
حــدود 9 ماه پیش از اینکه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا از برجام 
خارج شــود، »جان بولتون« مشاور امنیت ملی آمریکا ـ که در آن زمان هنوز به 
این سمت نرسیده بود ـ در مطلبی مفصل در نشریه محافظه کار »نشنال ریویو«، 
طرح خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک را ارائه کرد. بولتون در آن زمان 
معتقد بود، ترامپ تمایل ندارد در برجام بماند؛ اما برنامه عملی برای خروج از آن 

هم ندارد و به همین دلیل هر بار با اکراه تأییدیه برجام را امضا می کند.
درست دو ماه پیش از اینکه ترامپ از توافق هسته ای خارج شود، جان بولتون 
را به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزید. همین مسئله سبب شد تا این 
سیاســتمدار تندروی جمهوریخواه که به مواضع آتشین علیه ایران معروف بود، 

در قامت یک دولتمرد بکوشد تا مواضع سنجیده تری اتخاذ کند.
اما نگاهی دوباره به طرح بولتون خالی از لطف نیست. این طرح چند رکن 
اصلی داشت که مشورت پنهانی با بازیگران کلیدی، مانند انگلیس، فرانسه، آلمان، 
رژیم صهیونیستی و عربستان، زمینه سازی برای خروج از برجام با طرح مضرات 
این توافق برای منافع ملی آمریکا، کارزار دیپلماتیک گســترده در آسیای غربی 
و اروپــا پــس از خروج از برجام و حمایت از گروه هــای قومی در ایران از جمله 

مهم ترین آنها بود.  
چنــد روز پس از اعالم خروج آمریکا از برجام، پایگاه خبری »واشــنگتن 
فری بیکن« این طرح را افشــا کرد و پس از آن، برخی اندیشــکده ها و محافل 
فکــری آمریکا به صراحت به تغییر رژیم در ایــران و لزوم توجه به حقوق اقوام 
و اقلیت  ها اشــاره کردند و حتی برخی از آنها از احتمال جنگ داخلی در ایران 
ســخن به میان آوردند. البته مقامات آمریکایی که هر از چندگاهی از براندازی 
در ایران سخن می گویند، تاکنون به طور صریح از این ایده که در برخی محافل 
محافظه کار آمریکایی از آنها سخن گفته می شود، حمایت نکرده اند و حتی بولتون 
هم پس از روی کار آمدن، چندین بار اعالم کرده اســت دولت آمریکا به دنبال 

تغییر رژیم ایران نیست. 
اما نکته مهم این اســت که دولتمردان آمریکا پیش از آنکه بر روی مسئله 
قومیت هــا تمرکز کنند، توجه خود را بــر نارضایتی ها و اعتراضات اقتصادی در 
کشــورمان معطوف کرده اند که به زعم آنها به طور طبیعی در چنین شــرایطی 
موضوع اقوام ایرانی خود به خود به منزله یک عامل شــتاب دهنده برای فشار بر 

جمهوری اسالمی ایران عمل خواهد کرد.
با نزدیک شدن به ماه ها و روزهای پایانی سال 97 و شکست پروژه آمریکایی 
تابستان داغ و آشوب و اغتشاش آفرینی که در قالب پروژه بزرگ تری به نام جنگ 
اقتصادی پس از تشدید تحریم ها و فشارهای معیشتی به مردم از سوی دشمن 
دنبال می شــد، ممکن است دشمنان در آینده به فکر سوء استفاده از گسل های 
امنیتی در برخی مناطق مرزی برای ایجاد ناامنی باشــند که هوشیاری و تدبیر 
ویژه ای می طلبد؛ چرا که دشمن از دشمنی خود دست بر نمی دارد و از هر فرصتی 
برای پیاده کردن نقشــه هایش بهره می برد. آنچه مهم است هوشیاری و بصیرت 

آحاد مردم در برابر این توطئه ها است.
همان چیزی که در طول چهاردهه گذشته و در مواجهه با بحران های بزرگ 
ملت ایران را از گردنه ها و پیچ های حساس عبور داده و امروز در چهلمین سال 

پیروزی انقالب اسالمی در آستانه یک پیروزی بزرگ قرارگرفته است.
این تذکر و بیدارباش رهبر حکیم انقالب را فراموش نکنیم که چندی پیش 
در دیدار جمعی از خانواده های شــهدا فرمودند: »اگرچه نقشــه  دشمن لو رفته 
است؛ اما همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند، زیرا آمریکا، دشمنی خبیث و 
حیله گر اســت و ممکن است قصد فریب داشته باشد تا برای سال 97، جنجال 

کند؛ اما مثاًل برای سال 9۸ نقشه ای بکشد.«

شیردوش های آمریکا آماده است!
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تجزیه و تحلیل سیاسی دانش، شّم یا هنر و مهارتی است که با کنار 
هم گذاشتن قرائن و نشانگانی از گذشته تاریخی تا زمینه های محیطی 
و تربیتی بازیگران، منافع کشورها، چشم اندازها و راهبردها به بررسی 
پدیده ها و چرایی پدیدآیی اتفاقــات و پیامدهای رخدادها و تحوالت 
سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی می پردازد و نسبت منافع، راهبردها 

و سیاست های یک بازیگر را در مقابل بازیگران دیگر مشخص می کند. 
اما گاهی این عوامل چنان پیچیده می شوند که تحلیل درست آنها 
با دشواری هایی مواجه می شود؛ نقش تصادف در چینش اینها بسیار کم 
است، اما امروز نقش اتاق های فکر که با ترکیبی از اندیشمندان حوزه ها 
و رشته های گوناگون در طراحی و آینده پژوهی دکترین ها و راهبردهای 
کالن رفتاری قدرت ها شکل می گیرند، بسیار زیاد شده است و اتفاقاً از 
سرمایه های قدرت نرم افزارانه کشورها به شمار می آید. البته، گاهی نیز 
آنها از طریق رسانه ها از تحلیل به مثابه چاقوی دو دم بهره می گیرند و 
سعی بر تصویرسازی پیچیده و رعب انگیز از چینش نشانه ها و رخدادها 
و نحوه تحلیل ها آنها توأم با ابزار فریب، خدعه، عملیات روانی و جنگ 
نرم دارند تا با صرف هزینه کمتر و بدون درگیری، به تغییر محاســبات 
تصمیم گیران و تصمیم ســازان نظامات گوناگون سیاســی، فرهنگی، 
اقتصادی و نظامی در یک کشــور اقدام کنند. به یک مثال عملی که در 
روزهــای اخیر اتفاق افتاد، نگاه کنید؛ همزمانی وقوع پاره ای اتفاقات با 
هنرمندی فریبکارانه رسانه های در خدمت اهداف سلطه جویانه آمریکایی  ـ 
صهیونیستی ـ ارتجاع عربی و دنباله های داخلی به گونه ای تحلیل شد 

که سؤاالتی را ایجاد کرد.
 اعالم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان از سوی ترامپ، 
افزون بر اینکه تحیر جان بولتن مشاور امنیت ملی اش را که دو هفته پیش 
گفته بود ما  تا مدت ها در سوریه و منطقه ماندگاریم، برانگیخت، مخالفت 
بسیاری از سیاستمداران منتقد و حتی مقامات آمریکایی هم حزبی اش از 
جمله کناره گیری وزیر دفاع را به دنبال داشت. در این میان سؤال مهم این 
است که چرا ترامپ نیروهای آمریکایی را فوری از سوریه خارج می کند و از 
عالیق استراتژیکی که برای آمریکا در آنجا تعریف شده دست برمی دارد؟ 
در کنار این صحنه آرایی سیاســی و رسانه ای در بیرون، موجی 
از عملیات روانی و شــایعه رسانه ای در فضای مجازی در داخل ایران 
شــکل گرفته که با کنار هم گذاشتن برگزاری همایش نظامی پیامبر 
اعظم 12 در جزیره قشم و پهلو گرفتن ناو جنگی آمریکایی از مدت ها 
پیش در آب ها و نزدیک برخی جزایر جنوبی، به زمینه نسج و تقویت 
این تحلیل که آیا آمریکایی ها با کاهش دادن نقاط آسیب پذیر حضور 
خود در منطقه در فکر تهدید و تهاجم به ایران هستند و این برگزاری 
همایش دریایی برای مانور قدرت در برابر این موضوع است، دامن زده، 

تولید نگرانی می کنند؟
این تحلیل ها از نحوه پاسخ به چرایی خروج نیروهای آمریکایی نشئت 
می گیرد. دو نظر عمده در این زمینه بیان شده است؛ یک ـ این خروج طرح 
فریب جدید آمریکایی هاست و آنها با ابهام و پیچیدگی به دنبال راهبردهای 
دیگر از جمله مثاًل طرح حمله به ایران هســتند. دو - این عقب نشینی 
جدی بوده و نشانه شکست و ناکامی سیاست های آمریکا پس از سال ها 
سرمایه گذاری در منطقه است. هر یک از این تحلیل ها می تواند منتقدان 
و مخالفانی داشته باشد و ضریبی از درست و اشتباه بودن را دریافت کند، 
ادامه در صفحه دوم
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جناب آقای ابراهیم مظفری

معاونت سیاسی سپاه و هفته نامه صبح صادق

با نهایت تأســف و تأثر فقدان والده بزرگوارتان، مادر شهید داوود 
مظفری را به جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت می گوییم و از 
خداوند منان برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای شما و سایر 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می کنیم.

علی حیدری
سردبیر

فتح اهلل پریشان
دوازدهمین رزمایش پیامبر اعظم)ص( نیروی کارشناس سیاسی

زمینی ســپاه آذر و دی ماه ســال جاری در منطقه 
عمومی خلیج فارس و جزیره قشــم بر اساس تقویم 
رزمایش های سالیانه نیروهای مسلح برگزار شد و با 
دســتیابی به اهداف از پیش تعیین شده با موفقیت 

پایان یافت.
در این رزمایش که برای نخستین بار با محوریت 
عملیــات آفندی و تهاجمی برگزار شــد، یگان های 
واکنش ســریع، نیرو مخصوص، تکاوران، بالگردهای 
هجومی و پشــتیبانی، پهپادهای شناسایی و رزمی، 
مهندســی، مکانیزه، جنگال، موشک های میان برد و 

ناوتیپ ذوالفقار نیروی دریایی سپاه حضور داشتند.
تصرف اهداف راهبردی در ســرزمین دشمن، 
تهاجم از ساحل، پشتیبانی از یگان های عمل کننده 
از طریق بالگردها و یگان های زرهی از جمله مهم ترین 

عملیات های اجرا شده در این رزمایش بود.
انتقال نیرو و تجهیــزات و همچنین تمرینات 
پیش از اجــرای مرحله نهایی رزمایــش از 24 آذر 
مــاه آغاز و مرحله نهایی این رزمایش با مشــارکت 
یگان های شــرکت کننده در منطقــه خلیج فارس و 

جزیره قشم اجرا شد.
مرحله نهایی

در ایــن مرحلــه بالگردهای تهاجمــی کبرا و 
طوفان 2 هوانیروز ســپاه با هدف قرار دادن مواضع 
و استحکامات دشمن فرضی از نیروهای عمل کننده 
در عملیات بازپس گیری سرزمین خودی پشتیبانی 
کردند.بالگردهای کبرا در این رزمایش با اســتفاده 
از راکت های 7٠ میلی متری هایدرا و مسلســل 2٠ 

میلی متری اهــداف خود را مورد اصابــت و انهدام 
قرار دادند.

همچنیــن یگان های توپخانه بــا اجرای آتش 
سنگین پشتیبانی از یگان های عمل کننده در خاک 
دشمن پشتیبانی کردند. یگان توپخانه با انواع گلوله ها 
و توپ های هوشــمند و نقطــه زن و راکت اندازهای 

کاتیوشا مواضع دشمن فرضی را منهدم کردند.
افزون بر این، یگان تخریب و مهندسی نیروی 
زمینی سپاه با ایجاد تله های انفجاری بزرگ در عقبه 
نیروهای دشــمن، بزرگ ترین انفجار و تخریب های 

رزمایش را اجرا کردند.
مین های ضد بالگرد

مین های ضد بالگرد وجه دیگری از این رزمایش 
بــود که در خالل مرحله نهایی مین های ضد بالگرد 

تولید داخل به بهره برداری عملیاتی رسید.
مین های ضدبالگرد از نوع جهنده بوده و پس از 
پــرش از زمین در فاصله ١٥٠ تا ١۸٠ متری منفجر 
می شود و با ترکش های خود تا فاصله ٥٠ متر می تواند 

به بالگردهای دشمن آسیب برساند.
تک به ساحل

همچنین غواصان و تکاوران نیروی زمینی سپاه 
با اجرای عملیات تهاجم به ساحل، تصرف سرزمین و 
تأسیسات استراتژیک دشمن یکی دیگر از رقم زنندگان 

مرحله پایانی این رزمایش بودند.
غواصان با تخلیه از قایق ها در نزدیکی ســاحل 
دشــمن، مسافتی را تا ساحل دشمن غواصی کردند 
و پس از خروج از آب، تک به ساحل و تصرف آن را 
با اســتفاده از مهمات واقعی و جنگی تمرین کردند. 

تکاوران نیروی زمینی سپاه هم غواصان را در تصرف 
ساحل و سرزمین دشمن همراهی کردند.

این عملیات با هدف تصــرف بخش های مهم 
سرزمین کشور متخاصم و تسلط بر تأسیسات و اماکن 
استراتژیک دشمن، اعم از بندرگاه، اسکله و تأسیسات 

اقتصادی تمرین شد.
راهبرد دفاعی با تاکتیک تهاجمی

ســردار محمد پاکپور فرمانــده نیروی زمینی 
ســپاه درباره رزمایش پیامبر اعظــم)ص( این نیرو 
اظهار داشــت: »رزمایش پبامبــر اعظم)ص( ١2 از 
سلســله رزمایش های نیروی زمینی سپاه است که 
در آن به همه اهداف از پیش تعیین شــده رسیدیم. 
همان گونه که قباًل اعالم کردیم، اصول و راهبرد اصلی 
ما دفاعی اســت؛ اما در سطوح عملیاتی و تاکتیکی، 

تهاجمی است.«
وی با بیان اینکه ساحل گیری، دفاع از ساحل و 
هجوم به ساحل مراحلی است که تمرین شده، افزود: 
»رزمایش ما از نظر راهبردی یک رزمایش دفاعی است 

و تا کنون به هیچ کشوری هجوم نبرد ه ایم.«
سردار پاکپور با بیان اینکه راهبرد دفاعی ما در 
ســطوح عملیاتی و تاکتیکی تهاجمی است، تصریح 
کرد: »ما ابتدا به ساکن تهدیدی برای هیچ کشوری 
نیســتیم؛ اما اگر دشــمنان ما بخواهند نیت خود را 
عملی کنند، ما سراســر آفند و تهاجم می شویم که 
در این رزمایش این تاکتیک ها را تمرین می کنیم.«

وی افزود: »دشــمنان در محاسبات خود باید 
دقت داشته باشند؛ چرا که دفاع ما ترکیبی از آفند و 
پدافند است که سبقه آفند آن از پدافند بیشتر است.«

گزارشی از برگزاری دوازدهمین رزمایش پیامبر اعظم)ص( نیروی زمینی سپاه

راهبرد دفاعی با عملیات تک آفندی

حجت االسالم و المسلمین حاجی صادقی در گفت و گوی اختصاصی با صبح صادق 
مهمترین پیام حماسه ۹ دی برای امروز  را تبیین کرد

استقامت
همراه با بصیرت

با آثار و گفتاری از:
یداهلل جوانی
سعداهلل زارعی
عبداهلل گنجی
علی قاسمی
نصراهلل پژمانفر
حسین عبداللهی فر
سید حسین خاتمی
آرش فهیم
و...

خط قرمز
ویژه نهمین سالروز حماسه ۹ دی۸۸

 نگاهی موشکافانه به نقش  اصالح طلبان در شکل گیری حوادث پس از انتخابات۸۸

فتنه آفرینی در سودای قدرت
احیای دوباره جبهه فرهنگی انقالب  در گفت وگو با  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

۹ دی سیم خاردارها را  برداشت

اتاق فکر مشترک فتنه 88 با تابستان داغ!
کاربرد 9 دی برای امروز

چرا فتنه 88 ناکام ماند؟
 پایان خیال های خوش  غرب

حصر، ابزاری برای نقد و کاسبی

بازنگاهی به تدابیر روشنگرانه امام خامنه ای در مواجهه با فتنه ۸۸

مدیریت حکیمانه

عکس: حامد گودرزی

دشمن در فتنه ۸۸ می خواست  حلقه امت را از حلقه 
والیت جدا کند. در این راستا، به دنبال زدن حلقه خواص 
بودند که واسط این دو حلقه بود. آنها می گویند، این 
حلقه خواص را آن چنان زدیم که بسیاری از خواص، چه 
دانشگاهی و چه سیاسی و چه حتی حوزوی و مدیران 
همه همراه شــدند؛ اما موفق نشدند؛ چون امت آمد و 
به طور مستقیم به والیت وصل شد، بدون اینکه حلقه 
واسطی، مانند خواص باشند، امت مستقیم به والیت 
متصل شد؛ از این رو در دهه ۹0 طراحی آنها این است 

که امت را بزنند و با این کار والیت تنها بماند

صفحات ۵ تا ۸

  صفحه2



* بازخوانی مســائلی مانند حماسه 
۹ دی ماه ســال 13۸۸ و نیز فتنه هشت 
این سال چه ضرورت های عقلی  ماهه در 

و دینی ای دارد؟ 
اگرچه همه روزها به خدا منتسب هستند، 
بعضی از روزها به دلیل حوادثی که در آن واقع 
شــده، دیگر متعلق به ســال و ماه در آن سال 
نیست. این موضوع همیشگی است و تأثیرشان 
هم همینطور. بــرای نمونه مبعث پیغمبر)ص( 
روزی عادی نیست که در سال چهلم عام الفیل 
انجام شــده باشــد، روز غدیر روزی نیست که 
فقط متعلق به یک زمانی باشــد. روز عاشــورا 
هم همینطور. در انقالب اســالمی هم روزهایی 
داشتیم که جاودانه شدند، چون کارکرد و نقش 
آنها، تــداوم دارد؛ مانند مثــل 22 بهمن، ١٥ 
خرداد و...؛ یکی از ایــن روزهای مهم نهم دی 
ماه است. حماسه عظیم انقالب اسالمی در برابر 
جبهه استکبار و در واقع در برابر خطرناک ترین 
طراحی های آنها علیه انقالب اسالمی که عملیاتی 
شــد. فتنه ای که طراحی آن ١٠ ســال طول 
کشید و عملیات آن طی هشت ماه انجام شد و 
تیــر خالص را نهم دی به این فتنه زد. این روز 
فقط تکریم یک یوم اهلل نیســت. نهم دی شروع 
یک حرکت، یک بیداری، یک روحیه انقالبی و 
جهادی است و هر سال پیام خاص خود را دارد. 
نهم دی به ما می گوید در برابر قوی ترین فتنه ها 
با بصیرت و صراحت و قاطعیت می توان ایستاد 
و آن را خنثی کرد. نهم دی تجلی مردم ساالری 
دینی و بصیرت همراه با استقامت امت است. نهم 
دی در واقــع غلبه گفتمان مقاومت بر گفتمان 
ســازش اســت. ما در ادبیات دینی مان تولی و 
تبری را دو روی یک سکه می دانیم. در نهم دی 
هم خشم مقدس مردم به خوبی جوشید و هم 
وفاداری شان به والیت به منصه ظهور رسید. در 
فتنه ۸۸ نبایــد دو روز بزرگ را فراموش کنیم 
که در نابودی فتنه و به عبارتی در تبدیل فتنه 
به یک فرصت بســیار مؤثر بود، یکی 29 خرداد 
که روز تجلی والیت در خطبه های تاریخی رهبر 
معظــم انقالب بود و یکی هم روز نهم دی. نهم 
دی ۸۸ تیر خالصی بود که برای استکبار خیلی 
ســنگین تمام شــد. نهم دی روز تجلی غیرت 
دینی مردم بود. به عبارتی، وقتی اغتشاشــات 
و به خیابان ریختن ها که عوامل جبهه استکبار 
آن را مدیریت می کردند، به هتاکی  به تاســوعا 
و عاشــورا و ارزش های دینی و امام حسین)ع( 
رســید، غیرت دینی مردم به جوش آمد؛ از این 
رو، نهــم دی روز تجلی غیرت دینی مردم بود. 
دشمن می دانست اگر امت از والیت جدا شود، 
بی خطر می شود، امام بی امت بی اقتدار می شود 
و روی همیــن موضوع تمرکز کرده بودند. پیام 
نهم دی والیت مداری بود. که در آن حمایت از 
یک کاندیدا مطرح نبود. در نهم دی پالکارد یا 
عکسی از هیچ کاندیدای ریاست جمهوری دیده 
نمی شد؛ بلکه در نهم دی انقالب اسالمی، رهبری 
و مردم بودند و آنچه می دیدیم شکوه و عظمت 
انقالبی مردم بود. نهم دی متعلق به همه است، 
متعلق به همه جبهه انقالب اســت و در مقابل 
جبهه استکبار قرار دارد. اگر حرفی هم از وحدت 
است، این وحدت مطمئناً بین دو جبهه اسالم و 
استکبار نخواهد بود. نهم دی متعلق به یک گروه 
و یک جناح سیاســی و یک حزب نیست؛ بلکه 
به همه انقالب تعلق دارد و گرامیداشت آن هم 
زنده نگه داشتن حرکت و جریان انقالبی است. 
نهم دی رمز ماندگاری انقالب اسالمی است که 
مؤلفه های انقالب را تقویت کرد و فرصتی برای 
بازخوانی فتنه هایی شد که پس از انقالب علیه 
آن انجام گرفت. نهم دی نقطه عطفی است که 
راه آینده را به ما می آموزاند. این ظلم است که 
این روز بــزرگ را در یک جناح کمرنگ کنیم؛ 
چرا که نهم دی یوم اللهی اســت که تنها با 22 
بهمن قابل مقایسه است. 22 بهمن پیروزی ما 
بر جبهه استبداد و رژیم سلطنتی رقم خورد و 
نهم دی پیــروزی ما در برابر فتنه بزرگ جبهه 
استکبار بود. جبهه ای که در آن همه جریان های 
ضد انقالب حضور داشتند و در آن نقش آفرینی 
کردند؛ اما نهم دی این فتنه بزرگ و این حمله 
گســترده علیه انقالب را که می خواست انقالب 

را از درون متالشی کند، نابود کرد. 

* آیا فتنه جدیدی هم در راه است؟ 
با این فــرض در برابر فتنه های آینده چه 

باید کرد؟
تا زمانــی که انقالب و دشــمنان انقالب 
هســتند و حق و باطل وجود دارد،  فتنه ادامه 
دارد. معتقدم فتنه دهه نود خطرناک تر از فتنه 
دهه هشتاد است. تا دشمن هست، حمله هست 
و لذا باید حفاظت از این انقالب برقرار باشــد. 

دشمن ضربه خورده و استکبار مرگ تدریجی اش 
را با انقالب اسالمی قطعی می داند؛ بنابراین به 
یقین حمله می کند و مهم این اســت که ما در 
هر مرحله بفهمیم، جنس فتنه دشمن چیست. 
دشمن در دهه 9٠ با تجربه گرفتن از فتنه های 
گذشته، یعنی همه فتنه های صدر اسالم تا کنون 
و فتنه های اول انقالب تا امروز به یک جمع بندی 
رسیده است و آن، اینکه چرا فتنه ۸۸ شکست 
خورد؛ آنها می گویند در فتنه ۸۸ می خواستیم 
حلقــه امت را از حلقه والیت جدا کنیم. در این 
راستا، به دنبال زدن حلقه خواص بودند که واسط 
این دو حلقه بود. آنها می گویند، این حلقه خواص 
را آن چنــان زدیم که بســیاری از خواص، چه 
دانشــگاهی و چه سیاسی و چه حتی حوزوی و 
مدیران همه همراه شدند؛ اما موفق نشدند؛ چون 
امت آمد و به طور مستقیم به والیت وصل شد، 

بدون اینکه حلقه واسطی، مانند خواص باشند، 
امت مستقیم به والیت متصل شد؛ از این رو در 
دهه 9٠ طراحی آنها این است که امت را بزنند 

و با این کار والیت تنها بماند.
 دشــمن دنبال زدن خود امت است و لذا 
فتنــه تعامل و نفوذ فکــری را آغاز کرده اند که 
در ایــن فتنه راهبرد آنها این اســت که مردم 
را در جبهه مقابــل انقالب و والیت قرار دهند. 
این موضوع از طریق خواص ممکن نیســت و از 
طریق تغییــر ذائقه فکری مردم و عوض کردن 
گفتمان مردم ممکن می شــود؛ یعنی مردم به 
جای مطالبات ارزشی و انقالبی مطالبات دنیایی 
پیدا کنند و به جای الگو قرار دادن شخصیت های 
انقالبــی و دینــی از غرب الگــو بگیرند و فکر، 
گرایش ها و الگوهای مردم عوض شود یا تغییر 
محاســبات مســئوالن را رقم بزنند و کم کم به 
مردم برسند. این را القا کنند که دیدید گفتمان 
مقاومت و ایستادگی جواب نمی دهد! و تنها راه 
نجات کشور، سازش با دشمن است و کسی هم 
در این میان نگوید که این خالف گفتمان اسالم 

و رهبری است.
قــرآن می گوید مواظب باشــید با این نوع 
سازش نه تنها آخرت را از دست می دهید؛ بلکه 
دنیای خود را هم خراب می کنید. به گفته قرآن، 
تکیه بر ظالمان و کافران خودش آتش است که 
اولین نتیجه اش آتش گرفتن و دومین نتیجه اش 
قطع یاری خداســت.  به نظرم اگــر به عوامل 
شکســت فتنه دهه ۸٠ توجه کنیم، در خواهیم 
یافت که در دهه 9٠ نیز با فتنه های جدید چگونه 
برخورد کنیم. بین همه عوامل، پنج عامل را بیان 
می کنم؛ اول بصیرت افزایی، هوشیاری، دیده بانی 
همراه با متانت و حکمت و قاطعیت رهبری است. 
اول،  رهبــر حکیم انقالب محکم، بصیر، قاطع و 
متین ایستادند و آنچه ایشان در این مدت بیان 

کردند، چه در مــدت 2٠٠ روز فتنه و چه پس 
از آن همگی بصیرت افزایــی بود. دومین عامل 
شکســت فتنه، غیرت دینی مردم بود. دشمن 
اگــر به جنگ با دیــن و ارزش های مردم بیاید، 
باید بداند آنها خیلی مسائل را تحمل می کنند، 
اما حمله بــه ارزش ها را خیر. این موضوع نباید 
کم رنگ شــود و مــا باید همــان غیرتی که به 
ناموس نََســبی خود داریم، باید همان غیرت و 
حتی بیشــتر از آن را نســبت به ناموس دین و 
ارزش های دینی داشته باشیم. سومین عامل در 
شکست فتنه ها، والیتمداری است. والیتمداری 
را هم باید درســت معنا کنیم؛ یعنی باور اینکه، 
این طبیب حاذق دردشــناس خوب تشخیص 
می دهد و مهربانانه نسخه می پیچد، هم نسخه های 
او را بگیریــم و هم به آن عمل کنیم. مهم ترین 
مشکلی که اهل بیت)ع( داشتند و در برابر فتنه ها 

به نتیجه نرســیدند این بود که مردم جامعه آن 
روز والیتمدار نبودند؛ یعنی امام صادق)ع( چهار 
هزار شاگرد داشت که از او علم می آموختند، اما 
این تعداد شاگرد زیر بار فرماندهی امام صادق)ع( 
نمی رفتنــد. والیتمداری حتــی مانند حضرت 
موســی)ع( در برابر حضرت خضر نیست. مانند 
اباالفضل)ع( عمل کردن است. از مدینه تا مکه و از 
مکه تا کربال یک جا نداریم که اباالفضل العباس)ع( 
به امام حسین)ع( خطاب یا سؤال یا پیشنهاد کند، 
حاال چه رسد به انتقاد! فرمانبر محض است، اما 
حضرت موسی)ع( در برابر خضر نتوانست و سؤال 
کرد، با خیال اینکه دارد امر به معروف و نهی از 
منکر می کند. در حقیقت والیتمداری وابستگی 
فکری و عملی هرچه بیشتر و افزون تر با ولی خدا 
است. عامل چهارم شکست فتنه ها، خشم مقدس 

و روحیه انقالبی و جهادی مردم است. 
بعضی جاها بصیرت به تنهایی کافی نیست؛ 
بلکه باید بر اســاس این بصیرت اقدام هم کرد. 
آنجا که در حق علی)ع( ظلم شــد خیلی ها باور 
داشتند که به علی)ع( ظلم شده است، اما جرئت 
و جسارت حرکت نداشتند. شما اینجا می بینید 
که فاطمــه)س( یک تنه در میدان اســت. در 
حماسه 9 دی شما این خشم و جرئت و جسارت 
مقدس و آن روحیه انقالبی و جهادی را در مردم 
می بینید. عامل آخر هم که بســیار مهم است، 
قدرت تشخیص درست و بجای مردم است. آنها 
در این جریانات خوب تشخیص دادند که کدام 
حرف، حرف مردم و کدام حرف، حرف دشمن 
است. فتنه گران ادعا می کردند که ما در دفاع از 
حق مردم قیام می کنیم و... که تشخیص مردم 
بیــن صدق و کذب در اینجا نقش داشــت. در 
فتنه دهه 9٠ هم به اینها نیاز داریم. با این پنج 
شــاخصه و به لطف الهی می توانیم از فتنه دهه 

9٠ هم پیروزمندانه عبور کنیم.

* درباره فتنه ها و راهکارهای عبور از 
آنها توصیه شما به عزیزان پاسدار چیست؟

فلســفه وجودی سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی حفاظت از انقالب است. دوستان عزیز 
سپاه، فرزندان عزیز پاسدار و بسیجی ام! حقیقت 
این است که انقالب زنده و پیشرو است و چون 
زنده است دشــمن دارد. به تعبیر رهبر معظم 
انقالب، انقالب چون زنده اســت، دشمن دارد و 
دشــمن هم از این زنده بودن انقالب و حرکت 
آن احساس خطر می کند. بنابراین چون انقالب 
دشمن دارد محافظ، پاسدار و نگهبان می خواهد 
و امروز بزرگ ترین رسالت ما دو شاخصه است، 
اینکــه؛ انقالب را از هر خطــری حفظ کنیم و 
پیش روندگی انقالب را تضمین کنیم. این فلسفه 
وجودی ماست، ما یک نهادی نیستیم که فقط 
در برابر عملیات نظامی دشــمن بایستیم. اصل 
مســئولیت  ما حفظ نظام اســت و امروز همه 
می گوییم، بزرگ ترین حمله دشمن به انقالب، 
فتنه است و الزم است در برابر این فتنه ها هوشیار 
باشیم. آمادگی فکری و عملی و شجاعت عمل، 
مطالبه من از دوستان پاسدار است. تا می توانید 
بصیرت دینی خود را باال ببرید. اما چرا بصیرت 
دینی؟ چون بصیرت دینی مادر همه بصیرت ها 
اســت. اگر بصیرت دینی آمد، بصیرت سیاسی 
هــم می آید. دوم اینکه، درک درســت و عمل 
بموقع و صحیح نســبت به رهبر معظم انقالب 
داشته باشیم؛ چرا که اگر مالزم با والیت باشیم، 
هیچ وقت از صراط مســتقیم خارج نمی شویم. 
سوم اینکه، مواظب باشیم دشمن می خواهد در 
لجن زار دنیــا زمین گیرمان کند. همان طور که 
مسلمانان صدر اسالم را چنان گرفتار دنیا کرد 
که با وجود اینکه شــعار می دادند حسین جان 
»ما همه ســرباز توایم...« و »لبیک یا حسین«، 
اما آنجا که گذشتن از دنیا الزم بود، حسین)ع( 
را تنها گذاشتند. مواظب باشیم دشمن یک عده 
را با بی بصیرتی زمیــن می زند و یک عده ای را 
با بی دینی و دنیاگرایی. پس سه نکته بصیرت، 
والیتمداری و مواظبت از گرایش های دنیوی و 
ارزشــی شدن خواسته های ما از عزیزان پاسدار 
و بسیجی است. باید تالش کنیم نگذاریم ذائقه 
فکری و فرهنگی ما عوض شــود. بدانید دشمن 
داریم و دشمن برای خود شما، خانواده، فرزندان، 
محیط زندگی و فضای حقیقی و مجازی شــما 
برنامه چیده اســت و اگــر می خواهد انقالب را 
بزند، اول باید پاسداران انقالب را بزند. با قوت، 
قدرت و امید ادامه دهید و بدانید اگر ما محکم 
بایستیم و استقامت فکری و عملی داشته باشیم، 
هیچ نگرانی نســبت به آینده نخواهیم داشت. 
نگرانی ما فقط باید این باشد که بتوانیم وظیفه 
خود را درست انجام دهیم، وگرنه شک نداشته 
باشیم که اگر تکلیف را درست انجام دهیم آینده 
متعلق به ماست و دشمنان یکی پس از دیگری 

شکست می خورند. 

* به نظر شــما پیام ۹ دی امســال 
چیست؟ 

نهم دی ماه دست کم برای چهار گروه پیام 
دارد؛ اول پیام به رهبــری، این پیام را به رهبر 
معظم انقالب می دهد که ما حاضر و وفاداریم و 
ایستاده ایم. ما هستیم و نمی گذاریم تنها بمانید. 
ما شیعیان از جنس شیعیان شب عاشورای امام 
حســین)ع( هستیم. ما آن شیعیانی هستیم که 
گفتنــد اگر ما را ذره ذره کنید، از حســین)ع( 

جدا نمی شویم. 
پیــام دوم که اهمیت باالیــی دارد پیام به 
مسئوالن اســت. برخی ها نمی خواهند این پیام 
پررنگ شــود. نهم دی مطالبــه والیتمداری از 
مســئوالن است. به مسئوالن می گوید ما سرباز 
رهبری هستیم. شما سرباز رهبری هستید و باید 
پشت سر رهبری حرکت کنید نه کنارشان، لطفاً 
وارد کار ایشان نشوید. این مطالبه والیتمداری 
و روحیه خدمتگزاری از مســئوالن است. مردم 
مطالبه گر و مســئول پاسخگو ادبیاتی است که 
رهبر حکیــم انقالب در ادبیات سیاســی وارد 
کرده اند.یکی از حرف های 9 دی این اســت که 
مــا بازی نمی خوریــم و می فهمیم. حرف مردم 
به مســئوالن این است که مردم مشکالت را به 
خاطر انقالب تحمل می کننــد. اما مطالبه هم 
داریم. مردم مشکالت را می بینند،  اما برای حفظ 
اصل انقالب و برای اینکه دشمن به نتیجه نرسد، 
تحمل می کنند. پیام بعدی به جبهه اســتکبار 
است. پیام »هیهات من الذله« مردم است خطاب 
به دشــمنان و ایستادگی تا آخر پای امام)ره( و 

آرمان های ایشان.
پیام آخر 9 دی پیام به مردم است. 9 دی 
می گویــد یگانه راه پیــروزی، مقاومت همراه با 

بصیرت است.

پاسداشت حماســه ۹ دی، فقط 
نهم دی  نیست.  تکریم یک یوم اهلل 
شروع یک حرکت، یک بیداری، یک 
روحیه انقالبی و جهادی است و هر 
ســال پیام خاص خود را دارد. نهم 
دی به ما می گوید در برابر قوی ترین 
فتنه ها با بصیرت و صراحت و قاطعیت 
می توان ایستاد و آن را خنثی کرد. 
در نهم دی هم خشم مقدس مردم به 
خوبی جوشید و هم وفاداری شان به 
والیت به منصه ظهور رسید.نهم دی، 
تجلی مردم ساالری دینی و بصیرت 
همراه با اســتقامت امت است، در 
واقع این حماسه نماد غلبه گفتمان 

مقاومت بر گفتمان سازش است

دشــمن در فتنه ۸۸ می خواست  
حلقه امت را از حلقه والیت جدا کند. 
در این راســتا، به دنبال زدن حلقه 
خواص بودند که واسط این دو حلقه 
بود. آنها می گویند، این حلقه خواص 
از  را آن چنان زدیم که بســیاری 
خواص، چه دانشگاهی و چه سیاسی 
و چه حتی حــوزوی و مدیران همه 
همراه شدند؛ اما موفق نشدند؛ چون 
امت آمد و به طور مستقیم به والیت 
وصل شد، بدون اینکه حلقه واسطی، 
مانند خواص باشند، امت مستقیم به 
والیت متصل شد؛ از این رو در دهه 
۹0 طراحی آنها این است که امت را 

بزنند و با این کار والیت تنها بماند

شماره۸۷9 سالنوزدهم دوشنبه3دی139۷ .www.sobhesadeghweeklyگفت و گو i r

سردار سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به ابعاد فتنه بزرگ ۸۸ گفت: در 9 دی و در دریای مواج انسان های شیفته اسالم، این فتنه از بین رفت و لیله القدر 
انقالب بود که از هزاران ماه برای انقالب درس آموزتر است و باطل السحر فتنه های دشمنان داخلی و خارجی بود. نظام ما پس از 9 دی دوباره بالنده شد و رشد کرد و زبانه های 

نفوذ ما تا شرق مدیترانه امتداد یافت. حل معادالت به ما گره خورده و همه سیاست های دشمن بر اساس تحریم و عملیات روانی و ارعاب و تهاجم شکست خورده است.

 حماسه 9 دی 
لیله القدر انقالب

 شیوه جدید فرار از مسئولیت
مدت هاســت کــه دولــت و 
 FATF همراهان آن بر لزوم تصویب
تأکیــد دارند و حتــی وعده زندگی 
ارزان تر را به مردم می دهند؛ آن هم 
در حالــی که بنا بــه گفته ظریف، 
وزیر امــور خارجه نمی توانند درباره 
آینــده FATF تضمینی بدهند. با 
وجود آنکه خود نهادهای مربوطه، از 
جمله مجلس شورای اسالمی، مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و شورای 
نگهبان نتوانستند به نظر هماهنگی 
دربــاره FATF برســند و با وجود 
برگزاری چندین جلسه کارشناسی 
و تشــکیل کارگروه موفق نشــدند 
یکدیگر را متقاعد کنند، چطور برخی 
از مســئوالن با پیشــنهاد برگزاری 
همه پرسی می خواهند تصمیم گیری 
دربــاره این مهم را بــر دوش مردم 
بگذارند؟! پیشنهاد همه پرسی اقدامی 
جز فرار از مســئولیت نیســت. آنها 
می خواهنــد هزینــه تصمیم گیری 
دربــاره لوایــح FATF را به گردن 
مردم بیندازند تا خود را از پاسخگویی 

نسبت به تصمیم شان مبرا کنند.
تصویر سگ و برج ایفل

»مهدی پاکــدل«، از بازیگران 
ســینما و تئاتر به تازگی با انتشــار 
عکســی در اینستاگرام خود نوشت: 
»مخلوق زیبای پروردگار«! متأسفانه 
تبلیغ سگ، ســگ بازی و گربه بازی 
به یــک رویه فراگیر در میان برخی 
شده  تبدیل  ایرانی  ســلبریتی های 
است. مشخص نیســت چرا مهدی 
پاکدل وقتی در فرانسه حضور دارد از 
»برج ایفل« عکس می گیرد، اما وقتی 
در ایران حضور دارد، ترجیح می دهد 
به جای این همه نماد خوب و صَور 
دیگر آفرینش که اثبات زیبایی شان 
هم چندان ســخت نیســت؛ عکس 
غــروب و برگ خشــکیده و کالغ و 
گوسفند بگیرند، یا تصویر سگ را با 
نام مخلوق زیبا منتشر کنند؟! پیش 
از پاکدل،  هانیه توسلی، دیگر بازیگر 
تئاتر و ســینما نیز در یک پســت 
اینستاگرامی با اشاره به مرگ گربه 

خانگی اش، آرزوی مرگ کرده بود.
کلیدواژه های انتخابات

اصالح طلبان  اســتارت  اولین 
انتخاباتی شان  ماراتن  برای شــروع 
عبــور از دولت با کلیــدواژه »دولت 
بی اختیــار« اســت. اصالح طلبان از 
ســویی می گویند که آنها شــریک 
هزینه هــای دولــت نیســتند و از 
ســوی دیگر چنین بیــان می کنند 
که دولتی که حامــی اش بوده اند و 
در دو انتخابــات ریاســت جمهوری 
برایش سنگ تمام گذاشته اند،  اخیر 
اختیاری نداشــته و ایــن تندروها 
بوده اند که نگذاشتند دولت کار کند. 
البته پوشــاندن ناتوانــی با حمله و 
حربه ای  سیاسی  رقیب  متهم سازی 
اســت که گاهی توانسته دل برخی 
را به دســت بیاورد و از همین قرار 
اســت که اصالح طلبان همچنان بر 
حربه های گذشــته خــود با رنگ و 
لعاب جدید اصرار می ورزند. از سوی 
دیگر موضوع نظارت اســتصوابی باز 
هــم در جریان اصالحــات در حال 
نیروهایی  اصالح طلبان  است.  تکرار 
به ویژه به مجلس فرســتاده اند که 
 عملکردشان به شــدت مورد انتقاد 

جامعه است.
نسخه ریاض علیه ایران

گروهــی از هکرها بــا نفوذ به 
رایانه ای  از سرورهای شــبکه  یکی 
اتحادیه اروپا در قبرس، توانســته اند 
به حجــم گســترده ای از اطالعات 
محرمانه این اتحادیه دســت یابند. 
یکی از اســناد افشــا شــده نشان 
می دهــد، وزارت خارجه قبرس در 
این ســند درباره دیدارهایی که روز 
١۳ دی ١۳9۶ )۳ ژانویه 2٠١۸( در 
ریاض صورت گرفته، نوشــته است: 
مداوم ]صحبت های[ طرف  »زمینه 
ســعودی مســئله مداخله ایران در 
امور داخلی کشــورهای آن منطقه 
با هــدف متزلزل کــردن امنیت و 
ثبات و اینکه ]ایران[ منبع حمایت 
مالی از تروریسم است، بود.« در این 
گــزارش در زمینه نظر ســعودی ها 
درباره ناآرامی های صورت گرفته در 
برخی مناطق ایران، آمده است: »در 
با تظاهرات هــای جاری در  ارتباط 
معتقدند حکومت  ایران، سعودی ها 
]ایران[ به نحوی این موج اعتراضات 
را جــذب کرده و به نظر نمی رســد 
تغییــر نظــام اتفاق بیفتــد. با این 
حال، ]به عقیده سعودی ها[ راه حل 
نهایی در داخل ایران است و جامعه 
 بین المللی باید از معترضان حمایت

کند.«

رویخطخبر

آتش بس در الحدیده
 

 آنچــه در مذاکرات هفت روزه »اســتکهلم« برای »انصاراهلل« و در حقیقت 
برای تمامی مردم یمن حاصل شد، دستاوردی است که ارزش واقعی آن هفته ها 
و ماه های آینده، به روشــنی آشــکار خواهد شد و با اتکا به دستاوردهای نظامی 
کنونی، موجبات کسب امتیازات بیشتر را در عرصه سیاسی، برای جنبش انصاراهلل 
و گروه ها و احزاب  همســو، فراهم خواهد کرد. در واقع، شاید به همین علت هم 
هســت که سران ریاض و ابوظبی از نتایج حاصله در مذاکرات استکهلم خشنود 
نیســتند و با ادامه بمباران نقاطی در شهر »الحدیده«، توافق مربوط به آتش بس 

در این شهر بندری را به تکرار، نقض کرده اند.      
البته برقراری آتش بس در شهر بندری »الحدیده«، تنها یکی از توافقاتی است 
که در مذاکرات هفت روزه »استکهلم« حاصل شده است؛ در کنار این توافق، درباره 
تبادل اســرا و همچنین چگونگی ادامه و استمرار مذاکرات صلح و جدول زمانی 

برگزاری نشست های مربوط به آن نیز، توافقاتی صورت گرفته است.
  می دانیم که ائتالف سعودی و حامیان غربی اش، طی پنج ماه گذشته تمامی 
سعی خود را به کار گرفتند تا دست کم با اشغال بخشی از شهر بندری الحدیده 
و در اختیارگرفتن راه های مواصالتی آن به صنعا، برگ برنده ای را برای حضور در 
مذاکرات به دست آورند؛ اما نه تنها از سلسله عملیات حمله به الحدیده نتیجه ای 
کسب نکردند؛ بلکه با هدف قرار دادن مراکز درمانی، آموزشی و مناطق مسکونی این 
شهر بندری و آواره کردن بخشی از جمعیت دو میلیونی آن، با اعتراضات و انتقادات 
گسترده جهانی روبه رو شدند، تا آنجا که حامیان غربی ائتالف سعودی )دولت های 
واشنگتن، لندن و پاریس( به ناگزیر با برگزاری نشست استکهلم موافقت کرده و 

حکومت های متجاوز به یمن را به شرکت در گفت وگوهای صلح ترغیب کردند.
  البته در این صحنه، جمهوری اســالمی ایــران در جایگاه تأثیرگذارترین 
قدرت منطقه ای، ضمن طرح و تشریح فجایع انسانی یمن در مجامع بین المللی و 
همچنین اعالم پشتیبانی خود از مذاکرات صلح، روند برگزاری نشست استکهلم 
را تســریع کرد و به سهم خود،  نقش مثبتی در پیدایش شرایط مطلوب کنونی 
ایفا کرد؛ هرچند که ائتالف متجاوزان در صدد برآمدند تا آنچه را که از تجاوزات 
نظامی ســه سال و نیم گذشته به آن دست نیافته اند، از طریق مذاکرات صلح به 
دست آورند که البته این تالش آنها نیز ناکام ماند و توافقات حاصله، توافقاتی بود 
که نه تنها ناخشنودی، بلکه عصبانیت ریاض و ابوظبی را به دنبال داشت؛ چنانکه 
ریاض و ابوظبی اکنون بیم دارند که برقراری آتش بس در الحدیده، زمینه تجدید 
قوای انصاراهلل و افزایش توانمندی این جنبش در دیگر جبهه ها از جمله عرصه های 
سیاسی داخلی را فراهم کند و در این بحبوحه، حکومت های عربستان و امارات 
بــه علت تحقق نیافتن هیچ یک از اهداف اعالم شده شــان در یمن، با موجی از 

انتقادات داخلی روبه رو شوند.  
به هرحال آنچه مســلم اســت اینکه، آغاز روند مذاکرات صلح یمن، نشانه 
روشن این معناست که راه حل نظامی و سیاسی مبتنی بر دست اندازی به خاک 
این کشــور، به پایان راه خود رسیده و آنچه را جمهوری اسالمی ایران و جنبش 
انصاراهلل از ابتدا با این جمله که »حل مسئله یمن، راه حل نظامی ندارد«، بر آن 
تأکید می کردند در عرصه عمل به اثبات رســیده است. آنچه در مذاکرات سوئد 
روی کاغذ نوشته شده، یک گام به جلوی فرایند سیاسی حل بحران حدود چهار 
ساله یمن است. در همین چارچوب، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل معتقد 
اســت توافق درباره آتش بس در الُحدیده، غرب یمن، مهم ترین دستاورد رایزنی 
یمنی ها در ســوئد اســت؛ چرا که به منزله کلید حل اوضاع یمن است. دبیرکل 
سازمان ملل تصریح کرد، توافقی درباره شهر مهم الحدیده به دست آمده است و 
بندر و شهر الُحدیده شاهد حضور نیروهای مشترک خواهد بود و در سطح استان 

الحدیده، آتش بس برقرار می شود.
دور بعدی مذاکرات صلح یمن قرار است از اواخر ژانویه 2٠١9 تحت نظارت 
ســازمان ملل متحد شروع شود. گفت وگوهای صلح سوئد اگرچه به توافق نسبی 
دســت یافته است، اما در گذشته این گفت وگوها برای حل بحران یمن بارها به 

دلیل کارشکنی عربستان سعودی و متحدانش با شکست روبه رو شد.

