
1ـ ویدئویی از نماینده ای در فضای مجازی منتشــر شــد که در آن ویدئو این 
نماینده مجلس درخواستی خارج از ضوابط اداری از کارمند گمرک دارد، اما کارمند 
در برابر خواسته وی مقاومت می کند، این نماینده مجلس در واکنش، با کلماتی زشت 
و لحنی توهین آمیز بــا این کارمند برخورد می کند و یکی از مراجعه کنندگان نیز با 

عصبانیت او را از محل وقوع این اتفاق بیرون می کند.
2ـ از چند روز پیش خبری در فضای مجازی و برخی رســانه ها دست به دست 
می شــود که حکایت از مسئله ای اخالقی منتسب به یکی از نمایندگان مجلس دارد 
که در کانون توجه رسانه های ضد انقالب قرار گرفته و آن را مستمسکی برای هجمه 
علیه جمهوری اســالمی ایران قرار داده است. حاشیه های منتسب به این نماینده به 
دلیل انتساب به برخی نهادهای انقالبی در گذشته و نمایندگی مجلس به پروژه جدید 
عملیات روانی دشــمنان علیه نظام تبدیل شــده تا بر بی اعتمادی مردم به مسئوالن 

بیشتر دامن بزنند.
مــوارد پیش گفته در هفته ها و روزهای اخیر رخ داده اســت، می توان ماجرای 
ورود غیرقانونی یکی از نمایندگان مجلس به محوطه فرودگاه در ســال گذشته را به 
آنها افزود که وقتی با ممانعت مأموران مواجه شد، با تغییر مسیر، از الین کناری وارد 
ترمینال می شود، اما در حین این تغییر مسیر و حرکت به سمت پارکینگ، نماینده 
مذکور به مأمور راهور مســتقر در محل توهین کرده و این مأمور نیز دستور توقف و 
ارائه مدارک می دهد، اما خودرو بدون توقف و توجه به دستور پلیس، به راه خود ادامه 

می دهد و به صورت مأمور راهور سیلی می زند...
حواشی فوق مربوط به چند نماینده مجلس است که بازتاب آن در افکار عمومی 
صحنه ای ناخوشایند از رفتار برخی وکالی ملت و کسانی که به فرموده امام راحل)ره( 
در خانه ملت که عصاره فضائل آنهاســت، گرد هم آمده اند را در رســانه ها پیش روی 
مردم قرار داده و بهانه ای شــده برای کســانی که با بودجه های میلیاردی دشمن در 
پی بی اعتبار کردن مســئوالن و کارگزاران نظام اسالمی و به تبع آن سلب اعتماد از 
جمهوری اسالمی هستند تا از این طریق پروژه جنگ روانی خود را به نتیجه برسانند.
ســوای آنکه این گونه رفتارها از سوی نمایندگان مجلس یا مسئوالن و مدیران 
کشور در هر نهاد و سازمانی نکوهیده است و با شرایط و روحیه خدمتگزاری به مردم 

سازگاری ندارد؛
 اوالً، در اوضاع خطیر و حساس فعلی که نظام اسالمی توأمان با جنگ اقتصادی 
و جنگ رســانه ای دشمن مواجه اســت، باید هوشیار بود که دشــمنان ملت ایران 
دغدغه ای جز ضربه زدن به حیثیت و اعتبار نظام اسالمی ندارند و توجه ویژه آنها به 
چنین موضوعاتی به هیچ وجه به منزله نگرانی شان از حاشیه های ایجاد شده یا احیاناً 
تضییع حقوق کسی در این گونه موارد نبوده و نیست؛ بلکه آنها از کمترین مورد سوء 

با بزرگ نمایی علیه نظام اسالمی استفاده می کنند. 
ثانیاً، جمهوری اسالمی و دستگاه های مسئول به ویژه قوه قضائیه با توجه به اهمیت 
اصول دینی و حقوق شهروندی در چنین مواردی باید بدون مصلحت اندیشی، به تخلفات 
احتمالی رســیدگی و واقعیت ماجرا را برای افکار عمومی تبیین و تشریح کنند و در 
صورت اثبات جرم، با متخلفان در هر لباس و جایگاهی با اشد مجازات برخورد کنند. 
نحوه مواجهه جمهوری اسالمی به عنوان یک نظام برآمده از دل مردم در طول 
سال های گذشته به ویژه در موضوع مفسدان اقتصادی در ماه های اخیر هم نشان دهنده 
این واقعیت است که نظام اسالمی با احدی عقد اخوت نبسته و نسبت به کسانی که 
شأن و منزلت جایگاه  خود را در ساختار مدیریتی کشور رعایت نکنند، برخورد قاطع 
خواهد کرد. نباید اجازه داد حیثیت و آبروی نظام هزینه افراد، جریان ها یا تشکل های 
سیاسی شــود؛ چرا که به فرموده بنیانگذار جمهوری اسالمی؛ »حفظ نظام از اوجب 
واجبات اســت.« و حفظ آبرو و اعتبار آن نیز بر حفظ آبروی همه اولی اســت که این 
امر در وهله بعد می تواند جلوی بهره برداری سیاســی و رســانه ای بوق های تبلیغاتی 

دشمن را نیز سد کند.

 آزمون اخالق در کالس برجام
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در نظام دینی مبتنی بر اندیشه یگانگی دین و سیاست، اخالق جزء 
تفکیک ناپذیر از سیاست است. بر این اساس، اخالق سیاسی که منظور 
همان اخالق کارگزاران در نظام اسالمی است، با آموزه های دینی تعریف 
شده و شاخصه هایش مشخص می شود. اخالق آن کیفیت نفسانی است 
که نمایانگر فضیلت ها یا رذیلت های شکل دهنده سیرت انسانی می باشد. 
در واقع، بایسته های اخالق سیاسی، آن فضیلت هایی محسوب می شوند 
که بر اساس معارف اســالمی، کارگزاران در جمهوری اسالمی ایران در 
هر ســطح و جایگاهی باید از آن برخوردار باشند. شرح صدر، عدالت، 
امانتداری، حق پذیری، نقدپذیری و راستگویی، از مهم ترین و اصلی ترین 
این بایسته ها است. »صدق« یا »راستگویی« کارگزاران در نظام جمهوری 
اسالمی ایران، از معیارهای اصلی برای سنجش میزان وفاداری و پایبندی 
آنان به ارزش های اسالمی و حقوق مردم است. از حقوق اصلی مردم آن 
است که، هرگاه مسئوالن در نظام دینی با آنان سخن می گویند، به جز 
راســت و واقعیت نگویند. البته، گفتن هر واقعیتی برای مردم در حوزه 
حکومت داری، ضرورت ندارد؛ امــا دروغ گفتن به مردم با هدف تأمین 
منافع فردی و گروهی، هم هیچ توجیهی نداشــته و از رذایل اخالقی 
به شــمار می  آید. از پیامدهای این نوع رفتار ناپســند سیاسی و مغایر 
با آموزه های دینی و بایســته های اخالق سیاسی، بدبین شدن مردم به 
جمهوری اســالمی و بی اعتماد شدن آنان به کارگزاران نظام است. این 
پیامد، خسارتی بزرگ و جبران ناپذیر است و نمی توان به راحتی از کنار 
آن عبور کرد. از وجوه تمایز بین نظام دینی و نظام های سیاسی رایج در 
غرب، جایگاه و نقش آفرینی اخالق در حوزه سیاست است. دروغگویی 
دولتمردان به مردم در نظام های سیاسی غربی، پشتوانه تئوریک داشته، 
در چارچوب اندیشه سیاسی افرادی چون ماکیاول توجیه پذیر است، اما 
در نظام سیاسی اسالم که هدف، هدایت و تعالی انسان ها و اصالح  و تدبیر 
امور آنان است؛ دروغ کلید دیگر گناهان و دوزخ بوده، با هدایت، اصالح 

و تدبیر امور در تعارض است.
انقالب اسالمی دارای آرمان بزرگ تمدن سازی اسالمی و فراهم کردن 
تمامی شرایط برای رسیدن به حیات طیبه است. در روند تکاملی حرکت 
انقالب اســالمی به سوی این آرمان  بزرگ، دولت سازی اسالمی جایگاه 
ویژه ای دارد. مرحله ساخت دولت اسالمی برای دستیابی به یک جامعه 
کاماًل اسالمی، ضروری و اجتناب ناپذیر است. دولتمردان و کارگزاران در 
جمهوری اسالمی، نمی توانند انتظار رفتار اسالمی از مردم داشته باشند، 
در حالی که خود مقید و ملتزم به رفتار کاماًل اسالمی نیستند. نمی توان 
اخالقی شــدن جامعه را به انتظار نشست، اما خود در جایگاه دولتمرد 
اخالقی نبود. متأسفانه سالیان طوالنی است که در ساخت دولت اسالمی، 
دولتمردان و کارگزاران نظــام در حال در جا زدن و حرکت کند و بعضًا 
زیگزاگی هستند. یک نمونه از این نوع رفتار، صداقت در گفتار و وعده ها 
در موضوع برجام است. اگر آزمون اخالق در کالس و موضوع برجام برگزار 
شود، برخی از پرچمداران در ساخت دولت اسالمی، در این آزمون سربلند 
نخواهند شد. آزمون گرفتن از این درس، چندان سخت و دشوار نیست و 
حافظه خیلی قوی تاریخی هم نمی خواهد. کیست که نداند ایده مذاکره با 
آمریکا به عنوان کدخدا، با هدف اصلی برداشتن تحریم ها و پایان دادن 
به فشارهای اقتصادی مطرح شد. به یقین مردم ما فراموش نکرده اند که 
به آنان، وعده داده شد از طریق مذاکره با آمریکا، هم چرخ زندگی شان 
می چرخد و هم چرخ کارخانه ها و هم ماشین های سانتریفیوژ به چرخش 
خود ادامه خواهند داد!                                                  ادامه در صفحه۲
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برگــزاری  بــا  همزمــان 
بیست وهفتمین همایش سراسری 
هادیان و مسئوالن سیاسی سپاه 
که با هدف تبیین دستاوردهای 40 
برگزار شد،  انقالب اسالمی  ساله 
به صورت  انقالب«  کانال »صدای 

آزمایشی راه اندازی شد.
به گفته فرهاد مهدوی، مسئول 
مرکز اطالع رسانی و مطالعات سیاسی، 
کانال صدای انقالب تحت منویات رهبر 

معظم انقالب کــه فرمودند: »فضای 
مجازی میدان جنگ است«، رسالت 
خود را در جبهه جنگ نرم با افشــای 
چهره حقیقی لیبرال ها و نفوذ بیگانگان 
در عرصه هــای سیاســی ، فرهنگی، 
اقتصادی و امنیتی انجام خواهد داد. 

مهدوی افزود: »اثرات جنگ نرم 
گاهی مخرب تر از جنگ سخت است؛ 
بنابراین جوان انقالبی افسر جنگ نرم 
اســت و وظیفه ای جز اطالع رســانی 

صحیح و افشای چهره حقیقی خائنان 
به انقالب اسالمی را ندارد.«

گفتنی است، کانال صدای انقالب 
که بر روی پیام رسان های داخلی فعال 
شــده و به پرسش ها و شبهات مطرح 
در جامعه به صورت صوتی و در قالب 
پادکست پاســخ می دهد، همزمان با 
دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی فعالیت خود 
را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.«

در حاشیه همایش سراسری هادیان و مسئوالن سیاسی سپاه صورت گرفت

راه اندازی آزمایشی صدای انقالب

همایش  بیست وهفتمین  در 
سراســری هادیان و مســئوالن 
سیاسی سپاه از چهل سال مجاهدت 
و نگهبانی آیــت اهلل احمد جنتی 
رئیس مجلــس خبرگان رهبری و 
دبیر شورای نگهبان با اهدای لوح 
تقدیری که به امضای فرمانده کل 
نماینده ولی فقیه در سپاه  سپاه و 

رسید، قدردانی شد.
متن این تقدیرنامــه به قرار زیر 
اســت: »در دوران پــر فراز و نشــیب 
چهل ســاله انقالب اسالمی افرادی که 

اســتقامت ورزیده و بــا بصیرت دینی 
و انقالبــی به پدیده انقالب اســالمی، 
تحرک و پویایی بخشیدند، جایگاه ویژه 
و خاصی در بین انقالبیون و دلســوزان 

نظام مقدس جمهوری اسالمی دارند.
چه غرورآفرین اســت که عزیزی 
همچون شــما در نیم قرن مجاهدت 
همراه بــا روحیه انقالبی و جهادی، در 
کمال صداقت و درســتکاری، بهترین 
ســال های زندگی خود را در ســنگر 
خدمت بــه نظام مقــدس جمهوری 
اســالمی ایران تحــت زعامت امامین 

انقالب گذرانیده اید که از شما چهره ای 
والیتمدار،  بصیر، سازش ناپذیر در دفاع 
از آرمان های انقالب پدید آورده است و 
الگویی برای جوانان و فرزندان انقالب 

هستید.
زحمات و تالش های خستگی ناپذیر 
و اثرگذار شما را در طول مسئولیت های 
چهل ساله انقالب اسالمی ارج نهاده و 
وجودتان را مایه افتخار و مباهات کشور 
عزیزمان می دانیم. با وجود تالشــگران 
عزیزی همچون شما، ایران اسالمی در 
تمامی عرصه ها همیشه سربلند و پیروز 

خواهد ماند.
اکنون کــه ملت بــزرگ ایران، 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
را جشن گرفته، شایسته است از زحمات 
خالصانــه و مجاهدت های ارزشــمند 
از خداوند  حضرت عالی قدردانی شود. 
متعــال توفیقات روز افزون، در ســایه 
توجهات حضرت ولی عصر)عج( و ولی امر 
مسلمین جهان حضرت آیت اهلل العظمی  
امــام خامنه ای)مدظله العالی( را برای 
شما که مصداق عنوان »بصیِر انقالبی« 

هستید، خواستاریم.«

عکس:حامد گودرزی

 از سوی نماینده ولی فقیه و فرمانده کل سپاه صورت گرفت

تجلیل از استقامت، والیتمداری و سازش ناپذیری آیت اهلل جنتی
علی حیدری

سردبیر

در بیست وهفتمین همایش سراسری هادیان و مسئوالن سیاسی سپاه  از آیت اهلل جنتی تجلیل شد

پاسداشت 40 سال  بصیرت و مجاهدت
 نماینده ولی فقیه در سپاه: آیت اهلل جنتی برجسته ترین چهره والیتمدار و بارزترین مصداق استقامت فکری و عملی و دارای روحیه جهادی و انقالبی است

 سردار سالمی

ایران اسالمی زیر چتر بازدارندگی قرار دارد
سرلشکر محسن رضایی

هر جا انقالبی عمل کردیم، نتایج شگرفی گرفتیم
 محمدرضا باهنر  

طی چهل سال 120 کشور جهان را پشت سر گذاشتیم
 عزت اهلل ضرغامی 

فضای مجازی آمارها  را بی اعتبار می کند

آیت اهلل احمد جنتی

نیازمند بازشناسی
 امام خمینی)ره( هستیم

گزارش ویژه صفحات۶و۷

وزیــر ارشــاد دوران فتنه 
۸۸ جزئیات جدیدی از جلســه 
رهبر  بــا  میرحسین موســوی 
انتخابات  از  را پس  انقالب  معظم 
ریاست جمهوری دهم تشریح کرد.

محمدحسین صفارهرندی، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی در دوران 
فتنــه ۸۸  گفت: در دیداری که عصر 
روز 2۴ خرداد ماه ۸۸، آقای موسوی 
خدمت رهبر معظم انقالب می رســد 
و در بخشــی از این صحبت ها رهبر 
معظم انقالب به آقای موسوی اعتراض 

می کننــد که چرا موضــوع را به کف 
خیابان می کشــید، مگر شما خودتان 
نمی دانید که وقتی این حرکت انجام 
می شود، دیگر ادامه آن در دست شما 
نخواهد بــود و دیگران این تحرک را 
راهبری و هدایت می کنند؟ موسوی 
می گوید مردم خیــال می کنند حق 
آنها ضایع شده اســت و می خواهند 
احقاق حق کنند. ایشــان می فرمایند 
این کارها راهش نیســت و شما مردم 
را توجیه کنید که این کار درســتی 
نیست و باید از جانب شما این حرف ها 

به جامعه منعکس شود. خود شما هم 
طرفدار هرج و مرج نیستید.«

صفارهرندی در ادامه خاطر نشان 
کرد: »پس از این بیانات رهبر معظم 
انقالب، آقای موســوی می گوید من 
رسانه ای در اختیار ندارم که بخواهم 
از آن طریق به جامعه پیام بدهم. رهبر 
معظم انقالب فرمودند چرا؟ موسوی 
می گوید ســایت های مــن را فیلتر 
کرده اند. رهبر معظم انقالب هم به دفتر 
می فرمایند به شورای عالی امنیت ملی 
بگویید که سایت های آقای موسوی را 

رفع فیلتر کنند؛ لذا برای همین بود که 
آن پیام به ما منتقل شد و رفع فیلتر 

سایت آقای موسوی هم انجام شد.«
وی افزود: »فردای آن دیدار که 
این بزرگواری از ســوی رهبر معظم 
انقالب صــورت گرفت، اولین مطلبی 
که آقای موســوی در سایت منتشر 
کرد، پیام دعوت بــه حضور خیابانی 
برای راه پیمایی بدون مجوز 2۵ خرداد 
بود؛ یعنی درست عکس آن چیزی که 
اخالقاً و عمــاًل در محضر حضرت آقا 

تعهد کرده بود، انجام داد.«

محمدحسین صفار هرندی

موسوی برخالف تعهدش عمل کرد
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 وعده اغتشاش

سعیدحجاریان، فعال اصالح طلب 
طی یادداشــتی با عنوان»آخرین راه 
راست« در کلیدی ترین جمالت آن )به 
زعم خود!( می گوید: »الغر شدن طبقه 
متوسط، وحدت شهری را بر هم می زند 
و امکان بروز اغتشاش تهیدستان علیه 
ثروت مندان را شــدت می دهد… در 
دوره ای، ژنرال فرانکو با سوار شدن بر 
موج عظیمی از دهاقین ـ که زمین شان 
کفاف معاش شان را نمی داد ـ توانست 
در جنگ داخلی با تکیه بر فاالنژها به 
هجوم  شهری  عمدتاً  جمهوریخواهان 
ببرد و... مائو نیز با تز محاصره شهرها از 
طریق دهات انقالب چین را شروع کرد 
فیزیوکرات ها می پنداشت،  و همچون 
آنچه تولید می شــود در روستاست و 
شــهرها فقط مصرف کننده و در واقع 
انگل هســتند. حجاریان، چند هفته 
گذشــته نیز طی یادداشت دیگری بر 
»عام البلوی« شدن اوضاع جامعه ایرانی 
و احتمال بروز شکاف در انتخابات های 
پیــش رو و رویارویی مردم و نیروهای 
امنیتی تأکید کرده بود. این اظهارات 
به زعم محافل تحلیلی »تئوریزاسیون 
اغتشاش در شرایط اقتصادی« یا نسخه 

»اوکراینیزه کردن ایران« است.

رکوردشکنی روسیه
از سال گذشته و به دنبال تنش 
روسیه و آمریکا که به تحریم گسترده 
بنگاه ها و تاجران روسی از سوی آمریکا 
منجر شــد، روسیه به سرعت در حال 
کاهش وابستگی خود به دالر و فروش 
اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا 
است. به نقل از ایسنا، کرملین با متهم 
کــردن دولت ایاالت متحده آمریکا به 
اســتفاده ابزاری از دالر گفته است، به 
منظور حفظ امنیت اقتصادی روسیه 
چاره ای جز کاهش وابســتگی اقتصاد 
این کشور به دالر ندارد. گفتنی است، 
بانک مرکزی این کشور 1۰۰ میلیارد 
دالر از ذخایر خود را به ارز های دیگری، 
همچون یورو، یــوان چین و ین ژاپن 

تبدیل کرده است.
درخواست وقیحانه

در  فرانســه  خارجــه  وزارت 
اقدامــی مداخله جویانه، خواهان توقف 
فعالیت های موشکی ایران شد. وزارت 
خارجه فرانسه بدون ارائه هیچ مستندی، 
از ایران خواسته است همه فعالیت های 
مرتبط با موشــک های بالستیک را که 
قادر به حمل کالهک هسته ای هستند، 
متوقــف کند. این در حالی اســت که 
جمهوری اسالمی ایران به دفعات تصریح 
کرده، برنامه موشکی آن کاماًل دفاعی 
بوده است. همچنین آژانس بین المللی 
انرژی اتمی که نهاد تخصصی سازمان 
ملل متحد به شــمار می آید و ناظر بر 
اجرای ابعاد فنی و هسته ای برجام است، 
در همــه گزارش های خود از صلح آمیز 
بودن فعالیت های ایران و عدم انحراف 
آن ها به سوی اهداف غیر مسالمت آمیز 

تأکید کرده است.

یوان جایگزین دالر 
رئیس بانک مرکزی انگلیس گفت: 
»یوان، دالر را به عنوان ارز غالب جهانی 
به چالش کشیده است.« به نقل از »راشا 
تودی«، مارک کارنی گفت: »شاید روزی 
فرا برسد که یوان چین جایگاه دالر را 
به عنوان اصلی ترین ارز جهانی تصاحب 
کند.« کارنی در جریان نشست پرسش و 
پاسخ آنالین بانک مرکزی انگلیس گفت: 
»فکر می کنم روزی فرا خواهد رسید که 
ارزی به جز دالر در ذخایر ارزی ما پیدا 
شــود.« یوان از سال 2۰1۶ میالدی به 
عنوان پنجمین ارز جهانی در کنار دالر 
آمریــکا، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن 
پذیرفته شــد. این تصمیم سبب شد تا 
بانک های مرکزی جهــان یوان را وارد 

ذخایر ارزی خارجی خود کنند.
 بازی مشترک

سابق  دبیرکل  ســروری،  پرویز 
جمعیــت رهپویان انقالب اســالمی 
در واکنــش به اعــالم وزارت خارجه 
فرانسه مبنی بر اینکه ایران باید همه 
فعالیت هــای مرتبط با موشــک های 
بالســتیک خود را متوقف کند، گفت: 
»از ابتــدا تا خروج آمریــکا از برجام، 
همــواره نکته ای را متذکر می شــدم 
که اروپا از آمریکا جدا نیست و اساساً 
اروپاییان قادر بــه مخالفت با آمریکا 
نیستند؛ اما احســاس می شود برنامه 
هماهنگی میان آمریکا و اروپا در حال 
شکل گیری است.« ســروری تصریح 
کرد: »معتقدم spv از ابتدا بازی بیش 
نبــود؛ زیرا اروپایی ها از طرفی spv را 
مطرح و از ســوی دیگر در مذاکرات 
دائماً اعالم کردند که اقتصاد ما مربوط 
به بخش خصوصی است و دولت ها در 
آن اختیــار ندارند. به نظرم spv اجرا 
نخواهد شد؛ زیرا اروپاییان برای اجرای 

آن اراده ای ندارند.«

سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان سخنگوی وزارت خارجه فرانسه درباره برنامه موشکی کشورمان گفت: انتظار می رود فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست مخالفان برجام خودداری 
کند. برخالف ادعای سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، نه برنامه موشکی ایران با اهداف غیرمتعارف پایه گذاری شده است و نه آنچه به منزله حق طبیعی ایران برای تقویت توانمندی های علمی و دفاعی 

خود در قالب برنامه موشکی توسعه یافته است، برخالف قطعنامه 22۳1 است. گفتنی است، در هیچ بخشی از این قطعنامه ایران از برنامه موشکی متعارف و دفاعی و کاربردهای علمی منع نشده است.

 حق طبیعی 
ایران

روی خط خبر

 خاطرخواه ایران
نکته: »احمد آرامش« در دولت شــریف امامی و پیش از روی کارآمدن 
دولت علی امینی در اردیبهشت 1۳۴۰، وزیر مشاور و مدیرعامل سازمان برنامه 
ایران بود. وی در زمینه سیاست های آمریکا درباره ایران می گوید: »من بار دیگر 
تکرار می کنم که سیاســت دنیای غرب در مورد کشورهای عقب مانده سال ها 
اســت که بر اساس »ورشکست کردن، وام دادن و حکومت کردن« بنا شده و 
در مورد ما این سیاست تاکنون به صورت کامل اعمال شده و اکنون نیز همان 

روش با سرسختی تعقیب می شود.«
نظر: اسناد النه جاسوسی نیز این واقعیت را به وضوح نشان می دهد 
که ایران اهمیتی استراتژیک برای ایاالت متحده داشته است. اهمیتی 

که نفوذ در اقتصاد آن را ضروری می کرد.
در یکی از این اســناد آمده است: »اهمیت اولیه ایران به واسطه 
موقعیت کلیدی اش در مجاورت اتحاد شوروی و نقش فزاینده رهبری 
آن در منطقه خلیج فارس و ناحیه ساحلی اقیانوس هند و موقعیتش به 
عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت در جهان و خریدار تولیدات 
ایاالت متحده، است.« در سند سّری دیگری به تاریخ ۲ ژانویه ۱۹۷۷ 
]۱۲ دی ۱۳۵۵[ آمده است: »ما محل مناسب دیگری نداریم که بتوانیم 
 از خاک آن این اســتفاده ها را که در خاک ایران می بردیم، داشــته

 باشیم.
نشریه »نیوزویک« هم در یادداشتی تصریح کرده بود: »آمریکا که 
تاکنــون یک میلیارد دالر خرج کرده تا ایران را برای غرب نگه  دارد، 
مایل است و حتی اشتیاق دارد به امینی که بیشتر از هر دولت دیگری 

اقدامات آن مایه امیدواری است، کمک کند.«

نکته و نظر

 جوسازی   می کردند 
ســردار ســرتیپ محمداسماعیل 
کوثری گفت:  آقای   هاشمی   از   رهبر   معظم  
 انقالب   درخواست   کردند   و   ایشان   هم   اجازه  
 دادند   و   سپاه   وارد   معرکه   شد   و   ده ها   سد  
 و   اتوبان   و...  ساخت.  البته   همواره   در   این  
 مسیر   با   جنگ   روانی   دشمن   روبه رو   بوده ایم  
 و   امروز   این   فشارها   بیشتر   شده   است.  در  
 همــان   زمان   به   یاد   دارم که  رســانه های  
 بیگانه،   جوسازی   می کردند   که   مثالً   بر   اثر  
  نبود   دانش   فنی،   ســد   کرخه    نشتی   پیدا 

  کرده   است.                                                                                        

توطئه تغییر محاسبه ناکام ماند
در پسابرجام شاهد نفوذ برای تغییر محاسبات مسئوالن و باورهای مردم بودیم؛ 
به این نحو که دوگانه »معیشــت ـ ارزش ها« برجســته و این گونه تبلیغ شد که برای 
برخورداری از رفاه و معیشت باید از آرمان های انقالب کوتاه بیاییم. این در حالی است 
که برخی کشورها برای برخورداری از معیشت بهتر، به خواسته های غرب تن داده اند؛ 
اما هنوز تحت  فشار و تحقیر قرار دارند. سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون 
امنیــت ملی با بیان مطلب فوق افــزود: »می توانیم بگوییم که این بار، مردم بیش از 
مســئوالن برای مقابله با نفوذی ها قد علم کردند و اجازه ندادند این دوگانه شــوم به 
سمت معیشت عاریه ای و تحقیرآمیزی که سرابی بیش نیست، متمایل شود. آنها تصور 
می کنند فشارهای تحریمی اخیر که ابعاد و بخش های آن گسترده تر و متنوع تر شده، 
گارد مردم را نسبت به دشمنان قسم خورده انقالب باز می کند و نوعی تمایل به تغییر 

وضعیت را در جامعه حتی اگر به قیمت استقبال از بیگانگان باشد، ایجاد می کند.«

اخبار ویژه

  امین پناهی/  در هفته ای که گذشت به 
مناســبت 19 دی سالروز قیام مردم قم، جمعی از 
مردم این شهر با رهبر معظم انقالب دیدار کردند. 
این دیدار هــم مانند دیدارهای دیگر رهبر معظم 
انقالب اســالمی با مردم قم در سال های گذشته 
دربرگیرنده مطالب مهمی بود که البته بسیاری از 
این صحبت ها در رسانه های خارجی بازتاب  داشت.

احمق های درجه یک
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در سخنان 
خود فرمودند: »بعضی از دولتمردان آمریکا وانمود 
می کنند دیوانه اند؛ بنده البّته این را قبول ندارم، اّما 
حقیقتاً احمق های درجه  یک هستند.« این بخش از 
سخنان معظم له مورد توجه رسانه های خارجی قرار 
گرفت. در این راستا، »واشنگتن پست« در گزارشی 
نوشت: »رهبر عالی قدر ایران مقامات آمریکایی را 

احمق های درجه یک نامید.«
پایگاه خبری روزنامه »جروزالم پست« رژیم 
صهیونیستی نیز در گزارشــی نوشت: »]آیت اهلل[ 
خامنه ای به ایاالت متحده حمله کرده و گفته است 
آمریکایی ها ادعا می کنند شدیدترین تحریم ها علیه 
ملت ایــران را تحمیل کرده اند؛ اما ملت و مقامات 
ایران باید بــا دقت کار کنند تا تحریم های آمریکا 
را به شکســت بی سابقه ای برای شــیطان بزرگ 

تبدیل شود.«
در ادامه این گزارش آمده اســت: »]آیت اهلل[ 
خامنه ای حتی مقامات ارشد آمریکایی را نیز محکوم 
کرد که برخی از مقامات آمریکایی تظاهر می کنند 
که دیوانه هستند. البته من با آنها موافق نیستم. در 

عوض، آنها احمق های درجه یک هستند.«
»راشا تودی« روسیه هم از زبان رهبر فرزانه 
و حکیم انقالب نوشت: »برخی از مقامات آمریکایی 
احمق های درجه یک هستند، در حالی که وانمود 
می کنند دیوانه اند. گاهی اوقات دشمن مانند یک 
دلقــک صحبت می کند. یک مقام آمریکایی اخیراً 
گفت که تهران باید از دیدگاه حقوق بشر از عربستان 

سعودی یاد بگیرد.«
پایگاه »بی بی ســی فارسی« نیز این بخش از 
سخنان رهبر معظم انقالب را برای تیتر خود برگزید: 
»تحریم ها می تواند صــد درصد به نفع ملت تمام 
شود.« در بخشی از این گزارش آمده است: »آقای 
خامنه ای گفته »همچنان  که تحریم در دوران جنگ 
تحمیلی صدام علیه ما باعث شکوفایی استعدادهای 
داخلی شــد، به توفیق الهی از این مرحله نیز عبور 

خواهیم کرد. همان طور که صدام به درک اســفل 
رفت، دشمنان ما نیز به درک اسفل خواهند رفت.«
اما »اسپوتنیک« در گزارش متفاوتی نوشت: 
»آمریکایی ها هم به دنبال کســانی هســتند که 
رهبر ایران »احمق درجه یک« می نامد.« در متن 
این گزارش آمده اســت: »جالب اســت بدانید که 
آمریکایی ها خودشان نیز بارها سران دولت شان را 
احمق نامیده اند. به طور مثال، اول آوریل به مناسبت 
روز جهانی حماقت در آمریکا، رســانه ها لیستی از 
احمق ترین افراد کشور را منتشر می کنند.« در ادامه 
این گزارش آمده است: »این کار در آمریکا به یک 
سنت تبدیل شده اســت، اینکه نفر اول کشور در 
ســه فرد برتر احمق قرار می گیرد. در بین آنها هر 
ساله در مواضع مختلف نام رئیس جمهور آمریکا به 
چشم می خورد. برای نمونه، جرج بوش پسر در سال 
2۰۰۶ در لیست برترین فرد احمق آمریکا جایگاه 

سوم را به خود اختصاص داد.«
»سی  بی اس« رسانه دیگری بود که به سخنان 
رهبر معظم انقالب اشــاره کرد و این خبر را با این 
تیتر کــه رهبران آمریکا احمق  هــای درجه یکی 
هستند، منتشر کرد. در این خبر آمده است، نظرات 
رهبر ایران منعکس کننده تنش های گسترده بین 

ایران و ایاالت متحده بود.
»یورونیوز« هم در گزارشــی نوشت: »آقای 
خامنه ای در ســخنانی گفت برخی رهبران ایاالت 
متحده وانمود می کنند دیوانه اند که البته من این 
را قبول ندارم؛ اما احمق های درجه یکی هستند.« 
رهبر ایران در بخش دیگری از سخنانش خطاب به 
مقامات کشور گفت »مقابل یاوه گویی دولتمردان 

آمریکایی عقالنیت« داشته باشند.«
این گزارش با این بخش از صحبت های رهبر 
معظم انقالب ادامه یابد: »می بینید که چه بی ربط 
و مثل دلقک حرف می زننــد، دولتمرد آمریکایی 
می گوید ایران حقوق بشــر را از عربستان سعودی 

یاد بگیرد.«

هشدار درباره نفوذ
»دویچه ولــه« هم با انتشــار بخش هایی از 
صحبت های رهبــر معظم انقــالب در این دیدار 
تالش کرد نکات اصلی جلسه را برای مخاطبانش 
بازگو کند. این پایگاه خبری با انتشــار بخشــی از 
صحبت هــای رهبر فرزانه انقــالب مبنی بر اینکه 
دشــمنان ملت ایران دچار اشتباهات محاسباتی 
هستند، این گونه نوشت: »او قیام 19 دی سال ۵۶ 

را نشانه اشتباهات محاسبات آمریکا خواند و گفت 
کمتر از 1۰ روز پس از سفر رئیس جمهور آمریکا و 
تعبیر او از ایران به جزیره ثبات، قیام عظیم مردم 

قم شکل گرفت.«
خبرگزاری »رویترز« هم در گزارشی نوشت: 
»رهبر جمهوری اسالمی مدعی شد آمریکا همچنان 
دچار ضعف محاسباتی است و گفت اینجا هم یک 
عده غرب زده پُز قدرت آمریکا را می دهند. او با اشاره 
غیرمستقیم به اظهارات جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید که در گردهمایی سازمان مجاهدین 
خلق گفته بود انقالب ایران نباید چهل سالگی خود 
را ببیند، گفت چندی پیش هم یکی از دولتمردان 
آمریکایی در جمع یک ُمشــت تروریست و اوباش 
گفت امیدوار است که جشن کریسمس 2۰19 را 
در تهران بگیرد. جشن 2۰19 چند روز پیش بود.«

اما خبرگزاری فرانســه ترجیــح داد بخش 
دیگری از ســخنان رهبر معظم انقالب را منتشر 
کند کــه دیگر خبرگزاری ها کمتــر به آن توجه 
کرده بودند: »]آیت اهلل[ علی خامنه ای نســبت به 
حضور خائنان در حوزۀ علمیه قم هشدار داد.« در 
این گزارش آمده است: »]آیت اهلل[ علی خامنه ای 
هشدار داد انگیزه هایی وجود دارد که فضای قم را 
تغییــر دهند یا به گفتۀ وی فضا و روحیه انقالبی 
قم را کمرنگ کنند. او گفت: بزرگان و جوانان قم 
نباید بگذارند دست های خائن، نقش کانونی قم را 
در انقالب کمرنگ کنند. ]آیت اهلل[ علی خامنه ای 
از قم و حوزۀ علمیه آن به عنوان سرچشمۀ اصلی 
و پشتوانۀ معنوی حکومت اسالمی یاد کرد که به 
ادعای وی حرکتی جهانی اســت که تازه در آغاز 

راه خود به سر می برد.«

حل مشکالت معیشتی
تیتر یک پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر معظم 
انقــالب هم به این نکته اختصــاص یافت: »حل 
مشکالت طبقه ضعیف باید اساسی ترین کار دولت 
باشــد؛ به معیشــت مردم به صــورت ویژه توجه 
کنید.« نکته ای کــه خبرگزاری های داخلی بیش 
از همــه به آن توجه کردند و کوشــیدند در کنار 
دیگــر توصیه های رهبر معظم انقالب این نکته را 

پررنگ تر نشان دهند.
اما نشــریه خط حزب اهلل تیتر یک خود را به 
اشتباهات محاســباتی آمریکا در طول چهار دهه 
اخیــر در مواجهه با ملت ایــران اختصاص داد و 

این گونه نوشت: »محاسباتی با نتایج معکوس«.

»در مقابل توپ و تشر و یاوه گویی های آمریکا 
و اروپا پس نزنید و بایســتید و بدانید که اینها نه 
تهدید، نه »وعده و قول« و نه حتی امضای شــان 
اعتبار ندارد.« این جمله ای است که از زبان رهبر 
معظم انقالب بسیار در فضای مجازی، پایگاه های 
داخلی و حتی خبرگزاری های خارجی دســت به 

دست شد. 
یکی از کاربران توئیتر در واکنش به این بخش 
از ســخنان رهبر حکیم انقالب اسالمی این گونه 
نوشت: »به نظر من رهبری با سخنرانی که در جمع 
مردم ُقم داشــتند، حجت را بر دولت مردان تمام 
کردند و نباید سران دولت باز هم بخواهند با غربی ها 

مذاکراتی داشته باشند و به آنها دلخوش شوند.«
از این فــراز صحبت های معظم له تعبیرهای 
فراوانی شد. یکی از کاربران مجازی نوشت: »قبول 
دارید جنگه؟ تهاجم، شــبیخون، ناتوی فرهنگی، 
جهــاد همه جانبــه فرهنگی رهبر انقــالب برای 
ایــن فضایی که گاهاً توش بــازی می کنیم کاماًل 
اصطالحات نظامی به کار بردن؛ به تازگی هم فرمودن 
شما جوانان می تونید با فعالیت در فضای مجازی 

به دشمن سیلی بزنید! فرمان جهاد رو گرفتی؟«

حمله به سرچشمه انقالب
دیدار با مردم قم هم یکی از جلسات پر شور و 
شعوری بود که مردم مهم ترین شهر انقالب، یعنی 
قم در محضر رهبر فرزانه و حکیم انقالب داشتند.

اینکه نــکات کالن و البته مهم ترین آنها در 
جلساتی مطرح می شود که مردم قم در آن حضور 
دارند، نشان می دهد دشمن سعی می کند از همان 
جایی به انقالب اســالمی حمله کند که آغاز شده 
است و رهبر معظم انقالب همواره به این نکته اذعان 
دارند. ایشان در این دیدار فرمودند: »قم همان جایی 
است که سرچشمه ای شد برای یک شّط جوشان 
حرکت و مقّدمه ای شــد برای آن دریای متالطم 
انقالب که کار کوچکی نبود. قم شهر انقالب است، 
مرکز انقالب است، مادر انقالب است. البّته من این 
را همیــن جا در پرانتز عرض کنم که انگیزه هایی 
وجــود دارد برای اینکه فضای انقالبی قم را تغییر 
بدهند و روحیــه  انقالبی قم و روحیه  دینی قم را 

کمرنگ کنند؛ انگیزه هایی وجود دارد.«
پس شــهر قم که حرکت های انقالبی از آنجا 
آغاز شــد، حاال نه تنها باید در برابر فتنه گری های 
دشــمنان مقاومت کند که بایــد در برابر آن برای 

رشد و تنومندتر شدن درخت انقالب تالش کند.

نگاهی به بازتاب  رهنمودهای امام خامنه ای در دیدار با مردم قم

به معیشت مردم توجه ویژه داشته باشید مالحظاتي براي استاني کردن انتخابات مجلس
 

طــرح اصالح قانون انتخابات مجلس که مدت هاســت در دســتور کار 
کمیسیون امور داخلي و شوراهاي مجلس قرار گرفته است، هفته گذشته در 
جلسه علني پارلمان مطرح و با کلیات آن موافقت شد. همچنین براي بررسي 
بیشتر طرح و رفع برخي ایرادات، آن را به کمیسیون شوراهاي پارلمان ارجاع 
دادند. پیشنهاد استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسالمي که در این طرح 
آمده است، پرونده مفتوحه اي است که  از دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي 
همواره مطرح بوده و در ادوار مجلس نیز گاه و بي گاه مطرح شــده است. اما 

هر بار و نیمه کاره رها شده است. 
بررسي مجدد این طرح با موافقان و مخالفانی همراه بوده است. موافقان 
معتقدند، این طرح نقش مؤثري در ارتقاي سطح نمایندگان مجلس و تقویت 
نهاد مجلس خواهد داشت و مبتني بر این الگو به نظر مي رسد افرادي با سطح 
صالحیت کارشناســي بیشتري می توانند وارد مجلس شوند. تقلیل انتخابات 
قوه مقننه به رقابت هاي محلي و با برخي حساســیت هاي قومي و طایفه اي، 
معضلي است که در طول چهار دهه اخیر همواره در نظام جمهوري اسالمي 
مشــاهده  شده است. با تصویب این طرح، نامزدهاي انتخاباتي در حالي که از 
حوزه هاي شهرســتان ها، بخش ها و روستاها برمي خیزند، اما در یک گستره 
وسیع تر، یعني استان در معرض رأي مردم قرار مي گیرند که حاصل آن رفع 

چالش های فوق است.
در این شرایط، هم شخصیت های توانمند و داراي قابلیت هاي باال ترغیب 
و تشویق مي شوند که به عنوان نامزدهاي انتخاباتي به رقابت هاي مجلس ورود 
پیدا کنند و هم انتخابات در یک فضاي آرام و کم تنش برگزار مي شود و از آنجا 
که ســبد انتخابي رأي دهندگان نسبت به وضعیت فعلي گسترده تر مي شود، 

قدرت انتخاب مردم نیز افزایش مي یابد.
اما منتقــدان معتقدند که این امر موجــب واگرایي نمایندگان از ملت 
می شود و بسیاري از مشکالت مردم،  به ویژه در روستاها و شهرهاي کوچک 
بر زمین خواهد ماند. از سوي دیگر، شاهد رقابت هاي نامتوازني خواهیم بود که 
حاصل آن به قدرت رسیدن صاحبان قدرت و ثروت خواهد بود و نمایندگان 
واقعي مردم که از ســوی اصحاب قدرت و ثروت حمایت نمی شوند، بیرون از 
مجلس خواهند ماند. بر این اســاس، غلبه فضاي سیاسي بر فضاي اجتماعي 
و میداندار کردن احزاب و جناح هاي سیاســي در انتخابات مجلس نیز روند 
مطلوبي نیست که بتواند موجب حل مشکالت مردم و به ویژه طبقات محروم 
شــود. گروه هاي کوچک قومي نیز که پیش از این امکان داشتن نماینده در 
مجلس و پیگیري مطالبات شان وجود داشت، دیگر نمی توانند در رقابت هاي 
وســیع تر موفق شوند و این وضعیت بر نارضایتي ها خواهد افزود. ضمن آنکه، 
مالحظاتي امنیتي نیز بر این طرح بار بوده و امکان افزایش و گسترش مناقشات 
و درگیري هاي محلي که به طور معمول در برخي مناطق انتخاباتي شایع بوده 

به سطح استاني و ملي وجود دارد.
فارغ از آنکه موافق یا مخالف طرح باشــیم، به نظر مي رســد طراحان و 
تدوین کننــدگان براي پیگیري این طرح باید به نکات و مالحظات زیر توجه 

کنند:
1ـ واقعیت آن است که طراحي و تغییر قوانین به مثابه تهدید و فرصتي 
است که اگر مبتني بر مصالح ملي انجام شود، تأمین کننده منافع ملي خواهد 
بود، اما اگر مبتني بر رویکردهاي جناحي و سیاسي تدوین شود، بی شک نه 
تنهــا موجب ارتقای کارآمدي نظام نخواهد شــد که نتیجه عکس داده و بر 

مناقشات خواهد افزود.
2ـ افزون بر منافع جناحي و سیاسي، جدا شدن از تعلقات فردي و منافع 
شخصي نیز در این ماجرا نقش اساسي دارد. واقعیت آن است که این تغییر و 
تحول در نهایت باید با رأي نمایندگاني مورد بررسي قرار گیرد که اغلب خود 
در انتخابات زمستان 1۳9۸ نامزد انتخابات هستند؛ لذا ممکن است تغییر و 
تحول به نفع برخي و به ضرر برخي دیگر باشد، اما انتظار آن است که نمایندگان 

ملت با رعایت مصالح ملت و کشور تصمیم بگیرند.
۳ـ بی شــک هر طرح تحولي که بــدون توجه به الزامات و مقدمات کار 
انجام شود، به نتیجه نخواهد رسید و ابتر خواهد ماند. باید مشخص شود که 
استاني کردن انتخابات نیازمند فراهم آوردن چه مقدماتي است و به یقین تا 
این مقدمات فراهم نشود، سخن گفتن از تغییر قانون اقدامي مطابق با منافع 

ملي نخواهد بود.
۴ـ تسریع و شتابزدگي نیز آفتي است که مي تواند به ناکام ماندن طرح 
بینجامد. هرچند زمان چنداني تا برگزاري انتخابات مجلس یازدهم باقي نمانده 
است، اما این کمبود وقت نباید نمایندگان را به وادي شتاب زدگي انداخته و 

به کاستن از دقت نظرها بینجامد. 
۵ـ طرح هایي چون استاني کردن انتخابات، طرحی محدود به یک گروه 
و جمع خاص نیســت که تنها با مشورت گیري از آنان به نتیجه برسد؛ بلکه 
طرحي فراتر از مصالح دولت دوازدهم و مجلس دهم است که به نوعي اجماع 
عمومي کارشناســان و صاحب نظران و همراهي ذهني افکار عمومي نیازمند 
اســت. بدون تحقق این اجماع و دریافت نظرات موافقان و مخالفان، طرح در 
مرحله اجرا با موانع و مشــکالتي روبه رو خواهد شــد که حاصل آن افزایش 

مناقشات در آستانه انتخابات خواهد بود.

