجه به 
اینکه پزشــکش هیچ  امیدی به زنده 
ماندنش نداشت، فقط با امید و با توکل 
به خدا جراحی می شود. بعد از سه ماه 
که در آی سی یو بود، پزشک معالجش 
آقای دکتر کشــمیریان به من اطالع 
داد که آقا سیدنورخدا دیگر به زندگی 
عادی برنمی گردد و در حالت کما باقی 
می ماند. بعد از ۱0 سال از ایشان تشکر 
می کنم. خیلی برای آقا ســید تالش 
کردند که مشکلی نداشته باشد. برخی 
پزشکان می گفتند، یک سال و برخی 
هم می گفتند ۹ ماه دیگر زنده می ماند. 
برای من آن روزها یک روز هم یک روز 

بود، چه برسد به یک سال.

نگه  منزل  در  را  ایشــان   *

می داشتید؟
 من می خواستم آقا سیدنورخدا 
هر طور هســت به منزلش برگردد. آقا 
ســیدنورخدا برکت بود، اعتقاد داشتم 
نفس کشــیدنش برای منزل، شــهر، 
استان و وطنم متبرک و مبارک خواهد 
بود. خدا را شکر آقا سید به منزل منتقل 
شدند. شــاید روزهای اول کسی فکر 
نمی کرد که من با عالقه بسیار شدیدی 
که به همسرم در زمان سالمت داشتم، 
تاب بیاورم و بتوانم حتی یک ماه از او 
پرستاری کنم، اما دستور از جای دیگر 
صادر شــد، اینجا دیگر مسئله عشق و 
عاشقی و احساس و همسرداری نبود. 
اینجا دیگر کسی به من فرمان می داد 
که تو باید از امروز به بعد الگوی زندگی 
خودت را در صبر و بردباری و در مبلّغ 
شدن دین اسالم دفاع از والیت حضرت 
زینب)س( قرار بدهی و زینب گونه رفتار 
کنی. باید منزل و محل نفس کشیدنش 
را یک مکان عمومی و مکان فرهنگی 
کنم تا بــرای همه عزیزانی که دلداده 

شهدا هستند، مأمن باشد. 

* این سال ها چگونه گذشت؟
خــدا را شــکر می کنــم آقــا 
سیدنورخدایی که قرار بود بعد از یک 
سال برود، شاید مأموریتش تمام نشده 
بود و شــاید به یک طریقی مأموریت 
به همســرش واگذار شــده بود. شاید 
نفس هایش به ســختی بــاال می آمد 
و شــاید بارها و بارهــا نفس های آقا 
سیدنورخدا به شــماره می افتاد، ولی 
خداوند خواســته بود آقا سید بماند تا 

نور شود و برکت.

* منظورتــان از این برکت و 
نوری که اشاره کردید، چیست؟

 نوری برای هموطنانم. برای همه 
آنهایی که به قول خودشان آمدند زیارت 
آقا سید. شاید خیلی از اینها با فرهنگ 
جهاد و شهادت چندان آشنا نبودند. با 

این حال آمدند زیارت.
خیلی ها آمدند زیارت سیدنورخدا 
کــه حتی فرهنگ ایثار و شــهادت را 
نبودند،  با شهدا دوست  نمی دانستند. 
اما اینجا دیگر دوســت شهیدی پیدا 
کرده بودند که نماینده شهدا شده بود. 
اینجا کنار آقا سیدنورخدا از کل کشور 
می آمدنــد و من به همه آنها می گفتم 
تا وجود پربرکت آقا ســیدنورخدا این 
امانت الهی هســت،  بهره ببرد. هر روز 
در منــزل ما بحث از یک شــهید بود. 

شهیدی را معرفی می کردیم. این سه 
چهار سال آخر که بحث شهدا به فضای 
مجازی و رسانه ها هم کشید، دوشادوش 
خبرنگاران برای معرفی شهدا و آقا سید 
به عنوان نماینده شهدا تالش کردیم. 
بحث از آقا سید نبود، آقا سید اینجا یک 
نماد بود؛ نمادی از شــهدایی که رفته 
بودند. شهدایی که در هشت سال دفاع 
مقدس و بعد از آن شــهید شده بودند 
و جوانانی که آن موقع را ندیده بودند، 
حاال می توانستند از آقا سید بهره ببرند.

* شما معتقدید آقا سید چراغ 
هدایت بود، شما در این مسیر چه 
نقشی داشتید و چه بهره ای بردید؟

آنهایی که در زمان جنگ شهید 
شــدند، خانواده های شان می دانستند 
برگشتن شــان از جبهــه پنجاه پنجاه 
است. خوشا به حال آنهایی که شهید 
شدند. شــهدا عزیزند. خوش به حال 
آنهایــی که در زمانــی هم که جنگ 
نیست شــهادت نصیب شان می شود. 

این یک مسئله است.
 وقتی وقایــع کربال و صحبت ها 
و خطبه هــای دشمن شــکن حضرت 
زینب)س( در عصر عاشورا را می شنیدم، 
از اینکه حضرت زینب)س( از حزن و 
اندوه و غم از دست دادن بهترین برادر 
و دیگــران برادرانــش و برادر زاده ها و 
پســران خود حرفی نمی زد، در حالی 
که عزیزانش جلوی چشمانش شهید 
شده بودند، اما مانند یک شیر ایستاد. 
چقدر قشــنگ گفتند کــه »کربال در 
کربال می ماند اگر زینب نبود.« حضرت 
زینــب)س( در آن شــرایط می گفت 
جــز زیبایی ندیدم، کار مــن در برابر 
ایشــان چون قطره بــود مقابل دریا. 

چه شب هایی که در کنار سیدنورخدا 
تــا صبــح نمی خوابیدم و پرســتاری 
می کــردم. تعلقات را رها کرده بودم و 
پرســتاری می کردم. پرستاری من از 
آقا ســیدنورخدا در مرحله دوم به اوج 
رســیده بود. من فقط می خواستم پل 
ارتباطی که به وســیله آقا سیدنورخدا 
بین مــن و او و بندگان خاصی که در 
طول این ســال ها آمدند، مســتحکم 
باشد. من گاهی شب ها برای چشم هایم 
مرثیه می خواندم. چشم هایم احتیاج به 
خواب داشت، اما قرار نبود که بخوابند. 
من خیلی آقا سید را روی تخت قسم 
می دادم که کاری کند جوان های ما و 
آنهایی که از فرهنگ اســالم،  انقالب، 
ایثار و شــهادت دور شده اند، برگردند. 
خیلی ها آمدند منزل ما که شــاید از 
نظر وضع ظاهری واقعاً به این فرهنگ 
نزدیک نبودند، اما با دیدن آقا ســید 
منقلب شدند و من اینجا هر چقدر که 
توانستم استفاده کردم. برای کسی گریه 
نکردم و ابراز اندوه نداشتم. از همسران 
جوانــی می گفتم کــه در اوج جوانی 
شوهرهای شان شــهید شده بودند، از 
بچه های کوچکی که پدران شان شهید 
شدند و در حسرت دیدار پدر ماندند و 
اینکه ما باید به انقالب و نظام خود و به 
قرآن افتخار کنیم، افتخار کنیم که یک 

سرباز کوچک برای آقا هستیم. 