یادداشتشفاهی

سرمقاله
ادامه از صفحه اول/ اما جمهوری اسالمی ایران به دلیل داشتن نظامی 
ویژه که بیش از چهار دهه با آمریکا درگیر است نمی تواند و نباید با حدس 
و گمانه زنی تحلیلی به این موضوع بپردازد؛ بلکه باید تمام سناریوها را 
در نظــر بگیرد و خودش را برای همه آنهــا آماده کند. البته مفهوم آن 
حمله نظامی آمریکا به ایران نیست، به چند دلیل متقن، از جمله اینکه 
آمریکایی ها چنان در تنگناهای مالی و بودجه ای و اختالفات داخلی بر سر 
سیاست های ترامپ گرفتارند که مجال گشودن جبهه ای بزرگ و غیرقابل 
محاسبه به روی جمهوری اسالمی ایران به عنوان محور مقاومت در منطقه 
را ندارند اما ما چگونه می توانیم تصویر و ترســیم درستی از تحوالت 
منطقه و جهان داشته باشیم و در جایگاه جمهوری اسالمی با گفتمانی 
که چالش ساز گفتمان آمریکا شده و در قله قدرت منطقه و محور مقاومت 
ایستاده چگونه باید راهبردها و سیاست های مان را طراحی کنیم؟ به طور 
حتم هر چه تالش کنیم آمریکا را به عنوان شاکله ای اقتصادی و سیاسی 
و فرهنگی »غیر« و رقیب خود بهتر بشناســیم و به زمینه های ذهنی و 
تربیتی و محیطی که مستأجر امروز کاخ سفید در آن رشد کرده بیشتر 

پی ببریم، بهتر می توانیم برآوردهای خود را تنظیم کنیم. 
رئیس جمهور تاجرپیشه آمریکا از دریچه اقتصاد و تجارت به سیاست 
نگاه می کند، فهم این موضوع مهم است. برای ترامپ منطقه ارزش دارد، اما 
نه به قیمت هزینه کردن از جیب آمریکایی ها. او خوب فهمیده است که در 
آینده منطقه آمریکا جایی ندارد و هر چه خرج کند از جیبش رفته است؛ 
از این رو دنبال رهیافت راهبری تحوالت منطقه از طریق حمایت معنوی 
و سیاسی و فروش اسلحه به قصد درآمدزایی به کشورهایی است که به 
قول ترامپ در منطقه با ایران اسالمی مشکل دارند و می خواهند بدون 
پرداخت هزینه آمریکا از آنها دفاع کند. نگاه تجاری و مضیق ترامپ به 
تحوالت منطقه مبتنی بر مقاله تحلیلی مارتین ایندک در تاریخ 14 آوریل 
سال میالدی با عنوان »دکترین ترامپ برای خاورمیانه« است که موجب 
می شود در معادله منطقه ای واشنگتن صادرکننده اسلحه و راهبر معادالت 
و تحوالت باشد و متحدان آن خریداران اسلحه و بازیگران فعال نیابتی 
منازعات منطقه ای. این الگو در یمن و سوریه قابل مشاهده است و گاوهای 
شیرده منطقه این سینگال را دریافت کرده اند و در حال آماده سازی وصل 

پستان دالرهای خود به شیردوش های آمریکایی هستند.
اما مانور نظامی پیامبر اعظم)ص( همان طور که از شــماره 12 آن 
پیداســت، اقدام به برنامه تمرین نظامی برنامه ریزی شده ای است که 
از پیش طراحی و در جهان به رویه ای جاری تبدیل شــده است. اما به 
یقین به قول سردار سرلشکر غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی 
خاتم االنبیاء)ص( زمینه سازان حضور بیگانگان در منطقه مهم غرب آسیا 
و خلیج فارس پیام های اقتدارآمیز آن را با تمام وجود درک و دریافت 
می کنند و خوب می دانند که اگر دست از پا خطا کنند بیشترین هزینه را 
خواهند داد. آمریکایی ها چه از روی منفعت طلبی و چه به دلیل زنجیره ای 
از شکست ها و ناکامی ها سوریه و افغانستان را ترک کنند یا نه، میهمانان 
ناخوانده منطقه هستند، اما ایران و همسایگان مبادی آداب همسایگی 

صاحبان منطقه اند و خود باید سرنوشت آن را رقم بزنند. 

جعفر قنادباشی
 کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا

حجت االسالم و المسلمین حاجی صادقی در گفت و گوی اختصاصی با صبح صادق مهمترین پیام حماسه ۹ دی برای امروز  را تبیین کرد

استقامت همراه با بصیرت
   گروه سیاسی/  نهم دی ماه سال 13۸۸ پایان فتنه بزرگ و آغاز یک مسیر درس آموزی از آن بود که حدود بیش از 200 روز کشور را درگیر خود کرد. فتنه ای 
که درس ها و عبرت های فراوانی برای مردم، نخبگان و حتی دشمن داشت. بر این اساس، می توان این تجربه را در کنار سایر تجربیات تاریخی ملت ایران قرار داد تا 
در آینده که با فتنه های عمیق تر و پیچیده تر دشمن مواجه می شویم، به مصون سازی پیش از آن هم فکر کنیم. این بار انتشار ویژه نامه  حماسه مردمی ۹ دی بهانه ای 
شد تا درگفت وگویی صمیمانه با نماینده محترم ولی فقیه در سپاه، استاد گرانمایه حجت االسالم والمسلمین دکتر عبداهلل حاجی صادقی پیرامون فتنه، عوامل دخیل 
در آن و چگونگی مقابله با آن از نگاه قرآن، تاریخ اسالم و انقالب اسالمی بپردازیم. بحثی که مجمل آن در این شماره از هفته نامه صبح صادق درج می شود و متن 

تفصیلی آن در پایگاه خبری - تحلیلی بصیرت در دسترس خواهد بود.



 عبداهلل شــهبازی: ترامپ فرمانی  پیش بینی ناپذیــر و عجیب، دال بر 
خروج کامل و سریع نیروهای نظامی آمریکا از سوریه را صادر کرده است؛ 
فرمان ترامپ جنجالی بزرگ در محافل سیاســی آمریــکا پدید آورده، اما برخالف 
افرادی که بر این باورند این فرمان برای آغاز اقدامی علیه ایران به همراه عربســتان 
و صهیونیست هاست و برخالف نظر کسانی که این موضوع را نتیجه توافق ترکیه و 
آمریکا می دانند، گمان می کنم ترامپ برای حفاظت از خود در برابر تهاجم کنگره و 
پرونده قضایی رابرت مولر و مواجهه با بحران احتمالی مالی، هیچ راهی متصور نیست 
به جز توسل به پوپولیسم از طریق چرخش ناگهانی و بازگشت به شعارهای انتخابات 
ریاست جمهوری 2٠١۶ که از جمله پایان دادن به حضور نظامی در کشورهای دیگر 
»با پول آمریکایی ها و به سود دیگران« را به رأی دهندگان آمریکایی وعده داده بود.

مهدی محمدی: تصمیم ترامپ به خروج ناگهانی از سوریه نشان می دهد، 
فراتر از لفاظی ها، در عمل، چه کسی در منطقه در حال پیروز شدن است و 
چه کسی در حال باختن. این تصمیم، یعنی آمریکا نه قادر به تغییر راهبرد منطقه ای 
ایران بوده و نه قادر به شکست دادن آن. همچنین این تصمیم نشان می دهد، وضعیت 
سیاســت داخلی برای ترامپ در حال وخیم تر شدن است و او به رو کردن برگ های 
جدید برای رأی دهندگان آمریکایی نیاز دارد؛ به ویژه آنکه برآوردها می گوید احتمال 

وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود از نیمه سال میالدی آینده بسیار جدی است.
حجت االسالم احمد سالک: هیچ کس در برابر قانون مصونیت ندارد، 
توهین از طرف هر شــخصی به ویژه نماینده مجلس محکوم اســت. در 
تعجبم چرا روزی که چهار نفر از فرزندان معصوم این ســرزمین، در آتش سوختند، 
همکاران ما در مجلس جلسه غیرعلنی برای حمایت از نماینده سراوان تشکیل دادند؟ 

آیا مسئولیت سنگین ما در برابر رأی مردم چیزی جز حمایت از آنهاست؟

  ابوالحســن سلطانی زاده/ وحدت ملی و انســجام داخلی گوهر گرانسنگی است که 
باطل السحر تمامی ترفندها و شیطنت های دشمنان نظام اسالمی در طول 4٠ سال گذشته بوده 
اســت و البته از سویی نیز همواره در معرض تهدید دشمنان بوده و تالش فراوانی برای ممانعت 
از آن و جداسازی ملت از حاکمیت صورت گرفته است که به لطف الهی همیشه با ناکامی مواجه 

شده است. 
اما روی سخن این مقاله در تبیین نقش بصیرتی مردم، برای خنثی کردن سناریوهای دشمن 
از بیرون نیست؛ بلکه به اوضاع فعلی کشور و در آستانه جشن 4٠ سالگی انقالب اسالمی معطوف 
اســت که رضایتمندی مردم در عرصه اقتصادی با تکانه های جدی مواجه شــده است و به علت 
ضعف کارآمدی مدیریتی و ســوء تدبیر برخی کارگزاران نظام به یک پاشنه آشیل تبدیل شده و 
متعاقب آن زخم هایی بر پیکر نظام ایجاد شده و دشمن زیرک و خبیث همانند مگس روی همین 

زخم ها نشسته و به التهاب آفرینی و در پی آن ناامیدسازی مشغول است. 
امــا برای عبــور از این 
گردنــه و پیچ ســخت هیچ 
راهی جز درمان زخم نیست.  
البته، کســی منکر این معنا 
نیســت که بخشــی از این 
جراحت ناشی از تحریم های 
بیرونی اســت، اما به اذعان 
کارشناسان و دانایان اهل فن، 
سهم فشار بیرونی در مقایسه 
با کم تحرکی و سوء  مدیریت 
داخلی بســیار ناچیز است و 

الجرم برای درمان زخم باید نگاه به داخل و تقویت توان درونی به طور جدی مد نظر قرار گیرد 
و این همان کلیدواژه  ای است که رهبر معظم انقالب سال هاست از آن به اقتصاد مقاومتی، اقدام 

و عمل یاد کرده اند.
واقعیت آن است که مردم از وضع موجود در عرصه اقتصاد،  معیشت، گرانی،  تورم، بیکاری 
و... گله مند و ناراضی هستند، اما هوشمندانه این گله مندی را نه به اصل انقالب و نظام، بلکه به 
عملکرد برخی از مدیران ربط می دهند. در صحنه عمل نیز می بینیم وقتی جماعتی اغتشاشگر 
می خواهند روی موج مطالبات درســت و بحق مردم ســوار شوند و آن را به سوی ناآرامی سوق 
دهنــد، مردم بالفاصله صف خود را از آنها جدا می کنند و عیار این جمعیت ســبک مغز معلوم 
می شود؛ چرا که قاطبه مردم معترض به وضع موجود اقتصادی،  چاره کار را در ساختارشکنی و 
ناامن کردن جامعه نمی دانند؛ زیرا خود را همواره بخشــی از نظام دانسته و برای ماندگاری این 

انقالب و عبور آن از عقبه های سخت و نرم و نیمه سخت هزینه ها کرده اند. 
بنابراین مسئولیت اصلی متوجه برخی از مسئوالن و کارگزاران کشور است که به حرف درمانی 
پرداخته و اقدام و عمل را فراموش کرده اند، به قول معروف به جای آنکه حل مشکل و مسئله کنند، 
 به طرح مشکل و مسئله می پردازند،  گویی یادشان رفته که طرح مسئله با مردم است و این مردم 
هستند که آنها را برای حل مسئله به کار گمارده اند. البته در دیدگاه های برخی مسئوالن بسیار 
دیده می شــود که؛ باید حرف مردم را شــنید، باید این کار بشود،  از مشکل مردم مطلع هستیم، 
 باید حقوق عقب مانده فالن بخش از مردم پرداخت شود، باید برخورد با مفاسد در اولویت باشد 
و... اما همه اینها از جنس طرح مسئله است، نه حل مسئله. تکرار این ادبیات کلیشه ای در افکار 

عمومی می تواند زمینه دلزدگی و بی اعتمادی را فراهم کند.
ســنگ زیرین وحدت و انسجام داخلی به مثابه رکن رمز ماندگاری، رضایتمندی و اعتماد 
ملی اســت و اعتماد ملی در گرو حرف درمانی و وعده و وعید دادن نیســت، بلکه در گرو اقدام و 
عمل با مدیریت جهادی و روحیه انقالبی گری است. امروز وظیفه اصلی کارگزاران نظام پرهیز از 
حرف درمانی و برطرف کردن زخم ها و شناســایی نقاط آسیب پذیر با کار و اقدام جهادی و عبور 

پرقدرت از مرحله فعلی و تبدیل تهدید به فرصت است. ان شاءاهلل
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   حسن خدادی/ متأسفانه، در برخی از دولت ها، افزون بر اثرات مدیریت غیر 
انقالبی در حوزه های سیاسی و فرهنگی کشور، حوزه اقتصادی نیز متأثر از مدیریت غیر 
انقالبی بوده است. در واقع، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و علت ناکارآمدی هایی که 
موجب انتقادات مردم به این وضعیت شده، در وجود مدیریت غیر انقالبی است که در دو 
دوره هشت  ساله پس از جنگ تحمیلی بر عرصه اقتصادی و سیاسی کشور سلطه افکنده بود. 
در دوران پس از جنگ تحمیلی بیشترین انرژی و فعالیت مدیریت غیر انقالبی صرف 
جذب شدن در سازمان تجارت جهانی بود. این سبک مدیریت به  جای تالش بی وقفه و 
تحرک و پویایی به دنبال ادغام در اقتصاد جهانی و عضویت در معاهدات بین المللی، تکیه 
 بر سرمایه گذاری خارجی و امتیازدهی های فراوان به سرمایه گذاران خارجی و اتکای بیش 
 از حد به اقتصاد نفتی و خام فروشی و در یک کالم به دنبال اقتصادی وابسته و عاریتی بوده 
اســت. همچنین، مدیریت غیر انقالبی به جای تالش برای تحقق عدالت و کاهش شکاف 
طبقاتی برآمده از رژیم قبلی، به دنبال توسعه بدون عدالت است و ایجاد فاصله طبقاتی را 
طبیعی دانسته و هزینه در مناطق محروم و برای افراد ضعیف را نوعی هدر دادن ثروت 
در سطح جامعه می داند. این سبک مدیریتی معتقد است، برای تحقق توسعه اقتصادی، 
طبقه محروم باید زیر چرخ توسعه له شود. عصر اقتصاد لیبرال مسلک مدیریت غیر انقالبی 
ســبب شد عدالت قرباني توسعه اقتصادي شود. رهبر معظم انقالب اسالمی نیز در پایان 

دوره سازندگی، از محقق نشدن کامل عدالت اجتماعي ابراز گالیه کردند.
جالب آن اســت که حاصل این نوع مدیریت غیر انقالبی نه تنها خصوصی ســازی و 
توجه به بخش سرمایه داری آزاد نبود؛ بلکه موجب تشدید حجیم تر شدن دولت در عرصه 
اقتصاد شــد. با وجود آنکه یکي از شــعارهاي کلیدي دولت سازندگي و مدیرانش، تالش 
براي خصوصی ســازی در عرصه اقتصاد بود و امروز هم ادعاي آن را دارند، سیاســت هاي 
این گونه از دولت ها نه تنها منتج به این مسئله نشد؛ بلکه برعکس به حجیم تر شدن بدنه 
دولت در عرصه اقتصاد انجامید. اما به نظر می رسد مهم ترین خروجی مدیریت غیر انقالبی 
در عرصه اقتصادی جامعه، مسئله فساد است. فساد که نه  تنها جامعه را بدبین و نگران 
کرده است؛ بلکه معظم له در سال ١۳۸٠ در فرمانی هشت ماده ای به  شدت بر آن تأکید 
کرده و همه  قوا را برای برخورد با آن بسیج کرده اند. فساد به هر شکلی به ویژه به شکل 
اقتصادی و مالی آن نه  تنها مورد تقبیح فرهنگ اســالمی و انقالب اســالمی ایران است؛ 
بلکه افکار عمومی را به  شــدت نسبت به عملکرد نظام سیاسی ناامید می کند. گسترش 
فســاد نه تنها موجب ناکارآمدی می شود، بلکه عاملی مهم در ناامید کردن مردم و ایجاد 
دیدگاه منفی نســبت به مدیریت های انقالبی در دیگر حوزه های عملکردی است. رهبر 
معظم انقالب فساد مدیران را مساوی خدمت نکردن به مردم توصیف می کنند و نتیجه 
هر دوی آنها را ناکارآمد شــدن نظام می دانند. »اگر مدیری خدای  نخواســته فاسد شد، 
دیگر نمی تواند به مردم خدمت کند و برای آنها مفید باشد. پس اول باید کارآمدی نظام 

را نشان داد.« )١/١/١۳۸2(
اسم بردن از همه  قوای کشور نشان از درگیر بودن همه مدیریت های ارشد اجرایی، 
قانون گذاری و قضایی دارد. به  هر حال کشــور در کنار اعتراض به فساد و تبعیض شاهد 
گسترش فقر و بیکاری تحت تدابیر مدیریت غیر انقالبی است. اختالفات طبقاتی ناشی از 
مشکالت عدیده اقتصادی بدون مدیریت انقالبی حل وفصل نمی شود و این روند مدیریت 
غیر انقالبی در عرصه اقتصادی کشــور می تواند در روند توسعه و پیشرفت کشور نه  تنها 
سبب پسرفت شده؛ بلکه مانع از هر گونه تحرک و پویایی شود. این وضعیت سبب خواهد 
شد فقر و فساد انسان را در حالت کفر قرار دهد. هر گونه اقدام انقالبی در این زمینه باید 
به دنبال اصالح و ریشه کن کردن فقر باشد و به  جای سیاسی کردن امور کشور و تمرکز 
بر فرعیاتی مانند لغو یا برگزاری یک کنسرت مدیریت انقالبی به دنبال ریشه کن کردن 
فقر باشــد. رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( می فرمایند: »اصالح واقعی در این کشــور 
این اســت که فقر ریشه  کن شــود؛ تبعیض وجود نداشته باشد و فساد اداری و اقتصادی 

نباشد.« )١۳۸١/٥/٥(

خسارات تفکر و مدیریت غیرانقالبی در عرصه اقتصادی

غالمعلی حدادعادل با بیان اینکه ما منتقد دولت هســتیم، اظهار داشــت: باید دانســت که  مسئله  آمریکا، این دولت و آن دولت نیست؛ آمریکایی ها از 
هیچ یک از این دولت ها خوشش نمی آید.  وی افزود: هدف مان در نقد دولت این نیست که آنها را کنار بزنیم و خودمان پست ها را    بگیریم. درد و دغدغه ما 

انقالب و استقالل کشور است، نه قدرت. جایی هم که نیاز باشد و بتوانیم، به دولت کمک می کنیم و صورت حساب هم نمی فرستیم که سهم ما چه شد.

 حمایت از دولت
 بدون صورت حساب

 تعریف و تمجید ژنرال آمریکایی از حاج قاسم
یک ژنرال آمریکایی در مصاحبه ای رادیویی، با بیان اینکه فرمانده نیروی قدس ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی جزء کاریزماتیک ترین رهبران نظامی جهان است، تصریح کرد: »او 

کارهایش را با اثربخشی فوق العاده انجام می دهد.«
 »اســتنلی مک کریستال« ژنرال بازنشســته ارتش آمریکا و رئیس پیشین فرماندهی 
مشــترک عملیات ویژه این کشــور در مصاحبــه با »هیو هویت« مجری شــبکه رادیویی 
»ِسیلِم« در آمریکا که با موضوع کتاب جدید وی با نام »رهبران جهانی: افسانه و واقعیت« 
 برگزار شــد، درباره سیاســت های واشــنگتن در غرب آســیا و بازیگران اصلی این منطقه 

صحبت کرد. 
مجــری شــبکه در پایان با اشــاره به کتاب مک کریســتال، نظر او را درباره ســردار 
ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران پرســید: »وقتی به قاســم ســلیمانی 
نــگاه می کنید، کســی که بزرگ ترین رقیب شــما و فرمانــده عملیات ایرانی هــا بود، آیا 
 بــه عقیده شــما او از نظــر نظامی و کاریزماتیک با دیگر ســران و رهبــران جهان برابری

 می کند؟«
 به گزارش فارس، این ژنرال آمریکایی پاســخ داد: »بله، از چیزهایی که مشاهده کردم 
می توانم بگویم، او بهترین کســی اســت که آنها دارند. ما زمانی که برای مقابله با ایرانی ها 
تالش می کردیم، او )سلیمانی( را مورد بررسی قرار دادیم و زیر نظر گرفتم، او وقتی در میدان 
جنگ است، بسیار کاریزماتیک است و در محیط های مختلفی عملیات داشته که هیچ ژنرال 
آمریکایی با هر میزان آزادی عملی نداشــته اســت. قدرت سیاسی که قاسم سلیمانی دارد، 
به او اجازه می دهد کارهای بســیاری انجام دهد؛ ولی او کارهایش را با آرامش و اثربخشــی 

فوق العاده انجام می دهد.«

   محمدرضا بلوردی/ چند روز پیش بود که روزنامه ســعودی عکاظ نوشت وزیران خارجه مصر، 
جیبوتی، سودان و سومالی، معاون وزیر خارجه دولت مزدور عبدربه منصور هادی و دبیرکل وزارت خارجه 
و امور مهاجران اردن در دیدار با ســلمان بن  عبدالعزیز شــاه سعودی، تاسیس اتحادیه کشورهای عربی و 
آفریقایی واقع در ساحل دریای احمر و خلیج عدن را بررسی کردند. این رسانه افزوده بود طی این دیدار، 
چشم انداز همکاری میان این کشورها و نقش تاسیس اتحادیه میان آنها در تقویت امنیت، ثبات، تجارت 
و ســرمایه گذاری در منطقه بررسی شد. عکاظ آورده بود در نشست کشورهای ساحلی دریای سرخ اعالم 
شــد که هدف از تاسیس این اتحادیه، حمایت از تجارت جهانی و کشتیرانی بین المللی است. تا اینکه در 
روزهای گذشــته، دولت عربستان سعودی تأسیس اتحادیه کشورهای دریای سرخ متشکل از هفت کشور 
مذکور را در حالی اعالم کرد که طبق نظر رســانه های این کشــور ایده تشــکیل اتحادیه جدید به ابتکار 
سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی با هدف برقراری ثبات در منطقه و تقویت امنیت و سرمایه گذاری و توسعه 

کشورهای عضو مطرح شده است.
 عادل الجبیر، وزیر خارجه 
سعودی هم پس از نشست وزرای 
هفت کشــور یاد شده در ریاض 
ایده  بــرای اجرای  گفت: »کار 
تأســیس رژیمی که کشورهای 
عربی و آفریقایی مشرف بر دریای 
ســرخ و خلیج عدن را گرد هم 
می آورد، انجام شد تا منافع این 
کشورها حفظ شود و به مسائل 
این منطقه حســاس رسیدگی 
شــود؛ زیرا دریای سرخ یکی از 
مهم ترین گذرگاه های آبی جهان است و میزان زیادی از تجارت جهانی از طریق آن صورت می گیرد.« وی 
همچنین  به وجود »چالش هایی در زمینه امنیتی نظیر دزدان دریایی، قاچاق و تجارت انسان و چالش های 
زیست محیطی« اشاره کرد و گفت: »در مقابل، فرصت هایی برای سرمایه گذاری و تجارت بین کشورهای این 
منطقه وجود دارد.« طرح این سخنان از سوی عادل الجبیر در حالی است که نگاهی به وضعیت موجود در 
منطقه دریای سرخ پرسش هایی را ایجاد می کند؛ آیا منطقه دریای سرخ بیش از آنکه عرصه ای برای دزدان 
دریایی باشد، صحنه ای برای درگیری های نظامی و جنگ ها نبوده است؟ آیا عربستان سعودی خود بخش 
عمده ای از سواحل دریای سرخ را تحت کنترل ندارد و بخش دیگری هم تحت کنترل کشورهای همسو با 

آن نیست؟ با وجود این، علت طرح تشکیل چنین ایده ای را در چه باید جست وجو کرد؟ 
نگاهی به روند تحوالت در این منطقه دو قضیه اصلی را برجســته خواهد کرد؛ نخســت جنگی که 
عربستان سعودی بر یمن تحمیل کرده است و دیگری ماجرای دو جزیره تیران و صنافیر که مالکیت آنها 
از مصر به عربســتان منتقل شده است. انتقال مالکیت این دو جزیره به عربستان به صورت ضمنی آزادی 
عبور و مرور دریایی رژیم صهیونیســتی در این منطقه را در پی داشته است؛ برای اینکه سعودی ها به این 
رژیم اعالم کردند با وجود انتقال مالکیت این جزایر، آنها به اصول توافق صلح بین تل آویو و قاهره )١979( 
پایبند خواهند ماند. جنگ یمن و اشغال باب المندب به منزله مدخل جنوبی دریای سرخ از سوی عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی نیز تکمیل کننده پروژه حمایت از رژیم صهیونیستی در دریای سرخ است؛ 
صهیونیســت ها به دفعات اعالم کرده بودند از احتمال کنترل نیروهای انصاراهلل یمن بر باب المندب نگران 

هستند و نسبت به عبور کشتی های خود از این منطقه احساس خطر می کنند.
بنابراین، در تشکیل اتحادیه جدید هر چند نامی از رژیم صهیونیستی برده نشده است ـ درحالی که 
این رژیم هم یکی از کشورهای حاشیه دریای سرخ تلقی می شود ـ اما کاماًل مشخص است که تشکیل آن 
زیر نظر عربســتان سعودی که بیش از هر کشــور عربی دیگری در تالش برای عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی است و همکاری ها و هماهنگی های بیش از پیشی هم با این رژیم دارد، نشان دهنده جایگاهی 
اســت که برای صهیونیســت ها در این سازوکار جدید درنظرگرفته شده است. بدون شک گذر زمان نشان 
خواهد داد، مباحثی مانند امنیت اقتصادی و نظامی رژیم غاصب صهیونیستی جزء موضوعات مورد توجه 

در این قضیه بوده است. 

رّدپای رژیم صهیونیستی در تشکیل اتحادیه کشورهای دریای سرخ

 دالیل تغییر لحن
»رأی الیــوم« در مقالــه ای 
می نویســد، روحانی قبل و بعد از 
انتخابش در ســال 2٠١۳، توافق 
هسته ای را ناجی ایران می دانست 
و معتقد بود ایــن توافق می تواند 
ایران را از همه مشکالتش رهایی 
بخشــد و چه بسا مشکالت عظیم 
و پر ســر و صــدای اقتصاد ایران، 
همزمان با خروج ترامپ از برجام 
به این دلیل باشد که رئیس جمهور 
ایران بر روی توافق هسته ای بیش 
از اندازه حساب باز کرده بود. زمانی 
که روحانی تصمیم به تغییر لحن و 
خطاب خود گرفت، در واقع قصد 
داشــت در جریان رقابت سیاسی 
در ایران، حاشــیه امنــی را برای 
خود تضمین کند. از سوی دیگر، 
باال بردن تنش در ســخنرانی های 
سیاســی علیــه ایــاالت متحده، 
می تواند در خدمت منافع سیاسی 
و اقتصــادی ایران باشــد؛ از نظر 
سیاســی، ملت ایران نمی توانست 
تحمل کند که حکومتش در برابر 
تحریم ها و فشــارهای واشنگتن، 
سکوت اختیار کند و انتظار پاسخی 

محکم داشت.
نشانی غلط از مشکالت

طی  جهانگیری«  »اســحاق 
اظهاراتی گفته اســت: » برخی با 
نفوذی که در ریاســت جمهوری، 
سازمان برنامه و بودجه یا مجلس 
داشتند، امروز به عضوی از بودجه 
کشــور تبدیل شده اند. اگر بودجه 
آنها در ابتدا یک میلیارد بود، بعد 
به ٥ میلیــارد و در حال حاضر تا 
2٠ میلیارد رســیده است.« وی 
در مهر مــاه آدرس غلط به افکار 
عمومی ارائه داد و ریشه مشکالت 
را موضوعات سیاســی دانســت: 
»وضعیت موجــود صرفاً محصول 
عوامــل اقتصادي نیســت؛ چون 
اگر محصول عوامل اقتصادي بود، 
این امکان وجود داشــت به اعتبار 
بعضي سیاست هاي شناخته شده 
اقتصادي و پولــي اوضاع را بهبود 

بخشید.«
توطئه جمعیتی

جمعیتي  آمارهاي  بررســي 
نشان مي دهد، دستگاه هاي اجرایي 
قانون حمایت از رشد جمعیت در 
ایران را به درستي اجرا نمي کنند. 
بر اســاس آمارها، در سال ١۳94، 
میزان تولد جدید در کشور بیش 
از یک میلیون و ٥7٠ هزار نفر بوده 
است که این رقم با کاهش حدود 
42 هزار نفري در سال 9٥ به یک 
میلیون و ٥2۸ هزار نفر رسید که 
این رقم در سال 9۶ به یک میلیون 
و 479 هزار نفر کاهش یافت. تجربه 
ثابت کرده است، مأموریت نفوذ به 
بطن ساختارها و تغییر محاسبات 
مسئوالن به کساني سپرده مي شود 
که بیشــترین همخوانی با نظام و 

اسالم را از خود بروز می  دهند.
یارکشی خیابانی

شبکه ای متشــکل از برخی 
نظریه پردازان برجسته و چهره های 
شاخص منتســب به جریان های 
سیاسی خاص، تالش می کنند از 
فشارهای اقتصادی ایجاد شده در 
جامعه در مسیر ناامن سازی کشور 
بهره برداری کننــد. این جریان ها 
حیات سیاسی خود را با استراتژی 
نظریه پردازان غربی در یک جهت 
می بیننــد و حاال وظیفــه دارند 
جامعه را تحریک کنند و براساس 
»سیاســت خیابانی« به یارکشی 
مبــادرت ورزند. ایــن جریان در 
حقیقت جورچین نهایی سیاست 
خارجی غرب و به ویژه آمریکا علیه 
ایران است که این روزها به شکل 
عیان تر از روزهای گذشته درصدد 

اقدام علیه امنیت ملی است.
برنده اصلی 

معاون  آلترمــن،  بــی  جان 
راهبردی و  اندیشــکده مطالعات 
بین المللــی آمریکا در مصاحبه ای 
نظامیان  خــروج  اســت  گفتــه 
آمریکایــی از ســوریه شکســت 
واشــنگتن در برابر تهران را اثبات 
خواهد کــرد؛ چرا کــه برندگان 
اصلی این رویداد ایران، روســیه و 
اســد خواهند بود و این امر سبب 
تقویت جمهوری اسالمی ایران در 
سوریه و اشراف اطالعاتی آن در این 
کشــور خواهد شد، به گونه ای که 
پیامدهای جبران ناپذیری را برای 
متحد اســتراتژیک آمریکا، یعنی 
رژیم صهیونیســتی خواهد داشت 
و می تــوان گفت بازنده اصلی این 
اتفاق رژیم صهیونیستی خواهد بود.

حل مسئله کنند نه طرح مسئله!

رویخطخبر

تبیین

نکتهگرام

عکسخبر

اخبار

دیدگاهرهیافت

 همه برای مقابله اقتصادی با ایران دست به دست هم داده اند
حجت االسالم منتظری دادستان کل کشور گفت: »به خدا قسم روزی که رهبری فریاد 
تحقق اقتصاد مقاومتی را ســر دادند، اگر زمینه برای افرادی که به این موضوع اعتقاد دارند 

باز می شد، امروز کار ما به این مرحله نمی رسید. 
ما امروز در مرحله جنگ اقتصادی قرار داریم و دنیا آن را قبول دارد و از آمریکا و اروپا 
گرفته تا کشورهای تابعه در منطقه، همه و همه تمام توان خود را به کار گرفته اند تا اقتصاد 
کشور ما را با شکست مواجه کنند.« وی پرسید: »آیا امروز گلوگاه های اقتصادی کشور ما و 
رمز و رازهایی که باید در مدیریت اقتصادی باشد و آن نکاتی که در امر اقتصاد باید رعایت 

شود، در دست مردان جنگ اقتصادی است؟« 
منتظری یادآور شــد: »این کشور ظرفیت فراوانی دارد، اما نباید مدیریت آن در دست 
کسی باشد که بگوید ما می توانیم از افراد دوتابعیتی هم استفاده کنیم. دوتابعیتی یعنی چه؟ 
دوتابعیتی یعنی اینکه شخصی یک پایش در ایران است و پای دیگرش در کانادا، یک پایش 
در ایران اســت و یک پایش در آمریکا. آنجا چــه کار می کند؟ آیا به او مأموریت می دهند، 

نمی دهند، ما نمی دانیم حداقل عقل اقتضا می کند این کار صورت نگیرد.
 آقــای محترمی کــه در جای مهمی تکیــه زده اید و می خواهید گزینش کشــور را 
مدیریت کنید، قانون این موضوع را ممنوع کرده، قانون نظام جمهوری اسالمی، بلکه قانون 
 مدنی، آن وقت ما بگوییم چه اشــکال دارد برای امور اقتصادی از افراد دوتابعیتی اســتفاده

 کنیم.«
 منتظری تأکید کرد: »آقای رئیس جمهور که ما برای شما به عنوان رئیس دستگاه عالی 
اجرایی کشــور احترام قائلیم، مالحظه بفرمایید که این افراد چه گفتند و این موضوع مورد 

قبول شما است و در گزینش خود اجازه انتصاب افراد دوتابعیتی را می دهید.«

افتتاح منازل 
مسکونی ساخته 

شده به همت 
قرارگاه جهادی 

شهید احمد کاظمی 
در جزیره هرمز 
با حضور سردار 

محمدرضا یزدی، 
فرمانده سپاه 

محمدرسول اهلل)ص( 
تهران

پیامک گروه های 
جهادی فلسطینی 
به شهرک نشینان 

صهیونیستی: برای 
شما هیچ آینده ای 

در سرزمین ما 
وجود ندارد و 

شما را در خارج 
از سرزمین مان 

مالقات خواهیم 
کرد

در حالی که بسیاری 
از فروشگاه ها به بهانه 

یلدا جشنواره های 
تخفیفی غیر واقعی 

راه انداختند، این 
هندوانه فروش 

خیابانی در 
جشنواره ای واقعی  

به افراد ناتوان، 
هندوانه  اهدا می کرد.

وداع و زیارت 
مردمی با 

پیکرهای مطهر 
27 شهید

 دفاع مقدس
 تازه تفحص شده 
از مناطق زرباطیه 
و مندلی  عراق در 

معراج شهدا

سرباز مقاومت 
فلسطین در حالی 

که مجهز  به تیربار 
 Negev سبک

ساخت صنایع دفاعی 
رژیم صهیونیستی 

است! مقاومت نحوه 
استفاده از این 

سالح ها را بهتر بلد 
است!

درحرکتی 
تحسین برانگیز

60 نفر از طالب 
شهر گناباد 
رفت و روب 

سطح شهر را بر 
عهده گرفتند تا 

پاکبانان یک روز  
استراحت کنند



  امین پناهی/  داغ ترین سوژه 
فضای مجازی طی روزهای اخیر، پخش 
شــدن کلیپ حدود یک دقیقه ای است 
که مشــاجره ای میــان کارمند گمرک 
و نماینده ســراوان در مجلس را نشــان 
می دهد. ویدئویی که برخی از پایگاه ها و 
شبکه های خبری درباره آن نوشته بودند:  
»اظهارات رکیک محمد باســط درازهی 

نماینده سراوان«. 

کلیپ اول
ویدئوی منتشر شده نشان می دهد 
که نماینده ســراوان قصد ورود به گیت 
را دارد کــه کارمند گمــرک جلوی او 
را می گیــرد و وی بــا دخالــت یکی از 
مراجعه کننــدگان مجبور به ترک محل 

می شود.
در کلیپ منتشــر شده چند نکته 
روشــن است؛ اول اینکه، کارمند گمرک 
هیچ هتاکی یا بی ادبی به نماینده نمی کند. 
دوم اینکه، نماینده بــا بی ادبی تمام نه 
تنها به کارمند، که به کشــور نیز توهین 
می کند. بعداً مشــخص می شود که این 
نماینده قصد داشــته بــا خودروی یکی 
از دالالن خودرو وارد گیت گمرک شود 
که در مقابل مخالفت کارمندان شروع به 

فحاشی و تهدید می کند.

کلیپ دوم
پس از آنکه کلیپ در فضای مجازی 
دســت به دست می شــود، واکنش های 
فراوانی نسبت به آن نشان داده می شود، 
به طوری که رسانه های آن طرف آبی، از 
جمله بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا 
و یورو نیوز به سرعت این کلیپ را منتشر 
می کنند. حتی برخی معتقدند این کلیپ 
برای اولین بار در اختیار بی بی ســی قرار 

گرفته است. 
اما در حالی که بازار ساخت کلیپ 
بسیار داغ اســت، این نماینده با انتشار 
کلیپی جدید جلوی دوربین حاضر شده 
و توضیحاتی می دهد. وی کلیپ منتشر 
شده را قسمت تقطیع شده ای از انتظار 
خود و البته فحاشــی کارمندان گمرک 
به خــود می داند که یک عده مغرض به 
واسطه برنامه های رایانه ای آن را اینگونه 
منتشر کرده اند. البته او معتقد است که 
ارباب رجوعی که موجب خروج او از دفتر 
گمرک شــده است به مردم بلوچ و اهل 
سنت و همچنین مقامات کشور توهین 
کرده اســت. نماینده سراوان می کوشد 
فضایــی قومی ـ مذهبی بــرای تحریک 
هم شــهری ها و هم مذهبانش ایجاد کند 

تا به نوعی سبب شود موضوع اصلی را با 
ایجاد شبهات جدید بپوشاند. صحبت هایی 
که البته بی تأثیر اســت و نه تنها مردم 
بلــوچ توهینی در کلیــپ اصلی به خود 
مشــاهده نمی کنند؛ بلکه توهین های او 
به کارمند سبب خشمگین شدن ارباب 

رجوع می شود.

جلسه غیرعلنی
فردای آن روز مجلس جلســه ای 
غیرعلنی برای بررسی این اتفاق ترتیب 
می دهد که بخش کوچکی از این جلسه 
نیز وارد فضای مجازی می شــود که در 
کلیپ منتشر شده هم چند نکته نمایان 
اســت؛ اول اینکه، نماینده هتاک در این 
جلســه کارمند مؤدب را هتاک به خود 
می داند و هشدار می دهد اگر از حق خود 
کوتاه بیاید فــردا نوبت دیگر نمایندگان 
است که با چنین صحنه ای مواجه شوند. 
دوم تهدید این نماینده است که می گوید، 
در صورتی که وزیر اقتصاد اســتیضاح، 
رئیس گمرک برکنار و با کارمند گمرک 
برخورد نشود، همین امروز استعفا می دهد 
و به دانشگاه باز می گردد و سومین نکته 
که از دو نکته پیشــین عجیب تر اســت 
دســتور رئیس مجلس برای شناسایی و 
برخورد با فردی اســت که از این غائله 

فیلم گرفته و منتشر کرده است.
جالب اینجاســت کــه این کلیپ 
از جلســه غیرعلنی مجلس نیز انتشــار 
گسترده ای در فضای مجازی پیدا می کند 
و کاربران نســبت به آن واکنش نشــان 

می دهند!
هیئــت  نظــارت بــر نمایندگان 
مأموریت می یابد که این موضوع را بررسی 
و رأی نهایی خود را اعالم کند. البته در 
اینجا هم ســخنان عجیبی از سخنگوی 
این هیئت بر روی خروجی پایگاه ها قرار 
می گیرد. جمالی سخنگوی هیئت نظارت 
بر نمایندگان می گوید:  »ما هم الفاظ به 
کار برده شــده را تأیید نمی کنیم، ولی 

قبول کنید که نمایندگان با فشــارها و 
درخواســت های زیادی مواجه هستند.« 
اما بخــش عجیب تر آنجایی اســت که 
می گوید: »فشارهای زیادی به نمایندگان 
از ناحیه مردم برای رفع مشکالت شــان 
وارد می شود، بهتر است آنها توقعات شان 
را کمتر کنند، یا طوری تنظیم کنند که 
این همه فشار به نمایندگان وارد نشود تا 
شاهد چنین واکنش هایی که مورد تأیید 

ما هم نیست، نباشیم.« 
یعنی اینکه پس از این حتی مردم 
نباید پیگیر مطالبات شان از نمایندگانی 
باشند که برای حل مشکالت شان آنها را 
به مجلس فرستاده اند. اما اتفاقات عجیب 
درباره این پرونده تمامی ندارد. رأی نهایی 
هیئت نظارت بــر نمایندگان را جمالی 
سخنگوی این هیئت چنین اعالم می کند: 
»در این جلسه اعضای حاضر، با اکثریت 
آرا، به این جمع بندی رسیدند که بازدید 
سرزده از دستگاه ها و بررسی عملکرد آنها 
جزو وظایف نظارتی نمایندگان مجلس 
است و مسئوالن باید همکاری های الزم 
را داشــته باشــند، البته در این جلسه، 
هیچ کس برخورد و درگیری های لفظی 

بین دو طرف را تأیید نکرد.«
ورود نماینــده ســراوان به محل 
گمرک بــرای رتق و فتــق امور مربوط 
بــه یکی از واردکننــدگان خودرو که با 
خودروی شــخصی ایــن واردکننده نیز 
صورت می گیرد، بازدید سرزده از گمرک 
قلمداد شده و نماینده هتاک به طور کامل 

تبرئه می شود.

بازتاب ها
هر چند این رأی پایان پرونده آقای 
نماینــده در هیئت نظارت بر نمایندگان 
اســت، اما این پرونده در فضای مجازی 
گشــوده اســت و اظهارنظرها همچنان 

ادامه دارد.
علــی علیــزاده تحلیلگر ســابق 
بی بی ســی هم در صفحــه توئیتر خود 

چنین می نویســد:  »١ـ نماینده سراوان 
به یــک کارمند توهین می کند. 2ـ یک 
شــهروند وقتی می فهمد هتاک نماینده 
مجلس است با اردنگی بیرونش می کند 
۳ـ این صحنه باشــکوه، این جســارت 
شهروند عادی محصول مستقیم تبدیل 
ایرانیان از رعیت به شــهروند در انقالب 
اسالمی است. دوره پهلوی کسی جرئت 

تخیل چنین صحنه ای را هم نداشت.«
عده ای هــم در حمایت از کارمند 
قانونمدار گمرک تجمعی را برگزار کردند؛ 
تجمع کنندگان در تهران با شعار »من هم 
کارمند گمرک هستم«، خواستار استعفاي 
نماینده سراوان شــدند، آنها همچنین 
حمایت 4٠ نماینــده مجلس از محمد 

باسط درازهی را محکوم کردند.
محمدعلی ابطحی در صفحه توئیتر 
خود نوشــت:  »به وزیر اقتصاد پیشنهاد 
می کنــم به کارمند مــؤدب گمرک که 
جلوی نماینده سراوان قانونمداری کرد، 
حکم مدیریت گمــرک منطقه بدهد تا 
اخالق رشد کند و زیاده خواهی و فحاشی 
کم شود. باور کنید این حکم بهترین راه 
عملی احترام به قانون اســت و مشــوق 

کارمندان وظیفه شناس.«
یکی از کاربــران از وضعیت پیش 
بــرای کارمند گمــرک چنین  آمــده 
می نویسد:  »پرونده محمد بهنیا کارمند 
قانونمدار گمرک به هیئت تخلفات اداری 
ارسال شــد، همزمان، درازهی نماینده 
هتاک و سارق علمی توسط مجلس تبرئه 
و از طرف نمایندگان مســئول پیگیری 
پرونده آتش سوزی مدرسه زاهدان شد.«

کاربری از تبرئه شدن محمد بهنیا 
برای مختومه شــدن پرونــده نماینده 
ســراوان چنین خبر داد:  »با فشار افکار 
عمومی؛ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
محمد بهنیــا رو تبرئه کرد تــا پرونده 
نماینده ســراوان هم مختومه بشــه! اما 
برای ما هنوز مختومه نشده! آقای درازهی 
مگه نگفتی اگر کارمند و رئیس گمرک 

اخراج نشن استعفا میدی؟ خب استعفا 
بده! منتظریم!«

عده ای هم خواستار ورود قوه قضائیه 
به موضــوع برای پیگیری آن شــدند و 
خواســتند با برخورد جــدی با نماینده 
هتاک جلــوی دوباره به وجــود آمدن 
این اتفاقات گرفته شــود. قرار نیست هر 
نماینده تنها به سبب آنکه نماینده است 
اجازه داشته باشد برای انجام هر کاری و 
به هر کسی که بخواهد توهین کند. کما 
اینکه در کلیپ منتشــر شده می بینیم 
ایــن نماینده به تمام مردم ایران و نظام 

جمهوری اسالمی توهین می کند. 
امــا در کلیپی دیگر که از ســوی 
نماینده شبستر در مجلس منتشر شد، 
آمده است: »کســانی که رأی نداده اند، 
حق ندارند شکایت کنند و اگر صدای شان 
دربیایید خود او آنها را خفه خواهد کرد!«
این کلیــپ نیز نشــان دهنده آن 
اســت که برخی از نمایندگان به مرتبه 
خودطلبکارپنــداری رســیده اند و فکر 
می کنند مردم بدهکار آنان هستند. اتفاقی 
کــه باز هم واکنش کاربران مجازی را به 
خود جلب می کند: »حتی ارباب ها هم با 
رعیت خود این  طور صحبت نمی کردند.«

حرف آخر
بــا وجود نمایندگان با ســابقه و 
متعهد به شئون اخالقی و دینی و دلسوز 
و مردمی، متأسفانه برخی از کسانی که 
به اســم نمایندگان مردم توانسته اند با 
جلــب رأی وارد خانه ملت شــوند، در 
تراز مجلس جمهوری اسالمی و انقالب 
اسالمی نیســتند. از نمایندگانی که با 
فهرســت چند ورشکسته سیاسی و با 
تَکرار فتنه گران وارد مجلس می شوند، 
بیــش از این هم انتظار نیســت. امام 
عصاره  »مجلس  فرمودند:  خمینی)ره( 
فضایل ملت اســت«، امــا واقعیت آن 
اســت که مجلســی که دچار باندبازی 
و جناح گرایی باشــد و خــود را از روند 
قانونی موجود در کشــور مصون بداند، 
نمی تواند عصاره فضایل ملت باشد. در 
واقع، شاید مسئولیت این اتفاق بزرگ 
با ملت باشــد؛ چرا که مردم باید کسی 
را انتخاب کنند که اسوه اخالق، تعهد و 
پایبندی به نظام جمهوری اسالمی ایران 
و حقوق مردم باشد، نه در پی مصالح و 
منافع شخصی خود. به یقین این اتفاقات 
نتیجه برخی انتخاب های اشتباهی است 
که کرده ایم و اگر می خواهیم دیگر شاهد 
چنین اتفاقاتی نباشیم باید از این پس 

در انتخاب های مان بیشتر دقت کنیم.