یادداشت

 دوشنبه 24 دی 139۷   سال نوزدهم     شماره ۸۸2  

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
آیا می توان وعده های داده شــده مبنی بر برداشته 
شدن همه تحریم ها را فراموش کرد؟ آیا می توان فراموش 
کرد که گفته شــد، با برداشته شدن تحریم ها و سرازیر 
شدن سرمایه شــرکت های غربی به ایران، با سرعت هر 
چه تمام به رشــد اقتصادی هشت درصد رسیده و دیگر 
خبری از تورم، گرانی، کمبود و لشکر بیکاران در جامعه 
ایران نخواهد بود؟! آیا می توان فراموش کرد که سوغات 
یک ســفر اروپایی، این بود که گفته شد، رئیس جمهور 
فرانسه گفت: »می خواهیم برای جوانان ایران شغل ایجاد 
کنیم!« بنابراین بر اساس اسناد غیر قابل تفسیر و گفته های 
محکم، هدف اول و آخر برجام، اقتصادی و پایان دادن به 
تحریم ها و فشارهای اقتصادی بود. هر نوع هدف دیگری 

برای برجام قابل تصور باشــد که هســت، هدف فرعی 
محسوب می شود. از دالیل دیگر این ادعا شرطی شدن 
رفتار اقتصادی سرمایه گذاران در ایران و گره خوردن هر 
نوع فعالیت اقتصادی به مذاکرات بود. دلیل قاطع دیگر 
آنکه، وقتی برجام اجرایی شد و ایران به تمامی تعهدات 
برجامی خود عمل کرد، اما خبری از ارزانی و باز شــدن 
گره های اقتصادی به دلیل رفتارهای ضد برجامی آمریکا 
نشد، مردم به مثابه بچه های عجول مخاطب قرار گرفتند 
و به آنان گفته شد، صبر کنید تا درخت های سیب و گالبی 

کاشته شده در بوستان برجام به ثمر بنشیند.
حال با این پیشینه و سابقه از برجام و اهداف اصلی 
آن از یک سو و مشخص شدن باز نشدن گره های اقتصادی 
کشور و مردم با برجام از دیگر سو، اخالق سیاسی حکم 
می کند، کارگزاران و مسئوالن دست اندرکار، با یک جمله 
کوتاه »ما اشــتباه کردیم«، صداقــت خود را به نمایش 

بگذارند. به یقین این رفتار سیاســی، هم خداپسندانه 
است و هم مردم این رفتار را می پسندند. اما آنچه در این 
روزها شاهد آن هستیم، بیان اهداف اصلی دیگری برای 
برجام است. این روزها گفته می شود برجام، از اول هدف 
اقتصادی نداشت و برای خارج کردن ایران از بند هفتم 
منشور سازمان ملل و دور کردن سایه جنگ از سر ملت 
بود و این هم حاصل شد! این نوع رفتار نه با اخالق سیاسی 
و نه با اخالق اسالمی سازگاری ندارد. همگان می دانند که 
سایه جنگ، با تقویت بنیه دفاعی، اقتدار موشکی، موقعیت 
و نفوذ منطقه ای، برخورداری ملت ایران از روحیه مقاومت، 
مجاهدت، ایثار و شهادت طلبی و رهبری شجاع، سال های 
سال است که از سر ایران دور شده است. آمریکا اگر توان 
مقابله با ایران را داشت، بهانه پیدا کردن برای جنگ برایش 
کاری نداشته و ندارد. بنابراین هدف برجام را غیر اقتصادی 

معرفی کردن، امری برخالف اخالق است.

 آزمون اخالق در کالس برجام

اما و اگر نشست ضد ایرانی در ورشو!
  اکبر معصومی/ ایاالت متحده آمریکا در ادامه سیاست های خصمانه خود در قبال جمهوری 
اسالمی ایران قصد دارد نشستی ضد ایرانی در ورشو پایتخت لهستان برگزار کند. در همین زمینه مایک 
پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا اعالم کرده است که کشورش در ماه آینده میالدی) فوریه( نشستی با 
موضوع ایران را در لهستان برگزار خواهد کرد. در این زمینه روزنامه تایمزآو رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد، پمپئو از نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی و وزیران امور خارجه عربستان سعودی، مصر، امارات 
متحده عربی، اردن، بحرین و مراکش نیز برای شــرکت در این نشســت دعوت کرده است. وزیر امور 
خارجه کشورمان در واکنش به این اقدام آمریکایی ـ لهستانی ضمن یادآوری لطف ایرانیان به آوارگان 
جنگی لهستان در جنگ جهانی دوم، اشاره ای نیز به برگزاری سیرک های این گونه از طرف آمریکا در 
گذشته کرده است. در نشست های ضد ایرانی مشابهی که در گذشته دولت آمریکا میزبان آن بوده و 
قصد براندازی نظام اسالمی را داشته است، افرادی چون شیمون پرز رئیس معدوم رژیم صهیونیستی، 
بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا و حسنی مبارک رئیس جمهور ساقط شده مصر حضور داشته اند. 
امروز جمهوری اسالمی ایران نه تنها از بین نرفته، بلکه قدرت اول منطقه شده است و از سوی دیگر 
افراد شرکت کننده در همایش مطرح شده، همه یا از بین رفته اند، یا در وضع اسفناکی به سر می برند. 
بی شک افراد شرکت کننده در نشست ورشو نیز به وضعیت مشابه آنان دچار خواهند شد، اما جمهوری 
اســالمی ایران مقتدرانه به راه خود ادامه خواهد داد. دبیر شــورای عالی امنیت ملی نیز در واکنش به 
اقدام دولت آمریکا و لهســتان درباره برگزاری اجالس ضد ایرانی در ماه آینده میالدی، گفت: »آدمی 
که می گوید تحریم با حداکثر فشــار، وقتی به سمینار و کنگره می رسد، مفهومش این است که قافیه 

را باخته اســت.« در این زمینه کارشناســان با اشاره به ناتوانی آمریکا در مهار جمهوری اسالمی ایران 
اعالم کردند، برگزاری چنین نشســتی از سر ناچاری و ضعف ایاالت متحده آمریکاست و جز عملیات 

روانی تأثیر چندانی نخواهد داشت. 
از سوی دیگر این سؤال مطرح است که چرا وزارت امور خارجه آمریکا در لهستان اقدام به برگزاری 
چنین نشستی کرده است؟ آمریکا که با خروج از برجام مورد سرزنش کشورهای به اصطالح اروپای قدیم 
)فرانسه، آلمان و...( واقع شده، درصدد است سیاست جرج بوش پسر مبنی بر دوقطبی سازی کشورهای 
اروپایــی به قدیم و جدید به دلیل مخالفت با حمله نظامی آمریکا به عراق در قضیه 11 ســپتامبر را 
دوباره به کار گیرد و به اصطالح اجماع جهانی علیه کشــورمان ایجاد کند. از سوی دیگر ترامپ با این 
اقدام می خواهد همچنان به دوشــیدن برخی از کشورهای مرتجع عربی ادامه دهد. آمریکا می خواهد 
به مخاطبان عرب خود پیام دهد که براندازی و مهار جمهوری اسالمی ایران را در رأس سیاست خود 
قرار داده است. این در حالی است که کشورهای عربی می توانند با یک تحقیق ساده و نگاه به گذشته 
آمریکا به ناتوانی این کشور پی ببرند. نمونه بعدی این است که بعد از خروج آمریکا از برجام، لهستان 
تنها کشــوری بود که برخالف اتحادیه اروپا از اقدام کاخ ســفید حمایت کرد و خواستار دنباله روی از 
سیاست های آمریکا شد؛ لذا ترامپ با مطرح کردن نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا 
درصدد اســت کشــورهای اروپایی را نیز در این زمینه به حمایت از نشست مطرح شده وادار کند تا با 
تعمیم این موضوع به موضوعات دیگر، از جمله مسئله حقوق بشر و برنامه موشکی ایران، دوباره اجماع 
کشــورها در تحریم ایران را به دســت بیاورد و اگر در این زمینه موفق نشد، با دوقطبی سازی اعضای 

اتحادیه اروپا آن را تضعیف کند.

تحلیل

مهدی سعیدی
روزنامه نگار

 هاشمی سرمایه گذاری در صنایع نظامی را تخطئه کرد
حمیدرضا مقدم فر گفت: اینکه صنایع دفاعی و موشــکی کشور در وضعیتی از 
کارآمدی و ابهت قرار دارد و هرکســی به آن افتخار کرده و برای ســهیم دانستن در 
شکل گیری اش رقابت می کند، نشانه خوب و افتخارآمیزی است؛ اما در این روایت ها 
باید به واقعیت های تاریخی هم اعتنا شود. وی تصریح کرد: متأسفانه از آیت اهلل هاشمی 
در سال های پایانی زندگی شان کدهای روشنی هست که نشان می دهد توصیفات اخیر 
آقای روحانی را چندان هم برای خود افتخار نمی دیدند! مثاًل آقای هاشمی 2۰ مرداد 
1۳9۵ در جمع مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش کشور عماًل سرمایه گذاری در 
صنایــع نظامی و دفاعی را تخطئه می کند و می گوید: »اگر می بینید که امروز ژاپن 
و آلمــان محکم ترین اقتصاد دنیا را دارنــد، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از نیروی 
نظامی محروم شدند و ممنوع شدند که نیروی نظامی داشته باشند. نیروهای نظامی 

بیشترین خرج های کشورهای در حال جنگ را می بردند...«



محسن رضایی: اگر الگوی حرکت به سوی خودکفایی در صنایع و  
تحقیقات نظامی به دیگر بخش های اقتصاد راه پیدا می کرد، تولیدات 
ملی در خانه هر ایرانی و در بازارهای منطقه می درخشــید. مدیریت ســنگین، 
دیوان ساالری ناکارآمد و القائات ســراب آلود از آن سوی مرزها، مانع ورود مردم 
به ویژه نیروهای جوان و جهادی، دانشــگاهی و مستعد و استقرار الگوی انقالبی 
در چرخه اقتصاد شــده است. در جنگ اقتصادی ناجوانمردانه آمریکا، بالتکلیفی 
تولیــد، تزریق ناامیدی و القای این توهم که »ما بدون آمریکا نمی توانیم«، کمتر 

از خیانت نیست.
 عبداهلل گنجی: ســه دلیــل اصلی ناکامی انقــالب رنگی 1۳۸۸ 
کــه در بــرآورد طراحــان لحاظ نشــده بــود عبارتنــد از: نقش 
 جمع کنندگی رهبری؛  فاصله 11 میلیونی رأی که باور به تقلب را سســت کرد؛ 

تعرض به عاشورا.
سعید جلیلی: همان کسانی که می گفتند: »نه، بدون کدخدا اصاًل 
دیپلماسی پیش نمی رود«! خوشبختانه، همان ها امروز اعتراف می کنند 
که بیایید همه چیز را در آمریکا متمرکز نکنیم! غرب همه عالم نیست. قدرت آن 
شکست خوردنی است. این را باید باور کرد. شهدا نشان دادند که می شود ایستاد، 

مقاومت کرد و پیشرفت کرد. آنها ایستادند و پیشرفت هم کردند.
حمیدبعیدی نژاد: متأســفانه کشورهای اروپایی افزون بر منافقین، 
مأمن و پناهگاه نمایندگان گروه های تروریستی و تجزیه طلب جدیدی 
شــده اند که آشــکارا به دنبال تالش برای تجزیه ایران هستند. ملت ایران ایجاد 
فرصت به این گروه های منفور برای طراحی اقدامات تروریستی و تجزیه  ایران را 

مصداق آزادی های سیاسی نمی داند.

  حســین عبداللهی فر/ در حالی که هنوز نزدیک به دو ســال و نیــم دیگر به انتخابات 
ریاست جمهوری سیزدهم مانده و انتخابات مجلس یازدهم نیز در پیش است، به تازگی اصالح طلبان 
موضــوع انتخابات 1۴۰۰ را مطرح کرده و ضمن تأکید بر نامــزد اختصاصی خود، از نامزدهای خود 
رونمایی کردند. با وجود مشــکالت فراوانی که مردم و دولت در اوضاع کنونی دارند و انتظار عمومی 
تالش همه گروه ها و جریان ها برای کمک به دولت است، این رفتار و اقدام نشان می دهد که دالیل و 

عوامل بسیاری سبب این واکنش آنها می شود، برخی از این عوامل و فشارها عبارتند از: 
۱ـ نگرانی از ریزش رأی و پایگاه اجتماعی

آنچه بیش از هر موضوع دیگر سبب طرح مکرر مسائل انتخاباتی از سوی اصالح طلبان می شود، 
نگرانی از کاهش پایگاه رأی آنها است که علت آن را باید در موفق نبودن دولت مورد حمایت شان در 
پاسخ به مشکالت مردم جست وجو کرد. ازهمین رو، بیش از آنکه به انتخابات مجلس بپردازند، موضوع 

انتخابات ریاست جمهوری را مطرح می کنند تا به نوعی مخاطبان خود را امیدوار کنند. 
۲ـ نگرانی از انتخابات 

مجلس
مشکل اصلی اصالح طلبان 
در وضعیت فعلی دولتی است 
کــه از آن حمایــت کردند و 
مجبورنــد در سرنوشــت آن 
شریک باشــند، در حالی که 
عماًل نقشی در آن نداشته اند. 
آنها این کار خود را با عباراتی 
چــون اجبــار در حمایت از 
روحانــی بــرای جلوگیری از 

پیروزی یک دولت اصولگرا توجیه می کنند، اما در خصوص مجلس و ناکارآمدی فراکســیون امید و 
ناتوانی اصالح طلبان در شوراهای شهر و شهرداری ها حرفی برای گفتن ندارند؛ از این رو پرداختن به 

انتخابات ریاست جمهوری نوعی فرار به جلو تلقی می شود.
۳ـ مقابله با خط تحریم از درون اصالحات

از دیگر علل طرح مکرر انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، اصرار بر نامزدی اختصاصی و حتی 
نام بردن از نامزدهای احتمالی، مقابله با خط تحریم در میان برخی از اصالح طلبان اســت که اوضاع 

فعلی را بن بست در مسیر این جریان تلقی کرده و از تحریم انتخابات سخن می گویند.
4ـ ترس از پیروزی رقیب

از دیگر دالیلی که اصالح طلبان به عنوان دغدغه خود بیان می کنند، ترس از پیروزی رقیب است. 
آنچه به صراحت بیان می کنند این است که با خالی کردن میدان، رقبای اصولگرا وارد عرصه رقابت ها 

شده و در یک رقابت درون گفتمانی پیروز انتخابات می شوند.
۵ـ جلوگیری از تجربه تلخ حمایت از روحانی

اصالح طلبان در دو انتخابات اخیر از روحانی حمایت کردند و از هواداران خود خواستند تا به او 
رأی دهند، اما اکنون با توجیه آنکه رئیس جمهور به خواسته های آنها توجهی نکرده است، بحث عبور 
از دولت را مطرح می کنند. این در حالی است که رأی دهندگان منتظر تحقق مطالبات شان هستند و 
عبور اصالحات از روحانی نه تنها کمکی به مشکالت اقتصادی مردم نمی کند؛ بلکه می تواند به حجم 
آن نیز بیفزاید؛ از این رو حمایت اصالح طلبان از روحانی درس عبرتی برای آنها شده که نباید صرفاً 

با توجیه اینکه می خواهند بر حریف پیروز شوند از فردی حمایت کنند. 
۶ـ اختالف درونی بر سر ائتالف با الریجانی

در واقع، طرح نامزد اختصاصی پاســخی به این خبر فراگیر اســت که بر ســر علی الریجانی به 
عنوان نامزد ائتالفی اصالح طلبان میانه با اعتدالگرایان توافقاتی صورت گرفته است. اگرچه این خبر را 
هنوز هیچ یک از اضالع سیاسی تأیید نکرده و صرفاً گمانه زنی است، اما تصور آن هم برای جریان های 
سیاســی به ویژه اصالح طلبان پایان حیات سیاسی قلمداد می شود؛ چرا که موقعیت اصالح طلبان در 

دوره الریجانی از وضعیت فعلی آنها بدتر می شود.
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   حســن خدادی/ »ریزش  نیروها« از شایع ترین موضوعات مبتالبه تمام 
انقالب های جهان اســت؛ برخی از نیروهایی که زمانی در دایره انقالبیون و شاید از 
اصلی ترین نیروهای انقالب های جهان به شــمار می آمدند، در سال های پس از این 
انقالب هــا، به هر دلیلی خود را از قطار انقالب ها پیاده کرده و به اصطالح »ریزش« 
می کردند. این اتفاق در انقالب اســالمی ایران نیز رخ داده است. چه بسا کسانی که 
سابقه طوالنی مبارزات انقالبی و همراهی با انقالب و امام)ره( را داشتند، اما مدتی بعد 
رو در روی انقالب و امام ایستادند و به صف »ریزش «های انقالب پیوستند. اما در مقابل 
»ریزش «ها، »رویش«های فراوانی نیز در انقالب اسالمی شاهد بوده ایم. این نکته ای 
اســت که به تکرار رهبر معظم انقالب در بیانات شــان به آن اشاره کرده اند و آخرین 
باری که ایشان به این موضوع پرداختند، در دیدار اخیرشان با جمعی از خانواده های 
شهدا بود که طی سخنانی فرمودند: »انقالب ریزش داشته است، دِل کسانی بسته  به 
دنیا شــد. صدر اسالم هم همین جور بود؛ در صدر اسالم هم یک عّده انقالبّیوِن اّوِل 
کار، بعد شدند دنیاداراِن اواسط و اواخر عمر. بله، این هست؛ اّما در کنار این ریزش، 
چند برابر، ما رویش داریم؛ رویش انقالب؛ معجزه انقالب این است.«)1۳9۷/9/21(

در طول انقالب برخی از انقالبیون، به دالیلی ریزش کردند و حتی از گذشــته  
خود نیز پشیمان شدند و همین امر گاهی موجب ایجاد اضطراب در برخی از انقالبیون 
شده است. امام خامنه ای)مدظله العالی( از آنجا که انقالب را به مثابه »موجودی زنده« 
در نظر می گیرند، ریزش ها را امری طبیعی در جهت ســیر تکاملی انقالب می دانند، 

که باید آن را در کنار موضوع دیگری به نام »رویش های انقالب« مالحظه کرد. 
هرچند طی نزدیک به سه دهه از دوره والیت معظم له، مشی مدیریتی راهبردی 
ایشــان بر جمع کردن همه نیروهای انقالب ـ حتی با اغماض در خصوص ضعف های 
جزئی ـ بوده است، اما در عمل برخی از جریانات و نخبگان سیاسی در مقاطعی نخواسته 
و نتوانســته اند از این فرصت پرارزشی که نظام برای آنها فراهم آورده استفاده کنند 
و عماًل راه جدایی از کشــتی نجات بخش نظام را طی کرده اند. همان گونه که روشن 
اســت، در چارچوب هندسه سیاســی و اجتماعی اسالم و نظام امام و امت، هیچ گاه 
بنا و اصل بر ریزش افراد نیســت و تالش بر آن اســت که کشتی انقالب و اسالم که 
همانا کشتی هدایت و سبیل نجات است، ملجأ و پناهی برای همه یاران انقالب باشد. 
ازایــن رو، امام امت تا حد امکان تالش می کند از ایجاد انحراف در جامعه که مقدمه 

ریزش خواهد بود، جلوگیری کند.
با این  حال، با توجه به سنت های الهی و اختیاری که در وجود انسان به ودیعه 
نهاده  شده و مایه تکامل اوست، خواصی که در ورطه انحراف سقوط کرده اند، در صورتی 
 که به خود نیایند و تصمیم به بازگشت به صراط مستقیم و حبل متین والیت نگیرند، 
متعاقب دستور الهی از دامن اسالم، نظام و انقالب طرد خواهند شد. حتی ممکن است 
بزرگانی که در تاریخ مصادیق فراوانی برای آنها می توان یافت، در این زمره قرار گیرند.
ذکر این نکته ضروری است که در چارچوب نگاه نظام سیاسی اسالم و اندیشه 
امام راحل)ره(، حفظ اســالم و نظام اسالمی بر همه امور مقدم است و هیچ گاه و در 
هیچ شــرایطی، نمی توان به ســبب اهمیت یا برجستگی یک فرد، نظام و انقالب را 
فدای او کرد. بنابراین اگر هم در ابتدا، تأکید بر ریزش حداقلی است، نه از باب اهمیت 
یک فرد، بلکه از باب ضرورت بروز حداقل خدشــه به ساحت نظام و نیز رأفت الهی 

و ایمانی امام امت است.
گاهی امتی در یک دوره خاص می درخشــد و قله های عزت و عظمت را فتح 
می کند، اما همان امت ممکن اســت در دوره دیگری این عزت و عظمت را از دست 
بدهــد و راه ذلت و خواری را پیش بگیرد. افراد و شــخصیت هایی  که در یک دوره 
از تاریخ می درخشــند و نقش واالیی در پیشبرد اهداف انقالب ایفا می کنند را جزو 
خواص می دانیم، اما ممکن اســت همین خواص نیز در مسیر حرکت دچار لغزش و 

آفت شوند و سقوط کنند.

رویش های انقالب به مثابه معجزه انقالب

دریادار حبیب اهلل سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش درباره رزمایش اقتدار فداییان حریم والیت نیروی هوایی ارتش با اشاره به اینکه در چهارمین دهه 
از ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی با وجود تحریم های شدید علیه کشورمان به جایی رسیده ایم که توان ساخت و بهینه سازی جنگنده ها را داریم گفت:  این 

رزمایش  برای دوستان خوشحال کننده است و به دشمنان نشان می دهد اگر اشتباه کنند، پاسخی قاطع و پشیمان کننده دریافت خواهند کرد.

 پاسخ قاطع
 و پشیمان کننده

 برای تبلیغ روحانی به 20 شهرستان سفر کردم
حجت االســالم هادی غفاری، عضو مجمع نیروهای خط امام)ره( درباره اظهارات اخیر 
محمــود واعظی، رئیس دفتر روحانی که گفته بود »با اصالح طلبان در انتخابات 9۶ ائتالف 
نداشتیم«، اظهار داشت: »ما منتی بر کسی نمی گذاریم؛ اما 9۰ درصد آرای روحانی به فعالیت 

اصالح طلبان مربوط بود.«
 این فعال سیاســی اصالح طلب خاطرنشان کرد: »من خودم به  عنوان یک اصالح طلب 
قدیمی برای تبلیغ روحانی به بیش از 2۰ شهرســتان ســفر کردم.« وی با بیان اینکه موج 
انتخابــات بــه نفع روحانی نبود، گفت: »اصالح طلبان این موج را به نفع وی تغییر دادند، به 
ویژه در شمال کشور و خوزستان و سیستان و بلوچستان، مردم را متقاعد کردیم که به حسن 

روحانی رأی دهند و این ناشی از تالش اصالح طلبان بود.«
 محمــود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور بار دیگر اظهارات قبلی خود درباره ائتالف 
نداشتن روحانی با اصالح طلبان در انتخابات 92 و 9۶ را که با واکنش تند چهره های اصالح طلب 

همراه شد، تکرار کرده است. 
وی درباره اظهارات سعید حجاریان در زمینه ائتالف اصالح طلبان با روحانی گفته است: 
»ائتالف در ذهن برخی این معنی را می دهد که هر فرد و هر گروهی که از کســی حمایت 
کرده، به  معنی ائتالف آن گروه با جریان پیروز بوده اســت، نه! ما می گوییم اینها همراهان 

بودند و با ما کار کردند.« 
واعظی ادامه می دهد: »ائتالف در ادبیات سیاسی به این معنی است که ما بنشینیم قول 
و قرار بگذاریم که دولت را چطوری تشــکیل بدهیم،  چند نفر از این طرف و چند نفر از آن 
طرف در دولت باشند. چه  مقدار سهم وزیر و چه  مقدار سهم استاندار دارند، پس ما چنین 

ائتالفی با هیچ گروهی از جمله اصالح طلبان نداشتیم.« 

   ابوالحسن سلطانی زاده/ در آستانه فرا رسیدن چهلمین سالگرد انقالب اسالمی، نظام سلطه با 
محوریت آمریکا پس از ناامیدی کامل از اثربخش بودن فشارهای بیرونی در براندازی، در رویکردی جدید، 
براندازی از بیرون را به فروپاشی از درون تبدیل کرده و محیط داخلی را به صورت جدی و پرحجم نشانه 
گرفته است؛ زیرا از فروپاشی می توان به براندازی هم رسید، ولی بالعکس آن ممکن نیست. در این رویکرد 
ســه تفاوت اساســی با رویکرد قبلی، یعنی براندازی مشهود است؛ کم هزینه بودن، زودبازده بودن و قرار 
گرفتن مردم در برابر نظام. آنها معتقدند هر گونه فشــار از بیرون اعم از جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، 
جنگ روانی و اســتفاده از گزینه ســایه جنگ و در نهایت یک جنگ هیبریدی مادام که پیوست داخلی 
نداشته باشد، به نتیجه نخواهد رسید؛ ولی اگر این فشار از بیرون به یک مطالبه در داخل کشور از سوی 
افراد یا جریان هایی تبدیل شــود، می تواند زمینه دوقطبی ســازی و بر هم زدن وحدت و انسجام را فراهم 
کند؛ در چنین وضعیتی ســلب اعتماد از حاکمیت کلید خورده که برد و تأثیر آن از برد موشــکی و نفوذ 

منطقه ای ایران بیشتر خواهد بود.
فروپاشــی،  راهبــرد  در 
فشــارها از بیرون نــه تنها کم 
نمی شــود؛ بلکــه بر شــدت و 
حجم آن افزوده می شــود و با 
بهره بــرداری از فضای مجازی 
اجتماعی معاند  و شــبکه های 
در قالب جنگ شناختی نوعی 
فروپاشــی ذهنی با هدف القای 
برای  حاکمیــت  ناکارآمــدی 
برون رفت از انسداد ایجاد شده 
در عرصه به ویژه اقتصاد شکل 
گرفته و آینده کشــور بسیار تیره و تار و مأیوس کننده تداعی می شود. در چنین وضعیتی، جریان نفوذ با 
بهره برداری از افراد و الیه های مؤثر اجتماعی گزینه تعامل و مذاکره را برای حل مشــکالت کشــور بر سر 
زبان ها جاری کرده و زمینه دوقطبی ســازی و ایجاد افتراق در صف منســجم مردم را فراهم می کند. در 
جنگ نفوذ با عقبه انحراف و غفلت در سطح خواص و مردم، دشمن تالش می کند با خطای محاسباتی و 

با قلب حقایق نوعی رفتارسازی غلط را ایجاد کند.
نفوذ در اسناد و مدارک به دست آمده از اتاق های فکر آمریکا، یعنی جلوگیری از تحقق نقطه نظرات 

و دیدگاه های رهبری نظام. برخی از ویژگی های این جریان را می توان در موارد ذیل برشمرد:
1ـ اعتقاد نداشتن به اقتصاد مقاومتی و دل بستن به اقتصاد مذاکره ای؛ 2ـ جست وجو کردن راهکار 
برون رفت از مشکالت در بیرون از مرزها به جای تکیه بر توان داخلی؛ ۳ـ اعتقاد نداشتن به روحیه انقالبی 
و مدیریت جهادی؛ ۴ـ تفکر انقالبی را مترادف با افراطی گری و خالف عقل دانســتن؛ ۵ـ اعتقاد نداشــتن 
به جریان مقاومت در منطقه و توسعه عمق راهبردی ایران در منطقه؛ ۶ـ برخورد منفعالنه در برابر فضای 
مجازی و جدیت نداشــتن در راه اندازی اینترنت ملی؛ ۷ـ فتنه ندانستن حوادث سال ۸۸ و خالصه کردن 

آن در حد کدورت و اختالف سلیقه سیاسی؛ ۸ـ پذیرش نوعی نگاه ولنگاری در عرصه فرهنگی.
واقعیت آن اســت که در راهبرد فروپاشــی، جدولی بیرون از نظام طراحی می شود که باید افراد یا 
جریان هایی در داخل آن را تکمیل کنند؛ این همان نکته عبرت آموز تاریخی است که در طول تاریخ هرگاه 
دو عامل به طور هم افزا عمل کرده اند، گردنه صعب العبور و پیچ خطرناکی را در مسیر حرکت نظام اسالمی 
ایجاد کرده اند. این دو عامل عبارتند از 1ـ انحراف خواص و 2ـ غفلت عوام که هر دو در نبود بصیرت در 
تشخیص درست و بهنگام در بزنگاه های حساس و سرنوشت ساز ریشه دارد و جریان نفوذ در داخل کشور 
همواره بر تنور بی بصیرتی می دمد و به این ترتیب زمینه استحاله را فراهم می کند. در مقابله با این غفلت و 
انحراف و نفوذ که پیشران های فروپاشی از درون هستند، اقداماتی از قبیل افزایش سطح بصیرت در شناخت 
نفوذ و تعمیم روشــنگری و تبیین آحاد جامعه برای تصمیم گیری های مهم در برنگاه های سرنوشت ساز، 
تبعیت عملی از منویات رهبر معظم انقالب، حضور مؤثر و کارآمد در عرصه فضای مجازی با تولید پیام و 
بارگذاری و نه صرفاً دانلود کردن و همچنین ترویج تفکر انقالبی و جهادی به منزله یگانه راه حل مقابله با 
دشمن و فائق آمدن بر مشکالت داخلی از جمله راهکارهای مقابله با پیشران های فروپاشی به شمار می  آید.

تمرکز بر فروپاشی به جای براندازی

 سیلی مردم به آمدنیوز
بارهــا  گذشــته  روزهــای 
شــبکه های ضــد انقــالب وعده 
تجمعات چندین هــزار نفری در 
سراســر ایران داده بودند. آمدنیوز 
با انتشار پست های گوناگون تحت 
عنوان گزارش هــای میدانی، تقال 
کــرد مردم را به خیابان بکشــاند 
که نتوانست، اما از آنجا که باز هم 
مواجه  مفتضحانه ای  با شکســت 
شده بود، با استفاده از عکس هایی 
قدیمــی از تهران، که پیشــتر در 
پایگاه های خبری منتشــر شــده 
بود، با ادعای تشــکیل حلقه های 
کوچک، نوشــت به دلیل حضور 
نیروهای امنیتی مردم جرئت تجمع 
نداشته اند! این در حالی است که در 
تصاویر مورد ادعا نه تنها حلقه ای 
شــکل نگرفته، حتی تصویری از 
نیروهای امنیتی هم وجود ندارد. 
نکتــه جالب، تاریــخ عکس های 
منتشر شده آمدنیوز است؛ مدیران 
این شبکه ضد انقالبی برای فریب 
مردم، از تصاویری استفاده کرده اند 
کــه مربوط به ســال ها 9۵ و 9۶ 
است تا شاید مخاطبان این رسانه 
بی اخالقی  متوجــه  جعلی نویس 

آمدنیوز نشوند.
هولوکاست ایرانی

شــبکه های  از  یکــی  مدیر 
ماهــواره ای با اشــاره به قحطی 
گســترده ایران در سال 129۶، از 
سکوت بی بی ســی فارسی درباره 
نقش انگلیس در این جنایت بزرگ 

به شدت انتقاد کرد.
گفــت:  همایــون  شــهرام 
»انگلستان در ســال 129۶، با به 
راه انداختن یک قحطی مصنوعی 
و با همکاری دربار، 9 میلیون ایرانی 
را به قتل می رساند؛ یعنی نیمی از 
جمعیت ایران. چرا هیچ جایی از آن 
صحبت نمی شود؟ چرا هیچ کس 
از این هولوکاســت ایرانی حرفی 
نمی زند؟!« این ســلطنت طلب در 
ادامه با خطاب قرار دادن مخاطبان 
بی بی سی فارسی گفت: »چرا وراث 
عامالن قتل عام مردم ایران، امروز 
در بی بی سی مورد اعتماد شما قرار 
می گیرند؟... شــما می دانید مردم 
انگلیس اقتصادشان چگونه است؟ 
چــرا باید انگلســتان 1۴ میلیون 
پوند در ســال به بی بی سی بدهد 
کــه بیاید برای من و تو تفســیر 

سیاسی بکند؟«
آلزایمر سیاسی!

یک فعال اصولگرا با انتقاد از 
آلزایمر سیاســی اصالح طلبان در 
حمایت از روحانی گفت، پیشنهاد 
می کنــم روزنامه های اصالح طلب 
را مرور کنند تــا بفهمند چگونه 
جریان اصالحات از روحانی حمایت 
کردند. حمیدرضا ترقی، عضو حزب 
مؤتلفه اسالمی درباره اظهارات اخیر 
عبدی مبنی بر اینکه، اصالح طلبان 
انتخابات  از  مسئول دولت برآمده 
92 و 9۶ نیستند، گفت: »احتماالً 
آقای عبــدی در زمان انتخابات یا 
خارج از کشــور تشریف داشتند، 
یا در صحنه سیاســی غایب بودند 
که ببینند چگونه اصالح طلبان از 
آقای روحانی حمایت کردند.« وی 
افزود: »مثل اینکه عبدی در حال 
حاضر هم چشــمانش بسته است 
و نمی بیند که بیش از 9۵ درصد 
مســئولیت های اجرایی کشور در 
دست اصالح طلبان است و با این 
اصالح طلبان  که  می گویند  وجود 
در رأی آوردن روحانــی نقشــی 

نداشته اند!« 

تقصیر تحریم ها نیست
سخنگوی کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس بــا رد ادعاهای 
مربوط به تأثیر تحریم ها بر اقتصاد 
کشــور و تأکیــد بر اینکــه ایران 
کمبود مالی نــدارد، گفت: »باید 
جلــوی باندبازهــا و اختاللگران 
اقتصادی گرفته شــود و نیروهای 
انقالبــی را ماننــد زمان جنگ به 
کار بگیریم.« نوروزی افزود: »باید 
وزارت بازرگانی را احیا کنیم؛ با این 
کار در بازار کنترل ایجاد خواهیم 
کرد، از سوی دیگر، چنانچه بتوانیم 
کنترل بانک ها و صادرکنندگان و 
واردکننــدگان را تقویت کنیم و 
سرمایه اندوزان  زراندوزان،  جلوی 
و کســانی که به آالف و الوف یک 
شبه رسیده اند که 1۰۰۰ خانواده 
بیشــتر نیســتند را بگیریم، هیچ 
مشکل اقتصادی در کشور نخواهیم 

داشت.«
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فروش نفت به مدیران هم بستگی دارد
عضو کمیســیون انرژی مجلــس گفت: »در الیحه بودجه فــروش یک و نیم میلیون 
بشــکه در روز در نظر گرفته شــده که محقق شــدن آن به مســائل گوناگونی بســتگی 
 دارد کــه در صدر آن متنوع ســازی روش هــای فروش نفت و فاصلــه گرفتن از روش های

 سنتی است.« 
هدایت اهلل خادمی افزود: »فروش نفت در برهه کنونی به مدیران هم بســتگی دارد؛ در 
دوره تحریم قبلی، مدیرانی بودند که حاضر بودند برای فروش نفت از آبروی خودشــان هم 
مایه بگذارند؛ آنها با انجام روش های مختلف، بخشــی از نفت را فروختند و درآمد حاصل از 
آن را به صورت ارز، دارو، قطعات هواپیما و دیگر وسایل مورد نیاز وارد کشور می کردند، لذا 
 این مهم است که مسئوالن کنونی وزارت نفت جرئت، عالقه و توان این کار را داشته باشند

 یا خیر.« 
خادمی با بیان اینکه »ظرف دو سه ماه گذشته هم چند محموله در بورس عرضه شد؛ اما 
وزارت نفت هم به اجبار دولت این کار را پذیرفت«، گفت: »ما باید چهل سال قبل خام فروشی 
را متوقف می کردیم تا امروز می توانستیم فرآورده های با ارزش آن را به کشورهای همسایه 
مانند پاکستان، افغانستان و ترکیه صادر کنیم که در این شرایط امکان تحریم کشور وجود 
 نداشت؛ اما متأسفانه ما در زمین آمریکا بازی کردیم و به جای احداث پاالیشگاه، اقدام به واردات 

بنزین کردیم.«
 عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی درباره اینکه آیا وزارت نفت در حال حاضر 
اقدام مناسبی برای مقابله با تحریم ها انجام می دهد، بیان کرد: »وزارت نفت شرایط انجام این 
 کار را ندارد و حتی زیرساخت هایی هم که داشت تا از این طریق تحریم ها را دور بزند، تضعیف

 کرده است.«

حجاب؛ حرمت، شرف 
و قدرت. تابلوی تبلیغ 

حجاب در شیکاگو 
آمریکا. با توجه به 

افزایش عالقه زنان 
آمریکایی به حجاب، 

چنین تبلیغاتی 
برای پاسخگویی 

به پرسش های آنها 
در بیشتر شهرهای 

آمریکا دیده می شود

آقای درازهی، 
نماینده محترم 

سراوان! 
خواهشمندیم عالوه 
بر دیدارهای سرزده 

از گمرک، دیداری هم 
از شرکت گاز داشته 

باشید تا مردم منطقه 
شما مجبور نباشند 

این گونه در صف 
منتظر بمانند!

تصویری جالب 
از صدام، 
دیکتاتور 

معدوم عراق 
در حال شستن 

لباس هایش 
در زندان! 

پایان یک عمر 
ظلم و جنایت 
علیه مظلومان 

عبرت انگیز است

یهودیان بزرگ ترین 
رسانه های تفریحی و 
سرگرمی را در جهان 

در اختیار دارند 
و با تولیدات خود 

بنیان خانواده ها را 
هدف قرار داده اند، 

اما بنگرید خود 
چگونه از کودکی به 
فرزندان شان حجاب 

را آموخته اند!

هفته پیش خبر 
جشنواره دعوا 

داشتیم، این هفته 
خبر جشنواره 

تشویق کودکان 
به کشیدن سیگار 
به وسیله والدین 

خود! این جشنواره 
در کریسمس در 

کشور پرتغال 
برگزار می شود!

تحریم ها دارند 
می آیند! ترامپ 

این پوستر را که در 
ارتباط با ایران است 

بر روی میز خود 
گذاشته و همزمان 

در حال چاره اندیشی 
برای مشکالت بودجه 

و تعطیلی دولتش 
است! تحریم ها به 

کجا می آیند دقیقاً؟!



 اکبــر ابدالی محمدی*/  
تدوین الیحه بودجه ســال 1۳9۸ 
بــا تأکید بر شفاف ســازی، تنظیم 
عملکردی بودجه، توجه به اشتغال 
و توســعه عدالت از اواســط آبان 
ماه به دســتگاه های اجرایی ابالغ و 
پس از بررســی در جلســه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران سه 
قــوه و در نهایــت در هیئت دولت 

تصویب شد.
مباحث مرتبط با بودجه سال 
آینده با ســه رویکــرد اطمینان از 
تأمیــن کاالهای اساســی مردم با 
ارز دولتی، اصالح و افزایش حقوق 
شاغالن و بازنشستگان و حمایت از 
تولید و اشتغال و تکمیل طرح های 
نیمه تمام با مشارکت مردم و بخش 

خصوصی است.
با توجه به اعالم و ارسال الیحه 
بودجه ســال 1۳9۸ از سوی دولت 
به مجلس شــورای اسالمی برخی 
شــبهات در اذهان عمومی شــکل 
گرفته اســت که تالش می کنیم به 

برخی از آنها پاسخ دهیم.
حــدود  بودجــه  کل   ، اوالً
1۷۰۰ هزار میلیارد تومان اســت، 
از ایــن مقدار فقــط 2۵ درصد در 
مجلس شــورای اســالمی بررسی 
می شــود که بودجه عمومی کشور 
 بــوده و حدود ۴۷۸ هــزار میلیارد 

تومان است.
در ایــن مدت، فضاســازی ها 
و هیاهوهــا در فضــای مجازی و 
همچنین اظهارات نامناسب برخی 
مسئوالن امر درباره جزئیات بودجه 
مشــکالتی را در ســطح جامعه به 
وجود آورده اســت که متأســفانه 
رسانه های بیگانه نیز در این موضوع 

کم نگذاشته اند؛ از جمله
1ـ تضعیف نقــاط قوت نظام 
جمهــوری اســالمی در حوزه های 

فرهنگی و دفاعی؛
2ـ ســرگرم کردن مــردم به 
نحوی که مردم مسائل و مشکالت 
اقتصــادی، رفع تحریم ها، بی ثباتی 
بازار ارز، هشــت ماه معطل ماندن 
کشور از ســوی اروپایی ها و... را از 

یاد ببرند؛

۳ـ تغییر فلش ضعف از دولت 
و مجلس به سمت نهادهایی که در 
اقتصاد نقش بسزایی ندارند؛ مانند 
حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات 

اسالمی و...؛
۴ـ تحت الشعاع قرار دادن نقاط 

تاریک بودجه؛
۵ـ به حاشیه رفتن شعار سال 

مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی.
حدود ۷۵ درصد بودجه کشور 
معــادل 12۷۰ هزار میلیارد تومان 
از 1۷۰۰ هــزار میلیارد تومان کل 
مربوط به بودجه شرکت های دولتی، 
بانک ها و مؤسسات وابسته به دولت 
اســت؛ اعم از شــرکت ملی نفت، 
شــرکت ملی گاز، توانیــر و... که 
حتــی برخی از اینها به مجلس نیز 
پاسخگو نیســتند و طبق گزارش 
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
اســالمی آمار و اطالعات خود را به 
مجلــس ارائه نمی دهند؛ از ســوی 
برخی از این شرکت ها سال هاست 
که زیان ده هستند و با کمک دولت 
و بیت المــال مخارج خود را تأمین 

می کنند تا سر پا بمانند.
موضوع دیگری که در هفته های 

اخیر نقل محافل رسانه ها بوده، بحث 
بودجه دفاعی کشــور است. دولت 
در حالــی بودجه دفاعی کشــور را 
حدود ۵2 هزار میلیارد تومان قرار 
داده که این رقم نســبت به ســال 
گذشــته 1۷ درصد کاهش داشته 
اســت. حال اگر ایــن رقم را با نرخ 

دالر در بازار محاسبه کنیم، حدود 
۶/۵ میلیارد دالر اختصاص می یابد. 
اگر بخواهیم این مقــدار بودجه را 
با بودجه دفاعی کشورهای منطقه 
 مقایسه کنیم، به نکات جالب توجهی

 خواهیم رسید.
طبــق آمارها بودجــه دفاعی 
کشــور ما کمترین مقدار را در بین 

کشــورهای منطقه دارد و در بین 
کشورهای دنیا در جایگاه ۳۳ است. 
این در حالی است که منطقه ما مملو 
از ناآرامی ها و ناامنی های تروریستی 
و جنگ های نیابتی است و بحمداهلل 
ایران اسالمی با وجود امنیت پایدار 
به صورت نگین انگشــتری در این 

منطقه می درخشد.
از سویی، بودجه دفاعی ما رابطه 
مستقیمی با اقتصاد کشور دارد؛ چرا 
که بســیاری از شرکت های خرد و 
کالن در حال فعالیت با بخش های 
دفاعی در حوزه هــای گوناگون، از 
جمله عمرانی، صنعتی، دفاعی و... 

هستند.
بــرای نمونه، چندی پیش که 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح، جنگنده کوثر را رونمایی 
کرد، می تــوان گفت حدود ۴ هزار 
نفر به صــورت مســتقیم در این 
بودند؛  به فعالیت  زمینه مشــغول 
در حالی که اگر کشــورمان در این 
زمینه واردکننده بود، شاید چندین 
برابر باید خرج واردات چنین ادوات 
و تجهیــزات نظامی می کرد؛ اما به 
حول قوه الهی کشــور مــا در این 

زمینه خودکفا، تولیدکننده و حتی 
صادرکننده است.