* حال که آقا ســید به فوز 
عظیم شهادت نائل شدند، شما چه 

سخنی دارید؟
امیدوارم این صحبتم به حضرت 
آقا برسد. من روز شهادت آقا سید نور 
خدا هم گفتم که خدایا این قربانی را از 
ما بپذیر، آقا امام زمان)عج( این قربانی 
را از مــا بپذیر و آقــا اباعبداهلل)ع( این 
قربانی را از ما بپذیر و اینجا خطاب به 
رهبرم می گویم؛ شما موالی ما هستید، 
شما رهبر ما و آقای ما هستید. فرزندان 
من این حس را ندارند که پدرشان دیگر 
نیســت؛ چرا که آقــا را مثل پدر خود 
می بینند. از ایشان می خواهم برای ما 
دعا کنند. با صالبت می گویم آقا من یک 
پسر دارم، اسمش سیدمحمد و فرزند 
سیدنورخدا است. روح پاک آقاسید نور 
خدا در کالبد این بچه هست، هر زمانی 
که امر کنید فرزندم را می فرستم برای 
اســالم جان فدا کند. هر زمانی که امر 
کنید همچون اســماعیل، محمدم را 
به قربانگاه مــی آورم و حاضرم در راه 
والیت، در راه سربازی امام زمان)عج( 

شهید شود. شهادت هر کسی در منزل 
سخت اســت. ولی سخت تر این است 
که دینت در خطر باشــد، یا که قلب 
آقا ناراحت باشــد. من امروز می گویم 
تمــام ناراحتی ها و دلتنگی های رفتن 
رفیق ۱0 ســاله ام و رفیق شــب های 
پرستاری ام را کنار می گذارم و می گویم 

فدای سر شما آقا. 

* همسر شما در واقع در راه 
به شهادت  تروریست ها  با  مبارزه 
رسید، به عنوان یک مدافع وطن، 
پیام شما به تروریست ها چیست؟

 همین جا به همه تروریست های 
عالــم اعالم می کنم؛ شــما اگر معنی 
تــرور را نمی فهمید، بدانیــد که اگر 
تروری و تروریســتی در جهان هست، 
این تروریســت خود آمریکا، عربستان 
و کشــورهایی هســتند که هم از این 
اقدامات حمایت می کنند و هم اینکه 
می خواهند فرهنگ ایثار و شهادت را 
در کشور ما کم رنگ کنند. بزرگ ترین 
قربانی ترور همین جوان های ما هستند 
که عاشقانه برای دفاع از وطن و دفاع 
از ناموس به مرزها رفتند و به دســت 
عوامل شــما به شهادت رسیدند و چه 
مدافعان حرم که برای اعتالی کلمه اهلل 
و آماده ســازی ظهور فراتــر از مرزها 

جنگیدند.

* از مدافعــان وطن گفتیم، 
امروز شما هم با همسران شهدای 
مدافع حرم هم درد شدید، خطاب 
عزیزان چیست؟ چه  این  به  شما 

حرفی با آنها دارید؟
درود می فرســتم به روح پرفتوح 
تمامی شــهدای مدافع حرم و شهدای 
مظلومی کــه خارج از کشورشــان و 
غریبانه فدایی حضرت زینب)س( شدند. 
از طرف آقا محمد پســرم می گویم که 
»کلنا عباســک یا زینب)س(«. درود 
می فرستم به روح پرفتوح حضرت امام 
خمینی)ره(؛ همان امام عزیزی که یادم 
هست ما لرستانی ها وقتی می خواستیم 
یک صحبتی را به دیگران بفهمانیم که 
واقعاً داریم جدی می گوییم و دروغی 
در صحبت های مان نیست، به جان امام 
خمینی)ره( قسم می خوردیم و سالمی 
که بوی آقا سید را از فضایی که در آن 
زندگی کرد و به شهادت رسید می دهد، 
به رهبرم به رهبر امت اسالم به رهبری 
که آقا ســیدنورخدا تــا آخرین لحظه 

سربازش بود، نثار می کنم.

* در پایان اگر نکته ای هست، 
بفرمایید.

 آقا سیدنورخدا موسوی خودش 
خبر شــهادتش را با خوابی که یکی از 
همکارانــش دیده بود، اعالم کرده بود 
و گفته بود، من در شــب رحلت جدم 
رسول اهلل)ص( و در شب شهادت امام 
حسن مجتبی)ع( برای همیشه از تخت 
بلند می شوم و به من نوید بهشت دادند 
که خدا را شکر می کنم. آقا سید، هم در 
دورانی که سرپا بود و هم در دورانی که 
روی تخــت افتاده بود، به نحوی دیگر 
ســرباز والیت و اسالم بود و این برای 
من که همســرش و در کنارش بودم، 

افتخار است.
از خدا می خواهم که توفیق دهد 

بازمانده خوبی برای او باشیم. 

مشقکربال
 علیرضا جاللیان/  موضوع 
عملیات کربالی ۴ که به تازگی در 
یکــی از پیام های )توئیت( فرمانده 
وقت ســپاه بخش ناقصــی از آن 
مطرح شــد، به یک مسئله تبدیل 
شده و بسیاری از افراد جنگ نرفته 
یا غرض ورز، از نقص این پیام بهره 
سیاسی خود را بردند. اما جدای از 
آنکه سرلشــکر رضایی در این پیام 
چه گفته و چه ایرادی به این بیان 
ناقص وارد است، ذکر چند نکته الزم 

و ضروری است.
اول اینکــه، تقریبــاً عمــده 
عملیات هــای بــزرگ دوران دفاع 
مقدس به دالیلــی به تمام اهداف 
از پیش تعیین شده خود نرسیدند 
و به قول ســردار سلیمانی حجمی 
از لــو رفتگی در غالــب آنها بوده 
اســت. بخشــی جزو عملیات های 
موفــق بودند و در بخشــی هم با 
در  کربــالی ۴  در  و  عدم الفتــح 
ســاعات اولیه مرحله اول عملیات، 
با شکست مواجه شدیم که یکی از 
سخت ترین شکست های دوران دفاع 
مقدس تا آن زمان و حتی تلخ تر از 
عقب نشینی های پنج ماه آخر دفاع 
مقدس از فاو و جزیره مجنون بود. 
به همین دلیل در همان دوران و در 
سال های بعد صحبت چندانی از این 

عملیات نمی شد. 
عوامل این شکست که درسی 
برای پیروزی های بعدی شد، متعدد 
اســت. از انتقام آمریکا در ماجرای 
مــک فارلیــن بــا دادن اطالعات 
دقیــق از وضع نیروهــای ایران تا 
عوامل داخلی نفوذی و غرور ناشی 
از عملیــات ظفرمنــد والفجر 8، 
همه سبب شــد در بدترین وضع 
غواص  گردان های  نفوذ  محورهای 
خط شــکن برای عراقی ها کاماًل لو 
برود و بســیاری از خط شکنان این 
عملیات )عده ای کــه حدود هزار 
نفر( در تیررس مستقیم سنگرهای 
تیرباری قرار بگیرند که برای همین 
منظور ساخته شــده بود؛ عده ای 
که به شهادت رسیدند و بعضاً هم 
پیکرهای پاک شان بازنگشت. در پی 
شکست این عملیات که در ساعت 
سوم بعد از شروع اعالم شد، حتی 
برخــی یگان هایی کــه در مراحل 
بعدی قرار بود به خط بزنند بدون 
اینکه وارد مرحله عملیاتی شــوند، 
درگیر حمله شــیمیایی شــدند، 
مجروح دادند و عقب نشینی کردند.