سیاست
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آیت اهلل جنتی با تأکید بر ضرورت آگاهی نامزد های نمایندگی مجلس به قانون اساسی و مسائل مربوط به مجلس و وظایف خود و آشنایی با کمیسیون های مختلف، پیشنهاد 
داد که نامزد های نمایندگی مجلس پیش از ورود به مجلس دوره های آموزشی را بگذرانند، وی گفت: متأسفانه برخی با ابتدایی ترین مسائل مربوط به مجلس آشنایی ندارند و 
چه بسا برخی اصاًل یک بار متن قانون اساسی را نخوانده باشند. نمایندگان در این زمینه نیز باید در دوره های اخالقی شرکت کنند تا با وظیفه شرعی و قانونی خود آشنا شوند.

 نامزدهای نمایندگی مجلس
 باید آموزش ببینند

نگاهی به ماجرای نماینده سراوان و واکنش ها به آن

پرونده ای که باز شد، پرونده ای که بسته شد!
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صنعتــکار/   روح اهلل     
رمزنــگاری  شــبکه ای  ســوئیفت 
شــده برای انجام مبــادالت مالی 
میان بانک های گوناگون اســت که 
تراکنش های مالی جهانی را تسهیل 
می کند و مقر اصلی آن در بلژیک قرار 
دارد؛ امــا اعضای هیئت مدیره آن را 
مدیران بانک های آمریکایی تشکیل 
دربرگیرنده  شــبکه  این  می دهند. 
١٠ هزار بانک با میلیون ها شــعبه 
در سراســر جهان است که سالیانه 
میلیاردها تراکنــش مالی از طریق 
ســوئیفت انجام می دهند و همین 
مسئله سبب شده اســت برقراری 
ارتباط با این شــبکه اهمیت داشته 

باشد.
شبکه سوئیفت به منظور ارسال 
و دریافت هر گونه پیام ارزی در بین 
واحدهــای ارزی بانک هــای داخل 
کشــور و بانک های خارج از کشور 
استفاده می شود. در سال های اخیر، 
فناوری های مبتنی بر بالک چین در 
عرصه پرداخت های بین المللی ظهور 
کرده اند. یکی از آنها شبکه پرداخت 
ریپل اســت که پیش بینی می شود 
بتواند با رفع مشــکالت ســوئیفت، 
انحصار این شبکه پیام رسانی را نیز 

با چالش مواجه کند.
آمریــکا در چارچــوب اعمال 
تحریم هــای جدیــد علیــه ایران 
دسترســی ایران به سوئیفت را نیز 
مسدود کرد تا راهبرد فشار حداکثری 
محقــق شــود. در ایــن زمینه ١۶ 
مجلس  در  جمهوریخــواه  نماینده 
سنا، در نامه ای به استیون منوشین، 
وزیر خزانه داری ایاالت  متحده از او 
خواستند همه اقدامات الزم را برای 
قطع ارتباط ایران با سوئیفت انجام 
دهد. در شــرایطی که تالش آمریکا 
ایران  دسترسی  مسدودسازی  برای 
به شــبکه مبادالت مالی سوئیفت 
افزون  این روزهــا  شــدت گرفته، 
بــر سیاســتمداران اروپایی به  ویژه 
آلمانی ها، بازرگانان ایرانی هم برای 
رفع انســداد مسیر نقل وانتقال پول 
دست  به  کار شده اند تا در پسابرجام 
راهی بــه جز ســوئیفت آمریکایی 

کسب کنند.
ایــران سال هاســت نمی تواند 
مستقیم از دالر برای مبادالت مالی 
اســتفاده کند و حتی در پسابرجام 
نیز کــه ارتباط بانک هــای ایرانی 
با ســوئیفت برقرار شــد، همچنان 
تحریم دالر پابرجا ماند. بر أســاس 
این، ایــران به  دنبــال حذف دالر 
آمریکا از گزارشگری مالی و تجارت 
خارجی خود است و تالش می کند 
با جایگزینی دیگر ارزهای جهان  به  
جای دالر و اســتفاده از پیمان های 
پولی دوجانبه به این مهم دست یابد.

در این میان، نکته قابل  توجه 
این است که آمریکا در تحریم های 
خود کسانی را که با ایران مبادله مالی 
دارند، فارغ از اینکه با چه ارزی کار 
می کنند جریمــه خواهد کرد؛ پس 
الزم است طرف های همکاری ایران 
در مبادالت مالی، منافعی در آمریکا 
نداشته باشند و بتوانند بدون استفاده 

از دالر فعالیت کنند.
سوئیفت به واقع عامل آمریکا 
بــرای ادامــه ســلطه گری دالر در 
جهان اســت. کار به آنجا می رســد 
کــه هم پیمانان آمریکا هم به دنبال 
استقالل نسبی هستند؛ برای نمونه، 
به تازگــی هیکو ماس، وزیر خارجه 
آلمان گفته است: »اتحادیه اروپا باید 
برای مستحکم کردن استقالل خود، 
یک سیستم مالی مستقل از آمریکا 
ایجاد کند تا بتواند در عملیات مالی، 

مستقل از واشنگتن عمل کند.«
در برجــام به اصطالح اروپایی 
قرار بود اروپا سازوکار ویژه ای برای 
تســهیل تجارت با ایران تا ١٠ آبان 
طراحی کند و به اجرا برسد؛ ولی تا 
به امروز این وعده اروپایی ها عملی 
نشده و با توجه به بدقولی های سابق، 
این تردید وجــود دارد که آیا اروپا 
قصد نجــات واقعی برجام را دارد یا 
باز هم مانند گذشــته می خواهد در 

زمین آمریکا بازی  کند!
وزیر امور خارجه کشورمان چند 
روز پیش به نوعی از اتالف وقت اروپا 
در این زمان به بهانه سوئیفت اروپایی 
یــا همان spv خبر داده اســت. به 
همین دلیل به نظر می رسد بهترین 
کار اســتفاده از ســامانه های مالی 
مطمئن تر منطقه ای و داخلی است 
که البته در حال انجام است و بهتر 
است این مسئله جدی تر گرفته شده 
و زین پس نگاه ملتمسانه به غرب را 

پایان دهیم.

کدام سوئیفت!
نیمنگاه

قطعنامه ای برای ترمیم چهره آمریکا!

آمریکا در طول چهار سال گذشته در یمن شریک جنایات عربستان بوده است، به طوری که 
رد پای آن در جنایت های عربســتان در یمن به طور کامل مشــهود است. اما پس از نزدیک به چهار 
سال حمایت همه جانبه آمریکا از جنایات رژیم سعودی، مجلس سنای آمریکا با تصویب قطعنامه ای 
خواستار پایان دادن آمریکا به حمایت از عربستان در جنگ یمن شد. قطعنامه مذکور که با ٥۶ رأی 
موافق در برابر 4١ رأی مخالف به تصویب رسید، به دولت ترامپ ۳٠ روز فرصت داده است که تمامی 
نیروهای آمریکایی دخیل در جنگ یمن را از این کشور خارج کند و این نخستین بار است که یکی 
از دو مجلس کنگره آمریکا از قطعنامه ای برای خروج نیروهای آمریکایی از جنگی که به تأیید کنگره 
نرســیده است، حمایت می کند. قطعنامه سنا همچنین از کاخ ســفید می خواهد برای ادامه حضور 
نیروهایــی که در یمن با گروه های تروریســتی از جمله القاعــده مبارزه می کنند نیز از کنگره مجوز 
بگیرد. در واقع، تصویب این قطعنامه شکســتی برای عربستان محسوب می شود. اما هدف سناتورها 

از تصویب این قطعنامه چیست؟
آمریکا در طول چهار ســال گذشــته از چند طریق در جنگ یمن نقش آفرینی کرده اســت. 
سوخت رســانی به جنگنده های ائتالف ســعودی در یمن یکی از این روش ها بوده است. وزارت دفاع 
آمریکا )پنتاگون( به تازگی در این زمینه اعالم کرده است که هزینه های سوخت و سوخت رسانی برای 
ائتالف عربی به رهبری عربســتان محاسبه شده و قرار است از عربستان و امارات متحده عربی ۳۳١ 
میلیون دالر طلب شــود. افزون بر این فروش انواع بمب ها به عربستان نیز یکی از مصادیق مشارکت 
آمریکا در جنگ یمن بوده اســت. در پی حمله هوایی ائتالف سعودی به اتوبوس حامل دانش آموزان 
در بازاری در منطقه ضحیان استان صعده در مرداد ماه 97، 4٠ دانش آموز شهید و 77 نفر نیز زخمی 
شــدند. در پی این حمله منابع رســانه ای یمن اعالم کردند، در محل حمله هولناک ائتالف سعودی 
متجاوز به اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی، بقایایی از بمب های آمریکایی کشــف کرده اند. شــبکه 
تلویزیونی سی ان ان آمریکا در گزارشی اختصاصی در این باره اعالم کرد، بمبی که به کشته شدن 4٠ 
کودک یمنی منجر شد، از نوع ام کی ۸2 ساخت کارخانه های الکهید مارتین آمریکا است. به گزارش 
سی ان ان این بمب از همان نوعی است که در حمله هوایی به یک مراسم تدفین در اکتبر سال 2٠١۶ 
از ســوی نیروهای ائتالف به سرکردگی عربستان سعودی مورد استفاده قرار گرفته و به کشته شدن 
١٥٥ یمنی منجر شده بود. پیش از آن هم در مارس سال 2٠١۶ در حمله هوایی به یک بازار محلی 
باز هم از این نوع بمب اســتفاده شــده بود که به مرگ 97 نفر انجامید. آمریکا در سال 2٠١۶ تأیید 
کرد که بمب های »ام کی۸2« را در اختیار عربســتان، امارات، فرانسه و عراق قرار داده است. موضوع 
دیگر این اســت که نیویورک تایمز در گزارشــی اعالم کرد، ارتش آمریکا اواخر سال 2٠١7 یک گروه 
ده ها نفره از نیروهای ویژه »گرین برت« )کاله سبز( را به مرز عربستان سعودی با یمن اعزام کرد. این 
کماندوهای ارتش آمریکا به مکان یابی و تخریب انبارهای موشک انصاراهلل در یمن که برای حمله به 

ریاض و دیگر شهرهای عربستان از آنها استفاده می شد، کمک می کردند. 
در واقع، آمریکا با این اسنادی که نشان دهنده و اثبات کننده مشارکت این کشور در جنایت علیه 
مردم یمن است به دنبال فرار از این واقعیت است. البته برخی کارشناسان معتقدند، این مصوبه سنای 
آمریکا نیز نوعی بازی با افکار عمومی است و واقعی نیست؛ چرا که دونالد ترامپ به راحتی می تواند آن 
را وتو کند. به دنبال قتل جمال خاشقجی فشارهای جهانی بر بن سلمان ولی عهد سعودی نیز افزایش 
یافته است و اکنون همه وی را یک جنایتکار جنگی می شناسند و این موضوع برای آمریکا هزینه هایی 
خواهد داشــت. بنابراین از این زاویه ســنای آمریکا قصد دارد با هدف ترمیم چهره آمریکا نزد افکار 
عمومی، به نوعی مرز خود با عربستان در یمن را پررنگ تر کند. حتی اگر قطعنامه سنای آمریکا واقعی 
نباشد و نوعی بازی با افکار عمومی تعبیر شود، باز این موضوع برای عربستان یک شکست بزرگ است.

پرتو

 گمانه هایی برای خروج آمریکا از سوریه

دولت آمریکا تصمیم گرفت نیروهایش را از شــمال و شــرق سوریه خارج کند. 
ترامپ رئیس جمهوری این کشور در توئیتی نوشت:  »ما داعش را در سوریه شکست 
دادیم؛ کاری که تنها دلیل من برای باقی ماندن )نیروهای آمریکایی( در این کشــور 
بود.« کاخ سفید گفته است، نظامیان آمریکایی مستقر در سوریه بین ۶٠ تا ١٠٠ روز 
آینده این کشــور را ترک خواهند کرد. اگرچه هنوز معلوم نیســت تمامی 2٠٠٠ نفر 
نظامی آمریکایی چه زمانی و به چه شکلی از سوریه خارج خواهند شد. از سوی دیگر، 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد، کشورش تصمیم آمریکا 
برای خروج از ســوریه را بررســی کرده و در راستای تأمین امنیت خود اقدام خواهد 
کرد. این در حالی است که خبرگزاری دولتی روسیه به نقل از وزیر خارجه این کشور 
گفت، خروج نظامیان آمریکایی از سوریه چشم اندازی را برای حل سیاسی بحران این 
کشور ایجاد کرده است. برای تصمیم آمریکا و پشت پرده این ماجرا دو نگاه وجود دارد:
١ـ عده ای معتقدند تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از ســوریه، مبتنی بر جنگ 
روانی و تصمیمی صوری است و آمریکا برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی چنین اقدامی 

را انجام داده است. دالیل موجود در این زمینه عبارت است از:
الف ـ آمریکا به دنبال پیاده کردن سناریوی عراق در سوریه است. واشنگتن سال 
2٠١٠ تصمیم گرفت به طور کامل از عراق خارج شــود، اما در عمل خروج نیروهای 

آمریکایی منوط به ماندن عده ای از آنها در پایگاه های متعدد آمریکایی ها شد.
ب ـ آمریکایی ها می خواهند جای پایی در سوریه داشته باشند. اکنون که بحران 
داخلی و خأل امنیتی در سوریه حاکم است، بهترین فرصت برای تثبیت حضور در سوریه 
است. از سوی دیگر، آمریکا پایگاه ها، فرودگاه و مراکز نظامی متعددی در شرق سوریه 
احداث کرده که نشان دهنده برنامه ریزی بلندمدت آمریکا برای ماندن در سوریه است.
ج ـ تصمیم گیــری آمریکایی ها از جمله ترامپ براســاس معادله هزینه ـ فایده 
انجام می شــود. احتماالً ترامپ در مقابل چنین تصمیمی امتیاز بزرگی را از بازیگران 
دیگر طلب کرده اســت. در این میان ترکیه مهم ترین بازیگری است که احتماالً وارد 
بازی های اقتصادی با آمریکا شده است. منافع ترکیه در شمال سوریه از نظر اهمیت 
به مراتب بیشــتر از دیگر بازیگران اســت، به گونه ای که ترکیه همواره شمال سوریه 
و حضور گروه های مختلف در این منطقه را خط قرمز خود به شــمار آورده اســت. از 
سوی دیگر برخی معتقدند، ترکیه در ازای دادن امتیازهایی به آمریکا، بازگشت عبداهلل 

گولن را خواستار شده است.
2 ـ عده ای معتقدند، تصمیم آمریکا جدی است و واشنگتن براساس برنامه ریزی 
موجود نیروهای خود را از سوریه خارج خواهد کرد. دالیل این گروه عبارت است از:

الــف ـ آمریکا اگرچه تصمیم به خروج کامل از ســوریه گرفته، اما خروج آن به 
صورت تدریجی مقطعی است، نه فوری و دائمی؛ یعنی آمریکا در راستای حمایت از 
گروه های همســو برخی نیروهای خود را در قالب گروه های مستشاری و آموزشی در 

سوریه نگه می دارد. 
ب ـ آمریکا اکنون در جورچین سوریه با بازیگران مختلفی روبه رو است که ظرفیت 
ایجاد اختالفات سیاسی و نظامی دارند. ترامپ با هدف جلوگیری از کشمکش با بازیگران 

دیگر تصمیم به خروج از سوریه گرفته است.
 ج ـ واشنگتن با چنین رویکردی حامل این پیام است که کشورهای دیگر نیز باید 

از سوریه خارج شوند. در این میان تأکید آمریکا بر روسیه و ایران است.
دـ آمریکا به ارتش های عربی و نیروهای محلی فضای مناســبی خواهد داد که 
عملکرد نظامی را در شــرق سوریه در اختیار بگیرند و این یعنی ورود بازیگران دیگر 

به بحران سوریه در لوای خروج آمریکا از سوریه.
نکته پایانی اینکه، تصمیم آمریکا برای خروج از سوریه با ابهام جدی روبه رو است 
و به تأمل بیشتری در شناخت اهداف و پشت پرده ابعاد گوناگون آن نیاز دارد. البته 
سوریه در مقطع کنونی در حال گذار از بحران نظامی و ورود به مرحله سیاسی است 
و همین عاملی برای توجه دیگر کشــورها به دمشق است. سوری ها باید هوشمندانه 

در این حوزه عمل کنند.

نگاه

محمدرضا فرهادی
کارشناس بین الملل

محمدرضا مرادی
روزنامه نگار

   حسین عبداللهی فر/ آگرچه مخاطب 
عام ســخنان هشــدارآمیز رهبر معظم انقالب 
ذیل حدیثی که درباره ســنگینی بار مسئوالن 
در پیشــگاه الهی نقل فرمودنــد، همه مردم و 
یکایک مسلمانان هستند، اما مدیران، مسئوالن، 
شخصیت های سیاسی، احزاب و گروه های سیاسی 
مخاطب خاص آن به شــمار می آمدند که باید 
توجه داشته باشند تفاوت نظام اسالمی با دیگر 
نظام هــای حکومتی جهان در همین نوع نگاه و 

توجه به چنین موضوعاتی است. 
معظم لــه در درس خارج فقــه )27 آذر( 
فرمودند: »اینها را باید بفهمیم. دنبال کرسی های 
ریاست ]بودن[ ـ چه ریاست اجرایی، چه ریاست 
تقنینی؛ می بینید برای نمایندگی مجلس بعضی 
خودشان را می ُکشند، اگر چنانچه راه پیدا نکنند، 
به هــر دلیلی یا مثاًل فرض کنید صالحّیتش را 
تأیید نکنند، یا رأی نیاورد و غیره، خودش را به 
آب و آتش و در و دیوار می زند که چرا نشدـ عقل 

نیست، تدبیر نیست. مالحظه کردید؟«
مراعات مســائل اخروی در مسئولیت های 
دنیوی آثار و برکات فراوانی در حل مشــکالت 
مردم و کشور دارد که  برخی از آنها عبارتند از:

1ـ پرهیز از درگیری بیهوده جریان های 
سیاســی بر سر دســتیابی به قدرت/اگر 
تکلیف گرایی و ادای وظیفه فلسفه اصلی حضور 
در قدرت محسوب شــود، جریان های سیاسی 
وارد بازی هایی نخواهند شــد که هیچ نتیجه ای 
برای کشور و مردم نداشته باشند و صرفاً زمینه 
سوء اســتفاده بدخواهان ملت مسلمان ایران را 
فراهم می کنــد. نمونه بارز ایــن رفتار را مردم 
کشورمان در ســال ۸۸ مشاهده کردند که یک 
جریان سیاسی به علت ترجیح منافع گروهی و 
لجاجت برای رسیدن به قدرت، بستر گستاخی 
دشــمنان اســالم را ایجاد کرد، تا جایی که به 
ساحت قدسی ابا عبداهلل الحسین)ع( در روز عاشورا 

نیز اهانت شد.
2ـ قرار گرفتن افــراد متخصص در 
مناصب و مســئولیت ها/ اگر فهم درستی از 
فلســفه آفرینش و خلقت انســان وجود داشته 

باشد، هیچ عاقلی نســبت به سنگین کردن بار 
مسئولیت خود پیشقدم نمی شود و در این حالت 
هر کسی که در معرض مسئولیت قرار می گیرد، 
تالش می کند افراد شایسته را با دالیل منطقی 
بــرای مناصب معرفی کند. یکی از نتایج اولیه و 
ابتدایی این رویه افزایش احتمال قرار گرفتن افراد 
شایسته و الیق در کرسی های مدیریتی خواهد 
بود. به ویژه آنکه پذیرش مسئولیت از سوی کسی 
کــه تخصص و توان آن را ندارد، از نظر شــارع 

مقدس خیانت محسوب می شود. 
به  3ـ ســریع تر رســیدگی کردن 
مشکالت مردم و کشور / یکی از آثار طبیعی 
قرار گرفتن افراد کاردان و متخصص در حوزه های 
مســئولیتی، بــاال رفتن امکان حل مســائل و 
مشکالت مردم اســت؛ چراکه وقتی افراد بدون 
توجه به تخصص و توانایی در مناصب مدیریتی 
قرار می گیرند، اولین عارضه آن ناکارآمدی نظام 
و حل نشــدن مشکالت مردم خواهد بود. ضمن 
اینکه وفق توصیه امامــان معصوم)ع(، پذیرش 
مســئولیت برای افراد ناالیق سبب ذلت آنها در 

همین دنیا می شود. 
4ـ افزایش ضریب امنیت ملی کشور/ 
در پرتو شایسته ســاالری و قرار گرفتن افراد در 
جای خود، جامعه به نحو بهتری اداره شــده و 
مشــکالت مردم نیز با دقت و سرعت بیشتری 
حل خواهد شد. باال رفتن میزان رضایت عمومی 
از مســئوالن کشور که امروز به مثابه مهم ترین 
عامــل افزایش ضریب امنیت ملی و پشــتوانه 
مردمی نظام به شــمار می آید، ســبب افزایش 

اقتدار نظام می شود.
از  ناشــی  هزینه های  کاهــش  ۵ـ 
رقابت هــای انتخاباتی / اگر هدف از پذیرش 
مسئولیت ها قصد قربت و انجام وظیفه باشد، در 
این صورت نیت واقعی هر یک از نامزدها پیروزی 
رقیب خواهد بود؛ چراکه هم به وظیفه خود عمل 
کرده و هم از زیر بار مسئولیت رفتن خودداری 
کرده و هم بار مســئولیت آخرت خود را اضافه 
نخواهد کرد. در چنین حالتی هزینه های گزاف 

تبلیغاتی معنا و مفهومی نخواهد داشت.

مسئولیت ها  و آخرت گرایی
   مهدي ســعیدي/ موضــوع پذیرش 
مســئولیت در نظام اســالمي، یکي از مهم ترین 
شاخصه هاي منحصر به فرد نظام مردم ساالري دیني 
اســت که آن را از دیگر الگوهاي حکومتي به ویژه 
نظام هاي دموکراتیک ممتاز می کند. منطق پذیرش 
مســئولیت در نظام اسالمي مبتني بر جهان بیني 
توحیدي و الزامات انسان شناسانه و جامعه شناسانه 
آن شکل مي گیرد که در تباین با جهان بیني مادي 

و رویکرد اومانیستي غربي قرار دارد.
ابعادي از این منطــق را رهبر معظم انقالب 
اســالمي به تازگي)27 آذر( در ابتداي درس خارج 
فقه شرح داده اند. معظم له با بیان حدیثي از پیامبر 
گرامي اســالم)ص( درباره  »اثرات و تبعات اخروي 
ریاست«، این حدیث و لزوم پرهیز انسان از تالش 
براي دستیابي به »ریاست« مگر در مواقع تکلیف 

را شرح دادند.
این نگــرش پنجره جدیدي در مناســبات 
سیاســي و رقابت هاي سیاسي حاصل از آن ایجاد 
مي کند که در مرحله تشــکیل دولت اسالمي باید 
به آن توجه کرد. متأسفانه، سیطره گفتمان لیبرال 
دموکراسي در مسئله کسب قدرت و رقابت سیاسي 
که در نظام هاي آموزشــي از مدرسه تا دانشگاه و... 
ترویج مي شــود، مانع از تفــوق گفتمان دیني در 
این زمینه و شــرح و بسط محاسن و جذابیت هاي 

آن است. 
از این منظر باید در مفهوم قدرت و رقابت هاي 
سیاســي رایج در فرهنگ سیاسي کشور بازنگري 
بنیادین داشت. در نگاه اسالمي، رقابت براي کسب 
قــدرت، مفهومي باطل و مذموم اســت، مگر آنکه 
کســب قدرت با هدف اقامه حق و عدالت باشد و 
این امر نیز تنها از سوی صاحبان صالحیت ممکن 
خواهد بود. در این نگرش حتي صاحبان صالحیت 
نیز از پذیرش قدرت اعراض دارند، مگر آنکه بر آنان 

واجب عیني و تعییني شود.
واقعیت آن است که ریشه قدرت طلبي را باید 
در روح زیاده خواهي و انحصارطلبي و فرعونیت نفس 
آدمي جست وجو کرد، آنچنان که تمایل دارد همه 
امکانات در اختیار وي قرار گیرد و همه خواهش ها 
و تمناهاي وي محقق شــود. بر این حب شهرت و 

تبرج را بیفزایید که در صورت تکیه زدن بر جایگاه 
قدرت سیاسي، قابل تحقق و ظهور و بروز است. اما 
در نظام تربیتي اســالمي، انسان مؤمن در فرایند 
عبور از نفسانیت و تربیت و رشد کماالت و فضایل 
انساني قرار دارد و این فرایند به واقع فرایند تدریجي 
نهادینه سازي اعراض از قدرت طلبي و حب دنیا است.
البته این نگرش تقویت کننده روحیه فرار از 
مسئولیت نیست؛ بلکه فرهنگي است که از دل آن 
مســئولیت ها با صالحیت ها همراه و قرین خواهد 
شــد. فراموش نکنیم که در جهان بیني توحیدي، 
آدمي موجودي مســئول معرفي مي شــود که در 
قبال خدا، هســتي، خود، دیگران و جامعه مسئول 
است و پذیرش مسئولیت خود به مثابه راهي براي 
تعالي شناخته شده است؛ اما در نهایت در قبال همه 
مسئولیت ها باید پاسخگو باشد؛ از این رو این اتهام 
که چنین نگرشي به مسئولیت گریزي مي انجامد، 

محلي از اعراب ندارد.
یکــي از مهم ترین بــرکات حاکمیت چنین 
گفتماني در عرصه سیاســي کشور، جلوگیري از 
رشد فساد در عرصه قدرت است. بخش عمده اي از 
معضالت نظام هاي سیاسي، فساد ناشي از به قدرت 
رسیدن زیاده خواهان بدون صالحیتي است که خود 
عامل فســاد بوده و زمینه فســاد را نیز به صورت 
مافیایي گسترش مي دهند. در صورت مبارزه با این 
مافیا بخش عمده ای از مفاسد ریشه کن خواهد شد.

دستاورد مهم این رویکرد آماده سازي بسترها 
براي تحقق شایسته ساالري است. 

اگــر کارآمدي را مهم ترین انتظــار مردم از 
نظام هاي سیاســي بدانیم، باید یادآور شــویم که 
مهم ترین دســتاورد به قدرت رســیدن صاحبان 
صالحیت، تحقق کارآمدي است. از دل این کارآمدي 
چرخ حرکت حاکمیت براي حل مشکالت مردم با 
سرعتي دوچندان به چرخش در خواهد آمد و آثار 
و برکات آن را در تغییر شرایط به نفع مردم شاهد 

خواهیم بود.
امروز تحقق دولت اســالمي به منزله یکي از 
آرمان هاي نظام اسالمي در گرو نهادینه شدن این 
اعراض از قدرت در مناسبات سیاسي است که باید به 
فرهنگ عمومي در فضاي سیاسي کشور بدل شود.

فرادید
منطق پذیرش مسئولیت



کاربرد 9 دی برای امروز
 

»9 دی« به عنوان یک حماســه خودجوش مردمی، در 
تاریخ انقالب اسالمی ماندگار خواهد شد. سؤال این است که، 
آیا این حماسه ماندگار، می تواند  کاربردی برای امروز داشته 
باشــد؟ برای رسیدن به پاسخ و اینکه چگونه حماسه 9 دی 
برای امروز کاربرد دارد،  باید به دو نکته اساسی توجه داشت: 
١ـ حقیقت 9 دی؛ 2ـ شــرایط امروز کشــور،  نظام و انقالب 
اســالمی. در باب حقیقت 9 دی بایــد گفت،  مردم ایران در 
چنین روزی در ســال ١۳۸۸،  با حضوری بموقع در صحنه،  
مبتنــی بر بصیرت انقالبی و تکلیف دینی،  با دفاع از والیت و 
نظام جمهوری اسالمی،  بزرگ ترین و پیچیده ترین فتنه پس از 
انقالب اسالمی را خنثی کرده و فتنه گران را به انزوا کشاندند. به 
درستی می توان گفت،  تنها راه منحصربه فرد خنثی سازی فتنه 
۸۸، همین حضور حماسی مبتنی بر بصیرت مردم در صحنه 
بود که به وقوع پیوســت. دلیل این ادعا آن است که، اساساً 
فتنه گران در سال ١۳۸۸، با دروغ بزرگ »تقلب در انتخابات«، 
 با انواع حیله گری ها و خدعه ها،  به دنبال سلب اعتماد مردم از 
نظام دینی و والیت بوده،  از این طریق رؤیای به صحنه آوردن 
مردم برای مقابله با نظام را در سر می پروراندند. فتنه گران در 
ســال ۸۸، بر بدبین کردن مردم نسبت به نظام و مسئوالن 
کشور،  تمرکز کرده، دنبال ایجاد گسست بین مردم با والیت 
برای رسیدن به مقاصد شوم خود بودند، اما مردم ایران برخالف 
نقشه ها و حیله های دشمنان خارجی و فتنه گران داخلی،  به 
طور خودجوش و با خلق آن حماسه بزرگ،  عشق، وفاداری و 
پیوند ناگسســتنی خود با انقالب،  نظام و والیت را به نمایش 
گذاشــتند. بنابراین بسیار واضح است که  وقتی دشمن برای 
جداسازی مردم از نظام و به مقابله کشاندن آنان با حاکمیت، 
طرح ریزی کرده و نقشــه خود را براساس الگوی انقالب های 
رنگــی وارد مرحلــه اجرا کرده،  تنها و تنهــا خود این مردم 
هستند که باید برهم زننده و خنثی کننده این نقشه شیطانی 
باشــند. در اینجا اساس مردم هستند. با هیچ دستگاهی و با 
هیچ نوع اقدام اطالعاتی و امنیتی و برخورد،  نمی توان چنین 
نقشه ای را با شکست مواجه کرد. بنابراین در روز 9 دی سال 
١۳۸۸، مردم ایران کاری را انجام دادند که از عمده هیچ کس 
بر نمی آمد. البته این حضور بموقع و آگاهانه مردم در دفاع از 
انقالب اسالمی و تجدید میثاق با والیت در آن فضای غبارآلود 
ســال ۸۸، یک معجزه الهی بود. بر همین نوع نگاه است که 
رهبر حکیم و فرزانه انقالب اســالمی می فرمایند: »مطمئن 
باشید که روز نهم دی امسال هم در تاریخ ماند؛ این هم یک 
روز متمایزی شد. شاید به یک معنا بشود گفت که در شرایط 
کنونی ـ که شــرایط غبارآلودگی فضاست ـ این حرکت مردم 
اهمیت مضاعفی داشــت؛ کار بزرگی بود، هر چه انســان در 
اطراف این قضایا فکر می کند،  دســت خدای متعال را،  دست 
قدرت خدا را، روح حسین بن علی)علیه السالم( را می بیند. این 
کارها کارهایی نیســت که با ارادة امثال ما انجام بگیرد؛ این 

کار خداست، این قدرت الهی است.«
و اما شرایط امروز چگونه است؟ در چهل سالگی انقالب 
اسالمی،  جبهه استکبار به دلیل ناکامی ها و شکست های چهل 
ســاله، یک جنگ ترکیبی و هوشمندی را علیه انقالب، نظام 
دینــی و ملت ایران به جریان انداخته اســت. در این جنگ 
ترکیبی نیز، دشمن بر روی مردم ایران تمرکز کرده، به دنبال 
جداســازی آنان از نظام دینی و والیت اســت. راهبرد اصلی 
دشمنان در این جنگ علیه انقالب اسالمی سه ضلع اصلی دارد:
١ـ سرپوش گذاشتن روی دستاوردهای اصلی و ارزشمند 

انقالب اسالمی؛
2ـ ســیاه نمایی و برجسته ســازی مشــکالت کشور و 

معیشت مردم؛
۳ـ فشارهای اقتصادی از طریق تحریم ها همراه با جنگ 
روانی سنگین که در این جنگ، دو ضلع اول و دوم یاد شده 

برجستگی خاص دارد. 
جبهه استکبار براساس چنین نقشه شیطانی که متأسفانه 
گروه ها و مجموعه هایی نیز از جمله فتنه گران سال ۸۸، دشمن 
خارجی را در پیاده سازی این نقشه یاری می کنند، به دنبال آن 
است که،  مردم را نسبت به نظام و انقالب بدبین و بی اعتماد 
کرده، آنان را نســبت به زندگی آینده ناامید و نگران کند. به 
عبارت دیگر، دشمنان بر ناراضی کردن مردم از اوضاع کشور 
تمرکز کرده اند. آنان به زعم خود از طریق جنگ اقتصادی و 
فلج کردن مردم در معیشــت روزمره،  همراه با جنگ روانی،  
به دنبال تبدیل نارضایتی های عمومی مردم به اعتراض و در 
نهایت شورش های خیابانی هستند. نقشه اصلی دشمنان این 
است که با شکل دادن به اعتراضات خیابانی،  از طریق عوامل 
خود مانند منافقین و سلطنت طلبان،  این اعتراضات مردمی 
را به شورش های خیابانی تبدیل کنند. هدف نهایی استکبار 
از این نقشه، رویارویی مردم با نظام و انقالب است. آنان تصور 
می کننــد در چنین وضعیتی یا جمهوری اســالمی از درون 
فــرو می ریزد، یا اینکه برای حفظ خود و ادامه بقا، تســلیم 
خواسته های آمریکا می شود و به پای میز مذاکره می رود. در 
واقع، دشمنان قصد دارند از طریق خود مردم ایران،  جمهوری 
اســالمی را یا نابود یا تســلیم کنند. این نقشه شباهت های 
بسیاری با فتنه سال ١۳۸۸ دارد. اگرچه تفاوت هایی هم بین 
وضعیت امروز و وضعیت سال ١۳۸۸ وجود دارد،  لکن در کانون 
هر دو توطئه و فتنه، رو در رو قرار دادن مردم با نظام دینی و 
والیت وجود دارد. بنابراین در اوضاع امروز هم،  تنها راه خنثی 
کردن توطئه ها، هوشیاری مردم و حضور بموقع در صحنه های 
دفاع از انقالب در شــرایط الزم است. در ناآرامی های دی ماه 
ســال گذشته، همین هوشیاری مردم نقشه دشمن را خنثی 
کرد. همین هوشیاری مردم بود که آرزوی دشمنان مبنی بر 
پدید آوردن تابستان داغ در سال 97 را به باد داد و ان شاءاهلل 
با همین هوشمندی و بصیرت مردم که نماد آن 9 دی است، 

تمامی نقشه های دشمنان خنثی خواهد شد.

حرفاول

دکتر یداهلل جوانی
مدیر مسئول

  
9 دی و حضور مردم در عبور از چالش ها

نکته

یکی از راه های تعیین رتبه و رنکینگ دولت ها و ملت ها، بررســی و سنجش 
مؤلفه اصلی قدرت آنهاست. از این منظر، برخی کشورها تکنولوژی پایه اند، برخی 
با قدرت نظامی و ســخت افزاری شناخته می شوند و برخی نیز مردم پایه هستند. 
بدون تردید، از ویژگی های نظام جمهوری اسالمی ایران مردم پایه بودن آن است؛ 
یعنی همان طور که مردم در برآمدن انقالب و نظام اسالمی نقش اصلی را داشتند، 
در حفظ، تداوم و تقویت قدرت و پایه های تحکیم آن و مقابله با موانع و چالش های 

آن وظیفه پاسداری از آن را برعهده دارند. 
صحنه های نقش آفرینی مردم ایران در بزنگاه های تاریخی، مانند اصل پیروزی 
انقالب تا حضور در هشت سال دفاع مقدس، خنثی سازی تهاجم نابرابر و ناجوانمردانه 
فرهنگی و جنگ نرم و... به قدری زیاد است که اساساً تصور تداوم قدرت انقالب و 
نظام بدون مردم ممکن نیست. حماسه تاریخي نهم دي ١۳۸۸ که به تعبیر رهبر 
حکیم انقالب نمایشــگاه غیرت ملي ایرانیان در دفاع از نظام اسالمي بود، مصداق 
مطالعاتی شایسته ای برای ردیابی نقش مردم در عرصه های سرنوشت ساز ملی است. 

اگرچه فتنه ۸۸ خسارات بسیاری اعم از جانی، مالی، حیثیت معنوی و وجهه 
بین المللی و جسارت یابی دشمنان و فراهم سازی زمینه اعمال فشارهای گوناگون که 
بخشی از آن را در حوزه هسته ای شاهد بودیم، به کشور و نظام جمهوری اسالمی 
وارد کرد، اما آثار و دســتاوردهای داخلی و خارجی زیادی هم داشت که در رأس 
همه آنها شــکل گیری حماسه 9 دی با حضور میلیونی و دشمن شکن مردم بصیر 
ایران بود. حضور مردم در 9 دی ۸۸ نوعی حماسه بود؛ زیرا اوالً، رنگ انتخاباتی به 
خود نگرفت و با بصیرت زیر بار تحلیل و تزئین دشــمن که می خواست کل فتنه 
۸۸ را دعوای انتخاباتی نشان دهد، نرفت. ثانیاً، خواستی ملی برای پایان منازعات 

سیاسی و تداوم نظام جمهوری اسالمی بود. 
دســتاورد این حضور به نوبه خود، اقتدار و استحکام نظام و گفتمان انقالب 
اسالمی را در نزد دوستان و دشمنان ما افزایش داد و به جهانیان ثابت کرد مردم 
و حکومت در ایران اســالمي در پرتو والیت فقیه یک حقیقت واحد هســتند و از 
چنان ریشــه، ظرفیت و اقتــداری برخوردارند که به راحتی هر توطئه را در نطفه 
خنثی می کنند. اگرچه حضور کّمی قابل توجه مردم در حماســه 9 دی جزء ذات 
این حماســه شده و صرف بررســی کمی و عددی آن نیز محل بالیدن است؛ اما 
آنچه در کنار کمیت و عدد، به این حضور وجه پنهان قابل تأمل می دهد کیفیت 
حضور مردم از روی بصیرت نافذ و دیدن عمق فتنه مورد اشاره امام جامعه است. 
با شکل گیری حماسه 9 دی به همه دیرباوران داخلی ثابت شد، ملت فهیم و آگاه 
ایــران قادرند از ورای همه چهره آرایی ها، تزویرها و نقاب ها،  انقالبیون واقعی را از 

مدعیان دروغین، عافیت طلبان و مصلحت اندیشــان بازشناسند و خط مبارزه را با 
همه تزئین ها گم نکنند. از قضا جامعه ما در وضعیت حســاس کنونی به کارکرد 
الگویی و الهام بخشانه حماسه 9 دی برای برون رفت از چالش های پیش روی امروز 
کشور نیاز دارد و با نگاه درس آموز می تواند پشت صحنه امروز مشکالت داخلی را 
در فتنه آفرینی دشمنان بیرونی به ویژه آمریکا ببیند. آمریکا امروز با همه خدعه و 
عهدشکنی از برجام بیرون آمده و شعب ابی طالب های تحریم اقتصادی متعدد برای 
ملت ما رقم زده و خواهد زد. در چنین موقعیتی، به فهم کیفی از جنس 9 دی که 
مردم در پاسخ دهی الزم و محکم به زیاده خواهی ها و بدعهدی های آمریکایی ها و 
حمایت از جبهه مقاومت در تحوالت منطقه ای خط را گم نکنند، نیاز مبرم داریم. 
به همین دلیل، پس از گذشــت حدود 9 ســال از وقوع فتنه ۸۸، همچنان نیاز به 
یادآوری و بازخوانی آن حادثه احســاس می شود. برخی با این بازخوانی مخالفند 
و به دروغ آن را موجب کاهش انســجام ملی می دانند؛ در حالی که اثبات مجدد 
جایگاه مردمی نظام و قدرت بسیج گری آن و اثبات مجدد دشمنی آگاهانه و مبتنی 
بر بینش سیاســی انقالبی با فرهنگ و نگاه سلطه طلبانه غربی در بطن حماسه 9 
دی نهفته است و خود می تواند انسجام ملی در برابر دشمنی که نقش عمده ای در 
مشــکالت امروز ایرانی ها دارد، ایجاد کند. حضور تمام کننده مردم در صحنه های 
چالشی با نظام سلطه برای دشمن رشک برانگیز است؛ از این رو زنجیره فتنه انگیزی 
آنها برای خارج کردن این قدرت از دست نظام اسالمی اگرچه بی نتیجه است، اما 

ادامه خواهد داشت.

فتح اهلل پریشان
کارشناس سیاسی

  
اتاق فکر مشترک فتنه 88 با تابستان داغ!

یادداشت

نظام ســلطه با محوریت آمریکا و حامیانش از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
برنامه های متعدد و متنوعی را طراحی کرده اند تا به هر نحو ممکن در مسیر انقالب 
اســالمی ایران سنگ اندازی کنند و جمهوری اسالمی ایران را از رسیدن به اهداف 
عالیــه خود بازدارند. آنها تا به امروز برای تحقق اهداف خود اقدامات و توطئه های 
گسترده ای در بخش های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و... عملیاتی کرده اند 
و به نظر می رســد این روند در آینده ادامه  خواهد یافت. شــکی نیست که ظهور و 
توسعه نفوذ منطقه ای ایران موجب شده است تا حضور و منافع قدرت های بزرگ 
فرامنطقه ای در این بخش از آسیا با چالش های اساسی روبه رو شود. جبهه استکبار 
بر اســاس سناریوی از پیش طراحی شده خود محور این تحریم ها را بر حوزه های 
اقتصادی و مالی که به ظن آنها پاشنه آشیل کشورمان هستند، متمرکز کرده است 

تا از طریق تحت فشار قرار دادن معیشت و رفاه ملت ایران، افکار عمومی کشورمان 
را برای انتخاب گزینه ســازش با غرب یا در دو راهی انتخاب مقاومت، یا ســازش 
آماده کند. دشمن در تابستان داغ به دنبال تشدید فشار اقتصادی با تحریم ها علیه 
ایران بود تا با تلفیق و پیوند تحریم ها، مشکالت اقتصادی، ناکارآمدی های داخلی و 
در نهایت آشوب سراسری در ایران راه بیندازد. مسئوالن آمریکایی شخصاً با ایجاد 
اتاق کنترل و فرمان آشــوب در چند کشــور همسایه سعی کردند نقش سردسته 
آشــوب ها، ناآرامی ها و اعتراض ها را در ایران ایفا کنند. تردیدی نیســت که ایران 
اکنون با مشــکالت اقتصادی روبه روســت که آثار و پیامدهای آن بر عده بسیاری 
از اقشــار مردم نمایان شده اســت که برای آن باید چاره جدی اندیشید، اما مردم 
ایران به این درجه از تحلیل رسیده اند و باور ندارند که شورش یا ناآرامی خیابانی 
وضع اقتصادی آنها را بهتر خواهد کرد، برعکس، تقریباً این اطمینان وجود دارد که 
آشــوب ممکن است وضع فعلی را به هم بریزد و اوضاع را از کنترل خارج کند، به 
طوری که در اغتشاشات فتنه ۸۸ بسیاری از مردم به ویژه در تهران به این نتیجه 
رسیدند که ناآرامی و اغتشاش در کسب وکار آنها خلل وارد کرده است. مضافاً تجربه 
حوادث دی ماه 9۶ نشــان داد، مداخله مستقیم طرف خارجی با حمایت ترامپ و 
میدانداری منافقین با همراهی حتی بخش کوچکی از مردم مواجه نشــد. یکی از 

اصلی ترین گروه هایی که پیاده نظام ســرویس های جاسوسی غربی در ایران بوده و 
هست، منافقین هستند. سوءاستفاده از اعتراضات صنفی و معیشتی مردم از سوی 
منافقین و هدایت این اعتراضات به سمت آشوب های داخلی با کمک سرویس های 
جاسوســی غربی موضوعی نیست که قابل مخفی کردن باشد و سرکرده منافقین 
نیز به آن اعتراف می کند. مریم رجوی درباره اعتراضات دی  ماه 9۶ مدعی اســت: 
»طبیعتاً، آنچه در ایران رخ می دهد، کار شــبکه های مجاهدین خلق در شهرهای 
مختلف است.« اتاق فرمان فتنه اقتصادی سال 97 با تابستان داغ هم همانند فتنه 
۸۸ در خارج از کشــور بود، تمامی سرویس های اطالعاتی خارجی از جمله موساد 
و سیا فعال بودند و نوکران بسیاری هم از بین منافقین و ضد انقالب جمع کردند 
تا با کمک عقبه داخلی شــورش به پا کنند که بحمداهلل با درایت مردم این نقشه 
شوم شان هم نقش بر آب شد، اما با این حال نباید فراموش کنیم که پروژه آشوب 
سراسری از دستور کار خارج شده و برای مدیریت و مهار آن باید تدابیر و اقدامات 
جدی، به ویژه گشایش های اقتصادی و معیشتی صورت گیرد. البته ناگفته نماند، قوه 
قضائیه، نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی در چند ماه گذشته در موضوع برخورد با 
مفاسد اقتصادی و اخاللگران حوزه ارز و سکه اقدامات خوبی انجام دادند که بخشی 

از آن اقدامات در فروکش کردن فتنه اقتصادی تأثیرگذار بود.