مــورد دیگری که متأســفانه 
رسانه ها به عمد یا از روی ناآگاهی 
بیش  اختصاص  مطرح می کننــد، 
از حــد اعتبارات به حوزه مســائل 
فرهنگی و دینی اســت؛ در حالی 
که کل بودجــه تخصیص یافته به 
ایــن حوزه حــدود 1۳۰۰ میلیارد 
تومان است که نسبت به کل بودجه 
حدود ۰/1 درصد را شامل می شود 
که در مقایســه با بودجه کل، رقم 

خاصی نیست.
برای نمونه، بودجه ای که امسال 
برای نهاد جامعه المصطفی در نظر 
گرفته شــده، حدود 2۰۰ میلیارد 
تومان است که در مقایسه با پارسال 
1۰۰ میلیارد تومان از آن کاســته 
شده است. در حالی که اگر عملکرد 
آن را بررسی کنیم، متوجه می شویم 
بنا به آماری که خود این ســازمان 
ارائه کرده، از ابتدای تشــکیل این 
نهــاد تاکنون حــدود ۵۰ هزار نفر 
از 1۳۰ ملیت گوناگون از این نهاد 
فارغ التحصیل شــده اند و همچنین 
حدود ۵۰ هزار نفر هم مشــغول به 
تحصیل هستند. نکته جالب تر اینکه 
این نهاد توانســته است حدود ۵۰ 
میلیون نفر را در سراسر جهان شیعه 
کند، به گونه ای کــه برخی از این 
توانسته اند در کشور های شان  افراد 
به جایگاه های استراتژیک در نظام 
حکومتــی خود دســت یابند و به 
مثابه یک ذخیره، نماینده یا سفیر 
برای انقالب اسالمی فعالیت کنند. 
می توان گفت، نهاد جامعه المصطفی 
یک وزارت خارجه در امور دینی و 
فرهنگی است که اگر دولت بتواند 
از این ظرفیت استفاده کافی را ببرد، 
می تواند ارتباطات سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی گسترده و وسیعی را در 
این زمینه با کشورهای مقصد شکل 
دهد؛ در حالی که بودجه اختصاص 
یافته به وزارت امور خارجه کشورمان 
برابر نهــاد جامعه المصطفی  هفت 

است.
انجمن  عضو  و  *پژوهشــگر 
مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور

اقتصاد دوشنبه 24 دی 139۷   سال نوزدهم     شماره ۸۸2  

4
www.sobhesadeghweekly. i r

  
لزوم کاهش ضریب جینی

»مارک موبیوس« رئیس اجرایی گروه ســرمایه گذاری »مارک موبیوس« یکی از بزرگ ترین ســرمایه داران جهان به شــمار می آید، در گفت و گو با شبکه 
سی ان بی سی گفت: »اکنون زمان مناسبی برای این نیست که بخواهی اموالت را در عربستان سعودی هزینه کنی. معتقدم تا زمان ایجاد تغییرات واقعی بزرگ 

در عربستان سعودی، نباید در این کشور سرمایه گذاری کرد.«
 اقتصاد سایبری

 رضــا زمانی/ اقتصاد در 
عرصه اینترنتی و مجازی موضوعی 
اســت که نمی تــوان آن را انکار 
کرد و اکنون بســیاری از خریدها 
و کســب وکارها به صورت برخط 
صورت می گیرد و همه گزارش هایی 
کــه نهادهای معتبــر مانند بانک 
جهانی ســالیانه منتشر می کنند، 
حکایت از افزایش ســهم ســایبر 
در اقتصاد جهانــی دارد از این رو 
به نظر می رســد آشنایی با مفهوم 
»اقتصاد ســایبری« بسیار مهم و 

حیاتی شده است.
گزارش  براساس  نمونه  برای 
منتشر شده بانک جهانی، اقتصاد 
مجــازی در ســال های 2۰۰9 و 
2۰1۰ هر یک حدود سه میلیارد 
دالر درآمد داشــته اســت و این 
بازدهی تجارت در عرصه مجازی، 
کشــورهایی را مشــتاق ورود به 
البته،  چنین مسیری کرده است. 
اگر در گذشــته زمــان زیادی از 
وقــت مــردم در اینترنت صرف 
بازی و ســرگرمی می شد، اکنون 
در  فعالیت هــا  توســعه  شــاهد 
دنیای مجازی اقتصادی هســتیم 
کــه بی راه نیســت اگــر بگوییم 
 اقتصاد سنتی را تحت الشعاع قرار

 داده است.
نکته مهم دیگری که در زمینه 
اقتصاد سایبری قابل توجه است و 
باید به آن اشاره کرد، اهمیت امنیت 
در فضای سایبری است. در صورت 
نبود امنیــت و محرمانگی در این 
عرصه، زمینه برای سوءاستفاده و 
حتی آسیب به اقتصاد ملی فراهم 
می شود. این موضوع نیز در کسب 
موقعیت بهتر اقتصادی یا افول آن 
مؤثر اســت. بنابر آمارهای معتبر، 
نبــودن امنیت کافــی در عرصه 
سایبری، ســالیانه میلیاردها دالر 
خســارت برای اقتصاد جهانی در 
پی دارد؛ بنابراین دولت ها و مدیران 
شرکت  های اقتصادی باید موضوع 

حمالت سایبری را جدی بگیرند.
نکتــه دیگر در عرصه اقتصاد 
سایبری، توسعه پول های مجازی 
با عناوین مختلف اســت که برای 
نمونــه می توان بــه بیت کوین  و 
بالک چین و... اشاره کرد. ظرفیت 
استفاده از هر یک از این پول ها در 
تسهیل مبادالت تجاری و کاهش 
هزینه هاســت. بیت کوین در چند 
ســال اخیــر در بازارهای جهانی، 
جــای خود را باز کرده و به ابزاری 
تأثیرگذار در مبــادالت اقتصادی 
تبدیل شده است و هر روز شاهد 
افزایش شــرکت هایی هستیم که 
بیت کوین  و نظیر آن را می پذیرند. 
بنابراین می توان از توسعه پول در 
فضای مجازی نیز بــه مثابه ابزار 
دیگری در توسعه اقتصاد سایبری 

نام برد.
در ســال های اخیر شــاهد 
افزایــش توجــه کارآفرینــان به 
اســتارت آپ ها در ســطح جهانی 
و حتی در داخل کشــور هستیم. 
کشور  در  اســتارت آپ ها  هرچند 
ما نوپا هستند، اما اهمیت آنها در 
اشتغال زایی و کسب درآمد سبب 
شــده متخصصان حوزه فناوری، 
درصدد توســعه این بــازار جدید 
باشند و کاماًل اثبات شده است که 
استارت آپ ها نقش تعیین کننده ای 
در آینده اقتصاد جهان دارند و به 
همیــن دلیل در ســال های اخیر 
توســعه بسیاری در عرصه جهانی 
داشته اند. بخش فراوانی از فعالیت 
اســتارت آپ ها مبتنی بر فناوری 
اســت که برخی از فعاالن در این 
حوزه توانســته اند یک شــبه ره 
صد ســاله را طی کنند و بازدهی 
اقتصادی خوبی نیز داشته باشند. 

متأسفانه کشــور ما از جمله 
کشورهایی اســت که اقتصاد آن 
به درآمدهای نفتی وابسته است. 
اقتصاد ایــران از معضالت مهمی 
همانند میزان باالی تورم و بیکاری 
و میزان پایین رشد اقتصادی رنج 
می برد و این مسئله نیازمند درمانی 
اساسی است. امروز اقتصاد مجازی 
در بســیاری از کشورهای جهان، 
عامل پیشــران و مهم در اقتصاد 
تلقی می شــود و حتی می توان به 
این اقتصاد به مثابه عاملی جایگزین 

برای درآمدهای نفتی نگریست.

 روح  اهلل صنعتکار/ ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی 
آماری است که به طور معمول برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد 
یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می شود. این ضریب با نسبتی تعریف 

می شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.
هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشــد، برابری بیشــتر در 
توزیع درآمد را نشــان می دهد و برعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به 
عدد یک باشد، از توزیع نابرابر درآمد خبر می دهد. اگر ضریب جینی با عدد 
صفر مساوی باشد؛ یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند )برابری مطلق( و 
اگر با عدد یک مساوی باشد؛ یعنی نابرابری مطلق وجود دارد، به گونه ای که 

ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارند.
با استفاده از ضریب جینی می توان تفاوت در کمیت خدمات رفاه اجتماعی 
و سیاست های حقوق و دستمزد را بهتر درک کرد. البته، باید دانست که ضریب 
جینی گاهی اوقات ممکن است گمراه کننده باشد، به ویژه زمانی که می خواهیم 

مقایسه های سیاسی بین کشورهای بزرگ و کشورهای کوچک انجام دهیم.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، ضریب جینی در سال 9۶ 
به ۳9۸1/. رسید که نسبت به سال 9۵ بیش از 2/۵ درصد رشد داشت؛ یعنی 
آنکه شکاف طبقاتی از سال 9۵ نسبت به 9۶ حدود 2/۵ درصد بیشتر شده است.

مطابق با بند 1۴ سیاســت های کلی نظام و تحقق کامل هدفمندسازی 
یارانه ها برای افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای 
شاخص های عدالت اجتماعی و تأکید قانون برنامه ششم توسعه در زمینه کاهش 
نابرابری و در راســتای بهبود توزیع درآمد، سعی شده است کاهش نابرابری، 
بهبود رفاه اجتماعی و افزایش درآمد از طریق اقدامات اساسی متناسب با آن 

بهبود و تداوم یابد.
همچنین در ماده 2۶ قانون برنامه ششم توسعه بر رقابت پذیر کردن عدالت 
بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی و افزایش انگیزه در استان ها، از 
طریق افزایش اختیارات استانی در طرح های قابل واگذاری تأکید شده است.
در همین زمینه، مطابق ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه در سال پایانی 
برنامه، ضریب جینی کل کشــور باید به عدد ۰/۳۴ برســد، در حالی که در 
ســال های اخیر متأسفانه این ضریب رشد داشته است که این خود نشان از 

افزایش فاصله طبقاتی دارد و برخالف عدالت اقتصادی است.
یکی از مهم ترین عوامل افزایش ضریب جینی و افزایش تفاوت طبقاتی، 
نابرابری در دریافتی ها شامل دریافتی های رسمی و غیر رسمی و نیز اختصاص 
نیافتن منابع بیشتر یارانه ای به اقشار آسیب پذیر است. از عوامل دیگر آن افزایش 
و نوسانات شدید در بازار دارایی ها )ارز، سکه، خودرو و مسکن( است که به تغییر 
در ساختار قیمت های نسبی منجر شده و توزیع درآمد را نامتوازن کرده است.
رهبر معظم انقالب با تأکید بر رعایت شــاخصه عدالت فرمودند: »بدون 
عدالت، پیشــرفت مفهومی ندارد و بدون پیشرفت هم عدالت مفهوم درستی 
پیدا نمی کند؛ باید هم پیشــرفت باشد و هم عدالت. اگر بخواهید الگو بشوید 
و این کشــور برای کشورهای اسالمی الگو بشود، بایستی گفتمان حقیقی و 
هدف واالیی که همه برای او کار می کنند، پیشرفت و عدالت همزمان باشد.«

بنابراین دولت باید به شــکلی مدیریت کند که حمایت های یارانه ای به 
ویژه در بخش نقدی به سمت نهادهای حمایتی برود و دولت توزیع مستقیم 
یارانه نقدی برای اقشار پردرآمد را حذف کند، یا کاهش دهد. طرح توزیع سهام 
عدالت هم ظرفیت خوبی برای کاهش دامنه پرداخت یارانه نقدی دارد و باید از 
این ظرفیت هم برای ساماندهی یارانه افراد مشمول سهام عدالت استفاده شود 
و توزیع مناسب تر سهام در مقابل مدیریت یارانه نقدی می تواند مطرح شود.

همچنین الزم است به سرعت و به طور کامل نوسانات قیمتی مهار شوند 
و قیمت ها پس از جهش های اخیر روند نزولی را طی کنند.

 سرمایه گذاری در عربستان 
اشتباه است

 بازنگاهی به فضاسازی های رسانه ای درباره بودجه ۹۸

سخنان نسنجیده

 اکبر کریمی/ رهاســازی فاضالب و 
زباله کشتارگاه های دام و طیور در گوشه هایی 
از کشور، آسیب های زیست محیطی فراوانی بر 
جای می گذارد. تولید بوی نامطبوع، آلودگی 
روان آب ها و ســفره های آبــی و از بین رفتن 
زیســت بوم گیاهی و جانــوری برخی از این 
آســیب های جبران ناپذیر است. این در حالی 
اســت که با بــه کارگیــری فناوری های روز 
می توان همین فاضالب و زباله های کشتارگاهی 
را فــرآوری و بخش بزرگی از نیازهای غذایی 

و خوراک دام و آبزیان کشور را تأمین کرد.
همه آنچه پس از کشتار حیوانات بر جای 
می مانــد و از دید ما بــه درد نخور و دور ریز 
اســت، حتی خون و استخوان حیوان قابلیت 
فرآوری و تبدیل شدن به خوراک دام را دارد. 
پوست، پر، سر و دیگر اجزای مرغ نیز این گونه 
است و حتی می شــود عالوه بر خوراک دام، 
مواد اولیه بســیاری از کرم ها، واکس ها و... را 
از همین زباله های کشتارگاهی به دست آورد. 
زبالــه و دور ریز کارخانه های تولید کنســرو 
ماهی نیــز قابلیت فرآوری و تبدیل شــدن 
به ســرمایه را دارند. این جمالت بخشــی از 
گفته های پاسدار بازنشسته بندرعباسی است 
که نزدیک به 1۰ ســال تجربــه تولید پودر 
ماهی را در کشور دارد. گزارش این شماره از 
 نشریه به فعالیت این مبتکر اقتصادی پرداخته

 است.

موفقیت هایم را
 مرهون تجربیاتم در سپاه می دانم

»عبــداهلل ســلمانیان« در طــول دوره 
خدمتش، سابقه به نسبت باالی مدیریتی در 
شرکت های تولید مواد غذایی داشته است. او 
چند سالی عضو هیئت مدیره شرکت مائده و 
تولیدکننده انواع محصوالت غذایی کنسروی 
بوده و مدتی نیز به عنوان مدیر عامل شرکت 
تولید کنسرو ماهی خلیج فارس فعالیت داشته 
اســت. سلمانیان ورودش به حوزه تولید پودر 
ماهی را مرهون تجربیاتش در مراکز گوناگون 

تولید مواد غذایی وابسته به سپاه می داند.
او همزمان با بازنشســتگی در سال ۸۸، 
به این فعالیت پرداخت و با خرید بخشــی از 

ســهام کارخانه ای تازه تأسیس در چابهار، به 
همراه سه نفر از شرکایش، شش سالی در این 
حرفه تجربه کســب کرد، تا اینکه در خرداد 
9۵ »شــرکت پودر ماهی صیاد قشــم« را به 
کمــک دو نفر از دوســتانش راه انداخت. در 
این شرکت تازه تأسیس که کمتر از سه سال 

از آغاز به کار آن می گذرد، 
ماهی های حرام گوشت، غیر 
مأکــول و ریز صید شــده 
فرآوری می شود. سلمانیان 
در این زمینه می گوید: »ما 
از ماهی هــای غیر مأکول 
و حرام گوشــتی که در تور 
صیــادان می افتنــد، پودر 

ماهی تولید می کنیم که عمدتاً برای پرورش 
آبزیانی چون ماهی قــزل آال و میگو و بعضی 
دیگر از ماهی های پرورشــی داخل کشــور 

استفاده می شود.«

تولید ۱000 تن پودر ماهی  در سال
شرکت »صیاد قشم« در زمینی با مساحت 
۳1۰۰ مترمربع در حاشیه جزیره قشم ساخته 
شده و دو دفتر فروش در قشم و تهران دارد. در 
این مجموعه برای 2۵ نفر اشتغال زایی مستقیم 
شده اســت. به تناسب میزان صید در جزیره 
قشم، میزان تولید آن نیز در طول سال متغیر 
است. سلمانیان در این باره می گوید: »در برخی 

ماه های سال صید انجام نمی شود و در برخی 
ماه ها صید زیاد اســت، به همین دلیل میزان 
تولید ما در هر ماه متغیر است. ظرفیت اسمی 
کارخانه ۳۰۰۰ تن اســت، اما اکنون سالیانه 
حدود 1۰۰۰ تن پودر ماهی تولید می کنیم.«

از اسفند تا پایان خرداد ماه، به دلیل حجم 
باالی صید در دریا و وجود 
درصد باالیی از مواد اولیه، 
این کارخانــه اوج فعالیت 
خــود را دارد و دو ماهــی 
از ســال نیز به دلیل نبود 
صید و مــواد اولیه تعطیل 
می شــود و در ایــن مدت، 
عملیات تعمیرات و بازسازی 

دستگاه ها انجام می شود.
محصول »صیاد قشــم« به شرکت های 
تولیدکننده خوراک دام فروخته می شود، تا با 
انجام مرحله ای دیگر از فرآوری، این محصول 
به خــوراک آبزیان تبدیل شــود. پس از این 
مرحله، محصول نهایی به مزارع پرورش ماهی 
یا شــرکت های پرورش طیور و دام می رسد 
و با این چرخه غذایی تقریباً هیچ بخشــی از 
اعضای آبزیان دور ریخته نمی شــود. به گفته 
ســلمانیان، مشــابه کارخانه »صیاد قشــم« 
شرکت هایی در جزیره قشم، جاسک، میناب 
 و دیگر شهرهای جنوبی و شمالی کشور فعالیت 

می کنند.

مشکالت تولید
ســلمانیان از مشــکالت اداری بر ســر 
راه تولیــد و از ایرادهایــی که ســازمان های 
دولتی مانند اداره حفاظت از محیط زیســت 
از این کارخانه و بخش های تولیدی مشــابه 
می گیرند، گله دارد. مواد اولیه این کارخانه ها 
را دور ریــز ماهیان دریایی تشــکیل می دهد 
و طبیعتــاً  این مواد و عملیــات فرآوری روی 
آن، بــوی نامطبوعی ایجاد می کند، ایراد این 
اداره نیــز برای همین موضوع اســت که این 
تولیدی هــا را مجبور به نصب دســتگاه های 
بوگیر کرده است؛ دستگاه هایی که هزینه های 
کالنــی را به کارخانــه داران تحمیل کرده و 
به شــدت هزینه های تولیــد را در این بخش 
باال برده اســت. این هزینه های گزاف، صرفه 
اقتصادی منطقی ناشــی از تولید را در کشور 
 از بیــن می بــرد و کارخانه هــا را به تعطیلی 

می کشاند.
بنا به گفته سلمانیان، قیمت خارجی پودر 
ماهی نسبت به داخل اختالف دو برابری دارد 
و با وجود اینکه تولیدکننده داخلی محصولش 
را با نصف قیمت بازار جهانی در داخل عرضه 
می کند، کمک نکــردن دولت در کنار ایجاد 
این نوع موانع اقتصادی، فشــار مضاعفی را به 

تولیدکننده داخلی وارد می کند.
درد دل ایــن تولیدکننده کشــورمان، 
کارخانــه داران صنعتی  برخــی  نگرانی های 
از اجــرای معاهــده آب و هوایــی پاریس را 
نیــز یــادآوری می کنــد کــه در حوزه های 
زیســت محیطی موانع جــدی و هزینه های 
کالنــی برای تولید کننــدگان ایجاد می کند. 
هنوز بسیاری از کشــورها به دلیل باال رفتن 
هزینه های تولیدشان به این معاهده نپیوسته اند 
و حتی کشوری مانند آمریکا نیز سال گذشته 
میالدی برای حمایت از تولید داخلی خود از آن 
خارج شد. به نظر می رسد برای در امان ماندن 
بخش های تولیدی از تحمیل هزینه های مالی 
بیشتر، مجلس باید دقت بیشتری در مراحل 

تصویب این معاهده داشته باشد.
برای تهیه گــزارش از فعالیت های 
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره 

تلفن 0۹۱۹۳4۷۲۹۸۱  تماس بگیرید.

مبتکر اقتصادی بازنشسته در گفت وگو با صبح صادق 

تأمین خوراک دام و طیور با فرآوری زباله های حیوانی
 امنیت سرمایه گذاری در کدام استان ها بیشتر است؟

مناســب ترین استان ها از نظر امنیت ســرمایه گذاري در سال 1۳9۷ به 
ترتیب استان هاي خراسان جنوبي، بوشهر و زنجان و نامناسب ترین استان ها 
از نظر امنیت سرمایه گذاري، به ترتیب استان هاي تهران، ایالم و چهارمحال 
و بختیاري بوده است. مقصود از امنیت سرمایه گذاری، شرایطی است که در 
آن متغیرهای کالن اقتصادی با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون 
برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم های مسئوالن و رویه های 
اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت 
ضرورت تغییر در هر یک از آنها، تغییرات از قبل به اطالع ذی نفعان برســد؛ 
همچنیــن اطالعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شــفاف و برابر در 

دسترس همه شهروندان باشد. 

پنج کشوری که دالر را کنار گذاشتند
خبرگزاری »راشــاتودی«، نوشــت: »تنش های جهانی ایجاد شــده به 
دلیــل تحریم های اقتصادی واشــنگتن کشــورهای هــدف را مجبور کرده 
اســت تا به دنبال سیســتم های پرداخــت دیگری به جز دالر باشــند. این 
کشــور ها عبارتند از: »چین« به دلیــل جنگ تجاری با آمریکا و تحریم  های 
آن علیــه بزرگ ترین شــرکت های تجاری اش، »هند« بــرای پرداخت پول 
ســامانه های دفــاع ضد هوایی اس۴۰۰ به روســیه و پرداخــت پول خرید 
نفــت خــام از ایران، »ترکیه« بــرای حمایت از ارز داخلــی اش، »ایران« به 
دلیل تهدید ترامپ به منظور تخلف تجارت کشــورها با آن و »روســیه« به 
 دلیل ســنگینی تحریم هایی که از ســال 2۰1۴ بر این کشــور اعمال شده

  است.«

تعهدات توافق پاریس مانع پیشرفت ایران
محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک گفت: »در 1۰۰ سال 
اخیر بیشترین انتشار گازهای گلخانه ای از سوی کشورهای توسعه یافته صنعتی 
صورت گرفته است؛ در حالی که اجرای تعهدات پرهزینه این توافق را که به 
فناوری های جدید نیاز دارد، از دیگر کشــورهای در حال توسعه درخواست 
کرده اند. برای نمونه بســیاری از کشــورها، اجرای تعهــدات خود را به ورود 
فناوری و ســرمایه به کشور خود مشــروط کرده اند؛ چرا که اجرای تعهدات 
مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مستلزم هزینه کرد سرمایه کالن و 
تأمین فناوری های به روز است، اما متأسفانه کشور ما بدون هیچ پیش شرطی 
تعهد داده اســت. در شرایطی که کشــورها در حال تجدید نظر در تعهدات 
خود هســتند و شــرط های جدیدی برای اجرای این توافق نامه می گذارند، 
 ما نیز باید با تجدید نظر در این مســئله، پیــچ و مهره های تعهدات خود را 

شل کنیم.«

 40 درصد بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاه هستند
امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار گف: »متأسفانه مسیر ایجاد اشتغال و 
راه اندازی کسب وکار مسیری دشوار و طوالنی است و نسبت به میزان طبیعی 
و جهانی آن چند برابر بیشــتر زمان می برد که ناشی از بوروکراسی تودرتوی 
اداری اســت.« وی با بیان اینکه واحدهــای کوچک اقتصادی بار عظیمی از 
اشتغال را بر دوش می کشند، خواستار حمایت بیشتر از بنگاه های کوچک و 
 متوسط شد و ثبات اقتصادی و جذب سرمایه را از شرایط ایجاد شغل پایدار 

دانست.

مباحث مرتبط با بودجه سال 
آینده با سه رویکرد اطمینان از 
تأمین کاالهای اساســی مردم 
افزایش  و  اصالح  دولتی،  ارز  با 
بازنشستگان  و  حقوق شاغالن 
و حمایت از تولید و اشــتغال و 
تکمیل طرح هــای نیمه تمام با 
مشارکت مردم و بخش خصوصی 

است

همــه آنچه پس از کشــتار 
حیوانات بر جای می ماند و از دید 
ما به درد نخور و دور ریز اســت، 
حیوان  اســتخوان  و  خون  حتی 
قابلیت فرآوری و تبدیل شدن به 

خوراک دام را دارد

شاخص

آن روی سکه
تکاپو

کلید واژه



 رضا اشرفی/ دولت سودان از 
19 دسامبر 2۰1۸ )2۸ آذر 1۳9۷( با 
اعتراضات مردمی مواجه شد و هنوز 
راه مناسبی برای عبور از بحران نیافته 
اســت. دلیل اول و عامل ظاهری که 
سبب شد اقشار گوناگون مردم، برای 
نخســتین بار در شــهر »عطبره« از 
ایالت »نهر النیــل« به میدان بیایند 
و علیه دولت شــعار بدهند، مسائل و 
مشکالت اقتصادی و مالی بود. کاهش 
ارز خارجی، تورم ۷۰ درصدی، کاهش 
ارزش پول ملی، افزایش فقر و شکاف 
طبقاتی تحمل ناپذیر از جمله مشکالتی 
است که سودان با آنها درگیر است. این 
مسائل به همراه بحران های سیاسی و 
امنیتی موجود در این کشور همچون 
موضوع دارفور و مســائل ضد حقوق 
بشری سبب شده مدیریت بحران در 
این کشور با چالش های جدی همراه 
باشد و این چالش اکنون دامن سیاست 

را گرفته است. 
اما مسائل اقتصادی و مشکالت 
فقر و گرســنگی تمام مسئله سودان 
نیســت. سیاســت های عمر البشیر، 
رئیس جمهور ســودان و همراهی او 
با عربســتان و امارات متحده عربی 
که خواهان نزدیکی و عادی ســازی 
روابط خارطوم با رژیم صهیونیســتی 
هستند، مســئله ای جدی است که 
مقامات ســودان را تهدید می کند. به 
این دلیل که افکار عمومی ســودان 
همچون دیگر کشورهای جهان عرب 
به راحتی چنین اجازه ای به دولتمردان 
خود نمی دهد، حتی اگر برخی مقامات 
سیاسی خواهان اعمال چنین سیاستی 

باشند. 
ســودان از مناظــر گوناگــون 
دارای اهمیت است و به همین دلیل 
عربســتان ســعودی، امارات و رژیم 
صهیونیستی برای عادی سازی روابط 
با آن تــالش می کنند. ابتــدا اینکه 
با عادی ســازی روابط با تل آویو این 
موفقیت برای آنها ایجاد می شود که 
توانسته اند کشوری را که ۳۷ میلیون 
جمعیت دارد و بیش از 9۷ درصد آن 
مسلمان هستند، در قالب سیاست های 
خود درآورند. مســئله دیگر اهمیت 

ژئوپلیتیکی این کشور است که با ۸۵۳ 
کیلومتر، بخشی از ساحل دریای سرخ 
را در همسایگی مصر و اریتره به خود 

اختصاص داده است.
عربستان ســعودی و امارات با 
کمک های فراوان، ســعی دارند نظر 
عمر البشــیر را به ســوی خود جلب 
کنند. وی نیز کــه عالقه پایداری به 
تداوم ریاست خود بر سودان دارد، به 
پول های نفت عربی تکیه داده است. 
در همیــن زمینه کاربر سرشــناس 
شــبکه اجتماعی توئیتر در عربستان 
سعودی که با نام مستعار »مجتهد« 
فعالیت می کند، چنین فاش کرد که 
کشــورش و امارات تصمیم گرفته اند 
بــا دادن فرآورد ه هــای نفتی مجانی 
برای یک ســال، از سودان پشتیبانی 
کنند و این کار را به صورت رســمی 
تحت عنوان اعطای وام های کم بهره 
به این کشور انجام خواهند داد.« این 
در حالی است که چنین سیاستی با 
واکنش های تند اجتماعی همراه شده 
است. به همین مناسبت است که مردم 
ســودان در اعتراضات حدود دو ماهه 
خود خواهان کناره گیری عمر البشیر 
شــده اند. انجمن مشــاغل حرفه ای 
ســودان که بیشتر شــامل پزشکان، 
مدرسان و مهندسان می شود، با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد، تظاهرات ها به کاخ 

ریاســت جمهوری و پارلمان خواهد 
رســید. مردم ســودان در اعتراضات 
خیابانی خود، به ویژه در خیابان های 
خارطوم خواهــان »آزادی و تغییر« 
هســتند. پلیس و دولت سودان نیز 
حتی با کشــتن 19 نفر که البته در 

برخی از گزارش ها ۳۷ نفر اعالم شده 
اســت و همچنین بازداشــت صدها 
شهروند سودانی در شهرهای مختلف، 
نتوانسته مردم را به عقب نشینی وادار 
کند. البتــه عمر البشــیر در برخی 
موارد دســت به عقب نشــینی زده 

است که یکی از مهم ترین آنها بحث 
رژیم صهیونیســتی اســت. اهمیت 
این موضوع به اندازه ای جدی اســت 
که مراکز آموزشــی سودان از جمله 
دانشــگاه خارطوم وارد میدان شده و 
پلیس نیز عده بســیاری از استادان 
دانشگاه را که با روزنامه نگاران و احزاب 
گوناگون،  اعتراضات را تشدید کرده اند، 
بازداشــت کرده است. به گفته برخی 
از منابع؛ »این اولین باری اســت که 
قدیمی ترین نهاد آموزشی سودان در 

اعتراضات شرکت می کند.«
عمر البشــیر با اشــراف به این 
موضوع که مشکالت اقتصادی، عامل 
اصلی و زیربنایی اعتراضات نیســت، 
تأکیــد کرده اســت کــه؛ »هرگونه 
عادی ســازی روابط با اســرائیل را رد 
می کند.« رئیس جمهور فعلی سودان 
بــه صراحت اعــالم کرده اســت که 
»بــه ما عادی ســازی با اســرائیل را 
توصیه کردند تا در امورمان گشایشی 
ایجاد شــود، اما مــا می گوییم رزق 
و روزی به دســت خداســت و نه به 
دست دیگران.« بر همین اساس عمر 
البشــیر در اقدامی جدیــد »با عبور 
هواپیماهــای رژیم صهیونیســتی از 
حریم هوایی ســودان به مقصد کنیا 
مخالفت کرده است.« عربستان و رژیم 
صهیونیستی نگران این موضوع هستند 

که در ادامه اعتراضات سودان یکی از 
متحدان خود را از دســت بدهند. بر 
همین اســاس عمر البشیر همزمان با 
بهره گیری از خشونت نیروهای نظامی 
و امنیتی در ســخنرانی های که سعی 
دارد در شهرهای مختلف انجام دهد، 
به مخالفان گفته اســت که دست از 
اعتراضــات بردارند و در عوض خود را 
برای انتخابات 2۰2۰ آماده کنند. اما 
مردم و معترضان از این موضوع مطلعند 
که در انتخابات آینده چه اتفاقی خواهد 
افتاد و عمر البشیر چگونه بار دیگر نام 

پیروز انتخابات را خواهد گرفت. 
یکی از مهم تریــن دغدغه های 
منطقــه ای که مثلث آمریــکا،  رژیم 
صهیونیستی و عربستان سعودی آن 
را دنبال می کنند، تغییر مناســبات 
سیاســی علیه خود و به نفع مقاومت 
است. پس از اینکه منطقه غرب آسیا 
و شــمال آفریقا با تحــوالت بیداری 
اســالمی همراه شد،  مدیریت بحران 
از ســوی غرب به سمتی پیش رفت 
که کشــورهای مقاومت مورد هدف 
قــرار گرفتند که ســوریه مهم ترین 
آن بود. با ثبات ســازی ظاهری دیگر 
کشــورها از جملــه مصــر از طریق 
کودتا و نشــاندن دیکتاتوری نظامی 
و همچنین بی ثبات سازی کشورهای 
حوزه مقاومت، سناریوی اصلی بود. در 
حالی که با گذشت زمان این سناریو 
با شکست مواجه شده و مقاومت در 
حال عبور از بحران و پیروزی اســت؛ 
بلکه برای اینکه نشان داده شود، عمر 
البشیر به ســمت رژیم صهیونیستی 
گرایش پیدا نکرده، برای کاهش فشار 
افکار عمومی سودان، پاداش سفر به 
ســوریه و مالقات با بشــار اسد را به 
او دادند. با وجود این دیده می شــود 
که همــراه با پیروزی محور مقاومت، 
کشــورهای متحد ضــد مقاومت به 
سمت بحران پیش می روند. البته، از 
این موضوع نباید و نمی توان به راحتی 
عبور کرد؛ زیرا آمریکا و متحدانش که 
سعودی ها و صهیونیست ها مهم ترین 
آنها هستند برای آینده مقاومت منطقه 
برنامه ها و سناریوهای جدیدی طراحی 

خواهند کرد. 
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غفــوری/  قاســم    
نتانیاهو، نخســت وزیر  بنیامیــن 
رژیم صهیونیســتی در سفری به 
آمریکای جنوبی از توافق با برزیل 
و هندوراس برای توسعه مناسبات 
و نیز انتقال سفارتخانه های شــان 
به قــدس خبــر داد. همزمان با 
ایــن اقدام، فیلیپین نیــز از پرواز 
مســتقیم به تل آویو از فراز خاک 
عربستان سخن گفته است. حال 
این پرسش مطرح می شود که دلیل 
سفر نتانیاهو به آمریکای التین چه 
بوده و چرا وی تالش دارد اخباری 
حول ارتباط گرفتن دیگر کشورها 
با تل آویو را تا این حد برجســته  
کند؟ هــر چند برقــراری روابط 
خارجی از مؤلفه های هر ســاختار 
سیاسی است؛ اما سفر نتانیاهو از 
چند منظر قابل توجه است. از یک 
سو، رژیم صهیونیستی همچنان از 
بحران مشــروعیت منطقه ای رنج 
می برد؛ از این رو به دنبال کســب 
مشروعیت در فراپیرامون است که 
آمریکای التین و آســیای مرکزی 
و قفقــاز از این محورهاســت. از 
ســوی دیگر، آمریــکای التین از 
مراکزی اســت که فلسطینی های 
بســیاری آنجا ســکونت یافته اند 
و حرکت های ضد صهیونیســتی 
 بســیاری در این منطقه شــکل 

می گیرد. 
بر اساس این، صهیونیست ها 
در کنــار منافع اقتصــادی که در 
این منطقه دنبال می کنند، برآنند 
تا حرکت های ضد صهیونیســتی 
آمریکای التیــن را متوقف کنند. 
عالوه بر ایــن، آنها حضور در این 
منطقــه را راهی بــرای مقابله با 
ایران می دانند و از این رو تحرکات 
گسترده ای در این منطقه صورت 
داده انــد که در دو قالــب مقابله 
با جریان های همســو بــا ایران و 
دگرگونی در ساختارهای سیاسی 
و اقتصادی آمریکای التین صورت 

می گیرد. 
دیدگاه  همیــن  اســاس  بر 
اســت که در کنار بحران سازی در 
کشورهایی، مانند بولیوی و ونزوئال، 
که به ایــران نزدیکند و در مقابل 
آمریکا تعریف می شوند جریان های 
همســو با خــود را حمایت ویژه 
می کنند. ســفر نتانیاهو به برزیل 
را می تــوان در همیــن چارچوب 
ارزیابی کرد؛ چنانکه رئیس جمهور 
جدید این کشور ماهیتی آمریکایی 
داشــته و عماًل مخالف مقاومت و 
جریان های حامی ایران و فلسطین 
اســت، اما علت اصرار نتانیاهو در 
زمینه ســفر به برزیــل، نزدیک 
بودن زمــان انتخابــات پارلمانی 
نتانیاهو  است.  صهیونیستی  رژیم 
در حالی نتوانســت دولت خود را 
حفظ کند که به اجبار به انتخابات 
زودهنــگام تــن داد و اکنون به 
دنبال فراهم ســاختن پیروزی در 
انتخابــات اســت. وی در حالی با 
تحرکات نظامی در منطقه ســعی 
دارد اقتــدار امنیتی خــود را به 
نمایش بگذارد که رویکرد کشورها 
به انتقال سفارت شان از تل آویو به 
قدس و نیز برقراری ارتباط هوایی 
بــا این رژیــم را موفقیت  خود در 
حوزه مشروعیت بخشی می داند و 
امید دارد رأی شهرک نشــینان و 
جریان های افراطی را کسب کند؛ 
لذا تحــرکات وی در برزیل یا در 
قبال فیلیپیــن را می توان در این 
چارچوب ارزیابی کرد. البته حلقه 
تکمیلی ایــن رفتارهای انتخاباتی 
تقــالی نتانیاهو بــرای جلب نظر 
آمریکا مبنی بر پذیرش سلطه این 
رژیم بر جوالن است که در دیدار 
نتانیاهــو با پمپئــو، وزیر خارجه 

آمریکا صورت گرفت. 
در جمع بندی نهایی از آنچه 
ذکر شــد می توان گفت، نتانیاهو 
تالش دارد از ایــن حربه ها برای 
مؤلفه های انتخاباتی بهره گیرد؛ به 
ویژه آنکه در حوزه اقتصادی و نیز 
مقابله با انتفاضه فلسطینی ها ناکام 
بوده و ســعی دارد بــا مؤلفه های 
بیرونی این شکست ها را پنهان کند. 
این در حالی است که جریان های 
سیاســی بر رّد این اقدامات تأکید 
دارند و خواســتار کناره گیری وی 

هستند.

  عبداهلل عبادی/ شاید ابتدا چنین به 
نظر برسد که ترکیب جمعیتی و مذهبی لبنان 
که متشکل از سه مذهب شیعه، سنی و مسیحی 
است، این کشــور را در برابر نفوذ سلفی گری و 
وهابیت واکسینه کرده باشــد؛ اما واقعیت این 
است که همزمان با آغاز جنگ در سوریه و عراق 
شاخه دیگری از وهابیت، مانند القاعده شروع به 
رشــد و نمو در لبنان کرد. در پی آن، در ســال 
1۳92 خبرگــزاری »رویترز« بــه نقل از منابع 
نزدیک به القاعده اعالم کرد، این گروه تا حدود 
۸۰ درصد ســاختار تشکیالتی خود در لبنان را 

سازمان داده است. 
همچنیــن دســتگاه های امنیتــی لبنان 
گزارش هایی را دریافت کرده بودند که هشــدار 
می داد این کشــور در آســتانه مرحله بســیار 
خطرناکی قــرار دارد. این امــر باالترین میزان 
هوشیاری و آماده باش دستگاه های امنیتی برای 
مقابله با برخی موارد غیر عادی و اســتثنایی را 
می طلبیــد که به منطقه شــمالی بقاع محدود 
نشده و در چند منطقه به ویژه برخی محل های 
پرجمعیت در نواحی بیروت و جنوب گســترش 
یافته بود؛ در چنین شرایطی وزارت خارجه آمریکا 
با صدور بیانیه ای شهروندان آمریکایی را از سفر 
به لبنان برحذر داشــت. در این بیانیه آمده بود: 
»با توجه به نگرانی ها از حوادث امنیتی اخیر در 
لبنان کسانی که تصمیم دارند به این کشور سفر 
کنند، خطرات آن را در نظر داشــته باشند«؛ اما 

چرا القاعده لبنان را در نظر گرفته بود؟
واقعیت این اســت، القاعــده بیش از هر 
چیزی متمایل بود که لبنان را به پشت جبهه و 
اردوگاهــی برای آموزش و تمرینات و همچنین 
گذرگاهی امن برای رزمنــدگان این جریان به 
طرف عراق و از عراق به سوی اروپا تبدیل کند؛ 
از این رو این کشــور در درجه اول آزمایشگاهی 
بود که در آنجا، این گروه تروریســتی می تواند 

امکانات جدید نظامی را توسعه دهد.
نکتــه حائز اهمیت این اســت که اردوگاه 
فلســطینی »نهرالبارد« واقع در شمال لبنان به 
مدت سه ماه از می تا سپتامبر 2۰۰۷ در محاصره 
ارتش لبنان قرار داشت. سازمان فتح االسالم که 
پیــش از آن گمنام بود، در این اردوگاه ســنگر 

گرفته و فعالیت های تروریستی خود را آغاز کرده 
بود. این حوادث نظیر ســوءقصدهایی که علیه 
نیروهای واســطه سازمان ملل متحد در جنوب 
لبنان)فینول( رخ داد، از وضعیت جدید حکایت 
داشــت: این پدیده، ناشی از استقرار شبکه های 
اســالمی تندرو سنی در لبنان بود که گاهی به 

بودند؛  وابسته  نیز  القاعده 
بنابراین از آن پس القاعده 
کشــور لبنــان را به مثابه 
حوزه فعالیت مهمی تلقی 

می کرد.
از  شــاهین  شاهین 
مســئوالن فتح االسالم در 
مذاکره بــا نماینده ارتش 
لبنــان در دوران محاصره 
فلســطینی  ه  گا و د ر ا
»نهرالبارد« به دست ارتش 
لبنــان گفته بــود: »ما را 

باالجبار به نبردی کشانده اند که جنگ ما نیست. 
من ترجیح می دادم با ارتش لبنان درگیر نشویم.« 
در آن زمان، کســی نمی دانست شاهین یکی از 
رهبران بلندپایه القاعده است. تردید وی نسبت 
به این نبردها بازتابی از دوگانگی مواضع سازمان 
وابســته به بن الدن درباره لبنان بود. آنان با این 
پرســش روبه رو بودند که آیا کشور لبنان جبهه 
رودررویی با ایاالت متحده و متحدان آن است یا 
اینکه باید آن را به مثابه پایگاه پشت جبهه برای 
آموزش و تمرین و نیز به منزله گذرگاهی برای 

تروریست های القاعده به شمار آورد؟
از چهارم ســپتامبر 2۰۰۷، دو روز پس از 
ســقوط اردوگاه، »ژرژ خوری« رئیس اطالعات 

ارتش لبنــان تأیید کرده بود تروریســت های 
فتح االســالم همــان اعضای القاعده هســتند؛ 
اما ریشــه های این ســازمان در لبنان بســیار 
قدیمی تر از این حرف ها بود. در ســال های دهه 
199۰، دادگاه های لبنان ســلفی ها را به اتهام 
جنایت در راستای ایجاد شبکه های تروریستی 
وابسته به القاعده محاکمه 
کرده بــود. فعاالن محکوم 
شــده، لبنانی هــای پیرو 
الشهال«  ســالم  »شــیخ 
به شــمار می آمدند که از 
همان ســال 19۷۴ راه او 
را برگزیدنــد. گروه هــای 
یا  المســلمون«  »جماعه 
محمد«  جوانان  »جنبش 
در  را  محمــد(  )شــباب 
ایجــاد  طرابلس)لبنــان( 
کرده بود. الشــهال تالش 
کــرد قوانیــن »مجاز و غیر مجاز« را در شــهر 
معمــول کند و بــا حمله به ســینماها و دیگر 
مراکز تفریحی کوشش می کرد از رفتن جوانان 
به آنجــا جلوگیری کند. بعدهــا، نفوذ او حتی 
به برخی شهرهای ســوریه نیز سرایت کرد؛ اما 
در آن دوره، اندیشــه های سلفی هنوز پشتوانه 

منسجمی نداشت.
 

اعضای القاعده در لبنان
در سال های اول قرن بیست ویکم و پس از 
حمله آمریکا به عراق و افغانستان تحرکات القاعده 
در لبنان بیشــتر شد، در پایان سال 2۰۰۵، این 
گروه کاماًل در لبنان حضوری ملموس داشت و 

لبنانی ها موفق شدند بر نخستین نیروهایی که 
بعدها به »شبکه سیزده ها« معروف شد و رهبری 
آن با حسن نبعه اهل لبنان بود، دسترسی پیدا 
کنند. این شبکه که از سعودی ها و فلسطینی ها 
تشکیل شــده بود، از القاعده و گروه های سلفی 
در عراق پشتیبانی کرده و در لبنان و سوریه به 
فعالیت مشــغول بود و چندین بار با بخش های 
اطالعاتی به ویژه در نواحی مرزی درگیر شــده 
و حتی ادعا شــد آنان یک هلیکوپتر ســوریه را 

سرنگون کرده اند.
 

ماجد الماجد، رهبر القاعده در لبنان
در پایان بایــد گفت، القاعده لبنان را پایگاه 
پشــتیباني خود در منازعات بین المللی قرار داده 
بود. از آغاز بحران ســوریه، لبنان شاهد گسترش 
فعالیت های القاعده بوده و این ســازمان از لبنان 
برای رخنه  به ویژه به درون سوریه، استفاده می کرد؛ 
البته در گذشته نیز القاعده از این کشور برای نفوذ 
به یمن، عراق، کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا 
اســتفاده کرده بود. نکته قابل توجه این است که 
افزایش تعداد گروه های پنهانی طی دو سال گذشته، 
به ویژه در استان شمالی در مجاورت مرز لبنان و 
سوریه و در اردوگاه عین الحلوه در شهر صیدا در 

جنوب لبنان قابل توجیه است.
امــا آنچه موجب شــده اســت گروه های 
تروریســتی و تکفیری در لبنان همچون دیگر 
کشورهای منطقه موفق به ایجاد جنگ و درگیری 
نشده یا به عبارت دقیق تر تحرکات شان در نطفه 
خفه شود، هوشیاری نیروهای مقاومت از جمله 
حزب اهلل لبنان در کنار دولت این کشــور بوده 
است، حزب اهلل با عملیات های پیچیده اطالعاتی 
و امنیتی توانست جلوی فتنه انگیزی این جریان ها 

در لبنان را بگیرد. 
نیروهایی که می توان آن را کلید موفقیت 
سایر دولت های منطقه از جمله دولت سوریه و 
عراق در مقابل تروریست ها دانست؛ چنانکه اگر 
حشدالشــعبی در عــراق و نیروهای مردمی در 
سوریه شکل نمی گرفتند و وارد کارزار با داعش 
و دیگر گروه های تروریستی و تکفیری نمی شدند، 
مشخص نبود سرنوشت جنگ و فتنه این گروه ها 

چه سرنوشتی پیدا می کرد. 