نکته دیگری که پیشتر هم به 
آن اشــاره شد، موضوع کمک های 
اطالعاتی خاص آمریکایی ها به عراق 

در این عملیات بود.
غرور و ضعف ایمان فرماندهان 
و رزمنــدگان در آماده ســازی این 
عملیــات نیز نبایــد از نظرها دور 
داشته شود. پس از عملیات والفجر 
8 غــروری کاذب همه را در حوزه 
طراحــی و توانایی رزم فرا گرفت و 
عملیات کربالی ۴ این درس بزرگ 
را داشت که قدرت رزمندگان اسالم 
نــه در تجهیزات، بلکــه در میزان 

اتصال به قدرت الهی است.
اما مسئله مهم اینجاست که 
این تجربه و پیام شکست به سرعت 
از سوی فرماندهان سپاه درک شد 
و تصمیم بــرای عملیات جدید و 
خلق حماسه کربالی 5 با رمز »یا 
فاطمه الزهرا)س(« در ایام فاطمیه 
رقم خورد و دو هفته بعد به مدت 
۷2 روز »سپاه کربال را در شلمچه 

مشق کرد«.۱  
ـــــــــــــ

۱ـ اشــاره به یادداشت رهبر معظم 
انقالب بر عملیات کربالی 5
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همسر شهید مدافع حرم »محرم علیپور«

حضورمعنویشهیدرادرکنارمحسمیکنم
 زینب محمودی / شهید »محرم علیپور« از 
مدافعان حرم آل اهلل بود که در نبرد با پیروان اسالم 
آمریکایی و مزدوران وهابی سعودی در دفاع از حرم 
حضرت زینب)س( چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در 

منطقه ملیحه سوریه به شهادت رسید. 
»فاطمه هنرپرور«، همســر شــهید می گوید: 
»محرم ســوم اردیبهشت ۱۳5۴ در روستای قراچه 
محمد شهرستان مرند به دنیا آمد. سال ۱۳80 ازدواج 

کردیم و خدا دو فرزند پسر به ما عنایت کرد. ما در یک روستا زندگی می کردیم و 
از پیش یکدیگر را می شناختیم. سال 80 که ازدواج کردیم، محرم پاسدار و در تیپ 
امام زمان)عج( شبســتر مشغول خدمت بود. از سختی های زندگی با یک نظامی 
اطالع داشــتم و همسرم همیشه مرا به صبر و تحمل دعوت می کرد. روستای ما 
در جنگ تحمیلی شهید بسیاری داده بود و با واژه شهید و شهادت ناآشنا نبودیم. 
همســرم به شهید مهدی باکری عالقه فراوانی داشت و همیشه به من می گفت 
دعا کن شهید شوم. وقتی مصاحبه های همسران شهدا از تلویزیون پخش می شد، 
می گفت تو روزی همســر شهید می شوی، ببین همسران شهدا چطور مصاحبه 
می کنند! مــن از حرف هایش تعجب می کردم. محرم از ابتدای نامزدی مان تمام 
خاطرات را در دفتری یادداشــت می کرد. در صفحه ای از دل نوشته هایش نوشته؛ 
خدایا! دل فاطمه پاک اســت، دعاهایش درباره بنده حقیر را بپذیر و شــهادت را 
قسمتم کن. می گفت بعد از شهادتم مانند حضرت زینب )س( باش و زینب گونه 

و با فصاحت آرمان  و اهدافم را ترویج کن. 
همســرم تعزیه خوان بود. در شــبیه خوانی نقش عمر سعد را بازی می کرد. 
می گفتم چرا ایــن نقش را بازی می کنی؟ می گفت نمی توانم مظلومیت امام)ع( 
را بازی کنم. می خواهم وقایع عاشورا را از این منظر ببینم. به یکی از دوستانش 
گفته بود باید پرچم حضرت عباس)ع( را در حرم حضرت زینب)س( نصب کنیم. 
رو به حرم عقیله العرب کرده و گفته بود: »ما همه عباس توییم یا زینب)س(. ما 
نمی گذاریم دوباره به اســارت بروی.« هر وقت حرم می رفت حالش طور دیگری 

می شد.
از ســال ۹2 به سوریه می رفت. فرمانده نیروهای زرهی و آموزش نیروهای 
عراقی را بر عهده داشت. آخرین بار که به مأموریت رفت از من خواست از ته دل 
برایش آرزوی شــهادت کنم. هر بار که به مأموریت می رفت و می آمد به شوخی 
می گفتم این بار هم شهید نشدی و برگشتی؟! به من می گفت بادمجان بم آفت 
ندارد، ولی من باالخره شهید می شوم. محرم چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ در 
روند یک عملیات در یک و نیم کیلومتری حرم حضرت زینب)س( به علت برخورد 
مستقیم ترکش به گلو و دست راستش به شدت مجروح شد. ۹ ماه در کما بود و 
سپس به شهادت رسید. ۱۳ سال با او زندگی کردم. مردی باایمان، خوش اخالق 
و شوخ طبع بود. در منزل کمک حالم بود. به فقرا و نیازمندان رسیدگی می کرد. 
هیچ وقت نمی توانست ظلم به مظلوم را تحمل کند و همین ویژگی اخالقی اش 
سبب شد به سوریه برود و به داد مظلومان و عمه مظلوم و غریب سادات برسد.

من حضور معنوی شــهیدم را کنارم احساس می کنم. آن زیبایی که بعد از 
شهادت همسرم از لحاظ معنوی دیدم با هیچ زیبایی دنیا عوض نمی کنم. شهدا 
اهداف واالیی داشــتند. اگر مردم به راه شــهدا پایبند و گوش به فرمان ولی فقیه 

باشند و پشت سر ولی امر مسلمین حرکت کنند، دشمن نمی تواند نفوذ کند.

در زمــان جنــگ تــوی یه 
عملیات برون مــرزی در ارتفاعات 
کردســتان عراق مجروح شــد. با 
کلــی مکافات تونســتیم با قاطر 
برسونیمش به ایران. بر اثر عفونت 
شــدید نزدیک بود که پاهاش رو 
قطع کنن. مدت ها زندگیش روی 
نیروی  تخت گذشــت. حاال یک 
ویژه که زمین گیر شده و نمی تونه 
بجنگــه، چــه کار بایــد بکنه؟ با 
همان وضعیت و روی تخت رفت 
خواســتگاری و بعــدش هم عقد 
و عروســی. می گفت نباید ناامید 
شــد. همون قدر که جنگ برای 
حفظ انقالب مهمه، حفظ روحیه 
و فعالیت در عرصه های دیگر هم 
مهمه. به خاطر همین روحیه هم 
هیچ وقت پــای کار انقالب بیکار 

نبود و نیست.

پایکارانقالب

سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

چرامرخصیتولدنوزادسهروزشدهاست؟
0۹0۱000۹۳0۴/ با وجود تورم بیش از صد درصدی، حقوق کارکنان دولت کفاف 

زندگی را نمی دهد. سر بسته بگویم که خیلی ها در مضیقه هستند. 
0۹02000۶۹22/ چرا باید بازنشســتگان سپاه در برخی رده ها با عضویت خرید 

خدمت به کارگیري شوند؟ جوانان بسیجی و انقالبی بیکار هستند.
0۹0۳0002۴۹5/ چرا بنیاد تعاون سپاه اصفهان با وجود داشتن پروژه مسکن آرمان 
در ملک شهر نسبت به نام نویسی و واگذاری به کارکنان فاقد مسکن اقدام نمی کند؟
0۹۱2000۴۳۴۷/ چرا شهریار رستوران یکسان سازی و درمانگاه برای کارکنان سپاه ندارد؟

0۹۱20005۴2۶/ پس از چند ســال مؤسســه ثامن منحل و پول اعضا را پس 
می دهند. پیشنهاد می کنم سهام را به سهام انصار تبدیل کنند.