علی قاسمی
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی

 فرهاد مهدوی / وجدان به اندازه هزار شــاهد، خوب 
و با ارزش اســت. جشــن ملت ایــران برای نهمیــن انتخابات 
ریاســت جمهوری در حالی برگزار شــد که مشارکت حدود ۸٥ 
درصدی مردم ایران، دشمن را مأیوس از ادامه فشارها کرده بود. 
اما طولی نکشــید زهر فتنه، طعم شــیرین این جشن را در کام 
ملت ایران به گونه ای تلخ کرد که دشمن را هم به طمع انداخت 

که او هم جام های زهر خودش را در آن بریزد.
امروز که آن روزهای سخت را گذرانده ایم و از نمایی باالتر 
آن حــوادث را می بینیم، به عظمت انقالب و تدابیر رهبر حکیم 
انقالب در عبور از فتنه های سهمگین از یک سو و گناهان بزرگ 
فتنه گران از سوی دیگر بیشتر پی می بریم. یکی از گناهان بزرگ 
فتنه گران حق نشناسی نسبت به اصل والیت فقیه بود که در این 

باره نکات زیر قابل طرح است:
١ـ رهبر معظم انقالب مانند ســال های گذشــته در این 
انتخابات نیز از هیچ یک از طرف های انتخابات حمایت نکردند و 
صرفاً آرمان ها و شعارهای انقالب را به عنوان معیارهای انتخاب 
نامــزد اصلح برای مطالبه گری عمومی مطرح کردند و همه را به 
رعایت اخالق و تقوا در تبلیغات انتخاباتی فراخواندند. ایشان پس 
از انتخابات، شورای نگهبان را به دریافت شکایت و رسیدگی به 
آنان مأمور کرده و نامزدها و طرفداران شان را به پذیرفتن قانون 
دعوت کردند. زمانی که اعتراضات نامزدها فروننشست، جلسه ای 
با نمایندگان آنها برگزار کردند تا ســخنان و مطالبات نامزدها را 

بشنوند.
در ایــن دیدار بیــژن زنگنه نماینده میرحسین موســوی 
صحبت هایی کرد که توأم با احساســات بــود و در پایان کالم، 
خواســتار ابطال انتخابات شد. وی خطاب به رهبر معظم انقالب 
گفتند که »شما پدر معنوی ما هستید، باید کمک کنید و نگذارید 
مثاًل بحرانی اتفاق بیفتد.« معظم له گفتند که جناب آقای زنگنه 
همیشه احساساتی هستند و من خاطرم هست که گاهی اوقات 
که در وزارت هم بودند، صحبت های شان همراه با گریه بود. اآلن 

هم در همان حال و هوا صحبت می کنند. 
رهبر معظم انقالب در ادامه گفتند: »می خواهم خاطره ای 

بگویم که امیدوارم آقای زنگنه ناراحت نشــوند. بعد از برگزاری 
انتخابات دوم خرداد، یکی از مقامات کشور آمد و خواستار ابطال 
انتخابات شد. چنان با او برخورد کردم که هنوز از من مکدر است.« 
2ـ در بحبوحه حوادث سیاسی کشور نقش رهبری نقشی 
تعادل بخش برای حفظ حریم ها و جلوگیری از نفوذها و انحرافات 
بوده است. در بسیاری از بحران های پس از خرداد 7۶ اگر حمایت 
مقام معظم رهبری نبود، دولت به اپوزیسیون نظام تبدیل می شد 
و نمی توانست به فعالیت خود ادامه دهد. در مقطعی از دوم خرداد 
جریان هــای تجدیدنظرطلب به دنبال گورباچف ســازی از آقای 
خاتمی رئیس جمهور وقت بودند، اما نقش  بی بدیل رهبر حکیم 
انقالب در نظام اسالمی، نقشه ضد انقالب برای همراه سازی دولت 
با تجدیدنظرطلبان را نقش بر آب می کند: »اینها اشتباه اول شان 
این است که آقای خاتمی، گورباچف نیست. اشتباه دوم شان این 
است که اسالم، کمونیسم نیست. اشتباه سوم شان این است که 
نظام مردمی  جمهوری اسالمی، نظام دیکتاتوری پرولتاریا نیست.« 
این تدبیر رهبر معظم انقالب سبب شد اعتماد اجتماعی و سیاسی 
نســبت به دولت وقت افزایش یابد و امور سیاســی، فرهنگی و 
اجتماعی که با دیدگاه های غالب نظام هم فاصله داشت، با قدرت 
بیشــتری ادامه یابد؛ شعارها و عملکرد دولت اصالحات در بحث 
آزادی بیان، گفت وگــوی تمدن ها، جامعه مدنی و صدها عنوان 
دیگر می توانســتند فرصت هایی برای ممانعت از فعالیت دولت 
باشــند، اما در همه این موارد این رهبر معظم انقالب بود که با 
وجود انتقادات اصولگرایان و نهادهای انقالبی از دولت اصالحات 

همچنان به حمایت از این دولت ادامه می دادند.
۳ـ با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری اصالحات در سال 
۸4 جریان دوم خرداد خود را برای دوره پسااصالحات با نیروهای 
تند سیاسی آماده کرده بود، اما به ناگاه شورای نگهبان صالحیت 
آقایان مصطفی معین ـ نامزد حزب مشارکت و مجاهدین انقالب ـ 
و مهرعلیزاده ـ اصالح طلب مستقل ـ را رد کرد، در پی رد صالحیت 
این دو نامزد انتخابات ریاســت جمهوری، رهبر معظم انقالب با 
صدور حکم حکومتی از شــورای نگهبان خواســتند، صالحیت 
آقایان معین و مهرعلیزاده را تأیید کند. تأیید صالحیت مصطفی 

معیــن که در مقام وزارت آموزش عالی با رفتارهای تند و اجازه 
راه اندازی تجمعات ساختارشکِن جریان های دانشجویی می توانست 
هر فرد سیاسی را نسبت آینده )در صورت رأی آوردن وی برای 
ریاست جمهوری( نگران کند، یک ریسک بسیار باال برای نظام بود، 
اما با این حال رهبر معظم انقالب با سعه صدر با حکم حکومتی، 
وی را تأیید کردند. در همان جلســه نمایندگان نامزدها با رهبر 
معظم انقالب، عباس آخوندی دیگر نماینده میرحسین موسوی 
خطاب به ایشــان می گوید: »ما می دانیم اگر تمام صندوق ها را 
بازشماری کنید، تخلف عمده ای به دست نمی آید، ولی مشکل و 
مسئله  عمده  ما صالحیت آقای احمدی نژاد است.« که معظم له 
می فرمایند: »این یک امر دیگری اســت. شــما اگر نســبت به 
صندوق هــای آرا بحث دارید، مطرح بکنید، ولی بحث صالحیت 
در جای دیگری بررســی شده و در زمانی دیگری می شود به آن 
پرداخت.« بیان این سخنان در محضر رهبر حکیم انقالب حاکی 
از این است که واقعاً این جریان رهبری را نشناخته اند و انتظارات 

خالف واقع از ایشان داشته اند.
در ایام فتنه شــعارها و کنایه های فتنه گران به گونه ای به 
سمت رهبری نظام جهت دهی شده بود که به راحتی می شد بازی 
فتنه گران را در نقشه دشمنان مشاهده کرد. گویی اصحاب فتنه 
خدمات رهبر معظم انقالب و صیانت ایشان از جریان سیاسی مورد 
نظرشان را فراموش کرده بودند که اینگونه این جایگاه را تخریب 
می کردند. در این میــان برخی احزاب، گروه ها و حامیان دولت 
اصالحات آتش بیار معرکه بودند و به گونه ای کنش های عملیاتی 
خود را افزایش داده بودند که گویا در نظر داشتند تجمعات را به 

سمت بیت رهبری بکشانند.
در این زمینه همراهی ها و هماهنگی هایی با خارج از کشور 
صورت گرفته بــود، میزان هماهنگی و همراهــی فتنه گران با 
سفارتخانه های بیگانه امری نبود که اصالح طلبان بتوانند آن را انکار 
کنند؛ سفارت انگلیس از مدت ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
دهــم، برنامه های ویژه ای را برای این انتخابات تدارک دیده بود؛ 
ارائه کمک های مالی بالعوض در چارچوب دیپلماســی عمومی، 
نفوذ رابطان این سفارتخانه به ســتاد های انتخاباتی نامزدهایی 

که براســاس برآورد استراتژیست های لندن نشــین از بالقو گی 
هنجارشــکنی برخوردارند، ارتباط گیری با برخی افراد شناسایی 
شــده و گسیل کارکنان سفارت به مکان های اغتشاش و آشوب 
تنها بخش کوچکی از اقدامات مداخله گرایانه سفارت انگلیس در 
ایام فتنه ۸۸ بود. حسین رسام یکی از کارکنان سفارت انگلیس 
در دومین جلســه دادگاه متهمان براندازی نرم استراتژی دیکته 
شده به این سفارتخانه برای ارتباط گیری با افراد شناسایی شده 
را تشــریح کرد و گفت: »سفارت انگلیس به دلیل سیاست های 
خصمانه اش در ایران و ترس از افشای ارتباط گیری با منابع داخلی 

اقدام به ارتباط گیری از طریق کارکنان محلی می کند.«
در اوضاع فعلی با وجود آنکه بسیاری از افراد بازداشت شده 
و متهمان فتنه در دولت های یازدهم و دوازدهم از سطح معاون 
رئیس جمهور، وزیر، معاون وزیر و حتی استانداران و فرمانداران 
به کارگیری شده اند، اما همچنان رهبر معظم انقالب از این دولت 

حمایت می کنند و تضعیف دولت را تحمل نمی کنند.
در چنین وضعیتی باز هم فتنه گران با جنگ روانی درصدند 
خطاهای خود در برجام و مشــکالت به وجود آمده اقتصادی را 
به رهبری نســبت دهند. اصالح طلبان به طــور حتم در آینده 
اعتراف خواهند کرد که اگر حمایت های رهبر معظم انقالب نبود 
نمی توانستند در سپهر سیاسی ایران کوچک ترین فعالیتی داشته 
باشند، کما اینکه افراد و جریان هایی مانند، حسن شریعتمداری 
)از بنیانگذاران حزب جمهوری خلق مســلمان ایران در ســال 
١۳٥۸(، حســین علی منتظری)قائم مقام رهبری تا ســال ۶۸(، 
یداهلل سحابی)از مؤسسان نهضت آزادی ایران(، عزت اهلل سحابی 
)رئیس شــورای فعاالن ملی مذهبی( مهدی بــازرگان )اولین 
نخست وزیر ایران پس از پیروزی انقالب( پس از دوره ای فعالیت 
به دلیل معاندت با انقالب اســالمی نتوانستند درباره وارد فضای 

سیاسی ایران شوند.
اندکی وجدان الزم است! نظام از رفتارهای خالف منافع ملی 
آنها گذشته است و آزادانه فعالیت در قالب ساختارهای سیاسی 
نظام را عهده دار شــده اند و با صدای بلند هم از نبود دموکراسی 

و آزادی سخن می گویند!

بازنگاهی به تدابیر روشنگرانه امام خامنه ای در مواجهه با فتنه ۸۸

مدیریت حکیمانه
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امام خمینی)ره( می فرماید: من اخطار می کنم به ملت ایران که هوشیار باشید و نگذارید شیاطین رخنه کنند. اینهایی که به اسالم اعتقاد ندارند، اینهایی که به ایمان اعتقاد ندارند، 
اینهایی که به خدا اعتقاد ندارند، بخواهند صفوف شما را در هم بشکنند و صفوف توحیدی شما، انسانی شما،  اسالمی شما را در آن رخنه بکنند.

 ملت ایران 
هوشیار باشید

 مهدی سعیدی/ در سال ١۳۸۸ پس از شکست 
اقدامات فتنه گران در »طرح شعارهاي انحرافي در روز 
قدس«، »به خیابان کشــاندن هواداران در ١۳ آبان«، 
»ناکامي از به تســخیر درآوردن دانشگاه در ١۶ آذر« و 
همچنین فضاي ایجاد شده در جامعه ناشي از خشم و 
انزجار ملت نسبت به توهین کنندگان به ساحت مقدس 
حضرت امام خمیني)ره( که حامیان فتنه گران صورت 

دادند، آنان را در وضعیت بغرنجي قرار داد. 
در این وضعیت، سران داخلی و خارجی فتنه براي 
خــروج از انفعال و تغییر وضعیت افکار عمومي تالش 
فراوانی کردند که مهم ترین آن، پیگیري جدي پروژه از 
پیش تعیین شده »محرم سبز« بود که از هفته ها پیش 

در دستور کار این جریان قرار گرفته بود.

محرم سبز
جریان مستأصل شده خط نفاق براي تداوم حداقل 
حیات خود این بار نیز استفاده ابزاري از دین را برگزید و 
به ایام محرم الحرام به چشم فرصتي براي احیاي دوباره 
فتنه سبز پس از شکســت هاي پي در پي در ماه هاي 

گذشته مي نگریست.
فتنه گران، محفل ها و هیئت هاي مذهبي را مکان 
مناسبي براي فریب مردم دانستند و چنین برنامه ریزي 
کردند که با ارائه چهره اي به  ظاهر عزادار و معتقد، در 
ایــن محافل مذهبي نفوذ کــرده و اقدامات منافقانه و 
تفرقه افکنانه خود را در بین عزاداران دنبال کنند. ایجاد 
اغتشــاش، درگیري و اختالف بین توده هاي ملت که 
در صدر تاکتیک هاي جنگ رواني دشمن قرار داشت، 
این بار در بستر تجمعات ماه محرم با توطئه فتنه گران 

سبزپوش دنبال مي شد. 
این خط نفاق که هدایت رســانه اي آن را محافل 
بیگانه و اپوزیســیون خارج از کشــور )که این روزها 

همگي در صف حامیان موسوي 
و کروبي درآمده  بودند( برعهده 
داشــتند، با اســتفاده از ابزار 
رســانه هاي صوتي و تصویري، 
پایگاه های خبري و وبالگ هاي 
وابســته ایــن خــط را تبلیغ 

مي کردند. 
»محســن  نمونه  بــراي 
خارج نشین  سران  از  سازگارا« 
فتنه ســبز که به مزدور شبکه 
صدای آمریکا تبدیل شده بود، 
در برنامه »گفت وگوي روزانه« 
خود در این شبکه درباره »پروژه 
محرم«  گفت: »اما نکته چهارمي 
که مي خواســتم بگویم مسئله 
محــرم و تظاهرات تاســوعا و 

عاشورا است. فرصت کمي داریم؛ بنابراین از امروز و فردا 
تــا روز اول محرم اصل بحث ما غیر از یک مرور کوتاه 
روي خبرها روي آکسیون بزرگ محرم متمرکز خواهد 
شد. به هر حال، آنچه مسلم است این است که تمریني 
که در ١۶ آذر شــد نشان داد، در سطح کشور با تنوع 
تاکتیک ها و پراکندگي همه ملت مي توانند هماهنگ 
باشند. در ده شب اول محرم و با پرچم سبز یا حسین و 
عزاداري براي شهداي جنبش و شهداي عاشورا مي توانیم 
در سطح کشــور حرکت داشته باشیم، ولي روز نهم و 
روز دهم، یعني روز تاسوعا و عاشورا )شنبه و یکشنبه 
ششم و هفتم دي ماه(، یک مسیر واحد در هر شهر قرار 
است اعالم شود که همه ما باید آنجا برویم و جمعیت 
میلیوني خود را در سطح کشور نشان دهیم و همه ملت 
یکپارچه و یکصدا به دنبال خواست خودشان باشند«؟!

توهمات و خیالبافي هاي ســازگارا هرچند بیشتر 
به فکاهي و »دروغ ســال« شباهت داشت؛ اما از تالش 
گســترده تبلیغاتي منافقین برای ایجــاد فتنه در ماه 
محرم حکایت مي کرد. همزمان شــدن مراســم شب 
هفتم منتظري با شب شام غریبان نیز فرصت دیگری 
برای سوءاستفاده جریان سبز در این ایام بود که براي 
آن برنامه ریزي کرده بودند، اما به دالیل متعددي پروژه 
»محرم ســبز« به شکست انجامید و آنها نتوانستند از 
هیئت هاي مذهبي و فضاي عزاداري حسیني بهره الزم 
را ببرند. اعتقاد نداشــتن به فلسفه عزاداري براي امام 

حسین)ع( در بین برخی از سران خارج نشین کودتاي 
سبز، یکي از موانع اساسي این جریان براي بهره برداري 
از مراسم محرم بود. ضمن آنکه اکثر مطلق کساني که 
هیئت هاي عزاداری محــرم را برگزار و اداره مي کنند، 
ملت حزب اللهي هستند که خود را حافظ شعائر اسالمي 
و نظام اســالمي مي دانند؛ کســاني که هرچند ممکن 
اســت به گزینه اي جز رئیس جمهور منتخب مردم در 
انتخابــات دهم رأي داده باشــند؛ اما در دفاع از حریم 
والیت و رهبري جامعه با تمام توان ایســتاده اند و این 
درس را در مکتب عاشورا به خوبي آموخته اند. این افراد 
به ماهیت جریان فتنه و نفاق پي بردند و صف خود را 
از آنها جدا کردند و بي شک منافقین جدید، جایي در 

میان آنها نداشتند.

هتک حرمت عاشورا
 و ایجاد اغتشاش 

در حالي که فتنه گران مدعي بودند می توانند فتنه 
سبز را در ایام محرم به حرکتي سراسري و توده اي تبدیل 
کرده و در نهایت، عزاداري روز عاشــورا را به تظاهراتي 
علیه نظام اسالمي مبدل کنند، همه شاهد بودند که ایام 
محرم نه  تنها فرصتي به مشروعیت بخشي حرکت نفاق 
سبز نداد؛ بلکه با افزایش بصیرت عزاداران، چهره منافقین 

جدید بیش از پیش براي توده هاي ملت آشکار شد. 
این آگاهي بخشي توده هاي ملت، در کنار ناتواني 
فتنه گران در نفوذ بین عزاداران، ســران خارج نشــین 
فتنه سبز را به شدت عصباني و برآشفته کرد؛ ازاین رو 
پروژه ایجاد آشوب و هتک حرمت عاشورا در دستور کار 
منافقین قرار گرفت. صبح روز عاشورا در حالي که اغلب 
عاشقان حسین بن علي)ع( در هیئت هاي مذهبي مشغول 
عزاداري بودند، آشوبگران که سران آنها را اعضاي وابسته 
به گروهک هاي منافقین، ســلطنت طلبان، بهائیان و... 
تشــکیل مي دادند، بــا هدایت 
رسانه هاي آشوبگر بیگانه همچون 
صدای آمریکا و بي بي سي، خیابان 
انقالب و آزادي را به محلي براي 
حرمت شکني روز عاشورا و ایجاد 
اغتشاش و تخریب اموال عمومي 

تبدیل کردند. 
خبرگزاري ها،  گــزارش  به 
برخي افراد فریب خورده و آشوبگر 
در خودروهاي خود بسان مراسم 
عروسي بوق مي زدند. برخي نیز 
در تجمع ها دســت به هلهله و 
شــادماني و خرابکاري می زدند. 
اراذل و اوباش با سوءاســتفاده از 
حضور مردم در مراسم عزاداري 
اباعبداهلل الحســین)ع( دست به 
آشــوب و خسارت زدن به اموال 
مردم )موتورسیکلت، خانه، سطل هاي زباله، خودروي 
شخصي مردم( زدند. افراد فریب خورده نیز شعار مرگ بر 
جمهوري اسالمي سر دادند و به مقدسات توهین کردند. 
در حالي که اوباش در خیابان ها علیه مقدســات 
اسالمي جوالن مي  دادند و پلیس نیز در حال مهار آنها 
بود، عزاداران حسیني با پایان یافتن مراسم از هیئت ها 
و دسته های عزادار براي برخورد با اهانت کنندگان به 
حضرت سیدالشهداء و روز عاشورا به صورت دسته هاي 
خودجوش به سمت برخي خیابان هاي مرکزي تهران 
حرکت کردند. با این حال نیروي انتظامي مراقب بود تا 
از درگیر شــدن مردم با اراذل و اوباش جلوگیري کند. 
حضور مردم به حدي بود که با گذشت دقایقي از نماز 
ظهر عاشورا تجمع آشــوبگران دچار اضمحالل شد و 

اوباش پا به فرار گذاشتند و متواري شدند. 
به گفته نیروي انتظامــي، در این ماجرا بیش از 
۳٠٠ نفر از اغتشاشگران دستگیر شده و عده اي تحویل 
مراجع قضایي داده مي شوند. همچنین چند نفر به طور 
مشکوکي کشته می شوند که از برنامه ریزي گروه هاي 
تروریســتي از جمله گروهک منافقیــن براي این روز 

حکایت داشت. 
انتشــار اخبار این جنایات در روز عاشورا، ملت را 
در سراسر کشور برآشفت و به اعالم انزجار از منافقین 
واداشــت. علماي عظام و مراجع تقلید بزرگ شــیعه 

هــر یک به طور جداگانه با صــدور بیانیه این اقدام را 
محکوم کردند. 

آیت اهلل العظمي مکارم در شــرح حوادث این روز 
چنین نوشــتند: »روز عاشورا در حالي که مردم کشور 
ما از کوچک و بزرگ، مرد و زن در آتش عشق حسیني 
مي ســوختند و ناله هاي عاشقانه سر مي دادند و در هر 
کوي و برزن به سوگ نشسته بودند و با نظم و خلوص 
نیت مشــغول عزاداري و نوحه ســرایي بودند، گروهي 
از مغرضان به بعضــي از خیابان هاي تهران ریختند و 
قداســت مراسم حســیني را که عامل وحدت صفوف 
همه ملت است، شکستند، نخست به شعارهاي سیاسي 
ساختارشکن پرداختند و سپس اقدام به تخریب اموال 

مردم و آتش زدن آنها نمودند.« 
اما از آن سو، رســانه هاي تحت نفوذ وهابي ها در 
کشــورهاي عربي، روز دوشنبه با شور و شعف خاصي 
اخبار آشوب هاي تهران در عاشوراي حسیني را بازتاب 
دادند. رســانه هاي عربي نزدیک به غــرب و وهابیت، 
با بایکوت خبري مراســم باشکوه عاشــورا در ایران و 
کشــورهاي اسالمي، تالش کردند آشوب هاي تهران را 
به مراســم عاشورا تعمیم دهند و به مقدسات شیعیان 

تعرض کنند.
رضا پهلوي نیز با صدور پیامي، از هتک حرمت روز 
عاشورا حمایت کرد. وي که در آمریکا به  سر مي برد، در 
پیام خود با مرثیه سرایي براي از دست دادن عزیزانش! 
اغتشاشات روز عاشورا را جنبش حق طلبانه ملت ایران 
نامید! وي در پایان پیام خود نوشت: »چون همیشه، من 
پشتیبان شما شیرزنان و دلیرمردان کهنه دیار تمدن، 

ایران مان، هستم!«
اما عجیب ترین واکنش را شیخ ساده لوح اصالحات 
از خــود بروز داد که بدون پرداختن به جنایات اوباش 
ســبزپوش، نیروي انتظامي را محکوم کرد و رفتار آنها 

را از گارد ستمشــاهي نیز بدتر 
دانست! در بیانیه وي آمده است: 
»امروز در عاشــوراي حسیني از 
بدو صبح با خشونتي وصف ناپذیر 
بــه مردم یــورش بردند و جمع 
زیادي را مجروح، دستگیر و بنا 
بر گزارش هاي رسیده تعدادي از 
هموطنان را به شهادت رساندند.«

راه پیمایي
 »برائت از منافقین«

در حالــي که کینه و نفرت 
ملــت به اوج خود رســیده بود، 
بعدازظهر روز چهارشــنبه نهم 
دي  ماه، در تهران و دیگر شهرها 
نامیده  از منافقین«  روز »برائت 
شــد. ملت خداجو از سراســر 

شــهر آماده حرکت شــدند و میدان انقالب تهران از 
ساعت ها قبل از آغاز رسمي مراسم)ساعت ١٥( مملو از 
اقشــار مختلف مردم بود. در این روز، میلیون ها عاشق 
اباعبداهلل الحسین)ع( به خیابان ها آمدند تا ارادت خود 
را به امام شهیدشــان نشان دهند و از دشمنان ایشان 

اعالم انزجار کنند.
راه پیمایــي روز 9 دي مــاه را مي تــوان یکي از 
باشکوه ترین تجمعات در تاریخ انقالب اسالمي دانست. 
این راه پیمایي ویژگي ها و مشخصاتي داشت که آن را 
نسبت به بســیاري از راه پیمایي هاي تاریخي سه دهه 

انقالب اسالمي برجسته می کرد:
١ـ این راه پیمایي در اعالم انزجار از اقدام کساني 
بود که در پایتخت جهان تشیع، به خود اجازه داده بودند 

به ساحت مقدس اباعبداهلل الحسین)ع( توهین شود.
2ـ به گواه شــاهدان عیني و حاضران در صحنه، 
این راه پیمایي تاریخي با حضور میلیون ها عاشق اهل 
بیــت)ع(، پرجمعیت تر از راه پیمایي هاي 22 بهمن در 
همین ســال ها بود و خیل جمعیت به طور پیوسته از 
میدان آزادي تا میدان امام حسین)ع( کیلومترها ادامه 
داشــت؛ دیگر خیابان هاي مشرف به میدان انقالب نیز 

مملو از جمعیت بود.
۳ـ برگزاري این راه پیمایي تنها دو روز پس از اعالم 
و اطالع رساني سازمان تبلیغات اسالمي بود؛ اما جمع 

شــدن میلیون ها »مؤمن خداجو« در این فرصت کم، 
از ویژگي هــاي ممتاز این راه پیمایي بود؛ چرا که اغلب 
راه پیمایي هــاي تاریخي از مدت ها پیش برنامه ریزي و 
اطالع رساني مي شدند و شرکت کنندگان مي توانستند 

براي حضور برنامه ریزي کنند.
4ـ برگزاري این راه پیمایي در بعدازظهر یک روز 
کاري، خود مانعي بود که مي توانست موجب شود بخشي 
از جمعیت عالقه مند نتوانند در این مراسم شرکت کنند؛ 
در حالي که راه پیمایي هاي مشابه، اغلب در پیش از ظهر 
یک روز تعطیل برگزار مي شود که زمینه براي حضور 
همگاني فراهم تر است. با وجود این، جمعیت حاضر در 

این راه پیمایي بي سابقه بود.
٥ـ نبودن امکانات و تدارکات الزم براي برگزاري 
این راه پیمایي وسیع، از دیگر ویژگي هاي این حماسه 
بزرگ بود. معموالً در راه پیمایي هاي سراسري، دستگاه ها 
و نهادهاي ذي ربط از هفته ها قبل، تمام امکانات خود 
را بــراي فراهم کردن رفاه شــرکت کنندگان بســیج 
مي کنند. تعبیه وسایل ایاب و ذهاب مناسب، راه اندازي 
ایســتگاه هاي صلواتي، مراکز درمانــي و اورژانس و... 
الزمه این مراسمات است که از هیچ یک از آنها در روز 
چهارشــنبه خبري نبود. اغلب شرکت کنندگان هنگام 
بازگشت، کیلومترها پاي پیاده را طي کردند تا بتوانند 
بــه خانه های خود برگردند و در حالي که خیابان هاي 
مرکزي شهر مملو از جمعیت بود، وسایل نقلیه عمومي 
متناسب با این جمعیت پیش بیني نشده بود و بسیاري 

از افراد در ساعات پایاني شب به خانه رسیده بودند.
در این راه پیمایي، حتي صداوســیما نیز آمادگي 
الزم را نداشت و فیلمبرداران و خبرنگاران محدود آنها 
نتوانستند ابعاد و زوایاي گوناگون این حماسه بزرگ را 
به شکل مناسب پوشش خبري ـ تصویري بدهند و در 

بسیاري جاها، خبرنگاران حضور نداشتند.
مؤلفه های  بــر  افزون  ۶ـ 
پیــش گفتــه، آنچــه بیش از 
همه، ایــن راه پیمایي تاریخي 
را از برنامه هاي مشابه برجسته 
می کرد، شورها و شعارهایي بود 
که در آن مشــاهده مي شد. در 
این مراسم خودجوش، جمعیت 
با شــور و حرارتــي خاص و با 
دلي پر کینه از اغتشاشــگران،  
فتنه گران و حریم شکنان حاضر 
شــده بودند و شعارهاي تندي 
علیه سران فتنه سر مي دادند. 
این در حالي بــود که امکانات 
صوتي مراســم تنهــا محدوده 
میدان انقالب را پوشش مي داد 
و جمعیــت در فواصل مختلف  
به طور خودجوش شــعارهاي متنوعي سر مي داد که 
البته جهت و سوي آن یک چیز بیشتر نبود و آن اعالم 
انزجار از فتنه گران و »برخورد قاطع با فتنه گران!« بود.

ضد انقالب که از حضور میلیوني ملت نگران شده 
بود، بالفاصله دست به کار شد و اعالم کرد، پنج شنبه 
فرداي راه پیمایي در ســاعت سه بعداز ظهر، سبزها در 
خیابان هــاي تهران تجمع خواهند کــرد تا به نحوي، 
راه پیمایي ملت را تحت الشعاع قرار دهند؛ اما این اقدام 
که از سوی محسن سازگارا و محسن مخملباف هدایت 
مي شــد نیز ناکام ماند و با دیدن خشم ملت، کسي از 

فتنه گران جرئت نکرد پا به خیابان بگذارد.
این راه پیمایي باشــکوه حتي کساني را که تا آن 
روز در مقابل حوادث روز عاشــورا سکوت کرده بودند 
نیز به واکنش واداشت. مرحوم هاشمي رفسنجاني نیز 
در ســخناني از حضور گسترده مردم سراسر کشور در 
راه پیمایي حمایت از نظام، والیت و رهبري تشــکر و 
قدرداني کرد و آن را خنثي کننده توطئه معاندان علیه 
اصل نظام و اصل والیت فقیه دانســت و گفت: »نظام 
اســالمي با تکیه بر مردم پیروز شــد و تداوم یافت و 
ان شــاء اهلل ادامه خواهد داشــت و امیدوارم هتاکان، از 
این حضور معنادار مــردم، درس عبرت بگیرند.« وي 
ابراز امیدواري کرد، با ایجاد و تقویت وحدت و همدلي 
بیشتر میان مسئوالن و مردم، شاهد یکپارچگي ، انسجام 

و آرامش روزافزون در جامعه باشیم. 

چرا فتنه 88 ناکام ماند؟
یادداشت

فتنه ۸۸ با تمام تالش ها و برنامه ریزی های 
دقیق و متقن نظام ســلطه و شــبکه همکار 
غربگرای داخلی و هزینه های مالی، اطالعاتی و 
لجستیکی فراوان به اهداف از پیش تعیین شده 
نرسید. عوامل متعددی موجب شد تا این فتنه 
آمریکایی ـ صهیونیستی پس از انتخابات خرداد 
١۳۸۸ به سرانجام نرسد. البته تحلیلگران طبعاً 
نظــرات متفاوتی در تحلیــل چرایی ناکامی 
فتنه۸۸ دارند که هر یک به جای خود محترم 
اســت، اما اهم عواملی که در این باره به نظر 
راقم این سطور می رسد مؤلفه های زیر است:

١ـ جایگاه رهبری دینی؛ تلقی طراحان 
از جایــگاه رهبری در افکار عمومی اشــتباه 
بــود. این همان اشــتباهی بــود که پس از 
اعالم نتیجه انتخابات ریاست جموری ١۳7۶ 
تجدیدنظرطلبان مرتکب شــدند و مبتنی بر 
تفسیر »رأی نه به جمهوری اسالمی« ، برای 
اداره کشــور برنامه ریزی کردند. اما در سال 
١۳۸۸ خطبــه رهبر معظم انقالب در تاریخ 
١۳۸۸/۳/29 سبب شد تا جمعیت حاضر در 
2٥ خرداد هرگــز به خیابان ها برنگردند. آن 
جمعیت در ادعای طراحان، باالی دو میلیون و 
بر اساس برآوردهای دستگاه  های رسمی، باالی 
پانصد هزار نفر بود. اما در روزهای بعد هرگز 
جمعیت باالی ســی هزار نفر در خیابان  های 
تهران مشاهده نشــد. این اتفاق متأثر از آن 
خطبه و این جمله آن بود که؛ »خط انقالب 
چهل میلیون رأی دارد« و »من به ملت ایران 
اطمینان می دهم که نظام جمهوری اسالمی 
ایران اهل خیانت به آرای شما نیست.« دیگر 
اینکه نباید تدابیر رهبر معظم انقالب، همچون 
توجه به خواســته  های نمایندگان موسوی و 
دیگر نامزدها و وقت گذاری برای حل مسئله 

را فراموش کرد.
2ـ فاصله رأی به عنوان یک فریاد بلند؛ 
در کشــورهای چهارگانه ای که انقالب رنگی 
در آنها محقق شــد، فاصله آرای دو طرف به 
حداکثر پنج درصد می رسید؛ یعنی فاصله رأی 
دو جناح موجود که یکی در درون حاکمیت و 
دیگری در خارج آن بود، بین47 تا ٥۳ درصد 
و 4۸ تا ٥2 درصد فاصله داشت. اما فاصله ١١ 
میلیون نفری رأی دو نامزد انتخابات دهمین 
دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران در سال 
١۳۸۸ خود منطق گویایی بود که بخشــی از 
فرایند اقناع سازی را انجام می داد. افراد از خود 
می پرسیدند؛ آیا به راستی امکان جابه جایی ١١ 
میلیون رأی وجود دارد؟ و این تقلب بزرگ را 
چند نفر باید انجام دهند و چگونه اســت که 
حدیث امیرمؤمنان علی)علیه الســالم( مبنی 
بــر اینکه اگر حرف از دو نفر رد شــد، پخش 

می شود، محقق نمی شود؟
۳ـ حضور تمام کننده مردم در صحنه؛ 
قیام 9 دی که حاصل هشــت ماه صبوری و 
سعه صدر بود، با حضور چهل میلیونی مردم 
در فاصله ای کوتاه از پرده دری روز عاشــورا 
بــه وقوع پیوســت. آن جمعیت و آن هیبت 
تمام کننده و انفعال ساز بود. دو عامل دیگر که 
ســبب شکست فتنه شد، مربوط به طراحان 
فتنه و مجریان آن بود که ضربه ای بر پشــت 

کله آنان محسوب شد.
4ـ عبور از خطوط قرمز امام و انقالب؛ 
شعار علیه غزه و لبنان که پیش از آن در پایگاه 
خبری وزارت خارجه رژیم صهیونیستی قرار 
داده شده بود، موجب تعجب همگان شد که 
چگونه می توان باور کرد، کســی که خود را 
نخست وزیر امام)ره( می داند، طرفدارانش علیه 
اصلی ترین آرمان  های امام)ره( شــعار دهند 
و وی ابراز برائت نکنــد. مطالبه »جمهوری 
ایرانــی«، یعنی به چالش کشــیدن یکی از 
شعارهای اصلی انقالب از سه شعار »استقالل، 
آزادی، جمهوری اسالمی« موضوع دیگری بود 
که ارتباطی با تقلب نداشت و دروغین بودن 
تقلب و اهداف براندازانه را گوشــزد می کرد. 
شعار علیه اصل والیت فقیه نیز موضوعی بود 
که فاصله این جماعــت و امام)ره( را زیاد و 

پارادوکس آنان را برمال می کرد.
٥ـ عبور از خطوط قرمز تشیع؛ پرده دری 
در روز عاشورا، توهین به هیئت  های مذهبی 
و ضرب و شتم مذهبیون در این روز از سوی 
چهره  های معلوم الحال  نشان می داد که نه تنها 
نظام جمهوری اســالمی، بلکه کلیت اسالم و 
تشــیع به مبارزه طلبیده شده است و از آنجا 
که موسوی سیاستمدار نبود، این جماعت را 
»خداجو« نامید تا آخرین میخ ها را بر تابوت 
فتنه بکوبد. فهم اشــتباه دیگر آنان این بود 
که نظام جســارت برخورد بــا ما را ندارد. اما 
نظام پس از ١۸ ماه فرصت و صبر و روشــن 
شــدن برخی زوایا و ارائه ندادن سندی برای 
تقلب، تصمیم خود را گرفت و مبتنی بر رأفت 
اسالمی، اعدام را به حصر تقلیل داد تا از کشته 
شــدن بیشتر مردم و هدر رفتن انرژی کشور 

و مسئوالن در مسیر باطل جلوگیری شود.

دکتر عبداهلل گنجی
روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی

  
نقش عاشورا در مهار فتنه

ژرفا

مفهوم فتنه عمری به درازای عمر بشر 
دارد. مهم ترین معنای فتنه آزمایش برای 
تشخیص خلوص و عدم خلوص است. قرآن 
کریم اسباب زیادی را معرفی کرده که با آن 
می توان انسان را آزمایش کرد. در روایات 
اهل بیت)ع( اشارات مخصوصی برای فتنه 
وجود دارد. معنای دیگر فتنه را آشــوب 
و بلــوا و اختالف نیــز گفته اند؛ اّما عوامل 
ایجاد فتنــه به معنای بلوا در پی اختالف 
چیست؟ انســان ها با چه هدفی اختالف 
ایجاد می کنند و بــرای دوری از اختالف 

چه اقداماتی باید انجام دهند؟
در  علی)ع(  امیرالمؤمنیــن  حضرت 
خطبه  ٥٠ نهج البالغــه مي فرمایند: »إِنََّما 
َبُع َو أَْحَکاٌم تُْبَتَدُع  بَْدُء ُوُقوِع الِْفَتِن أَْهَواٌء تَُتّ
یَُخالَُف فِیَها ِکَتابُ اهللِ َو یََتَولَّی َعلَْیَها ِرَجاٌل 
ِرَجااًل َعلَی َغْیِر ِدین اهلل«؛ جز این نیســت 
که آغاز پیدایــش فتنه ها پیروی از هوی 
و هوس ها و بدعت هایی است که با کتاب 
خدا مخالفت دارد و گروهی )چشم و گوش 
بســته یا هوی پرست آگاه( به پیروی آنان 
برمی خیزند و برخالف دیــن خدا از آنها 
حمایت می کنند.« آنجایی که انسان ها از 
دستورات خداوند دور می شوند و عمل شان 
را با دین و اخالق تطبیق نمی دهند، دچار 
خودپرســتی و هوی پرســتی می شوند و 
خودشان و امیال شان را محور حق و باطل 
قرار می دهند. ائمــه معصوم)ع( در طول 
حیات ظاهــری تالش های عملی، علمی، 
جهادی و اخالقی را انجام دادند که مردم 
را در کنار خداوند جمع کنند و دستورات 
خداوند را محور حق و باطل قرار دهند. اهل 
بیــت)ع( وقتی مردم را به امامت و والیت 
دعــوت می کنند، در اصــل آنها را به خدا 
دعوت کرده اند و دســت مردم را گرفته اند 

تا به طرف خداوند حرکت دهند. 
شــریف  بیــان  بــه  توجــه  بــا 
امیرالمؤمنیــن)ع(، تبعیت از هوای نفس 
و بدعــت چه زمانــی رخ می دهد؟ چطور 
می شــود که انســان خود را محور حق و 
باطل قرار می دهد؟ پس از این هوی پرستی 
و بدعــت در دین چه فتنه هایی شــکل 
می گیرد؟ روز عاشــورا غم انگیزترین روز 
در تاریخ بشریت اســت، صف کشی هایی 
که همراه با یک فتنه بزرگ شکل گرفت، 
بزرگ تریــن فتنه تاریخ. اّمــا بزرگ ترین 
درس هــا را در خود داشــت کــه توجه 
بــه آن می تواند راه را بــرای یک زندگی 
دینی تمام عیار نشــان دهد. حضرت امام 
حســین)ع( محوریت دین را در دســت 
کسانی دید که تابع هوای نفس خود هستند 
و عمل شــان به نام دین در حال ریشه کن 
کردن اخالق و اسالم از جامعه است. امام 
حسین)ع( در روز عاشورا قصد پاسخ دادن 
به این پرسش را داشتند که چطور انسان 
هوی پرست می شود؟ در این حالت امام و 
مردم چه وظیفه ای دارند؟ امام حسین)ع( 
تنها کســی بود که تشخیص صحیحی از 
شرایط زمان داشــت و فتنه را شناخت و 
از مردم می خواســت بــرای مهار فتنه در 
تشــخیِص پیشوا و امام خود درست عمل 
کنند که اگر این تشخیص شان صحیح بود، 
بســاط فتنه ای که آن روز همه مسلمانان 
را فریب داد، جمع می شــد. آنچه نیاز یک 
مسلمان اســت، این است که امام خود را 
بشناســد و با او زندگی کند و با او از دنیا 
برود. اگر مردم آن روز »اَللُّهَمّ اْجَعْل َمْحیاَی 
ٍد َو َمماتی َمماَت  ٍد َو آِل ُمَحَمّ َمْحیــا ُمَحَمّ
ٍد« را درک می کردند، آیا  ٍد َو آِل ُمَحَمّ ُمَحَمّ
دچار گرد و غبار برخواسته از فتنه می شدند 
و ننگ غفلت از پیشانی آنان پاک می شد؟ 
امام حسین)ع( عاشورایی شکل داد که با 
تأسی به آن هر فتنه ای را خنثی و مهار کند 
و آن تبعیــت و اطاعت از امام معصوم)ع( 
اســت و وقتی مردم نتوانستند در حیات 
ظاهری اش برای مهار فتنه های زمان، او را 
یاری کنند، امام حســین)ع( خون خود را 
برای نشان دادن این راه فدا کرد که در هر 

حالی از امام خود تبعیت و اطاعت کنید.
 حضــرت امیرالمومنین)ع( در فتنه 
جمل فرمود: اگــر از من پیروی کنید به 
خواست خدا شما را به بهشت خواهم برد، 
هر چند سخت و دشوار و پر از تلخی باشد. 
)نهج البالغه،ح۶٥١( همچنین فرمودند: یا 
أَیَها الناُس ُشّقوا أمواَج الِفَتِن بُِسُفِن النَّجاه، 
ای مردم امواج فتنه را با کشتی نجات )اهل 

بیت( در هم شکنید.
 با درس های عاشورا، در دوران غیبت 
هم باید مطیع دســتورات امام زمان)عج( 
باشیم تا دچار هوی پرستی و گرفتار فتنه 
نشویم و هر فتنه ای را با هر وسعتی خنثی 

و مهار کنیم.

سیدحسین خاتمی خوانساری
روزنامه نگار

مروري بر فرایند شکل گیري راه پیمایی نهم دي ماه

روزهای منتهی به حماسه

در حالي کــه فتنه گران مدعي 
بودند می توانند فتنه سبز را در 
به حرکتي سراسري  محرم  ایام 
و تــوده اي تبدیل کــرده و در 
را  عاشورا  روز  عزاداري  نهایت، 
به تظاهراتي علیه نظام اسالمي 
مبدل کنند، همه شــاهد بودند 
که ایام محرم نه  تنها فرصتي به 
نفاق  حرکت  مشروعیت بخشي 
سبز نداد؛ بلکه با افزایش بصیرت 
عزاداران، چهره منافقین جدید 
بیش از پیش براي توده هاي ملت 

آشکار شد

 راه پیمایي باشــکوه ۹ دی حتي 
کســاني را که تا آن روز در مقابل 
کرده  عاشورا سکوت  روز  حوادث 
بودند نیز به واکنش واداشت. مرحوم 
هاشمي رفسنجاني نیز در سخناني از 
حضور گسترده مردم سراسر کشور 
در راه پیمایي حمایت از نظام، والیت 
و  و قدرداني کرد  و رهبري تشکر 
گفت: نظام اسالمي با تکیه بر مردم 
پیروز شد و تداوم یافت و ان شاء اهلل 
امیدوارم  و  ادامه خواهد داشــت 
هتاکان، از این حضور معنادار مردم، 

درس عبرت بگیرند

خط قرمز
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امام خامنه ای)مدظله العالی( می فرماید: دشمنان در سال ۸۸ خطا کردند و آن فتنه را راه انداختند و کار را به جاهایی رساندند که به خیال خودشان جاهای بسیار باریک و حّساس 
و دقیقی بود، ]اّما[ ناگهان حرکت عمومی نهم دی همه را مبهوت کرد... نهم دی را همین جوان ها، همین نسل سّوم انقالب به راه انداختند؛ آن حادثه  عظیم را به  وجود آوردند؛ آن سیلی 

محکم را به  صورت کسانی نواختند که سعی شان این بود که مسیر حرکت اسالمی را با ایجاد فتنه منحرف بکنند.

 حماسه 9 دی 
همه را مبهوت کرد

درس بزرگ برای امروز 
یادداشت

با  انتخابات ریاســت جمهوری دهم 
مشارکت حدود 4٠ میلیون نفر یک جشن 
بزرگ ملی و نمایشی از مردم ساالری دینی 
در ایران اسالمی آن هم در منطقه ای که 
حکومت های مســتبد مورد حمایت ویژه 
غرب مدعی حامی دموکراســی هستند، 
بــود، انتخاباتی با حضور حداکثری مردم 
می توانســت قدرت و نیرویی را در اختیار 
کشــور قرار دهد که به واسطه آن ایران 
اســالمی را در حوز ه ها ی مختلف چه در 
عرصــه بین المللی و چه در عرصه داخلی 
پیش برد، اما مع االسف دشمنان ملت ایران 
با موج ســواری بر اشتباه برخی از عوامل 
داخلــی و لجاجت یکی دو نفر از نامزدها، 
نتایج شیرین آن را بر کام مردم تلخ کردند؛ 
دشمن توانست از نظر حیثیتی، سیاسی، 
امنیتی و حتی اقتصادی به مردم و کشور 
صدمه بزنــد. این اتفاق محصول غفلت و 
پیش بینی نادرست از اوضاع و سوء استفاده 
دشمن از نقاط ضعف داخلی بود و نشان 
داد، مســئوالن امر و دستگاه های متولی 
باید مترصد هر گونه بهره برداری دشمن 

از آسیب های داخلی باشند.
هوشیاری نسبت به وضعیت آینده و 
نقشه دشمن کینه توز، بزرگ ترین درس 
فتنــه ۸۸ برای نیروهــای مدافع انقالب 
اســالمی در وضعیت فعلی است؛ چراکه 
وجه اصلی تشابه وضعیت فعلی دشمن با 
آن روز در نومیدی از دستیابی به هدف و 
شکست از اقتدار دموکراسی و مردم ساالری 
در ایــران بود مشــارکت بــاالی مردم و 
حضور حداکثری احــزاب و جریان های 
سیاســی گوناگون ضربه سنگینی برای 
آمریــکا و غــرب بود که بــا تحلیل های 
غلط خود چنین ادعا می کردند که چون 
نتیجــه انتخابات برای مــردم ایران قابل 
پیش بینی است؛ از این رو عده ای زیادی 
پای صندوق های رأی حاضر نخواهند شد. 
عصبانیت غرب از آن رو مضاعف می شــد 
که گمان می کردند جمهوری اسالمی قادر 
به برگزاری انتخاباتی که هم با مشارکت 
حداکثــری صــورت گرفته باشــد و هم 
 نتیجه آن برای نظام مطلوب باشد، ممکن

 نیست. 
امروز هم آمریکا خود را در آســتانه 
شکســت بزرگی می بیند که نشــانه آن 
برگزاری باشــکوه جشن های 4٠ سالگی 
انقالب اسالمی است. دشمن می داند که 
رویارویی با انقالبی که از چهل سالگی اش 
گذشته، ساده نیســت؛ از این رو ممکن 
است به سادگی تسلیم این شکست نشده 
و دســت به اقداماتی بزند که رهبر معظم 
انقالب اســالمی از آن به »زهر دشمن در 

حال شکست« تعبیر کردند. 
البته وضعیت فعلی از جهاتی با سال 
۸۸ تفاوت هایی نیز دارد که جملگی آنها 
به زیان دشمنان ملت ایران است. در سال 
۸۸ مسئله انتخابات داخلی بود؛ اما شکست 
امروز ترامپ بــرای آمریکا یک فضاحت 
بین المللی اســت و بســیاری از کشورها 
حتی دولت های اروپایی از این شکســت 
خرسند خواهند شد. در سال ۸۸، آمریکا 
در وضعیت دشــوار فعلی که با پیامدهای 
حمایــت احمقانه از بن ســلمان در قتل 
خاشقجی دست و پنجه نرم می کند، قرار 
نداشــت و مجبور به پذیرش شکست در 
سوریه و یمن نیز نبود؛ اما امروز مجموعه ای 
از ناکامی هــا، دولت آمریکا را در وضعیت 
سختی قرار داده که احتمال دست زدن به 
هر اقدامی را متصور می کند. به ویژه آنکه 
بسیاری از کارشناسان و مقامات آمریکایی 
به ترامپ هشدار داده اند اقدامات اخیر کاخ 
ســفید آخرین تیر در کمان آمریکاست 
و پــس از این راهی جــز پذیرش اقتدار 

اقتصادی ایران ندارد. 
بر اســاس این، رهبر معظم انقالب 
اســالمی در دیدار جمعی از خانواده های 
شــهدای مدافع حرم و انقالب اســالمی 
فرمودند: »اگرچه نقشــه  دشمن لو رفته 
اســت؛ اما همه باید هوشــیاری خود را 
حفظ کنند؛ زیرا آمریکا دشــمنی خبیث 
و حیله گر است و ممکن است قصد فریب 
داشته باشد تا برای سال 97 جنجال کند، 
اما مثالً برای سال 9۸ نقشه ای بکشد. نباید 
لحظه ای غافل شــد و همــه باید بیدار و 
هوشیار باشند. توصیه  من به ملت ایران به 
 ویژه جوانان و مجموعه های گوناگون کشور 
اعم از همه  صنوف و جریان های سیاسی 
این است که مراقب باشند میدان را برای 
دشمن آماده نکنند؛ زیرا اگر غافل شویم، 
 همان دشمن ضعیف، زهر خود را خواهد

 ریخت.«

حسین عبداللهی فر
تحلیلگر  سیاسی

نفــوذ و دخالت قدرت های بزرگ در 
کشــورهای به اصطالح جهان سومی در 
تاریخ به تکرار اتفاق افتاده است که از آن 
به اســتعمار یاد می شود. ازاین رو ثروت و 
پیشرفت مادی کشورهای غربی از طریق 
چپاول سرمایه های کشورهای دیگر بوده 
است. حال که استعمار به سبک قدیمی و 
حضور فیزیکی کشورهای غربی امکان پذیر 
نیســت، این کشــورها با ترفندی جدید 
همچنان ســعی در تداوم سیطره خود بر 
جهــان دارند. تعریف دالر بــه عنوان ارز 
جهانی، وجود حق وتو در ســازمان ملل، 
تأسیس بانک جهانی به جهت تأمین منافع 
خــود و... و در نهایــت در اختیار گرفتن 
غول رســانه ای جامعه بین الملل، همگی 
در قالب استعمار فرانوین تعریف می شود. 
ازاین رو نپذیرفتن قوانین لیبرالیســتی از 
سوی یک کشــور، سبب هجمه و اعمال 
اقدامات تنبیهی برای آن کشــور خواهد 
شد. انقالب ١۳٥7 ملت ایران اقدامی بود 
که رهبــران غرب آن را در جهت مخالف 
منافع خود دیدند. بنابراین تمام تالش خود 
را به کار بستند تا بتوانند انقالب اسالمی 
را زمین گیــر کنند. به راه انداختن جنگ 
هشت ساله و ایجاد موانع در سازمان های 
بین المللــی و کشــورهای گوناگون برای 
جلوگیری از تأمین منافع کشــورمان به 
دستور آمریکا به نمایندگی از غرب صورت 
گرفت. رشد و پیشرفت روزافزون جمهوری 
اسالمی ایران، دشمنان را به نتیجه  ندادن 
اقدامات خود در قبال کشورمان رساند. از 
سوی دیگر نتیجه بخش بودن انقالب های 
رنگی در کشورهای گوناگون جهان سبب 
شد اندیشکده های ایاالت متحده در صدد 
تعریف الگوی جدیدی از این انقالب ها در 
کشورمان باشند. در همین زمینه شروع 
به یارگیری در داخل کشــور کردند و در 
سوی دیگر نیز به اعتراف هیالری کلینتون 
به چندین هزار فعال رسانه ای و سیاسی 
آموزش های الزم در این زمینه داده شد. تا 
اینکه در 22 خرداد ۸۸ با شروع انتخابات 
دهم ریاســت جمهوری، غــرب درصدد 
برآمــدد تمام برنامه های طراحی شــده 
خود را به مرحله اجرا برســاند. کلیدواژه 
»تقلب« اولین اقدام فتنه و انقالب رنگی 
بود. ســفارتخانه های کشورهای گوناگون 
با خط دهی ســرویس اطالعات آمریکا و 
انگلیس تمام توان خود را در به ثمر رسیدن 
انقالب رنگی به کار بســتند. دســتگیری 
هشت نفر از عوامل سفارت انگلیس بین 
اغتشاشگران خیابانی و اعتراف صریح آنها 
در دادگاه نشان می داد که غرب کار انقالب 
اسالمی را تمام شده می دید. حمایت مالی 
سفرای کشــورهای امارات و عربستان از 
فتنه گران نیز به جهت گمراهی و فراموشی 
بیداری اسالمی نیز در نوع خود قابل توجه 
بود. بنابراین غرب با تمام توان خود)توان 
رسانه ای، توان مالی، توان اطالعاتی و...( در 
فتنه ۸۸ پای کار بود. با رصد برنامه شبکه 
بی بی سی فارسی و دیگر شبکه ها به خوبی 
آشــکار بود که آنها کار نظام را تمام شده 
تلقی می کردند. مردم کشورمان که در حال 
رصد تحوالت بودند کاسه صبرشان تمام 
شد و با حرکتی مثال زدنی، ایام اهلل 9 دی 
را خلق کردند. روز 9 دی که همواره از آن 
به حماســه بی بدیل یاد می شود، به تمام 
برنامه ریزی ها و اقدامات کشورهای غربی 
و برخی از مرتجعــان عربی پایان داد. به 
بیان بهتر، 9 دی بر تمام خوش خیالی های 
غرب و مزدوران ضد انقالب او خط بطالن 
کشــید. ازاین رو ذکر دو نکته ضروری به 
نظر می رسد: ١ـ حماسه 9 دی که تقریباً 
یک دهه از آن سپری شده توانسته است 
کشــور را در برابر هجوم عوامل خارجی و 
عوامل داخلی مصون کند که این موضوع 
نشــان از رابطه عمیق بین ملت و والیت 
دارد. مردم کشورمان به خوبی نشان دادند 
که هیچ وقت خــود را از انقالب و والیت 
فقیه جدا نمی دانند که 9 دی تجلی بارز 

این ادعا است. 
2ـ موضع گیری ها و برنامه ریزی های 
دشــمنان انقالب اســالمی به خوبی این 
نکته را نشان داد که آنها مردم کشورمان 
را نشــانه رفته اند و در تالشند مردم را از 
انقالب جدا کنند. فضای ســازی رسانه ای 
که صورت می گیرد، مباحث انحرافی که 
در فضای مجازی مطرح می شــود و نفوذ 
فرهنگی که در بین خانواده ها اتفاق افتاده 
است، همگی مبین برنامه ریزی دشمنان در 
بین مردم است که مسئوالن باید نسبت 
به این موضوع آگاه بــوده و اقدام الزم را 

انجام دهند. 