 خروج آمریکا از سوریه و سیاست مقابله با ایران 
خبرگزاری تسنیم: مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد، خروج نظامیان 
این کشور از سوریه تأثیری در برنامه ایاالت متحده برای مقابله با نفوذ منطقه ای 
و فعالیت های ایران نخواهد داشت. پمپئو در مصاحبه ای با »سی ان بی سی« اعالم 
کرد: »خروج نظامی آمریکا از سوریه، هیچ تغییری در مأموریت ایاالت متحده برای 
نابود کردن داعش و همچنین متوقف کردن نفوذ ایران در منطقه از طریق آنچه 
به زعم خود عملیات های حمایت از تروریســم ایران خواند، ایجاد نخواهد کرد.« 
وی در این مصاحبه از خروج آمریکا از سوریه به عنوان »تغییر در تاکتیک« یاد 
کرد و مدعی شد: »هیچ تغییری در راهبرد ما برای مقابله با ایران ایجاد نخواهد 
شــد.« گفتنی اســت، وزیر خارجه آمریکا در حالی مدعی مقابله با داعش شده 
اســت که به روایت اســناد موجود و اذعان سرکردگان داعش هر موقع این گروه 
تروریستی ـ تکفیری در آستانه شکست بوده، آمریکایی ها به کمک آنها شتافته اند 

و از مهلکه نجات شان داده اند.

 بازداشت نظامی سابق آمریکا در ایران
خبرگزاری باشگاه خبرنگاران: روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« به نقل از 
منابع دولتی، در مطلبی مدعی شــد یک نظامی سابق آمریکا از تابستان گذشته 
در ایران بازداشــت شده است. به نوشته نیویورک تایمز، این نظامی سابق نیروی 
دریایی آمریکا »مایکل وایت« نام دارد، »جوانا وایت« مادر مایکل، در گفت وگوی 
تلفنی با نیویورک تایمز این خبر را اعالم کرده اســت. به ادعای جوانا وایت، این 
نظامی ۴۶ ســاله آمریکایی تابستان گذشته برای دیدار با نامزدش به ایران سفر 
کــرده و قرار بوده روز 2۷ ژوئیه از طریق پرواز دبی امارات به آمریکا برگردد، اما 
هرگز از او خبری نشده است. جوانا وایت می گوید گزارش ناپدیدشدن پسرش را 
اعــالم کــرده و طی این مدت وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز با 
او در تماس بوده اند تا اینکه ســه هفته پیش مقامات وزارت خارجه آمریکا به او 

اطالع دادند مایکل در ایران زندانی شده است.
ایران خواهان مذاکره است!

خبرگــزاری فارس: دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده با بیان اینکه 
اوضاع ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام خوب نیست، مدعی شد: »ایران خواهان 
گفت وگو با آمریکا اســت«. وی که در واشــنگتن در جمع گروهی از خبرنگاران 
صحبت می کرد، اظهار داشت: »کنار گذاشتن توافق وحشتناک هسته ای با ایران، 
اثر عظیمی روی ایرانی ها داشته و دارند نیروهای شان را از همه جا عقب می کشند. 
اوضاع شان خوب نیست. می خواهند مذاکره کنند.« ترامپ پیش از این هم ادعاهای 
مشابهی را مطرح کرده و گفته بود آماده مذاکره با ایران است. وی هفته گذشته 
هم با بیان اینکه خواهان گفت وگو با ایران است، گفت: »هنوز شرایط برای چنین 
گفت وگویی آماده نیســت«. گفتنی اســت، این اظهارات ترامپ در حالی مطرح 
می شود که دقیقاً این خود آمریکاست که در منطقه  غرب آسیا شکست سختی 

را متحمل شده و ناچار به عقب نشینی از سوریه شده است.
ایران به دنبال توسعه سالح هسته ای است!

خبرگزاری مهر: مشاور امنیت ملی آمریکا پس از دیدار با نتانیاهو بر خالف 
1۳ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در تأیید پایبندی ایران به »برجام«، ادعا 
کرد: »می دانیم ایران به دنبال توسعه سالح هسته ای است!« جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی آمریکا پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در فلسطین اشغالی اعالم کرد: »آمریکا تنها زمانی از سوریه می رود که هیچ خطری 

امنیت اسرائیل را تهدید نکند!«

  محمدرضا مرادی/ مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا از ۸ تا 1۵ ماه 
ژانویه از کشــورهای خاورمیانه شامل »بحرین، مصر، اردن، قطر،کویت، امارات 
متحده عربی، عمان و عربستان« دیدن خواهد کرد. بررسی اهداف سفر پمپئو 

مسئله بسیار مهمی است.
در چند سال اخیر، آمریکا تالش زیادی برای ایجاد ناتوی عربی انجام داده 
اســت. به تازگی نیز مقامات آمریکایی و کشــورهای عربی اعالم کردند دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پی ایجاد ائتالفی امنیتی و سیاسی با کشورهای 
عربی هم پیمان است تا جلوی نفوذ ایران در منطقه را بگیرد. این کشورها شامل 
شش کشور عربی خلیج فارس، یعنی عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، کویت 
و همین طور اردن و مصر هستند. پیمانی که ابتدا از آن به عنوان ناتوی عربی 
یاد می شــد اما اکنون از آن با عنوان »مسا« مخفف عبارت »ائتالف راهبردی 
خاورمیانه« نام برده می شود. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در این 
باره اعالم کرد: »مسا مانند یک خاکریز در مقابل تجاوز، تروریسم و افراط گرایی 
از طرف ایران خواهد بود و به خاورمیانه ثبات می آورد.« به نظر می رسد، یکی 
از اهداف ســفر پمپئو به منطقه تالش برای عملیاتی کردن طرح ناتوی عربی 
باشد؛ زیرا هشت کشوری که پمپئو قرار است از آنها دیدن کند، دقیقاً اعضای 

ناتوی عربی مّد نظر ترامپ هستند.
در وضعیت کنونی، پمپئو به دنبال این اســت تا با بازدید از هشت کشور 
عضو ناتوی عربی زمینه را برای اجرای آن مهیا کند. با خروج احتمالی نظامیان 
آمریکایی از سوریه، ترامپ به دنبال آن است که بار امنیتی منطقه را به دوش 
کشورهای عربی بیندازد و بهترین گزینه در این مورد تشکل ناتوی عربی است. 
به نظر می رسد، یکی از مهم ترین اهداف سفر پمپئو به منطقه آماده کردن شرایط 
برای اعالم تولد ناتوی عربی است تا از این طریق بتواند از ابزار کشورهای عربی 

برای مقابله با ایران استفاده کند.
مسئله مهم دیگر تأمین امنیت رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی 
خود را بزرگ ترین بازنده خروج نظامیان آمریکایی از سوریه می داند. این مسئله 
از آنجا بسیار اهمیت می یابد که رژیم صهیونیستی همواره ایران را بزرگ ترین 
دشمن خود تصور کرده و از افزایش فزاینده قدرت این کشور به شدت نگران 
شــده اســت. روزنامه »هاآرتص« در این باره اعالم کرد، ایران پیچیده ترین و 
خطرناک ترین دشمنی است که تل آویو تاکنون با آن مواجه بوده است. بنابراین 
خروج نظامیان آمریکایی از ســوریه به معنای تنهایی رژیم صهیونیســتی در 
برابر مقاومت و به ویژه ایران اســت. به همین دلیل آمریکا سعی دارد به نوعی 
امنیت رژیم صهیونیستی را از روش های دیگری تأمین کند. در این راستا، وزیر 
خارجه آمریکا در ســفر خود به کشورهای عربی قصد دارد هم پیمانان خود را 
متقاعد کند که آمریکا در کنارشــان مقابل آنچه »تهدید ایران به عنوان خطر 
اول بــرای منطقه« می خواند، می ماند؛ اما پیش نیاز این حمایت آمریکا، تأمین 
امنیت رژیم صهیونیستی است. جدای از سفر پمپئو، کاخ سفید جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی آمریکا را برای اطمینان بخشی به تل آویو فرستاد. بولتون با 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی مالقات کرد و به وی درباره 

خروج آمریکا از سوریه اطمینان داد. 
در کل به نظر می رســد، ســفر مقامات آمریکا به منطقه و به ویژه ســفر 
پمپئو تالشی از سوی واشنگتن با هدف تأمین امنیت رژیم صهیونیستی است؛ 
چــرا که در صورت کاهش تمرکز آمریکا بر منطقه، رژیم صهیونیســتی دچار 
تهدیدات امنیتی می شــود با توجه به اینکه همواره امنیت این رژیم متکی به 
حضور نظامیان آمریکایی در منطقه بوده است؛ به همین دلیل رایزنی مقامات 
آمریکایی با کشــورهای عربی برای تشــکیل ناتوی عربی شروع شده است که 
نتیجه تشکیل این نهاد نظامی، تأمین امنیت رژیم صهیونیستی خواهد بود. البته 
بسیاری معتقدند، ناتوی عربی طرحی است که مرده به دنیا آمده و اختالف بین 

کشورهای عربی مانع شکل گیری آن خواهد بود. 

سفر پنهانیرؤیاهای نتانیاهو
 به ابوظبی

شبکه تلویزیونی »المیادین« به نقل از منابع رژیم صهیونیستی اعالم کرد »آوی گبای«، در سفری پنهانی به ابوظبی با مقامات عالی رتبه امارات دیدار کرده است. رئیس حزب 
کار اسرائیل به دعوت رسمی مقامات این کشور در تاریخ 2 دسامبر سال 2۰1۸ در سفری دو روزه به امارات رفته و در آنجا با سه نفر از مسئوالن بلندپایه این کشور دیدار کرده است. 

گفتنی است، عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از مدتی قبل همگام با طرح ترامپ موسوم به »معامله قرن« از سوی برخی کشور های حاشیه خلیج فارس کلید خورده است.

رخداد

اعالم  ناچار  به  البشیر  عمر 
کرده است که »به ما عادی سازی 
با اســرائیل را توصیه کردند تا 
ایجاد  گشایشــی  امورمان  در 
شــود، ولی ما می گوییم رزق و 
روزی به دست خداست و نه به 
دست دیگران.« بر همین اساس 
او در اقدامــی جدید »با عبور 
هواپیماهای رژیم صهیونیستی 
از حریم هوایی سودان به مقصد 
کنیا مخالفت کرده است.« این 
مسئله نه تنها رژیم صهیونیستی 
را در سودان در تنگنا قرار داده، 
به شدت  را  بلکه ســعودی ها 

نگران کرده است

نفوذ آل سعود در جهان اسالم ـ 4۶

گسترش فعالیت های القاعده در لبنان

مهم ترین هدف سفر منطقه ای پمپئو

است  شــده  موجب  آنچه 
گروه های تروریستی و تکفیری 
در لبنــان همچــون دیگــر 
به  موفق  منطقه  کشــورهای 
ایجاد جنگ و درگیری نشده یا 
به عبارت دقیق تر تحرکات شان 
هوشیاری  خفه شود،  نطفه  در 
نیروهــای مقاومــت از جمله 
حزب اهلل لبنــان در کنار دولت 

این کشور بوده است

فراسو

کند و کاورخنه

نگاهی به اعتراضات مردمی در سودان

مکافات رابطه با رژيم صهیونیستی
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امام خامنه ای: »چهلمین سال پیروزی انقالب است. در این چهل سال، این پرچِم برافراشته، چشم ها را دل ها را در مجموعه  عظیمی از ملّت های منطقه به خود جلب کرده است. انقالب با قدرت و با نشاط 
دارد پیش می رود. چهل سالگی انقالب دوران پیری انقالب نیست، دوران عقبگرد انقالب نیست؛ دوران پختگی و نشاط انقالب است. انقالب در چهل  سالگی، بحمداهلل با قدرت، با حفظ شعارها و با برافراشته بودن 

پرچم های اصلی، همچنان دارد به پیش می رود.«)9۷/۰1/۰1(

 پرچم 
برافراشته

نماینده ولی فقیه در ســپاه از انقالب 
الهام بخش اسالمی به مثابه بزرگ ترین هدیه 
الهی برای ملت ایران یاد کرد و مهم ترین و 
محوری ترین دستاورد انقالب اسالمی را تولد 
اسالم ناب محمدی)ص(، نفی حاکمیت های 
دروغیــن و طاغوتی و تحقق توحید و نظام 

والیی دانست.
حجت االســالم والمســلمین دکتــر 
عبداهلل حاجی صادقــی در همایش »تبیین 

دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی« در جمع فرماندهان، مسئوالن و پاسداران در 
ستاد فرماندهی کل سپاه، اظهار داشت: انطباق کامل نظام والیی با مبانی اعتقادی اسالم 
و تجلی بخشــی توحید ربوبی، هماهنگی و همسویی با فطرت انسان، عاملیت وحدت 

حقیقی و مأیوس کردن دشمن از جمله مهم ترین شاخص های نظام والیی است.«
حجت االسالم والمســلمین حاجی صادقی بزرگ ترین نعمت الهی برای بشر را 
نعمت والیت دانســت و یادآور شد: »رسالت نظام والیی احیای جامعه اسالمی بود و 
در جامعه والیی اســتعدادهای انسان رشد کرده، بارور شده و مردم ساالری به معنای 

واقعی نمود پیدا می کند.«
حجت االسالم و المسلمین حاجی صادقی در تبیین نظام والیی با توجه به وجه 
مردمی این نظام افزود: نظام والیی باید دو جهت گیری مبتنی بر نقش مردم داشــته 
باشــد که اولی این است که باید حکومت برای مردم باشد نه بر مردم، به این مفهوم 
که در این نظام حکومتی مردم ساالر هستند و وجه دوم که تکمیل کننده وجه قبلی 
اســت این که مردم باید در حکومت مشارکت داشته باشند و مشروعیت الهی بدون 
قیام مردمی منجر به ایجاد حکومت و نظام والیی نخواهد شد، چرا که همه ائمه در 
جهت تشکیل نظام والیی تالش کردند که به جز پیامبر اسالم)ص( در طی ده سال 
و حضرت امیرالمومنین)ع( در طی پنج ســال این محقق نشد، چرا که یک وجه کار 

یعنی »یقوم الناس بالقسط« و قیام به قسط توسط مردم انجام نشد.
وی افزود: امام راحل عظیم الشــان در پرتو قیام مردم توانســت حکومت والیی 
تشکیل دهد و بارها ایشان تاکیدشان به نقش مردم در برپایی حکومت و تداوم آن بوده 
و رهبر معظم انقالب هم همواره بر ساالر بودن مردم در حکومت والیی تاکید دارند.

نماینده ولی فقیه در ســپاه در ادامه گفت: »مدل حکومت دینی ما نظام والیی 
است و والیت فقیه مدل نظام والیی در عصر غیبت است و انقالب اسالمی با نابودی 
سلطه استکبار و با استقرار نظام والیی، جامعیت و کارآمدی دین را در اندیشه و عمل 

در عرصه های مختلف متجلی کرد.«
وی تأکید کرد: »۴۰ سالگی نظام والیی با وجود همه دشمنی ها، توطئه ها و فتنه ها 
دستاوردی است که هیچ امتی تاکنون از آن برخوردار نبوده و منشأ دستاوردهای فراوان 
انقالب در عرصه های دیگر نیز شده است؛ ازاین رو باید قدردان این نعمت بزرگ بود و در 
راستای تحکیم و تقویت آن تالش کرد تا زمینه و بستر تحقق نهضت ظهور فراهم شود.«
نماینده ولی فقیه در سپاه یادآور شد: »انقالب اسالمی در طی چهار دهه با وجود 
فراز و نشیب ها هیچ گاه متوقف نشده و اینکه امروز استکبار جهانی اذعان به شکست 
برابر انقالب اسالمی و گفتمان مقاومت دارد و شاخص های ابرقدرتی خود را از دست 

رفته می بیند، متأثر از نظام والیی و والیتمداری امت است.«
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی رمز ماندگاری انقالب اسالمی را اتصال 
و پیوند امت و والیت دانســت و تصریح کرد: »امروز اســتکبار جهانی و دشمنان در 
صدد ایجاد خدشه در نقطه اتصال امت و والیت هستند؛ آنچه موجب گذر از بحران ها 
و فتنه ها در طی چهار دهه گذشــته شــده است، در پرتو والیتمداری و پیوند امت با 

والیت بوده است.«
وی با بیان اینکه، تقابل انقالب اســالمی با استکبار جهانی به دلیل ویژگی های 
حق و باطلی آن پایان ناپذیر است، گفت: »تمام دشمنی های جبهه استکبار با انقالب 
اســالمی و نظام والیی به دلیل آن اســت که انقالب زنده و بالنده بوده و مستکبران 
و ایــادی آنها دریافته اند که بــا وجود این نظام الهام بخش و حرکت توفنده آن مرگ 

تدریجی آنها رقم خواهد خورد و محکوم به نابودی هستند.«

رئیــس مجلس خبرگان رهبری با 
بیان اینکــه، انقالب ما از جنس انقالب 
انبیای الهی اســت؛ چرا که امام راحل، 
پیامبرگونه در صحنه حاضر شد و با نگاه 
توحیــدی و توجه به قیامت این انقالب 
به پیروزی رســید، انقالب اسالمی را از 
دیگر انقالب های معاصر متفاوت دانست.

آیت اهلل احمد جنتی، رئیس مجلس 
خبرگان رهبری و دبیر شــورای نگهبان 

در بیست وهفتمین همایش هادیان و مسئوالن سیاسی سپاه که با هدف تبیین 
دستاوردهای انقالب اسالمی در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، با اشاره به 
اینکه وجه تمایز انقالب اسالمی با دیگر انقالب ها و حرکت های انقالبی معاصر 
جنبه توحیدی و معادی آن اســت، اظهار داشــت: »امام خمینی)ره( بر مبنای 
توحید و آخرت، در تداوم نهضت انبیای الهی انقالب اسالمی را رهبری کرد و برای 
شناخت درست این مسئله باید امام را به درستی شناخت.« وی با بیان اینکه، 
پیشنهاد دایر کردن کرسی امام شناسی و ایجاد رشته شناخت امام خمینی)ره( 
و ضرورت آن را ســال ها پیش داده بوده است، اما هنوز به این پیشنهاد ترتیب 
اثر داده نشده است، افزود: »وجود چنین رشته ای در دانشگاه ها و در حوزه های 
علمیه الزامی اســت و آن زمان که این رشته دایر شود تازه متوجه خواهیم شد 
چه ابعاد مهمی از زندگی امام خمینی)ره( وجود دارد که به آن نپرداخته ایم.«

آیت اهلل جنتی در ادامه به مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیشنهاد 
داد که در دانشگاه ها و مراکز علمی خود رشته امام شناسی را راه اندازی کنند.

وی افزود: »من همواره به چهل حدیث امام خمینی)ره( و صحیفه ایشان 
مراجعه می کنم و می بینم که در هر بار مراجعه و با وجود اینکه با این دو کتاب 
انس دارم، باز هم مطالب جدیدی هست که این خود نشانه عظمت امام است.«
دبیر شــورای نگهبان در تبیین دســتاوردهای انقالب اسالمی با تأکید بر 
اینکه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی خدمات فراوانی به مردم ارائه داده 
اســت، یادآور شد: »یکی از مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی ایثار، روحیه 
ازخودگذشتگی و توجه به آخرت برای آبادانی دنیا است که در هیچ جای دیگری 
وجود ندارد و تنها می توان در انقالب اسالمی در تداوم نهضت انبیا آن را دید.«
رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به فتنه های گذشته و پیش روی 
انقالب اسالمی، به تمرکز دشمن روی تضعیف اعتقادات و باورهای دینی مردم 
در این فتنه ها اشاره و تأکید کرد: »اگرچه امروز مشکالت معیشتی وجود دارد 
که این مشکالت هم شکل جهانی داشته، اما دشمنان ما مانند آمریکا، غربی ها 
و عربستان روی این مسئله متمرکز شده اند که به وسیله این مشکالت ارزش ها 
و مســائلی چون حجاب و دین را مورد هجمه روانی قرار دهند و امروز میدان 
جنگ همین جاست و رزمندگان انقالب باید در این مسئله وارد میدان شوند.«
وی با تأکید بر اینکه پذیرندگان دعوت انبیا مردم عادی و قشرهای ضعیف 
بوده اند، ادامه داد: »نباید گذاشت پابرهنگان که به فرموده امام راحل ولی نعمت 
مســئوالن هستند، به دلیل مشکالت معیشــتی از انقالب ناامید شوند، انتظار 
می رود همه نیروهای انقالب وارد میدان شوند و با این فتنه ها مبارزه کنند که 

امید انقالب هم به همین انقالب است.«
دبیر شورای نگهبان در ادامه با اشاره به برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی 
افزود: »امروز که مردم می بینند که دارند با مفســدین برخورد می کنند و این 
برخوردها ادامه دارد و اموال نامشــروع  بسیاری به نفع کشور مصادره می شود 
که حجم آن هر روز بیشــتر می شود، این اموال باید به نفع قشر ضعیف جامعه 

مصادره و برای آنها هزینه شود.«
وی در پایان تأکید کرد: »انقالب اسالمی دو نیاز اساسی دارد که می تواند 
حاّلل دیگر مشــکالت کشور هم باشد؛ یکی شناخت دقیق امام خمینی)ره( و 
دوم تربیت نیروهایی در تراز انقالب اســالمی و انسان ســازی، تا آینده و تداوم 

انقالب تضمین شود.«

بزرگ ترین پیامد و تأثیر انقالب و 
ترویج روح مقاومت و جهاد در مقابل 
مستکبران این است که تفکر راهبردی 
در جهــان در موضوع قدرت آمریکا و 
تأثیرات او به شدت تغییر کرده است.

سردار ســرتیپ پاسدار حسین 
سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه در 
همایش تبیین دستاوردهای ۴۰ ساله 
انقالب اسالمی، انقالب اسالمی را عامل 
افول شــتابدار قدرت آمریکا در دهه اخیر توصیف و تصریح کرد: »تیرگی 
سیطره سیاسی آمریکا تحت طلوع خورشید انقالب به تدریج در حال از بین 
رفتن است که این مهم به برکت پرتوهای الهام بخش و ترویج روح مقاومت 
در پیکره جهان اسالم میسر شده و آمریکا را در مسیر زوال قرار داده است.«
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران، آمریکا را در معرض فرسودگی و 
ناکارآمدی قدرت قرار داده است، گفت: »بزرگ ترین پیامد و تأثیر انقالب و 
ترویج روح مقاومت و جهاد در مقابل مستکبران این است که تفکر راهبردی 
در جهان در موضوع قدرت آمریکا و تأثیرات او به شدت تغییر کرده است.«
سردار سالمی با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران معیار و ضوابط تفکر 
راهبردی پیرامون قدرت را تغییر داده است، اظهار داشت: »آمریکا به تدریج 
در حال مواجه شدن با مقاومتی بین المللی است؛ به همین دلیل همچنان بر 
ملت ایران، رهبری و سپاه به منزله ارکان جبهه مقاومت تمرکز کرده است.«
وی با تأکید بر اینکه قدرت امروز در استحکام قلب ها تعریف می شود، 
خاطرنشان کرد: »احساس برتری روحی و معنوی و نهراسیدن و اطمینان 
قلبی امروز اصل این مقاومت اســت. یــک ملت با قلب و ذهن خود پیروز 
می شــود و شکست می خورد؛ به همین دلیل اگر ذهن ها مطمئن و آگاه و 

دل ها مؤمن باشد، ملت بر اساس آن عمل کرده و پیروز می شوند.«
سردار سالمی در ادامه تصریح کرد: »سنت آمریکا همواره بر این اصل 
پایــدار بوده که تا حد ممکن در موضع راهبــردی، قدرت های دیگر را در 
سطح عملیات هدایت کند تا بیشترین منافع را کسب و کمترین فرسایش 
را داشته باشد، اما انقالب اسالمی ایران آنان را از موضع راهبردی و کنترل 
از راه دور میدان سیاست به سطح عملیاتی و رزم نزدیک کشانده است که 

این مهم راز اصلی شکست آمریکا به شمار می  آید.«
جانشــین فرمانده کل ســپاه اظهار داشــت: »با وجــود نابرابری در 
شــاخص های ظاهری قدرت از سوی دشــمنان انقالب و ملت ایران، نبرد 
هشت ساله دنیای استکبار با ایران اسالمی شکست آشکار دشمنان و برتری 
جبهه حق با بهره گیری از منابع قدرتی چون ایستادگی، از جان گذشتگی، 

والیت مداری و اتکال به خداوند متعال رقم خورد.«
وی افزود: »صبر، ثبات قدم، توکل، ایمان و ایثار بیان حقیقی قدرتی 
است که خداوند متعال بر آن تأکید می کند و این به معنای اصل بازدارندگی 

ما به شمار می رود.«
سردار سالمی علت تمرکز آمریکا بر ایران اسالمی طی سالیان متمادی 
را ایجاد مانع برای توســعه و تکثیر این انقالب الهام بخش و محصور ماندن 
آن در داخــل عنوان کرد و اظهار داشــت: »به رغم تمامی این توطئه ها و 
دشــمنی ها، ایران اســالمی ما امروز زیر چتر بازدارندگی معتبر به حیات 

عزتمند خود ادامه می دهد.«
وی در ادامه گفت: »با وجود اینکه آمریکا طی این سال ها ترکیبی از 
تهاجم، یعنی جنگ نرم، ارعاب نظامی، عملیات روانی و... را با اســتفاده از 
همه ابزارها به کار گرفته؛ اما ملت ایران در همه این میدان ها به مرور فرایند 
تولید قدرت را به دســت آورد و تا جایی رشد کرد که مرزها را درنوردید و 
امروز ساختارهای قدرتی با بهره گیری از گفتمان الهام بخش انقالب اسالمی 

شکل گرفته است.«
جانشــین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: »منطقه غرب آسیا همچنان 
برای اســتکبار منطقه ای حیاتی و راهبردی محســوب می شود و از دست 
دادن آن برای قدرت های بزرگ به منزله ســقوط آزاد در عرصه قدرت های 
جهانی اســت؛ نگاهی به منحنی قدرت در تقابل انقالب اسالمی با آمریکا 
بیان کننده این مهم اســت که انقالب اســالمی در حال رشد و بالندگی و 

آمریکا در مسیر افول قرار دارد.«
وی حمله آمریکا به افغانســتان و عراق را بخشی از راهبرد دنباله دار 
آمریکا دانســت و اظهار داشت: »آمریکایی ها آمده بودند تا با یک نوسازی 
مجدد سیاسی در منطقه غرب آسیا دوباره به تراز قدیمی اقتدار خود در همه 
عرصه ها باز گردند؛ اما با مهار حرکت آنها و افول ظرفیت های آنان در این 
کشورها، این بار آمریکایی ها هزینه کردند و نتیجه ای برای شان حاصل نشد.«
وی با بیان اینکه بزرگ ترین هنر انقالب اســالمی فاصله انداختن بین 
راهبرد آمریکا و قدرت به کارگیری آن بوده اســت، گفت: »امروز دولتی که 
۷ هزار میلیارد دالر را بدون هیچ دستاورد سیاسی در منطقه هزینه کرده 
اســت، به تعطیلی کشــانده شــده و هم آمریکا و هم نایبان منطقه ای آن 

ناتوان هستند.«
سردار سالمی در ادامه تصریح کرد: »آمریکا در تفکر راهبردی جدید 
خود تغییر سیمای نظام و شکستن جغرافیای جهان اسالم و تهی کردن آن 
از یک مدیریت یکپارچه را دنبال می کرد که تمامی این راهبردها فرجامی 

جز شکست و ناکامی نداشت.«
جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه آمریکا به معنای واقعی فرو 
ریخته است، گفت: »اینکه آمریکایی ها امروز به شکست و خروج از سوریه 
اذعان دارند، نشان دهنده این واقعیت است که آنان از ظرفیت های خود برای 

مدیریت منازعات سیاسی تخلیه شده و نباید از آمریکای امروز ترسید.«
سردار سالمی در پایان با بیان اینکه آمریکایی ها امروز همه توان و فشار 
خود را در حوزه اقتصادی به منزله آخرین راهبرد خود علیه ملت ایران به کار 
گرفته اند، تأکید کرد: »ایران اسالمی امروز قدرتمند بوده و به برکت مدیریت 
و هدایت های رهبر فرزانه انقالب اســالمی و ایستادگی، بصیرت و شجاعت 

مردم، هیچ قدرتی قادر به شکست ملت ایران نخواهد بود.«

همايش از دريچه دوربین

حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی

رمز ماندگاری انقالب پیوند امت با والیت است
آیت اهلل احمد جنتی

نیازمند بازشناسی امام خمینی)ره( هستیم

 جانشین فرمانده کل سپاه

ایران اسالمی زیر چتر بازدارندگی قرار دارد

در بیست وهفتمین همایش سراسری هادیان 
و مســئوالن سیاســی ســپاه که با هــدف تبیین 
دستاوردهای ۴۰ ساله انقالب اسالمی برگزار شد، از 

آیت اهلل جنتی تجلیل شد. 
به گــزارش خبرنگار صبح صادق، این همایش 
که با حضور جمعی از فرماندهان، مسئوالن و هادیان 
سیاسی سپاه سراسر کشور در محل ستاد فرماندهی 
کل ســپاه برگزار شد، به پاس نیم قرن مجاهدت و 
۴۰ سال تالش در نگاهبانی از اسالم ناب محمدی با 
اهدای لوح سپاس از سوی فرمانده کل سپاه و نماینده 
ولی فقیه در ســپاه، به نمایندگی از آحاد پاسداران و 
بســیجیان، از آیت اهلل احمــد جنتی رئیس مجلس 

خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان تجلیل شد.
در این مراســم، حجت االســالم والمسلمین 
حاجی صادقی از آیت اهلل جنتی به عنوان برجسته ترین 
چهره والیتمدار و بارزترین مصداق استقامت فکری 

و عملی و دارای روحیه جهادی و انقالبی یاد کرد.

معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه با بیان اینکه، هادیان سیاسی شبکه ای 
برای پیشــبرد انقالب اســالمی و عبور آن 
از موانــع و شــتاب دهی حرکت به ســمت 
اهداف انقالب بوده اســت، گفــت: امروز با 
هماهنگی های الزم، مقدمات ایجاد شــبکه 
یکپارچه هادیان سیاسی در سپاه و بسیج در 
همه سطوح فراهم شده و امیدواریم به اهداف 

تعیین شده دست پیدا کنیم.
ســردار یــداهلل جوانی، معاون سیاســی نمایندگی ولی فقیه در ســپاه در آغاز 
بیست وهفتمین همایش هادیان و مسئوالن سیاسی سپاه با اشاره به سابقه این همایش 
گفت: »اولین همایش هادیان سیاســی ســپاه سال۸۰ برگزار شد و در پی آن شبکه 
هادیان سیاسی در سپاه و بسیج با چندین هزار نفر هادی شکل گرفت که در مقاطع 

مختلف درخشش خوبی داشت و راه گشا بود.«
وی افزود: »امروز هم انتظار این است که شبکه هادیان سیاسی در سپاه و بسیج 
بتواند در مسیر بصیرت افزایی به نیروهای انقالب به ویژه در سپاه و بسیج منشأ اثر شود.«
سردار جوانی در بیان اهداف  همایش گفت: »با توجه به شرایط داخلی و منطقه ای 
که در آن قرار داریم و با نظر به اینکه چهلمین سال انقالب اسالمی دشمنان در مسیر 
ایجاد بدبینی و بی اعتمادسازی و ناامیدسازی مردم تالش می کنند. این همایش با دو هدف 

اصلی ایجاد وحدت رویه و به روز شدن هادیان سیاسی برگزار شده است.«
 وی افزود: »تالش دشــمن بر ناامید کردن مردم نســبت به آینده انقالب است و 
دشــمن برای نیل به این هدف شوم دو کار اساسی را پیش گرفته است؛ یکی سرپوش 
گذاشتن بر دستاوردهای ارزشمند انقالب در طی این چهل سال و دیگری بهره گیری از 
امپراتوری رســانه ای خود برای سیاه نمایی، لجن پراکنی و دروغ پراکنی و برجسته کردن 

مشکالت کشور.«
معاون سیاسی ســپاه ادامه داد: »وضعیتی که امروز در شبکه های ماهواره ای و 
فضای مجازی می بینیم همین تیره و تار نشان دادن شرایط کشور و سرپوش گذاشتن 
بر دســتاوردهای انقالب است.« وی تأکید کرد: »در چنین فضایی یکی از مهم ترین 

کارهای ما ناکام گذاشتن دشمن در رسیدن به مقصودش است.«
ســردار جوانی ادامه داد: »همایش هادیان سیاسی با چنین نگاهی برگزار شده 
و نقطه شروعی برای یک نهضت است و آن نهضت روشنگری و تبیین دستاوردهای 
چهل ساله انقالب اسالمی است.« وی یادآور شد: »تمرکز ما هم در این همایش تبیین 
دستاوردهای انقالب در حوزه های مختلف به شکل دقیق و تخصصی است تا هادیان 
ما با انگیزه تر و توانمندتر شــده و اطالعات دقیق را در حوزه های مختلف به دســت 
بیاورند، که در این راســتا در کنار مطالب ارائه شده، محتوایی برای این منظور تولید 

شده در اختیارشان قرار می گیرد.«
سردار جوانی با بیان اینکه، جوانان ما همه متولد پس از انقالب هستند و باید بدانند 
که وضع پیش از انقالب چه بوده است، گفت: »پاسدار چهل ساله ما بعد از انقالب به 
دنیا آمده، یعنی عمده قشر پاسداران امروز قبل از انقالب را درک نکرده اند، این متفاوت 
از پاســداری است که شــرایط انقالب را درک کرده و در متن مبارزات بوده؛ لذا باید 
این مسئله جدی دنبال شود به همین دلیل این همایش با هدف تبیین دستاوردهای 
چهل ساله انقالب که مورد تأکید فرمانده معظم کل قوا هم هست بر پا شده است.«

وی تأکید کرد: »الزم است نیروهای انقالب، پاسداران و بسیجیان ما بصیر باشند 
و در چالش ها دچار خلل نشوند؛ لذا باید مرجعیتی برای موضوعات سیاسی وجود داشته 
باشد که بنا شده این مرجعیت در چهار جزء وجود داشته باشد؛ اول اینکه نمایندگی 
در امور سیاســی در سپاه و بسیج یک نقطه هدایتگری واحد باشد و چند مرجعیتی 

در مسائل سیاسی نداشته باشیم.«
وی دومین جزء الزامات مرجعیت سیاسی را شبکه قوی مدیران سیاسی در سپاه 
و بسیج دانست و افزود: »ضلع سوم مرجعیت سیاسی شبکه هادیان سیاسی اثربخش و 
توانمند است و ضلع چهارم حرکت بر اساس دکترین رفتار سیاسی در سپاه است که 

توجه به اینها می تواند انسجام در جبهه نیروهای انقالب را به وجود بیاورد.«

سردار یداهلل جوانی 

هادیان سیاسی شتاب دهنده حرکت انقالب هستند

پاسداشت 40 سال 
مجاهدت 

آيت اهلل جنتی
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سردار حاجی زاده: خودکفایی موشکی ایران سبب شده است غربی ها در قطعنامه 22۳1 از لفظ درخواست به جای واژه هایی، همچون »باید« استفاده کنند؛ چون می دانند صنعت موشکی 
کاماًل خودکفا اســت و مانند صنعت خودرو نیســت که بتوانند با ندادن قطعه و تحریم آن را متوقف کنند. این خودکفایی در عرصه پهپاد و پدافند هم محقق شــده و پیشرفت های بیشتری 

داشته ایم. یعنی استقامت جواب می دهد و باید این تفکر در همه حوزه ها غالب شود.

 قدرت ایران
تغییر ادبیات دشمن

همايش از دريچه دوربین

دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام بــا بیان اینکه در هر صحنه ای که 
انقالبی عمل کردیم، به نتایج معجزه گون 
و شگرفی دســت یافتیم، گفت: »امروز 
دستاوردهای موشکی و اقتدار دفاعی ما 

زبانزد دوست و دشمن است.«
دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در دومین روز 
برگزاری همایش تبیین دســتاوردهای 

۴۰ ساله انقالب اسالمی اظهار داشت: »برخی ارکان جامعه، مانند تابلوهایی 
هســتند که اگر بازآفرینی و بازنمایی نشــوند، به ایجاد شــبهه، تردید و گم 
کردن راه و مســیر منجر خواهند شــد و دوران باشــکوه و عزت آفرین دفاع 
 مقدس، انقالب اســالمی و موضوع والیت فقیه از جمله این ارکان به شــمار

 می روند.«
 وی افزود: »نسل پرشور و جدید که ذهنیت تاریخی نسل قبل را ندارد، 
به این هدایتگری نیاز داشــته و چهل سالگی انقالب اسالمی بهترین فرصت 
برای تبیین و بازنمایی دستاوردهای این انقالب شکوهمند و الهام بخش است.«
 دکتر رضایــی با یادآوری خباثت و توطئه های اســتکبار جهانی علیه 
انقالب اســالمی، آمریکا را منشأ چالش ها علیه ملت ایران برشمرد و تصریح 
کرد: »در چهلمین ســال پیروزی انقالب اســالمی، تقابل انقالب اسالمی و 
آمریکا به یکی از مهم ترین مقاطع خود رســیده و 22 بهمن امســال فرصت 
 مناسبی است تا پاسخی محکم به همه کینه توزی های آمریکا و سردمداران آن 

داده شود.«
 دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه با گذشــت چهار 
دهه از انقالب اســالمی کم وبیش در همه زمینه ها پیشرفت داشته ایم، گفت: 
»در برخی ابعاد، پیشــرفت ها شگرف و در برخی حوزه ها در حد انتظار نبوده 
اســت؛ در هر صحنه ای که آمریکا را کنــار زده و انقالبی عمل کردیم، نتایج 
معجزه گون و بســیار امیدبخــش گرفته ایم و در هر حــوزه ای که به توان و 
 ظرفیت های داخل کم توجه بوده ایم، هنوز هم با مشــکالت و موانعی روبه رو 

هستیم.«
 وی افزود: »ما با عمل انقالبی و جهادی، آمریکا را در حوزه دفاع و امنیت 
کنار زدیم و امروز دســتاوردهای موشــکی و اقتدار دفاعی ما زبانزد دوست و 
دشمن است؛ اما متأسفانه در حوزه های اقتصاد و فرهنگ هنوز هم با چالش ها 
و مشکالتی مواجه هستیم و تا زمانی که براساس الگوهای بومی و مبتنی بر 
مبانی اســالمی خود عمل نکرده و آمریکا را از این صحنه ها خارج نکنیم، به 

رشد و شکوفایی نخواهیم رسید.«
دکتر رضایی در پایان با بیان اینکه دشــمنان ما امروز درصدد تضعیف 
روحیه مقاومت، ایثار و شهادت طلبی نزد ملت ایران و خاموش کردن این تصاویر 
نورانی و الهام بخش هستند، بر ضرورت شناخت دقیق دشمن و اعتماد نکردن 

به آن و پرهیز از ساده اندیشی و ساده انگاری تأکید کرد.
 سرلشکر رضایی ضمن تقدیر از تالش های هادیان سیاسی سپاه گفت: 
»شــما هادیان جامعه به راه امام)ره(، شهدا، انقالب و راه حسینی و راه نظام 
جمهوری اســالمی ایران هســتید که در این مسیر از طریق تقویت ارکان و 

بنیادهای اساسی نظام مقدس جمهوری اسالم شرکت دارید.«
وی افزود: »دورا دور فعالیت های معاونت سیاسی و هادیان سیاسی را دنبال 
می کنم خوشحال هستم که این نهاد برومند و مؤثر که از ابتدای تشکیل سپاه 
در مجموعه فرماندهی سپاه تحت عنوان دفتر سیاسی ریشه داشت، همیشه 
این روشنگری ها را داشته است و با توجه به اینکه سپاه در همه ابعاد توسعه 
داشته، در زمینه روشنگری و بصیرت آفرینی هم این توسعه صورت گرفته، لذا 
از تک تک شما و مجموعه معاونت سیاسی سپاه به دلیل این فعالیت ارزمند 

سپاسگزاری می کنم.«

دکتر محسن رضایی

هر جا انقالبی عمل کردیم، نتایج شگرفی گرفتیم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: »انقالب اسالمی سبب شد ایران به 
صورت فزاینده بیشتر از هر کشور دیگری 
در جهان پیشرفت کند؛ پیش از انقالب در 
بسیاری از شاخصه ها جزء چند کشور آخر 
بودیم، امروز جزء چند کشــور اول جهان 

هستیم.«
در  باهنــر  محمدرضــا  مهنــدس 
بیست وهفتمین همایش هادیان و مسئوالن 

سیاسی سپاه با بیان این موضوع که ۷۰ درصد جمعیت امروز کشور پس از انقالب 
به دنیا آمده اند، اظهار داشــت: »۸۵ درصد از جمعیت کشــور اصاًل پیش از انقالب 
را در ســن قابل ادراک، درک نکرده اند و ۷۰ درصد جمعیت امروز زمان حیات امام 
خمینی)ره( و جنگ را درک نکرده اند و همین ها یک سؤال دارند که انقالب برای ما 

چه کرد و اگر انقالب نبود چه می شد؟«
وی در توضیح این مطلب گفت: »گفته می شود که به صورت کلی، دنیا در این 
چهل سال متحول شده و همه دنیا پیشرفت داشته  است، پس این ادعا که پیشرفت 
کشور ناشی از انقالب اسالمی است، زیر سؤال می رود. چون حتی بدترین حکومت های 
دیکتاتوری هم پیشرفت داشته اند و کسی هم موافق پسرفت در جهان نیست.« باهنر در 
پاسخ به این شبهه، توضیح داد: »پاسخ این قشر در این نکته نهفته است که درست است 
در این چهل سال همه پیشرفت داشته اند؛ اما با یک نگاه ساده به آمارها می توان سرعت 
پیشرفت ایران در پرتو انقالب اسالمی را با سرعت پیشرفت همه جهان مقایسه کرد، 
چرا که پیش از انقالب ۵۷ ما در بسیاری از شاخصه ها بر اساس آمار مراکز بین المللی 
جزء کشورهای رده آخر جهان بودیم و امروز در اثر پیشرفت در پرتو انقالب جزء چند 
کشور اول جهان در همان شاخصه ها هستیم.« وی افزود: »انقالب این پیشرفت ها را 
بیشتر از هر کشوری که فکر کنید شتاب داد؛ به گونه ای که در بسیاری از شاخصه ها 

ما توانستیم در چهل سال، 12۰ کشور جهان را پشت سر بگذاریم.«
باهنر با اشاره به آمار شاخص توسعه انسانی در حوزه وضعیت بهداشت، افزود: 
»ما در سال 1۳۵۷ در حوزه بهداشت فقط در آسیا جزء سه کشور آخر بودیم، امروز 
بعد از چهل سال ما جزء سه کشور اول آسیا هستیم و از نظر کیفیت هم بیش از یک 
درصد دانشمندان اول جهان، ایرانی هستند که تعداد زیادی از اینها در حوزه پزشکی 
بوده و تخصص شــان جهانی است. امروز به جای نیاز به پزشک خارجی و نیز اعزام 
بیمار به خارج از کشور از ظرفیت بزرگی، مانند توریسم درمانی صحبت می شود.«

وی ادامــه داد: »در حــوزه رفاه پیش از انقالب در ایران حدود 2۰ هزار خودرو 
تولید می شد که برای فروش آن هم مشکل داشتند؛ اما امروز با تولید سالیانه حدود 
یک میلیون خودرو نمی توانیم پاسخگوی نیاز مردم باشیم و واردات هم داریم؛ البته 
بحث کیفیت تولید موضوع دیگری است؛ برای نمونه موشک و پهپاد را که پیچیده ترین 
فناوری های روز دنیا هستند، تولید می کنیم؛ اما نمی توانیم خودرو خوب تولید کنیم 
که این به تفکر وابستگی برمی گردد که از قبل از انقالب مانده است.« وی با اشاره به 
اینکه در ارائه کارنامه چهل ســاله انقالب باید عالمانه و عادالنه صحبت کنیم، افزود: 
»پیشرفت های جمهوری اسالمی محصول همه دولت ها بوده و نباید با اغراض سیاسی 
بگوییم که مثاًل فالن دولت بد کار کرد و فالن دولت خوب، چرا که در همه دولت ها 
هم کار خوب داشتیم و هم کار بد؛ اما محصول کار همه دولت ها مثبت بوده و به اینجا 
رســیده ایم.« باهنر تأکید کرد: »زمان انتخابات رفتار ما باید باشگاهی باشد تا نامزد 
مطلوب هر طرف بیاید در رقابت و رأی بیاورد؛ اما وقتی کسی با هر عنوان و حزب یا 
گروه و تفکری رأی آورد، دیگر همه عضو تیم ملی هستیم و باید با او همراهی کنیم، 
نه اینکه مانع او شــویم، در عین اینکه رفتارهای غلط او را گوشزد می کنیم، به او در 
کارها کمک کنیم؛ چون این موضوع به طور مستقیم با سرنوشت همه ما سروکار دارد.«