0۹۱2000۷252/ پیشنهاد می کنم برای کسانی که طالب صبح صادق هستند، 
از ابتدای سال اشتراک سالیانه با آدرس محل کار یا شهرک های سازمانی بدهید 

تا ما بتوانیم آسان تر از این نشریه وزین استفاده کنیم./ »عبداهلل کرمی«
0۹۱20008۹۴۹/ با توجه به تحمیل خساراتی که خودروسازان به کشور و مردم 
زده و می زنند و پس از تولید جنگنده کوثر و سایر تجهیزات دفاعی، شایسته است 
نیروهای جهادی وزارت دفاع در این میدان خودکفایی وارد شده و ضمن تأمین 
نیازهای خودرویی نیروهای مسلح و مردم، از وابستگی این صنایع به خارج برای 

همیشه جلوگیری شود./ »همدانی«
0۹۱۳000۳۱8۳/ چرا بانک انصار به ازای هر چکی که از حساب پس انداز به جاری 

خودمان پاس می کند، پنج هزار تومان کارمزد برداشت می کند؟
0۹۱۳0000۳00/ دولت هنوز پاداش پایان خدمت بازنشستگان سپاه را پرداخت 
نکرده و با این وضع کاهش ارزش پول ملی، بازنشســتگان متضرر می شوند. یک 

سال و چند ماه است که منتظریم./ »نادری« از شهرکرد 
0۹۱۴000۱0۳5/ سالم. عزیزانی که از ۱۳ سالگی از طریق دبیرستان سپاه و جاهای 
دیگر وارد سپاه شدند زمانی بازنشسته می شوند که هم سن های آنها حداکثر ۱۶ تا 

۱۷ سال خدمت هستند؛ یعنی ما را در اوج جوانی و توان کار بازنشسته می کنند!
0۹۱۴0005۳۴۳/ لطفاً پیگیر فوق العاده عملیاتی و وام مســکن بســیجیان کد 

8۹ باشید. 
0۹۱۴0008۹۶۱/ در شــماره 8۷8، تاریخ ۱۳۹۷/۹/2۶ بخش های »گلی از باغ« 

و »قبیله عشق« چاپ نشده بود./ »رضا جهانگیری«
صبح صادق: برخی مواقع ستون های صفحات با توجه به اهمیت و حجم 

مطلب اصلی صفحه جابه جا یا حذف می شوند.
0۹۱5000۱5۶۶/ چرا کسی به فکر هزینه داروهای جانبازان نیروهای مسلح نیست؟ 

0۹۱5000۴۶۳۴/ چرا ارشدیت های تحصیلی در سپاه اجرا می شود؟
0۹۱۶0002۹0۶/ چرا وام حکمت چند سالی تعطیل شده است! ۱0 سال است 

که از حقوق مون مبلغی کسر می شود؛ در حالی که اجاره نشینیم.
0۹۱۶0002۴8۷/ چرا دفترچه کارکنان نیروهای مســلح باالی هشتاد درصد از 
داروهای تجویزی دکترهای عمومی و تخصصی را پوشش نمی دهد و آزاد حساب 

می شود؟ دفترچه اساساً بدون کاربرد شده است. 
0۹۱80008۶۳۱/ سپاه می تواند با شراکت نیروها به طوری که هر نیرو مبلغی به 
صورت عقد مضاربه به سپاه پرداخت کند، با بهره وری انقالبی از این سهام خودرویی 

در شأن ایران و ایرانی را تولید کند./ سالم از لشکر 22 کردستان
0۹۱80008۶۳۱/ با تشکر از شبکه یک سیما بابت پخش بجای فیلم قالده های طال...

0۹۱۹000۱5۳۱/ خواهــش می کنم از مســئوالن بخواهید فکری برای تبدیل 
عضویت خرید خدمتی ها بکنند. 

0۹۳0000۶۱۱2/ به گوش مسئوالن برسانید چرا مسئوالن از ارزش و حق فنی 
بی اطالع هستند و نیروی فنی را در امور اداری استفاده می کنند.

0۹۳۶000802۶/ امروز قرارگاه خاتم در خط مقدم سازندگی و خار چشم دشمنان 
اسالم است./ »کاظم زارع« از تبریز

0۹۹000082۱0/ چرا مرخصی نوزاد را سه روز کرده اند؟! خواهشمندیم پیگیری 
کنید.

سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جریان بازدید از مجتمع پاالیشگاهی ستاره خلیج فارس با حضور در اتاق کنترل این مجتمع 
گفت: پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس نماد خودباوری و توانمندی جوانان ایرانی است. متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( با اجرای این پروژه نشان 

دادند، می توانند کارهای بزرگ را بدون اتکا به شرکت های خارجی انجام دهند.

نمادتوانمندی
جوانانایرانی

همسر شهید همیشه زنده سیدنورخدا موسوی در گفت وگو با صبح صادق

تالحظهآخربرایاسالمووالیتسربازیکرد

نقطه سرخط

پاسداران خورشید

روی خط

روایتدستاولازشهیدجنگجهانیدوم
تاریخ ملت بزرگ ایران سراسر با حماسه و ایثار آمیخته است 
و هر رزمنده در راه دفاع از این مرز و بوم اسطوره است. پهنه دریای 
ایران شاهد ازخودگذشتگی دریادالنی است که بی محابا به دشمن 
تاختند. در جریان حمله انگلیس و شــوروی به سرزمین ایران در 
بحبوحه جنگ جهانی دوم، با آنکه بخش بزرگی از ارتش کشورمان 
از هم گســیخته بود؛ اما دالورانی همچون برادران بایندر و دیگران 
ایــن ننگ و خواری را تحمــل نکردند و جان خود را در راه دفاع از 

ملت ایران فدا کردند. اسوه قرار دادن این پهلوانان و دالوران نباید فراموش شود.
کتاب »نگاهی به زندگانی و عملکرد شــهید دریابان غالمعلی بایندر« را »رضا جهان فر« به 
رشــته تحریر درآورده و دفتر پژوهش های نظری و مطالعات راهبردی نیروی دریایی ارتش آن را 
منتشر کرده است. جهان فر برای نوشتن این کتاب که جمع آوری مطالب آن حدود دو سال به طول 
انجامیده، از اسناد دسته اول سود جسته است. مؤلف با نثر روان و شیوا به بهترین صورت ممکن 

مخاطب را با وقایع آشنا می کند و او را به جانفشانی های شهید بایندر جذب می کند.
کتاب پیش رو از پنج فصل و دو پیوســت تشکیل شده است. فصل اول: »مروری بر تاریخچه 
نیروی دریایی نوین ایران از ابتدا تا جنگ جهانی دوم« است. در فاصله سال های ۱2۹0 تا ۱۳0۴ 
به علت بی توجهی به مسائل مربوط به دریا، در سواحل جنوبی ایران به ویژه سواحل خلیج فارس، 
نبود امنیت و آرامش به معضلی مبدل شده بود. مؤلف در فصل دوم درباره نیروی دریایی و حوادث 
شــهریور ۱۳20 ســخن می گویند. فصل سوم »شهدای ایران در جنگ جهانی دوم« نام دارد و در 

فصل چهارم زندگی »شهید بایندر« بیان شده است.
این کتاب را انتشارات دفتر پژوهش های نظری و مطالعات راهبردی نیروی دریایی ارتش در 

قطع وزیری در 2۳۶ صفحه منتشر کرده است.