اکبر معصومی
کارشناس غرب آسیا

 پایان خیال های خوش  غرب

 دکترسعداهلل زارعی/ اصالح طلبان و اصالح طلبی، 
هم در معنا و هم در دایره و دامنه واژگان مبهمی هستند. 
اما اصالح طلبی چه معنایی دارد و اصالح طلبان چه کسانی 
هســتند؟ هیچ یک از کســانی که به ایــن واژگان نامیده 
می شوند، قادر نیستند این دو پرسش را پاسخ دهند؛ چرا؟ 
بــرای اینکه این واژگان خارج از معنای لغوی بوده و فقط 
تابلوی یک اردوگاه سیاســی است که »قدرت« مهم ترین 
وجه آن اســت. افراد در زیر این عنوان جمع شده اند تا به 
قدرت برسند و از مواهب آن بهره مند شوند. از این روست 
کــه می بینیم آنان  بــرای نمونه در عیــن اینکه به دنبال 
رفــع نگرانی های آمریکا از ایران هســتند، از حضرت امام 
خمینی)ره( نیز تجلیل می کنند؛ چرا که از نظر آنان آمریکا 
و امام)ره( با وجود آنکه به شــدت ضد یکدیگر هستند، هر 
یک وجهی از قدرت را دارند که تقرب به آنها سبب رسیدن 
به »قدرت« می شود. کما اینکه آنان همزمان خود را هوادار 
یک فقیه معزول و یک آوازه خوان فراری معرفی می کنند؛ 
چــرا که از نظر آنان هر یک طیفی طرفدار دارند که تقرب 

به آنها، جذب آرای هواداران شان را در پی دارد. 
اینها به »غیر« هم نیاز دارند تا در یک فضای قطبی 
شده به آرمان خود که قدرت است، برسند. »غیر« آنان هر 
کسی است که با این منطق مخالف باشد؛ ازاین رو کسانی 
که این منطق را قبول نداشــته باشند؛ یعنی منشأ حضور 
آنان در جبهه ای و دشــمنی با جبهه ای »قدرت« نباشد، 
در طرف و طیف مقابل قرار می گیرند. از این روســت که 
»اصالح طلبی« و »اصالح طلبان« یک تابلو هستند، نه نام 
واقعی افراد و گروه هایی که به آن خوانده شده و به مقتضای 
این عنوان باید در صدد انجام کارهایی در ساحت »انقالب 

اسالمی« و »جمهوری اسالمی« باشند. 

سودای بازگشت به قدرت
در انتخابات ریاست جمهوری سال ١۳۸۸، اصالح طلبان 

با مبنای »بازگشت به قدرت«، پس 
از چهار سال که از آن فاصله گرفته 
بودند و در اواخر دوره خود وانمود 
می کردند رغبتی بــه آن ندارند و 
»خارج« از حاکمیت بودن را ترجیح 
می دهند، وارد انتخابات شدند. نامزد 
آنان »سیدمحمد خاتمی« بود، اما از 
آنجا که »میرحسین موسوی« حاضر 
به همراهی نشد، اصالح طلبان برای 
پرهیز از اختــالف بدنه و در واقع 
برای »کسب قطعی قدرت« دور وی 
جمع شدند. در این انتخابات ویژگی 
»قدرت محور بودن« اصالح طلبان 
و خصلت های میرحسین موسوی 
در هم آمیخته شــد تا زمینه ساز 
حوادثی باشد که از چند هفته پس 
از اعالم نامزدی میرحسین موسوی 

شــروع شــده بود. در آن زمــان کم  نبودند کســانی که 
معتقد بودند برخالف انتخابات دوره های گذشــته، این بار 
روند پرتنشــی شــکل خواهد گرفت. این در حالی بود که 
مهم ترین نامزد طیف مقابل نیز کم و بیش از دو شــاخصه 
»قدرت طلبی« و »خودمحوری« برخوردار بود، با این تفاوت 
که اصولگراها در صدد تنش نبودند و همان طور که پیش از 
این اثبات کرده بودند، نتیجه انتخابات را می پذیرفتند و با 
»دولت منتخب« همکاری کرده و نیز از خصلت خودمحوری 

محمود احمدی نژاد انتقاد می کردند.
همان طور که پیش بینی می شد از نیمه روز برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری نهم که نتایج آن معلوم شده 
بود، تعارض با »نتیجه انتخابات« شــروع شد و به سرعت 
به شــکل گیری یک جبهه قوی انجامید؛ جبهه ای که در 
آن از مرحوم آیت اهلل هاشمی رفســنجانی که به میانه روی 
شــهرت داشت، تا مهدی کروبی که به تندمزاجی معروف 
بود، حضور داشتند. البته در این میان سیدمحمد خاتمی 
و میرحسین موســوی بیش از دیگران نقش آفریدند. این 
تحرکات دو هدف را مد نظر قرار داد، اما آنچه به شــهرت 
رســید، هدف فرعی دوم بود؛ چرا که اگر این، هدف واقعی 
بود باید پس از آنکه در هفته دوم اعتراضات، »امکان پذیری« 
آن ناممکن دیده شد، متوقف می شد. در واقع، »ابطال نتیجه 
انتخابــات« که در حرف ها و اعالمیه های رهبران و احزاب 
اصالح طلب به عنوان »هدف اعتراضات« معرفی شده است، 

یک هدف فرعی بود که با وجود به بن بســت رسیدن آن، 
تغییری در عزم امثال محمد خاتمی و میرحسین موسوی 
در پیگیری اعتراضات خیابانی به وجود نیاورد؛ چرا که در 
واقع هدف اصلی اعتراضات حل اصولی و بنیادین موضوع 

»رهبری« بود.

بی اعتنایی به فصل الخطاب
رهبری به عنوان »فصل الخطاب« و جایگاه مقدسی که 
نقطه وصل نیروهای مذهبی جامعه بود و »بسیج نیروها« 
را ممکن می کرد، در حدود دو دهه منتهی به ســال ۸۸ از 
سوی این جریان قدرت طلب »اساس مشکل« تلقی شد، تا 
جایی که آنان در حالی که در اواخر دوره ریاست جمهوری 
خاتمی، مجلس و دولت را در اختیار داشــتند، به تحصن 
دســت زده و به تعطیل کردن اســتانداری ها روی آوردند. 
این همه برای آن صورت گرفت که فصل الخطابی که یک 
جایگاه حقوقی مهم و راهبردی است و نیز جایگاه مقدسی 
که جنبه بســیج نیروها دارد را از رهبری بگیرند و در واقع 
رهبری را از »رهبری« ساقط کنند. کما اینکه تداوم دعوت 
به اعتراضات خیابانی و ادامه مطالبه ابطال نتیجه انتخابات، 
پس از خطبه های بسیار مالطفت آمیز رهبر معظم انقالب 
در 29 خرداد ۸۸، بر این اساس صورت گرفت و اگرچه به 
هدف نرسید، اما به دنبال آن بود که ضربه های سنگینی به 

این رکن وارد کند و از اثرگذاری آن بکاهد. 
در عیــن حال اعتراضــات خیابانــی و رهبری این 
اعتراضات منطقی نداشت و افزون بر آن فاقد جایگاه شرعی، 
قانونی و عرفی بود، از این رو بعدها برخی از افراد اصالح طلب 
که به دلیل به شکســت رسیدن یا اختالف داشتن با رویه 
بزرگان خود، نمی خواســتند از صحنه کنار بروند، درصدد 
برآمدنــد رفتار این جریان در انتخابــات ۸۸ را به گونه ای 
توجیه کننــد که »ضدیت با نظام« و »ضدیت با رهبری« 
در آن کم رنگ شــود. در این میان بهترین کار این بود که 
دعوا علیه اســاس نظــام به دعوا 
علیه عناصــر »تقلیل« پیدا کند. 
ازایــن رو پای محمود احمدی نژاد 
و حرف هــای او در هنگام و پس 
از انتخابات را به میان کشــیدند 
و چنین وانمــود کردند که عامل 
اصلی فتنه  احمدی نژاد اســت و 
اگر او در مناظره با رقبا پای برخی 
بزرگان را به میان نکشیده بود، یا 
اگر پس از انتخاب شدن، در میدان 
به مخالفان  ولی عصر)عج( تهران، 
خود »خس و خاشاک« نمی گفت، 
فتنه ای به وجود نمی آمد. این در 
حالی است که خود بهتر از دیگران 
می دانند کــه از یک ســو آنچه 
احمدی نژاد در جریان مناظرات و 
تجمعات پس از انتخابات بیان کرد، 
نمی تواند دلیل موجهی برای ابطال انتخابات و پافشاری بر 
آن باشــد. از ســوی دیگر اگر این اظهارات و پاره ای موارد 
ناشایســت که در ســخنان احمدی نژاد آمد و رهبر معظم 
انقالب اســالمی هم در خطبه 29 خــرداد، آنها را مردود 
دانستند، عامل فتنه ای بود که بیش از هشت ماه پایتخت 
را درگیــر خود کرد، این اعتراضات خیابانی باید در فردای 

روز مناظره شکل می گرفت، نه فردای انتخابات.
در اینجــا دو نکته مهم دیگر هم می ماند. اعتراضات 
زنجیره ای خیابانی در نقاط خاصی از پایتخت و تداوم نسبتاً 
طوالنی مدت آن نشان داد که این تجمعات خودجوش نبوده 
و کار یکی  دو ماه هم نیســت. چنین تجمعاتی و تداوم آن 
نیازمند جدی آموزش و توجیه و تضمین است، کما اینکه 
وقتی عناصری از اینها بازداشــت شدند و مشخص شد که 
تضمینی برای عدم پیگیری قضایی وجود ندارد، فتنه فرو 

نشست. 
نکته مهم دیگر این بود که در جریان اعتراضات ممتد 
خیابانی تهران، شــعاری علیه احمدی نژاد داده نمی شــد؛ 
بلکه این اصل نظام و شــخص رهبر معظم انقالب بود که 
مســتقیم مورد هتک قرار می گرفتند و در طول این مدت 
رهبران اصالحات سخنی از نامربوط بودن این نوع شعارها 
و هتاکی ها نگفتند، در حالی که وقتی روی ماهیت هتاکان 
روز عاشورا عالمت سؤال رفت، به دفاع پرداخته و هتاکان را 
»مردمی خداجو و عدالت طلب« نامیدند. در یک جمع بندی 

باید گفت، این دسته از شخصیت های میانی اصالح طلب که 
ماهیــت فتنه ۸۸ را به اعتراض به رفتار احمدی نژاد تقلیل 
می دهند، حقیقت را کتمان می کنند. هر چند ممکن است 

این کتمان را با نگاهی وحدت گرایانه انجام دهند. 
یکی دیگر از مواردی که در تفسیر فتنه ۸۸ از سوی 
خاتمی و رفقای او مطرح می شود این است که اصالح طلبان 
به منزله بخشی از حاکمیت باید در روند تصمیم گیری های 
کالن مشارکت داشته باشند و آنچه در سال ۸۸ پیش آمد، 
در واقع نتیجه محروم شدن آنان از مشارکت در روند های 
کالن نظام است. آنان می گویند وقتی ما در انتخابات رأی 
می آوریم، حق داریم به اندازه ای که در »نهاد انتخابی« منشأ 
تصمیم هستیم، در »نهادهای انتصابی« نیر منشأ تصمیم 
باشیم و بتوانیم دومی را با اولی تنظیم کنیم. آنان بارها از 
اینکه به شــورای نگهبان حق تأیید یا رد نامزدها و قوانین 
سپرده شده است، ابراز نارضایتی کرده اند. آنان از ناهمخوانی 
سپاه و بسیج با خود در امور سیاسی به شدت انتقاد کرده اند 
و باالتر از آن اصل ١١٠ قانون اساســی ناظر بر اختیارات 
و شئون ولی فقیه را خنثی کننده اختیارات قانونی دولت و 
مجلس برشــمرده اند و در نهایت نتیجه گرفته اند که فتنه 
۸۸ در واقع یک فتنه حقوقی بود و از ساختار حقوقی خود 
جمهوری اسالمی برآمد. این ادبیاتی است که سیدمحمد 

خاتمی نوعاً به کار می گیرد.

اعتراض به ساختارهای قانونی
البتــه این بــه نوعی مغلطــه و در واقع چند مغلطه 
محســوب می شــود. آنچه در انتخابــات ۸۸ پیش آمد، 
درخواست ابطال نظر شورای نگهبان نبود؛ بلکه درخواست 
ابطال آرای مردم بود. بــه عبارت دیگر در اینجا باید نهاد 
انتخابی و نه نهاد انتصابی تســلیم نیروی بیرونی می شد و 
به همین دلیل این اقدامی بود که »دگرگون ساز« و برانداز 
تلقی می شد. در واقع، اصالح طلبان در دوره ریاست جمهوری 

خاتمی به انــدازه کافی نهادهای 
انتصابی را نامشروع دانسته و زیر 
ضربه گرفته بودند و از آنجا که از 
آن »نتیجه کافی« نگرفته بودند، 
به سراغ نهادهای انتخابی آمده و 
زدن ریشه های آن را هدف گرفتند. 
نکته دیگر در این اظهارات، 
اعتراف به این موضوع اســت که 
مــا نه به نتیجه انتخابات، بلکه به 
ساختار و روند حقوقی جمهوری 
اســالمی ایران اعتراض داشتیم و 
درصدد تغییر آن از طریق شورش 
خیابانی بودیم، بــه این معنا که 
ساختار و هویت آن نیز باید تغییر 
کند. اعتراض علیه والیت فقیه و 
زیر سؤال بردن نهادهای انتصابی 
نظــام در واقع تالش برای تقویت 

نهادهای انتخابی نیست؛ بلکه تضعیف خود این نهادها را در 
پی می آورد. چه کسی است که نداند اگر نهادهای انتصابی 
وجود نداشــته باشند، نهادهای انتخابی شکل نمی گیرند؟ 
مگر وزارت کشور که یک نهاد انتصابی است، برگزارکننده 
انتخابات نیســت؟ آیا می توان بدون این نهاد یا نهاد مشابه 
آن، انتخاباتی برگزار کرد و به نهادهای انتخابی شکل داد؟ 
اعتراض علیه ساختار حقوقی جمهوری اسالمی ایران 
از سوی کسانی که در انتخابات مندرج در همین ساختار 
حقوقی نامزد شــده یا نامزد معرفی می کنند، پذیرفتنی 
نیســت؛ چرا که نتیجه انتخابات در درون یک سازوکار 
حقوقی تأیید و تثبیت بیشتر آن است. اگر فرد یا جریانی 
به ســاختار حقوقی یک نظام اعتــراض دارد، یا نباید در 
همان ساختار نامزد شده و نامزد معرفی کند، یا در هنگام 
نام نویسی و در جریان مبارزات انتخاباتی باید بگوید برای 
تغییر ساختار به میدان آمده است. در آن صورت مردمی 
که رأی می دهنــد می دانند برای چه رأی می دهند و از 
نامــزد خود در صورت انتخاب شــدن چه توقعی دارند. 
طبعاً مردم از کسی که خود را نامزد نمایندگی مجلس یا 
ریاســت جمهوری کرده است، توقع دارند او در چارچوب 
ساختار حقوقی به رسمیت شناخته شده کشور مسئولیت 

خود را اجرا کند.
با این توصیف، اگر فرد یا نامزدی پس از انتخاب شدن 
در مسیر بر هم زدن ســاختار حقوقی گام بردارد؛ اوالً، به 

مردمی که به او برای کار در چارچوب قانون اساســی رأی 
داده اند »خیانت« کرده و ثانیاً، به نظامی خیانت کرده که در 
هنگام نامزدی یا پس از انتخابات و در جریان مراسم تحلیف، 

خود را متعهد به اصول و اهداف آن معرفی کرده است.

تالش برای تغییر اصل نظام
امــا واقعیت این اســت که اقدامات کســانی چون 
میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی حتی در این قالب 
نیز قابل درک نیســت؛ زیــرا اقدامات آنان حتی به اصالح 
ساختار هم معطوف نبوده اســت، چرا که اصالح  ساختار 
اوالً، به معنای پذیرش اصل نظام است، اما آنان علیه اصل 
نظام جمهوری اسالمی وارد میدان شدند و اعتراضات آنان 
و دعوت به شورش خیابانی معطوف به تغییر اصل نظام و نه 
اصولی از آن بود. اگر به مطالبی که آنان در هنگام اعتراضات 
و تا امروز مطرح کرده اند عمل شود، ماهیت نظام جمهوری 
اســالمی تغییر می کند. برای مثال وقتی با خط دهی آنان 
دامنه اعتراضات به مقدسات مردم رسید، یا زمانی که آنان 
با تروریست های برانداز همنوایی نشان دادند، یک یا دو اصل 
قانون اساسی در معرض هجوم قرار نگرفت؛ بلکه اصل نظام 

آماج حمالت قرار گرفت.
ســیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی به درستی 
می دانستند که آشوب های خیابانی توجه دشمنان جمهوری 
اســالمی را جلب می کند و زمینه مداخالت آنان در امور 
کشور را فراهم می آورد و حتی ممکن است دشمنانی نظیر 
آمریکا را به مداخلــه نظامی ترغیب کند؛ اما با وجود این 
آنان از دعوت به شورش ابایی نداشتند و زمانی که مقامات 
ارشد آمریکا با صراحت از آشوب ها و براندازی نظام حمایت 
کردند و برای اعزام یگان های نظامی مســتقر در عراق به 
سمت مرزهای غربی ایران وسوسه شدند، این آقایان از راه 
خود بازنگشــتند و کالمی از آنان در مخالفت با مداخالت 

براندازانه دشمن شنیده  نشد.
بنابرایــن برخــالف آنچــه 
سیدمحمد خاتمی می گوید، مسئله 
آنان ساختار نظام نبود؛ بلکه اصل 
نظام بود. آنان فقط زمانی بار دیگر 
از وفاداری به نظام و رهبری سخن 
گفتند که به یمن مقاومت مردم و 
تدابیر رهبر حکیم انقالب، فتنه با 
شکست مواجه شــده بود و دیگر 
امیدی به مؤثر واقع شدن اعتراضات 
خیابانی وجود نداشت. امروز برخی 
از کســانی که تحلیــل عمیقی از 
موضوع ندارند به نــام وحدت، از 
لزوم پذیرش این آقایان در جایگاه 
یک شــهروند صاحــب صالحیت 
دفاع کــرده و آن را حقی طبیعی 
در مصلحت کشور و نظام می دانند!

اصالح طلبان و تهدید نظام
هم اینک در ســال ١۳97، اصالح طلبان به دو دسته 
تقسیم شده اند و البته با توجه به عملکرد آنان به نظر رسد، 
این دو دســته شدن برای رسیدن به هدف مألوف خود که 
کســب قدرت اســت، صورت می گیرد و در واقع اختالفی 

بین آنان نیست.
یک دسته از اصالح طلبان که در دوره ریاست جمهوری 
ســیدمحمد خاتمی نقش های اصلی را برعهده داشتند و 
همان ها بودند که در عین در اختیار داشتن مناصب دولتی، 
از »خروج از حاکمیت« و راه اندازی شــورش خیابانی برای 
»چانه زنی از باال« ســخن می گفتند، هم اینک با صراحت 
می گویند باید لباس مندرس دموکراسی را از تن به در کرد و 
مستقیم سراغ توده های مردمی رفت که تغییرات بنیادی را 
مطالبه می کنند. همین روزها »سعید حجاریان« با صراحت 
گفت، آویزان شدن به حکومت و مطالبه برگزاری انتخابات 
آزاد فایده ای ندارد و حتی در صورت تن دادن حکومت به 
آن نتیجه بخش نخواهد بود. وی گفت اصالح طلبان از مردم 
عقــب افتاده اند. مردم دیگر اصالح پذیر بودن نظام را قبول 
ندارند و به چیزی به جز تغییر آن نمی اندیشند! پیش و پس 
از مقاله حجاریان، مقاالت و مطالب دیگری به قلم افرادی 
نظیر عبداهلل نوری، مصطفی تاج زاده، علیرضا علوی تبار و... 

با همین مضامین منتشر شد.
ادامه در صفحه۸

 نگاهی موشکافانه به نقش  اصالح طلبان در شکل گیری حوادث پس از انتخابات۸۸

فتنه آفرینی در سودای قدرت
روزنه

 نکته مهم این بــود که در جریان 
تهران،  خیابانی  ممتــد  اعتراضات 
شــعاری علیه احمدی نــژاد داده 
نمی شد؛ بلکه این اصل نظام و شخص 
رهبر معظم انقالب بود که مستقیم 
مورد هتک قــرار می گرفتند و در 
طول این مــدت رهبران اصالحات 
ســخنی از نامربوط بودن این نوع 
شعارها و هتاکی ها نگفتند، در حالی 
که وقتــی روی ماهیت هتاکان روز 
عاشورا عالمت سؤال رفت، به دفاع 
پرداخته و هتاکان را »مردمی خداجو 

و عدالت طلب« نامیدند

به  اصالح طلبی  و  اصالح طلبان   
تجدیدنظر در افکار و رفتار خود 
نیاز جدی دارند؛ چون از آنجا که 
فعاًل ایــن اصالح طلبی »دروغ« 
است، به سامان نمی رسد و این 
این  در حالی اســت که کشور 
ظرفیت را دارد که به کسانی که 
می خواهند در کشور اصالحاتی به 
نفع مردم انجام دهند، میدان داده 
شود، کما اینکه چنین موضوعی 
یک نیاز مهم برای کشور محسوب 
می شود؛ اما سخن این است که 

»بار کج به منزل نمی رسد«

به احترام انزجار ملت ایران از فتنه گران
هیچ تصویری برای این مطلب درج نمی شود!



 ســامان فکری/ رسول منتجب نیا از شــخصیت های شاخص جریان 
اصالحات و قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی در مصاحبه ای که ١7 مهر امسال با 
خبرگزاری تسنیم داشت، با بیان اینکه؛ تعدادی مسئله حصر را ابزار دست خود 
قرار داده اند و مانند شعارهای قشنگی مثل جوانگرایی که در جامعه جذابیت و برد 
تبلیغاتی دارد، از این شعارها به عنوان ابزار تبلیغاتی برای مطرح کردن خودشان 
بهره می برند، گفت: »ســال گذشته که مقدمات رفع حصر در حال فراهم شدن 
بود و حتی یکی از سران قوا گفته بود، نظام به این نتیجه رسیده است که رفع 
حصر صورت گیرد، ولی این موضوع نباید رســانه ای شــود، متأسفانه عده ای از 
طریق تریبون مجلس این موضوع را مطرح کردند و مســئوالن نظام احســاس 
کردند عده ای به  دنبال این هســتند که با فشار رسانه ای مسئله رفع حصر را به 
سرانجام برســانند. البته نامه هایی هم که آقای کروبی منتشر کرد نیز قطعاً در 

به تعویق افتادن رفع حصر تأثیر مستقیم داشت.«
این موضع گیری جانشــین کروبی در حزب اعتماد ملی درباره حصر نشان 
می دهد که حداقل دو عامل جدی که به نوعی به رفتار و ســلوک سیاسی خود 
محصوران فتنه ۸۸ و طرفداران به ظاهر عالقه مند آنها برمی گردد، مانع رفع حصر 

بوده اســت. بر این اساس، اگر هم کسانی در تالش بودند که موضوع حصر را با 
تمهید مقدماتی که نه سیخ مشروعیت و اقتدار نظام اسالمی و نه کباب محصوران 
در اثر تداوم لجاجت برای عذرخواهی نکردن از پیشگاه مردم بسوزد، فیصله بدهند، 
در موازنه ای منفی افراد معدوِد متنفذی هم بوده و هســتند که نمی خواهند و 
نمی گذارند این موضوع با روش های مسالمت آمیز و ریش سفیدی بزرگانی مصلح 
از دو جریان سیاســی اصلی کشور حل شود. دور از واقع نیست اگر از این موانع 
انسانی و جریانی به کاسبان حصر تعبیر کنیم؛ چراکه آنها بحران زی بوده و نان و 
نام خود را در تداوم حصر می جویند و از حصر ابزاری ساخته اند تا برخالف تمام 
مدعیات حقوق بشری و آزادی بیانی که شعار خود کرده اند، نظام اسالمی را در 
جایگاه ناقض حقوق بشــر بنشــانند و با این گروگان گیری در برابر اربابان غربی 

خود خوش رقصی کنند و به زیست  انگلی خود ادامه دهند. 
این اعتراف از سوی کسی که به یکی از سران فتنه نزدیکی ویژه ای داشته 
و خلق و خوی کروبی را خوب می شناســد، دیگر شبیه موضع گیری و اظهارنظر 
امثال حجت االســالم ذوالنوری نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس نیست که به صحت گفته اش به دلیل انتساب به جریان سیاسی غیِر خود 
تشکیک ایجاد کنند و بگویند، چون وی از حیث سیاسی نقطه مقابل سران فتنه 
تعریف می شود نباید به حرفش وقعی گذاشت. اگرچه فصل مشترک موجود در 

مصاحبــه جناب منتجب نیا و اظهارات آقای ذوالنوری نشــان و ادله محکمی بر 
درستی ادعای هر دو است و عقاًل به راحتی نمی توان آن را رد کرد. 

حجت االســالم ذوالنوری تالش داشت با استفاده از فرصت همشهری گری 
با کروبی و به درخواســت یکی از نزدیکان وی زمینه های بازگشت کروبی را به 
آغوش نظام با پذیرش پاره ای اشتباهات به صورت تلویحی فراهم کند،  به طوری 
که چندین دیدار نیز برگزار شــد و تا حدودی کروبی از نظر روحی آماده صدور 
نامه برای دلجویی از نظام و مردم شــده بود که در آســتانه این اقدام به تعبیر 
ذوالنوری با مداخله کاسبان حصر و همچنین تحلیل های اشتباه القا شده از سوی 
یکی از فرزندان کروبی که کارهای وی را تنظیم می کند، ورق برگشت و کروبی 
آن نامه تند انتقادی سرگشاده به رهبر معظم انقالب را به رسانه ها سپرد و تعابیر 
افراطی درباره نقد نظام به کار برد که بازتاب  فراوانی در رسانه های ضد انقالب و 
مخالــف خارجی و منتقدان داخلی پیدا کرد و بر بُعِد فاصله ای که با تالش هایی 
دلســوزانه در روند کاهشــی قرار گرفته بود، افزوده شــد. البته، تردیدی که در 
افکار عمومی جهان با این سؤال جدی که این چه حصری است که محصور آن 
می تواند با آزادی تمام صدر تا ذیل نظام را به باد ناسزا و انتقاد بگیرد)؟!( ایجاد 
شد، دستاوردی بود که توامان درستی مواجهه نظام و دروغگویی کاسبان حصر 

را با حصر و محصوران نشان داد.    
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سردار سرلشکر جعفری می گوید: تمام دشمنان خارجی، چه با تابلو چه بدون تابلو و در رأس همه آمریکای جنایتکار از فتنه حمایت کردند تا چراغ الهی را در ایران 
خاموش کنند، اما مردم ما از این فتنه بزرگ آگاهانه و به ســالمت عبور کردند، عبور از فتنه ۸۸ ســخت تر از عبور از دفاع مقدس بود؛ فتنه ۸۸ با هدف تضعیف جایگاه 

ولی فقیه طرح شد.

 همه دشمنان از فتنه 
حمایت کردند

  
فتنه؛ از اوباما تا ترامپ

یادداشت

موضــوع ایــران همــواره یکــی از 
موضوعات مهم بــرای دولت های آمریکا 
بــوده و در ضرورت مقابلــه با جمهوری 
اسالمی ایران، میان دو حزب اصلی آمریکا، 
یعنی دموکــرات و جمهوریخواه، تفاوتی 
وجود ندارد. مروری بر سیاســت های سه 
دولــت جرج بوش، اوبامــا و ترامپ علیه 
جمهوری اســالمی ایران، نشان می دهد 
محتوای اصلی همــه این روش ها، مقابله 
با موجودیّت جمهوری اســالمی و تالش 
برای براندازی و بازگرداندن سیطره پیشین 
آمریکا بر ایران بوده و تفاوت های روشــی 
به دلیــل محدودیت های آمریکا و ناتوانی 
او در مقابلــه با ایران اســت. وقتی جرج 
بوش پس از حادثه ١١ ســپتامبر با هدف 
زمینه سازی برای مقابله سخت با جمهوری 
اسالمی ایران به افغانستان و سپس عراق 
لشکرکشی کرد و وقتی این کشورها برای 
نظامیان آمریکایی به باتالق تبدیل شد و 
دولت جنگ طلب بوش، برخورد سخت با 
ایران را ناممکن دید، راه تحریم، به بهانه 
صلح آمیز  فعالیت های  بــودن  غیرقانونی 
هسته ای ایران را دنبال کرد و تحریم های 
چندجانبه هسته ای را در سال 2٠٠7 پیش 
گرفت و در فاصله بین سال های 2٠٠7 تا 
2٠٠9 زمینه صدور دو قطعنامه تحریمی 
١7۳7 و ١۸٠۳ از ســوی شورای امنیت 
علیه برنامه هســته ای ایران را فراهم کرد 
و برای قطع ارتباطات مالی ایران و فشــار 
بر صنعت حمل ونقل دریایی و لجستیک 
بین المللی ایران تالش کرد. وقتی اوباما به 
قدرت رســید، ابتدا با صدور پیام نوروزی 
بــه ایرانیان و نامه نــگاری به رهبر معظم 
انقالب، ســعی کرد چهــره آمریکا را نزد 
ایرانیان ترمیم کند، اما دست چدنی او در 
زیر دستکش مخملی، به  زودی آشکار شد. 
دولت اوباما با وقوع فتنه ۸۸، به صراحت 
وارد مســائل ایران شد و البته این ورود از 
مدت ها پیش با اقدامات بنیادهای فکری 
و رســانه ای گوناگون آمریــکا، همچون؛ 
بنیاد سوروس، بنیاد کارنگی، خانه آزادی، 
صندوق اعانه ملی برای دموکراســی و... 
زمینه ســازی شــده بود. دولت آمریکا با 
توســعه اقدامات این بنیادها، قصد داشت 
آشوب های خیابانی پس از انتخابات ۸۸ را 
زمینه انقالب رنگی علیه جمهوری اسالمی 
قرار دهــد و به همین منظــور پیام های 
مستقیمی را در حمایت از فتنه گران صادر 
کرد. وقتی این برنامه با پشتیبانی مردم از 
نظام خنثی شد، تحریم های شدید دولت 
اوباما علیه ایــران که آنها را »تحریم های 
فلج کننده« نامید، آغاز شد و با تالش های 
اوباما و تیم »ریچارد نیفو« به عنوان معمار 
ایــن تحریم ها، قطعنامه ١929 شــورای 
امنیت صادر شد که شدیدترین فشارها را 
بر ایران در چهار حوزه توسعه بخش انرژی، 
جلوگیری از دسترسی ایران به منابع مالی 
برای توسعه برنامه های موشکی و هسته ای، 
ایجاد یک نظام بازرســی از کشــتی ها و 
محموله هــای هوایی ایران و همچنین به 
وجود آوردن یک نظام یکپارچه برای اعالم 
نقض تحریم های بین المللی وارد کرد و در 
ادامه این روند، تحریم های شدید فراوانی 
علیه ایران اعمال شــد که تفصیل آنها در 
این مختصر ممکن نیســت. این روند که 
بی نتیجه بودن آن در محدودسازی صنعت 
هســته ای ایران آشکار شــد، با مذاکرات 
برجام متوقف شــد و تحریم های ایران از 
روی کاغذ برداشــته شد و قطعنامه های 

شورای امنیت نیز تعلیق شد. 
هنگامی که دولت جمهوریخواه ترامپ 
به قدرت رسید، بار دیگر دندان تندروهای 
آمریکایی  صهیونیســتی برای اقدام سخت 
علیه ایران تیز شــد، امــا آنان نیز به  زودی 
دریافتند که تنها راه شــان تحریم اســت. 
ترامپ با خروج از برجام، خود را از تعهدات 
کاغذی دولت آمریکا در برجام خالص کرد و 
تحریم هایی را که برجام تعلیق و معاف کرده 
بود، بازگرداند. بــه دنبال این امر، معافیت 
بانک های بین المللی از معامله با بانک های 
ایران پایان یافت، قانون آیسا که تحریم های 
آمریکا در حوزه انرژی ایران را شامل می شود، 
بازگشت و نیز تحریم ها در حوزه کشتیرانی، 
مبادالت طال و فلزات گرانبها از تعلیق خارج 
شد و افراد و شرکت های جدید ایرانی تحریم 
شــدند. در اوضاع کنونی، دولت ترامپ این 
تحریم ها را در کنار تشــدید جنگ روانی، 
مبنای ملتهب شــدن اعتراضات اقتصادی 
ایــران تعریف کــرده و تجهیز و حمایت از 
اپوزیسیون را افزایش داده است تا اعتراضات 
داخلی را مبنای فروپاشی جمهوری اسالمی 

ایران قرار دهد. 

حمزه عالمی
کارشناس روابط بین الملل

  
 منطقه ممنوعه!

برداشت

برخــی از مقاطــع و وقایع تاریخی 
برای هنرمندان، حکم منطقه ممنوعه را 
دارند؛ بــه این معنا که فضایی اطراف آن 
موضوعات به وجود آمده که به جز تعداد 
بســیار اندکی از هنرمندان آزاده، کمتر 
کسی جرئت یا انگیزه ورود به آنها را دارد. 
محدوده زمانی 22 خرداد تا نهم دی سال 
١۳۸۸ از جمله این مقاطع اســت که با 
وجود گذشــت نزدیک به ١٠ سال هنوز 
هم کمتر هنرمندی ســعی کرده است با 
آن دست و پنجه نرم کند؛ به گونه ای که 
آنچه درباره این قسمت از تاریخ در بخش 
حرفه ای هنر ایرانی خلق شده، بسیار کم 
و محدود به نظر می رسد. چنانکه در حوزه 
سینما، از فیلم های مستند که بگذریم، در 
زمینه داســتانی فقط می توان چند فیلم 
مانند »قالده های طال«، »اخراجی ها۳« و 
»پایان نامه« را نام برد که رویکردی انتقادی 
به ایــن موضوع دارند. اتفاق تأمل برانگیز، 
بیشــتر بودن تعداد فیلم های القاکننده 

فتنه است! 
 کارهای ساخته شده در زمینه هایی 
چون سینما و موســیقی، نه فقط در آن 
ســوی مرزها و از جانب ضد انقالب؛ بلکه 
در داخل و از سوی فیلمسازان وطنی، نگاه 
چندان سنجیده و دلسوزانه ای نشده است. 
این وضعیت در حوزه های دیگر ادب و هنر 
نظیر موسیقی، تئاتر و رمان بغرنج تر است. 
کمتر شده که در این 9 سال، نمایشی با 
مضمون روشنگری درباره فتنه اجرا شود؛ 
اما بارها نمایش هایی با درونمایه جانبداری 
از فتنه روی صحنه رفته است. در زمینه 
رمان نویسی نیز تنها می توان نام چند اثر 
از چند نویســنده نه چندان مطرح را  در 
حمایت از حماســه بی نظیر، با شکوه و 
تحسین برانگیز 9 دی و ایستادگی ملت 
بــزرگ ایران در برابــر فتنه ای که فریب 
خوردگان همراه با مهره های داخلی دشمن 
با حمایت کامل مثلــث عبری - عربی- 
 غربی یافت که در این باره منتشــر شده

 باشد. 
البته خالف انصــاف خواهد بود که 
نیمه پر لیــوان را نبینیم. شــکل گیری 
جریان هــای فرهنگی متعــدد  به همت 
جوانــان مؤمن انقالبی را نمی توان نادیده 
گرفــت این هنرمندان جــوان و آتش به 
اختیار در جهت افشــای ماهیت فتنه در 
عرصه هایی چون کاریکاتور، شعر و گرافیک  

گام های خوبی برداشتند.
ماجرای ۸۸ یک بار دیگر این تجربه 
را اثبات کرد کــه از مدیریت فرهنگی و 
همچنین فعاالن بدنه هنری کشــور، آبی 
گرم نمی شود. خلق آثار هنری درباره فتنه 
۸۸ و حماسه 9 دی، نیازمند کار جهادی و 
آتش به اختیار است. همچنان که کارهای 
کم شــماری هم که تاکنون انجام شده، 
خودانگیختــه و با دغدغه های شــخصی 
بوده است، نه حاصل سیاست گذاری ها و 

حمایت های دولتی. 
با این حال، مقطع 22 خرداد تا نهم دی 
سال ۸۸ یک ظرفیت کم نظیر برای خلق آثار 
هنری و دراماتیک تأثیرگذار است. دوره ای 
که اگر در هر کشور دیگری رخ داده بود تا به 
حال تعداد قابل توجهی کار هنری درباره آن 
صورت گرفته بود؛ چون این مقطع از تاریخ 
معاصر کشــورمان ابعاد گوناگونی دارد؛ از 
جنبه های سیاست داخلی و خارجی گرفته 
تا مسائل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، 
امــا بدون تردید مهم ترین جنبه دوره فتنه 
۸۸ شکل گیری جریان مقاومت مردمی در 
برابر این هجوم بود که در نهایت به حماسه 
9 دی انجامید. خیزش عظیم و شگفت انگیز 
مــردم در این روز، فراتر از واکنش مقطعی 
به رخدادهای عاشــورای آن ســال بود و 
ریشــه ها و زمینه های تاریخی و فرهنگی 
دامنه داری داشــت که هنوز در محصوالت 
 هنری و رسانه ای به این زمینه ها توجه نشده

است. 
فتنه ســال ۸۸ یکی از گردنه هایی 
بــود که ملت ایران با موفقیت از آن عبور 
کرد؛ اما ثبت تاریخی این مقطع نیز آزمون 
مهمی اســت که در سرنوشت کشورمان 
تأثیر خواهد داشت به طور قطعی مخالفان 
انقالب از هم اکنون در تالش هســتند تا 
این تاریخ را مطابق میل خود تثبیت کنند. 
تولید آثار هنــری در این باره راهی برای 
انتقال درســت حقایق به نسل های آینده 
اســت. پس تا دیگران تاریخ را به ســود 
هنرمندان  ننوشــته اند،  وارونه  خودشان 
حقیقت گرا هســتند که بایــد مرزهای 
ساختگی را درهم شکنند و وارد این منطقه 

ممنوعه شوند. 

آرش فهیم
روزنامه نگار

  
علیه جمهوریت و اسالمیت

چشمانداز

 حمیدرضا حیدری/ زمانی که جمهوری اسالمی ایران چهارمین دهه از 
عمر پربرکت خود را به تازگی شروع کرده بود و در وضعیتی که ایران اسالمی در 
اوج قله های عزت و افتخار بود، دشمنان ملت ایران به همراه برخی از مهره های 
داخلی شــان پروژه ای را برای از بین بردن جمهوری اسالمی و به تبع آن سلب 
استقالل و آزادی ملت ایران آغاز کردند. فتنه ای که آشکارا از سوی دشمنان و 

بازیگران داخلی آنها براندازی نامیده می شد، چند هدف عمده داشت؛
اولین هدف از بین بردن جمهوریت و اسالمیت نظام بود. »جمهوری ایرانی« 
شــعار جعلی که فتنه گران در خیابان ها سر می دادند، اسالمی بودِن نظامی را 
نشــانه گرفته بود که بیشــتر مردمان آن نه تنها مسلمان هستند؛ بلکه همین 
مردم در همه پرسی سراسری بیش از 9۸ درصد به آن رأی داده بودند. حال عده 
قلیلی می خواســتند بخشی از اصلی ترین شعار نظام اسالمی را که ضامن بقای 
کشور در سال های سخت و بحرانی بوده، حذف کنند. هر چند جمهوریت نظام 
هم کمتر از اسالمیت آن مورد تهدید نبود. ابطال نتیجه انتخاباتی که مشارکت 
بیش از ۸٥ درصد را به ثبت رسانده، به طور مستقیم جمهوریت نظام اسالمی 

را نشــانه گرفته بود. البته دشمنان زخم خورده از انقالب خمینی کبیر بدشان 
نمی آمد که اصیل ترین شعار انقالب اسالمی را خدشه دار کنند. آنها می دانستند 
با از بین بردن جمهوریت و اسالمیت به طور قطعی سبب از بین رفتن استقالل 
و آزادی ملت ایران خواهند شــد. دلیل اصلی بغض و کینه دشمنان نسبت به 
جمهوری اســالمی و ملت ایران این است که ملت ایران توانسته است در سایه 
نظام اسالمی به استقالل دست یابد و در سایه استقالل دست بیگانگان و ایادی 

آنها را از کشور قطع کند.  
دومین هدف حذف والیت فقیه از نظام حاکم بر کشور بود. دشمنان نظام 
اســالمی به خوبی دریافته اند که شــعارهای اصلی نظام اسالمی تنها با حضور 
ولی فقیه است که کارکرد پیدا می کند؛ یعنی استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی 
نرم افزاری است که در طول سه دهه پیش از اتفاقات فتنه ۸۸ و دهه پس از آن 
با هدایت های رهبری در کشور اجرایی شده است. جاری کردن همه بخش های 
این شــعار در الیه های گوناگون اجتماعی و سیاسی کشور کاری است که تنها 
از دســت والیت فقیه ســاخته است و کسی که در صف اول مبارزه با دشمنان 
استقالل و آزادی همواره حضور داشته، همان کسی است که در این سال ها در 

جایگاه والیت بوده است.

البته دشــمنان هم این را به خوبی دریافته و فهمیده بودند تا زمانی که 
ولی فقیه حاکم این کشــور است، نخواهند توانست به اهداف شوم خود دست 
یابند که همانا تعرض به اســتقالل و آزادی ملت ایران بوده و هست. از همین 
رو به عروسک های خیمه شب بازی خود آموزش می دهند که در شعارهای شان 

اصل والیت فقیه را نشانه بگیرند.
هر چند در این نوشتار بیش از این مجالی برای پرداختن به دیگر اهداف 
دشمن در فتنه ۸۸ نیست؛ اما دو هدفی را که در باال ذکر شد، می توان مهم ترین 

اهداف دشمن در مواجهه با ملت ایران دانست.
دشمن نتوانست به اهداف خود دست یابد و مردم ایران با حضور گسترده 
خود در خیابان ها و سر دادن شعار استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی نقشه های 
دشمن را نقش بر آب کردند. اتفاقی که درسی بزرگ برای دشمنان ملت ایران 
در پی داشت و آن هم اینکه مردم ایران همانهایی که انقالب کردند تا استبداد 
و استعمار را از بین ببرند، هنوز هم یک ملت انقالبی هستند و پای آرمان های 
انقالب شان ایستاده اند. وجود اختالف در درون هر ساختاری امری طبیعی است؛ 
اما نکته مهم این است که ملت ایران اجازه نخواهند داد دشمن از این اختالفات 

جزئی در جهت اهداف خود سود ببرد.