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه ما از ابتدای انقالب تا 
امــروز در حوزه دفاعی و امنیتی یک روز هم متوقف نشــده ایم و هر روز وضع مان 
بهتر از دیروز بوده گفت: »این پیشرفت به دلیل این است که حوزه مذکور زیر نظر 

مستقیم رهبر معظم انقالب است.«

مهندس محمدرضا باهنر  

طی چهل سال 120 کشور جهان را پشت سر گذاشتیم
عضو شورای عالی فضای مجازی و شورای 
عالی انقالب فرهنگی با اشــاره به اینکه امروز 
دیگر آمارها در فضای مجازی کارکردی ندارند 
و مــردم در فضای مجازی به دنبال ســوژه ها 
هستند گفت: دشــمن هم بر همین اساس 
فعالیت های خــود را در فضای مجازی دنبال 

می کند.
مهندس عــزت اهلل ضرغامی در بیســت  
وهفتمین همایش  هادیان و مسئوالن سیاسی 
سپاه با بیان اینکه، مسئولیت سپاه حفاظت، 

پاسداری و صیانت از انقالب است و این پاسداری در هیچ زمینه ای خط قرمزی ندارد، اظهار 
داشت: »اگر خط قرمزی وجود دارد به خود ما بر می گردد، به نحوه صیانت و پاسداری و 
نحوه حفاظت از انقالب در عرصه های مختلف، به ویژه در عرصه جنگ نرم، عملیات روانی 
و مسائل فرهنگی که ویژگی های متفاوتی دارد.« وی همچنین تأکید کرد: »اگر خدایی 
نکرده راه و رسم دفاع صحیح، اقناع کننده و تأثیرگذار را ندانیم، هرگونه حفاظتی هم که با 

قصد قربت انجام گیرد ممکن است به عکس خودش تبدیل شود.«
وی ادامه داد: »مجموعه هادیان سیاسی که مجموعه ارزشمندی برای جامعه و سپاه 
است، مأموریت خطیری بر عهده دارد و باید سطح دانش اطالعات و آگاهی  خود را در همه 
عرصه ها باال ببرد و از آن مهم تر نحوه به کارگیری آنها در تبلیغ و هدایت سیاسی، فرهنگی، 

اجتماعی و همه عرصه ها است.«
عضو شــورای عالی فضای مجازی ادامه داد: »مزیت نســبی امروز دشمن در فضای 
مجازی است، چون توانایی تصویرسازی دارد و سال ها در فضای مجازی از ما جلوتر است و 

حرفه آن استفاده از این فضا است، می تواند در این حوزه  خوب کار کند.«
وی افزود: »دشمن برای عملیات روانی علیه انقالب اسالمی در چند حوزه متمرکز شده 
که اولین حوزه مربوط به زنان اســت با وجود حضور زنان در عرصه های گوناگون جامعه، 
مانند عرصه هنر، فیلم، سینما و حوزه های علمی و سیاسی، دشمن به دنبال پیدا کردن 
چالش هایی اســت که آنها را برجسته و اعالم کند، در جمهوری اسالمی حق زن ضایع 

شده است. «
ضرغامی با اشــاره بــه وضعیت زنان در پیش و پس از انقــالب افزود: »در جمهوری 
اســالمی در مقایسه آماری با قبل از انقالب کالً حوزه فعالیت بانوان دچار تحول اساسی 
شده و انقالب اسالمی زن ها را از موجوداتی ابزاری و منفعل به کنشگران اصلی در جامعه 
تبدیل کرده است، افزایش چشمگیر سطح سواد، سپردن مسئولیت های علمی، اجتماعی و 

سیاسی به آنها نمونه هایی از این تحول است.«
وی تأکیــد کرد: »نکته مهمی که باید به آن بپردازیم این اســت که امروز در فضای 
مجــازی دیگر آمارها کارکرد خود را ندارند چرا که این فضا ســوژه محور اســت.« و در 
توضیح گفت: »دشــمن در فضای مجازی می رود به دنبال سوژه هایی که بتواند با آن به 
تخریب افکار عمومی در حوزه های مختلف بپردازد، مثالً می رود روی مسئله یک دختر 
رقاصه که با او برخوردی شــد و بعد به خارج از کشــور رفت، ســرمایه گذاری  کرد تا از 
این طریق باعث  شــود مخاطب با نادیده گرفتن همه دســتاوردهای انقالب اسالمی در 
 حوزه زنان به این نتیجه برســد که در جمهوری اسالمی در حق زنان و آزادی آنها ظلم

 شده است.«
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی با ذکر نمونه ای دیگر در این باره افزود: »همین 
مسئله در حوزه زبان فارسی مطرح می شود که مثالً شما به زبان عربی بها داده اید و دارید 
زبان فارســی را نابود می کنید، در حالی که جمهوری اسالمی زبان فارسی را در دنیا زنده 
کرده و کرسی های آموزش زبان فارسی در دنیا ایجاد کرد، در دوران طاغوت، پهلوی دوم 

هیچ اعتقادی به هزینه کردن برای فرهنگ وجود نداشت.« 
عزت اهلل ضرغامی در ادامه گفت: »در مســئله فیلترینگ و فضای مجازی، دشــمن 
دنبال القای این مســئله است که مثالً فالن جناح موافق فیلترینگ و فالن جناح موافق 
آزادی فضای مجازی اســت. در این مســئله در زمین دشــمن نباید بازی کرد؛ چراکه 
در پیام رســان ها اصالً بحث فیلتر کردن مطرح نیســت، ما دعوای دو ســاله ای که در 
شــورای عالی فضای مجازی داریم بر سر مســئله تقویت و بهبود خدمات در پیام رسان 
داخلی اســت. این پیام رســان ها باید از سوی دولت حمایت شــود تا مردم خدماتی که 
 می خواهند از طریق پیام رســان های داخلی را دریافت کنند و دیگر به فیلترینگ تلگرام 

نیاز نداشته باشیم.«

مهندس عزت اهلل ضرغامی 

فضای مجازی آمارها  را بی اعتبار می کند

 تحلیلگر ارشــد اقتصاد سیاسی در این همایش 
درباره بودجه کشــور گفت: »۷۵ درصد الیحه بودجه 

ســال 1۳9۸ مربوط به شــرکت ها و بانک های دولتی است که قرار است اینها از 
محل درآمد خودشان این بودجه را تأمین کنند.«

 وی اظهار داشت: »در حالت کلی، بودجه دفاعی با توجه به دو سقفی بسته 
شدن بودجه، دو حالت پیدا می کند؛ دولت گفته است اگر نفت را بیشتر از یک سقف 
مشخص بفروشد، بر اساس سقف دوم افزایش بودجه عمل می کند اما پیش بینی 
می شــود این امر محقق نخواهد شد. جانشین معاونت سیاسی سپاه افزود: عمده 
کاهش بودجه دفاعی که مطرح می شــود در بخش وزارت دفاع است و در بخش 
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که مسئله درمان و بیمه های مربوطه است، شاهد 
افزایش هســتیم.«در بخش تحقیقاتی هم بودجه نیروهای مسلح افزایش خوبی 
داشــته؛ اما این موضوعات را باید با لحاظ کردن قیمت ارز نسبت به سال 1۳9۷ 
دید، یعنی ما درباره نســبت بین سال 1۳9۷ و 1۳9۸ صحبت می کنیم و ارزش 
ریال در این دو سال متفاوت است؛ از این رو اگر بودجه یک بخش نسبت به سال 
گذشته افزایش داشته، باید درصد کاهش ارزش ریال یا افزایش ارزش ارز را هم مد 
نظر قرار دهیم و بعد قضاوت کنیم که این بودجه انقباضی بوده است یا انبساطی.«

یحیی آل اسحاق

ضرورت افزایش سهم تجارت
عضــو اتاق بازرگانی ایران گفت: »ظرفیت تجاری 
ما بر اساس شاخص های بین المللی از نظر جمعیت باید 

حدود یک درصد از تجارت جهانی باشد؛ اما اآلن حدود سه دهم درصد است و فاصله 
زیادی داریم؛ این در حالی است که تجارت موتور محرکه اقتصاد در دنیا است.«

 دکتر یحیی آل سحاق در این همایش با اشاره به اینکه در رابطه با کشورهای 
توســعه یافته دو مؤلفه وجود دارد، یکی چگونگی استفاده از فناوری های به روز و 
دوم سطح تجارت، گفت: »با وجود داشتن ظرفیت های بسیار باال و ذخایر معدنی، 
انرژی، ژئوپلیتیک و ســابقه تاریخی و... ، از نظر تجارت به دالیل گوناگون ضعف 
داریم.« وی افزود: پیش از انقالب نســبت به تجارت نگاه منفی مبتنی بر اینکه 
تجارت به معنای واردات است، داشتند و این تفکر تداوم داشته، بر همین اساس 
ما جایگاه خود را در این مسئله پیدا نکرده ایم.« آل اسحاق با بیان اینکه: استراتژی 
تجاری مهم است، گفت: »باید برای واردات استراتژی داشته باشیم و مواد اولیه، 
فناوری و اقالم واسطه ای برای تولید داخلی به منظور تولید کاالی صادراتی، وارد 
کنیم، نه کاالی مصرفی.« وی تأکید کرد: »کشور باید صادرات محور باشد و صادرات 
الزاماتی دارد که عبارتند از: قدرت رقابت، کیفیت و...«،  آل اسحاق در ادامه اظهار 
داشت: »تولید برای مصرف مهلک است، ضروری است تولید با محوریت صادرات 
باشد که در این راستا باید در نظر داشته باشیم که بازار سیصد میلیونی اطراف ما 

و مسئله نرخ ارز باید در این موضوعات مورد توجه باشد.«

علی قاسمی

تأثیر نرخ ارز در تفسیر بودجه

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه گفــت: »دوران دفاع 
مقدس آرزوی ما این بود که بتوانیم موشک داشته باشیم؛ 
اما پهپادهای ما تا سه کیلومتر بیشتر برد نداشتند، این در 
حالی است که امروز در همه حوزه های هوافضا در منطقه اول 

و در دنیا جزء کشورهای اول تا پنجم هستیم.«
ســردار امیرعلــی حاجــی زاده، در همایــش تبیین 
دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی با اشاره به اینکه در 
دفاع مقدس تا سال های بعد از آن دستاوردی در حوزه هوافضا 
نداشتیم، گفت: »شهید تهرانی مقدم روی خودکفایی در این 

زمینه خیلی تأکید داشت و همین هم شد.«
وی در ادامــه افــزود: »امروز در تولید »ســامانه های 
موشکی« از ایده تا محصول صددرصد داخلی هستیم و در 
منطقه اول و در دنیا جزء پنج کشور اول هستیم. در پهپاد نیز 
جزء پنج کشور اول هستیم. همچنین در پدافند از بسیاری 
از کشورهای جهان به واسطه اتکا به توان داخلی جلوتریم؛ 
این در حالی اســت که ما تقریباً در سال های دفاع مقدس 

هیچ چیزی نداشتیم.«

 صنعت دفاعی
 از تقريباهیچ

 تا خودکفايی کامل

کارشناس ارشد مسائل بین الملل دوره جمهوری 
اسالمی را دوره بازگشت به نفوذ جهانی ایران و البته 

قدرت گرفتن آن در ســطح جهانی دانســت؛ نفوذی که تا پیش از آن سابقه 
نداشت.

دکتر ســعداهلل زارعی، در این همایش با اشاره به اینکه برخی معتقدند، 
عظمت ایران مربوط به ذات ایران و ایرانی می شود و ارتباط چندانی به جمهوری 
اسالمی و نظام فعلی سیاسی ایران ندارد، گفت: »این اعتراف به موقعیت برجسته 
فعلی ایران اســت اما برای روشن شــدن واقعیت باید ایران را در چهار دوره 
بررســی کنیم؛ ایران پیش از اسالم، ایران پس از اسالم، ایران در سلسله های 

پادشاهی معاصر و ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی.«
وی افزود: »پیش از اســالم گســتره ایران تنها به واسطه قدرت نظامی 

آن بود و در موضوع فرهنگ تأثیرگذاری چندانی در سطح جهان نداشت.«
زارعی گفت: »اما در دوره پس از اسالم ظهور دانشمندان اسالمی را شاهد 
هستیم که باعث توسعه روزافزون قلمرو شده  است. این توسعه، توسعه سیاسی 
نبوده و در این دوره ها پادشــاهان مقتدری بر سرکار آمدند که خمیرمایه های 
مذهبی داشتند، اما نام ایران به واسطه دانشمندانش، نه پادشاهان جهانی شده و 
بر سر زبان ها افتاد چنانکه کتاب های این دانشمندان در همه جا تدریس می شد.«

وی ادامه داد: »در دوره سوم یا همان دوره پادشاهان معاصر این عظمت ها 
فرو ریخت و حکومت ها رویکرد غربی پیدا کردند، انگلیســی ها و آمریکایی ها 
پادشــاه را تعیین می کردند و نقش ایران به مثابه بازوی نظامی غرب به ویژه 

آمریکا در منطقه و تحقق بخش اهداف آنها بود.«
زارعی با اشاره به دوره جمهوری اسالمی گفت: »ما در این دوره به دوره 
نفوذ جهانی بازگشتیم، امروز در وضعیتی هستیم که ایران همزمان در منطقه 
چهار صحنه سنگین امنیتی )سوریه، لبنان، یمن و عراق( را مدیریت می کند 
با وجود محدودیت های اقتصادی و از هر چهار پرونده پیروز بیرون آمده است.«

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: امروز خیلی ها 
در حوزه اقتصادی گرفتار توهم توطئه هستند و جنگ 

اقتصادی را جدی نمی گیرند.
دکتر محمد خوش چهره در این همایش گفت: »باید دانست بخشی از مشکالتی 
که امروز وجود دارد، درونزا اســت و از سوء تصمیم گیری، سوء برنامه ریزی و سوء 
اجرا ناشی می شود، اما بخشی هم ناشی از عوامل خارجی است.« وی افزود: »انقالب 
اسالمی در تقابل آشکار و شدیدی با جهان سلطه است و لذا آنها به دنبال سوار شدن 
بر همین سوء مدیریت ها هستند.« خوش چهره گفت: »از ابتدای انقالب نسبت به 
تهاجم فرهنگی حساس شدیم، اما جنگ در سایر جبهه ها هم وجود داشت و ما غافل 
بودیم. ما از اول هم مورد تهاجم اقتصادی قرار داشتیم. این تهاجم علیه دو موضوع 
در اقتصاد بوده، اول تولید ملی و دیگری نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری ها.«

محمد خوش چهره

جنگ اقتصادی »توهم« نیست

سعداهلل زارعی

انقالب اسالمی و نفوذ جهانی ایران



 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/ 
در شــماره گذشته یکی از 
اشکاالت وارده بر نظریه انتخاب 
را بیان داشــتیم، در این مطلب 
نقدهای دیگری که بر این نظریه 

وارد است، ارائه می شود.
***

امکان تعیین فقیه منصوب 
یکی از کســانی که از مباحث 
فقهی و علمی  وی درباره والیت فقیه 
در دهه اول انقــالب و در مواجهه با 
مخالفان والیت فقیه استفاده می شد، 
مرحوم منتظری اســت که به نظریه 
انتخاب اعتقاد داشــت؛ اما در پاره ای 
از نظرات وی نقصان های اســتداللی 
وجــود دارد کــه در نقــد و ارزیابی 
نظریه انتخاب می توان به آنها اشاره 
کرد. درباره این احتمال که برای همه 
فقهــا، والیت وجود دارد ولی یکی از 
آنها مجاز به اعمال والیت است، وی 
ابهام را به نحوه تعیین فقیه منصوب 
از میان سایرین کشــانده و نه اصل 
موضوع. سپس ادعا شده است، تعیین 
فقیه منصوب امکان پذیر نیست1؛ در 
حالی که در این مرحله به اســتناد 
مقبوله »عمربن حنظله« اصل موضوع 
ثابت شده است و مردم باید از میان 
فقهای موجود اعلم آنها را شناسایی 
کنند و می توان با استفاده از خبرگان 

ملت به این مهم دست یافت.

تفکیک تعیین فقیه
 از اعمال والیت 

بر اساس نظریه انتخاب، انتخاب 
امت و قبول آن از سوی ولی، موجب 
انعقاد قراردادی بین آنها می شود که 
هر دو طرف از باب وفای به عهد مکلف 
به رعایت تعهدات خود می شوند.2 در 
غیر این صورت فقیه در مقابل مردم 
تعهدی نخواهد داشت.۳ همچنین به 
آیــات و روایاتی که بر شــورا داللت 
می کند، استناد کرده و معتقدند این 
آیات نشان می دهد باید به نظر جمع 
احترام گذاشت.۴ به نظر می رسد چند 
اشکال اساسی و بنیادین در این نظریه 
وجــود دارد که قائالن به آن پیش از 
اینکــه بتوانند آنها را حل کنند، وارد 

مراحل بعدی شده اند:
الــف ـ آنها نتوانســته اند درک 

صحیحی از تکلیف مردم در برگزیدن 
حاکــم واجــد شــرایط و مســئله 
مشروعیت داشــته باشند. به عبارت 
دیگر، نتوانسته اند بین مرحله تعیین 
فقیه و مرحله اعمال والیت تفکیک 
قائل شــوند، ســؤال این اســت که 
این انتخاب در کجــا اثر می گذارد، 
در مشروعیت شــخص حاکم یا در 
مشروعیت اعمال والیت از سوی او؟ 
اگر بگوییم در مشروعیت حاکم، نتیجه 
آن می شــود که فقیه تا زمانی که از 
سوی مردم انتخاب نشده، مشروعیت 
ندارد. آن وقت این پرســش مطرح 
می شود که وقتی مشروعیت ندارد، بر 
چه مبنایی مردم مکلف به برگزیدن 
او هستند؟ مطابق آنچه قائالن به این 
نظریــه می گویند، مردم به برگزیدن 
حاکم مشــروع مکلف هستند و حق 
ندارند جز او کسی را انتخاب کنند. در 
واقع، مکلف بودن مردم به این دلیل 
است که او شرعاً مجاز به تصدی این 
والیت است و دیگران مجاز به این امر 
نیستند. حال اگر نفس این مشروعیت 
را متوقف بــه رأی مردم کنیم؛ اوالً، 
مســتلزم ایجاد تسلسل و دور است، 
ثانیاً، هیچ کس ولی مشروع نخواهد 
بود و چون مشروع نیست، مردم هم 
تکلیفی برای انتخاب نخواهند داشت 
و مکلف کردن آنها نامفهوم است. اگر 
ناچار مردم را به انتخاب فقیه مکلف 
می کنیم، باید قباًل  مشــروعیت او را 
برای چنین انتخابی بر طبق مقررات 
دیگر شــرع مقدس ثابت کنیم. آن 
وقــت امکان مکلف کــردن مردم به 

وجود خواهد آمد. پس تکلیف مردم 
حتــی در نظریه انتخاب نیز به دلیل 
مشروعیت اوست؛ مشروعیتی که از 
جای دیگر آمده اســت. به عبارتی، 
مشروعیت باید پیش از تکلیف مردم 
حاصل شود؛ اما اگر گفتیم رأی مردم 
در مشــروعیت اعمــال والیت نقش 
دارد ـ کــه عموم ادله ای که معتقدان 
به این نظریه می گویند، ناظر به این 
مرحله است ـ آن وقت از مرحله نصب 

عبور کرده ایم و اختالف بر ســر این 
خواهد بود که آیا ولی مشروع بدون 
وجود خواست مردم حق اعمال والیت 

خواهد داشت یا خیر؟
ب ـ مردم مکلف بــه برگزیدن 
فقیه اعلم هستند و معموالً هم اعلم 
یک نفر است)ممکن است تشخیص 
او مشــکل باشــد ولی منطقاً محال 
است همه افراد برابر باشند(، در این 
صورت آیا حــق انتخابی برای مردم 
وجود دارد؟ پاسخ روشن است؛ چون 

وی قباًل و به موجب مقررات دیگری 
صالحیت و مشروعیت الزم را کسب 

کرده است.
ج ـ اینکه گفته می شــود برای 
اینکــه مــردم متعهد بــه تبعیت از 
فقیه شــوند، باید بین او و مردم یک 
قراردادی وجود داشــته باشــد، هم 
بالوجه و هم دلیلی کاماًل ســطحی 
است. در این صورت اوالً این موضوع 
باید نسبت به اطاعت از ائمه نیز مطرح 
باشد. آیا علت وجوب تبعیت مردم از 
ائمه هم وجود قرارداد اســت؟ علت 
لزوم تبعیت چــه از ائمه)ع( و چه از 
دیگــر رهبران الهــی فرمان خداوند 
است. وجوب آن یک وجوب تشریعی 

است نه قراردادی.
د ـ گفته شده است، اگر فقیه را 
مردم انتخاب نکنند، فقیه در مقابل 
مردم پاسخگو نیست و در این صورت 
مردم نیز بر او نظارت نخواهند داشت. 
این استدالل نیز ناقص است؛ زیرا اوالً، 
همه رهبــران الهی به دلیل وظایفی 
که به موجب شرع مقدس در مقابل 
مردم دارند، افزون بر اینکه در مقابل 
خداوند متعال پاســخگو هستند، در 
مقابل مردم هم مسئولند؛ زیرا مردم 
آنها را به دلیل تبعیت از احکام الهی 
پذیرفته اند، پس حق دارند پرسشگر 
این موضوع باشــند که تا چه میزان 
رهبرشان پایبند به این مقررات است. 
ثانیاً، مردم از بــاب امر به معروف و 
نهــی از منکر مکلف بــه نظارت بر 
رهبر جامعه هستند، نه فقط نسبت 
به اقدامات او؛ بلکه نسبت به استمرار 

شــرایط رهبری؛ زیرا اگر وی یکی از 
این ویژگی ها را از دست داد، اطاعت از 
او حرام می شود و مردم باید به دنبال 

رهبر دیگری بروند. 

پارادوکس نظریه انتخاب
اشــکال دیگر نظریــه انتخاب، 
پارادوکسی است که در عمل ممکن 
است پیش آید و آن، این است که اگر 
مردم رهبر واجد شرایط را به هر دلیل 
نپسندند، طبیعتاً  وی مشروع نیست 
و مردم هم تکلیفی برای تبعیت از او 
ندارند؛ زیرا والیت ندارد. خود او هم 
حق اعمال والیت نخواهد داشت. از 
سوی دیگر، مردم هم مجاز نیستند 
فــردی غیــر از او را انتخاب کنند و 
هر شــخص دیگری غیر از او بر سر 
کار آید، نباید اطاعت شــود؛ زیرا او 
هم والیت ندارد. در این صورت عمالً  
هیچ رهبر مشروعی در جامعه وجود 

نخواهد داشت.
نکتــه دیگر اینکه اگــر نظریه 
انتخــاب را پذیرفتیم، در این صورت 
تنها راه تشــکیل حکومت اســالمی 
انتخابات خواهد بود. حال پرسش این 
است که اگر ولی فقیه واجد شرایطی 
به هر دلیل مشــروعی غیر از اقبال 
مردمی، مبسوط الید شد، آیا حق اداره 
جامعه اسالمی و اجرای احکام خداوند 
را ندارد؟ مردم مکلف به تبعیت از او 
نیستند؟ اگر گفتیم خیر، اوالً به مردم 
اجازه داده ایم که حکومت صالحان را با 
نافرمانی سرنگون کنند، در حالی که 
در هیچ یک از احکام اســالم چنین 
مجوزی به مردم داده نشــده است. 
ثانیاً، خود آن امام و رهبر واجد شرایط 
را ناچــار می کنیم، از این امکانی که 
برای اجرای احکام الهی و حاکمیت 
خداوند و هدایت انسان ها فراهم شده، 
صرف نظر کند؛ حال آنکه امکان کاماًل 

فراهم است. 
پی نوشت ها:

1ـ منتظری، حســینعلی، »دراســات فی 
والیۀ الفقیه وفی دولۀ اإلســالمیۀ«، المرکز 
العالمی للدراسات االســالمیه، قم، 1۴۰9، 

ج1، ص۴1۳.
2ـ همان، ص ۴9۶. نزدیک به همین دیدگاه 
را صالحی نجف آبادی نیز مطرح می کند.)رک 

به والیت فقیه، حکومت صالحان ، ص۵1(
۳ـ صالحی نجف آبادی، همان.

۴ـ منتظری، همان.

 حســین میرچراغ خانی/  در شماره 
گذشته در راستای بررسی عملکردهای مهم جریان 
عقالنیت اسالمی، به تالش تشکل های وابسته به 
این جریان برای خنثی کردن اقدامات ضد  دینی 
رضاخان و تولیــد و ارائۀ آثار مکتوب در دفاع از 
باورهای دینی در برابر هجمه های روشــنفکری 
غربگرا اشــاره شــد، در ادامه رویکــرد مبارزه و 
مقابله گرایی جریان عقالنیت اسالمی با جریان های 
الحادی و مورد حمایت سلطنت بررسی می شود. 

مبارزه با جریان الحادی)مارکسیسم(
شعارهای به ظاهر زیبای مارکسیسم توانست 
در مــدت کوتاهی، بخشــی از جهــان را با خود 
همــراه کند امــا جریان های مذهبــی، از جمله 
جریان عقالنیــت اســالمی، در برابر هجمه های 
مارکسیستی ایستادند، البته با توجه به وابستگی 
رژیم پهلوی دوم به اردوگاه غرب و مخالفت آن با 
مارکسیست ها، نوعی اتحاد بین نیرو های مذهبی و 
دربار ایجاد شد که هدف هر دو، جلوگیری از رشد 
مارکسیسم بود. از این رو زمینه برای فعالیت ضد 
مارکسیستی علما فراهم شد. کتاب های بسیاری 
در رد جریان های مارکسیستی نوشته شد. حزب 
کمونیســتی توده، به خوبی از نفوذ مرجعیت آگاه 
بود؛ ازاین رو در تابســتان سال 1۳2۵ هنگامی که 
آیت اهلل سیدابوالحسن اصفهانی قصد داشت به ایران 
مســافرت کند، با تالش حزب توده و روزنامه های 
وابسته، ایشان را مأمور انگلیس معرفی کردند. این 
توهین و گســتاخی توده ای ها سبب شد آیت اهلل 
اصفهانی به جای ایران به لبنان ســفر کند. حزب 
توده برای نمایش قدرت خود، قرار بود راه پیمایی 
بزرگی انجام دهند کــه اقدامی نگران کننده بود. 
دقیقاً در همین ایام، آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی 
فوت کردند و دولت ســه روز عزای عمومی اعالم 
کرد. راه پیمایی بزرگی به مناسبت عزاداری آیت اهلل 
سید ابوالحســن اصفهانی برگزار شــد، امری که 
نشان دهنده قدرت مسلمانان بود. حمایت عوامل 
حکومتی از این راه پیمایی و حضور شخص شاه در 
مجلس ترحیم آیت اهلل اصفهانی در مســجد شاه، 
نمونه ای دیگر از این همگرایی و بیانگر احســاس 

خطری است که شاه نسبت به بقای حکومتش در 
برابر مارکسیسم داشت.1

مبارزه با بهائیان
تبلیغات بهائیت به همراه گســترش و نفوذ 
آنان در ادارات دولتی، موجی از نگرانی در جامعه 
ایجاد کرده بود. مســامحۀ رژیــم در برخورد با 
بهائیت، مردم را متوجه مرجعیت کرد. نگرانی ها 
از افزایش عملکرد بهائیت، به آیت اهلل بروجردی 
گزارش می شد. در پی شکایات مردم از گسترش 
بهائیت، آیت اهلل بروجردی نامه ای به آقای فلسفی ـ 
که رابط بین ایشان و شاه بودند ـ  نوشت و از آقای 

فلسفی خواست با نخست وزیر 
)رزم آرا( دیدار کند تا جلوی 

فعالیت بهائیت گرفته شود.2
آیت اهلل  اینکــه  از  پس 
ر  ا یــد د ز  ا جــردی  و بر
و  فلســفی  حجت االســالم 
نتیجه ای  رزم آرا  نخست وزیر 
در مبارزۀ رژیم مشاهده نکرد 
با محوریــت آقای بروجردی 
موج تبلیغات ضد بهائیت در 
کشــور به راه افتاد. از جملۀ 
اینها، منبرهای حجت االسالم 
فلسفی در ماه رمضان 1۳۳۴ 
فلسفی  حجت االســالم  بود. 

نقل می کنند وقتی این موج ضد  بهائی در منبرها 
گسترش یافت، نخست وزیر جدید، حسین عال، که 
برای معالجه به اروپا رفته بود، به شاه تلگراف زده 
بود که فعالیت های ضد بهائی در ایران را متوقف 
نکند؛۴ چراکه غربی ها اعتراض خواهند کرد که در 
ایران آزادی نیســت.۵ اما با وجود طرفداری رژیم 
از فرقۀ ضالــۀ بهائیت، تبلیغات جریان عقالنیت 
اسالمی توانست جلوی گسترش بهائیت را بگیرد. 

توجه به مسئلۀ فلسطین
عملکرد جریان عقالنیت اسالمی، منحصر به 
مرزهای ایران نیست. کشورهای مسلمان، از جمله 
فلسطین، از ابتدای دسیسۀ یهود، مورد حمایت 
قاطع این جریان قرار داشــته اند. در این دوره نیز 

آیت اهلل کاشــانی از رفتار ســازمان ملل به شدت 
انتقاد می کند و در فرازی از اســتفتایی که از او 
دربارۀ فلسطین می شود، می نویسد: »پس از جنگ 
جهان سوز دوم، گمان می رفت دول بزرگ عالم از 
آن همه فجایــع و آن همه اتالف نفوس و اموال 
و خرابی ها و بیچارگی های بشر که سال های دراز 
جبران پذیر نیست، پند و عبرت گرفته و به جبران 
وقایع گذشته، برای ایجاد عدل و داد و کندن ریشۀ 
ظلم و فســاد و جلوگیری از جنگ جهانی دیگر، 
تشکیل سازمان ملل متفق داده ولی متأسفانه از 
رفتار برخالف انصاف و مروت سازمان ملل دربارۀ 
اندونزی، مصر، فلســطین، 
خــالف آن ظاهر شــد و 
امیــد ملل ضعیف، به یأس 
مبدل شــد. معلوم نیست 
برای  فلسطین  بودن  وطن 
مهاجــران یهودی آلمانی و 
روسی و آمریکایی و غیره، 
مطابق کدام منطق و قانون 
است که رأی به تقسیم آنجا 
می دهنــد؟ اگر می خواهند 
یهود را از خود راضی کنند 
در مملکت خود به آنها جا 
بدهنــد و آنها را مســتقل 
بروجردی  آیت اهلل  کنند.«۶ 
نیز خرداد 1۳2۷ بیانیه ای دربارۀ فلسطین صادر 
کردند که بیانگر نگاه کالن مرجعیت شیعه است.۷

مقابله با محمدرضاشاه
جریان عقالنیت اســالمی، افزون بر اینکه 
سعی داشــت مصوبات پهلوی اول را ُملغی کند، 
اقدامات پهلوی دوم را نیز زیر نظر داشت. ازاین رو، 
در دورۀ محمد رضاشــاه نیز مخالفت رهبران این 
جریــان با دربار، کم نبود. از سیاســت های مهم 
محمد رضاشــاه این بود که با درگذشت آیت اهلل 
بروجردی، مرجعیت از ایران به عراق منتقل شود. 
شــاه در این زمینه تلگرافی به آیت اهلل حکیم در 
نجف مخابره کرد و درگذشت آیت اهلل بروجردی 
را تسلیت گفت. هدف شاه از این اقدام، رسمیت 
بخشــیدن و در رأس قرار دادن آیت اهلل حکیم و 

نادیده گرفتن مرجعیت حضرت امام خمینی)ره( 
بود؛ ولی برخالف تصور شاه، اما جریان عقالنیت 
اسالمی در عمل نشان داد که مرجعیت در ایران 

می ماند. 
در زمینه تصویب الیحۀ انجمن های ایالتی 
و والیتی که در واقع از نقش مذهب در حاکمیت 
کشور می کاست، حضرت امام در تلگرافی به شاه 
تذکر می دهد: »انتظار ملت مسلمان آن است که با 
امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید، ایشان از قانون 
اسالم و قانون اساسی تبعیت کنند و از جسارتی 
که به قرآن کریم نموده اند، اســتغفار نمایند؛ واال 
ناگزیرم در نامۀ سرگشاده به اعلی حضرت، مطالب 
دیگری را تذکر دهم! از خداوند تعالی اســتقالل 
ممالک اســالمی و حفظ آن را از آشوب، مسئلت 

می نمایم.«9
شاه که نمی خواست مرجعیت حضرت امام 
خمینی)ره( را بپذیرد، در پاســخ به تلگراف امام، 
سعی داشت تلگراف او را کم اهمیت جلوه دهد و 
از امام به عنوان حجت االسالم تعبیر کرده بود در 
حالی که مرجعیت امام در ایران و عراق بر کسی 
پوشیده نبود.1۰ اما این الیحه با محوریت حضرت 
امام لغو و شــهرتی که شاه از آن وحشت داشت، 

نصیب امام شد.
پی نوشت ها:

1ـ مرکز اسناد انقالب اسالمی، خاطرات و مبارزات 
حجت االسالم فلسفی، همان، ص 1۰۸ـ 1۰۷.

2ـ همان، ص 1۸9ـ 1۸۸.

۳ـ همان، ص 19۰ـ 1۸9.
۴ـ حبیــب الجــوردی، خاطــرات دکتــر مهدی 

حائری یزدی، تهران، کتاب نادر، 1۳۸1، ص ۵۸.
۵ـ مرکز اسناد انقالب اسالمی، خاطرات و مبارزات 

حجت االسالم فلسفی، همان، ص 191.
۶ـ »فتوای حضرت حجت االسالم و المسلمین آیت اهلل 
آقای آقا سید ابوالقاسم کاشــانی«، آیین اسالم، س ۴، ش 

1۸9، 1۸ دی 1۳2۶، ص 1۸.
۷ـ  محمد حسین منظور االجداد، همان، ص ۴۵9.

۸ـ مرکز بررسی اسناد تاریخی،  قیام پانزدهم خرداد 
به روایت اسناد، تهران، 1۳۷۸، ص 2۷۳.

9ـ صحیفۀ امام، ج 1، ص ۸9.
1۰ـ روح اهلل حسینیان، ســه سال ستیز مرجعیت 
شیعه در ایران، )1۳۴۳ـ 1۳۴1(، تهران، مرکز اسناد انقالب 

اسالمی، 1۳۸۷، ص 1۴۳.
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دکتر شــریف لک زایی می گوید: امام خمینی)ره( درباره اقلیت های مذهبی بســیار باز می اندیشیدند و آنها را به یک معنا اقلیت نمی دانستند. در واقع نسبت به 
اقلیت های مذهبی که شامل مذاهب مختلف اسالمی است، بسیار نگاه مثبتی داشتند. همچنین امام)ره( درباره اقلیت های دینی نیز تأکید داشتند که در جمهوری 

اسالمی بهتر از گذشته حقوق آنان باید تأمین شود.

   

 فتح اهلل پریشان/ میرزای شــیرازی برخالف اسالفش هیچ رساله سیاسی 
تدوین نکرده و حتی در متون فقهی خود نیز اشاره صریحی به امور عرفی نداشته است. 
همچنین به جز رویداد تحریم تنباکو رفتار سیاسی دیگری از او سراغ نداریم. از این 
رو، برای بررسی اندیشه سیاسی خاص وی ناگزیر باید به سلوک عملی او در زندگی و 
نحوه تعاملش با متصدیان امور عرفی و نیز متن تلگراف های رد و بدل شده میان او و 
دربار قاجار و تعداد معدودی از احکام و فتاوی وی که به نوعی مربوط به امور عرفی 
و رابطه اش با امور شــرعی است؛ رجوع شود تا بر مبنای آن به اصول اساسی اندیشه 
سیاسی او که در ادامه این سلسله مقاالت به مهم ترین آنها اشاره می شود، دست یابیم.
میرزای شیرازی برخالف کار انقالبی و بزرگ مبارزه منفی که با استبداد ناصری 
و استعمار انگلیسی در بحث تحریم تنباکو داشت، به شدت از ورود به عالم سیاست 
پرهیز می کرد و در واقع، نخستین اصلی که با توجه به سلوک عملی او در زندگی و 
اندیشه سیاسی میرزا قابل توجه خواهد بود، پرهیز او از ورود به عالم سیاست است. به 
گزارش همه منابع، میرزا نسبت به دخالت در امور سیاسی بی میل بوده است: »هیچ 
شــنیده نشده است که جناب میرزای شــیرازی به یک امر حکومت دخل و تصرفی 
کند.«1 میرزا همانند اســتادش شیخ مرتضی انصاری وظایف یک مرجع را مستقل از 

وظایف سلطان می دانست.
در همین راستا، میرزای شیرازی مرجع تام و تمام وقت حتی از مالقات با شخص 
شاه نیز رویگردان بود. دو گزارش مستند زیر بی عالقگی میرزا را نسبت به امور سیاسی 
نشان می دهد. نخست در سال 12۸۷ قمری زمانی که ناصر الدین شاه به سفر عتبات 
رفته بود، هنگام زیارت از نجف، همه علمای نجف به دیدار شــاه رفتند مگر میرزای 
شیرازی. میرزا حتی در پاسخ به فرستادگان شاه که برای گله مندی از این اقدام میرزا 
به نزد او آمده بودند، گفته بود: »من مردی درویشــم. من را با پادشاهان چه کار؟«2 
ناصرالدین شاه خود نیز به این مطلب اشاره دارد: »در صحن و روضه مطهر همه بودند. 
آقا میرزا حسن شیرازی که از اجله علماست و به استقبال هم نیامده بود و ایشان را 
ندیده بودم، در صحن مطهر، مشیرالدوله به حضور آورد دیدم. آدمی زاهد و متعبد و 
منقطع است و از علم و دانش واقعاً بهره گرفته است«.۳ تسلیم نهایی میرزا به مالقات 
تصادفی با شاه در حرم حضرت علی)ع( نیز به این جهت انجام شد که شاه شیعه در 
نزد دول خارجه به ویژه دولت عثمانی خفیف نشــود. دومین گزارش اینکه در همان 
سال زمانی که میرزا به حج رفته بود وقتی شریف مکه او را برای مالقات با خود دعوت 
کرد، میرزا با اســتناد به این حدیث دعوت او را نپذیرفته بود: »اگر علما را بر ســرای 
پادشاهان دیدید بگویید اینان بدترین علما هستند و بدترین پادشاهان و اگر پادشاهان 

را بر سرای علما دیدید، بگویید اینان بهترین علما هستند و بهترین پادشاهان.«۴
تقید میرزا به انطباق ســلوک عملی خویش با حدیث مذکور، گذشته از آنکه از 
تمایالت تنزه طلبی سیاســی در شخصیت میرزای  شیرازی حکایت می کند، به طور 

تلویحی حاوی باورهای سیاسی زیر است:
1ـ اگرچه در دوره غیبت از فرمانروایی سالطین غیر معصوم گریزی نیست؛ اما 
فقیهان و عالمان همواره باید در پرهیز از معاشرت با ایشان، ضمن استمرار تنزه سیاسی 
خویش در جهت واداشتن سالطین به تمکین از باورهای خویش بکوشند نه آنکه خود 

با حضور در درگاه سالطین، استقالل خویش را مخدوش کنند. 
2ـ علمایی که با میل و عالقه شخصی در دربار و درگاه سالطین حضور دارند، 

علمایی هستند که پیامبر)ص( روش ایشان را سرزنش کرده است.
۳ـ سلطنت سالطین جور اگرچه در هر حال اغتصابی است، اما سالطینی که در 
درگاه علما حاضر می شوند و رأی و نظر علما را شنیده و اجرا می کنند، سالطینی نیک 
محسوب می شوند و جایگاه ایشان در نزد خداوند با دیگر سالطین جور متفاوت است.

۴ـ در صورتی که سالطین در درگاه علما حاضر شوند، علما وظیفه دارند ایشان 
را در جهت شریعت و حکومت عادالنه داللت و هدایت کنند.۵

این رغبت نداشــتن به دخالت در دســتگاه عرف و حتی بی میلی در برخورد با 
متصدیان آن را خود میرزا نیز در تلگراف اولش به شــاه متذکر شــده است: »اگرچه 
دعاگو تاکنون به محض دعاگویی اکتفا نموده، استدعایی از حضور انور نکرده ام«۶؛ اما 
با وجود این میرزا به دلیل دریافت درخواســت های مکرر مردم و علمای داخل ایران 
و »تواصل اخبار به وقوع وقایعی چند که توانی]کوتاهی[ از عرض مفاسد آنها خالف 
رعایت حقوق دین و دولت است«۷ مجبور به دخالت در یک امر سیاسی شد و حکم 

به تحریم تنباکو داد.
پی نوشت ها:

1- عین السلطنه سالور، روزنامه خاطرات، ج 1، ص ۶۷۳.
2-  سیدمحسن امین، اعیان الشیعه، ج 1، ص ۳۰۵.

۳- سفرنامه عتبات ناصرالدین شاه قاجار)سال 12۸۷ قمری( به کوشش ایرج افشار، تهران: انتشارات 
فردوسی، 1۳۶۳، ص 1۳۵.

۴- آغابزرگ تهرانی، طبقات اعالم الشیعه، مشهد: دارالمرتضی للنشر، 1۴۰۴ ق، ص ۴۳9.
۵- علی اکبر علیخانی و همکاران، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج 9، ص 12.

۶- شیخ حسن اصفهانی کربالیی، پیشین، ص ۸۵.
۷- همان.