آخریــن باری که به جبهه رفته بــود، پیش از روز عملیات 
مرخصی گرفت تا خوابی را که دیده بود، عملی کند. خواب دیده 
بود خانه را عوض کند تا من راحت تر باشــم و احســاس تنهایی 
نکنم. آمد و گفت: »فقط ســه روز مرخصی گرفتم و باید در این 
ســه روز خانه  ام را عوض کنم.« این کار را کرد و به هنگام رفتن 
گفت: »من شهید می شوم.« توصیه کرد: »دخترم را با لباس سفید 

بر سر جنازه ام حاضر کنید.« دوازده روز پس از اینکه به مشهد آمد و خانه را عوض کرد، خبر 
شهادت او را آوردند.

به نقل از همسر شهید علیرضا خاکپور
علیرضا خاکپور دهم تیر ۱۳۴5 در روستای پیراوش سفلی، از توابع علی آباد کتول گرگان 
به دنیا آمد. خانواده اش کشــاورز بودند. در ســال ۱۳5۱ وارد دبستان شد و دوره ابتدایی را با 
موفقیت پشت سر گذاشــت. دوره راهنمایی علیرضا با پیروزی انقالب اسالمی ایران مصادف 
شد و پس از آن هم جنگ تحمیلی اتفاق افتاد. دوران دبیرستان ترجیح داد به دبیرستان نظام 
برود و در ارتش خدمت کند. چرا که اعتقاد داشت ارتش باید پر از نیروهای حزب اللهی شود. 
پس از مدتی از دبیرســتان فرار کرد و مســتقیم به جبهه کردستان رفت. آنجا در اثر اصابت 
ترکش از ناحیه دست مجروح شد. پس از بازگشت از جبهه، در ستاد بسیج منطقه زندگی اش 
مشغول خدمت و آموزش نیروهای بسیجی شد. بارها به جبهه اعزام شد تا اینکه سال ۱۳۶۴ 
با اصرار خانواده ازدواج کرد. پس از ســه روز به جبهه رفت. بعد از مدتی به مشــهد و لشکر 5 
نصر مأمور شد. بهار ۱۳۶5 فرزندش )سمانه( به دنیا آمد و ۶ اسفند ۱۳۶5 در عملیات کربالی 

5 به شهادت رسید. 

دخترمرابالباسسفیدبرسرجنازهامحاضرکنید

قبیله عشقگلی از باغ

به  صحبتم  ایــن  امیدوارم 
حضرت آقا برسد. من روز شهادت 
آقا ســید نور خدا هم گفتم که 
خدایا این قربانی را از ما بپذیر، 
آقا امــام زمان)عج( این قربانی 
را از ما بپذیر و آقا اباعبداهلل)ع( 
این قربانی را از ما بپذیر و اینجا 
شما  می گویم؛  رهبرم  به  خطاب 
موالی ما هستید، شما رهبر ما و 
آقای ما هستید. فرزندان من این 
حس را ندارند که پدرشان دیگر 
نیســت؛ چرا که آقا را مثل پدر 
خود می بینند. از ایشان می خواهم 

برای ما دعا کنند
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 مهــدی امیدی/ پخش 
ســری جدید مجموعــه »خارج 
از دیــد« و نمایــش چنــد فیلم 
مســتند دیگر درباره فتنه ســال 
88 گویای آن است که در آستانه 
انقالب،  پیروزی  ســال  چهلمین 
مستندسازی سیاسی در ایران به 
رشــد کیفی و کمی قابل توجهی 
رسیده است. مستندهایی که برخی 
از آنها حتی بیشــتر از فیلم های 
سینمایی و داستانی جذابیت دارند. 
فیلم هایی که افزون بر برخورداری 
از جاذبه های تصویری و مماس با 
ذائقــه مخاطب عام، وقایع را ثبت 
کرده و از تحریف تاریخ جلوگیری 
می کنند. چنین مســتندهایی از 
آنجا مهم به نظر می رســند که در 
سوی مقابل، دشمن همواره در پی 
وانمود کردن وقایع مطابق با منافع 
خودش است. شبکه های ماهواره ای 
تازه تأسیس که اغلب نیز از انگلیس 
یا آمریکا پخش می شوند، این هدف 
سمی و فاســد را دنبال می کنند؛ 
یعنی بخــش مهمی از همت آنها 
به تاریخ سازی از طریق فیلم های 

مستند معطوف است.
وقتــی واژه »فتنــه« به کار 
گرفته می شــود، همــه یاد وقایع 
ســال 88 می افتند؛ اما در فضای 
رســانه، فتنه یعنی ایجــاد غبار، 
ابهام و شبهه در همه چیز، طوری 
که مردم نتوانند راســت و دروغ را 
تشــخیص دهند. در این شرایط، 
فیلم های مســتند به مثابه ابزاری 
رسانه ای که پیوندی نزدیک با سند 
و واقعیت دارد، کاربرد بیشــتری 
می یابند. فیلم های مســتندی که 
بایــد دقیقــاً روی محورهایی که 
دشمن در حال کار کردن هستند، 
متمرکز شــوند و به غبارزدایی و 

شفاف سازی دست بزنند. 
اهمیت جریان مســتندهای 
انقالبی از آنجاســت که این گونه 
آثار در وضعیت فعلي که ســاخت 
فیلم های ســینمایی و داســتانی 
پرهزینه و زمان بر هستند، می توانند 
به سرعت ساخته شده و پیام های 
مدنظر را به مخاطب منتقل کنند و 
به این دلیل، نقش مؤثري در تنویر 
افکار عمومــي و زدودن غبارهاي 
رســانه اي دارند که هیاهوي غرب 
براي آنها ایجــاد مي کند؛ چرا که 
تصاویر مستند به ویژه براي جامعه 
امروز ما گاه می تواند بیش از یک 
فیلم که ســاخته و پرداخته ذهن 
یک نویســنده است، جذاب باشد. 
البته به شرط آنکه تصاویر واقعي و 
مستند و تحلیل هاي روی تصاویر 
هم کامالً حرفه اي و بر مبناي اصول 

رسانه ای باشند.
یکي از شــاخصه های مهم و 
اساسی در مستند، ایجاد »هیجان 
دانستن« است که مخاطب را براي 
به دست آوردن اطالعات بیشتر پاي 
مستند مي نشــاند. فراموش نشود 
که جادوي تصویــر واقعي گاهي 
حتي مي توانــد بیننده را بیش از 
داستاني  ویژه سینماي  جلوه هاي 

مجذوب کند.