  
حصر، ابزاری برای نقد و کاسبی

زاویه

ادامه از صفحه7
پس از این اظهارات، سیدمحمد خاتمی بر وفاداری 
خود بــه نظام و رهبری تأکید کرد و این ســخنان را به 
مصلحت کشــور ندانســت و به طور ضمنــی خطاب به 
مســئوالن ارشد کشــور و به طور خاص خطاب به رهبر 
معظــم انقالب گفت، وقتــی در روی اصالحات بســته 
 شــود، مــردم به راهی دعوت می شــوند کــه نتیجه آن

 براندازی است.
اما اگر به متن مطالب ســعید حجاریان و کنایه های 
سیدمحمد خاتمی نگاهی بیندازیم، درمی یابیم که هر دو 

در یک مسیر است؛ »تهدید نظام« و واداشتن آن به تمکین 
با نظریه سعید حجاریان ـ برخالف ظاهر آن ـ نقطه آغازی بر 
فعالیت »خارج از نظام« و تالش برای رهبری شورش های 
پایین اجتماع نیســت؛ چرا که از یک سو این حرف آنان 
جدید نیست، آنان در دوره ریاست جمهوری خاتمی، یعنی 
در دوره ای که بر کشــور حکومــت می کردند هم از این 
حرف ها می زدند که یکی از مشهورترین آنها طرح نظریه 
چپ گرایانه »فشار از پایین، چانه زنی از باال« بود. تالش برای 
بازگشــتن به حاکمیت و معرفی کردن اصالحات به مثابه 
تنها راه اداره کشور هم از سوی آنان در این سال ها دنبال 

شده است. از سوی دگر، جنس تفکر و ادبیات کسانی چون 
سعید حجاریان و جماعتی مانند سازمان مجاهدین انقالب 
و حزب منحله مشارکت با جنس مخالفت های مردمی با 
پاره ای ناکارآمدی ها و مشکالت، کاماًل متفاوت است. آنان 
هرگز قادر به اداره این جنس اعتراضات نیستند، کما اینکه 
در اعتراضات محدود دی ماه ١۳9۶ در حاشیه قرار گرفتند 

و به آن راه نیافتند.
در واقــع، هنــوز هم مهم ترین هــدف هر دو طیف 
اصالح طلب، »بازگشــت به قدرت« است و هر دو در کار 
راضی کردن نظام برای پذیرش آنان هستند؛ یکی با زبان 

تهدید و فشــار و یکی با زبان صلح و دوستی و این هر دو 
زبان از یک منطق پیروی می کنند.

اصالح طلبــان و اصالح طلبی به تجدیدنظر در افکار 
و رفتار خود نیاز جــدی دارند؛ چون از آنجا که فعاًل این 
اصالح طلبی »دروغ« اســت، به سامان نمی رسد و این در 
حالی است که کشور این ظرفیت را دارد که به کسانی که 
می خواهند در کشور اصالحاتی به نفع مردم انجام دهند، 
میدان داده شود، کما اینکه چنین موضوعی یک نیاز مهم 
برای کشور محسوب می شود؛ اما سخن این است که »بار 

کج به منزل نمی رسد«.

 علیرضا جاللیــان/ فتنه ۸۸ تلنگری بود تا 
فعاالن انقالبی به ضرورت پرداختن بیشتر به فرهنگ، 
هنر و رسانه پی ببرند. از همین رو آن زمان بسیاری 
از نیروهای انقالب وارد این عرصه شدند. هنرمندان و 
اهالی رسانه انقالبی هم از کنج انزوا خارج شدند و یک 
نهضت فرهنگی آغاز شد. ۹ دی همان سال نصرت الهی 
جلوه کرد، جبهه فرهنگی انقالب هم از پای ننشست 
و هر روز با عزمی جزم تر وارد میدان شد. به مناسبت 
نهم دی ماه تحلیلی از وضعیت جبهه فرهنگی انقالب 
و کّم و کیف آن را از حجت االسالم نصراهلل پژمانفر، 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی جویا 

شدیم. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
***

* به نظر می رســد قوام جبهه فرهنگی انقالب 
اســالمی را  در ۹ دی و حوادث پیــش از آن باید 

جست وجو کرد، در این باره توضیح دهید.  
همــه تهدیدهای خــرد و کالنی که هــر یک گاهی 
ســبب تهدید نظام می شد با شکســت مواجه شده است 
و بزرگ ترین ســرمایه ای که توانســته ایــن کار را انجام 
بدهد، پشــتوانه مردمی بوده است؛ یعنی مردم بودند که با 
حضورشان توانستند انقالب را رقم بزنند، در مقابل جریان 
گروهک ها بایستند، در دفاع مقدس با دست خالی بجنگند 
و... در موضوع فتنه ســال ۸۸ هم موضوعی که بیشــتر از 
همه دشمن روی آن ســرمایه گذاری کرده بود، ایجاد یک 
شــکاف اجتماعی بین مردم بود؛ یعنــی مردم را در مقابل 
مردم قرار دهند، اما درایت و هوشیاری رهبر حکیم انقالب 
که ناشــی از اتصال معنوی ایشان است در این موضوع هم 
خود را نشــان داد و ایشان دست دشمن را خواندند و تمام 
تالش شــان را به کار گرفتند تا جریانی را که سعی می کرد 
بین مردم شــکاف اجتماعی ایجاد کند رسوا کنند و چهره 
واقعی شان را به مردم نشان دهند. چهره بزک کرده ای را که 
آنها به بهانه اینکه در آرای شما دست برده شده، رأی شما 
 از بین رفته و آمده ایم از رأی شما صیانت می کنیم، به مردم

 نشان دادند. 
اما در واقع پس از مدتی این شــعارها کنار رفت و به 
شــعارهای ساختارشکنانه تبدیل شــد. حماسه 9 دی اوج 
تبلور بیداری و بصیرت دینی با مردم بود که آن هنگام که 
فتنه گران به گمان خودشان می خواستند بزرگ ترین ضربه 
را به نظام بزنند و شکاف عمیق بین مردم ایجاد کنند، همه 
را نقــش بر آب کرد. مردم صف خود را از جریان های نفاق 
و جریان های برانداز نظام جدا کردند و در صف واحدی در 
کنار رهبر معظم انقالب و در دفاع از انقالب ایستادند. دیگر 
به چه کسی رأی داده ام مطرح نبود. همه در جبهه دفاع از 
انقالب قرار گرفتند. دست دشمن رو شد و چهره منافقانه ای 
که آنها به خودشان گرفته بودند به اسم مطالبه رأی مردم و 
صیانت از آن با اقدامات خودشان و روشنگری های رهبری 

برای همه رو شد. در 9 دی این اتفاق افتاد و آن سو یک مشت 
ورشکسته سیاســی و یک مشت ضد انقالب و جریان های 
برانداز ماندند که خیلی های شان هم فرار کردند. چهره واقعی 
خیلی ها هم در این ایام رو شد. اینها از مردم نبودند؛ بلکه با 
بازی دادن بخشی از مردم بر وقایع موج سواری می کردند. به 
هر جهت این حماسه سبب بیداری و تلنگر در دوستداران 
انقالب اسالمی شد و نتایج آن سال های بعد خود را نشان داد.

* علت خروش مردم پس از هشــت ماه در ۹ 
دی ماه چه بود؛ خروشــی که امروز ادامه آن را در 
فعالیت های فرهنگی و تولیدات هنری شاهد هستیم؟
خود دشمن بود، دشمن احساس کرد اآلن زمینه فراهم 
است تا حرف های اصلی اش را بزند. دشمن تا حدود آبان ماه 
سعی می کرد حرف های فرعی و بهانه ها را مطرح کند. منتها 
در حوادث آذر و دی ماه به ســمت حرف های دیگری رفت 
که ساختارشــکن و به اصطالح برانداز بود. اینها برای مردم 
روشن و آشکار شد. به ویژه اینکه در عزاداری سیدالشهداء)ع( 
آمدند و پرچم های عزای امام حسین)ع( را آتش زدند. آمدند 
به خانواده های شهدا توهین کردند و با یک نوع حرکت های 
شبه نظامی و آشوب های خیابانی نظم جامعه را به هم زدند، 
به طوری که مردم احســاس خطر جدی کردند. اینجا بود 
که با وجود اینکه القا کرده بودند بخشــی از پشتوانه فکری 
مردم هســتند، اما مردم از اینهــا فاصله گرفتند. در مقابل 
جریان های دینــی و جریان های انقالبی هم به مردمی که 
فریب این جریان را خوردند، فرصت دادند و عجله نکردند. 
کسی را متهم نکردند که شما فریب خوردید و دارید براندازی 
می کنید. اصالً صحنه به درگیری های پرشدت و سرکوب ختم 

نشــد، مگر در مواقعی که واقعاً امنیت مردم سلب شد. این 
مســائل را تدبیر کردند و مردم در مقابل تعقل کردند و بر 
اساس فهم خودشان به این نتیجه رسیدند که تفکیکی بین 
دوست و دشمن واقعی داشته باشند. تأثیر روشنگری های 
آن زمان تلنگری شد به جبهه انقالب برای پرداختن بیشتر 

به استفاده از ابزار فرهنگ و هنر.

* کّم و کیف کار نیروهای فرهنگی جبهه انقالب 
به چه صورت بود؟

پس از این اتفاق، احســاس مسئولیت بین نیروهای 
انقالبی جدی شد و گفتمانی جدی در میان شان ایجاد شد 
و خودشــان پای کار آمدند و با دســتان خالی مانند اوایل 
انقالب با جدیت ورود پیدا کردند. با اینکه امکانات حداقلی 
برای این کار داشتند، اما شــروع کردند؛ شروعی معنادار، 
بســیار هماهنگ و منسجم در قالب  جریان های مطبوعاتی 
و انواع تولیدات فرهنگی و رسانه ای. از کاریکاتور تا تله فیلم 
و فیلم های بلند مستند و داستانی. فیلم قالده های طال آن 
زمــان، پیام خوبی برای همه مردم داشــت و و اوضاع را به 
خوبی تبیین کرد. جایگاه هنر و رســانه به وضوح برای این 

جریان مشخص شد. 

* جشــنواره مردمی عمار یکی از بزرگ ترین 
خروجی ها و دستاوردهای جبهه فرهنگی انقالب در 
پس حوادث ســال ۸۸ بود، این جشنواره را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
جشنواره عمار یک جشــنواره ارزشمند است، از این 
نظــر که خیلــی از تابوها را شکســت و در واقع جرئت و 

جســارت را در جوانان انقالبی ایجاد کرد که بتوانند با یک 
دوربین غیرحرفه ای به میدان بیایند و شروع کنند به تولید 
محصوالت و یک سری کار انجام بدهند. شما شاهد هستید 
در دیگر جشنواره های کشور به هیچ وجه به دیگران اجازه 
ورود به عرصه ها را نمی دهند و نمی گذارند دیگران هم دیده 
شوند. رویکردها فقط تکنیکی و فنی بود، اما توجه خاصی به 
محتوا نبود. خروجی این جشنواره ها هم خیلی به درد انقالب 
نمی خورد و شــاید در برخی جاها هم برای انقالب و تفکر 
انقالبی مضر است. اما حاال در عمار یک سری آدم ها از همه 
جا و از همه مردم آمدند در قالب هنر و ظرفیت های هنری 
حرف های خود و حرف های انقالب را زدند. در گذشــته به 
افراد مبتدی و غیر حرفه ای بها داده نمی شــد، اما پس از 9 
دی و برگزاری جشــنواره عمار، سیم خاردار را از دور فضای 
سینمای و هنر برداشته و نیروهای انقالبی به این عرصه وارد 
شدند و اگرچه ابتدا کارهای غیر حرفه ای ارائه می دادند، اما در 
جشنواره های اخیر کارهای بسیار فاخری از سوی همان ها به 
جشنواره راه پیدا می کند و هر روز تعداد هنرمندان جشنواره 
عمار بیشتر هم می شود. دیگر این موضوع که یک عده اجازه 
نمی دادند نیروهای انقالبی نزدیک فضای سینما شوند از بین 
رفته و کارگردان هایی از میان جبهه نیروهای انقالب متولد 
شــده اند که هر یک صاحب نام خواهند شــد و خیلی دور 
نیست که با تولیدات فاخر و حرفه ای خود گیشه های سینما 
را هم به تسخیر دربیاورند. در حالی که خیلی از به اصطالح 
هنرمندان جشنواره فجری در توافقی نانوشته امثال جشنواره 
عمار را تحریم کرده بودند و نمی خواســتند صدای عمار به 
گوش مردم برسد. این جشنواره به خوبی اثبات کرد که در 
محاصره نمی ماند و جهانی هم خواهد شد. البته، هدف این 
جشنواره این نیست که تولیدات سینمایی را به دست بگیرد 
و خروجی آن روی پرده های سینما برود؛ بلکه بیشتر هدف 
 مردمی و انقالبی دارد. این امر تا حدی زیادی در آینده اتفاق

 خواهد افتاد.

* به نظر می رسد مهم ترین امری که در جبهه 
انقالب می توان به خوبی مشاهده کرد صحنه گردانی 
جوانانی باشد که هم در بدو پیروزی انقالب و هم در 
دفع فتنه ها و هم در حوزه تولیدات فرهنگی و هنری 

مشهود است، نظر شما در این باره چیست؟
انسان وقتی ســنش باال می رود، محافظه کار و کمی 
مصلحت اندیش می شــود. انقالبی گری ویژگی ذاتی روحیه 
جوانی است؛ لذا فعاالن و مؤثران این حوزه عمدتاً جوان ها 
هســتند. اینها بر اساس حقایق و شــرایط گاهی از منافع 
شــخصی خود عبور می کنند. این به نظر من ارزش بسیار 
باالیی دارد و باید از آن مراقبت کرد. الحمدهلل هر اتفاق خوبی 
که در این دوران چهل ســاله انقالب تا امروز افتاده، چه در 
عرصه صنعت، چه کشاورزی، چه هنر و چه نظامی همگی 

با تالش جوانان مؤمن و فداکار بوده است.

احیای دوباره جبهه فرهنگی انقالب  در گفت وگو با  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی

۹ دی سیم خاردارها را  برداشت
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۹  تولید داروي ضد سرطان

 رضا موحدي/ پاییز ســال 
١۳۶١ با عملیات مسلم بن عقیل آغاز 
شد و در ساعت٥٠ دقیقه بامداد نهم 
مهر سال ١۳۶١ بود که عملیات با رمز 
»یااباالفضل العبــاس)ع(« در منطقه 
عملیاتي غرب سومار و ارتفاعات مشرف 
بر شهر »مندلي« عراق تحت فرماندهي 

قرارگاه نجف اشرف آغاز  شد. 
هدف از انجــام عملیات تصرف 
همه ارتفاعات مشرف بر شهر مندلي 
عراق بود. این منطقه با توجه به توقف 
و ناکامي در عملیات رمضان در شرق 
بصره و شــیوه اي که بــراي حمله از 
مناطق کوهســتاني اتخاذ شده بود، 
انتخاب شــد تا نقاط قــوت و ضعف 
نیروهــاي هر دو طــرف براي جنگ 
کوهستاني به دســت آید. هدف دوم 
تأمین مرزهاي جبهه میاني، آزادسازي 
بخشي از خاک ایران و پس زدن عراق 

از غرب شهر سومار بود.
در مرحله نخست این عملیات، 
نیروهاي ایراني به خوبي پیش رفتند و 
در مرحله بعدي از سرعت پیشروي شان 
کاســته و با وجود پاتک هاي سنگین 
دشمن، ســرانجام مواضع فتح شده 
تثبیت شد. دشمن براي باز پس گیري 
مناطق از کف رفته به پاتک هاي بسیار 
سنگیني دست زد و در یکي از پاتک ها 
به سراغ حیله رفت و نیروهایش را با 
پیشــاني بندهاي ســبز رنگ بسیج و 
لباس فرم بســیجي آرایش داد که با 
عکس العمل مناسب رزمندگان اسالم 

مواجه و به عقب رانده شد.
در ایــن عملیات کــه به مدت 
هفت روز و در دو مرحله انجام شــد، 
١٥٠ کیلومتر مربع از خاک ایران آزاد 
و حدود ۳٠ کیلومتــر مربع از خاک 
عــراق تصرف شــد. نیروهاي خودي 
ضمــن تأمین دشــت ســومار، روي 
ارتفاعات گیسکه و کهنه ریگ مستقر 
و بر تنگه هاي مرزي مســلط شدند. 
شهر مندلي نیز در دید و تیررس آنان 
قرار گرفت و امکان پیشروي به عمق 
خاک عراق فراهم و آسان شد. عراقی ها 
در جریان ایــن عملیات و پاتک هاي 
خــود 427٥ نفر کشــته و زخمي به 

جا گذاشتند.

پزشکي  تحقیقات  مرکز  محققان 
هسته اي دانشگاه علوم پزشکي مشهد 
با همکاري ســازمان انرژي اتمي کشور 
موفــق به تولیــد داروي لوتیشــیوم و 
اســتفاده از آن در درمــان ســرطان 

پروستات شدند.
دکتر کامــران آریانا، عضو هیئت 
علمي پزشــکي هسته اي دانشگاه علوم 
پزشــکي مشــهد و محقق این طرح با 
بیان اینکه، در پزشــکي هســته اي از 
داروهایي که اشعه بتا تشعشع مي کنند، 
براي درمان اســتفاده مي شــود، اظهار 
داشت: »داروي لوتیشیوم تشعشع کننده 
اشعه بتا است و با توجه به خصوصیات 
مناســبي که ایــن دارو دارد، امروز در 
درمان تومورهاي مختلف از آن استفاده 

مي شود.«
وي بــا بیــان اینکه، ایــن دارو 
براي نخســتین بار از آبان سال 9٥ در 
خاورمیانه مورد اســتفاده قرار گرفت، 
اعالم کرد: »تاکنون 42 بیمار با استفاده 
از این دارو تحت درمان قرار گرفته اند و 
مقــاالت متعددي نیز از نتایج اثربخش 
آن در مجالت داخلي و خارجي منتشر 

شده است.«
عضو هیئت علمي پزشکي دانشگاه 
علوم پزشکي مشهد تأکید کرد: »از نتایج 
این دارو؛ افزایش طــول عمر بیماران، 
افزایش کیفیت زندگي و در بســیاري 
از بیماران پسرفت بیماري بوده است.«

وي با بیان اینکه، داروي لوتیشیوم 
بسیار گران قیمت است و در کشورهاي 
اروپایي هر دوره درمان حدود ١٠ هزار 
یورو هزینه دارد، عنوان کرد: »در حال 
حاضر اســتفاده از این روش درماني در 
کشــور براي بیماران ١2 تا ١۳ میلیون 
تومان هزینه دارد که تفاوت چشمگیري 

با کشورهاي اروپایي دارد.«
آریانا بــا بیان اینکه، حــدوداً از 
ماه پیش تولید پیــش صنعتي داروي 
لوتیشــیوم در سازمان انرژي اتمي آغاز 
شده است، ابراز امیدواری کرد: »بر اساس 
برنامه ریزي امیدواریم دو تا سه ماه آینده 
تولید انبوه این دارو آغاز شده و در اختیار 
مراکز هسته اي کشور قرار گیرد. با تولید 
انبوه این دارو هزینه هاي درمان بیماران 
به نصف کاهــش پیدا مي کند. با تولید 
ایــن دارو که در حال حاضر تنها در دو 
تا سه کشور جهان در حال تولید است، 
عــالوه بر افزایش خدمــات به بیماران 
مبتال به ســرطان، زمینه هاي صادرات 
آن به کشورهاي منطقه فراهم مي شود.«

عملیات در جبهه میاني

ما باید در برنامه درازمدت فرهنگ وابســته کشــورمان را به فرهنگ مســتقل و خودکفا تبدیل کنیم و اکنون]باید[ بدون از دســت دادن وقت و بدون 
تشریفات خسته کننده براي مبارزه با بي سوادي به طور ضربتي و بسیج عمومي قیام کنیم تا ان شاء اهلل در آینده نزدیک هر کس نوشتن و خواندن ابتدایي را 

آموخته باشد. )امام خمیني، 7/١٠/١۳٥۸(

قیام براي 
سوادآموزي

بانوي شجاع انقالب
 مهدي دنگچــي/ مرضیه حدیدچي دباغ 
در ســال ١۳١۸ در شــهر همدان متولد می شود و 
در خانــواده اي مذهبي و فرهنگي رشــد می کند. 
تحصیــالت خود را از مکتبخانــه آغاز می کند و از 
معلومات پدرش در یادگیري قرآن و نهج البالغه بهره 
فراوانی می برد. او در سال ١۳۳۳ با محمدحسن دباغ 
ازدواج می کند. این ازدواج سرآغاز تحوالت زندگي 
وي محسوب مي شــود. در آغازین روزهاي زندگي 
مشــترک به تبعیت از همسرش به تهران مراجعت 

می کند. وي در تهران تحصیالت علوم دیني خود را تا دوره سطح )شرح لمعه( ادامه 
می دهد و از محضر اســتاداني چون؛ مرحوم حاج آقا کمال مرتضوي، حاج شــیخ علي 
خوانساري، شهید آیت اهلل محمدرضا سعیدي و شهید سیدمجتبي صالحي خوانساري 
بهره ها می برد. ناگفته نماند که خانم دباغ در حالي به تحصیل و فعالیت هاي سیاسي 

ادامه مي داد که مادر هشت فرزند بود.
فعالیت ها و حرکت هاي سیاسي خانم دباغ با پخش و توزیع اعالمیه در سال هاي 
4٠ و 4١ آغاز مي شود و با ورود به تشکیالتی تحت هدایت آیت اهلل سعیدي در تهران 
شــدت مي یابد. همچنین در این دوره با دانشجویان مبارز دانشگاه هاي تهران، شهید 
بهشتي، صنعتي شــریف و علم و صنعت تعامل دارد. خانم حدیدچي پس از شهادت 
آیت اهلل سعیدي در سال ١۳49 به مبارزه و تبلیغ خود علیه رژیم شاه شدت مي بخشد 

و سرانجام ساواک در سال ١۳٥2 او را دستگیر می کند.
در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به همراه دخترش شدیدترین شکنجه ها 
را تحمل می کند و به سختي بیمار مي شود و زماني که امیدي به زنده ماندنش نیست 
از زندان آزاد مي شود، در حالي که دخترش )رضوانه( همچنان در زندان مي ماند. خانم 
دباغ پس از آزادي تحت عمل جراحي قرار مي گیرد و از مرگ نجات مي یابد و پس از 
چند ماه دوباره دستگیر و زنداني مي شود. دباغ در سال ١۳٥۳ براي ادامه مبارزاتش 

به خارج از کشور مي رود و تا پیروزي انقالب اسالمي در هجرت به سر مي برد.
وي در پایگاه هاي نظامي واقع در مرز لبنان و سوریه آموزش هاي رزمي و چریکي 
می بیند. با گروه روحانیان مبارز خارج از کشور زیر نظر شهید محمد منتظري همکاری 
می کند. پایگاه و مرکز فعالیت این گروه در لبنان و ســوریه بود و خانم دباغ به سبب 
مأموریت ها و برنامه هاي گروه به کشــورهایی، از جمله عربستان، انگلیس، فرانسه و 
عــراق تــردد دارد.  وي پس از هجرت امام به پاریس در ســال ١۳٥7 به خیل یاران 
ایشان می پیوندد. پس از پیروزي انقالب اسالمي به کشور بازگشته و فرماندهي سپاه 
همدان و مسئولیت بسیج خواهران را برعهده می گیرد و سه دوره نماینده مردم تهران 
و همدان در مجلس شــوراي اسالمي می شود. خانم دباغ در هیئتي که به سرپرستي 
آیت اهلل جوادي آملي در ســال ١۳۶7 پیام امام خمیني)ره( را به گورباچف می رساند، 
حضور داشت. وي در سال ١۳۸2 از رئیس جمهور وقت نشان ایثار درجه سه دریافت 
می کند و مدتي قائم مقام جمعیت زنان جمهوري اســالمي می شود.  آن مبارز نستوه 

در روزهاي پایاني آبان ماه سال ١۳9٥ آسماني شد.
 رهبر معظم انقالب اسالمي در پیامي درباره ایشان نوشتند: »این بانوي شجاع و 
فداکار در دوران طاغوت در شمار مبارزان مؤمني بود که زندان و شکنجه هاي شدید 

نتوانست او را از این راه دشوار منصرف کند.« )۸/27/١۳9٥(

 احمــد طاهري/  اقتصاد، 
یکي از شــاخص هاي مهمي است 
کــه در ارزیابي عملکرد و کارآمدي 
نظام هاي سیاســي نقــش کلیدي 
دارد. عملکــرد ضعیف اقتصادي و 
ناکامي در توزیع عادالنه درآمدهاي 
ملي در جامعه و رشــد فسادهاي 
اقتصادي، یکــي از عوامل مهم در 

سقوط حکومت پهلوي بود.
جمهوري اســالمي ایــران با 
اقتصادي  ســاختار  دگرگون سازي 
کشور تالش کرد با در نظر گرفتن 
منابع ارزشمند کشور در عرصه هاي 
گوناگون اقتصادي، تحولي اساسي در 
ایــن عرصه به وجود آورد تا حاصل 
آن برخورداری بیشتر جامعه از رفاه و 
عدالت باشد. نظام جمهوري اسالمي 
کم تجربگي ها  کاســتي ها،  همه  با 
و آزمــون و خطاهایي که داشــت 
و با وجود عنادها و دشــمني هاي 
همه جانبه و بي سابقه اي که دشمنان 
انقالب اســالمي ملت ایران به کار 
گرفتند، توانســته در عرصه اقتصاد 
داشته  چشــمگیری  دستاوردهاي 
باشد. برخي آمار و ارقام ثبت شده 
در این زمینه مي تواند بازتابي کلي 
از آنچه در طول چهار دهه در اقتصاد 

کشور اتفاق افتاده، ارائه دهد.

الف ـ رشد اقتصادي
در حوزه اقتصاد، دستاورد هاي 
انقالب اســالمي را مي توان به این 

شرح عنوان کرد:
١ـ به استناد آمار بانک جهاني 
و همه مؤسســات مهــم اقتصادي 
بین المللي، اقتصاد ایران با هشــت 
رتبــه ارتقا از جایگاه 2۶ جهاني در 
سال ١979 )١۳٥7( به رتبه ١۸ در 
ســال 2٠١7 )١۳9۶( صعود کرده 
اســت و جزء 2٠ قدرت اقتصادي 

جهان به شمار مي آید.
2ـ ارتقای هشت پله اي اقتصاد 
ایــران پس از انقالب اســالمي در 
حالي محّقق شــده است که میزان 
فروش نفت خام به یک چهارم پیش 
از انقالب، کاهش داشته و جمعیت 
از ۳۶ میلیون نفر به ۸١ میلیون نفر 

افزایش یافته است.
۳ـ ارتقای هشت رتبه اي اقتصاد 
ایران در ســال هاي پس از انقالب 
اسالمي در حالي اتفاق افتاده است 
که نظام سلطه بین المللي تمام توان 
خود را براي فلج کردن اقتصاد ایران 

به کار گرفته است. تحمیل ترور ها 
و کودتاها، تحمیل هشــت ســال 
جنگ، بمباران بیشتر زیرساخت هاي 
اقتصادي کشور و چهل سال تحریم، 
به ویژه هشت سال تحریم فلج کننده 

از مهم ترین این توطئه ها است.
4ـ پیش از انقالب اســالمي، 
قدرت اقتصادي ایران 49٠ میلیارد 
دالر و اکنــون ١۸٠٠ میلیارد دالر 

است.
اینکه جمعیت  با  ٥ـ همزمان 
کشــور بیش از دو برابر شده است، 
اقتصاد جمهوري اســالمي ایران بر 
اساس میزان تولید ناخالص داخلي 
از ابتدا تا امروز 4/۸۸ برابر شده است.

۶ـ ده برابــر شــدن تعــداد 
واحد هاي صنعتي کشور از ١٠ هزار 
واحد به 9۸ هــزار واحد که از نظر 
کیفي ده ها برابر پیشرفته و مستقل 
شــده و از صنعت مونتاژ به صنعت 

بومي تحّول یافته است.
7ـ رشــد صد برابري صادرات 
غیر نفتي ایران از ٥4٠ میلیون دالر 
در سال ١۳٥۶ به ٥٥ میلیارد دالر در 
سال ١۳9۶ افزایش یافته که شامل 
۶٠ هزار قلم کاال بوده و از نظر وزني 

دو میلیون تن در سال است.
۸ـ پس از انقالب، اقتصاد ملي 
)درآمد و هزینه( با وجود فشار هاي 
مستمر اســتکبار جهاني ۳/7 برابر 

شده است.
9ـ پس از انقالب اسالمي سهم 
بخش خصوصي در اقتصاد کشور سه 

برابر شده است.
١٠ـ پیش از انقالب فقط پنج 

درصد نیاز هاي بخش دفاعي ایران 
تولید داخلي بوده و در حال حاضر 
9٠ درصد آن تولید داخلي است و 
مــازاد بر این در حدود پنج میلیارد 
دالر در ســال هم صادرات دارد که 

مي تواند الگوي مناسبي براي همه 
بخش هاي اقتصادي کشور باشد.

١١ـ ســهم و نقــش بانک در 
گــردش پــول 2٥ درصــد بوده و 
امروز به حــدود 9٠ درصد افزایش 

یافته است.
١2ـ سرانه برخورداري جامعه 
ایراني از خدمات بانک نســبت به 
پیــش از انقالب اســالمي، تقریباً 
2٠ برابر شده است که شاخصي از 

کیفیت اقتصادي است.

ب ـ استقالل
 و استحکام اقتصادي

مهم ترین دستاورد هاي انقالب 

در حــوزه اســتقالل و اســتحکام 
اقتصادي به شرح زیر است:

١ ـ پیــش از انقــالب با کمتر 
از نیمــي از جمعیــت فعلي، چهار 
برابر میزان فعلي نفت خام فروخته 
مي شــد؛ یعني ســهم هر ایراني از 
فــروش نفت، ١2 برابــر امروز بود. 
پیش از انقالب، کشــوري به شدت 
عقب مانده، با اکثریت بي ســواد و 
پزشــک وارداتي و کشــاورزي در 
آستانه اضمحالل و... داشتیم؛ به این 
دلیل که بیشتر درآمد نفتي براساس 
اراده آمریکا هزینه مي شد. امروز در 
پرتو انقالب اسالمي، با یک دوازدهم 
ســرانه فروش نفت خام نسبت به 
پیــش از انقالب به یک کشــور به 
سرعت در حال پیشــرفت در تراز 
باالي جهاني تبدیل شــده ایم؛ چرا 
که امروز به واســطه استقاللی که 
داریم، برنامه ریزي ها براساس منافع 
و امنیت ملّي ایران انجام مي شود، نه 

منافع و امنیت ملّي آمریکا.
2ـ جایگاه اقتصــادي ایران با 
توجــه به انتخــاب گزینه مقاومت 
در برابر نظام سرمایه داري جهاني، 
از جایگاه کشــور هاي هم ترازي که 
گزینه ســازش و اتّحاد راهبردي با 
آمریکا را انتخــاب کرده اند، مانند 
مصر و مکزیک به مراتب باالتر است.
انقالب اســالمي  از  ۳ـ پیش 
بخش باالیــی از منابع اقتصادي و 
درآمد هاي نفتي ایران به دســتور 
آمریکا صرف ســرکوب و کشــتار 
مردم مظلوم ویتنام، کامبوج، اتیوپي، 

فلسطین و ظّفار عمان مي شد.

4ـ اســتقالل سیاسي و بومي 
بودن مدیریت کشور به اقتصاد ایران 
چنان اســتحکامي بخشیده که در 
طول 4٠ سال در مقابل شدیدترین 
همچون جنگ  تاریخي،  تکانه هاي 
تحمیلــي و تحریم هاي فلج کننده، 

پایدار مانده است.
٥ـ با وجود آنکه حجم تهدیدات 
نظامي علیه ایران در جهان بي سابقه 
است، میزان بودجه دفاعي فقط سه 

درصد تولید ناخالص ملّي است.
۶ـ طي سال هاي پس از انقالب 
از ظرفیت بزرگ اقتصادي ایران براي 
مقابله با شدیدترین و مستمرترین 
تحریم ها به نحو شایسته اي استفاده 

شده است.

ج ـ سطح برخورداري و رفاه 
ســطح  رشــد  موضــوع  در 
برخــورداري و رفاه مــردم پس از 
پیروزي انقالب اســالمي موارد زیر 

قابل مالحظه است:
١ـ چهار برابر شــدن ســرانه 
درآمد مردم ایران نســبت به پیش 
از انقالب از ۳۶٠٠ دالر به ١٥٠٠٠ 
دالر با وجود بیش از دو برابر شدن 
جمعیت؛ یعني قدرت خرید نسبي 
مردم ایــران با ارتقاي چهار برابري 
نســبت به پیش از انقالب به رتبه 

هجدهم جهاني رسیده است.
2 ـ در ابتداي انقالب به ازاي هر 
دو خانوار ایراني یک واحد مسکوني 
وجود داشت. سرشماري سال ١۳9٠ 
نشان مي دهد که به ازاي هر خانوار 
ایرانــي دقیقاً یک واحد مســکوني 
وجود دارد، این درحالي که است که 
طي این سال ها جمعیت کشور بیش 

از دو برابر شده است.
انقالب  ابتداي پیروزي  ۳ـ در 
از شش و نیم میلیون نفر سرپرست 
خانوار 2٥ درصد مالک خانه بودند 
و امروز از 24 میلیون نفر سرپرست 

خانوار 7٥ درصد مالک هستند.
4ـ ده برابر شدن تنوع کاالي 
مورد استفاده خانوار که از ٥4 قلم 
در سال ١۳٥7 به ٥٠٠ قلم در سال 

١۳9۶ رسیده است.
٥ـ برابر گزارش سازمان خواربار 
جهاني فائو، ســرانه مصرف غذاي 
ایرانیــان از ١7٠٠ کیلو کالري در 
سال ٥7 با رشــد حدود دو برابري 
به ۳١٥٠ کیلو کالري در ســال 9۶ 

رسیده است.

بررسی ابعاد رشد و توسعه اقتصادی پس از پیروزی انقالب اسالمی 

گام های مثبت در مسیر استقالل اقتصادي

 ارتقای هشت پله اي اقتصاد 
ایران پس از انقالب اسالمي در 
حالي محّقق شده است که میزان 
به یک چهارم  خام  نفت  فروش 
پیش از انقالب، کاهش داشته و 
جمعیت از 36 میلیون نفر به ۸1 
میلیون نفر افزایش یافته است. 
همزمان با اینکه جمعیت کشور 
بیش از دو برابر شــده است، 
اقتصاد جمهوري اسالمي ایران 
ناخالص  تولید  میزان  اساس  بر 
داخلــي از ابتدا تا امروز 4/۸۸ 

برابر شده است

رویش

اصحاب انقالب ـ 2۹
 یاری امام در شرایط سخت

 سید مهدی حسینی/  در ایام پایانی تابستان سال ١۳4۳ به دلیل مسائل 
حاد سیاسی فضای عمومی کشور ملتهب بود که یکی از مطرح ترین آنها طرح مصونیت 
خارجی ها در ایران به نام معاهده »کاپیتوالسیون« بود. حضرت امام از طریق رابطین 
در جریان این موضوع قرار گرفت و احساس وظیفه سنگین تری کرد. شهید حاج مهدی 
عراقی از نزدیک ترین و وفادارترین یاران امام در این باره می گوید: »اواخر مهر بود که 
یکی از رفقایی که ما در مجلس ]شــورای ملی وقت[ داشــتیم به ما اطالع داد دولت 
می خواهد الیحه ای را بیاورد به مجلس که بر اســاس آن به ١7٠٠ مستشار آمریکایی 
مصونیت بدهد؛ الیحه ای که بعداً به الیحه کاپیتوالســیون مشهور شد. این مسئله با 
آقا ]امام خمینی[ مطرح شــد، آقا این جوری قبول نکردند، گفتند تا مدرک نباشد ما 
نمی توانیم روی آن حرفی بزنیم، شما ]باید[ بتوانید، مدرک  تهیه بکنید. این شد که الیحه 
آمد به مجلس و عده ای با آن مخالفت کردند، ما فرستادیم از روی صورت جلسه ای که 
در مجلس بود به حساب فتو]کپی[ گرفتند، عین صورت جلسه را خارج کردیم، هم از 
مجلس شورا و هم از مجلس سنا، جفت این صورت جلسه ها را در اختیار آقا گذاشتیم 
که آقا دو کار انجام دادند؛ یکی اعالمیه کاپیتوالســیون را دادند و یکی هم گذاشــتند 
روز چهارم آبان که به حســاب شاه جلوس داشت، آن سخنرانی ضد کاپیتوالسیون را 

علیه شاه ]و آمریکا[ کردند.«
امام خمینی)ره( احتمال دادند که پیام این سخنرانی افشاگرانه به همه مردم نرسد 
و در کنار آن، احساس کردند تنظیم و تدوین اعالمیه با همان محتوای سخنرانی کاربرد 
خودش را دارد؛ لذا تصمیم گرفتند یکی متن اعالمیه ای با همان مفاهیمی که در سخنرانی 
بیان می شود، تدوین کنند. امام آن شب از شدت تأسف از مصوبه آن الیحه نخوابیدند.

بنابراین متن اعالمیه متقن و محکمی برای چاپ و انتشار آماده می کنند، سپس 
دســتورهای الزم را به شهید عراقی می دهند و سفارش می کنند مخفیانه و با احتیاط 
چاپ و توزیع شــود تا کســی گرفتار نشود. این فرمان امام هم با ابتکار شهید عراقی و 
رابطین او به صورت معجزه آســایی انجام می شــود. این اقدام با حرکت اعضا و رابطین 
جمعیت های مؤتلفه و نیروهای دانشجویی و طالب جوان در حد وسیع در سراسر کشور 
بــا رعایت احتیاط صورت می گیرد. بــرای نمونه در تهران چهار یا پنج نقطه به عنوان 
پایــگاه رابطین برای دریافت اعالمیه  تعیین می شــود، پس از چاپ بیش از 2٥٠ هزار 
نسخه اعالمیه، متجاوز از ٥٠ هزار نسخه در اختیار پایگاه ها قرار می گیرد و رابطین تحت 
عنوان ۳٠٠ گروه مأمور پخش اعالمیه ها می شوند که به پایگاه ها مراجعه و سهمیه خود 
را دریافت می کنند. تعداد فراوانی اعالمیه نیز به شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، قم، 
اهواز و دیگر شهرها فرستاده می شود. بر اساس زمانی که شهید عراقی پیش بینی کرده 
بود، ظرف مدت دو ســاعت، یعنی از ســاعت ١٠ تا ١2 شب اعالمیه ها پخش می شود، 
به خصوص در محله آمریکایی نشین ها بیشتر از جاهای دیگر پخش می شود. این اقدام 
انقالبی رابطین بازتاب گسترده ای داشت و دستگاه های امنیتی و ساواک رژیم شاه را در 
گیجی قرار داده بود در واقع غافلگیر شده بودند، حتی برخی از مجموعه ها توبیخ شدند، 
به طوری که رئیس شــهربانی وقت به شــدت تحت فشار قرار می گیرد که تشکیالتی 
که وابســته به امام خمینی)ره( هست باید شناخته شود. در حقیقت تحمل اقدام این 
تشکیالت مخفی که در عرض دو ساعت در تهران و شهرستان ها اعالمیه پخش کرده 
بودند و حتی یک نفر از آنها هم دستگیر نشده بود، برای شان بسیار سنگین بود. شهید 
عراقی در کتاب »ناگفته ها« می گوید: »روز چهارم آبان که شاه در کاخ گلستان مشغول 
دیدن بعضی از افراد بوده که به دیدن او رفته بودند، آنهایی که آنجا بوده اند یک وقت 
متوجه شده اند شاه می رود بیرون و بعد از یک مدت کوتاهی برمی گردد، خیلی عصبانی 
بود، انگار نوار حاج آقا]امام خمینی[ را همانجا برایش گذاشته اند.« شاه از همین جا که 
صدای ســخنرانی افشاگرانه امام را می شنود، دستور بازداشت امام)ره( را صادر می کند 
و روز نهم آبان امام)ره( دســتگیر و بازداشــت و در روز ١۳ آبان ١۳4۳ به ترکیه تبعید 
می شوند. البته تبعید به ترکیه بحث گسترده ای دارد، ارتشبد فردوست در خاطراتش که 
در جلسه ضیافت شامی بوده است، بحث فشار آمریکایی ها و پیگیری حسنعلی منصور 
نخست وزیر وقت را مطرح کرده و به طور مبسوط به روند دستگیری و تبعید اشاره کرده 
است. از سویی هم تشکل های انقالبی و یاران وفادار به امام در فکر یک اقدام انقالبی و 
واکنش تند به شاه و دستگاه های امنیتی و نخست وزیر وقت را در دستور کار خود قرار 
می دهند. در اینجا هم شهید مهدی عراقی در هدایت و رهبری آن نقش تعیین کننده ای 

دارد و اعضای تشکیالتی اش را توجیه می کند.

روایتیاران

درنگ

تاریخحماسه

کارنامه

 مرتضي دخیلي/  شهوت کشورگشایي و 
تالش همه جانبه اروپایي ها براي غارت جهان که از 
اواخر قرن پانزدهم آغاز شده بود، پس از سه قرن به 
تدریج فروکش کرد. مناقشات داخلي و رقابت هاي 
قدرت هاي بزرگ در درون قاره اروپا، وقوع انقالب 
آمریکا )١77۶ م(، انقالب فرانسه )١7۸9 م(، لغو 
قانون برده داري و افول قدرت امپراتوري پرتغال و 
اسپانیا در این فترت مؤثّر بود؛ اما این دوره چندان 
بــه طول نینجامید! به واقع این دوره تنها فرصتي 
را براي اســتعمارگران فراهم آورد تا خود را براي 
آغاز دور جدیدي از استعمارگري بازسازی کرده و 

راه هاي جدید استعمارگري را مرور کنند.
این دوره  با موج آزادي خواهي مســتعمرات 
همراه شد. ایاالت متحده آمریکا )مستعمره  پیشین 
انگلستان در آمریکاي شمالي( در این راه پیشگام 
شد و به دنبال آن انقالب ها و نهضت هاي آزادي خواه 
در آمریکاي مرکزي و جنوبي که استعمار اسپانیا و 
پرتغال آنها را ویرانه کرده بود، در گرفت. سال هاي 
اول قرن نوزدهم با توســعه  مستعمره هاي بریتانیا 
در کانادا و ایجاد مستعمره هاي جدید در استرالیا، 
آفریقاي جنوبي و زالندنو همراه بود. مهاجرت هاي 
بزرگي که در ســال هاي میانه  ایــن قرن رخ داد 
و افزایــش تقاضاي انگلســتان صنعتي براي مواد 
غذایي و مواد خام، این مســتعمره ها را به صورت 
دومینیون هاي بزرگي درآورد که دولت هاي شان، 
نیمه مستقل داشتند. در همان زمان منافع بازرگاني 
بریتانیا ســبب توسعه  نظارت این دولت بر نواحي 
استوایي و تأسیس »مســتعمرات فرمانگزار« زیر 

نظارت و اداره  وزارت مستعمرات انگلستان شد. 
در ربع آخر قرن نوزدهم، به دنبال رشد صنعت 
و ســرمایه داري، بار دیگــر رقابت ها و مبارزه هاي 
بین المللي استعماري اوج گرفت و در نتیجه، دامنه  
نفوذ فرانسه به شمال آفریقا کشیده شد و این دولت 
قسمت هاي بزرگي از آفریقاي شمالي را زیر سلطه و 
نظارت خود درآورد. به دنبال فرانسه، اسپانیا و ایتالیا 
هم دامنه  نفوذ خود را تا آن نواحي گسترش دادند. 
شاید بتوان ســال ١۸7٠ میالدي را سرآغاز 
دوران جدیــدي در اروپــا و حرکــت به ســمت 

آغاز »استعمار نو« دانســت که دولت هاي بزرگ 
اســتعماري شروع به تقســیم جهان کردند و در 
آغاز قرن بیستم، آن را به پایان رساندند. در همان 
سال شاهد تثبیت مرزهاي اروپایي، وحدت ایتالیا، 
وحدت آلمان، سقوط امپراتوري ناپلئون سوم، ظهور 
قدرتي به نام امپراتوري آلمان و افول قدرت دنیوي 

پاپ هستیم.
تا پیش از این ســال، 
فقــط ١٠ درصــد آفریقا به 
دولت هــاي اروپایــي تعلّق 
داشــت و نفوذ بــه این قاّره 
هنوز جنبه عمومي نیافته بود. 
در این دوره، تقسیم آفریقا به 
یکي از اصول سیاست خارجي 
دول اروپاي غربي تبدیل شد. 
در این دوره رقابت شــدید 
بیــن اســتعمارگران آغاز و 
موجب گسترش استعمارگري 
مي شــود. جدال قدرت هاي 

استعمارگر در خارج از اروپا نیز گسترش مي یابد و 
صحنه روابط بین الملل از چارچوب صرِف اروپایي 
بودن، خارج شده و دیگر سرزمین ها و قاّره ها را نیز 
در بر مي گیرد. در این دوران، در حالي که گســتره 
نفوذ تمدن  اروپایي به بیشــتر نقاط جهان توسعه 
یافتــه بود؛ اما در پایان این دوره، ورود قدرت هاي 

اقتصادي و استعمارگر جدید، یعني آمریکا و ژاپن 
به صحنه بین الملل و به جرگه استعمارگران، انحصار 

اروپایي ها در این زمینه را از بین برد.
در ایــن عصــر، مناطــق عقب افتــاده به 
صورت صحنه رقابت هاي اســتعمارگران در آمد و 
کشــورهاي اروپایي درباره تصّرف مستعمرات به 
صورت هماهنــگ و توافقي 
عمــل مي کردنــد و حّتــي 
تصّرف یافته  ســرزمین هاي 
خــود را در آســیا و آفریقا 
با یکدیگر تعویــض کرده و 
مناطق حائل بین متصّرفات 
از  تا  ایجــاد می کردند  خود 
اصطکاک احتمالي جلوگیري 
شــود؛ مانند تأسیس دولت 
کنگو زیر حاکمیت مستقیم 
لئوپولد دوم پادشــاه بلژیک، 
در قلــب قــاّره آفریقا )بین 
انگلیس،  پرتغال،  متصّرفات 

فرانسه، آلمان و ایتالیا(.
در این دوره، رشــد دادوســتد اقتصادي به 
انقالب صنعتي انجامیده و بنیاد اقتصادي و سیاسي 
کشورهاي استعمارگر را دگرگون کرده است و کار 
بهره کشــي از منابع مستعمره ها بیش از پیش باال 
گرفته و این ســرزمین ها به منابع ماده  خام براي 

صنایع کشورهاي صنعتي و بازار فرآورده هاي آنها 
مبدل شــده  است. این دوره را »عصر انحصارات« 
گفته انــد؛ به ایــن معنا که در ســاخت صنایع و 
مراکز مالي، به سوي انحصار سیر مي کند و شاهد 
پیدایي شــرکت هاي غول پیکــر در زمینه صنایع 

عمده هستیم.
سیاســت هاي اســتعماري در پایــان قرن 
نوزدهم، آنچنان با سیاســت خارجي کشورهاي 
اروپایــي گره خــورده بود که مي تــوان گفت هر 
تحولي در روابط این کشــورها بســته به توافق ها 
یا رقابت هاي آنها درباره مستعمرات بود. از سوی 
دیگر، شکست یا موفقّیت دولت هاي اروپایي در امور 
مستعمرات به طور مستقیم بر سیاست داخلي اثر 
مي گذاشت. حکومت هاي بسیاري به علت شکست 
در مستعمرات سقوط کردند؛ مانند حکومت ایتالیا 
که پس از شکســت ١۸۸١ در تونس و شکســت 

١۸9۶ در حبشه سقوط کرد.
آلمان در پایان قرن نوزدهم، وارد کشاکش هاي 
استعماري شد و با ورود این دولت به میدان، تقسیم 
سرزمین هاي آفریقایي بین دولت هاي استعمارگر 
همه گیر شد و سرانجام انواع تازه اي از مستعمره ، با 
عنوان تحت الحمایه و حوزه  نفوذ پیدا شد. کشاکش 
بر سر جزایر اقیانوس آرام و برپا کردن قرارگاه هاي 
تجارتي در چین، که با رخدادهاي اخیر یاد شــده 
همــراه بود، ایاالت مّتحده آمریکا را به منزله یک 
دولت اســتعمارگر جدید در صحنه  کشاکش هاي 
استعماري پدیدار کرد. جنگ جهاني اول، تقسیم 
مستعمره ها را متعادل تر کرد و در عین حال، نوع 
جدیدي از مستعمره  را به انواع پیشین افزود و آن 

»سرزمین زیر سرپرستي« )تک سرپرستي( بود.
از این رو، توسعه استعمار و تشدید رقابت هاي 
اســتعماري از چند نظر ســبب توســعه فضاي 
روابط بین الملل شــد. اول اینکه، دامنه کشمکش 
قدرت هاي اروپایي به خارج از این قاّره نیز کشانده 
شــد؛ به گونه ای که باید صحنــه برخوردها را در 
این دوره در خارج از اروپا جســت وجو کرد و دوم 
اینکه، مستعمراتي که این گونه ایجاد شدند، اساس 

کشورهاي جهان سوم امروز را تشکیل دادند.