کتاب »امام خمینی و مســأله آزادی« 
نوشــته دکتر شریف  لک زایی را امسال نشر 
عروج با همکاری مرکز فرهنگی و دانشجویی 
امــام، والیت فقیه و انقالب اســالمی جهاد 
دانشگاهی چاپ و منتشر کرده است. لک زایی 
در این کتاب وجوه گوناگون آزادی و حدود 
و ثغور آن در اندیشــه امــام خمینی)ره( را 

بررسی کرده است.
یکی از دغدغه های مهم شریف لک زایی 
دانشیار گروه فلســفه سیاسی پژوهشکده 

علوم و اندیشــه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی بحث آزادی است. او 
از معدود پژوهشــگرانی اســت که بخش عمده ای از کار فکری خود را به تبیین 
نظری مسئله آزادی از دیدگاه اسالم و علما و فقهای شیعه به ویژه علمای دوران 
معاصر اختصاص داده است. لک زایی به جز تألیف چهار کتاب، مقاالت متعددی 
را نیز درباره این موضوع منتشر کرده است. کتاب »امام خمینی و مسأله آزادی« 
چهارمین کتاب شــریف لک زایی، درباره مفهوم و مسئله آزادی است که اهمیت 
آن با توجه به شــبهاتی که طی ۴۰ ســال پس از پیروزی انقالب درباره نوع نگاه 
بنیانگذار انقالب حضرت امام خمینی به مســئله آزادی از سوی معاندان مطرح 

می شود، در خور توجه است.
این کتاب در شش فصل تدوین شده است که عناوین و سرفصل های آن به 
ترتیب عبارت اســت از: »اختیار، آزادی و کرامت«، »آزادی و امنیت«، »آزادی و 
مشارکت سیاسی«، »مردم ساالری دینی و حقوق اقلیت ها«، »آزادی مطبوعات« 
و »به ســوی یک نظریه آزادی«. همه فصل های این مجموعه هر یک به چالشی 
از مبحث آزادی در اندیشه امام خمینی)ره( می پردازد و تالش می کند با تحلیل 

آرای امام پاسخی به آن چالش ها بدهد.
این اســتاد حوزه فلسفه سیاسی همچنین درباره فصل آخر این اثر و اینکه 
تالش شده تا از دیدگاه امام خمینی)ره( یک نظریه سیاسی تبیین شود، می گوید: 
»در فصل آخر تالش شــده از منظر حکمی و فلسفی به بحث نگاه و تأکید شود 
که پشتوانه بحث امام خمینی)ره( در مباحث مربوط به آزادی »حکمت متعالی« 
است. این بحث مقدمه و درآمدی است بر اینکه به نظریه آزادی امام خمینی)ره( 
برسم. البته، تمامی پنج فصل قبلی مواد این نظریه را تأمین می کند. قصدم این 
بود که زمینه ســازی برای ارائه نظریه آزادی امام)ره( انجام شود. در واقع مباحث 

کتاب یک دور مرور اندیشه سیاسی ایشان از منظر آزادی است.«

بررسی اندیشه سیاسی میرزای شیرازی ـ ۶
 ورود به سیاست از باب تکلیف دینی

 امام خمینی و مسأله آزادی

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی عقالنیت اسالمی ـ ۲4

مقابله عقالنیت اسالمی با جریان های الحادی و انحرافی

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۳۱

تعارضات نظريه انتخاب ولی فقیه

 حقوق 
اقلیت ها

سیاست نامه

فراز و فرود هادی غفاری ـ ۱
مبارزه مسلحانه

هادی   شــهاب زمانی/ 
غفاری فرزند آیت اهلل حسین غفاری 
در سال 1۳29 در حومه تبریز به 
دنیا آمد. مــادرش دختر آیت اهلل 
مقدس تبریزی بود. آیت اهلل شهید 
حســین غفاری ســال ها با رژیم 
ستمشاهی مبارزه کرد و سرانجام 
به آرزویش، یعنی شهادت رسید. 
هادی غفاری برای جلب نظر افکار 
عمومی مدعی شد: »در سر پدرش 
مته گذاشــته اند و پاهایش را اره 
کرده انــد و در تابوتش خون جمع 
شــده بود و...« در حالی که آقای 
شکوری که سال ها با او در مجمع 
از  روحانیون بوده، در مصاحبه ای 
ســالم بودن پیکر و ســفید بودن 
کفن پدر غفاری ســخن به میان 

آورده است.
خود هادی غفاری نقطه شروع 
مبارزاتش را نُه ســالگی می داند و 
می گوید: »مبارزه سیاســی من از 
9 سالگی آغاز شد. پرونده فعالیت 
سیاســی من در دبستان رضوی، 
دانشکده  رازی،  فخر  دبیرســتان 
الهیات، ادبیــات، فنی، معماری و 
حتی پزشکی دانشگاه تهران عقبه 
سیاسی کامالً گران سنگی برای من 
رقم می زند. سال های سال متواری 
ممتد،  زندان های  تحمــل  بودن، 
تحمل شدید ترین و حیوانی ترین 
شــکنجه ها را باید بــر این عقبه 
مبارزاتی افزود. فک من شکســته 
و هنوز به سختی غذا می خورم، با 
شانه چپم نمی توانم بخوابم، پاشنه 
پای پاره، ناخن های شکسته، ترقوه 
خرد شــده و... میراثی است که از 
شکنجه در زندان های رژیم پهلوی 

حاصل شده است.«1
هادی غفــاری در این دوران 
بــا گروه های دانشــجویی، اعم از 
سیاســی و غیر سیاسی از جمله 
آزادی، سازمان مجاهدین  نهضت 
خلق)منافقین(، فدائیان اســالم و 
حتی گروه های کمونیستی مراوده 
داشــت و گاهــی در مناظره های 
درون گروهی شرکت می کرد. وی 
طی دوره دانشــجویی و طلبگی 
بر روی تفسیرهای قرآن کار کرد 
که ماحصل آن تفسیر سوره حمد 
بود که با عنوان »حمد می آموزد« 
غفاری)دهخوارقان(  هادی  نوشته 
منتشــر شد. وی ســال 1۳۵۷ با 
چادر زنانه رفت وآمد می کرد. غفاری 
در مصاحبــه بــا روزنامه »اعتماد 
ملــی« در این زمینه می گوید: »با 
چادر زنانه به مسجد می رفتم. در 
بین زنان با عبا برمی خواســتم و 
ســخنرانی می کردم و باز با چادر 
و همــراه زنان از مســجد خارج 

می شدم.«
هادی غفاری در دسته بندی 
افراد از نظر چگونگی و روش مبارزه 
با رژیم ستمشاهی جزء افرادی است 
که به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشت. 
سیدمحمد الجوردی، فرزند شهید 
اسداهلل الجوردی در مصاحبه ای با 
نشریه »یادآور« به خاطره ای اشاره 
کرده است که نشان می دهد هادی 
غفاری تا چه اندازه با مشــی امام 
خمینی)ره( فاصله داشــت: »من 
یادم هســت در جریان تظاهرات 
قیطریه در ســال 1۳۵۷ که آقای 
هادی غفــاری جلــودار بود، من 
خودم را به ایشان نزدیک کردم و 
گفتم: این شعار »تنها راه رهایی، راه 
مجاهدین است« یا »تنها راه رهایی، 
جنگ مســلحانه است« به اعتقاد 
من مورد پذیرش امام نیست. امام 
این حرف را قبول ندارند. بنابراین 
نباید این را گفت. اینها ]منافقین[ 
اعتقادات دینی صحیحی ندارند و 
در کتاب شناخت خود گفته اند که 
اصول چهارگانه دیالکتیک را قبول 
دارند. ایشــان با لحــن تندی مرا 
عقب زدند که برو بچه! این حرف را 
نزن.«2 چنانکه مشخص است هادی 
غفاری به صراحت و در اوج انقالبی 
که با مشی غیر مسلحانه و مردمی 
امام خمینی)ره( به سمت پیروزی 
می رفت هم کماکان تنها راه رهایی 
را »جنگ مسلحانه« می دانسته و 
آن را فریاد هم می کرده و مردم را 
به طرفداری آن فرامی خوانده است.۳

پی نوشت ها:
از  بازگشت  الفت پور،  1ـ محمدعلی 

نیمه راه، ص ۷2.
2ـ هادی غفاری و جنگ مسلحانه، 
مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1۴ آذر 1۳۸9.
افراطی  بر چپ روی های  ۳ـ مروری 
هادی غفاری؛ هادی غفاری: تنها راه رهایی، 
راه منافقین است، پایگاه خبری عصر امروز، 

.1۳9۰/1۰/۳

ریزش ها

مهــم  سیاســت های  ز  ا  
با  که  بــود  این  محمد رضاشــاه 
درگذشــت آیــت اهلل بروجردی، 
منتقل  عراق  به  ایران  از  مرجعیت 
شود. شــاه در این زمینه تلگرافی 
به آیت اهلل حکیم در نجف مخابره 
کرد و درگذشت آیت اهلل بروجردی 
از این  را تسلیت گفت. هدف شاه 
اقدام، رســمیت بخشــیدن و در 
رأس قــرار دادن آیت اهلل حکیم و 
نادیده گرفتن مرجعیت حضرت امام 

خمینی)ره( بود

کتابخوان

آفاق

را  انتخــاب  نظریه  اگــر 
پذیرفتیــم، در ایــن صورت 
تنهــا راه تشــکیل حکومت 
بود.  خواهد  انتخابات  اسالمی 
حال پرســش این است که اگر 
هر  به  واجد شرایطی  ولی فقیه 
دلیل مشــروعی غیر از اقبال 
مردمی، مبســوط الید شد، آیا 
و  اســالمی  جامعه  اداره  حق 
را  خداوند  احــکام   اجــرای 

ندارد؟
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۹  نمایش دانش فضایي

هجدهم  دخیلي/  مرتضي   
بهمن ســال 1۳۶1 ســالروز عملیات 
»والفجر مقدماتي« است. این عملیات 
که ابتدا با نام »والفجر نهایي« طراحي 
شده بود، به دلیل ناهماهنگي نیروهاي 
عمل کننــده و همچنین جاسوســي 
عامالن رژیم عراق با شکســت مواجه 

شد و »والفجر مقدماتي« نام گرفت.
از دیــدگاه فرماندهــان نظامي، 
بغــداد و بصره، دو هدف راهبردی، به 
شــمار مي رفتند؛ در این میان بغداد 
هــدف غایــي و بلندمــدت و بصره، 
هــدف میان مدت و قابل دســترس 
محســوب مي شد. بر اســاس همین 
نگرش، مناطق مورد نظر براي عملیات 
والفجر مقدماتي، زمینه ساز تصرف بصره 
انتخاب شــدند. به طور کلي در انجام 
عملیات، دســتیابي بــه بصره به طور 
مستقیم مورد توجه قرار داشت و سعي 
مي شــد این هدف، با انجام دو یا سه 
عملیات تأمین شود، اما تصرف بغداد 
با انجام چند عملیات واسط امکان پذیر 
بود و به زمان بیشتر و رشد سازمان رزم 
و تجهیز شدن در تمام ابعاد نیاز داشت. 
یکي از مناطقي که امکان انجام عملیات 
در آن در راستاي هدف تصرف بغداد 
وجود داشت، منطقه کوت تا عماره بود 
که در نگرشي بلندمدت و کالن، مورد 

توجه تصمیم گیرندگان نظامي بود. 
در سطح خرد نیز، انهدام دشمن، 
گشودن جبهه جدید و دست یافتن به 
زمین هاي مهم، دالیل اصلي در انتخاب 
منطقه فکــه براي عملیــات والفجر 
مقدماتي محسوب شد. ضمن آنکه، این 
منطقه عملیاتي، جناح شمالي هور را 
نیز در بر مي گرفت؛ جایي که سا ل هاي 
بعــد )1۳۶2 و 1۳۶۳( عملیات هاي 

بزرگ خیبر و بدر در آن انجام شد.
در جبهــه جنوب غربي، منطقه 
فکه به دلیل وجود ارتفاعات حمرین و 
جاده ارتباطي بصره ـ عماره به سمت 
کــوت، از اهمیت ویــژه اي برخوردار 
بود؛ بــه ویژه آنکه مرکــز فرماندهي 
ســپاه چهارم و یگان هاي تابعه آن در 
شــهر عماره قرار داشتند. پس از آنکه 
عملیــات محرم انجام شــد و طي آن 
رزمندگان توانستند جبال حمرین را 
تصرف کنند، این منطقه بیشتر مورد 

توجه قرار گرفت.

محققان ایراني در کســب و تولید 
علم در زمینه دانــش فضایي از محققان 
دیگر عقــب نماندنــد و فناوري هایی در 
این حــوزه ارائه دادند که مي تواند زندگي 
فردي و اجتماعي افراد را بهبود بخشــد. 
بخشــي از این فناوري ها در نمایشــگاه 
دســتاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار 
که در اوایل دي ماه امســال برگزار شــد، 
ارائه شد. محققان دانش فضایي کشورمان 
از شــهرهاي گوناگون کشور فناوري هاي 
خود را به نمایش گذاشــتند که بخشی از 

آنها در ادامه می آید:
عایق هاي  و  خورشــیدي  صفحــه 
حرارتي چند الیه فضایي در این نمایشگاه 
ارائه شده بود؛ این عایق ها جزء سیستم هاي 
کنترل حرارتي غیرفعال است که با کنترل 
ضریب نشــر مؤثر دماي داخلي ماهواره را 

تنظیم مي کند.
همچنیــن محققــان پژوهشــگاه 
مواد و انرژي شــهر اصفهان نوعي مخزن 
تیتانیومي براي ساخت مخازن تحت فشار 

در سامانه هاي فضایي ارائه کردند.
ساختارهاي ساندویچي النه زنبوري 
طرح دیگري است که در غرفه پژوهشگاه 
فضایــي ارائه شــده بــود. ســاختارهاي 
ســاندویچي النه زنبوري از یک هسته با 
سلول هاي شش ضلعي توخالي و دو الیه 
نازک محصور کننده این هســته تشکیل 
شده اند. چنین ســاختاري داراي نسبت 
استحکام به وزن باال و جذب انرژي ضربه 
باالی مطلوب است از این ساختار در بدنه 
سازه ماهواره و همچنین به منزله نگهدارنده 

سلول هاي خورشیدي استفاده می شود.
مکانیزم محرک آرایه هاي خورشیدي 
نیز از سوي محققان تبریزي در این غرفه 
ارائه شد. این مکانیزم محرک براي نگهداري 
آرایه هاي خورشــیدي، چرخش آرایه  هاي 
خورشــیدي در هر جهت و انتقال توان و 
سیگنال بین آرایه هاي خورشیدي و ماهواره 

به کار برده مي شود.
محققان ایرانــي همچنین مکانیزم 
بازکننده آنتن، عملگر مغناطیســي، پین 
پولــر، چرخ عکس العملي و ســامانه بالن 
مقیــد مخابراتي بام یــک و دو را در این 

نمایشگاه ارائه دادند.
آنتن ارسال تله متري ماهواره در باند 
ایکس، تقویت کننده توان، ســامانه رادار 
هواشناسي پالس داکلري از دیگر طرح هایي 
است که محققان فضایي کشورمان در این 

نمایشگاه ارائه دادند.

والفجر مقدماتي ـ 1

از مسئله فداییان اسالم، غفلت شد. اگر چه شاید آن زمان، آمادگي هم نبود که بخواهند آنچه را که مي گفتند ـ که همان حکومت اسالمي بود ـ بر سِر پا 
کنند. براي این کار، یک حرکت عمومي در درازمّدت الزم بود؛ لیکن سخن اینها در بین فریادها و عربده هاي مستانه دشمنان شان گم شد. اینها مردماني بودند 

که »انّهم فتیۀ آمنوا بربّهم«، واقعاً جواناني بودند که به خدا ایمان آوردند و در مقابل ظلم و فساد ایستادند. )امام خامنه اي، 1۳۷۵/1۰/2۸(

 غفلت از 
فداییان اسالم

غزل سراي برجسته انقالبي
 امیر فخري/ عباس کي منش سال 1۳۰۴ 
در کاشــان به دنیا آمد. او تا مقطع کارشناسي ارشد 
را در دانشگاه تهران گذراند و پس از آن وارد عرصه 
تعلیم و تربیت شــد و ۳۷ ســال تجربه حضور در 
آموزش وپــرورش را در کارنامه خود ثبت کرد. این 
شاعر کاشاني که دوستي دیرینه اي با سهراب سپهری 
داشت، تخلص خود را »مشفق  کاشاني« انتخاب کرد. 
او در میان قالب هاي شعري، همواره تمایل فراواني به 
غزل داشت؛ غزلي که از سبک عراقي بهره مي برد و 

در کنــار قالب هاي قصیده، مثنوي، چارپاره و حتي ترانه و تصنیف او را جاودانه کرد. 
مشــفق برگزیدن این راه و موفقیت در آن را مدیون مادري می داند که هنرمندي و 

عفت را از او به یادگار برد.
اگرچه پیشه مشفق غزل سرایي است و در این قالب عاشقی با هنر شاعری وی 
در هم آمیخته، اما او از کودتاي 2۸ مرداد تا فتنه هاي پساانقالب همواره درد دین و 
سیاست داشته است. او به همراه برخي شاعران دیگر از جمله مرحوم مهرداد اوستا، 
مرحوم طاهره صفارزاده و سیدعلي گرمارودي از جمله شخصیت های برجسته  در عرصه 
شعر بودند که در جریان انقالب به رهبري امام خمیني)ره( در صحنه حضور داشتند 
و همین علت کافي بود تا اینان از مجامع روشنفکري بایکوت شوند. او با شروع جنگ 

تحمیلي بارها در جبهه ها حاضر شد و براي رزمندگان شعرخوانی کرد.
او همچنین مسئولیت هاي بسیاري، از جمله در شوراي عالي شعر مرکز موسیقي 
صداوسیما و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران، شوراي شعر ستاد اقامه 
نماز، ریاست شوراي شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و... را بر عهده داشته است.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه اي در دیدار دســت اندرکاران همایش نکوداشت 
مشــفق کاشاني درباره شخصیت و شعر او اظهار داشتند: »جناب آقاي مشفق هم از 
شعراي خوب زمان ما هستند. بنده البته از قدیم با بعضي از اشعار ایشان در مطبوعات 
و اینها آشــنا بودم و شــخص ایشــان را هم که از اوایل انقالب به اتفاق آقاي حمید 
]سبزواري[ و مرحوم شاهرخي و اینها، مکرر آقایان را زیارت مي کردیم؛ غزل ایشان، 
غزل پخته و مضمون دار و خوش اسلوبي است؛ یعني یکي از غزل سرایان برجسته  زمان 

ما جناب آقاي مشفق هستند. 
بیشــتر سبک عراقي و در عین حال داراي مضمون، داراي الفاظ شسته  رفته و 
پخته غزل ایشان را تشکیل مي دهد. حاال البّته ایشان در فنون دیگر هم شعر مي گویند، 
قصیده هم مي گویند، قطعه هم مي گویند، لکن غزل ایشان یک برجستگي ویژه اي دارد. 
در جلسات شعري اي که بنده در آنجاها حضور داشته ام و توانسته ام بشنوم از شعرها، 
شعر ایشان همیشه یک شیریني و برجستگي و زیبایي خاّصي داشته.« )1۳92/۴/1۰(

رهبر فرزانه انقالب اسالمي و رفیق قدیمي مشفق کاشاني در پیام تسلیتي که 
به مناسب درگذشت ایشان صادر کردند چنین نوشتند: »به  جز شعر شیوا و دلنشین، 
اخالق و شــخصیت انساني و تعهد به آرمان هاي انقالب نیز از جمله  ویژگي هایي بود 
که اینجانب را در مدت بیش از ۳۰ سال آشنایي نزدیک با این انسان مؤمن و آراسته، 

به وي عالقه مند مي ساخت. رحمت و مغفرت الهي بر روان او.« )1۳9۳/1۰/۳۰(

 اکبر ادراکي/  رشد و تکاپو 
در عرصــه علم در گرو شناســایي 
استعدادهایي اســت که مي توانند 
جلوتر از توانایي هاي ادراکي متوسط 
جامعه حرکت کــرده و عرصه هاي 
جدیــدي در حوزه علم و فناوري را 
کشف کنند. این موضوع موجب شده 
است کشف استعدادهاي درخشان 
در هر کشــور و از میان ملت ها به 
یکي از مهم ترین راهبردهاي توسعه 
علمي بدل شــود. امروزه، در کشور 
»مرکز ملي پرورش اســتعدادهاي 
درخشــان و دانش پژوهان جوان« 
وظیفه ســاماندهي ایــن عرصه را 

برعهده دارد.
رژیم پهلوي برنامه مشخص و 
مدوني براي شناخت این استعدادها 
نداشــت و اقدام شایسته اي در این 
راستا انجام نداد. در سال تحصیلي 
1۳۴۷ـ1۳۴۶، دبســتان هشــدار، 
نخستین مدرسۀ تیزهوشان در مقطع 
تحصیلــي ابتدایي با 1۴ دانش آموز 
دختر و ۶ دانش آموز پسر، در چهار 
کالس و به صورت مختلط تشکیل 
شــد. در ســال بعد، ادارۀ کل امور 
کودکان و دانش آموزان استثنایي در 
وزارت آموزش و پرورش تأسیس شد 
و در سال 1۳۴۸، نخستین مدرسۀ 
اســتعدادهاي درخشان با نام مرکز 
تحت  تیزهوش  کــودکان  آموزش 
نظــر این ادارۀ کل، کار خود را آغاز 
کرد. این مرکز تا سال 1۳۵۷ با فراز 
و فرودهاي گوناگون به فعالیت خود 

ادامه داد.
پس از پیروزي انقالب اسالمي، 
در سال 1۳۵۸ سازمان ملّي پرورش 
اســتعدادهاي درخشــان در دفتر 
کودکان اســتثنایي وزارت آموزش 
و پرورش ادغام شد و دانش آموزان 
تهراني هــم در دو مرکز پســرانۀ 
»عالمه حلي« و دخترانه »فرزانگان« 

تجمیع شدند.
در طــول این ســال ها، فارغ 
از اختــالف نظرهایی کــه درباره 
ساماندهي مدارس تیزهوشان وجود 
داشــت، جوانان ایراني توانســتند 
جهانــي  علمــي  رقابت هــاي  در 
ایراني  جوانان  کنند.  افتخارآفریني 
از اواســط دهه 1۳۶۰ وارد میدان 
رقابت هاي المپیادهاي علمي جهاني 

شــدند و توانستند خود را به مثابه 
یکي از قدرت هاي بزرگ این میدان 
معرفــي کنند و بارها شایســتگي 
علمي خود را به رخ جهانیان بکشند. 
مطابق با اعــالم رئیس مرکز ملي 
اســتعدادهاي درخشــان  پرورش 
و دانش پژوهــان جــوان در طول 
ســال هاي گذشته )تا سال 1۳9۵( 
دانش آموزان کشورمان ۶۴۵ مدال 
جهاني کســب کرده اند که از این 
تعداد 1۵۳ مدال طال بوده است. در 
سال 1۳9۵ )2۰1۶( در مجموع 2۳ 
مدال کسب شد که شش مدال طال، 
نُه مدال نقره و هشت مدال برنز بود. 
این میزان در سال 1۳9۶ )2۰1۷( 
از تعداد 2۳ مدال به 1۰ مدال طال، 
12 مدال نقره و یک مدال برنز رسید.

المپیاد جهاني ریاضي
در ســال 1۳۶۶، تیم شــش 
نفره ایــران در »هاوانــا« پایتخت 
کوبا براي نخســتین بار در المپیاد 
ریاضي جهاني شــرکت کردند. در 
این مسابقات که با حضور ۴2 کشور 
و 2۴۳ دانش آموز از سراســر جهان 
برگزار مي شــد، ایران با کسب یک 
مدال برنز به دست آقاي علي اصغر 
خانبان، به مقام بیست وششم دست 
یافت. ایــن نتیجه با توجه با اولین 
حضور ایران در مسابقات بسیار عالي 

و دور از انتظار بود.
پنجاه وهشتمین المپیاد جهاني 
ریاضــي از 21 تا ۳۰ تیر ماه 1۳9۶ 
در شــهر »ریو« برزیل برگزار شد و 
اعضاي تیم المپیاد ریاضي جمهوري 
اســالمي ایران دو مدال طال، ســه 

مدال نقره و یک مدال برنز به دست 
آوردند.

المپیاد فیزیک
ایران از ســال 1۳۶۸ در این 
مســابقه جهاني که در آن سال در 
شهر ورشو، پایتخت لهستان برگزار 
مي شــد، شــرکت کرده و همواره 
جایگاه رفیعي میان شرکت کنندگان 
از کشــورهاي گوناگون براي خود 
تثبیت کرده است. ایران براي اولین 
بار از میان ۵1 کشور شرکت کننده 
المپیاد  بیست وششمین مرحله  در 
در ســال 1۳۷۴ در کشور استرالیا 
توانست با دو مدال طال و سه نقره، 
مقام سوم جهان را از آن خود کند. 
مقامي که سال هاي بعد نیز در چند 
مرحله تکرار شــد. جوانــان ایراني 
توانستند در سي امین دوره المپیاد 
)1۳۷۸( در کشور ایتالیا از میان ۶2 
کشور شرکت کننده، با دریافت پنج 
مدال طال، رتبه دوم جهان را براي 
کشور به ارمغان آورند، مقامي که در 
سال 1۳۸1 و 1۳۸۳ هم تکرار شد.

المپیاد شیمي 
اولین حضور ایران در مسابقات 
المپیاد شــیمي در ســال 199۳ 
)1۳۷2( در کشور ایتالیا بود که ایران 
توانست با کسب یک مدال نقره و سه 
مدال برنز به مقام شانزدهم برسد؛ 
اما جوانان ایراني خیلي زود خود را 
در این عرصه باور کردند و در سال 
1۳۷۴ با کسب چهار مدال طال در 
کشور چین به مقام اول جهان دست 
یافتند. مقامي که در مسابقات سال 

1۳۷۵ مسکو هم با کسب سه مدال 
طال و یک نقره تکرار شــد. گفتنی 
است، در طول سال هاي اخیر، بارها 
مقام دوم و سوم و چهارم تکرار شده 
است. در پنجاهمین المپیاد جهاني 
شیمي در سال 1۳9۷ که به صورت 
مشترک در چک و اسلواکی با حضور 
۳۰۰ دانش آموز از ۷۸ کشور برگزار 
شــد، جوانان کشورمان چهار مدال 
نقره به دســت آوردند و در جایگاه 

یازدهم قرار گرفتند.

المپیاد جهاني کامپیوتر
در  کامپیوتــر 2۰1۳  المپیاد 
کشور اســترالیا برگزار شد که تیم 
ایران در اولیــن حضورش به مقام 
ششــم جهاني این مسابقات دست 
یافــت. تیم ایران در المپیاد 2۰1۵ 
قزاقستان با کســب دو مدال طال، 
یک نقره و یک برنز به مقام ششم و 
در سال 2۰1۶ روسیه به مقام سوم 
دست یافت. جمهوري اسالمي ایران 
جزء 1۰ کشــور برتر حیطه المپیاد 
کامپیوتر است. ایران میزبان المپیاد 
2۰1۷ کامپیوتــر بود کــه در این 
دوره از رقابت ها تیم کشــور ژاپن با 
کسب سه مدال طال توانست جایگاه 
نخست این رقابت را از آن خود کند. 
پس از ژاپن، تیم هاي چین و روسیه 
رتبه هاي دوم و سوم این رقابت را از 

آن خود کردند.
بــه دلیل میزبانــي جمهوري 
اسالمي ایران، دو تیم از کشورمان 
در ایــن رقابت حاضر شــد که تیم 
اصلي ایران با کسب یک مدال طال 
و ســه نقره در جایگاه چهارم قرار 

ایران  المپیاد کامپیوتر  گرفت. تیم 
در مســابقات جهاني 2۰1۸ ژاپن 
در مجمــوع به مقــام دهم جهان 

دست یافت.

المپیاد جهاني زیست شناسي
ایران از سال 1999 )1۳۷۸( 
و در دهمیــن دوره، بــه المپیــاد 
زیست شناســي پیوســت و از آن 
ســال تاکنــون در 19 دوره ایــن 
المپیاد حضور ثابت و موفقي داشته 
اســت. اولین دوره المپیاد جهاني 
زیست شناسي پس از تجربه موفق 
برگزاري المپیادهاي علمي در علوم 
گوناگون در ســال 1۳۶9 )199۰ 
میالدي( به میزباني کشور چک با 
حضور شش کشور برگزار شد. پس 
از آن تعداد کشورهاي شرکت کننده 
به سرعت افزایش یافت. اولین حضور 
ایران در دهمین دوره المپیاد جهاني 
در سوئد دو مدال نقره و یک مدال 
برنز را به همراه داشــت و تا ســال 
1۳9۵ در مجموع شش مدال طال، 
۳9 مدال نقره و 19 مدال برنز حاصل 
تالش تیم هاي المپیاد زیست شناسي 

ایران در سال هاي گوناگون است.

المپیاد جهاني
 نجوم و اخترفیزیک

میــالدي   2۰۰۳ ســال  در 
)1۳۸2(، ایران براي نخســتین بار 
به  طور غیررســمي در هشــتمین 
المپیاد جهاني نجوم در سوئد شرکت 
کرد که رهاورد آن ســه مدال برنز 
بود. پس از گذشــت 1۵ ســال در 
دوازدهمین المپیاد جهاني نجوم و 
اختر فیزیک )2۰1۸( که در کشور 
چین برگزار شد، تیم دانش آموزان 
ایراني بــا 9 دانش پژوه در قالب دو 
تیم در این مسابقات شرکت کرده 
بود که تیم اول ایران با کسب پنج 
مدال طال و با اقتدار تمام، مقام اول 
مســابقات را کسب کرد و تیم دوم 
ایــران نیز که از چهــار دانش پژوه 
تشکیل  شــده بود، موفق به کسب 
یک مدال طال و سه مدال نقره شد. 
در مسابقات سال 2۰1۷ تایلند ایران 
با کســب یک مدال طال، سه نقره 
 و یک برنز به مقام ســوم مسابقات

 رسیده بود.

مروري بر روند موفقیت هاي جوانان نخبه جمهوري اسالمي در المپیادهاي علمي جهاني

ايستادن در باالترين سکوها
رویش

اصحاب انقالب ـ ۳۲
یاران جوان امام خمینی)ره(

 سید مهدی حسینی/ چنانکه اشاره شد، حضرت امام خمینی)ره(  پس از سخنرانی 
افشاگرانه در روز چهارم آبان 1۳۴۳ دستگیر   و روز 1۳ آبان همان سال به ترکیه تبعید شدند. 
در این فرصت  ســران و مقامات رده باالی رژیم شــاه توهین به روحانیت و امام)ره( را شدت 
دادند. این در حالی بود که اصحاب و یاران انقالبی امام این موضوع برای شان تحمل ناپذیر بود 
و نمی توانستند دست روی دست بگذارند. در این میان شاخه نظامی هیئت های مؤتلفه تصمیم 
جدی برای انجام عملیات گرفت تا رأس سران رژیم را بزند،  بنابراین کار شناسایی اشخاص و 
موقعیت های شان در دستور کار قرار داد. ابتدا در نظر داشتند شخص شاه را مورد هدف گلوله 
قرار دهند، اما پس از بحث و بررســی به این نتیجه رســیدند، حسنعلی منصور عاقد قرارداد 
کاپیتوالســیون اولویت اول شان باشد. شــهید حاج مهدی عراقی که مدیریت این برنامه را بر 
عهده داشــت در خاطراتش به طور مفصل این ماجرا را توضیح داده که در بخشی از آن آمده 
است: »ما متوجه شدیم روز پنج شنبه منصور دو جا می خواهد برود؛  یکی افتتاح شرکت تعاونی 
ارتش بود، یکی هم آمدن به مجلس ]شورای ملی در میدان بهارستان[. تنظیم برنامه از جهت 
کارهای نوشتنی  و تنظیم برنامه ها با مرحوم حاج صادق امانی بود. جلسه ای در شب پنج شنبه 
داشــتند، یک قطعنامه ای در ۶ ماده تنظیم می شود که به امضای چند تا برادران می رسد که 
علت بیان بشود که چرا ما این کار را کردیم و هر کدام از این برادران که موفق بشوند، این کار 
را در آن روز انجام بدهند و آن قطعنامه که به امضای او هســت پخش بشــود و عالوه بر اینها 

مرحوم]محمد[ بخارایی هم در حدود نیم ساعت صحبت می کند.«
بحث و بررســی و آماده شــدن برای عملیات و طرح چینش و موضع گرفتن و تنظیم 
برنامه ها تا حدود ســاعت 12 شــب طول می کشد، کمی اســتراحت می کنند، یک ساعت به 
اذان صبح مشغول نماز شب و عبادات می شوند و بعد از نماز صبح به طرف بهارستان حرکت 
می کنند. طبق برنامه هر کس در محل از پیش تعیین شده قرار می گیرد. در این میان چهار 
نفر مسلح بودند، هماهنگ شده بود که هرکس زودتر به منصور برخورد کرد، مبادرت به عمل 
کنــد. البته، این اقدام کامالً  در یک فضای امنیتی صورت گرفت، چون آن روز مصادف بود با 
روزی که قرار بود الیحه اعطای امتیاز نفت به یک از کشورها تصویب شد. نزدیکی های ساعت 
1۰ صبح خودروی منصور از خیابان جمهوری اسالمی فعلی وارد میدان بهارستان می شود و 
جلوی در مجلس می ایستد. پیش از اینکه راننده پایین بیاید و در را باز کند، خود منصور در را 
باز می کند و می آید بیرون. در همین هنگام  شهید محمد بخارایی از قسمت جنوب به شمال 
در حال حرکت بوده و در فاصله دو متری منصور قرار می گیرد و در حالی که گارد محافظ با دو 
ماشین بنز ایستاده بودند. بخارایی اسلحه اش را از الی دفتری که همراه داشته بیرون می آورد،  
به محض اینکه منصور از ماشین پیاده می شود،  بخارایی به سرعت تیر اول را شلیک می کند 
که به شــکم منصور برخورد می کند،  تیر دوم را می زند که به ناحیه گردنش  اصابت می کند،  
اما در حال شــلیک تیر سوم گارد محافظ می زند زیر دست بخارایی و اسلحه از دستش پرت 
می شــود، همین که بخارایی در دستگیر می شود، نیک نژاد شروع می کند به تیراندازی، نیروی 
گارد فــرار می کند. در این فرصت بخارایی هــم فرار می کند. نیروهای امنیتی اطراف مجلس 
می آیند به طرف نیک نژاد که او را دســتگیر کنند که نیک نژاد می گوید، من نبودم و با دست 
اشاره می کند به بخارایی که در حال فرار بوده است. به این ترتیب، نیک نژاد را رها می کنند. او 
هم فوری  سوار تاکسی شده و از صحنه دور می شود. در نهایت نیروهای امنیتی و گارد محافظ 
دنبال بخارایی می کنند، چون خیابان یخبندان بوده،  بخارایی زمین می خورد و به این ترتیب 
دســتگیرش می کنند و او را به کالنتری میدان بهارســتان می برند. در آن ایام نصیری رئیس 
شهربانی کل کشور بود، فوری به کالنتری میدان بهارستان می آید و با یک جوان 2۰ ساله که 
خیلی هم مرتب و تر و تمیز بوده، مواجه می شود. نصیری از بخارایی می پرسد اسمت اسمت 
چیست؟ بخارایی می گوید اسم تو چیست؟ نصیری می گوید: من رئیس شهربانی هستم. بخارایی 
می گوید هر که هستی برای خودت هستی، نصیری ناراحت می شود و یک سیلی به بخارایی 
می زند، به طوری که صورتش زخمی و خونی می شود. بخارایی هم به نصیری می گوید، ناراحت 
نباش همین امروز و فردا سراغ تو هم می آیند!  به بازپرس فوق العاده ای فوری مأموریت بازپرسی 
می دهند، اما تا نزدیک ســاعت چهار بعدازظهر چیزی دستگیرشان نمی شود. فقط یک کارت 
تحصیلی از جیب بخارایی درآورده بودند که شبانه کالس می رفته، از آنجا نشانی محل کارش 
را می دهند که می روند دوستانش را دستگیر می کنند. نشانی خانه اش را هم به دست می آورند و 
مادرش را می آورند دادگاه و قضایایی دیگر که در نهایت چیزی دستگیرشان نمی شود.  نیروهای 
اطالعاتی،  امنیتی ســاواک و شهربانی فعال می شوند و اعضای عملیات، شناسایی و یکی پس 
از دیگری دســتگیر می شــوند و پس از محاکمه و بازجویی ها در خرداد سال 1۳۴۴ چهار نفر 
محکوم به اعدام می شوند و حاج مهدی عراقی و پنج نفر دیگر به حبس ابد محکوم می شوند، 

برخی هم 1۵ سال و بقیه ماجرا که به انقالب منتهی می شود.

روایت یاران

درنگ

تاریخ حماسه

کارنامه

 مهدی حســن زاده/  در آســتانه 
فروپاشي رژیم پهلوي و در حالي که انقالبیون 
روز به روز بیشــتر بر اوضاع کشــور مســلط 
می شدند و به گستره انقالب می افزودند و آن 
را فراگیر مي کردند، نشستي در جزیره گوادلوپ 
برگزار شد که شرکت کنندگان در این نشست 
سه روزه سران چهار کشور فرانسه، انگلستان، 
آمریکا و آلمان بودند که از چهاردهم تا هفدهم 
دي مــاه 1۳۵۷ براي تصمیم گیــري درباره 
برخي مسائل جهاني از جمله اوضاع ایران در 
جزیره اي کوچک در شــرق دریاي کارائیب و 
غرب اقیانوس اطلس گرد هم آمدند. این جزیره 
از اوایل قرن نوزدهم میالدي جزء مستعمرات 
فرانسه بود. در پایان جنگ دوم جهاني فرانسه 
به شهروندان آن حقوقي برابر با فرانسویان داد 

و یکي از ایاالت ماوراء بحار فرانسه شد.
در این نشست حساسیت شرکت کنندگان 
روی مســائل ایران به مراتب بیشــتر از دیگر 
مسائل و بحران هاي بین المللي بود. بحث هاي 
مربــوط به ایــران، ابتدا با ســخنان »جیمز 
کاالهان« آغاز شــد. وی گفت: »شاه از دست 
رفتــه و دیگر قــادر به مهار اوضاع نیســت. 
راه حــل واقعي براي جانشــیني او هم وجود 
ندارد. مردان سیاســي که در میدان مانده اند 
توانایي هاي محدودي دارند. به عالوه بیشتر آنها 
با رژیم ارتباطاتي داشته اند و آلوده به مسائل و 
مشکالت این رژیم هستند. آیا ارتش مي تواند 
در ایــن میان یک نقش انتقالي ایفا کند؟ نه! 
ارتش تجربه سیاسي ندارد و فرماندهان آن هم 

به شاه وفادارند.« 
با این توصیف، گزارش هاي مستندي که 
در روز شروع نشست و روزهاي  پس از آن به 
گوادلوپ رسید، به تدریج رئیس جمهور فرانسه 
را به قضاوت هاي واقع بینانه تری سوق داد. او 
معتقد بود، کارتر باید براي تثبیت دولتي که 
پس از رفتن شــاه از کشــور در ایران شکل 
مي گیرد، بــه تماس با امام خمیني به  عنوان 
راه حــل نهایی متقاعد شــود. کارتر به خروج 
شاه متقاعد شده بود، اما تنها دولت بختیار را 
به  عنوان دولت قانوني پس از شاه به رسمیت 

مي شــناخت. او پذیرفته بود که شــاه دیگر 
نمي توانــد در ایران بماند، ولي به اراده ارتش 
براي تحکیم موقعیت بختیار همچنان اعتماد 
داشــت. او اعتقاد داشــت فرماندهان نظامي 
نمی گذارند انقالب به پیروزي برسد، اما مایل 

به کودتاي آنان نیز نبود. 
ســولیوان  به  کارتر 
سفیر آمریکا در تهران نیز 
اعتماد چنداني نداشت و 
ژنرال  هایزر را براي بررسي 
اوضاع و واداشتن ارتش به 
تبعیت از بختیار به تهران 

فرستاده بود.
ســخنان  در  کارتر 
خود گفت: »شــاه دیگر 
قــادر به مانــدن و ادامه 
حکومت نیست؛ زیرا مردم 
ایران به هیچ روي خواهان 
او نیستند. به  عالوه دولت 
وجیه المله  دولتمردان  یا 
تا  نمانده  برجاي  دیگري 

حاضر به همیاري و همکاري با او باشد.« 
سران کشورهاي آمریکا، آلمان، انگلیس 
و فرانســه پس از سه روز گفت وگو و مشورت 
درباره تحوالت ایران به این نتیجه رســیدند 
که باقي ماندن شــاه در ایران ســبب تداوم 
بحران خواهد شــد. به ایــن ترتیب، روز 21 

دي »ســایروس ونس« وزیــر خارجه آمریکا 
و ســخنگوي چهار کشور شــرکت کننده در 
نشست گوادلوپ به روزنامه نگاران گفت: »شاه 
در نظر دارد تعطیالت خود را در خارج از ایران 
بگذراند و دولت ایاالت متحده نیز این تصمیم 
شاه را تأیید مي کند. آمریکا 
احســاس مي کند که شاه 
دیگر در آینده ایران نقشي 

ندارد.« 
سران دولت هاي غربي 
در گوادلوپ بــه تدریج از 
قــدرت انقالب مــردم و از 
شاه  قریب الوقوع  ســقوط 
و رژیــم تحــت حمایت او 
با خبر بودنــد؛ ازاین رو در 
موضعي انفعالي و در حالی 
که کمترین امیدي به بقاي 
شاه نداشتند، ناگزیر شدند 
با رفتن او از کشور موافقت 
کننــد. در واقع، نشســت 
گوادلــوپ تحت تأثیر اراده 
ملت ایران قرار داشت، وگرنه قدرت هاي غربي 
در حمایت همه جانبه خود از رژیم شــاه کم 

نگذاشتند.
به قول فردوســت؛ »کارتر تــا آنجا که 
مي توانســت از رژیم او و از خود او پشتیباني 
کــرد. کارتر به تهران آمــد و آن نطق کذایی 

را ســر میز شــام کرد کــه حداکثر حمایت 
از محمدرضــا بود. کارتر حتــي با تلفن هاي 
روزمره تالش کرد محمدرضا را از نظر روحي 
آماده حداکثــر مقاومت کند، ولي محمدرضا 
آمادگي نداشت. کارتر آنچه را که الزم بود در 
حمایت از شــاه انجام داد. او که نمي توانست 
 بــراي حمایت از محمدرضا در ایران قشــون

 پیاده کند.« 
اما شاه در خاطرات خود، از »گوادلوپ« 
انتقاد می کند و می گوید: »از چند هفته پیش 
از کنفرانس گوادلوپ، فشار براي بیرون رفتن 
من از کشور شروع شد؛ طي چند هفته مذاکره 
بر سر تشکیل یک دولت ائتالفي، شرط اولیه، 
عزیمت من به خارج براي استفاده از تعطیالت 
بود... چند تن از خارجیــان به عنوان بازدید 
به ایران آمدند و از من درخواســت کردند از 
کشور خارج شوم... به گمان من، در کنفرانس 
گوادلوپ، فرانسه و آلمان با پیشنهاد انگلیس و 

آمریکا، با اخراج من موافقت کردند.«
نه آمریکا نــه دیگر دولت هــاي غربي، 
هیچ گونه کوتاهي در حمایت از شاه نداشتند، 
اما مشکل آنها این بود که هیچ برنامه اي براي 
نجات شــاه و رژیم او نداشتند و موج فراگیر 
انقالب آنها را دچار استیصال و سردرگمي کرده 
بــود. حضور آنها در گوادلوپ نمایانگر آخرین 
تالش هاي  بي هدف و مأیوسانه شان برابر انقالب 
اسالمي بود. به همین دلیل بود که قوي ترین 
متحدان غربي بهتریــن راه را در خروج او از 
کشور دیدند. ازاین رو است که پیروزي انقالب 

را مظهري از ناکامي غرب می دانند.
بعدهــا کارتر به ناتوانــي دولت خود در 
پیش بیني و مهار وقایــع ایران چنین اذعان 
مي کند: »دگرگوني سریع ایران را تا آنجا که 
من مي دانم، هیچ کس پیش بیني نکرده بود.« 
به عقیده  »جیمز اف گود«، استاد تاریخ دانشگاه 
میشیگان، سیاستگذاران آمریکایي چنان نسبت 
به اوضاع و تحوالت سیاسي ایران بیگانه بودند 
که کاماًل سردرگم شده بودند و قادر به اتخاذ 
هیچ تصمیمي نبودند. در حقیقت، انقالب ملت 

ایران جهانیان را غافلگیر کرده بود!

غافلگیري در گوادلوپ
در آیینه تاریخ

نه آمریکا نه دیگر دولت هاي 
غربي، هیچ گونــه کوتاهي در 
اما  حمایت از شــاه نداشتند، 
مشــکل آنها این بود که هیچ 
و  نجات شــاه  براي  برنامه اي 
رژیم او نداشتند و موج فراگیر 
انقالب آنها را دچار استیصال و 
به همین  بود.  کرده  سردرگمي 
دلیل بود که قوي ترین متحدان 
غربي بهترین راه را در خروج او 
است  ازاین رو  دیدند.  کشور  از 
که پیروزي انقالب را مظهري از 

ناکامي غرب می دانند



 مریــم زاهــدي/ دختر 
کوچک تان چادر که ســر مي کند، 
دل تــان ضعف مــي رود. انگار خدا 
یکــي از فرشــته هایش را به روي 
زمین فرســتاده تا همدم و همراه 
شما باشــد؛ اما اینکه این فرشته ها 
تربیتي اســالمي داشته باشند و تا 
آخر همچنان محجبه باقي بمانند، 
تا حد زیادي به تربیت و رفتار درست 
شــما بازمي گردد. اینکه رفتار شما 
موجب شود دختران تان به حجاب 
جذب شوند یا به گونه اي باشد که در 
طوفان تبلیغات و تالش هاي بیروني 
براي برداشتن تاج بندگي حجاب از 
سر زنان و دختران ما،  فرزندان مان 
هم تحت تأثیر قرار بگیرند، به پدر و 

مادر و خانواده بستگی دارد.
پسر  فرزندتان  نمي کند  فرقي 
باشــد یا دختر، اگــر مي خواهید 
فرزندي با ایمان و مؤثر تربیت کنید، 
باید از همان خشت هاي نخستین، 
کار را درست پایه گذاري کنید؛ البته 
دختران لطیف ترند. حجاب و عفاف 
نماد دیــن داري اســت و دختران 
محجبه ما باورها و اعتقادات شــان 
را از همــان دور بــا چادرشــان و 
با پوشش شــان فریــاد مي زنند. از 
سوي دیگر، همه برنامه هاي تهاجم 
فرهنگي یک نقطــه کانوني، یعنی 
حجاب و عفاف زنان و دختران ایراني 
را هدف گرفته اند و همین مسئله هم 
ایمان دختران ما را بیشتر در معرض 
آسیب ها قرار مي دهد. اما ببینیم باید 
چه کرد تا دختران ما حجاب را به 
مثابه تاج بندگي خــود بپذیرند و 
باور به حجاب در آنان نهادینه شود. 