فتنهوجادویتصویر
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زمستانیامبهاریامکن
چقدر سردرگمم و چقدر غریبم 

در خودم
نمی شناســم خــودم را و پیدا 

نمی کنم راهم  را...
زمستانی ام؛ خودم، فکرم، روحم 
و تمام وجودم. گرمای حضورت 
را می طلبم که جان بگیرد فکرم، 
روحــم و وجودم که فقط چنین 
بهاری دلنشین است و شکوفایی 

به بار خواهد آورد.
در فصل زمســتان به امید بهار، 
ســرما را می پذیریــم و به امید 
ظهورت سختی ها را می گذرانیم؛ 
چرا که تو دل ها را به نور فرجت 
روشن خواهی کرد که اگر چنین 
نباشــد و امیدی جرقه نزند، نه 
برگی در بهار ســبز می شود و نه 
گلی شــکفته خواهد شد و چه 
ســرد و غمگین خواهد شد این 

دنیای فانی...
زمســتان زندگی کم از سرمای 
زمســتان سرد ندارد و سرمایش 
استخوان ســوز اســت، مگر که 
وجــودت را  منبــع گرما کنی 

برای مان.
 پس بتاب و روشــن کن و امید 
بهار وجودت را به همگان ارزانی 

دار ای بهار دل ها.

حسن ختام

صادقانهصبحانه
تلخند

ترسشیطان
ازنمازاولوقت

امام صــادق)ع( از پدرانش و آنها از 

امیرالمؤمنین)ع( روایت کرده اند که رسول 

خدا)ص( فرمودند: »شــیطان همیشه از 

فرزند آدم بیمناک بوده و از او می ترسد؛ 

البته تا زمانی که نمازهای پنج گانه را در 

وقتش بخواند و هنگامی که این نمازها را 

ضایع کرد، شیطان بر او جری شده و او را 

به گناهان بزرگ می کشاند.«
ثواب االعمال، ص ۴9۴

خدایمهربانم
خدایا

قسم به لحظه ای که دلم را می شکنند 
و خودت مرهم آن هستی 

قسم به لحظه ای که مرا می فروشند و 
خودت مرا می خری

قسم به لحظه ای که تنهایم می گذارند 
و خودت کنارم می مانی

قســم به لحظه ای که دوستم ندارند و 
خودت دوستم می مانی

من دوستت دارم خدای مهربانم؛
مرهمم باش، خریدارم باش، یارم باش 

و عاشقم باش
عاشــقم باش که من عشــقی جز تو 

نمی شناسم و ندارم.

sardabir@ssweekly.ir
info@ssweekly.ir

خونطفالنیمنازهمهسومیریزد
لب اگر باز کنم سّر مگو می ریزد

می روم گریه کنم چشم فرو می ریزد
چند وقت است می و ساقی و ساغر همه اوست

دست من باده نمی ریزد، او می ریزد
چند ماه است که در راه گلویم خار است
چشم من بغض دلش را به گلو می ریزد
جوی ها در همه جا روی به دریا دارند

این چه دریاست که یک باره به جو می ریزد
بی خبر از نفس سوخته حاالن مگذر

خاصه صبحی که سبو پشت سبو می ریزد
این قدر پشت سر سوختگان حرف مزن

من اگر ها کنم از آینه هو می ریزد
هر طرف می نگری داغ اویس قرن است

خون طفالن یمن از همه سو می ریزد

حرف تو حرف

کیازهمهبحرانتره؟
بدون شک سال میالدی که گذشت، سالی مملو از ظهور و بروز بحران های 
طبیعی و غیر طبیعی بود که اگر بخواهیم شب عیدی دل تان نخواهد، این سال 
را به یک مغازه تشــبیه کنیم، نه تنها ویترین همه چیز تمام و جامعی از بحران 
خواهد داشت؛ بلکه انبارها هم پر است و از هر نوع و سایزی که بخواهید بحران 

در آن یافت می شود؛
اما گل سرسبد و مشتری ُکش ویترین، قطعاً بحراِن مدیریت بحران است.

نه اینکه خدای ناخواسته مسئوالن سوء مدیریت داشته باشند یا عمداً بخواهند 
ها، نه، دست شان برکت دارد!

یعنی شما یک قطره آب بدهید دست شان، برای تان سیل درست می کنند، 
یک گوله برف بدهید تا بهمن راه نیندازند ول کن ماجرا نیســتند. غیر از برکت، 

ویژگی مثبت دیگر این عزیزان، فرق نگذاشتن بین بحران هاست.
بین اتفاقاتی که می افتد تبعیض قائل نمی شوند، حاال می خواهد یک بحران 
ناگهانی مانند زلزله باشــد یا یک بحــران درازمدت مانند آلودگی هوا، کم آبی یا 
ریزگرد. آنقدر صبر می کنند تا درازمدت ها هم به بحران ناگهانی تبدیل شــود و 
آن وقت همه بحران ها را با همان روش غافلگیری همیشــگی مدیریت می کنند. 
اگرچه عزیزان مسئول تعمد ندارند؛ ولی در عالم حوادث طبیعی، موجی از نگرانی 

و سردرگمی پدیده ها را دربر گرفته است.
یعنی خودشان اآلن نمی دانند قرار بوده باران سیل آسا باشند یا نم نم باران؟ 
نمی دانند نعمت هســتند یا عذاب؟ خالصه وضعیت به شــدت تیر تپر است؛ اما 
امیدواریم مسئوالن با برنامه ریزی در سال آتی حداقل بتوانند بحران شخصیتی 

این پدیده های عزیز را برطرف کنند.
شاهرخ بایرامی

 آرش فهیم/  کمال تبریزی در 
ادامه مســیر رو به افول خود در عرصه 
فیلمسازی، با »مارموز« یک قدم دیگر 
رو به عقب برداشــته است. فعالیت این 
کارگردان در اواسط دهه ۷0 با »لیلی با 
من است« یک اوج گیری غافلگیرکننده 
یافت؛ اما کار فیلمســازی تبریزی پس 
از آن رو بــه ضعف رفت، به گونه ای که 
چند فیلم اخیر او از جمله »همیشــه 
پــای یــک زن در میان اســت«، »از 
رئیس جمهور پاداش نگیرید«، »دونده 
زمین«، »طبقه حساس«، »امکان مینا« 
و... یکی از دیگری مأیوس کننده تر بودند؛ 
اما »مارموز« را باید کمال عقب رفت این 

کارگردان دانست.
فیلمی که گویا بر استحاله و تغییر 
مواضع سیاستمداران جاه طلب و فریبکار 
تمرکز کرده است. »مارموز« ماجراهای 
فردی به نام »قدرت صمدی« اســت 
که در طول زندگــی اش به رنگ های 
گوناگون در می آید و هر روز مطابق با 
منافعش، به سمت یک جریان سیاسی 
خاص مــی رود. وی ابتدا بــه انقالبی 
بودن تظاهر می کند و رفتاری افراطی 
و خشن دارد. رؤیای راه یافتن به خانه 
ملت و به دست آوردن کرسی نمایندگی 
مجلس او را به ســمت گروه »قرمزها« 
که شکل و شمایلی شبیه به اصولگراها 
دارند، می کشاند؛ اما یک روز همزمان 
با اینکه برای بر هم زدن یک کنسرت 
موسیقی به تاالری هجوم می برد و در 
شرایطی که مردم از ترس وی پا به فرار 
می گذارند، بمبــی هم در تاالر منفجر 
می شود. این اتفاق سبب می شود همه 
دچار این تصور شوند که هدف قدرت 
از این کار، نجات جان مردم از عملیات 
تروریستی بوده است. در نتیجه، قدرت 
ناگهان به قهرمان مردم تبدیل می شود! 
در همین شرایط است که گروه »آبی ها« 
از فرصت استفاده می کنند و برای بهره 