جهان استعمارزده در قرن نوزدهم
درآیینهتاریخ

شاید بتوان سال 1۸70 میالدي 
را سرآغاز دوران جدیدي در اروپا 
و حرکت به سمت آغاز »استعمار 
بزرگ  نو« دانست که دولت هاي 
تقسیم  به  شــروع  استعماري 
جهان کردند و سال شاهد تثبیت 
ایتالیا،  اروپایي، وحدت  مرزهاي 
وحدت آلمان، سقوط امپراتوري 
ناپلئون سوم، ظهور قدرتي به نام 
قدرت  افول  و  آلمان  امپراتوري 

دنیوي پاپ هستیم



 کبري فرشچي/  زندگي شان 
را که آغاز کردند بنا گذاشــته بودند 
یک عمر شــریک غم و شــادي هم 
باشند، اما فکر اینجاي کار را نکرده 
بودند؛ اینکه یکي از آنها در مســیر 
همراهي شــان تا پایان عمر نیازمند 
پرستار دیگري شــود و براي اینکه 
بتواننــد همچنان پا به پاي هم باقي 
بمانند، چاره اي جز آهســته تر رفتن 
دیگري نبود؛  این حکایت زوج هایي 
است که در مسیر زندگي یکي از دو 
طرف با بیماري یا معلولیتي درگیر 
مي شــود و این موضوع ادامه زندگي 
زناشویي آنها را با مالحظاتي همراه 

مي کند. 
شــاید این موقعیت براي شما 
هم پیش آمده باشد. اینکه همسرتان 
دچار یک بیماري سخت شده باشد، 
به گونه اي که بیمــاري اش زندگي 
شما را هم تحت تأثیر قرار دهد. در 
چنین حالتی شما چه کرده اید؟ پاسخ 
به این پرســش و تصور اینکه اگر ما 
هــم در این وضعیت قــرار بگیریم 
چه مي کنیم شــاید چندان ســاده 
نباشد و بي تردید زندگی مشترک به 
شرایط دیگري چون؛ میزان عشق و 
عالقه و صمیمیت زوجین، حضور یا 
عدم حضور فرزند و میزان همراهي 
خانواده ها و اطرافیان بســتگي دارد. 
صــد البته، بخشــي از ماجرا هم به 
زمینه هاي پیشین بیماري همسر باز 
مي گردد، اینکه آیا همسر شما پیش 
از ازدواج هم دچار بیماري بوده و از 
شما پنهان کرده، یا این بیماري پس 
از ازدواج و در طول زندگي مشترک 

براي او ایجاد شده است. 

شاید براي شما هم
 اتفاق بیفتد

بیماري و درد و رنج ناشــی از 
آن ممکن اســت ســراغ هر یک از 
ما بیاید. بــه یقین همان گونه که ما 
انتظار همراهي، همدلي و پرستاري 
از همسرمان داریم، باید بدانیم اگر این 
وضعیت براي او هم پیش بیاید از ما 
انتظار دارد با او همراهي کنیم و این 
همراهــي و همدلي تأثیر عمیقي بر 
روند بهبود همسرتان خواهد داشت. 

تحقیقات نشان می دهد، حمایت های 
عاطفی همسر و اعضای خانواده به فرد 
بیمار بــرای مقابله با بیماری کمک 
فراوانی می کنــد و این حمایت های 
عاطفی برای زنــان اهمیت و تأثیر 

بیشتری دارد.
 چه یک ســرماخوردگي ساده 
باشد، چه یک بیماري سخت. به هر 
حال بیماري یکي از اعضاي خانواده 
و به ویژه همسر تأثیر ناخوشایندي بر 

روحیه اعضاي خانواده دارد. 

با عقل و عشق تصمیم بگیرید
 نه با ترحم

اگر شــما در مرحله آشنایي و 
پیش از ازدواج قرار دارید و از بیماري 
فرد مورد نظرتان آگاه شــده اید باید 
عاقالنــه تصمیم بگیریــد و بیماري 
همســرتان را به خوبي بشناســید. 
بــه خاطر داشــته باشــید هیچ گاه 
از روي ترحــم و دلســوزي ازدواج 
نکنید؛ زیرا در این صورت در زندگي 
قرباني  احســاس  همیشه  مشترک 
شــدن خواهید داشت و این موضوع 
موجب مي شود یا همسرتان را ترک 
کنیــد، یا در صــورت ادامه زندگي 
مشترک احساس خوشبختي نداشته 
باشــید. با شــناخت کافي از میزان 
عشق و عالقه اي که به طرف مقابل 
دارید و شــناخت کامل بیماري او و 
محدودیت هایي که احتماالً در زندگي 

مشــترک با آن مواجه خواهید شد، 
اگر همچنان مي بینید گزینه نهایي 
زندگي مشترک تان همین فرد است، 
این نشان مي دهد انتخابي احساسي 
نداشــته اید و مي توانید با اوضاع به 

درستي مواجه شوید.
اما اگر شــما خودتــان دچار 
بیماري خاصي هستید و این بیماري 
مي تواند روي زندگي مشــترک تان 
تأثیر بگذارد باید حتماً پیش از ازدواج 

این موضوع را با همسر تان در میان 
بگذاریــد. بدیهي اســت زمان اعالم 
این موضوع روز خواستگاري نیست، 
همچنانکــه دوران پس از عقد براي 
طرح چنین موضوعي خیلي دیر است. 

تجهیز همه ظرفیت ها 
در کنار همه اینها ممکن است 
هر یــک از ما در طول زندگي دچار 

بیماري اي سخت و صعب العالج شویم. 
در چنین مواردي همان گونه که من 
و شــما انتظار همراهي و همدلي از 
همسرمان را داریم، او نیز انتظار دارد 
ما در کنارش بمانیــم. بیماری های 
سختي همچون سرطان گاهي وقت ها 
مي تواند عوارض بسیاری داشته باشد 
و در کنــار فرد بیمار، خانواده را هم 
دچار چالش کند. اضطراب پرستاري 
از یک بیمار سخت باالست و حضور 
چنین بیمــاري در خانواده افزون بر 
وظایف اصلي و معمــول زن یا مرد 
در خانــه وظایف جدیدی را، هم در 
زمینــه پرســتاري از بیمار و هم در 
حوزه بر عهده گرفتن مسئولیت هایي 
که زن یا مرد خانه به واسطه بیماري 
نمي تواند آنها را انجام دهد، به طرف 
مقابل تحمیل مي کند. از سوي دیگر، 
روند درمان اینگونه بیماري ها اغلب 
طوالني و زمان بر اســت و براي آنکه 
در طول زمان دچار چالش نشویم باید 
از همان ابتــداي امر تدابیري جدي 

اندیشیده شود. 

عاشق بمانید
باید بدانید هر قدر شما در برابر 
همسر بیمارتان اضطراب دارید، او هم 
در برابر شما با اضطراب و نگراني هاي 
بیشتري مواجه است؛  اینکه مبادا او 
را به واسطه بیماري  رها کنید و تنها 
بگذارید؛  اینکــه آیا با وجود بیماري 

همچنان او را دوست خواهید داشت و 
هزار و یک نگراني دیگر که به تناسب 
زن یا مرد بودن جنس و شــکل آنها 

متفاوت خواهد بود. 
در گام اول شما باید به همسرتان 
اطمینان خاطر بدهید آنچه براي شما 
اهمیت دارد، شخصیت و هویت اوست 
و بیماري او چالشــي براي هر دوي 
شماســت که با هــم و در کنار هم 
براي رفع آن تالش خواهید کرد.  در 
چنین مواقعي پیش از آنکه ببرید، یا 
خسته شوید باید فکري اساسي بکنید 
و از کساني که مي توانند شما را یاري 
دهند، کمک بگیرید. اینجاســت که 
نقش خانواده هــاي دو طرف و اقوام 
پررنگ تر از پیش مي شود و اطرافیان 
شــما و حتي گاهي وقت ها دوستان 
و همســایگان صمیمــي مي توانند 
بخشــي از بار این مســئولیت را به 

دوش بکشند. 

تقسیم کار کنید
در این میان گاهي به خودتان 
استراحت بدهید و نگذارید فشارهاي 
کاري و رواني شما را از پا دربیاورد. 
حمایت روانــي خانواده هاي هر دو 
طرف هم بســیار تأثیرگذار خواهد 
بود. اگر فرزندان شما بزرگ هستند 
به یقین مي توانند بازوهاي کارآمدي 
براي تقسیم کار خانه و پرستاري از 
پدر یا مادر باشــند. در سنین کمتر 
هم بهتر است از آنها کمک بگیرید. 
ایــن موضوع کمــک مي کند تا هم 
بچه ها مســئولیت پذیرتر بار بیایند 
و هــم اوضاع را بهتــر درک کنند و 
توقعات شــان را با وضعیت خانواده 

وفق دهند. 
مثبت اندیشي در اینجا هم مانند 
همه جا و همیشه کارآمد خواهد بود. 
ســعي کنید به عشق و عالقه اي که 
شــما را به هم پیوند زد، فکر کنید و 
اینکه قرار نیست تا ابد این وضعیت 
ادامه داشته باشد. شما باید به لطف 
خدا و شــفاي بیماري همســرتان 
امیدوار باشــید و همیشه این امید 
را در او زنده نگه دارید. کم نیســتند 
افرادي که از سخت ترین بیماري ها 

هم به سالمت بیرون آمده اند.

اگر شــما خودتــان دچار 
بیماري خاصي هســتید و این 
بیمــاري مي تواند روي زندگي 
باید  بگذارد  تأثیر  مشترک تان 
حتماً پیش از ازدواج این موضوع 
را با همسر تان در میان بگذارید. 
بدیهي اســت زمان اعالم این 
موضوع روز خواستگاري نیست، 
همچنانکــه دوران پس از عقد 
موضوعي  چنیــن  طرح  براي 

خیلي دیر است

قال رســول اهلل)ص(: »اْحَفِظ اهللَ  
یَْحَفْظَک  َو اْحَفِظ اهللَ تَِجْدُه أََماَمَک«١ 
و عن موالنا و مقتدانا االمام الصادق)ع(: 
»َمــنْ  أَْخَرَجهُ  اهلُل  ِمــنْ  ُذلِ  الَْمْعِصَیِة 
ُه  ی  أَْغَناُه باَِل َماٍل، َو أََعزَّ إِلَی  ِعزِّ التَّْقــوَ
باَِل َعِشــیَرةٍ، َو آنََسُه باَِل بََشر«2؛ یکی 
از مســائلی که باید روی آن مراقبت 
کنیم، این اســت که قبل از اینکه به 
فضایل و آراســته کردن خودمان به 
فضایل بپردازیــم، باید تالش مان این 
باشد که رذایل را از صفحه زندگی مان 
دور کنیم. اگر کسی برایش مهم نباشد 
که بخشی از زندگی اش انجام فضایل 
باشــد و بخش دیگر انجام رذایل، در 
حقیقت به مثابه این است که در یک 
آب آلوده و غیرقابل شرب، آب پاک و 
زاللی ریخته که این زاللی آب پاک هم 
به دلیل آلودگی آن آب از بین رفته و 
عماًل از حیز انتفاع افتاده است. اینکه در 
روایات وارد شده گاهی سیئه، حسنه ای 
را از بین می برد معنایش همین است؛ 
یعنی اگر احیاناً انسان کار خیر انجام 
بدهد؛ ولی در کنارش سیئه ای انجام 
بدهد، به جای اینکه از آن کار حسنه 
بهره ببرد، کار حســنه هــم به دلیل 
همســویی و همجواری با کار سیئه از 
بین خواهد رفــت. هرچه می خواهیم 
و می توانیم اگر رســوبات و رذایلی در 
وجودمان هست آنها را محو کنیم؛ به 
همین دلیل بزرگان ما قبل از اینکه به 
نوافل و مســتحبات دستور بدهند، به 
دو موضوع، تأکید می کردند و آن هم 
انجام واجبات و ترک محرمات است؛ 
اگر فرد در این مرحله خوب پیشرفت 
کند، آن موقع می گویند به اعمال خود 
انجام مستحبات را اضافه کنید، ترک 
مکروهــات و هکذا تا اینکه این کامل 
بشــود. امام صــادق)ع( درباره بیرون 
رفتن از ذلــت و خواری گناه صحبت 
می کنند و می گویند باید خودمان را از 
این باتالق به وجود آمده بیرون بکشیم؛ 
از این رو می گویــد: »َمنْ  أَْخَرَجهُ  اهلُل  
ِمنْ  ُذلِ  الَْمْعِصَیه إِلَی  ِعزِّ التَّْقَوی «؛ اگر 

کســی این توفیق الهی شامل حالش 
شد که خدای متعال دست او را گرفت، 
»اخرجه اهلل« خــدا او را بیرون آورد، 
»ِمــنْ  ُذلِ  الَْمْعِصَیه« از ذلت و خواری 
و گناه به عز تقــوی، یعنی آدمی که 
غرق شــده نزدیک است از بین برود: 
ولی خدای متعال اگر بخواهیم تشویق 
کنیم. مانند کســی اســت که غریق 
نجات است، چطور کسی که در دریا و 
رودخانه غرق شده امیدش را به کلی 
از دست داده، اصاًل کسی هست ما را 
نجات بدهد؟ یک مرتبه خدای متعال 
یک غریق نجات می رساند و دست او 
را می گیرد و او را با خودش به ساحل 
می رساند. اصاًل احساس می کند خدای 
متعال یک زندگی و دنیای جدید به او 
عنایت کرده است. خدا گاهی اسباب و 
وسایلی قرار می  دهد، برای نمونه به یک 
عالمی می گوید، نصیحتی کن، جمله ای 
بگو و دل او را به دست بیاور. گویا گاهی 
اولیای الهی از ناحیــه خدا مأموریت 
دارند بــرای توجه. یکی از اســتادان 
می فرمود: »عالمــه طباطبایی)رض( 
یــک روز آمد در حجره دیدن من و تا 
آمد و نشست گفت در این اتاق غیبت 
شده، چنان مبهوت شدم که این عالم 
از کجا این جمله را گفت؟ گفتم آقا بله 
قبل از اینکه شما بیایید 2، ۳ نفر بودند 

اینها دور هم جمع شده بودند و مشغول 
غیبت بودند، می گوید جمله ای به من 
گفت که برای مــن تکان دهنده بود، 
گفت که حجره ای که این شکلی باشد 
توفیق آور نیست، اتاقت را عوض کن، 
دیگر در این اتاق تو به جایی نمی رسی. 
پس اخرجه اهلل گاهی این گونه است؛ 
یعنی خدای متعال وسیله ای درست 
می کند که آدم راه و مسیر را پیدا کند 

و در آن مسیر درست قرار بگیرد.«
از ذلت گناه و معصیت خدا انسان 
را بیرون بیاورد کجا قرار بدهد »إِلَی  ِعزِّ 
التَّْقَوی«، به عزت تقوا برساند، پاک و 
پاکیزه. برکات ایــن »أَْغَناُه باَِل َماٍل، َو 
ُه باَِل َعِشیَره، َو آنََسُه باَِل بََشر« آدمی  أََعزَّ
که از باتالق گناه بیرون آمده و به عزت 
تقوا نائل آمده، یکی این است که خدا 
بدون اینکه مال داشــته باشــد به او 
روحیه بی نیازی می دهد، چون عده ای 
تمام مال و اموال دنیا را هم که داشته 
باشند، روحیه بی نیازی در وجودشان 
نیست، دائم احساس می کنند هل من 
مزید، هل امطلعت مثل الجهنم، هل 
امطلعت فقول هــل من مزید، گاهی 
بعضی ها جهنمی هستند؛ یعنی روحیه 
و خصلت شان هنوز کامل نشده است؛ 
ولی اینجا می گویــد »أَْغَناُه باَِل َماٍل«، 
بدون اینکه طرف پولی، بانکی، زندگی 

مادی آن شکلی داشته باشد؛ چون هنر 
این است که انسان از نظر روحی حالت 
غنا پیدا کند، اینها که عزت نفس دارند 
بــه همه رو نمی زنند، به هیچ کس رو 
نمی زنند با اوج قناعت زندگی می کنند، 

اینها همان »أَْغَناُه باَِل َماٍل« هستند. 
ُه باَِل َعِشیَره«، معموالً آدم ها  »َو أََعزَّ
به قوم و قبیله شان می نازند، می گویند 
ایــن همه قبیله و طایفــه داریم؛ ولی 
می گوید اگر کسی از باتالق گناه درآمد 
و در فضای تقوا قرار گرفت؛ خدا او را در 
جامعه عزیز می کند و عزت می دهد، بال 
عشیره بدون اینکه بگویند این طایفه 
پشتیبانش اســت؛ اصاًل این حرف ها 
ُه باَِل َعِشیَره« بدون  مطرح نیست، »َوأََعزَّ
اینکه قبیله ای تأثیر داشــته باشد، در 
جامعه آبرومند است. اینها برکات رها 
شدن از رذایل و آمدن به سمت فضایل 
است، »َو آنََسُه باَِل بََشر«، یعنی خدا یک 
حالت انس و همــکاری به او می دهد 
بدون اینکه کسی به ظاهر کنار او باشد، 
بدون اینکه همدمی داشته باشد، خدای 
متعال برای او همدم و مونس و یار قرار 
می دهد؛ بنابرایــن معنای این روایت، 
این اســت که مسیرمان باید توجه به 
خدا باشــد، اگر مســیر توجه به خدا 
باشــد، این می شود که پیغمبر فرمود: 
»اْحَفِظ اهللَ  یَْحَفْظَک  َو اْحَفِظ اهللَ تَِجْدُه 

أََماَمَک«؛ تو حریم خدا را نگه بدار، خدا 
هم حریم تو را نگه می دارد. معامله دو 
طرفه است، یک کسی از بزرگی سؤال 
کرد: به نظر شــما من در نزد خدا چه 
شکلی هستم، چگونه ام؟ گفت: نگاه کن 
به قلبت خدا در نزد تو چگونه است، به 
همان شکلی که خدا در نزد تو هست، 
تو هم در نزد خدا هستی. تو حریم خدا 
را حفظ کن، خدا هم حریم تو را حفظ 
می کنــد، هر مقدار مــا حریم الهی را 
حفظ کردیم، به همان مقدار هم خدای 
متعال هوای ما را دارد، در ســختی ها 
و دشــواری ها و مشکالت »َواْحَفِظ اهللَ 
تَِجْدُه أََماَمَک«. اینهایی که حالت یأس 
و ناامیدی به آنها دســت می دهد، در 
مســیر زندگی شان گاهی اوقات تغییر 
 می دهند، اینها به خاطر توکل نداشتن به

 خداست.
راه های عملی چیســت؟ از یک 
بزرگی سؤال کردم تا نزد خدای متعال 
چه مقدار راه اســت؟ گفت: یک قدم. 
گفت: کدام قدم است؟ گفت: پا را بگذار 
روی خودت، کسی که خودش را نادیده 
گرفت و خدا را دیده گرفت، همان یک 
قدم پا بگذارد آدم روی هوای نفس و 

نفسانیت خودش.
به شــیخ مرتضــی زاهد گفتند 
حواســت پرت بود، فکرت کجا بود؟ 
چرا این شــکلی کردی؟ گفت، واقع 
مطلب چند شب قبل حدیثی خواندم 
از رســول گرامی اســالم)ص( و آن 
حدیث این اســت که پیامبر)ص( به 
امیرالمؤمنیــن)ع( فرمــود: یا علی به 
اندازه ای که تو بــا خوبی ها و راه های 
هدایت آشنا هســتی، شیطان نیز به 
همــان اندازه با همه بدی ها و راه های 
گمراهی در زمین و آسمان آشناست؛ 
بنابراین اگــر یک لحظه غفلت کنید، 
شیطان ممکن است شما را به مسیری 

که دوست دارد ببرد. 
پی نوشت ها:

١ـ من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص4١2.

2ـ األمالي )للطوسي(، النص، ص2٠2.

معارف-زندگی
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 سیدحسین خاتمی خوانساری/ 
در این بحث مفروض است که تعداد 
آیــات و روایاتی که به طور مســتقیم به 
ضرورت حکومت دینی دستور داده باشد، 
زیاد و قابل توجه نیســت و ما با استنباط 
و استدالل و گسترده کردن معنای فقیه، 
حاکم، شــارع، صاحب، نائــب و... به این 
نتیجه می رســیم که اسالم برای تشکیل 
حکومت دینی با رهبری ولی فقیه دستور 
داده است. پیشتر گفته شد: )اسالم آداب 
و احکام شــرعی فردی را گســترده کرد 
و تمامی نــکات اخالقی را در حیطه فرد 
وارد کــرد، زیرا این افراد صالح هســتند 
که حکومت دینی را تشــکیل می دهند 
و می تواننــد روش حکومت را با توجه به 
شــرایط روز جامعه خود و دنیای خود، با 
طراحی یا تقلید تشکیل دهند. به صورتی 
که ضدیت بــا فرامین الهی و اســالمی 
نداشته باشد، پس این به معنای سکوت 
نیســت و خود یک دستور قطعی است(. 
کسانی که می گویند دین اسالم در زمینه 
برقــراری حکومت دینی ســکوت کرده 
اســت؛ آیا می توانند بگویند عّزت مندی 
باید در دین تعریف جزء به جزء می شد تا 
بتوان به آن عمل کرد؟ یا به تعاریف کلی 
بسنده می کردند؟ مفهوم عّزت هم کاربرد 
فردی دارد و هم اجتماعی و حکومتی که 
در هر دو کاربرد، هــم به آیات و روایات 
و ســیره می توان مراجعه کــرد و هم به 
اســتدالل های عقلی. کمــا اینکه ما در 
علوم دینی دستورات و قواعدی داریم که 
توانایی استدالل عقلی و گسترش معانی 
و مفاهیم و هم تعیین حدود و ثغور را به 
ما می دهــد. امام صادق)ع( می فرماید: بر 
ماســت که اصولی کلی را بیان کنیم و بر 
شما الزم است فروعات را به آنها برگردانید 

)و احکام شان را بیابید(.١ 
آنچه از روایــات درباره حکومت و 
حاکم است، می توانیم به دو دسته تقسیم 
کنیــم؛ اول: ضرورت حکومــت دینی و 
ضــرورت حاکم عادل؛ دوم: عدم ضرورت 
حکومت دینی و ضــرورت حاکم عادل؛ 
به عبارتی وجه مشــترک و مورد اشــاره 
ائمــه معصوم)ع( حاکم عادل اســت، نه 

حکومت دینی.2
پی نوشت ها:

١ـ سفینه البحار، شیخ عباس قمی، ج١، ص22.
2ـ در هر دو دســته آیات و روایات متعددی 
وجــود دارد کــه در شــماره بعد به آن اشــاره 

خواهیم کرد.

اسالم و تعریف حکومت آیت اهلل العظمی جوادی آملی گفت: برخی افراد تا هنگامی که مشــغول کاری نیســتند، سالک گونه اند؛ ولی وقتی به رفاه یا مقامی می رسند، آن صالح و سداد را از دست 
می دهند؛ اما اگر کسی در دوران جوانی و در دوران تحصیل خود را با استمرار مراقبت و محاسبت کاماًل بسازد، وقتی به سمتی برسد مسلّحانه آن سمت را می پذیرد و بدین 

جهت اموری مانند رشوه، وعده و وعید او را تهدید نمی کند.

 مسئولیت
 مسلحانه

 دکتر مجید ابهري/ 
پرســش: دختري سه ساله 
دارم که تاکنون خیلي خوب حرف 
اما یک ماهي مي شود که  مي زد، 
دچار لکنت شده است. لطفاً درباره 
علت این عارضه در او و راهکارهاي 

مواجهه با آن راهنمایي کنید. 
پاسخ: احتماالً این دختر بچه از 
چیزي ترســیده است، باید دید عامل 
ترس او چه بوده است. لکنت زبان در 
کودکان یا به دلیل وجود مشــکل در 
دستگاه گویایي کودک است و اگر این 
مشکل وجود نداشته باشد، دلیل لکنت 
یکباره اغلب ترس بوده است. براي حل 
این مشکل باید دید لکنت کودک چه 
زمان هایي و روي چه کلمات یا حروفي 
بیشتر است. آیا هنگام اداي کلمات در 
ابتدای کلمه لکنت مي گیرد، یا وسط 
یا انتهاي آن. در این زمینه الزم است 
هر چه زودتر با مشاور مشورت کنید تا 

بتوانید این مشکل را حل کنید. 
پرســش: پســر بچه شش 
ساله ام با شوخي کردن با همساالن 
خود مي خواهد با آنها ارتباط برقرار 
کند، اما اغلب با او درگیر شــده 
و دعوا مي کننــد، چگونه ارتباط 
کالمي با دیگران را به او آموزش 

دهیم؟
پاســخ: باید دید دلیل دعواي 
بچه ها با او چیست. آیا سر اسباب بازي 
کارشان به دعوا مي کشد، یا سر جاي 
نشســتن یا موارد دیگــر. در چنین 
مواردي الزم اســت پدر و مادر ضمن 
آنکه مي کوشند روش درست رفتار با 
دوستان را به کودک یاد بدهند، باید 
بر رفتارهاي او نظارت داشــته باشند 
تــا دریابند نقطه ضعف کودک شــان 
در برقراري ارتبــاط با کودکان دیگر 
چیست. اینکه کودک شان به طور کلي 
پرخاشگر است، یا بر اثر لجبازي دچار 
عصبانیت و دعوا مي شود. پدر و مادرها 
باید بدانند کودک بسیاري از رفتارها و 
از جمله نحوه برقراري ارتباط با دیگران 

را از آنها یاد مي گیرد. 
گــروه »زندگی« صبح صادق 
آمــاده اســت تا پلی بین شــما 
خوانندگان با مشاوران خبره و امین 
ایجاد کند. سؤاالت خود را از طریق 
سامانه پیامک 3000۹۹0033 برای ما 

ارسال کنید.

 چرا حجاب؟ درمان لکنت زبان
بی گمان حجــاب در جامعه نقش مهمی 
دارد و این نقش در ارتباط با زندگی زنان اهمیت 
بیشتری می یابد؛ چرا که در پرده  حجاب است 
که عفت و وقار زنان حفظ شده و روز به روز بر 

مقام و منزلت شان افزوده خواهد شد.
زن در ســایه  حجاب می تواند به موازات 
رســیدن به درجات باالیی از کمال و عظمت، 
ســعادت و شــخصیت خود را نیز حفظ کند، 
تا جایــی که حجاب در زمره  یک ارزش واقعی 
پرچمدار عفت و شــخصیت زنان خواهد بود و 

بی حجابی مهر بطالنی اســت بر همه  ارزش های نهفته در وجود زنان و به عنوان 
یک ضد ارزش، ابزاری اســت در دســت انسان های فاسد تا روز به روز زنان را به 

ورطه  نابودی بکشانند.
ابراهیم خرمی مشــگانی در کتاب »چرا حجاب؟« به موضوعاتی چون؛ معنا 
و چگونگــی حجاب همراه با یادآوری نقش زنان در اجتماع، لزوم، فواید و اثرات 
رعایــت حجاب و پیامدهای آن، عوامل و عواقب اجتماعی رعایت نکردن حجاب، 
شیوه های پیشگیری از بی حجابی، شیوه های برخورد با بی حجابی اشاره کرده است.

بر همگان واجب اســت که از ارزش های موجود در جامعه به بهترین شیوه  
ممکن دفاع کنند؛ ارزش هایی که با خون صدها هزار شهید تأیید و بر حفظ آنها 
تأکید شده است، ارزش هایی که میراث گرانبهای اسالم عزیز است و بودند و هستند 
مردان فداکاری که تا پای جان برای حفظ آن ارزش ها گام برداشتند و برمی دارند.
حجاب شخصیت و هویت زن را در نموداری از عزت و عظمت ترسیم می کند 
و زمانی که حجاب کم رنگ شد، این نمودار سیر صعودی خود را از دست می دهد و 
به جای رسیدن به نقطه  عفت، شخصیت، عزت و عظمت؛ به پرتگاه ذلت، خواری 

و خفت سقوط می کند.
از همین جاست که حریم عفت عمومی شکسته می شود و وقار و شخصیت 
زنان از دســت می رود و در چنین شــرایط تاریک و وحشتناکی است که جرایم 
زیاد می شــود و زنان بی حجاب همچون عروسکان نمایشی، نقش  پردازان دستان 

شوم استعمار می شوند.
در تراژدی غمناک بی حجابی، پرده هایی از نمایش های زشــت و مالل آوری 
چون؛ از هم پاشیده شدن خانواده ها، افزایش فساد و فحشا، شکسته شدن حریم 

عفت عمومی و صدمه دیدن کرامت زن و... را شاهد خواهیم بود.

شاید براي شما هم اتفاق بیفتد

با بیماري همسرم چه کنم؟

 برکات رها شدن از رذایل
گفتاری از آیت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری

سراج

راهنرفته

 معقل بن سنان ـ 1
شاهد فتح مکه

گاه این گونه است که فردی صفات فراوانی دارد، اما در میان مردم به یکی 
از این صفات شهره می شود و یک صفت در او ظهور و بروز بیشتری می یابد. 
معقل بن ســنان یکی از صحابه رسول خدا)ص( است که شجاعت او در تاریخ 
زبانزد است و پافشاری شجاعانه او در مقابله با باطل حتی تا پای جان سبب 

شده او را در ردیف دلیران عرب جای دهند.
نام کامل او معقل بن ســنان بن مظهر بن عرکی بن فتیان بن سبیع بن بکر 
بن أشجع بن ریث بن غطفان األشجعي اســت. وی از مهاجران صحابه بوده و 

کنیه او، ابوعبدالرحمان، ابویزید، ابومحمد، ابوسنان و ابوعیسی بوده است.
رجال نویسان وی را فاضل، پرهیزکار و زیبارو معرفی کرده اند و در وصف 
جمالش گفته اند که در زمان عمربن خطاب زنی در وصف او شــعری عاشقانه 
سرود، با این مضمون که وقتی او قدم می زند باید به خدا پناه برد! چون این 
شــعر به گوش عمربن خطاب رسید، معقل را به بصره تبعید کرد. ابن سنان، 

پس از مرگ عمر، به مدینه بازگشت و تا پایان عمرش در این شهر ماند.
اینکه معقل در چه ســالی مسلمان شده، به طور دقیق مشخص نیست. 
منابع تنها به این گفته اکتفا کرده اند که وی از صحابه بوده و در فتح مکه و 
غزوه حنین پرچمدار قبیله خود بوده است. اما اگر اندکی در روایات و اخبار 
دقت شــود این گونه به دســت می آید که قبیله او )اشجع( در جریان جنگ 
احزاب مسلمان شدند. نعیم بن مسعود بن عامر که فرمانده قبیله اشجع بود، با 
ایجاد جنگ روانی، قبایل متخاصم حاضر در این نبرد را متفرق کرد. پس از 
این جنگ نعیم بن مسعود و معقل بن سنان به مدینه مهاجرت کردند و ساکن 
آن شــهر شــدند و در چندین نبرد با فراخوانی که پیامبر)ص( به قبایل داد، 
وی و نعیم به فرمان ایشان به قبیله شان گسیل شدند تا برای شرکت در فتح 

مکه، غزوه حنین و غزوه تبوک آنان را حاضر کنند.
پس از پیامبر)ص( نیز این قبیله به دین اسالم وفادار ماندند. طبری در 
تاریخ خود از عروه بن زبیر چنین نقل کرده است: »وقتی پیامبر)ص( درگذشت 
و اسامه رفت، هر یک از قبایل همگی یا بعضي شان از دین اسالم بازگشتند. 
مســیلمه و طلیحه سر برداشتند و کارشان باال گرفت، همه مردم قبیله اسد 
به دور طلیحه فراهم شدند، مردم غطفان به جز طایفه اشجع و بعضی دیگر 
از دین برگشتند و با وی بیعت کردند.« چنانکه روشن است وی قبیله اشجع 

را استثنا کرده است.
معقل از راویان حدیث بوده و احادیث منقول وی را مرســل دانسته اند؛ 

یعنی به طور بی واسطه فرموده های رسول خدا از او نقل نشده است.
کسانی مانند مسروق بن مطعم، عبداهلل بن عتبه بن مسعود، علقمه بن قیس، 
نافع بن جبیربن مطعم، ســالم بن عبداهلل و گروهی از تابعین از جمله شعبی و 

حسن بصری از وی حدیث روایت کرده اند.
ه از مهم ترین  برای نمونه حدیث » بَْرَوُع بنت َواِشــق« همسر هالل بن ُمرَّ
احادیثی است که از وی نقل شده است. این حدیث درباره مهریه و عده زنی 

است که پیش از زفاف شوهر خود را از دست می دهد.
علقمه بن قیس می گوید: از عبداهلل درباره زنی که مردی با او بدون تعیین 
مهریه ازدواج کرده و قبل از آنکه با او رابطه زناشویی برقرار کند فوت کرده، 
سؤال شد، عبداهلل گفت: به نظر من مهرالمثل به او تعلق می گیرد، ارث می برد 
و باید عده را بگذارند، معقل بن ســنان اشــجعی در همان جا گواهی داد که 

پیامبر)ص( درباره بروع بنت واشق مانند عبداهلل حکم کرده است.

آیینهخواص

یارمهربان

دریچه

 تو آزادترینی!
کاربری در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی نوشت: »خواهرمحجبه ام! می دانم! این 
روزها کمی به تو سخت می گذرد، گاهی دلسرد 
می شوی از طعنه ها، گاهی ناراحت از باورها و 
گاهی خشمگین از تالطم ها؛ خواهرم می دانم 
دست خودت نیست، گاهی خسته می شوی، 
خســته ات می کند روزگار و آدم هایش، در آن 

لحظات فقط تلنگری بزن به خودت! به اینکه تو مریمی، همان که عیسی)ع( بر 
پاکی ات سوگند خورد، به اینکه تو سمیه ای همان که شهادت را بنا نهاد، به اینکه 
تو فاطمه ای همان که بانوی اسالم و ام االئمه است، به اینکه تو آسیه ای همان که 
ضرب تازیانه را به تاریکی جهل ترجیح داد، به اینکه تو زنی، همان که پروردگارت 
از عرش اعالیش ســالمت کرد و به اینکه تو با ارزشی، پس دلسرد مشو خواهرم 
تو در حصار حجابت آزادترینی. باز هم با افتخار در خیابان های شهر قدم بزن ای 
اسطوره پاکی و بدان حتی زمین نیز به خود می بالد که قدم های تو را مهمان است.«



آیین تجلیل از راویان نهضت 
در  مقدس  دفــاع  خاطره گویی 
و  اسالمی  انقالب  باغ موزه  محل 
دفاع مقدس با سخنرانی سردار 
صفوی  ســیدیحیی  سرلشکر 
فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار 
معظم کل قوا و ســردار سرتیپ 
حسین سالمی جانشین فرمانده 

کل سپاه برگزار شد. 

حقیقت جنگ به غلو نیاز ندارد
سرلشکر سیدیحیی صفوی در 
این مراســم با اشاره به ایجاد نهضت 
خاطره گویی، اظهار داشــت: »رهبر 
معظم انقالب هــدف از این نهضت 
را ســاختن جوانان برشمردند و ما 
نیــز برای این ســازوکار جدید ابتدا 
منشــوری تهیه و بــرای اجرای این 
منشــور 2٥ نفر از فرماندهان دوران 
دفاع مقــدس ارتش و ســپاه را به 

همکاری دعوت کردیم.«
صفوی افزود: »جامعه هدف ما 
در وهله اول نیروهای کادر و وظیفه 
نیروهای مسلح است؛ چرا که در طول 
سال 4٠٠ هزار نفر از جوانان در قالب 
خدمت سربازی وارد نیروهای مسلح 

می شوند.«
وی گفت: »حقیقت جنگ آنقدر 
روشن است که به غلو و بزرگ نمایی 
نیاز ندارد و هدف ما نیز اســتفاده از 
زبان صادقانه و عمل مخلصانه در این 

راه است.«
دســتیار و مشاور عالی فرمانده 
معظم کل قوا در ادامه یادآور شدند: 
»در طول جنگ به صورت داوطلبانه 
دو میلیون بسیجی شرکت کردند و 
نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه 
نیز جمعیتی حــدود ٥٠٠ هزار نفر 
داشتند. پشت این جمعیت رزمنده 
نیز ۳۶ میلیون جمعیت کشور حضور 
داشت که عمق دفاع ما را به جامعه 

کشانده بود.«
سردار صفوی گفت: »با انسجام 
و وحدت داخلی اعم از قوای سه گانه 
و مردم زیر پرچم رهبری توانســتیم 
به پیروزی برسیم، با استفاده از همان 
رمــوز در جنگ اقتصــادی و جنگ 

روانی نیز می توانیــم در این مبارزه 
پیروز شویم.«

وی تأکید کرد: »با فرهنگ دفاع 
مقدس می توانیم در جنگ فرهنگی 
پیروز شــویم. راهبرد دشمنان تأثیر 
بر اندیشه و باورمندی جوانان کشور 

ماست.«
دســتیار و مشاور عالی فرمانده 
معظــم کل قوا افــزود: »نمی توانیم 
جلوی ماهواره، شــبکه های مجازی 
و شبکه ارتباط جهانی را بگیریم، اما 
می توانیم از همین شــبکه ها و علم 
و فناوری به نفــع ارزش های ملی و 

اسالمی مان استفاده کنیم.«
سردار صفوی در بخش دیگری 
از ســخنان خــود بــه موضوعات 
منطقه ای اشاره کرد و گفت: »چهل 
ســال قبل کسی فکر نمی کرد رژیم 
صهیونیستی به این درماندگی دچار 
شــود و مکتب مقاومت برخاسته از 
انقالب اسالمی ایران به فلسطین برود 
و جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
و حــزب اهلل لبنان را به وجود بیاورد. 
این روح مقاومت به ســوریه، عراق و 

یمن نیز رفت.«
وی تصریح کــرد: »امروز ایران 
اسالمی یک قدرت معنوی، سیاسی، 

اقتصادی، دفاعی در منطقه است.«

دفاع مقدس برهم زننده
 معادله قدرت های جهانی

سردار حسین سالمی نیز در آیین 
تجلیــل از راویان نهضت خاطره گویی 
اظهــار داشــت: »هــر ملتــی برای 
هویت بخشــی منابعی در اختیار دارد 
و مؤلفه هایی که شخصیت هر ملتی را 

می سازند از منابعی الهام می گیرند.«
سالمی با بیان اینکه، دفاع مقدس 
یک حقیقت زنده هویت بخش به جامعه 
ماســت، گفت: »امروز آنچه به عنوان 
مشــخصات حقیقی ملت ایــران در 
جهان شناخته می شود، شاخصه های 
الهام یافته از دوران دفاع مقدس است.«

وی تصریح کرد: »اگر ملت ایران 
با صفت ایســتادگی، صبر، شجاعت، 
فداکاری، ظلم ستیزی شناخته می شود 
همه این شاخصه ها از آن دوران باشکوه 
در جامعه ایران اسالمی به یادگار مانده 
و امــروز ملت ایران بــا اتکا به همین 
شــاخصه ها می تواند در برابر فشــار 

خطرناک قدرت های بزرگ بایستد.«
جانشــین فرمانده ســپاه تأکید 
کرد: »ناموازنه ترین صف بندی را پس 
از عاشورا، در دوران دفاع مقدس و در 
عرصه های سیاسی، اقتصادی و نظامی 

می بینیم.«
شــت:  دا ر  ظهــا ا ســالمی 

»دستگاه محاســبات مادی نمی تواند 
توصیف  کننــده فعــل و انفعــاالت و 
حماسه های شگفت انگیز دفاع مقدس 
باشد. دفاع مقدس به معنای نظریه ای 
جدید، یعنی نظریه پیروزی ایمان بر 
کفر اســت.« وی ادامه داد: »ایمان و 
شــجاعت به فرماندهان این جرئت را 
می داد تا عملیات هایی، مانند والفجر 
۸، بــدر، خیبر، الی بیت المقدس و... را 
طراحی کنند که بــه جز مردان حق 

کسی از عهده آنها بر نمی آمد.«
جانشــین فرمانده ســپاه گفت: 
»نظریه های ما تا زمانی که به مصادیقی 
روی زمیــن تبدیل نشــود، باورپذیر 
نیســت. اینکه می توان بر قدرت های 
بــزرگ پیروز شــد، نیازمند شــاهد 

مثال هایی است.«
»مدیریت  شــد:  یادآور  سالمی 
جهادی از دوران دفاع مقدس شــکل 
گرفت و نشان داد که حاّلل مشکالت 

ما در شرایط سخت است.«
وی گفت: »ما نیازمند هســتیم 
الگوها و باورهــای دفاع مقدس را به 
زمان حال منتقل کنیم تا منبع دائمی 

مقاومت ما شود.«
جانشین فرمانده ســپاه با بیان 
اینکه، بدون دفاع مقدس نمی توانستیم 
در برابــر آمریکای امروز دوام بیاوریم، 

افزود: »مــا در دفاع مقدس آموختیم 
که می توان بر قدرت های بزرگ پیروز 
شــد، راز حیات و رمــز بقای ملت ما 
تاریخ نزدیک ما است که نشان داد ما 

می توانیم قوی باشیم.«
سالمی با بیان اینکه، اگر با الگوی 
دفاع مقدس به جنگ دشمن در عرصه 
اقتصادی برویم،  به یقین پیروز خواهیم 
شد، گفت: »دفاع مقدس باطل السحر 
نظریه دشــمنان بــود و کارآمدی و 

پیروزی اسالم را نشان داد.«

قرارگاه نهضت خاطره گویی
 دفاع مقدس راه اندازی می شود

سردار علی شمشیری، جانشین 
دســتیار عالی فرمانده کل قوا هم در 
توضیحاتی در این مراسم اظهار داشت: 
»در اســفند ماه سال 9۳ و در جریان 
شرفیابی سردار صفوی به محضر فرمانده 
معظم کل قوا، ایشان فرمان می دهند 
که خاطره گویی دفاع مقدس را به ویژه 
 برای جوانانی که آن دوران را ندیده اند،

 پیگیری کنند.«
وی افــزود: »ســردار صفوی از 
آن زمان ایــن کار را به صورت فردی 
آغاز کردند و در بهمن ماه ســال 9٥ 
که دوباره خدمت رهبر معظم انقالب 
می رسند، ایشان بر نهضت خاطره گویی 
تأکید می کنند و فرمان گسترش این 
اقــدام را می دهند. از آن زمان به بعد 
سردار صفوی یک گروه 2٥ نفره را برای 
این کار جمع می کنند و از ابتدای سال 
9۶ نهضت خاطره گویی دفاع مقدس به 

صورت جدی پیگیری می شود.«
جانشین دســتیار عالی فرمانده 
کل قوا تصریح کرد: »در گزارشی که 
ســردار صفوی آذر ماه خدمت رهبر 
معظم انقالب ارائه دادند، حضرت آقا 
ذیل آن گــزارش مرقوم فرمودند؛ کار 
خوبی انجام دادید به محتوا، ســالمت 

و  گسترش توجه شود.«
سردار شمشــیری اظهار داشت: 
»پس از ایــن مرقومــه رهبر معظم 
انقالب، شرایط آماده شده است قرارگاه 
نهضت خاطره گویی را راه اندازی کنیم. 
همچنین کلیات مأموریت این قرارگاه 
تدوین شده و در آینده ارائه می شود.«

بیان واقعیت سپاه برای مردم
بی شک  امیری/  احسان   
پاســداران انقالب اسالمی بخشی 
از مردم هســتند کــه در جامعه 
حضور دارند و می توان این حضور 
را در همه ابعاد اجتماعی مشاهده 
کرد. پاســداران هم با آسیب های 
اجتماعــی دســت و پنجــه نرم 
می کنند، مشکالت معیشتی دارند، 
درگیر تربیت فرزندان و موضوعات 
فرهنگی مرتبط با آن هستند، کار 
مالیاتی یا کار اداری با شهرداری یا 

ادارات دولتی دارند و... 
اینها تکه هــای جدا از جامعه 
نیستند که درک درستی از وضعیت 
جامعــه نداشــته باشــند. همین 
پاســداران نه تنها در صحنه های 
تأمین امنیت کشور در مرزها و در 
داخل حضور دارند؛ بلکه بخشــی 
از فعالیت های شــان هــم به یاری 
محرومان و مناطق محروم اختصاص 
دارد. شاید خیلی بی سروصدا ده ها 
و صدها روستا به مدد همت همین 
پاسداران و بسیجیان آباد شده است، 
چقدر شغل به مدد همت این مردان 

ایجاد شده و... 
اما متأســفانه درک موجود و 
رایج از پاســداران انقالب اسالمی 
در جامعه عمدتاً ساخته و پرداخته 
رســانه های خارجــی و در چنــد 
ســال اخیر از طریق پیام رسان ها 
و شــبکه های اجتماعــی اســت. 
نتوانسته اند  نیز  داخلی  رسانه های 
ســپاه و بســیج را همان طور که 
در واقعیــت اســت نشــان دهند. 
اگرچه در چند ســال اخیر با ورود 
بخش هایی از سپاه به موضوع فیلم 
و سریال سازی، حضور بازیگران در 
لباس پاســداری را در تلویزیون و 
سینما شاهد بوده ایم، اما این حضور 
بیان کننده واقعیت  نتوانسته  هنوز 
پاسداری باشد. این ضعف در بیان 
واقعیت زندگی پاســداران اگرچه 
ذیل موضوع حفظ اسرار سازمانی و 
برای حفظ امنیت خود پاسداران در 
دهه های اول و دوم انقالب مطرح 
بود، اما امروز اوضــاع تغییر کرده 
است. از اولین روزهای تشکیل سپاه 
بنا به اوضاع امنیتی برخالف عزیزان 
ارتشی و نیروهای انتظامی پاسداران 
هیچ گاه با لباس سبز پاسداری در 
جامعــه محل زندگی خــود دیده 
نمی شوند؛ یعنی لباس پاسداری در 
محل کار پوشیده می شود و کسی 
در محل زندگی پاسداران این افراد 
را با لباس سپاه نمی بیند. بسیاری 
از آشنایی ها به سپاه بازمی گردد، به 
دوران ســربازی یا ارتباط بسیج با 
بخشــی از بدنه سپاه که نمی تواند 