هفت سال اول زندگي 
طبق توصیه هاي روان شناختي، 
هفت سال نخست زندگي هر انسان 
سال هاي طالیي زندگي اوست و در 
این سال هاســت که هر آموزش و 
باوري در کودکان مي تواند تا پایان 
عمر نهادینه شود. در روایات رسیده 
از ائمه معصوم)ع( نیز بر آغاز تربیت 
دیني از همان سنین کودکي تأکید 
شده است. از امام صادق)ع( روایت 
شــده که می فرمایند: »ما فرزندان 

خود را در هفت سالگی، به اندازه ای 
که در توان آنان است، به روزه گرفتن 
دستور می دهیم؛ گرچه تا نصف روز 
یا کمتر یا بیشتر از نصف روز باشد؛ 
هنگامی که تشــنگی بر آنان چیره 
گردد، افطار می نمایند تا بدین گونه 
با روزه داری آشنا شوند و رفته رفته 
توان روزه داری در آنان ایجاد گردد. 
شما نیز کودکان خود را در نُه سالگی 
به روزه داری، در حد توان شان، وادار 
نمایید و هرگاه زیاد تشــنه شدند، 

افطار نمایند.«
همین توصیه ها درباره آشنایي 
کــودکان با نماز هــم وجود دارد و 
اینکه کودکان را از ســنین بسیار 
پایین با نماز خواندن آشــنا کنیم. 
همین مســئله دربــاره حجاب نیز 
صادق است و اگر در دوران کودکي 
دختر بچه ها را به خودنمایي عادت 
بدهیــم و زیبایي هاي شــان را در 
زیبایي ظاهر براي شان تعریف کنیم، 
این بچه ها وقتي بزرگ مي شــوند 
دیگر به سختي مي پذیرند محجبه 
باشــند. افزون بر ایــن، بچه ها در 
ســنین کودکــي به طــور ذاتي و 
فطري عالقه ویــژه اي به حجاب و 
پوشــش دارند و در صورت هدایت 
این عالقــه و رغبت، مي توانیم باور 
 به حجاب را در فرزندان مان تعمیق

 کنیم. 

چگونه باید دختر بچه ها را
 به حجاب تشویق کرد؟

مــادران اولین الگــوي دختر 
بچه ها هســتند. بنابراین، اگر شما 
خانواده اي معتقد هستید و خانم هاي 
خانواده همگي محجبه  هستند، گام 
نخست براي تشــویق فرزندتان به 
حجاب را با رعایت حجاب از سوي 
خودتان به درســتي برداشــته اید. 
البته در وضعیت کنوني، کودکان با 

محیط هاي متفاوتي مواجه مي شوند 
و پیام هــاي یکســان و یکنواختي 
دریافــت نمي کنند. بــرای نمونه، 
ممکن است در خانواده شما افرادي 
باشــند که چندان به حجاب مقید 
نیســتند و همین مسئله هم براي 
کــودک تضاد ایجاد کند؛ به همین 
دلیل هم نمي توان از تأثیر اطرافیان 
غافل شد. خیلی مهم است که شما 
با کسانی بیشــتر رفت وآمد داشته 
باشــید که حجاب متناسبی دارند 

و می توانند برای دختر شما که در 
آستانه سّن تکلیف است، الگو باشند. 
گروه هم بازی ها هم مهمند؛ آنها هم 
باید به حجاب تمایل داشته باشند. 
در اینجا انتخاب مدرسه اهمیت پیدا 
می کند؛ چرا که دوستان دخترتان، 
اگــر در محیطی فــارغ از تقیدات 
مذهبی باشــند، شما نمی توانید او 
را به داشتن تقیدات مجبور کنید؛ 
ولی مدرســه ای که نــکات ظریف 
دینــی را بــه بچه ها یــاد می دهد 
و بــه رعایت آن حســاس اســت، 
 می تواند تأثیری به مراتب بهتر داشته

 باشد.

جوایز زیبایي
 از جنس چادر و روسري 

در اینجا هم بهتر اســت دچار 
افراط و تفریط و سخت گیري نشوید. 
به طور یقین باید عادت به حجاب 
را در کودک تان در ســنین کمتر از 
سن تکلیف یا همان 9 سالگي آغاز 
کنید و اگر این کار را نکرده باشید، 
نمي توانید انتظار داشته باشید دختر 
شما در 9 سالگي به یکباره چادري 
شــود! هر چه ســن کودک کمتر 
باشد، بهتر حجاب را مي پذیرد و با 
آن ارتباط برقرار مي کند. براي این 
منظور بایــد از جاذبه هاي حجاب 
استفاده کنید. براي کودک تان چادر 

نماز و مقنعه بدوزید و روسري هاي 
زیبــا و رنگارنگ تهیه کنید. شــما 
مي توانیــد ایــن هدایــا را به ازاي 
رفتارهاي خوب و شایسته دخترتان 
به وی ببخشید؛ با این روش با یک 

تیر دو نشان زده اید. 

بهره گیري از بازي و داستان 
بــازی و داســتان هاي جذاب 
یکی دیگر از ابزارهای انتقال مفاهیم 
دینی به کودکان اســت. از طریق 
بــازی می توانید به خواســته خود 
برسید. برای نمونه، شما می توانید 
با فضاسازی از طریق بازی به کودک 
خــود، آســیب هایی را که به دلیل 
نداشتن حجاب به او می رسد، یادآور 
شــوید و برایش قصه هایي تعریف 
کنید که قهرمــان قصه دختري با 
حجاب اســت. همچنین از حضور 
در محیط هــاي مذهبــي هیئت و 
مســجد به همــراه دخترتان غافل 
نشوید. همیشه موقعي که حجابش 
را رعایــت مي کند، بــه او بگویید 
چقدر زیبا و دوست داشــتني شده 
است و اگر گاهي اوقات کودک تان 
حجابش را فرامــوش کرد، زیاد به 
او ســخت نگیرید. اگر هم بناست 
تذکري بدهید، بــا لحني مالیم و 
حتي االمکان به صورت غیر مستقیم 

این کار را انجام دهید. 

همراهي کودک تان
 تا رسیدن به یقین

با نزدیک شدن به 9 سالگي کار 
شما سخت تر مي شود. برگزاري یک 
جشن عبادت خاطره انگیز مي تواند 
کار شــما را براي ورود کودک تان 
بــه مرحله پذیــرش تکالیف الهي، 
از جملــه حجاب راحت تــر کند. 
پس از این ســن نیز باید به خاطر 
داشــته باشــد ارتباط قوي شما با 
فرزندتان و پاسخ به شبهاتش درباره 
حجــاب و عفاف بــراي ماندگاري 
باور به حجاب در او ضروري اســت. 
حمایت تان را از دخترتان و حجابش 
تا زماني که یقین حاصل کنید این 
 باور در او قابل فروپاشــي نیســت،

 ادامه دهید.

به  یقین باید عادت به حجاب 
را در کودک تان در سنین کمتر 
از سن تکلیف یا همان ۹ سالگي 
آغاز کنید و اگر این کار را نکرده 
باشید، نمي توانید انتظار داشته 
باشید دختر شما در ۹ سالگي به 

یکباره چادري شود!

با توجه به متون خاص و خصوصاً 
متون وحیانی که در اختیار بشر است 
و اعتالی بشریت و به کمال رساندن 
انسان را که مطمح نظر خودش قرار 
داده، باید پای توصیه ها و سفارش های 
قرآن و اهل بیت)ع( بنشینیم. از آنجا 
که خداوند متعال می فرماید بشر به 
عنوان گل سر سبد مخلوقات می تواند 
به جایی برسد که به جز خدا نبیند و 
فرشته ها هم به آنجا راه داده نشده اند، 
اگر کماالت انسانی و فضایل اخالقی 
را مراعات نکرد و تربیت درســتی در 
مورد او انجام نگرفت و از شــاخصه 
تربیتی و فرهنگی بهره مند نشــد، با 
سقوط و هبوط به مرحله ای می رسد 
که به آنجا نخواهد رســید. بنابراین 
اگر بخواهیم در این زمینه وارد بحث 
شــویم، قطعاً باید از آیات قرآن و از 
روایــات اهل بیت)ع( و از ســنت و 
ســیره ای که اهل بیت)ع( و بزرگان 
دیــن در نحوه برخورد بــا خانواده و 
مخصوصاً در رابطه با تربیت نسل های 
بعدی به فرزندان اهتمام داشتند و به 
ما رسیده است؛ استمداد کنیم. ما در 
عین برخورداری از کیاست ایرانی باید 
با ظرافت های دینی هم این فرهنگ 
را بیاموزیم تا بتوانیم به بهترین نحو 
در مســیر رشد و تعالی گام برداریم. 
به فرزند ارشدشان  حضرت علی)ع( 
امام حسن مجتبی)ع( نامه ای نوشت. 
در این نامه ابتــدا از حوادث روزگار 
وارد بحــث می شــود و بعــد از آن 
بالفاصله مسائل مهمی از جمله مراحل 
خودسازی و اخالق اجتماعی را بیان 
می فرمایــد و تربیت فرزند در خانه و 
به دنبال آن روش های تربیتی فرزند 
را بســیار دقیق و عمیــق آنگونه که 
بتوان عملیاتی کرد و در جامعه از آن 
بهره گرفت، گوشزد می کنند و در این 
مطلب به ضرورت توجه به معنویات 
که نباید آموخته هایی که در اختیار 
فرزندان مان قــرار می دهیم منحصر 
به مســائل مادی و این دنیایی باشد 

تــا فرزندمان را به صورت یک بعدی 
تربیت نکرده باشیم و همچنین اینکه، 
چگونه این فرزنــد را در خانه آماده 
کنیم تا ضرورت آخرت گرایی و تفکر 
در سرنوشت جامعه بشری داشته باشد 
و در عین حال، معیارهای بلند باالیی 
را در زمینــه روابط اجتماعی مطرح 
می کنند. باید توجه داشته باشیم که 
در دین اسالم، در آموزه ها و در روایاتی 
که به دست ما رسیده، هم در مسائل 
مادی و مالی و هم در مسائل ماورائی 
که عبارت اســت از مســائل معنوی 
و تربیتــی و فرهنگــی، همان گونه 
که فرزنــدان وظایفی در قبال پدر و 
مادر خود دارند، برای بزرگ ترها هم 
وظایفی تبیین و ترسیم شده است. 
امام رضا)ع( در زمینه توجه به عیال 
و فرزنــدان از نظر مالــی و امکانات 
مادی می فرمایند بر مرد شایسته است 
که در خانــواده و بر فرزندان و عیال 
خودش وسعت و گشایش ایجاد کند 
و امکاناتی را برای شان فراهم کند، به 
طوری که آنها آرزوی مرگش را نکنند 
و نگویند این پدر چه زمانی می میرد تا 
ما بتوانیم از مال و امکانات او استفاده 
کنیم. کســی که دارنده مال و ثروت 

است واجب است بر خانواده خودش 
گشایش هایی را ایجاد کند و وسایل 
آسایش و راحتی آنها را فراهم کند. در 
این فرموده ها در عین حال که توصیه 
به توجه بر عیال شــده، اما از سوی 
دیگر اعتدال را مدنظر قرار می دهند 
که اینگونه نباشــد که بعضی از افراد 
امروز بــا آنچه رســانه های خارجی 
تبلیغ می کننــد، فریب فرهنگ های 
غربی را می خورند و فکر می کنند که 
تربیت درست فرزند به این است که 
فقط همــه امکانات مادی و مالی در 
اختیــارش قرار بگیرد. از طرف دیگر 
امام علی)ع( می فرمایند: بیشــترین 
اوقاتــت را صرف زن و فرزندت نکن؛ 
برای اینکه اگر زن و فرزند از دوستان 
خدا هســتند، خب همه امورشان به 
شما واگذار نشده و خداوند هم که آنها 
را آفریده به فکر آنها هست و متأسفانه 
اگر این فرزندان درست تربیت نشدند 
و از دوســتان خدا نیستند، چرا تمام 
هّم و غمت را صرف کسانی می کنی 
که در مسیر درست حرکت نمی کنند؟ 
وظیفه ای که فرزند در مقابل پدر دارد 
این است که در هر امری جز نافرمانی 
خداوند از پدر تبعیت کند و وظایفی 

که یک پدر خوب و متدین و شــیعه 
در مقابل فرزندانــش دارد و خداوند 
او را در مقابــل این وظیفه و تکلیف 
مورد بازخواســت قرار خواهد داد، در 
ابتدا قــرار دادن نام نیــک بر فرزند 
است. تربیت فرزند با فضایل اخالقی 
و تعلیم نحوه صحیح ارتباط و مراوده 
با جامعه، وظیفه دیگر والدین در قبال 
فرزندان شان است. قرآن برخالف آنچه 
امروز با آن برخــورد می کنیم و فکر 
می کنیم در اسباب کشی باید قبل از 
همه وسایل، قرآن را به خانه ببریم، که 
البته این کار خوبی است، ولی هدف 
از تنزیل قرآن این نبوده یا اینکه فکر 
می کنیم بر سر جنازه یا در مراسم ختم 
باید قرآن بخوانیم، اینها خوب است، اّما 
قرآن صرفاً برای این امور نازل نشده، یا 
اینکه فکر می کنیم باید قرآن را تکریم 
کنیم و باالی طاقچه بگذاریم، اّما سالی 
یک بار هم آن را باز نکنیم، این هدف 

از تنزیل قرآن نبوده است. 
قرآن دستور زندگی همه بشریت 
مخصوصاً ما مسلمانان در طول اعصار 
و قرون بــوده و هرجا به قرآن عمل 
کردیم، پیش رفتیــم و هر جا عقب 
ماندیم، به دلیل فاصله ما از قرآن بوده 

است. حضرت علی)ع( یکی از وظایف 
پدر را آموزش دادن قرآن، یعنی آشنا 
کردن فرزندان با دستورهای قرآنی که 
خود کتاب زندگی و آرامش و آسایش 

و آینده نگری است، قرار می دهد.
چگونه اســت که فرد و خانواده 
به حــوزه فرهنگ نفــوذ می کند و 
چگونه اســت که بتوانیم این طفل را 
که به نوجــوان و جوان بالغی تبدیل 
خواهد شــد، با فرهنگ اصیل ایرانی 
تربیت کنیــم تا جامعــه ای ایده آل 
تشــکیل دهیم و ایران اسالمی را به 
معنای واقعی کلمه بــه دنیا معرفی 
کنیم و جایــگاه واقعی مان را از نظر 
فرهنگــی و تربیتــی در بیــن همه 
جوامع به دســت بیاوریــم تا بتوانیم 
به حق الگو و اســوه ای برای بشریت 
معاصر باشیم؛ زیرا بهترین الگوها در 
اختیار ما اســت. حقوق مختلفی در 
این زمینه بر دوش فرد نهاده شــده 
اســت که امیدواریم ان شاءاهلل نظام 
اسالمی ما زمینه  بهره برداری از همه 
امکانات، مخصوصاً خانواده به عنوان 
یک جامعه کوچک را که می توان آن 
را به خوبی مدیریت کرد، فراهم کند. 
مــا باید در این زمینه به فرزندان مان 
آمــوزش دهیم که اگــر این چنین 
نکنیم، دیگران به فرزندان مان آموزش 
می دهنــد. اگر پدر و مادر به فرزندان 
خود القا کنند کــه آنچه را که برای 
خــودم مصلحت می دانم برای تو هم 
صالح می دانم، وقتی فرزند یقین پیدا 
کرد که خانواده به صالح و مصلحت او 
توصیه ای می کند، مطمئناً در اطاعت 
از آنها لحظه ای درنگ نخواهد کرد. در 
این صورت جامعه راه پویایی و ترقی 
در عرصه هــای مختلف مخصوصاً در 
عرصه های تربیتی و فرهنگی را پیش 
خواهد گرفت و مسلماً وقتی که ما در 
عرصه فرهنگی و تربیتی در اوج قرار 
گرفتیم، به دنبال آن مسائل دیگر از 
جمله مشــکالت اقتصادی به خوبی 

رفع می شود. 
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 سیدحسین خاتمی خوانساری/ 
از مهم تریــن خصوصیات یک 
انســان وفای به عهــد و ادای امانت 
است. معنای وفای به عهد عام تر است 
از ادای امانت، ولی روایات هر دوی آن 
را مورد استحقاق بّر و فاجر دانسته اند. 
امام صادق)ع( می فرمایند: درباره سه 
چیز عذری وجود ندارد حتی برای بّر و 
فاجر باید عمل شود، اول ادای امانت، 
دوم وفای به عهد و ســوم احسان به 
پدر و مادر.)الخصال، ج۳، ص 12۳( 
یعنی این سه عمل باید انجام شود، 

حتی اگر طرف مقابل بدکار بود.
در جامعــه امــروز بــه دلیل 
ارتباطات متعدد و تنگاتنگ مردم با 
هم، تعهدهای زیادی صورت می گیرد 
و امانت های زیادی در دست می آید 
و می رود. تعهد و امانت فقط مربوط 
بــه دو فــرد و به صــورت حضوری 
نیست؛ بلکه دامنه گسترده ای دارد. 
در کسب وکار و فعالیت های تجاری، 
ارتباطــات اداری و مســئولیت های 
دولتی و غیره، انواع تعهد و وفای به 
عهد را می توان یافت که خواسته یا 

ناخواسته صورت می گیرد. 
یک جامعه دینی، جامعه ای است 
که مردمش بر سر عهد خود بمانند و 
امانتدار باشند. تعهد مسلمانان برای 
حفظ مــال و آبروی یکدیگر و امین 
جان، مال، آبــرو و نوامیس یکدیگر 
بودن، یک تعهد نانوشــته است؛ زیرا 
اســالم به معنای تسلیم دستورات و 
توصیه های دینی شدن و به کار بردن 

تمام توان برای حفظ آن است. 
 ) ع علــی) منیــن  لمؤ ا میر ا
یِن  می فرمایند: »الَوفاُء ِعنواُن وفوِر الدِّ
ه األمانَه«)غررالحکم، ج1، ص  َو ُقــوَّ
۳2۶(. یعنی وفای به عهد و امانتداری 
عنوان وفور دین است. فرد متدین و 
جامعه دینی فقط آن نیســت که در 
آن ظواهر دین موجود باشد یا اعمال 
عبادی  در او دیده شــود. بلکه فرد و 
جامعه دینی آن است که در او وفای 
به عهد و ادای امانت فراگیر باشــد و 
عمومیت داشته باشد. همه انسان ها 
مســئول رفتار خود هســتند و باید 
خود را متعهد به تعهدات بدانند و در 
حفظ امانت کوشش کنند تا بتوانند 

متدین باشند.

نشانه جامعه دیندار آیت اهلل فاطمی نیا می گوید: گناهکاران چند نوع هســتند: عده ای گناه می کنند، بعد ناراحت و پشــیمان می شــوند؛ سوز و گداز دارند؛ توبه می کنند و هرگز فکر نمی کنند که 
روزی این توبه را بشکنند؛ اما دوباره می شکنند. دوباره، سه باره، ده باره. در حدیثی آمده است، این اگر در تمام توبه شکستن ها سوز و گداز واقعی داشته باشد، در نهایت بر شیطان 

پیروز می شود. امام باقر)ع( می فرمایند: کسی که از ریختن آبرو و حیثیت مردم چشم  پوشی کرده و آبروی آنها را نریزد، خداوند در روز قیامت از گناهان او صرف نظر خواهد کرد.

 چشم پوشی
 از گناهان

 دکتر مجید ابهري/ 
پرســش: دو پسر ۱0 و ۱۲ ساله 
دارم، پسر بزرگم خیلي دروغ مي گوید 
و زیاد قســم مي خورد. با اینکه من 
و همسرم دروغ نمي گوییم و خدا را 
شکر رعایت مي کنیم؛ ولي چون پسرم 
از کودکي بسیار اذیت  می کرد، احتماالً 
به دلیل ترس از تنبیه به دروغگویي 

عادت کرده است. باید چه کار کنم؟
پاســخ: دروغگویي به منزله یک 
رفتار زشــت فــردي و اجتماعي موجب 
نهادینه شدن دیگر رفتارهاي ناپسند نیز 
مي شــود. دروغگویــي در دوران کودکي 
از چند علت نشــئت مي گیرد؛ نخستین 
علت الگو گرفتن از والدین اســت. برای 
نمونه، وقتــي تلفن زنگ مي زند و پدر یا 
مادر از فرزنــدان مي خواهند که تلفن را 
پاســخ داده و بگویند آنها نیســتند)!(،  با 
این کار بي آنکه متوجه باشند دروغگویي 
را در فرزندان شــان نهاینه مي کنند. علت 
دیگر آن ترس کودکان از والدین و تنبیه 
شــدن اســت که مي تواند کودکان را به 
دروغگویــي وادار کند. در واقع، کودک از 
ترس تنبیه براي کار نادرســتي که انجام 
داده، بــه پنهان کاري یــا دروغگویي رو 
مــي آورد. در چنین وضعیتی، باید پدر و 
مادر به کــودک اطمینان بدهند که او را 
دوست دارند و از او حمایت مي کنند و اگر 
حقیقت را بگوید، عالقه شان نسبت به او 
بیشتر مي شود. سومین دلیل هم کالس ها 
و گروه همساالن هستند که نقش مؤثري 
در دروغگویي کودکان دارند و گاهي آنها را 
به دروغگویي ترغیب مي کنند. صرف نظر از 
دلیل، پدر و مادر باید در صورت تشخیص 
دروغگویي در فرزندان شان بسیار دوستانه 
و بــا مهرباني آنها را از این کار نهي کنند. 
تهدید و تنبیه بچه ها به ویژه در ســنین 
پاییــن مي تواند نتیجه معکوس داشــته 
باشد. بیان پاداش راستگویي از نظر خدا 
و در نگاه افــراد جامعه و همچنین بیان 
موفقیت افراد با راستگویي همراه با جایزه 
و تشــویق کودک به هنگام راست گویی 
بهترین اهرم هاي پیشگیري از دروغگویي 
کودکان و تشویق آنها به راستگویي است. .   
 گروه »زندگــی« صبح صادق 
آماده است تا پلی بین شما خوانندگان 
با مشاوران خبره و امین ایجاد کند. 
ســؤاالت خود را از طریق ســامانه 
پیامک ۳000۹۹00۳۳ برای ما ارسال 

کنید.

تربیت فرزندان راستگو   پاسخ عقلی
من یک دخترم! زیبا و جذاب! احساسی 
در من نهفته است به نام دلربایی، انگار باید 

اوقاتی از روزم را دلربایی کنم.
من زیبا هستم، می خواهم عالم و آدم 
زیبایی مرا ببینند، می خواهم با دیدنم انگشت 
 به  دهان شوند! من اصاًل کاری به دین ندارم، 
من عقل دارم، چرا باید خودم را با یک چادر 

مشکی بپوشانم؟
»ترگل« ســعی کرده اســت به این 
پرسش ها پاسخ عقلی و روان شناسانه بدهد.

»ترگل« کتابی است که با ادبیاتی روان 
و امروزی، بیست دلیل عقلی و روان شناسی برای حجاب بیان می کند. این کتاب 
به مقدمه حضرت آیت اهلل سیدابوالحسن مهدوی مزین شده و یکی از ویژگی های 
مهــم آن افزون بر قلم روان، تصویری و تمام رنگی بودن آن اســت که جذابیتی 
دوچندان به متن بخشیده است. قلمی روان و مناسب برای نسل جوان مهم ترین 
ویژگی این کتاب به شــمار می رود. کتاب مذکور سعی کرده است بیست پاسخ 
عقلی و روان شناســانه به موضوع حجاب بدهد. این کتاب در دو نســخه رقعی 
)مصور( و پالتویی )دورنگ( منتشر شده است. همچنین در پایان کتاب، مسابقه 

و پرسش نامه تستی قرار گرفته است.
ترگل دومین اثر »عماد داوری دولت آبادی« است. وی جوان طلبه ای است 
که در این کتاب سعی کرده است با تلفیقی از کتاب مسئله حجاب شهید مطهری 
و بیانات آیت اهلل سیدابوالحســن مهدوی فلسفه حجاب و عفاف را از نظر عقلی و 
روان شناســانه به صورت خالصه بیان کند. به گفته داوری دولت آبادی، »تَرُگل« 
از سوی مرکز فرهنگی سابحات ویژه ایام اعتکاف و به دلیل نیاز جامعه جوان به 

دالیل عینی و البته موضوع حجاب تهیه شده است.
 کتاب ترگل را انتشارات اعتالی وطن در 12۰ صفحه تمام رنگی و در قطع 

رقعی منتشر کرده است.

چگونه دختري محجبه تربیت کنیم؟

فرشته هاي کوچک چادري

عدم انحصار تربیت به مال و ثروت
گفتاری از آیت اهلل سیدمحمد واعظ موسوی

سراج

راه نرفته

 سعیدبن عاص ـ 2
قیام کوفه علیه حاکم اشرافی

»سعیدبن عاص« همواره به سبب خویشاوندی در کنف حمایت خلیفه سوم 
بود. عثمان در پی  شــکایت مردم کوفه از شراب خوردن ولیدبن عقبه، که والی او 
در کوفــه بود، وی را از حکومت داری عزل و ســعیدبن  عاص را به حکومت کوفه 
فرستاد. ســعید به دلیل فرماندهی لشکرکشی هایش به آذربایجان و طبرستان، 

زبانزد عام و خاص شده بود.
وی هنگامی که به کوفه رسید، جوانی نازپرورده بود که هیچ سابقه و علمی 
در دین نداشــت و گفت: »من به منبر نخواهم رفت تا آن را بشــویند. چون ولید 

مست و نجس بود! لذا دستور داده شد منبر را شستند.«
آنگاه او به منبر رفت و برای مردم کوفه خطبه خواند و مردم را به ستیزه گری 
و دشمنی متهم کرد و گفت: »این منطقه سواد )عراق( بوستانی است که به چند 
غالم قریش تعلق دارد«؛ لذا مردم کوفه از او عصبانی شده و به عثمان شکایت بردند.
سعید در شب عید فطر گفت: »چه کسی از شما هالل ماه شوال را دیده 
اســت؟« حاضران گفتند: »ما ندیده ایم.« هاشم  بن  عتبه  بن  ابی وقاص گفت: 
»من هالل را دیده ام.« ســعیدبن  عاص  با لحن تمسخرآمیزی گفت: »با همین 
یک چشــم کورت فقط تو آن را دیدی؟«  هاشم گفت: »در مورد چشم کورم 
مرا ســرزنش می کنی و حال آنکه این چشم من در راه خدا کور شده است.« 
گفتنی اســت، چشم  هاشم در جنگ »یرموک« کور شده بود. فردای آن روز  
هاشــم در خانه اش روزه خود را گشــود و مردم در حضورش ناهار خوردند و 
چون این خبر به اطالع سعید رسید، عده ای را فرستاد که او را تازیانه زدند و 

خانه اش را به آتش کشیدند.  
وقتی خبر آتش زدن خانه  هاشم را به عثمان دادند، او گفت: »سعیدبن  عاص 
را در اختیار شــما می گذارم و او را در قبال  هاشم بزنید و خانه سعید را به جای 
خانه  هاشم آتش بزنید.« عمربن سعد که در آن هنگام نوجوان بود، شتابان شروع 
به دویدن کرد تا خانه ســعیدبن  عاص را آتش بزند. این خبر به عایشه رسید و او 
برای سعد پیام فرستاد و از او خواست که از این کار خودداری کند و سعد پذیرفت.
در همین هنگام، مالک اشــتر، یزیدبن مکفف، ثابت بن قیس، کمیل بن زیاد و 
چند نفر دیگر، از کوفه پیش عثمان آمدند و از او خواســتند ســعیدبن عاص را از 
کوفه عزل کند. ســعید هم که از کوفه حرکت کرده بود و همان هنگام که آنان 
پیش عثمان بودند، او هم رسید و عثمان از عزل او خودداری کرد و به او دستور 

داد به کار خویش بازگردد.
اما پیش از ســعید »مالک  اشــتر« به کوفه برگشت و به منبر رفت و گفت: 
»سعید وقتی این جا آمد، می پنداشت که این منطقه سواد، بوستان برخی از غالمان 
قریش است و حال آنکه اینجا جایی است که سرهای شما فرو افتاده و نیزه های 
شما در زمین آن استوار شده و این مال شما و مال یاران شماست.« و مردم کوفه 

مانع از ورود سعید به شهر شدند و او را به قتل تهدید کردند.
سعید که قضیه را جدی می دید، به مدینه نزد عثمان برگشت. اشتر از اردوگاه 
خود به شهر برگشت و به منبر رفت و پس از حمد و نیایش خدا، گفت: »اکنون 

ابوموسی اشعری را به پیش نمازی شما گماشتم و عثمان هم به آن راضی شد.«
این رفتار مردم کوفه با سعیدبن عاص نخستین سستی بود که در کار عثمان 
پدید آمد و مردم را بر او گستاخ کرد. ابوموسی از آن تاریخ تا هنگامی که عثمان 
کشته شد، همچنان حاکم کوفه بود. سعید هم از هنگام بازگشت از کوفه، پیوسته 
در مدینه بود تا آن هنگام که مردم بر عثمان شورش کرده و او را محاصره کردند 

و سعید در خانه عثمان و همراه او بود.

آیینه خواص

یار مهربان 

دریچه

 شهیده های گمنام
کاربری با نام »آقا ســید« در صفحه 
شخصی خود نوشت: شاید در ذهن بسیاری 
از ما، شهدا محدود بمانند به آنان که اسلحه 
به دست گرفتند و به میدان نبرد رفتند و 
پیکرهای شــان بر شانه های مردم به خانه 
بازگشــت؛ اما هرگز چنین نیست. عده ای 
از دختران در جامعــه امروز هم به درجه 

شــهدا می رسند، آن هم شــهدای گمنام؛ دخترانی که چادرشان بوی زهرا)س( 
می دهد؛ دخترانی که کارهای شــان به چشــم نمی آید و با خدا معامله می کنند، 
دخترانی که بار ســنگین خانه داری را به دوش می کشند، ولی به چشم نمی آید؛ 
چون حقوق ندارد، چون از روی لطف این کار را انجام می دهند. دخترانی که بوی 
غذای شــان در خانه می پیچد، به فرزند کوچک شان قرآن یاد می دهند و برایش 
کتاب می خوانند، دخترانی که به دور از چشــم و هم چشــمی زندگی می کنند 
 و بر همسرشــان ســخت نمی گیرند. این کارها بماند، کنارش مشغول تحصیل

 هم هستند.
اینها همان شهیده های گمنامند، جهاد کردن فقط در میدان جنگ نیست و 
اسلحه به دست گرفتن در خون خود غلتیدن نیست،  می توان در شهر و در میان 
مردم زیســت و جهادگر بود و به درجه رفیع شهادت رسید، چه بسا این قسم از 

جهاد سخت تر  و دشوارتر باشد و پاداش و اجر بیشتری هم داشته باشد. 



»پیغام  کتاب صوتی  از  رونمایی  مراسم 
ماهی هــا« با همکاری معاونــت فرهنگی و 
تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه و سپاه 
انصارالحسین)ع( با حضور سردار گلعلی بابایی، 

نویسنده کتاب در همدان برگزار شد.
ســردار مظاهــر مجیــدی، فرمانده ســپاه 
انصارالحســین)ع(، در مراســم رونمایی از کتاب 
صوتی »پیغام ماهی ها« با تشریح نقش رزمندگان 
همدان در عملیات کربالی ۵، ایثارگری های شهید 
همدانی در حفظ اسالم و انقالب را بیان کرد و گفت: 
»امروز برای مقابله با آمریکا و امثال آن به تفکر شهید 

همدانی نیاز است.«
سردار گل علی بابایی نیز در این مراسم با بیان 
اینکه شهید همدانی عالقه عجیبی به شهدا به ویژه 
شهدای همدانی  داشت، افزود: »ایشان ما را ملزم کرد 

که به درستی به نقش شهیدان همدان توجه کنیم.«
وی با بیان اینکه ایشــان وقتی حاضر شــد 
9۰ دقیقه مصاحبه کند، از نقش شــاخص شهدای 
همدان در کتاب »مهتاب خّین« گفت، افزود: »پیش 
از ســخنان ســردار همدانی اغلب به رشادت های 
رزمندگان در جنوب توجه می شد؛ اما با پیگیری های 
ســردار همدانی از نقش آفرینی شــهدا در غرب و 

اتفاقات بزرگ در آن مناطق گفته شد.«
عرض ارادتی به حاج حسین

نویسنده کتاب »پیغام ماهی ها« با بیان اینکه 
این کتاب عرض ارادتی به سردار همدانی بود، اظهار 
داشت: »روز تشییع پیکر شهیدهمدانی با خودم عهد 
کردم کتاب را تا اربعین سردار به نگارش درآورم.«

وی با بیان اینکه 9۰ درصد این کتاب مربوط 
به خاطرات دفاع مقدس اســت و تنها در دو فصل 

آن از وقایع سوریه نوشته ام، گفت: »شبکه الجزیره 
کتاب »پیغام ماهی ها« را تحلیل کرد؛ زیرا این کتاب 

دشمنان را به چالش کشیده است.«
سردار بابایی به توصیه سردار همدانی به بشار 
اســد به منظور مقابله با تکفیری ها با بهره گیری از 
توان مردم اشاره کرد و گفت: »این اتفاق رخ داد و 

ورق در سوریه به نفع مردم برگشت.«
وی اظهار داشت: »این کتاب که نقش سردار 
همدانی را به صورت برجسته در سوریه نشان داده 
است، به زبان عربی و انگلیسی ترجمه شده که عربی 
آن چاپ شده و انگلیسی آن در حال چاپ است.«

نویسنده کتاب »پیغام ماهی ها« با بیان اینکه 
در بیروت از کتاب شهید همدانی استقبال بی نظیری 
شد، خاطرنشان کرد: »عکس شهید همدانی در منزل 
شهدای حزب اهلل دیده می شود که این موضوع تأثیر 

نهضت ترجمه را نشان می دهد، موضوعی که مورد 
تأکید رهبر معظم انقالب است.«

وی با اشــاره به اینکه از کتاب »دختر شینا« 
هم در لبنان استقبال شد، افزود: »سردار همدانی در 
حوزه فرهنگی بسیار حساس و دقیق بود و تالش های 
بســیاری در این حوزه به خرج داد؛ به گونه ای که 
می توان ایشان را در امور مختلف نظامی و فرهنگی 

پیشرو دانست.«
سردار بابایی با بیان اینکه شبکه »بی بی سی« 
بغض خود را نسبت به شهید همدانی نشان داد؛ اما 
مردم ارادت خود را به این شهید بزرگوار به تصویر 
کشیدند، افزود: »باید به مردم همدان بابت سرداران 
بزرگی چون شهید همدانی تبریک گفت، سرداران 
و بزرگان دیگری نیز در همدان هستند که راه این 

شهید را ادامه می دهند.«

با همکاری معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه و سپاه انصارالحسین)ع(

کتاب صوتی »پیغام ماهی ها« در همدان رونمایی شد

شناخت دشمن
 علیرضــا جاللیان/ در 
موضوع امنیت یکی از ابعاد مهمی 
که باید مد نظر قرار گیرد، شناخت 
تهدید است. جدای از ماهیت این 
شناخت و چیستی و چگونگی آن، 
باید دانســت منشــأ هر تهدیدی 
دشمن است و اصلی ترین شاخصه 
دشــمن همین تهدید محســوب 
می شــود؛ از این رو همواره امنیت 
و دشــمن دو موضــوع مقابل هم 
هستند. بر این اساس، اگر قرار است 
در جمهوری اسالمی ایران امنیت 
برقرار باشــد، مهم ترین الزمه آن 
شناخت مخل امنیت، یعنی دشمن 
است. در مفاهیم دینی نیز یکی از 
مهم ترین موضوعات برای مؤمنان 
اگر  همین شناخت دشمن است. 
مخاطب شناسی  عمومی ها  روابط 
می کنند و مسئوالن حوزه پدافند 
غیــر عامل بــه دنبال شــناخت 
تهدید هســتند، نیروهای امنیتی 
در حوزه های دفاعــی، اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی با دشــمن و 
شناخت آن سر و کار دارند، ازاین رو 
می توان گفت که جنگ نرم با کار 
فرهنگی تفاوت های فاحشی دارد. 
در جنــگ نرم نگاه به دشــمن و 
مقابله با اقدامات دشمن مبنا است 
و منطقــه هدف، قلــوب و اذهان 
مخاطبان است، اما در کار فرهنگی 

این مباحث جایگاهی ندارد. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در جایگاه نهادی نظامی، امنیتی، 
فرهنگــی، اجتماعی، سیاســی و 
اقتصــادی بر اســاس همین مبنا 
در حوزه هــای قید شــده درگیر 
فرهنگی،  نظامی،  سیاسی،  جنگ 
اجتماعی و اقتصادی است؛ یعنی 
این نهاد بر اساس رفع تهدیدهای 
حوزه های  در  انقــالب  پیش روی 
مربوطه ورود یافته و اقدام می کند. 
از همین رو نمی توان سپاه را رقیب 
مجموعه های فرهنگی، سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی دید. در حوزه 
نظامی هم تفکیــک وظایف بین 
ارتش، نیروی انتظامی و سپاه سبب 
شده تصوری از موازی کاری وجود 

نداشته باشد. 
در  ســپاه  فعالیت  محوریت 
انقالب  نهاد صیانت کننده  جایگاه 
اســالمی نیز با موضــوع امنیت 
اســت؛ یعنی عملکرد سپاه برای 
دفاع و صیانت از انقالب اســالمی 
در همه ابعاد متوجه یک موضوع 
اســت و آن هم شــناخت دشمن 
در همه حوزه های مربوط و ایجاد 
سازوکار مقابله با دشمن است. از 
همین رو ورود قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( در حوزه عمرانی 
اقتصادی  بــر تهدیــدات  مبتنی 
بوده اســت. حضور مجموعه های 
فرهنگی وابســته به سپاه و تولید 
آثارشــان برای مقابله با دشــمن 
در عرصــه فرهنگی و فعالیت های 
بصیرت بخش و در حوزه سیاسی 
هم برای مقابله به مکر سیاســی 
دشمن بوده است. به عبارت دیگر، 
حضور سپاه در عرصه های خارجی 
مبتنی بر مقابله با دشمنان انقالب 
است و با همین منطق نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، با 
هدف آزادسازی قدس و مقابله با 
دشمن اصلی انقالب، یعنی استکبار 
و صهیونیسم جهانی شکل گرفته 
اســت. اصلی ترین تعریف ســپاه، 
نهاد صیانت کننده انقالب اسالمی 
اســت و بر این اساس سپاه پیش 
از هر موضوعی به دشمن شناسی 
نیــاز دارد  و در پــی آن طراحی 
 عملیــات مقابله و ســازوکارهای 

مربوط الزم است.
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همسر شهید صادق یاری گلدره

خانواده شهدای مدافع حرم مظلومند
 زینب محمودی / شهید صادق یاری گلدره 
دومین شهید کرمانشاهی مدافع حرم بود که 19 
اســفند ســال 1۳9۳ در تکریت عراق به شهادت 

رسید. 
»فریــده یاری« همســر شــهید می گوید: 
»حاج صادق ســال 1۳۳۴ در خانواده ای انقالبی و 
مذهبی به دنیا آمد. در کودکی دور از مهر مادری 
بزرگ شــد و به نجف رفت. آن زمان برادر بزرگ 

صــادق اعالمیه های امام خمینی)ره( را پخــش می کرد، خبر به گوش صدام 
رسید و متوجه شدند این خانواده ایرانی االصل هستند و در یک اقدام وحشیانه 
برادر صادق را در چرخ گوشت انداختند. پدربزرگ شان که اصالتاً اهل هرسین 
کرمانشاه بود، خانواده را راهی کرمانشاه کرد. وقتی جنگ تحمیلی شروع شد، 
همســرم راننده آیت اهلل ســیدمحمدباقر حکیم شد و با شکل گیری سپاه بدر 
در ایران به عضویت آن درآمد. دو برادرش در جبهه های هشــت ســاله ایران 
شهید شدند. سال 1۳۸2 در حمله نظامی آمریکا به عراق فرزندش حیدر که 
به همراه ســپاه بدر به عراق رفته بود، به شهادت رسید. حاج صادق ششمین 
شهید از خاندان یاری گلدره است که تمام عمر۶۰ ساله اش را وقف اسالم کرد. 
همســرم در عملیاتی علیه تکفیری ها در تکریت با اقدامی تحسین برانگیز که 
به شــهادتش منجر شــد، مانع از خباثت تروریست ها شد و جان 1۵۰ نفر از 
همرزمانش را نجات داد. به این ترتیب که، یک کامیون پر از مواد منفجره از 
ســوی تکفیری ها برای یک عملیات انتحاری به سمت محل استقرار مدافعان 
حرم حرکت می کند که حاج صادق به محض اینکه متوجه نیت شوم حرامی ها 
می شــود، سوار بر خودروی خود با سرعت به سمت کامیون انتحاری حرکت 
می کند و با برخورد با آن در منطقه ای دور از حضور رزمندگان، کامیون منفجر 
می شود و ایشان به شهادت می رسد و طبق وصیتش، در وادی السالم نجف به 

خاک سپرده می شود. 
حاج صادق 1۸ سال در سپاه ایران خدمت کرد و از زمانی که صدام به درک 
واصل شــد، به عراق رفت و در ســپاه بدر عراق خدمت کرد. وقتی به شهادت 
رسید ۳1 سال سابقه داشت. در جبهه های هشت ساله که صدام به خاک ایران 
هجوم آورده بود، همسرم در جبهه کردستان، سرپل ذهاب، اهواز و عملیات های 
بسیاری از جمله مرصاد حضور داشت. وقتی بحث دفاع از حرم پیش آمد، مانند 
حبیب بن مظاهر که به یاری امام حسین)ع( شتافت، برای حمایت از اهل بیت 
حســین)ع( راهی شد. اغلب مأموریت برون مرزی می رفت. می گفت تا آخرین 

قطره، خونم را برای ایران می دهم تا در این کشور امنیت برقرار باشد. 
من ۶۰ سال دارم، سال هایی که با حاج صادق زندگی کردم، او مرد جنگ 
بود و من مرد خانه. بچه ها را به سختی بزرگ کردم. می گویند به خانواده های 
شــهدای مدافع حرم می رسند، اما من اآلن در منطقه ای واقع در پایین شهر 
کرمانشاه در خانه ای ۵۰ متری زندگی می کنم که با ارث پدری ام آن را خریده ام. 
هنوز بنیاد شهید پرونده همسرم را تکمیل نکرده است! تمام شهر کرمانشاه پر 
از عکس حاج صادق اســت. اما حتی مسئوالن هم که به خانه ما آمدند، کاری 
نکردند. یک پســرم تحصیالت دکتری دارد و پســر دومم بیکار است. دختر 
دم بخت دارم که برای تهیه جهیزیه اش مشکل دارم. حقوق مستمری از کانون 

بازنشستگان سپاه می گیرم، اما کفاف زندگی ام را نمی دهد.«

توی پــادگان زمین های بایر 
زیادی داشــتیم. چند سال پیش 
بودند  کاشــته  تعــدادی درخت 
تا اینکه حاج محســن مســئول 
پشتیبانی و اجراییات پادگان شد. 
چشــمت روز بد نبینه، ظرف سه 
ســال کل پادگان شد باغ میوه و 
مرتع چرای گوسفند و زمین های 
زراعــی، اونجاهایی هــم که بایر 
موند، به خاطر نیازهای خاص بود. 
حاج محســن می گفت اگر همه 
پادگان های سپاه رو به من بسپرن، 
همشــون رو آبــاد می کنم و کلی 
شــغل درست می شه. باید از همه 

ظرفیت ها استفاده کنیم.

 همه ظرفیت ها

سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

جمع بندی تریبون ۲0
 چرا نباید بودجه دفاعی کشور کاهش یابد؟

مسئله کاهش چشمگیر بودجه دفاعی در عین کاهش ارزش پول ملی نسبت 
به سال گذشته و نیز باال گرفتن تهدیدات امنیتی در منطقه و در اطراف کشور سبب 
شد تا در این شماره ضرورت های کاهش نیافتن بودجه دفاعی و امنیتی در کشور را 
به بحث بگذاریم که در ادامه نظرات شما همراهان گرامی را جمع بندی می کنیم.

مطابق آیه واعدوالهم...
»جابر بینایان« از سمنان، »اعظم محمدی« از چادگان، »شفیعی« از شیراز، 
»علیرضا محمدی نانسا« از تبریز، »یزدان نیا« از شهرستان زابل و »علی عزیزخانی« 
از ابهر با طرح موضوع آیه مندرج در نشان سپاه و مفهوم آن کاهش بودجه دفاعی 

را برخالف دستورات قرآنی می دانند.
وابستگی مستقیم به امنیت دارد

»هراسانی« از سمنان، »ســیدمحمد میرنبی زاده« از محمودآباد، »مهرداد 
موســی عرب« از نجف آباد، »امیرپارســا بینایان« از دامغان، »احمد محمدی« از 
آبیک، »اکبرسیاهی« از یامچی، »عنصرودی« از تبریز، »بالل ینگجی« از چالدران، 
»مجتبی مقتدری« از جهرم، »حسین کوشکی« از صفاشهر، »حسین حسنوند« 
از کرمانشــاه و »اکبر کریمی« از صفاشهر بودجه دفاعی را عامل مهمی می دانند 

که تأثیر مستقیمی در امنیت دارد و نباید کاهش پیدا کند.
کاهش توان دفاعی تهدیدات را بیشتر می کند

این نکته را که هر چقدر بودجه دفاعی کاهش پیدا کند، به نسبت تهدیدات 
افزایش پیدا می کند، »مریم وفایی« از زرین شــهر، »محمدرضا زاهد« از بیرجند، 
»حسین خسروشیری« از سبزوار، »حلیمه گلوی«، »فرخی« از پاکدشت، »غالمرضا 
اســتکی« از اصفهان، »علی محرمی« از چالــدران، »اکبرپور« از بیرجند، »علی 
شــعبان« از بروجرد، »حمید سپه وند« از لرستان، »محسن کریمی« از سنندج، 
»شیرزاد صحرایی« از صحنه، »محمدصادق شریفان« از سبزوار، »جهانگیر دیدبان« 

از مراغه، »قاسمی« از بیرجند و »عبداهلل کیا« از نوشهر مطرح کرده اند. 
اوضاع منطقه و جهان

شرایط ناامنی در منطقه، حضور گروه های تروریستی و قدرت های فرامنطقه ای 
عاملی برای افزایش تهدیدات دفاعی است و در این وضعیت بودجه دفاعی به جای 
کاهش باید به شــدت افزایش هم داشته باشد تا امنیت را بتوان برقرار کرد. این 
دیدگاه همراهانی، همچون »عاطفه کوشکی« از خرم بید، »محمدرضا جعفری«، 
»هــادی احمدی« از طارم، »محمد کریم زاده« از اصفهان، »عادل شــکوری« از 

ارومیه، »میرزاجان طالبی« از مشکان و »جواد آبی« از همدان بود.
حفظ اقتدار و امنیت ملی

»ســیدمحمد خدایی« از اردکان، »مهدی محمــدی« از چادگان، »کاظم 
موسایی« از کوهرنگ، »شمس الدینی« از زرند و »مریم دهقان« از دلو حفظ اقتدار 
کشور و امنیت ملی را در گرو توجه به بودجه دفاعی در کنار دیگر عوامل می دانند. 