بــردن از محبوبیت قدرت، او را جذب 
خود می کنند. قدرت هم که هدفی جز 
راه یافتن به مجلس ندارد، با آنها متحد 
می شود؛ اما این پایان کار قدرت نیست، 
چرا کــه وی باز هم در اثــر اتفاقاتی، 
دچار تغییر موضع و رفتن به ســمت 

جماعت های دیگر می شود!
کمال تبریزی ســعی کرده است 
در فیلــم »مارموز« به کمدی فانتزیک 
نزدیک شود؛ یعنی ایجاد موقعیت کمدی 
با تکیه بر اتفاقــات و آدم هایی برآمده 
از خیال، اما شــبیه به واقعیت. مشابه 
آنچه در فیلم های »لیلی با من اســت« 
و  «مارمولک« با موفقیت رخ داده بود؛ 
چون در آن دو فیلم، افزون بر ترســیم 
و تجســیم شخصیت هایی بکر و عمیقاً 
پرداخته شــده، موقعیت هایی هم که 
این شخصیت ها به آنها دچار می شدند، 
با وجود غیــر واقعی بودن، باورپذیر به 
نظر می رسید؛ اما فیلم »مارموز« کهنه 
و سست است؛ همه شخصیت ها، اتفاقات 
و ماجراهای فیلم، کلیشه ای و سطحی 
هســتند. عجیب اینکه در طول فیلم، 
کمتر موقعیــت کمدی پیش می آید و 

مخاطــب از ابتدا تا انتها به ندرت دچار 
خنده و شگفتی می شود. مشکل اصلی 
»مارموز« فیلم نامه است. در فیلم نامه، 
انگیزه های آدم ها به خوبی ایجاد نشده 
است؛ برای نمونه، در بخشی از فیلم که 
به دوران دانشــجویی قدرت اختصاص 
دارد، می بینیــم که به دلیل شکســت 
عشــقی و برای انتقام گیــری از رقیب، 
به جریان سیاسی مقابل او می پیوندد! 
شــاید این موضوع بــرای مدتی کوتاه 
بتواند عامل پیوســتن یک فرد به گروه 
یا جریان خاصی باشد؛ اما وقتی می بینیم 
قدرت در مدتی طوالنی وارد یک مسیر 
و نماینــده یک طیف سیاســی خاص 
شده، باید عوامل انگیزه بخش واقعی تر 
و بیشتری به مخاطب معرفی می شد. به 
ویژه اینکه در فیلم می بینیم، قدرت، از 
زمان دانشجویی تا به حال، هیچ موقعیت 
یا ثروتی به دست نیاورده است و زندگی 
بســیار ساده و فقیرانه ای دارد. بنابراین 
و در شــرایطی که او هیچ منفعتی به 
دست نیاورده، چرا به ریاکاری و تظاهر 
خود به یک مرام و مسلک سیاسی ادامه 

داده است؟ 

اما کارگردانــی ضعیف فیلم نیز 
مزید بر علت شــده است. صحنه های 
تجمــع و گردهمایی هایی که در طول 
فیلم اتفاق می افتد، حتی از فیلم هایی 
چون »اخراجی هــا ۳« و »پایان نامه« 
نیز ضعیف تر هســتند؛ یعنی فیلمساز 
باتجربه ای چــون کمال تبریزی حتی 
چند صحنه تجمع و تظاهرات درست 
و حسابی را نتوانســته است بازسازی 
کند. در نقش آفرینــی بازیگران فیلم، 
نیز هیچ خالقیتی دیده نمی شود و همه 
آنها، همان همیشگی هستند! کاراکتر 
و رفتار شــخصیت محوری فیلم یعنی 
قدرت صمدی )با بــازی حامد بهداد( 
تنهــا در ابتدا جذاب اســت؛ اما چون 
یکنواخت و تخت است، در ادامه تکراری 

و خسته کننده می شود. 
این  »مارموز«  ساختاری  تعارض 
است که در حالی که شخصیت محوری 
خود را فردی عقب افتاده و ریاکار معرفی 
می کند؛ اما خود فیلم از این شخصیت، 
عقب افتاده تر و ریاکارتر اســت! یعنی 
فیلم به یک بیمــاری حمله کرده، اما 
خودش هم بــه آن بیمــاری به طور 

شدیدی مبتالست. این است که کمتر 
پیش می آید فیلم بر دل کسی بنشیند.

»مارموز« در این ســاختار، نوعی 
پوچ گرایی سیاسی و اجتماعی را نمایش 
می دهــد. فیلمی که به جــای نقد، با 
نگاهی بدبینانــه و یأس آلود، به هجو 
دنیا و مناسبات سیاسی پرداخته است؛ 
به همین دلیــل هم هیچ اتفاق خوبی 
در فیلــم دیده نمی شــود و حتی یک 
آدم مثبت هم در این فیلم وجود ندارد. 
تعارض محتوایی فیلم در این است که 
بدون هیچ آرمان و نگاه اصالح گرانه ای 
به ایــن عرصه تاخته اســت. وقتی از 
سیاست ورزی بد انتقاد می کنیم، حتماً 
باید به یک سیاســت ورزی خوب هم 
معتقد باشــیم؛ امــا در این فیلم هیچ 
سطح درســت و عاقالنه ای از فعالیت 
یا مبارزه سیاســی معرفی نمی شــود. 
نکته مهم این اســت که خالقان فیلم 
)فیلم نامه نویس و کارگردان( خودشان 
ســابقه ســال ها فعالیت و همکاری با 
گروه هــا و رســانه های اصالح طلب را 
داشته اند؛ به همین دلیل هم می توان 
»مارموز« و نگاه ضد آرمانی آن را بازتاب 
دلزدگی و نفرت نویسنده و کارگردان 
فیلم، از ســال ها حضور و هم نشــینی 
آنها با این گروه دانســت. اما رســالت 
یک فیلم خوب به مثابه یک رسانه که 
قصد آموزش و اصالح فرهنگ و سبک 
زندگی غلط را برعهــده دارد، در کنار 
نقد، ارائه پیشنهاد خوب نیز هست؛ اما 
مسیری که کمال تبریزی در فیلم های 
قبلی  خود برای شخصیت هایش طراحی 
کرده بود، معکوس شده است؛ یعنی اگر 
در »لیلی با من اســت« و »مارمولک« 
کاراکترهای محوری فیلم، راهی را به 
اشتباه می رفتند و در نهایت به رستگاری 
می رسیدند، در »مارموز« همه چیز رو به 
سقوط و تباهی است و هیچ روشنایی 
و اشتیاقی برای رهایی باقی نمی ماند! 

نگاهی به فیلم »مارموز«

کمالپسرفِتیککارگردان!