یک شناخت کامل باشد.
بــر همیــن اســاس در خأل 
نداشتن شــناخت کافی جامعه با 
ابزار رســانه از پاســداران انقالب 
و ایجــاد تصورات غلــط در اذهان 
عمومی نسبت به سپاه می بینیم که 
دشمن به راحتی می تواند بسیاری 
از عملیات هــای روانــی مبتنی بر 
ســیاه نمایی علیه سپاه را به خوبی 

به راه بیندازد. 
نسبت دادن مفاسد اقتصادی 
به ســپاه، نســبت دادن بسیاری 
از فعالیت هــای نامربــوط به این 
نهــاد انقالبــی و در مقابــل بیان 
نکردن بســیاری از خدمات سپاه 
در عرصه هــای امنیتی، اقتصادی، 
فرهنگی و هنری و... معلول آن شده 
تا سپاه نتواند آنچنان که هست در 

دید عموم مردم جلوه کند. 
بر این اســاس، سپاه عالوه بر 
برطرف سازی نیاز انقالب، به طرح 
مســائل فرهنگی و هنری خودش 
هم نیاز دارد تا با ابزار هنر و رسانه 
به درســتی به مردم شناســانده 
شود. روابط عمومی، مجموعه های 
فرهنگی و رسانه های وابسته به سپاه 
در این مسیر باید به میدان بیایند.
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دختر شهید مدافع حرم سردار »سیدجالل حبیب اهلل پور«

شهادت پدرم به من الهام شده بود
ســیدجالل  ســردار  محمــودی /  زینب   
حبیب اهلل پــور از مدافعان بابلســری حــرم آل اهلل ۳١ 
فروردین ١۳94 در ســوریه به شــهادت رسید و پیکر 

پاکش در بیابان های غریب سوریه ماند. 
»مریم اکبری« همسر شهید می گوید: »سیدجالل 
متولد سال ١۳4۶ و اهل محله شهید سیدمحسن طالبی 
بود. خاله شان واســطه ازدواج مان شد. سال ۶7 ازدواج 
کردیم و دو فرزند از شــهید به یادگار دارم. همسرم به 

عنوان داوطلب بســیجی 27 ماه در جبهه حضور داشت و سال ۶۶ پاسدار رسمی شد. 
اواخر هم فرمانده محور سوم ثاراهلل لشکر عملیاتی 2٥ کربال بود. خیلی دوست داشت 
برای دفاع از اهل بیت پیامبر)ص( به سوریه برود. سال 9۳ داوطلبانه اعزام شد. از نیروهای 
ویژه تکاوری سپاه بود. همیشه به مأموریت می رفت، مربی آموزش تکاوری هم بود. ١۸ 
اسفند 9۳ برای اولین بار به درعای سوریه رفت. درعا جنوبی ترین استان سوریه است. 
در بصرالحدید مستقر بودند که 4٠ کیلومتر با سرزمین های اشغالی فاصله دارد. همسرم 
مستشار و مسئول آموزش نیروهای دفاع وطنی سوریه بود. گویا سه روز پیش از عملیات، 
دوره آموزش تمام می شــود، اما حاجی داوطلبانه می ماند. به گفته رزمندگان، همسرم 
گفته بود بعد از عملیات به خانه می روم. برخی از همرزمانش شــهید می شوند؛ شهید 
حسن بادپا از کرمان، شهید هادی کجباف از اهواز، اولین شهید طلبه مازندرانی شهید 
ماالمیری از کجور نور و شهید روزبه ایل سایی از کرمان که اکثراً بازنشسته بودند. ظاهراً 
گروه تروریستی النصره از قبل دنبال شهید کجباف بوده است. اسم مستعار او در سوریه 
»ابوســجاد« بود. گویا در بی سیم جبهه النصره زیاد ابوسجاد گفته می شد؛ ایشان یک 
سال و نیم در سوریه مأموریت داشت و معروف شده بود. به گفته خانواده اش آخرین بار 
که مجروح می شود در بیمارستان بقیه اهلل)عج( تهران عکس خانوادگی شهید کجباف از 
طریق یکی از جاسوسان جبهه النصره روی پایگاه های خبری قرار می گیرد که به این 
ترتیب ابوسجاد را شناسایی می کنند.« خانم اکبری می گوید: »در آن عملیات همسرم 
و شــهید کجباف با هم به شهادت رسیدند. از پنج نفر شهید فقط پیکر شهید کجباف 
برمی گردد. البته طبق گفته همســر شــهید کجباف، عشایر سوری پیکر ایشان را پیدا 
می کنند. همسرم دوست داشت گمنام باشد. خدا به ما صبر فراوانی داده است و بیشتر 

این موضوع به ما آرامش می دهد که ایشان در راه والیت به شهادت رسید.«
در ادامه دختر شهید »سیده فاطمه زهرا حبیب اهلل پور« می گوید: »من هیچ وقت 
صدای بلند پدرم را نشنیدم. به شوخی می گفتم بابا با مامان دعوا کن صدایت را بشنویم. 
ایشــان همیشه در کارهای خانه کمک می کرد. از بّنایی گرفته تا نجاری و برق کاری 
انجام می داد. خیلی صبر و حوصله داشت. دروغ در مرامش نبود. انتظار شنیدن دروغ 
هم نداشت. از غیبت کردن خوشش نمی آمد. نمازش را اول وقت می خواند و بر حجاب 
تأکید داشت. روی بیت المال خیلی حساس بود. انگار شهادت پدرم بارها به من الهام 
شــده بود. تصاویرش مثل فیلم از جلوی چشمانم عبور می کرد. وقتی گفت دعا کن 
شــهید شوم، به زبانم نیامد بگویم قباًل شهادت شما را دیده ام. وقتی برای آخرین بار 
می خواســت به سوریه برود، شــرایطی پیش آمد که کسی پدر را ندید. همیشه فکر 
می کردم وقتی حرم حضرت زینب)س( بروم زیاد دعا می کنم؛ اما وقتی حرم بی بی را 

دیدم گفتم پدرم فدای تو. همه زندگی ما فدای تو یا حضرت زینب)س(.«

هر روز صبح شــاداب و سر زنده 
قبل از اذان صبح توی پادگان بود. پلمپ 
در پادگان با حضور سردار می شکست. 
پــس از نماز صبح و تعقیبات، نزدیک 
طلوع آفتاب می آمد و چندین بار دور 
میدان بزرگ صبح گاه می دوید. یک روز 
گفتم سردار برای اینکه فرمانده هستی 
این طور عمل می کنی؟ گفت نه، من 
یک چریکم و قبل از اینکه فرمانده یا 
چریک باشم، یک مسلمانم. اینها همه 
سبک زندگی اســالمی است که باید 
همگی رعایت کنیم؛ ســحرخیزی و 
شــادابی. چند روز سعی کردم مثل او 

باشم، ولی نتوانستم ادامه دهم.

فرمانده، چریک، مسلمان

سردار علی فدوی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: یکی از ویژگی های بیمارستان های صحرایی که سپاه ساخته، این است که 
قابلیت جابه جایی به هر نقطه از جهان با هواپیماهای سپاه را دارد. ما به صورت شش دانگ پای هیچ کار نرفتیم، مگر اینکه موفق شدیم. در عرصه بهداشت 

و درمان سپاه می تواند در کمترین زمان ممکن در هر نقطه ای از کشور یا جهان حاضر شود.

 بیمارستان صحرایی سپاه 
در هر نقطه جهان

نقطهسرخط

پاسدارانخورشید

ارتباط با سردار صفری مشاور فرمانده کل سپاه
 در امور ایثارگران- تلفن: ۳5۲۳۴5۰۶-۳5۲۳۲۴۲۲

     

سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰99۰۰۳۳

درباره زندگی رهبری مطلب بنویسید
٠9٠۳٠٠٠۶٠٥٥/ چرا بیش از دو ماه است که نمی توان سهام انصار را فروخت و پنجره 

نقل و انتقال این سهام بسته شده است؟
٠9٠4٠٠٠47٠4/ چرا گزینش سپاه افرادی را که فارغ التحصیل دیپلم علوم انسانی و 

رشته های دانشگاه پیام نور هستند، جذب نمی کند؟
٠9١١٠٠٠٠92۶/ چرا بانک انصار به ازای هر صفحه صورتحساب ۶٠٠ تومان از حقوق 

کسر می کند؟
٠9١١٠٠٠29۸4/ در نحوه توزیع هفته نامه بازنگری کنید تا کاغذ هدر نرود.

صبح صادق: برای ســال آینده برنامه ای به منظور هدفمند کردن توزیع برای 
طالبان اصلی هفته نامه خواهیم داشــت، اکنون به دنبال راهکارهای اجرایی 

آن هستیم. 
٠9١2٠٠٠72١7/ چرا سپاه به مدارک تحصیلی کارکنان خود اهمیت نمی دهد؟

صبح صادق: ادامه تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی در سپاه متناسب با ماموریت 
و با کسب مجوز صورت می گیرد. بطور طبیعی در مواردی که این نکات رعایت 

نشده باشد، کارکنان با مشکل روبرو می شوند.
٠9١2٠٠٠4٥۳٠/ لطفاً درباره رهبری و زندگانی ایشان هم مطلب بنویسید. سپاس فراوان 
٠9١۳٠٠٠۸47۸/ چرا برای برخی از کادر مبلغ دو میلیون ریال کمک معیشت با چهار 

نفر عایله واریز نشده؟ مالک چیست؟
صبح صادق: بر اســاس اعالم دولت این مبلغ به حقوق های زیر سه میلیون 

تومان تعلق می گیرد.
٠9١4٠٠٠١2۳9/ چرا وام مسکن بسیجیان کد ۸9 را پرداخت نمی کنند؟ 

٠9١4٠٠٠49٥9/ چرا ارشدیت های تحصیلی در سپاه اجرا نمی شود؟
٠9١۶٠٠٠9٥4١/ برای رد دیون بیت المال که احتمال می دهیم بر گردن مان باشــد، 

لطفاً یک حساب از طرف فرماندهی یا نمایندگی اعالم کنید.
٠9١4٠٠٠7۳4١/ اینجانــب یکی از پاســداران شــاغل مدتی اســت گرفتار بیماری 
صعب العالج سرطان هستم، متأسفانه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با بخشنامه جدیدش 
به جای اینکه در وضع وخیم موجود اقتصادی مرهمی بر درد دردمندان باشد، در حال 

پاشیدن نمک بر زخم گرفتاران است. 
٠9١4٠٠٠۳۸١۳/ چرا به جانبازان، آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس بازنشســته سال 

۸۶ سپاه، حق ایثار تعلق نمی گیرد؟
٠9١4٠٠٠9۶۸7/ ما بسیجیان کد ۸9 هستیم. اآلن دو ماه است بانک انصار جلوی وام های 
عضویت ما را گرفته است، چون بیشتر از 2٠ میلیون ضامن شدیم و نمی توانیم وام بگیریم. 
٠9١4٠٠٠٠٥9١/ خواهشمند است نسبت به پیگیری مشکالت کسر از حقوق از بانک 

انصار برای بسیجیان کد ۸9 پیگیری کنید که چرا صادر نمی شود؟ 
٠9١٥٠٠٠٠۳74/ با سالم، بنیاد تعاون تکلیف سهام ثامن را مشخص کنند. باتشکر
٠9١۶٠٠٠٥٥۶2/ چه موقع پاداش پایان خدمت بازنشستگان 9۶ پرداخت می شود؟

٠9١7٠٠٠١۶١١/ لطفاً گزارشی مفصل از تیپ واکنش سریع المهدی جهرم چاپ کنید. 
رزمندگان این تیپ دائم در حال مأموریت هستند.

٠9١۸٠٠٠۸٥99/ چرا نه پروژه مسکن راه اندازی می شود، نه وام مسکن ما را می دهند؟
٠9١۸٠٠٠۸۳٠2/ چرا ساتر به بسیجیان ۸9 چرا لباس نمی دهد؟

٠9١۸٠٠٠7۳4۶/ قبالً سامانه تلفنی حقوق و مزایا)نوای ماهیانه( فعال بود، ولی متأسفانه 
مدتی است قطع شده؟ شماره جایگزین ندارد؟

٠9۳۶٠٠٠١2۳9/ سال 9٥ در جبهه سوریه مجروح شدم، ولی هنوز نوبت کمیسیون 
بنیاد شهید بنده نشده است!

پیگیری: 1ـ با دو نفر از عزیزانی که مسائلی درباره پوشش رسانه ای زحمات 
در تیپ المهدی جهرم و قرارگاه جنوب شــرق داشتند تماس گرفته شد و 

هماهنگی الزم انجام گرفت.
2ـ مســائل و موضوعات مربوط به بانک انصار، نمایندگی ولی فقیه در سپاه و 
معاونت بهداشت و درمان سپاه که در پیامک های ارسالی وجود داشت با قید 

شماره ارسال کننده به مسئوالن مربوطه ارجاع داده شد. 

رویخط

 روایتی از »کاک ناصر« تا حاج عباس
کتاب »کاک ناصر« دومین کتاب از مجموعه کتب مردستان 
است که مؤسسه شــهید آوینی منتشر کرده است. »محمدعلی 
صمدی« نگارنده این کتاب در بخش اول با عنوان »کاک ناصر« و 
در بخش دوم با عنوان »عباس پسر کربالیی احمد« به روایتگری 
از شــهید ناصر کاظمی و شهید عباس کاظمی دست زده است. 
ناصر کاظمی متولد تهران اســت و در سابقه خود مبارزه با رژیم 
ستم شــاهی و تحمل زنــدان را دارد. وی پس از پیروزی انقالب 

اســالمی در سال ١۳٥۸ به عضویت سپاه پاسداران درمی آید و در چندین مأموریت عازم زابل، 
خرمشــهر و... می شود؛ ولی همگان او را با نام کردستان می شناسند. پس از مواجهه کاظمی با 
محمد بروجردی، فرمانده سپاه غرب کشور ارتباط تنگاتنگی میان این دو بزرگوار برقرار می شود 
و بروجردی مســئولیت های فرمانداری پاوه، فرماندهی سپاه پاوه و فرماندهی سپاه کردستان را 
در چند نوبت به او واگذار می کند. ناصر کاظمی با تغییر چهره و ظاهرسازی در هنگام معرفی و 
اعزام به پاوه به عنوان فرمانداری، به ضد انقالب نزدیک می شود و از این طریق ضربات مهلکی 
به آنها وارد می کند. از ویژگی های بارز وی می توان به ارتباط نزدیکش با مردم کرد و باور کردن 
ایشان اشاره کرد که بخش مهمی از خاطرات این کتاب از این ارتباط نزدیک حکایت دارد. در 

انتهای این بخش دو وصیت نامه از کاک ناصر درج شده است.
در قســمت دوم کتــاب روایت از عباس کریمــی، چهارمین فرمانده لشــکر 27 محمد 
رسول اهلل)ص( است. این قسمت که مختصرتر از قسمت پیشین است، با جریان تولد عباس آغاز 
می شــود و به ماجرای تولد و زندگی این شهید بزرگوار در دوران پیش از انقالب، درگیری های 
کردســتان و دفاع مقدس تا زمان شــهادت اختصاص یافته است. شهید عباس کریمی پس از 

شهادت حاج ابراهیم همت تا زمان شهادت، فرمانده لشکر 27 محمد رسول اهلل)ص( بود. 

اوایل مرداد ماه ١۳۶2 عازم جبهه شد؛ ولی این بار فرد قبلی 
نبود. تغییرات بســیاری در اخالق و چهره اش ایجاد شده بود. پس 
از عملیات های والفجــر 2 و ۳ فرماندهان برای مرخصی رفتن به 
نیروها فرصت دادند، گفتیم تو هم بیا مرخصی، اما او امتناع کرد و 
تا اجرای عملیات والفجر 4 ماند و در این عملیات شکارچی تانک 
شد و پیشتاز همه نیروها بر دشمن تاخت تا اینکه در همان عملیات 

به درجه رفیع شهادت رسید. 
به نقل از هم رزمان شهید حاصل زارعی

حاصل در ســال ١۳4٥ در خانواده ای کشــاورز در یکی از روستاهای تابع شهرستان گناوه 
به نام گاو سفید شهبازی چشم به جهان گشود. هنوز به بلوغ نرسیده بود که پدرش را از دست 
داد. در مراســم های ائمه اطهار شــرکت فعال داشت و همین امر هم سبب شد در فعالیت های 
انقالبی حضور یابد. ســال ١۳٥۸ به جزیره خارک رفت و در شرکت نفت مشغول به کار شد. در 
جماعت های مذهبی و انقالبی حضور فعالی داشت تا اینکه با شروع دفاع مقدس راهی جبهه ها 
شد. پیش از آن نیز در جزیره خارک طعم حمالت هوایی دشمن به تأسیسات نفتی را چشیده 
بود و در این جزیره در بسیج فعالیت می کرد. در عملیات های والفجر ١، 2، ۳ و 4 حضور داشت. 
در عملیات والفجر ١ در پســت مهندســی و تخریب فعالیت کرد و همین امر موجب تحوالت 
روحی در او شد. در عملیات های بعدی در سمت شکارچی تانک حاضر شد و از خود رشادت های 
فراوانی نشان داد تا اینکه در عملیات والفجر 4 در تاریخ 2۸ مهر ماه سال ١۳۶2 در جریان هجوم 
به تانک های دشــمن و بازپس گیری یکی از تپه ها هنگام انهدام تانک های دشمن در اثر اصابت 

ترکش به شهادت رسید و به دیدار معبود شتافت.

 پیشتاز همه رزمندگان بود

قبیلهعشقگلیازباغ

 حسن ابراهیمی/ معاونت مهندسی و 
پدافند غیرعامل سپاه طی گزارشی که در اختیار 
ما قــرار داده، آماری از فعالیت های این معاونت 
در زمینه ســاخت ابنیه های بسیج ارائه کرده که 
در هفته بسیج امسال آماده و تحویل واحدهای 
مربوطه شده است. در ادامه توجه شما را به این 

گزارش جلب می کنیم. 

حوزه های مقاومت و فضاهای ورزشی
بر اساس این گزارش، با هدف بهینه سازی 
ابنیه و ســاخت بناهــای مورد نیــاز یگان ها و 
واحدهای بسیج در ســال ١۳79 پروژه هایی در 
قالب ســاخت ســاختمان حوزه های مقاومت و 
فضاهای ورزشی برای ســال ١۳97 به معاونت 
مهندســی و پدافند غیر عامل سپاه واگذار شد 

که بر این اساس:
در بخش ساختمان های اداری 22١  واحد 
حوزه مقاومت با زیربنــای 2٠ هزار و ٥9۳ متر 
مربع ساخته شده و در هفته بسیج تحویل داده 
شــده اســت. همچنین در طی این مدت ١4۸ 

پایگاه مقاومت ساخته شده که هفت هزار و 4٠٠ 
متر مربع زیربنا داشته و تحویل داده شده است. 
در بخش ورزشــی در مجموع 27١ فضای 
ورزشی ساخته شــده که به تفکیک؛ ١١ سالن 
ورزشــی 9 دی با زیربنای 47١۸ متر مربع، یک 
زورخانه با زیربنای ۳9٥ متر مربع و 2۶٠ سالن 
ورزشی صالحین با زیربنای 29 هزار و ١77 متر 
مربع بوده است که همگی در هفته بسیج تحویل 

داده شده است.
بر این اســاس، در بخــش ابنیه حوزه های 

مقاومــت به تفکیک حوزه های مقاومت بســیج 
محالت و بســیج اقشــار، ١94 ساختمان حوزه 
مربوط به بســیج محالت و 27 ســاختمان هم 
مربوط به بسیج اقشــار بوده است. مجموع این  
22١ حــوزه مقاومت با زیربنای 2٠ هزار و ٥9۳ 
و مبلغی بیش از ١۸ و نیم میلیارد تومان ساخته 

شده است.  

افزایش سرانه فضای ورزشی کشور
امــا در موضــوع باالبردن ســرانه فضای 

ورزشی در بســیج مبتنی بر برنامه های تربیتی، 
در بحث زیرساخت های ورزشی برای برنامه های 
صالحیــن، 2۶٠ ســالن ورزشــی صالحیــن با 
استانداردهای تعریف شــده، احداث و در هفته 
بســیج تحویل بهره بردارها شده است. همچنین 
در زمینه ســالن های ورزشی 9 دی که موضوع 
اســتفاده کنندگان آن بــا ســالن های صالحین 
متفاوت است، ١١ سالن مبتنی بر استانداردهای 
تعریف شــده احداث و تحویل داده شده است. 
یک زورخانه نیز با کالس متوســط برای ناحیه 
مقاومت بســیج یزد ساخته شده است که ۳9٥ 

متر مربع زیربنا دارد. 
در مجموع، 272 ســالن ورزشــی ساخته 
شده که زیربنای ساخته شده بیش از ۳4 هزار و 
29٠ متر مربع اســت که مبلغی در حدود ١9 و 
نیم میلیارد تومان صرف ســاخت آن شده است. 
قابل ذکر است که این حجم از زیربنای ورزشی 
به عنوان زیرســاخت های ورزشی نقش بسیاری 
 در باال بردن ســرانه فضای ورزشــی کشور هم 

داشته است.

 گزارشی از پروژه های افتتاح شده معاونت مهندسی سپاه در بسیج

سرانه فضای ورزشی کشور افزایش یافت

 در آیین تجلیل از راویان نهضت خاطره گویی دفاع مقدس تأکید شد

توجه به محتوا، سالمت و گسترش روایت ها
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طی  امیــدی/  مهدی   
دوره های گوناگون سابقه تلویزیون، 
تقریباً تمامی صاحب نظران رسانه 
متخصصــان  و  کارشناســان  و 
برنامه ســازی در تلویزیون، بر این 
موضوع وحدت نظر داشته و دارند 
که رسانه ملی در برنامه های سیاسی 
و پخش اخبار، تسامح و تساهلی در 
خدمت به اهداف خرد و کالن نظام 
ندارد و کمتر پیش می آید از اصول، 

کوتاه بیاید. 
دوره زمانی و نمودار سازمانی 
و تشکیالتی تأمین کننده بخش های 
خبری و سیاسی، از بدو به کارگیری 
نیرو تا رفتــن برنامه روی آنتن، با 
حساسیت الزم طی می شود. )نه در 
حد آرمانی، بلکه تا حدودی که قابل 
دفاع باشد( برای نمونه: »دروازه بانی 
خبر« به درستی و براساس قواعد 
انجام می شــود، نظر فردی، محلی 
از اعراب ندارد، ســلیقه در فرم و 
ساختار معنا می یابد، رابطه محکوم 
و ضابطــه حاکم اســت، تخصص 
احترام دارد، ســواد و تجربه مهم 
شمرده می شود، تعهد و وفاداری به 
اصول اهمیت دارد، اشراف نیروها بر 
حوزه کاری شان در حد الزم وجود 
دارد، رفیق بازی ناپسند است، خنثی 
بودن معنا نــدارد، خرید و فروش 
طــرح و برنامه ای در کار نیســت، 
آنتن معامله نمی شــود، البی برای 
گرفتن کار وجود ندارد، پسرخاله و 
دختر عمو را بدون آزمون و امتحان 
وارد پروژه نمی کنند، برنامه را یکی 
نمی گیرد، اما با پورسانت)!(دیگری 
اجرایش کند، شورای تصویب طرح 
برنامه از افراد بی تعهد خالی است، 
حمایت کننده هــای مالــی قدرت 
تغییــر محتوا ندارند، مشــارکتی 
در تولید نیســت، سفارش و هدیه 
کارساز واقع نمی شود و... نمونه های 
مهم دیگری کــه اگر بخواهیم در 
یک جمله خالصه کنیم، می شود: 
»گزینش و به کارگیری درســت 

نیروها«. 
اما این سؤال مطرح است که 
چرا تمــام ویژگی های مثبتی که 
در بخش های سیاســی و خبری 
صداوســیما جریان دارد در دیگر 
بخش ها، به ویــژه در حوزه تولید 
برنامه هــای ســرگرم کننده دیده 
نمی شود؟ یعنی اغلب شاخص هایی 
کــه در بنــد پیشــین دربــاره 
جنبه های رو بــه جلوی مدیریت 
برنامه برشــمردیم، در حوزه های 

سرگرم کننده معکوس است! 
ایــن در حالی اســت که در 
از فیلم ها  انواع دیگر برنامه سازی، 
و ســریال ها گرفته تا مسابقات و 
ســرگرمی و برنامه های با حضور 
میهمانــان )که نمونه های اخیر به 
اپیدمی رسیده است( و... از آنجا که 
تأثیر درازمدت دارد، مدیران بهای 

حداقلی برای آنها قائل نیستند. 
بــه نظر می رســد کــه اگر 
صداوســیما در زمینــه ســاخت 
سریال ها و برنامه هایی که با حضور 
سلبریتی ها و بازیگران مشهور اجرا 
حساسیت های  همان  می شــوند، 
محتوایی و ســاختاری بخش های 
خبری و سیاســی را اعمال کند، 
کشــورمان  در  فرهنگی  فضــای 

متفاوت خواهد شد.

مدار نامتوازن!
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 سنِگ صبور
او حرف ها داشت برای گفتن

اما نگفت
سفره دلش را برای کسی باز نکرد

زبان به دهان گرفت و
سکوت پیشه کرد

او حرف هایــش را گذاشــته بود به 
وقتش

و برای اهلش...
برای گوشی مستمع

برای کسی که دل بدهد به دلش
و صبورانه بنشیند پای حرف هایش

گفتی؛ مگر می شود
دل باشد و دلجو نه؟

حرف باشد و سنگ صبور نه؟
گفتم؛ نه نمی شــود... اما کمی صبر 

کن!
کسی را می شناسم که اگر قدم رنجه 

کند و بیاید
سفره دلت را که هیچ

رازهای سر به مهرت را پیش رویش 
می گشایی

او یک مونس ناب است
که اگر بیایــد دیگر هیچ ناگفته ای 

نمی ماند...
سنگ صبور اهل زمین!

بیا که به وجودت سخت محتاجیم

حسنختام

صادقانهصبحانه
تلخند

 خوش گمانی به خدا
فرمودند:  امام رضا)علیه السالم( 
هر کس به خدا خوش گمان باشــد، 
خداوند مطابِق گمان او، با وی رفتار 
می کنــد و هــر کس بــه روزِی کم 
راضی باشد، خداوند عمل کم را از او 
می پذیــرد و هر کس به روزی حالل 
اندک خشنود باشد، هزینه زندگی اش 
سبک می شود و خانواده اش در نعمت 
خواهند بود و خداوند او را از بیماری و 
درمان دنیا آگاه می کند و به سالمت 
از دنیا بــه خانه ســالمت )آخرت( 

بیرون می بَرد.
اصول کافی، جلد۸، 
صفحه347

حرفتوحرف

کشکیات

دور زدن با رعایت حق اقوام!
طرح ممنوعیت انتصاب اقوام درجه یک و دو مســئوالن به مشاغل دولتی، 
در مجلس تدوین شده است. عده ای در تالشند این طرح به تصویب نرسد. البته 
عده ای هم در فکر اینند که چطور این طرح را دور بزنند. برای این عده اخیر، به 

چند مورد راه دور زدن قانون مذکور اشاره می کنیم: 
شناسنامه   المثنی: بعضی از مسئوالن برای اینکه فرزندشان از خدمت به مردم 
جا نماند، فامیلی خودشان یا فامیلی فرزندشان را عوض می کنند. در این صورت، 
هیچ وقت شامل این طرح ممنوعیت انتصابات اقوام درجه یک و دو نمی شوند و 
هر کجا بخواهند می توانند اقوام شان را از درجه یک تا هرچند تا استخدام کنند.

آلزایمر: بعضی از مسئوالن ممکن است برای مدتی دچار آلزایمر شوند؛ یعنی 
خودجوش به دکتر مراجعه کرده و به دکتر می گویند من را آلزایمری کن! دفترچه 
بیمه شــان را هم می دهند تا دکتر برای شان قرص تجویز کند تا اگر مجلس این 
طرح را به تصویب رســاند و نظارت ها شــروع شد، دفترچه   بیمه را نشان بدهند 
و از هرگونه نســبتی با هر کسی اظهار بی  اطالعی کنند. در عین حال، هر قوم و 

خویشی را که دوست داشتند، استخدام کنند.
حق  الزحمه: اصاًل بعضی مسئوالن نیازی به انتصاب رسمی اقوام خود ندارند و 
می توانند اقوام شان را در هر جا که می خواهند به صورت قراردادی به کار بگیرند؛ 
یعنی حقوق یک فرد رســمی را به یک فرد قراردادی بدهند. اینطوری نه سیخ 

می سوزد نه کباب! نه قانونی دور زده شده و نه اقوام بیکار می مانند!
فاطمه جواهری

شــمالی ورزنده/   رسول   
در آســتانه چهلمین ســال پیروزی 
با  انقالب اسالمی هستیم.  شکوهمند 
وجود موفقیت و پیشرفت های کشور در 
حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، 
نظامــی، عمرانی، کشــاورزی، علمی، 
روابط خارجی، فرهنگی و هنری، اما این 
توفیقات در کمتر فیلمی بازتاب یافته 
است! حتی در زمینه تولید آثار انقالبی 
و سیاسی نیز توفیق چندانی نداشته ایم.

اگرچــه در ســال های اول پس 
تولیدات هرچند  انقــالب  از پیروزی 
اندک، اما خوبی در سینمای سیاسی 
دهه شصت داشتیم، اما این فیلم ها به 

همان سال ها خالصه شدند. 
آنهایی کــه آن دوران انقالب را 
تجربه کرده اند، به خوبی به یاد دارند 
که مــردم و عالقه مندان به ســینما 
بــه نوعی دغدغه  تماشــای فیلم های 
سیاسی را داشتند و ترجیح می دادند 
بیشتر فیلم های سیاسی خارجی مانند 
نبرد الجزایــر را روی پــرده نقره ای 
سینما ببینند و البته تهیه کنندگان و 
فیلمسازان ایرانی هم گرایش انقالبی 
داشتند و این سبب می شد به سمت 
تولید فیلم های سیاسی و انقالبی بروند.  
اما آغــاز جنگ تحمیلی موجب 
شد هنرمندان انقالبی بیشتر به سوی 
تولید آثار دفاع مقدســی بروند و در 
عمل، ســینمای سیاسی و انقالبی به 
محــاق رفت. همچنین در دهه هفتاد 
که دهه سازندگی کشور لقب گرفت، 
سازندگان فیلم های سینمای ایران به 
تولید آثار ملودرام تمایل یافتند. در این 
دوره تقریباً طوالنی بیشتر، خانواده ها 
تماشاگر فیلم های سینمایی بودند؛ چرا 
که اکثر فیلم هایــی که در این مدت 
ساخته شــد در موضوعات اجتماعی، 
کــودک و خانواده بود. این موضوعات 
تقریباً به نیمه دوم دهه هشــتاد هم 

کشیده شد و بیشتر فیلم های سینمایی 
ما در قالب سوژه های اجتماعی، طنز، 
خانواده، کودک و مشکالت جامعه بود. 
اگر نگاهی به روند سینمای ایران 
در دهه های هشــتاد و نود بیندازیم، 
می بینیم که سینمای ما کم کم به سوی 
سینمای طنز رفت؛ سینمایی که به زعم 
اما  یافت،  سازندگان شان کمدی لقب 
موضوعات مطرح شده در آنها سخیف 
و لوده اســت، به طوری که بسیاری از 
پیشکســوتان و هنرمندان برجسته را 
نگران و ناراحت کرده است. به هرحال 
طی این دوره متأســفانه نــه تنها از 
سینمای خوب اجتماعی و خانوادگی و 
طنز واقعی خبری نیست؛ بلکه تاکنون 
و پس از گذشت سال ها از انقالب دیگر 
از آن سوژه های ناب انقالبی، سیاسی و 
اجتماعی نیز خبری نیست. متأسفانه 
در مسیر برگزاری جشنواره فیلم فجر 
هم شــاید تنها یکی دو فیلم انقالبی 
و سیاســی )قالده های طال و روباه( را 

بتوانیم در البه الی آثار ببینیم و بس.
امــا واقعاً چرا تولیــد فیلم های 
سیاسی و انقالبی در سینمای ما بسیار 
کم شده و چرا سازندگان آثار سینمایی 
دیگر به تولید چنین فیلم هایی رغبت 

نشان نمی دهند؟ حتی متأسفانه برخی 
از تهیه کنندگان و کارگردان های ما رو 
به عقب حرکت کرده و به سمت ساخت 
آثاری با رنگ و بوی فیلم فارسی رفته اند 
و با همان نگاه سینمای پیش از انقالب 

در مسیر سینما حرکت می کنند! 
یا متأسفانه بسیاری از بازیگران و 
هنرپیشه های سینمای ما دوست دارند 
هنرپیشه های  همان شخصیت های  با 
فیلم فارسی در سینمای پس از انقالب 
ظاهر شــوند. اگر نگاهی به پوسترها 
و اســامی فیلم های ســینمای ایران 
بیندازیم، متأســفانه اســامی و واژه ها 
خبر از همان نام و نشان های سینمای 
طاغوت دارد که به نوعی ســعی دارند 
نســل جدید و انقالبی ما را به راحتی 
با آن واژه ها و فرهنگ پیش از انقالب 
پیوند دهند. به بیانی صریح باید گفت، 
نه تنها حرکتی جدی برای ســاخت 
فیلم های سینمایی سیاسی و انقالبی 
صورت نمی گیرد؛ بلکه شــاهد تولید 
آثاری سخیف و دور از شأن ملت انقالبی 
ایران هســتیم که درصدد ضربه زدن 
به فرهنگ اســالمی و ایرانی هستند. 
به راســتی چرا نباید نظارتی درست و 
منطقی برای رعایت تعادل و توازن در 

سینما برقرار باشد تا ضمن ممانعت از 
بازتولید ســینمای طاغوتی، آثاری در 
موضوعات دیگــر، ازجمله خانوادگی، 

سیاسی و انقالبی هم ساخته شود.  
متأســفانه طی دهه های هشتاد 
و نود شــاهد آثاری در سینمای ایران 
بوده ایم که هیچ  ســنخیتی با فرهنگ 
ما ندارد. در واقع، شاهد ورود فرهنگ 
لودگی و بی بندوباری در سینمای ایران 
هســتیم که در جهــت همان تهاجم 
فرهنگی است، چون این گونه فیلم ها 
کاری بــا فرهنگ اصیــل ما می کنند 
که تا ســال ها نتوانیــم آن را جبران 
کنیم. به راســتی چه کسی مسئول 
پاسخگویی به این همه هجمه فرهنگی 

در سینماست؟  
اکنون این سؤال مطرح است که 
چرا در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی در زمینه ساخت فیلم های 
سیاســی و انقالبی و با این مناسبت 

اقدامی نشده است!
کشــور انقالبــی مــا امــروز از 
شخصیت های فراوان سیاسی و انقالبی 
موفقی که در مسیر چهل ساله انقالب 
تالش فراوانی را بــرای اعتالی ایران 
اسالمی انجام داده اند، برخوردار است؛ 

کسانی که می توانند قهرمانان واقعی 
سوژه های سینمایی در سطح جهانی 
شــوند. اما متأسفانه هیچ اثری از این 

قهرمان ها در فیلم های ما نیست! 
نسل جوان امروز ایران اسالمی که 
دوران انقــالب و دفاع مقدس را درک 
نکرده باید در قالب آثار سینمایی با افراد 
مطرح سیاسی و انقالبی کشور در قالب 
تولیدات سینمایی آشنا شود و بداند که 
در چه کشوری زندگی می کنند. چرا که 
اگر ما بتوانیم با آثار انقالبی و سیاسی، 
نسل جوان و پویای امروز ایران اسالمی 
را در جریان رخدادهای کشورمان قرار 
دهیم، بســیاری از مشکالت مان حل 
خواهد شد. بنابراین ضروری است که 
ســازندگان و تهیه کنندگان سینما به 
سمت سینمای سیاسی و انقالبی روی 
بیاورند؛ چرا که نسل امروز جامعه ما که 
بیشترشان جوان و تحصیلکرده هستند 
به آگاهی و اطالع رسانی از طریق زبان 

سینما نیاز دارند.
واالی  ارزش هــای  و  وجاهــت 
سینمای ایران در به نمایش گذاشتن 
آثار طنز لــوده و نمایش بی بندوباری 
نیست؛ بلکه سینمای ایران باید در پی 
نشــان دادن ارزش هایی باشد که در 
راستای فرهنگ اصیل انقالبی ماست. 
بــه هرحال امیدواریــم به بهانه 
چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب 
اســالمی نگاه جدیدی بــه خلق آثار 
انقالبی و سیاســی شود و مسئوالنی 
که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
دست اندرکار هستند به این امر توجه 
کنند. جامعه ما به آثار سینمایی انقالبی 
و سیاسی نیاز دارد و این فقط و صرفاً 
مربوط به یک قشــر خاص از جامعه 
نیست؛ بلکه همه قشرهای جامعه ما 
امروز جســت وجوگر و پیگیر مسائل 
فیلم های  بنابراین سازندگان  هستند. 
سینمایی باید در این مسیر گام بردارند.

تأملی در فراز و فرودهای هنر هفتم در چهل سالگی انقالب

خلع سالح سینمای سیاسی و انقالبی

 پله ترقی
سنگ در بیابان بی ارزش است،

ولی اگر از آن سنگ پله بسازی، سبب ترقی 
می شود...

اشتباهات موجب ناراحتی می شود
ولی اگر آنها را پله خودت کنی، به موفقیت 

خواهی رسید
اگر به هدفت یقین داری، از اشتباهات هراس 

نداشته باش
هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه 

ساده بوده است
مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید
مهم آینده شماســت و چیــزی که به آن 

خواهید رسید...

نشان درجه یک شعر آیینی 
برای احمد علوی

چهل و پنجمین شب شاعر پاسداشت 
شاعر آیینی احمد علوی در نخلستان اوج 

برگزار شد.
در ایــن مراســم جــواد حیــدری، 
مدیرعامل مجمع شــاعران اهل بیت)ع(، 
صداقت را مهم ترین ویژگی شــعر احمد 
علوی نامید. احمد بابایی شاعر آیینی نیز 
با برشمردن ویژگی های احمد علوی وی را 
شــاعر حرفه ای خواند که طمع و هوس از 
آثار او دور مانده است. ناصر فیض هم گفت: 
»دو دهه اســت احمد علوی را می شناسم 
و به جرئت می گویم شــعر و بیت سستی 
از این شاعر ندیده ام.« پایان این مراسم با 
تقدیر از احمد علوی و همسرش به پایان 
رسید و مجمع جهانی شاعران اهل بیت)ع( 
نشــان درجه یک خود را به این شاعر اهل 

قم اهدا کرد.

آغاز یک تجربه جدید
 در شبکه کودک

در مراسمي با حضور محمد سرشار، 
مدیر شــبکه کودک، مرحله تولید اولین 
فصل مجموعــه پویانمایي »ببعي« در 2۶ 
قســمت 7 دقیقه اي شروع شــد. سرشار 
در این مراســم گفت: »این نخســتین بار 
است که رئیس سازمان صداوسیما، اجازه 
انیمیشن سازي را به شبکه کودک داده است 
و امیدواریم شــبکه از این آزمون سربلند 
بیرون بیاید.« مدیر شــبکه کودک افزود: 
»کانال پویا وارد چالش دشوار براي تولید 
١۸2 دقیقه پویانمایي کات اوت در ۶٠ روز 
مي شود تا از 2٥ بهمن ماه سال جاري پخش 
آن آغاز شــود.« پویانمایــي »ببعي« ویژه 
بینندگان خردسال است که شیوا حاجیاني 
و مهدي مداحي گیوي نوشته اند و حسین 
محمدمهدي  و  کارگردانــي  صفارزادگان، 
مشکوري، تهیه کنندگي آن را برعهده دارند.

پای »بچه مهندس«
 به تلویزیون باز می شود

شــبکه دو پس از اتمــام مجموعه 
»بی قرار«، فصــل دوم »بچه مهندس« را 

روی آنتن می برد.
داستان ســریال »بچه مهندس« در 
تاریــخ معاصر و در ســه مرحله کودکی، 
 نوجوانــی و جوانــی شــخصیت اصلــی 
پســری  زندگــی  و  می شــود  مطــرح 
را روایــت می کنــد کــه در کودکی رها 
بــزرگ شــده پرورشــگاه  در  و   شــده 

 است. 
مرحله اول ســریال »بچه مهندس« 
به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی 
ســعید ســعدی در ایام رمضان ســاعت 
 2١:۳٠ از شــبکه دو ســیما پخش شــد

 و حــاال پــس از ســریال »بی قــرار« 
 بــا همین کنداکتــور دوبــاره روی آنتن 

خواهد رفت.

رونمایی از مستند
 نویسنده مشهور

مستند پرتره »متولد آذر« با محوریت 
زندگی مرتضی سرهنگی، نویسنده متعهد 

ادبیات دفاع مقدس رونمایی شد.
حسینی، کارگردان این مستند گفت: 
»حــدود ١١ ســاعت مصاحبه بــا آقای 
ســرهنگی ضبط کردیم که البته مراحل 
تولید این مستند بسیار زمان بر بود و تنها 
برای تدوین ١۸ دقیقه ابتدایی مستند، چهار 
ماه زمان صرف شد و بارها اصالح شد تا به 

چیزی که مدنظرمان بود، رسیدیم.«
کارگردان مستند پرتره »متولد آذر« 
با اشاره به مخالفت سرهنگی با ساخت این 
مستند، ادامه داد: »این فیلم شرح مرتضی 
ســرهنگی است و مدح و تعریف ایشان را 
در این مســتند نمی بینید. از آنجا که قرار 
نبود مدح ایشان باشد، بیشتر مصاحبه ها و 
روایت ها را با خود سرهنگی انجام داده ایم.«

»اندیشه سیاسی آیت اهلل سیدعلی خامنه ای« خواندنی شد
کتاب »اندیشــه سیاسی آیت اهلل سیدعلی خامنه ای« با همت مؤسسه فرهنگی ـ هنری مرکز 

اسناد انقالب اسالمی منتشر شد.
به گزارش فارس، تازه ترین اثر مؤسسه فرهنگی ـ هنری مرکز اسناد انقالب اسالمی با عنوان 
»اندیشــه سیاسی آیت اهلل سیدعلی خامنه ای« روانه بازار نشر شد. این اثر از دریچه اندیشه رهبر 
معظم انقالب اسالمی، با زمینه ای کاماًل واقع بینانه، مفاهیم فرد، جامعه، فرهنگ، حاکم و حکومت را 
تعریف کرده و سپس چگونگی ارتباط آنها در ساخت جامعه اسالمی را شرح داده است. چنانکه در 
پیش گفتار کتاب حاضر آمده، در این کتاب سعی شده است منظومه اندیشه سیاسی آیت اهلل العظمی 
ســیدعلی خامنه ای ترسیم شــود. نگاه منظومه ای برآمده از ویژگی های سیاسی ایشان است. به 
تعبیر ســاده، می توان ســه مرحله را در بیان و توضیح اندیشه سیاسی رهبر معظم انقالب ترسیم 
کرد: مرحله مبانی، مرحله ساختار و مرحله حرکت. گفتنی است، کتاب »اندیشه سیاسی آیت اهلل 
سیدعلی خامنه ای« در ۳44 صفحه و با شمارگان ١٠٠٠ نسخه چاپ و روانه بازار نشر شده است.

 پیش تولید سریال حضرت موسی)ع( آغاز شد
مرحله پیش تولید سریال »الف وی ژه« حضرت موسی)ع( در نشست صمیمانه رئیس سازمان 
صداوســیما با معاون سیما، رئیس مرکز ســیما فیلم و تهیه کننده و کارگردان این سریال به طور 
رسمی آغاز شد. در این جلسه که در محل حوزه ریاست سازمان صداوسیما برگزار شد، عبدالعلی 
علی عسگری گفت: »سریال حضرت موسی)ع( باید با بهترین کیفیت در تاریخ تلویزیون ایران ساخته 

شود؛ چرا که این موضوع رقبای زیادی دارد و ما باید از همه پیشی بگیریم.«
دراین جلسه که مرتضی میرباقری معاون سیما، حسین کرمی رئیس مرکز سیما فیلم،  سیداحمد 
میرعالیی تهیه کننده و جمال شورجه کارگردان سریال حضرت موسی)ع( نیز حضور داشتند، قرارداد 
تولید این سریال به امضا رسید و همچنین گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در مرحله صفر 

پروژه و برآورد تولید، به رئیس سازمان صداوسیما ارائه شد.
 در این گزارش به نهایی شــدن نگارش 44 قســمت از این سریال ٥2 قسمتی اشاره شد که 

حجت االسالم سعید بهمن پور با ساختاری جذاب و قوی نوشته است.

اخبارفرهنگی
کتیبهسبز

 مشت خیانت وا شد
قصه تلخ است چه تلخ است! بگویم یا نه؟

صبرتان می رود از دست! بگویم یا نه؟
قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد
کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد

آتش فتنه چنان شد که خدا می داند
آن قدر دل نگران شد که خدا می داند

و خدا هست و هر آن چیز که از وی باقی است
فتنه خاموش شد اما نهم دی باقی است

قصه آن بود که یک طایفه درویش شدند
جانماز آب کشان عاقبت اندیش شدند

داشت آن طایفه هر چند صدایی دیگر
آب می خورد ولی فتنه ز جایی دیگر
آری آن صدرنشیناِن بنی صدر شده

خویش را قدر ندانسته و بی قدر شده
گاه از این سوی سخن گاه از آن سو گفتند

هر چه گفتند در آن رو دو پهلو گفتند
چشم ما در پی این حادثه چون کارون بود

بد به دل راه ندادیم ولی دل خون بود
مگر این نغمه ز نای شهدا جاری نیست؟

مگر این زمزمه در خون خدا جاری نیست؟
که سکوت من و تو وقت خطر جایز نیست

کوفه کوفه است ولی ترک سفر جایز نیست
این چنین است که ما بیرق و پرچم داریم

هر چه داریم من و تو ز محرم داریم
این چنین است که ایران همه عاشورا شد

با سر انگشت دعا مشِت خیانت وا شد

جوادمحمد زمانی
شاعر

زوال آمریکا
تند رفتی، حال درگیر سرازیری شدی

با خود بی بّته ات، مشغول درگیری شدی
متن هایت را نمی خواند کسی در صفحه ات

الجرم مجبور به توئیت تصویری شدی
گردنت را بسته اسرائیل با زنجیر خود

از همین  رو شهره به مجنون زنجیری شدی
دسته اش را هم بریده چاقوی داعش، تو هم

مثل خر اندر ِگِل این قوم تکفیری شدی
بس که با آل سقوط گاو، در یک آخوری
مثل او درگیر این امراض واگیری شدی!

آنقدر دوشیده ای این گاو مادرمرده را
خشک شد، اما تو از پا تا سرت شیری شدی

هست پیگیرت زوال فوری و فوتی، گلم!
بس که هر جا شر به  پا شد، گرم پیگیری شدی

فهیمه انوری