قدرت بازدارندگی دفاعی
»علیرضا صبحانی نســب« و »یوسف صبحانی نســب« از بوشهر، »محسن 
کوشکی« از خرم بید، »فرامرز الیاسی« از سنقر، »رضا ولي پور« از ایوان، »مهدی 
عظیمی«، »حسین زمانی« از مشهدالرضا، »اله قلی کوشکی« از خرمی و »فاطمه 
طالبی« از خرم بید کاهش بودجه را موجب کاهش قدرت بازدارندگی دفاعی در 
مقابل دشمنان قسم خورده کشور می دانند. »پریسا مرتضی کشکی« از تبریز هم 
معتقد اســت، رونق اقتصادی و سرمایه گذاری روی چرخ امنیت می گردد، از این 

رو باید روی امنیت سرمایه گذاری کرد.
برندگان تریبون ۲0

»هادی احمدی« از طارم/ »عادل شکوری« از ارومیه
 »مجتبی مقتدری« از جهرم

پرسش تریبون ۲۱
چرا دشمن درصدد ضربه زدن به معیشت مردم است؟

سردار حسین سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: مراکز علمی و دانشگاهی سپاه اقدامات بسیار خوبی را در حوزه 
علمی و تحقیقاتی انجام داده اند و به محصوالت خوبی رسیده اند که وقتی از این محصوالت و پیشرفت ها پرده برداری کنیم، همگان می بینند که اگر 

روحیه انقالبی و تفکر جهادی در هر مسئله ای قرار بگیرد، آن مسئله به راحتی قابل حل است.

 تأثیر تفکر جهادی
 و روحیه انقالبی

نقطه سرخط

پاسداران خورشید

تریبون

 تاریخ شفاهی دفاع مقدس در حوزه مخابرات
»روایت مهدی شیرانی نژاد« عنوان دیگری از مجموعه تاریخ شفاهی 
دفاع مقدس است که حضور رزمندگان در مخابرات و فعالیت های آنان 
را روایت می کند. کتاب حاضر، حاصل 2۷ جلســه گفت وگوی »یحیی 
نیازی« با »مهدی شیرانی نژاد« جانشین واحد مخابرات در دوران هشت 
ساله جنگ ایران و عراق است. شیرانی نژاد که در شکل گیری، توسعه، 
تجهیز و مأموریت های این واحد حضور پیوسته ای داشته، دانسته ها و 
مشــاهدات خود از این دوران را روایت کرده است. »زندگی شخصی«، 

»تجارب دو ســال اول پس از انقالب«، »ورود به جنگ«، »حضور در مخابرات تیپ امام حســین)ع(«، 
»شــکل گیری مخابرات قرارگاه خاتم)ص(« و »قابلیت ها و نقش مخابرات در عملیات های دوران دفاع 
مقدس«، محوری ترین موضوعات در روایت شــیرانی نژاد است. در قسمتی از کتاب آمده است: »ما یک 
مرکز تلفن در سایت یا زهرا)س(، در ابتدای جاده چویبده، کنار بیمارستان فاطمه الزهرا)س( نصب کردیم؛ 
یکی در پشــت خســروآباد و یکی هم در خود قرارگاه که ارتباط داخلی قرارگاه را برقرار می کرد. همه 
سوئیچ های هم صد شماره بودند. شکل ارتباطی اش هم این طوری بود که ما چند تا خط از یک سوئیچ 
می آوردیم روی آن سوئیچ و چند تا از روی آن آورده بودیم روی این سوئیچ؛ یعنی خطوط را به اشتراک 
گذاشته بودیم، با اینکه امکانات قوی و پیشرفته نداشتیم با این سوئیچ ها، هر مشترک شماره مشترک 
مورد نظر را می گرفت و از طریق کابل ها ارتباط برقرار می شد. یک کد می گرفت، ورود به سوئیچ دیگر 
را می گرفت و ســپس مثاًل 1۰۵ را می گرفت، بیمارســتان جواب می داد یا 111 را می گرفت، تدارکات 
جواب می داد. این را هم پیش بینی کرده بودیم که اگر کابل ها قطع بود از مســیر دیگری ارتباط برقرار 
شود. اینها اولین سوئیچ های منطقه ای بودند که روی کابل راه اندازی شدند.« کتاب »تاریخ شفاهی دفاع 
مقدس: روایت مهدی شیرانی نژاد« در ۴9۴ صفحه مصور به کوشش »یحیی نیازی« تألیف شده و »مرکز 

اسناد و تحقیقات دفاع مقدس« در هزار نسخه آن را منتشر کرده است.

مهر ماه ســال 1۳۶۳ بود که شهید شــیرزاد و هم رزمانش در 
منطقه عملیاتي حاج عمران مشــغول نبرد با متجاوزان بعثي بودند، 
این زمان مصادف با ایام سوگواري ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع( بود. روح و جان نیروها عاشورایی بود. شهید شیرزاد به 
همراه هم رزمان و نیروهایش برای پاکسازی منطقه اقدام کرده بودند؛ 
ولی در حین عملیات بیشتر بچه ها به شهادت رسیده یا مجروح شده، 

در وسط میدان جنگ افتاده بودند. شهید با روحیه سلحشوری که داشت، خودش زیر آتش سنگین 
دشمن به میدان آمد و اقدام به کمک به مجروحان و انتقال پیکر شهدا کرد. تا اینکه خودش هم 
بر اثر اصابت ترکش به زمین افتاد. پیکر غرق در خونش به عقب انتقال یافت. در بیمارســتان امام 

خمیني)ره( تبریز بستری شد و در همانجا با لب هایی تشنه و در ماه محرم به شهادت رسید.  
  به نقل از هم رزمان شهید »غفار شیرزاد«

اســتوار دوم ارتش »غفار شــیرزاد کوزه کنانی« در دهم شهریور ســال 1۳۴۰ در روستاي 
»صدقیان« از توابع شهرســتان ســلماس چشم به جهان گشود. تا ســوم متوسطه درس خواند. 
پــس از آن به دلیــل عالقه اي که به خدمت در نیــروي زمیني ارتش داشــت، از ادامه تحصیل 
منصرف شــد و به اســتخدام ارتش درآمد. در ارتش مشــی مبارزات انقالبی را پی گرفت و پس 
از پیروزی انقالب اســالمی نیز با آغاز جنگ تحمیلی در جبهه های نبرد حضور فعال داشــت. در 
عملیات های بســیاری دالورانه با جان و دل شــرکت کرد. او که از نیروهای مکتبی و حزب اللّهی 
بود، ســرانجام پنجم مهر سال 1۳۶۳ در منطقه عملیاتی سردشت بر اثر ترکش خمپاره به شدت 
 مجروح شــد و پس از انتقال به بیمارســتان در اثر شــدت جراحات و خونریزی به درجه عظیم 

شهادت نائل شد.

 برای کمک به مجروحان دل به آتش زد

قبیله عشقگلی از باغ

هیمــی/  برا ا حســن   
فرهنگیاران پاسدار سپاه نامی است 
که به تازگی روی فعاالن فرهنگی 
و هنری ســپاه نهاده شده است و 
در طی یک دهه گذشته نیز تالش 
فراوانی شــده تا این مجموعه از 
پاسداران ساماندهی شوند. معاونت 
فرهنگی و تبلیغات سپاه متولی این 
امر شده و توانسته در این فضا به 
خوبی نقش ایفا کند. به این صورت 
که سالیانه سه برنامه سراسری در 
سطح ســپاه به این منظور برگزار 
می کند که امسال به مناسبت چهل 
سالگی انقالب در ابتکاری به دنبال 
برگزاری جشنی در قالب این سه 
این موضوع  برنامه است. جزئیات 
را از سردار حسین محبی، معاون 
نمایندگی  تبلیغــات  و  فرهنگی 
ولی فقیه در سپاه جویا شدیم که 

شرح آن را در ادامه می خوانید.
***

* ســردار، سال های گذشته 
معاونت شما ســه برنامه کشوری 
انتخاب کتاب سال سپاه و پاسداران 
پاسدار،  شــعر  کنگره  قلم،  اهل 
همایش  و  فرهنگیاران  جشنواره 
برگزار  در طی ســال  را  مداحان 
می کرد، اما گویا امســال همه این 
برنامه ها تجمیع شده و قرار است 
بهمن ماه در تبریز برگزار شود، لطفًا 

در این باره توضیح دهید.
این طــور نیســت که مــا این 
برنامه های ســالیانه را کــه به صورت 
سراسری در سطح سپاه برگزار می شود 
تجمیع کنیم. آنچه امسال تفاوت دارد، 
بحث چهل ســالگی انقالب اســت که 
ما را بر آن داشــت پیشنهاد برگزاری 
جشن بزرگ فرهنگی سپاه را در دهه 
فجر با تجمیع این برنامه ها و اجرای آن 
در تبریز به عنوان پایتخت گردشگری 
جهان اسالم در ســال 2۰1۸  برگزار 

کنیم.
در ســال های گذشــته همایش 
مداحان، کنگره شعر پاسدار و جشنواره 
فرهنگی ـ هنری به صورت مجزا برگزار 
می شد، اما امسال به مناسبت چهلمین 
ســالگرد انقالب اسالمی اینها تجمیع 
شــده و در قالب کنگره فرهنگ و هنر 
سپاه برگزار می شود. در واقع، سال های 
آینده دوباره به صورت تفکیک شــده 
خواهــد بود، مگر اینکه اقتضایی پیش 

بیاید. 

انتخاب شــد؟  تبریز  چرا   *
می توانســتید متناسب با اقتضای 
انقالب اســالمی شهرهای دیگری 
برای مثال تهران  انتخاب کنید،  را 

یا قم؟
دلیــل اول پایتخت گردشــگری 
جهان اسالم بودن تبریز در سال 2۰1۸ 
بود. با همین مبنا شما می بینید که در 
شهر تبریز فضاهای هنرنمایی گوناگونی 
از ســوی گروه هــای هنــری از داخل 
کشــور و حتی کشورهای دیگر به ویژه 
کشورهای همجوار در تبریز مهیا شده 
که با نگاه های فرهنگــی متفاوتی هم 
همراه است و گاهی با ارزش های دینی 
و انقالبی زاویــه و مغایرت دارد. بر این 
اساس، خواستیم از این فضا بهره برداری 
کنیم و افزون بر اینکه جشن های مربوط 
را برگزار می کنیم، فضای جشن ها را هم 
به یک فضای ارزشــی و دینی و انقالبی 
تبدیل کنیم. برای این منظور ابتدا ایده 
کار محضر نماینده محترم ولی فقیه در 
سپاه ارائه شد، به دستور ایشان سفری به 
تبریز داشتیم و با هماهنگی فرمانده سپاه 
عاشورا و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در این ســپاه و جلســاتی که داشتیم، 
میزبانی این کار را به عهده دوستان در 
سپاه عاشورا گذاشتیم. امسال این جشن 
یــک ویژگی دیگر هــم دارد و آن، این 
است که از سطح ملی کمی فراتر رفته و 
می توان گفت این جشن در سطح جبهه 
و محور مقاومت و کشــورهای همسایه 
برگزار خواهد شــد. در این کنگره، هم 
فرهنگیاران سپاه و بسیج حضور دارند و 
هم عده ای از هنرمندان استان آذربایجان 

شرقی، مدعوانی هم از کشورهای محور 
مقاومت اعــم از لبنان داریم، همچنین 
هنرمندانی از کشــور آذربایجان، عراق 
و سوریه خواهیم داشت که اینها ضمن 
حضــور، در برنامه ها نقش هم دارند. از 
شخصیت های یکی از این کشورها هم 
برای سخنرانی دعوت به عمل آمده است. 
گروه سرود حزب اهلل اجرا خواهد داشت 
و بقیه کشــورها به تناسب آثاری که از 
آنها خواسته شده در این برنامه مشارکت 

خواهند کرد.

* جزئیات برگزاری این جشن 
را توضیح می دهید؟ 

هفتمین کنگره شعر فرهنگیاران 
پاســدار و هشــتمین همایش مداحان 
و مدیحه ســرایان فرهنگیار پاســدار و 
همچنیــن هفتمین جشــنواره هنری 
فرهنگیاران پاســدار روزهــای دهم و 
یازدهــم بهمــن برگــزار می شــود و 
مدنظر  کارگاه های  در  شرکت کنندگان 
حضور پیــدا می کننــد و تذکراتی در 
راستای توانمندسازی به آنها داده خواهد 
شد. این برنامه ها در محل باغ موزه دفاع 

مقدس تبریز برگزار می شود.
روز دوازدهم روز اختتامیه است که 
در آن کنگره اصلی با حضور بخشــی از 
مردم تبریز و بخشی از خانواده پاسداران 
و همین طــور شــاعران و هنرمندان و 
بخشی از مداحان در سالن 1۳۰۰ نفری 
مصالی تبریز برگزار می شود. همچنین 
چون این مراســم روز جمعــه برگزار 
می شــود، قرار است شــرکت کنندگان 
با لباس نظامــی در نماز جمعه حضور 

پیدا کنند. سپس در اختتامیه، شاعران 
کارهای شان را ارائه می دهند و هنرمندان 
در رشــته های خوشنویســی، هنرهای 
تجسمی، کاریکاتور و سرود، جمع خوانی 

و تک خوانی و... برنامه اجرا می کنند. 

* اجرای برنامه در این جشن بر 
چه اساسی است و به چه شکل به 

هنرمندان واگذار می شود؟
بــه منظور نظم و ســاماندهی به 
برنامه ها در جشنواره و کنگره های مان، از 
ابتدای سال محورهایی را به فرهنگیاران 
ســپاه اعالم می کنیم که هم شاعران و 
هم هنرمندان هنرهای تجســمی و هم 
هنرهای نمایشــی در این هفت محور 
آثــار ارائه می دهند. ایــن هفت محور 
عبارتنــد از: یک ـ تعمیــق معنویت و 
بصیرت دینی، ارتقــای روحیه انقالبی 
و جهــادی؛ دو ـ امید، ابتــکار، عمل و 
خودســازی رمز پیروزی بر دنیای کفر؛ 
سه ـ اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی 
ایرانی؛ چهار ـ انسان انقالبی و ایمان راسخ 
بــه نصرت و وعده های الهی؛ پنج ـ صبر 
و اســتقامت، تقــوا و تدبیر حافظ نظام 
اســالمی در برابر کید دشمنان؛ شش ـ 
استقالل، خودباوری، استکبارستیزی و 
حمایت از جبهه مقاومت و هفت ـ چهل 
سالگی انقالب اسالمی، افتخار به گذشته، 

امید به آینده.
بر این اســاس، تا امــروز بیش از 
1۵۰۰ اثر به دبیرخانه ارســال شــده و 
این آثار به داوری فرستاده می شود. نحوه 
داوری هم به این صورت است که داوران 
و کارشناسان مربوط یک شاخه از هنر 

را در کمیت های مربوط داوری می کنند. 
آثار مورد ارزیابی پس از تعیین سطح و 
تعیین رتبه، معرفی شده و در جشنواره 
عرضه خواهد شد و آثار منتخبی که بر 
اساس موضوعات تعیین شده خلق شده 
است، در مراسم اختتامیه اجرا می شود.

برنامه هــای دیگری هــم در این 
مراسم پیش بینی شده، از جمله رونمایی 
از پایگاه اینترنتی فرهنگیاران که با هدف 
ارتباط بهتر با آنها و دریافت آثارشــان 
ایجاد شــده اســت، همچنین از برخی 
دیگر از محصوالت هم مانند کتاب های 
صوتــی و برخــی از تولیــدات جانبی 
رونمایی خواهد شد و قدردانی و تجلیل 
از برگزیدگان عرصه هنر سپاه و خانواده 
شــهدا را هــم داریــم. همین طور یک 
میثاق نامه در پایــان این کنگره قرائت 
می شــود که در واقع میثاق هنرمندان 
و فرهنگیاران سپاه با آرمان های انقالب 
اسالمی و اندیشــه های واالی حضرت 
امام)ره( و نقطه نظرات و اندیشــه های 
رهبر معظم انقالب در این زمینه است. 

* از نظر کّمی و کیفی ســطح 
آثاری که به دبیرخانه شما رسیده 

چگونه است؟
ارزیابی آثاری که برای ما ارســال 
شده نسبت به سال گذشته یک جهش 
فوق العاده را نشان می دهد. حتی برای 
ما از نظر کیفی یک جهش غیر منتظره 
بود. ما ســال های گذشته آموزش هایی 
در کارگاه ها گذاشتیم و مسئوالن روابط 
عمومی و تبلیغات فراخوانده شــدند و 
توضیحاتی داده شد. این اقدام در خلق 
آثار کیفی خیلی مؤثر بود. افزون بر این از 
نظر کمیت هم رشد چشمگیری داشتیم. 
می توان گفت ما رشد صد درصدی نسبت 

به این قضیه داریم. 

* در زمینه این فعالیت ها اگر 
نکته ای هست،  بفرمایید.

بنابر آنچه گفته شد فکر می کنیم 
سپاه بتواند با آگاهی از نتایج این کنگره 
از ظرفیت های خوب کنگره هنری سپاه 
بهره برداری کند و ما امیدواریم بعد از این 
کنگره بتوانیم به سراسر سپاه اعالم کنیم 
که دیگر نیازی نیست از گروه های هنری 
بیرون سپاه دعوت کنند؛ بلکه گروه های 
هنری مجموعه سپاه می توانند به تمام 
نیازمندی های هنری و فرهنگی ســپاه 
در جشــن ها، همایش هــا و برنامه های 

خانوادگی و رسمی پاسخ دهند.

 معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه در گفت وگو با صبح صادق

جشن بزرگ فرهنگی و هنری سپاه نیمه اول بهمن ماه در تبريز برگزار می شود
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مهدی امیدی/ همزمان   
با اعــالم ردیف بودجــه مصوب 
صداوســیما برای ســال 1۳9۸، 
بــار دیگر فشــارها و جنجال های 
رســانه ای درباره این موضوع آغاز 
شــد؛ البته این فضاسازی دو الیه 
دارد. از یک ســو، فشارهای پشت 
پرده برای شــانه خالــی کردن از 
پرداخت کامــل این بودجه اتفاق 
می افتد و از ســوی دیگر، برخی 
رســانه ها دســت به کار می شوند 
تا پروژه فشــار در پشت صحنه را 

عملیاتی و تکمیل کنند. 
دولت  اواخــر  از  متأســفانه 
دهم، قــوه مجریه روش اشــتباه 
گروگان گیری صداوسیما به وسیله 
بودجــه را در پیــش گرفت و در 
دولت های یازدهم و دوازدهم، این 
اهرم فشــار سنگین تر شد! به این 
معنا کــه پرداخت بودجه مصوب 
صداوسیما که امری قانونی است، 
به این منوط می شــود که رسانه 
ملــی به طــور تمــام و کمال در 
خدمت دولت باشــد و تحت هیچ 
شرایطی، به عملکرد دستگاه های 
اجرایی کشــور نقدی وارد نکند! 
این در حالی اســت که چه منتقد 
و چه موافق دولــت اذعان دارند، 
بنای سازمان صداوسیما بر تعامل 
با دولت اســت؛ چون حضور وزرا، 
مدیران و دســت اندرکاران دولت 
بسیار بیشتر از منتقدان دولت بوده 
است. اما با این حال نیز باز هم بر 
سر بودجه مشکل به وجود می آید.

بــرای درک بهتــر وضعیت 
بودجه صداوسیما فقط کافی است 
ارقام مورد نیاز برای تولید برنامه ها 
را فارغ از حقــوق هزاران کارمند 
و نیروی انســانی سازمان در نظر 
گرفــت. به ویــژه آنکه در ســال 
1۳9۸، تولید سریال های الف ویژه 
سیما آغاز خواهد شد؛ سریال هایی 
چون »سلمان« و »موسی« که هر 
یک ده ها میلیــارد تومان بودجه 
نیــاز دارند. نکته مهم این اســت 
که پروژه هایی از این دســت تنها 
صرف هزینه برای تولید اثر هنری 
نیســت بلکه نوعی سرمایه گذاری 
محســوب شده و در پی آن صدها 
موقعیت شغلی نیز به وجود می آید. 
همچنین هر یک از این سریال ها، 
چنــد نیروی جدید، بــه ویژه در 
حوزه بازیگری را به عرصه سینما 

و تلویزیون معرفی خواهند کرد. 
نکته قابل توجــه دیگر این 
اســت که قــدرت و تأثیرگذاری 
رسانه ملی، ارتباط مستقیم با میزان 
نزدیکی مردم و دولت، اطالع رسانی 
خدمات دولت و... دارد که به بهبود 
امنیت ملی کمک خواهد کرد. چون 
رسانه ملی در خط مقدم مقابله با 
جنگ نرم دشمن قرار دارد. تضعیف 
ســازمان صداوسیما به معنای باز 
شــدن فضا برای تخریب فرهنگی 
کشور از سوی دشمنان کشورمان 
است. بنابراین، قرار دادن سازمان 
صداوســیما در فشــار و تنگنای 
اقتصادی، به طور مستقیم به کل 
کشــور و از جمله به دولت آسیب 
وارد خواهد کرد و هزینه های دیگر 

را افزایش می دهد.

گروگان گیری
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 امتحان زندگی
آقای من!

سرور و ساالر من! 
موالیم مهدی جان!

در غلــط و اشــتباهات زندگی گیر 
کرده ام و در امتحانات زندگی ام گاهی 
نمره آورده و گاهی نمره نیاورده ام... 
همیشه از دیکته می ترسیدم که مبادا 
غلط بنویسم، حتی یک غلط که با 
نوشتن یک غلط بقیه کلمات هم زیر 
سؤال می رفت و دیگر بیست نبودم... 
دلم  می خواهد که همیشــه بیست 
باشم، ولی همیشه آن طور نیست که 
من می خواهم و حاال از تو می خواهم 
کــه به  مــن دیکته بگویــی، چون 
می دانم که تو بر اساس غلط هایم به 
من  نمره نخواهی داد و مرا به لطف 
و کرم و احســان خــودت خواهی 

سنجید... 
من هیچ گاه بدون غلط نیستم، ولی 
تو از غلط هایم چشم پوشی می کنی 
و نمی گویی کــه از روی غلط هایت 

دوباره بنویس.... 
تو فراموش کاری مرا نادیده می گیری 

و کمکم می کنی...
مهدی جان  مرا دریاب که ســخت 

درگیر امتحانات سخت زندگی ام.

حسن ختام

صادقانهصبحانه
تلخند

تا ابد در آتش
پیامبر اکرم)ص( می فرمایند:

»ای فاطمــه! اگر تمام پیامبرانی 

کــه خــدا برانگیختــه و تمام 

فرشتگانی که مقرب درگاه خود 

گردانده اســت، برای کینه توزی 

کــه حــق تــو را غصــب کرده 

است، شــفاعت کنند، هرگز خدا 

خــارج  ]دوزخ[  آتــش  از  را   او 

نمی کند.«

بحاراالنوار، ج ۷۶، ص ۳۵4 

راز زندگی
راز زندگی درک کردن می خواهد 
زندگی از هر چیزی که فکرش را 
دست نیافتنی تر  و  گران تر  کنی، 

است 
راز زندگی اطرافیانت هستند
خنده ها و سالمتی آنهاست

شــنیدن ضربان قلــب پدرها و 
مادرهاست

راز زندگی در چشــمانت است 
که هــر روز صبح با امید به خدا 

می گشایی 

sardabir@ssweekly.ir
info@ssweekly.ir

حرف تو حرف

 اعالم برائت جلبک ها از جلبک نماها
با توجه به اســتعمال گســترده نام این جنابان برای عــده ای معلوم الحال که با 
اکثریــت قاطع آرا برنده انتخابات بودند، متن پیش رو جهت اعالم برائت تیره جلبک  ها 
از این افراد تنظیم شده است. الزم به ذکر است، حداقل خواسته ما استفاده از آن یکی 
اسم مان ـ گاوآب ـ که بیشتر به َسکنات شان می خورد، می باشد. ما جلبک ها که غالباً قشر 
تحصیلکرده گیاهان دریایی را تشکیل می دهیم، از منسوب شدن به مشتی بی سواد لمپن 
که معلوم است ریاضی اول دبستان شان را با وضعیت نیاز به تالش بیشتر گذرانده اند، 
برائت می جوییم. حتی پالنکتون ها و آمیب ها که چوب خط تک ماده جفت ماده های شان 
پر است هم می دانند که 2۴ از 1۳ بیشتر است. آن وقت همین هایی که خودشان را قاطی 
ما می کنند، نه تنها این را نمی دانند؛ بلکه برای اثبات ادعای شان، سطل آشغال هم آتش 
می زنند. در حالی که تا اآلن حتی یک مورد ســطل آشغال سوزی هم در اینجا گزارش 
نشده است. البته، اینکه در آب، سطل ها آتش نمی گیرند هم بی تأثیر نیست، درحالی که 
تمــام امید گیاهان دریایی و آبزیان به نظریه داروین بود، بلکه ما را هم قاطی آدمیزاد 
حساب کنند، همین شما جلبک نماها با علم کردن نظریه داماد لرستان، نظریه ای با آن 
قدمت تاریخی را به حاشیه راندید. شرم بر شما که خود را جلبک می نامید، ولی بویی 
از جلبکیت نبرده اید و منافع شخصی خود را بر منافع دریایی ارجح می دانید! این متن 
به درخواســت جلبک های سبز، جلبک صخره، جلبک قرمز و بخش اعظم جلبک های 
قهوه ای نگارش شده تا برائت این جمع از جلبک نماهای برنده قطعی انتخابات، به سمع 
و نظر مردم شریف ایران برسد.                                            فرشته موسوی

 آرش فهیم/ عشــق، خون و 
جنون؛ اصلی ترین مؤلفه های روایت یک 
سریال خوش آب و رنگ با موضوع تاریخ 
تاریک قاجار اســت. عصر قجر یکی از 
دوره های اسرارآمیز و پر نشیب و کم فراز 
عمر ایران عزیز ماست. برای بسیاری از 
مردم، سلسله قاجار، یادآور جدا شدن 
قطعاتی از خاک سرزمین مان )اتفاقی که 
در دوره پهلوی اول و دوم هم رخ داد(، 
پادشاهان ترسو و بی عرضه، حرم سرا و 
فقر و عقب ماندگی اســت؛ اما این بار 
ســریالی روی آنتن رفت که تصویری 
نســبتاً متفاوت، اما تــا حدودی ابتر و 

خنثی از آن عصر را به تصویر کشید.
»بانــوی عمــارت« جدیدترین 
سریال تاریخی صداوسیماست که در 
قالب ملودرام ســاخته و پرداخته شد. 
این مجموعه با بهره گیری از تجربیات 
قبلی در تولید چنین آثاری، توانســت 
در رقابت با دیگر ســریال های شبانه 
تلویزیــون، گوی ســبقت را برباید و 
بخش زیادی از مردم را با خود همراه 
کند. سریالی که در روایتگری، همان 
شــیوه ای را که در »شــهرزاد« تجربه 
شــده بود، تکرار کرد؛ شــروعی پر از 
لحظــات رمانتیک و کشــمکش های 
عاطفی، ایجــاد فضایی زنانه و نمایش 
عشــق های چند ضلعی کافی اســت 
تا یک ســریال، تماشــاگرانی انبوه را 
به خود جلب کنــد. افزون بر این، در 
»بانوی عمــارت« جلوه های تصویری 
چشــم نوازی هم وجود دارد؛ طراحی 
صحنه و لباس و چهره آرایی بازیگران، 
ظاهر این مجموعه را رنگ آمیزی کرده 
بود. عزیزاهلل حمیدنژاد که قباًل توانایی 
خود در ســاخت آثــار جنگی و دفاع 
مقدســی را با دو فیلم مهم و ماندگار 
»هور در آتش« و »اشک سرما« نشان 
داده بــود، این بار تبحر خود در تولید 
آثار تاریخی را نیز اثبات کرد. کاری که 

برای رسانه ملی نیز موفقیت آمیز بود 
و موجب شد مخاطبان افزایش یابد. 

اما واقعیت این است که »بانوی 
عمــارت« بیشــتر از تاریــخ، دغدغه 
قصه گویــی و جذابیت داشــت. البته 
ایــن یک نقطه ضعف نیســت. هر اثر 
هنــری و دراماتیک، برای اینکه بتواند 
تأثیر فرهنگی بگذارد، چاره ای جز این 
ندارد که از مســیر جذابیت به هدفش 
برسد. به شرط اینکه جذابیت، سالم و 
صادق باشــد، نه کاذب. از قضا، شیوه 
جاذبه آفرینی در »بانوی عمارت« کاماًل 
منطقی و درست است؛ یعنی حتی با 
بدبینانه ترین نگاه نیــز نمی توان این 
مجموعه را به ابتذال و روش های غیر 

اخالقی، مبتال و متهم دانست.
 اما از ســویی دیگــر باید گفت، 
»بانــوی عمــارت« از حد یــک کار 
ســرگرم کننده و مخاطب پسند باالتر؛ 
یعنی انتظاری را که از یک درام تاریخی 
و محصــول صداوســیمای جمهوری 
اســالمی ایران می رود، برآورده نکرد؛ 
زیرا حداقل توقعی که از ســریال های 
تاریخی در رسانه ملی می توان داشت، 

این اســت که یا بخش هایی از گذشته 
را روشــن و تبیین کنند یا متناســب 
بــا نیازهــای روز جامعــه و ابتالئات 
اجتماعی و فرهنگی کشــور، موجب 
ارتقای خودآگاهی، هویت و احســاس 
تعلــق ملی و وطنی مردم شــوند؛ اما 
در »بانــوی عمارت« نــه تنها چنین 
چیزی دیده نمی شود؛ بلکه در بخش 
داســتان گویی و شخصیت پردازی نیز 
نمی تــوان اثری از آرمان گرایی را دید؛ 
یعنی حتی یک قهرمان اسوه و مردمی 
نیز در این کار حضور ندارد. شخصیت 
محوری این سریال، یعنی ارسالن میرزا، 
یک شاهزاده قجری و اشرافی است و 
مخاطــب از ابتدا تا انتهای ســریال با 
او همــراه و همدل می شــود؛ اما چرا 
یک شــاهزاده؟ مگر همه شعارهای ما 
در این ۴۰ ســال اخیر، مقابله با شاه 
و شــاهزادگان و خوی اشرافی نبوده 
است؟ چرا در این شرایط، همه حس و 
حال و انرژی یک مجموعه تلویزیونی 
پــر مخاطب و مؤثر بایــد در خدمت 
شاهزده ای اشراف مآب و مدعی برتری 

خونی و نژادی باشد؟ 

یکی از رســالت های سریال های 
صداوســیما، آموزش ســبک زندگی 
کارگشــا و متعالی اســت. هدفی که 
به وســیله و با واسطه سریال ها، بهتر 
و مؤثرتــر رقم می خــورد؛ همچنین 
مهم تریــن ابزار انتقــال یک مفهوم یا 
ســبک زندگی در آثــار دراماتیک، از 
طریق قهرمانــان رخ می دهد. این در 
حالی اســت که شــخصیت محوری 
»بانــوی عمارت« نه قهرمان اســت و 
نه جلوه ای از ســبک زندگی و ســیره 
متعالی دارد. اصاًل هیچ یک از آدم های 
داستان این سریال، تراز و الگو نیستند. 
تنها شخصیتی که تا حدی از این نظر 
قابل اعتناست، طبیب است که آن هم 
حضوری کمرنگ و نقشی ضعیف دارد! 
تنها بخش قابل اعتنا از نظر تصویرسازی 
تاریخی، اشــارات کوتاه این سریال به 
گروه مرموز و مخوف فراماسونری است 
که از همان دوران ســر و کله شان در 

ایران پیدا شد.
افــزون بر این، داســتان و نحوه 
ترسیم ماجراها نیز حفره ها و ابهاماتی 
دارد. برای نمونه، چطور ممکن اســت 

همسر اول ارســالن، به این سادگی با 
ازدواج دوم وی کنار بیاید و این مسئله 
را نه تنها بپذیرد؛ بلکه خیلی هم راضی 
باشد؟ هر چند فضای فرهنگی جامعه در 
آن دوران از این جهت )چند همسری( 
شــاید نســبت به دوران مــا متفاوت 
بــود؛ اما مســئله این اســت که برای 
القای این واقعیت ها، هیچ زمینه سازی 
صورت نگرفته است. همچنان که وقتی 
فخرالزمان از رشید، فردی که ابتدا قرار 
بود به اجبار به عقدش در بیاید کمک 
می خواهــد، او به ســادگی می پذیرد 
و بــه وی ـ در اصل به شــازده ـ کمک 
می کند. برای این مسئله نیز زمینه سازی 

روان شناسی صورت نگرفته است. 
اغراق و تصنع در وقایع و حوادث 
نیــز از دیگر نقاط ضعف این ســریال 
اســت. برای نمونه، موقعی که جواهر 
قصد قتل فخرالزمان را داشت، چطور 
به این سادگی به عمارت راه پیدا کرد 
و بعــد از آن هم بــا دور زدن نگهبان، 
زندانی را آزاد کرد؟ چرا افســرالملوک 
کــه تا این حد مخالــف ازدواج با غیر 
قاجار بود، به این سادگی زیر بار چنین 

مسئله ای رفت و... .
یکی از آســیب های سریال های 
تلویزیونی در ایران، دور بودن سازندگان 
این گونــه آثــار از محافــل آکادمیک 
و نخبــگان فکری اســت. حتی برای 
ســاخت یــک مجموعــه تلویزیونی 
ســاده و خانوادگی نیز باید از مشاوره 
روان شناسان و جامعه شناس ها کمک 
گرفت. درباره موضوعات تاریخی، حضور 
متخصصان این عرصه، موجب اعتالی 
محتوایــی و حتی ســاختاری یک اثر 
می شود. بناســت تا فصل دوم »بانوی 
عمارت« نیز تولید شــود. قرار گرفتن 
مورخان و تحلیلگران تاریخی در کنار 
نویسنده و کارگردان این سریال، به طور 
قطعی به پر بارتر شدن آن می انجامد. 

نگاهی به سریال »بانوی عمارت«

 خوش ساخت اما خنثی

کتیبه سبز

آرزوی 
خواننده انقالبی!

خواننده آهنگ های انقالبی از آرزوی 
خود در چهل سالگی انقالب گفت.

به گزارش خبرگــزاری مهر، محمد 
گلریز گفت: »بعد از آنکه انتقادات تندی را 
نسبت به بی توجهی دست اندرکاران دولتی 
در حوزه موســیقی انقالب مطرح کردم، 
برخی از دوستان وزارت ارشاد به من اعالم 
کردند که حتماً از این پس حمایت هایی در 
این زمینه صورت می گیرد که یکی از آنها 
اجرای یک کنسرت ویژه با همراهی یکی از 
ارکسترهای دولتی برای روایت دوباره آثار 
منتخب انقالبی در ایام برگزاری جشنواره 
موسیقی فجر بود اما تاکنون با من در این 
زمینه تماسی گرفته نشده است. این انتظار 
وجود دارد که در جشــن پیروزی انقالب 
ارکسترهای دولتی آثاری را با موضوع چهل 

سالگی انقالب اسالمی اجرا کنند.«

انتشار نسخه صوتی
کتاب » امام خمینی)ره(«

کتــاب صوتی »امــام خمینی)ره(« 
 نوشــته امیرحســین فــردی وارد بــازار

 نشر شد.
کتــاب صوتی »امــام خمینی)ره(« 
از یک اتفاق داســتانی شروع می شود که 
تــا قبل از این کمتر در منابع داســتانی و 
تاریخی درباره آن ســخنی به میان آمده 
بود. کتاب به زندگی و مبارزات رهبر کبیر 
انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، 
حضرت امام خمینی)ره( می پردازد و شامل 
پنج بخش سال شمار زندگی و زندگی نامه 
امام)ره( است. از ویژگی های این اثر می توان 
به مفید و مختصر بودن آن اشاره کرد که 
مخاطب نوجوان را به راحتی با سیر تاریخی 
فراز و فرودهای رهبر فرزانه انقالب آشــنا 
می کند. پیشــتر نســخه چاپی این کتاب 

منتشر شده است.

سانسور آل سعود
 در غول رسانه خانگی

شرکت نت فلیکس )Netflix( غول 
رســانه خانگی جهان به دلیل پخش یک 
برنامه معمولی در انتقاد به بن ســلمان از 
سوی آل سعود تحت فشــار قرار گرفت و 
ناگزیر شد برنامه یاد شده را از آرشیو این 

شبکه حذف کرد!
فایننشال تایمز گزارش داده که شرکت 
»نت فلیکس« آمریکا به درخواست عربستان 
سعودی یکی از برنامه های مجموعه کمدی 
»حسن منهج« را از دسترس مخاطبان خود 

خارج کرد.
 منهــج در ایــن برنامه با  اشــاره به 
قتــل جمال خاشــقجی و جنــگ یمن، 
محمد بن سلمان، ولی عهد سعودی را دست 
انداخته و خواهان تجدید نظر مســلمانان 
آمریکایی در رابطه خود با عربستان سعودی 

شده بود.

نخستین جشنواره مردمی
 شهید »ابراهیم هادی«

دریافت آثار هنری برای نخســتین 
جشــنواره مردمی شهید ابراهیم هادی تا 

۳۰ دی ادامه دارد.
گروه مردمی شــهید ابراهیم هادی 
اقدام به برگزاری یک جشــنواره هنری با 
هدف مشارکت دادن مردم در معرفی این 

شهید کرده اند.
همه مردم می توانند تا ۳۰ دی، آثاری 
را در بخش های فیلم کوتاه، عکس، گرافیک ، 
پوستر ، متن )دل نوشته(، پادکست صوتی 
و شعر، با محوریت شهید ابراهیم هادی به 

این جشنواره ارسال کنند. 
مراســم اختتامیه جشــنواره شهید 
ابراهیــم هادی نیز 2۵ بهمن امســال در 
تاالر بزرگ وزارت کشــور برگزار می شود 
 و در ایــن مراســم از برگزیدگان قدردانی

 خواهد شد. 

انتخاب بهترین سرود بسیج با رأی مردم
چهارمین جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقالبی با محوریت آرای مردمی برگزار می شود.

امیر نصیربیگی  رئیس سازمان بسیج هنرمندان گفت: »امسال تصمیم بر این شد با توجه به 
بیانات رهبر معظم انقالب، تمرکز جشنواره بر بخش سرود باشد.«

وی افزود: »امسال به آرای مردمی اتکا کردیم. در بخش نهایی هم تلفیقی از آرای مردمی و 
داوری را خواهیم داشت.«

نصیربیگی ضمن اشاره به تعداد آثار ارسالی که حدود ۵۰۰ اثر را شامل می شد، ادامه داد: »از 
ایــن تعــداد، برخی تکراری و برخی آثار ضعیف و غیرقابل پذیرش بود، بنابراین حدود ۴۰۰ اثر را 
انتخاب کردیم و برای رأی گیری در اختیار مردم قرار دادیم که با بیش از ۷۰ هزار رأی، سرانجام 
1۷ اثر از 1۳ استان انتخاب شد. بیست وچهارم تا بیست وهفتم دی بخش پایانی این جشنواره در 
اســتان لرســتان برگزار می شود و در آیین اختتامیه ۷ گروه سرود برگزیده از سوی کارشناسان و 

گروه برتر از منظر آرای مردمی معرفی و تقدیر می شوند.«

 اهدای انگشتر حاج قاسم به کارگردان یک مستند
پس از رونمایی از مســتند »عابدان کهنز« در جشنواره فیلم عمار، انگشتر سردار قاسم سلیمانی به 
کارگردان این مســتند هدیه شد. مستند »عابدان کهنز« روایت شکوفایی و بالندگی شهدای مدافع حرم 
»مصطفی صدرزاده«، »سجاد عفتی« و »محمد آژند« و جانبازان مدافع حرم »امیر حسین حاجی نصیری« 
و »رضا ســلمانی« در مسجد امیرالمؤمنین)ع( است؛ مسجدی در کهنز شهریار. مجید رستگار، کارگردان 
مستند نیز در این باره اظهار داشت: »موضوع فیلم، روایت زندگی افرادی است که برای داشتن یک عبادتگاه، 
تالش های زیادی انجام می دهند و با کمک مردم، مسجد حضرت امیرالمؤمنین)ع( را می سازند. اسم فیلم 
را به خاطر روایت زندگی افراد عابد و زاهد، »عابدان کهنز« گذاشــتیم.« وی افزود: »شاید برای تان جالب 
باشد بدانید که شهید صدرزاده در زمان حیات خود، یک ساختمان چند طبقه را می سازند، اما تمام آن را 
برای فعالیت های فرهنگی وقف می کنند.« خدایار بهرامی یکی از مهم ترین شخصیت های این مستند و از 
پایه گذاران مسجد امیرالمؤمنین)ع( در شهرستان کهنز در نشست خبری عوامل این فیلم، انگشتری خود را 
که به یادگار از حاج قاسم سلیمانی گرفته بود، به مجید رستگار، کارگردان مستند »عابدان کهنز« اهدا کرد.

اخبار فرهنگی

 فلسطینم، غم آخر زمانم، قبله  اول
بخوان از چهره  طفالنم اینک مشق غربت را

بخوان در گوش خاموشان عالم این مصیبت را
فلسطینم، صدای رنج انسانم، مرا بشنو

که شعر داغ من تا آسمان برده بالغت را
فلسطینم که صبحاصبح با نعش عزیزانم

به دوش خسته  خود می کشانم بار حیرت را
کماکان قصه  من مانده در پستوی خاموشی

مبادا از جهان یک شب بگیرد، خواب راحت را
بگو شیپورهای شایعه خاموش بنشینند

و بشنو از دل آوار، آواز حقیقت را
مرا با قامت خونین یارانم، تماشا کن
ببینی تا مگر حیرانی صبح قیامت را

برای کودکان، الالیی از جنس رجز خواندم
که در گهواره فهمیدند معنای شهادت را
فلسطینم، سالحی دارم از آه و نمی ترسم

نثار جان دشمن می کنم طوفان وحشت را
فلسطینم، غم آخر زمانم، قبله  اول

که زیر تیغ می خوانم نماز استقامت را

میالد عرفان پور
شاعر

مضحکه جهان
هر علفی که می جوی، مزمزه کن، بیان مکن
یا که اگر غلط کنی، گنده تر از دهان مکن
می دهی از زبان سبز آن سر سرخ را به باد

قلقلک خیال را لقلقه  زبان مکن
از وطنم بگو ولی جانب احتیاط  گیر

با دم شیر، این چنین بازی آن چنان مکن
نام خلیج فارس را چون که ز یاد برده ای

بیش  مگو و خویش را مضحکه  جهان مکن
حامی خاص داعشی، اصل و اساس داعشی
پس سخن از ترور نگو خنده  ما عیان مکن

شیخ خمیده  ای اگر رقص کند به ساز تو
خشم خداست در کمین تکیه  بر این کمان مکن

تیر به سنگ خورده ای، کاکل رنگ خورده ای
آب فرنگ خورده ای، میل به شوکران مکن

دنبه  صهیونیست را بوی کباب یافتی
گاوچران سرخ مو! سیخ در استخوان مکن
وهم سراب دیده ای پنبه به خواب دیده ای
چون شتران بی خرد لف لف بی امان مکن
خاور عشق زان ما، صور و دمشق جان ما
کابل، هم زبان ما، هلهله چون زنان مکن

شام و عراق رام شد، خواب یمن تمام شد
سکه  دین به نام شد، گیس مکش، فغان مکن

فارس، شکوه یافته، سوی فلک شتافته
قلب اتم شکافته، خشم من امتحان مکن!

افشین عال
شاعر