کتیبه سبز

روایتیکتازهمسلمان
از»قصهدلبری«

یک مســیحی تازه مسلمان به کتاب 
»قصــه دلبری« دربــاره شــهید مدافع 
 حرم محمدحســین محمدخانی واکنش

 نشان داد.
 وی دربــاره ایــن کتــاب نوشــت:
 »...وقتی وارد دنیای مسلمونا شدم خیلی 
غریبه بودم. یه دختر که نه فکرش شــبیه 
مسلمونای اطرافش بود، نه دیدش نه حتی 
کاراش... من اسالمو خوب شناخته بودم، 
اما مســلمونا رو نه! فکر می کردم مسلمونا 
آدمای خشــکی هســتن. یکی از دوستام 
بهم یک کتاب معرفی کرد به اســم »قصه 
دلبری«؛ خوندمش، برام جالب بود، دیدم 
عوض شــده بود و فهمیده بودم مذهبی ها 
هم عشق شــون شور خاص خودشو داره و 
حتی خیلی قشــنگ ترم هست! این کتاب 
منو تا حدودی با عشق خدایی آشنا کرد...«

حمایتدانشآموختگانهنر
ازمردمیمن

موختــگان  نش آ دا ز  ا گروهــی 
دانشــگاه های هنر در حرکتی خودجوش، 
کارگاه های خلــق آثار هنری رســانه ای 
 در حمایــت از مــردم مظلــوم یمن برپا

 می کنند.
علی اکبر، مدیر مؤسســه خیریه هنر 
گفــت: »ایــن کارگاه ها طی ســه روز در 
تاریخ های ۱۹، 20 و 2۱ دی  برگزار می شود. 
همچنین از طریق مراکز مرتبط، از جمله 
یک مؤسسه وابســته به انصاراهلل یمن در 
ایران، کارگاه های مشابهی در یمن، عراق، 
سوریه، انگلستان و... برگزار خواهد شد. در 
نهایت نیز آثار خلق شده و محتوای آنها به 
وســیله گروه ترجمه به زبان های مختلف 
برگردانده شده و از طریق فعاالن بین المللی 
در محیط هــای روز دنیــا و شــبکه های 

اجتماعی تبلیغ و منتشر خواهند شد.«

کنگرهملیشعردفاعمقدس
برگزارمیشود

دبیر بیست ویکمین کنگره ملی شعر 
دفاع مقدس گفت، نیمه اول اسفند شیراز 
میزبان اختتامیه کنگره ملی شــعر دفاع 

مقدس خواهد بود.
محمود اکرامی فر گفــت: »در حال 
حاضــر جشــنواره های اســتانی در حال 
برگــزاری اســت و تاکنــون حــدود 50 
درصد اســتان ها جشــنواره های خود را 
برگــزار کرده اند، ســایر اســتان ها نیز تا 
 پایان دی جشــنواره خود را برپا خواهند

 کرد. 
قرار است نتایج استانی برای ما ارسال 
شود، اما عالوه بر برترین های استانی، آثار 
دبیر و داوران استان ها هم مستقیم ارسال 
خواهد شد. آثار دبیر و داوران استانی هم 
 به دبیرخانه ارســال خواهد شــد تا یکجا

 داوری شوند.«

برپایینمایشگاهنقاشیهای
»حسنروحاالمین«

نمایشگاه نقاشــی های جدید حسن 
روح االمیــن، با عنوان »الحق مع علی« در 
فرهنگسرای نیاوران گشــایش یافت و تا 
 20 دی ماه در معــرض دید عالقه مندان

 است.
»الحق مع علی« حاصل یک ســال 
فعالیت هنری روح االمین و شامل ۱۳ تابلو 
در ابعاد بزرگ با درونمایه مذهبی اســت 
که پنج تابلو درباره امام علی)ع( و دو تابلو 
هم به فرزندان آن حضرت مربوط اســت، 
به همین دلیل عنوان آن از حدیث قدسی 
»علی مع الحق و الحق مع علی« انتخاب 
شده است. آثار این نمایشگاه همگی طی 
یک ســال اخیر خلق شــده اند و برخی از 
آنها عبارتند از: فاتح خیبر، دروازه ساعات، 
 خاتم رسوالن، عادیات، الهوت در تابوت،

 خلیل من و... 

نفوذیکسریالضدآمریکاییبهصداوسیما
سریال استراتژیک و ضدآمریکایی »نفوذ« به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

در دهه فجر پخش خواهد شد.
در روزهای پایانی تصویربرداری ســریال »نفوذ« به کارگردانی جواد شــمقدری، عبدالعلی 
علی عســگری، رئیس سازمان صداوسیما به پشت صحنه این سریال رفت و ضمن تقدیر از عوامل 

این سریال، یکی از صحنه های آن را به طور نمادین کارگردانی کرد.
این مجموعه تلویزیونی شش ماه از مقطع تاریخی ایران اسالمی را به تصویر می کشد؛ از دی 5۷ 
تا آبان 58 و اتفاقات هشت ماه از تاریخ انقالب را در ۳0 قسمت نشان می دهد. داستان این سریال 
و ماجراهایی که در آن رخ می دهد، بر اساس واقعیت شکل گرفته است. نمایش نفوذ آمریکایی ها 
در عرصه های گوناگون رژیم ستمشاهی و بحث قانون کاپیتوالسیون، از جمله محورهای مضمونی 
این ســریال است که بر اساس مستندات موجود، به تصویر کشیده می شود. در واقع، سریال نفوذ 

بخشی از حوادث تاریخ کشور را که کمتر به آن توجه شده، به تصویر می کشد. 

فعالیتیکنوجوانخارجیبرایترویجفرهنگدفاعمقدس
 یــک نوجوان در کشــور لبنان، برای ترویج فرهنگ دفاع مقــدس در فضای مجازی فعالیت

 می کند.
جهاد یاســین، نوجوان ۷۱ ســاله لبنانی گفت: »از طریق کتابخانه مدرسه و خارج از مدرسه 
مانند نمایشگاه های کتب معارف اسالمی با این موضوعات آشنا شدم. اولین کتابی که در این زمینه 
مطالعه کردم، مربوط به شــهید »ابراهیم همت« بود. اکنون نیز برخی از کتب مربوط به شــهدای 
انقالب اسالمی را مطالعه می کنم که شامل کتاب »سالم بر ابراهیم« درباره شهید ابراهیم هادی، 
کتابی درباره شــهید حسینی، »خاک های نرم کوشک«، »روایت خون« شهید آوینی، »در هاله ای 
از غبار« حاج احمد متوســلیان، شهید چمران، کتاب »۳2 سال وسط طوفان« حاجیه خانم دباغ، 
کتاب شهید چمران درباره امام علی)ع(، کتاب »چهل حدیث« امام خمینی)ره(، »سیره اهل بیت« 
امــام خامنه ای)مدظله العالی(، »رهبری قلب ها و خــواص« هر دو متعلق به امام خامنه ای و تعداد 

بسیاری از کتب دیگر است.«

اخبار فرهنگی

چشمواکردیودنیایعلیزیباشد
گفتم از کوه بگویم قدمم می لرزد
از تو دم می زنم؛ اما قلمم می لرزد

هیبت نام تو یک عمر تکانم داده ست
رسم مردانگی ات راه نشانم داده ست

پی نبردیم به یکتایی نامت زینب
کار ما نیست شناسایی نامت زینب

من در ادراک شکوه تو سرم می سوزد
جبرئیلم همه بال و پرم می سوزد

من در اعماق خیالم... چه بگویم از تو
من در این مرحله اللم چه بگویم از تو

چه بگویم؟! به خدا از تو سرودن سخت است
هم علی بودن و هم فاطمه بودن سخت است

آمدی شمس و قمر پیش تو سو سو بزنند
تا که مردان جهان پیش تو زانو بزنند
چشم وا کردی و دنیای علی زیبا شد

باز تکرار همان سوره »اعطینا« شد
عشق عالم به تو از بوسه مکرر می گفت

به گمانم به تو آرام پیمبر می گفت:
بی تو دنیای من از شور و شرر خالی بود

جای تو زیر عبایم چقدر خالی بود

سیدحمیدرضا برقعی
شاعر

علیرضا قزوه
شاعر

دروغ های ترامپ در سال۲۰19 نیز همچنان ادامه دارد


