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صبح صادقی شوید
به شرط آن که دست به قلم 

ببرید  و  نوشته ها و تحلیل های 

خود را برای ما ارسال کنید

پیام ها و پیامدهای یک سفر تاریخی
 

ادامه از همین صفحه
2ـ پس از تثبیت حکومت بشــار اســد و آشکار شدن نشانه های 
ماندگاری او در قدرت به دلیل پایگاه اجتماعی و مردمی اش،  کشورهای 
عربی نقش آفرین در ایجاد بحران ســوریه با اهداف مشخص سیاسی و 
اقتصادی به سوریه بازگشته و درب سفارتخانه های خود را گشودند. تصور 
آنان این بود که بشار برای بازسازی سوریه، به دالرهای نفتی این کشورها 
به شدت نیازمند بوده و کمک های مشروط را می پذیرد. فاصله گیری از 
ایران و خارج کردن نیروهای ایرانی از سوریه، شرط کمک های چند صد 
میلیارد دالری دولت های عربی،  مانند رژیم سعودی به دمشق بود. سفر 
تاریخی اسد به تهران و دیدارش با رهبر معظم انقالب اسالمی، واقعیتی 
را آشــکار کرد و آن اینکه، روابط تهران  ـ دمشق دارای مبانی و اصول 
معامله ناپذیری است. این مبانی و اصول، چنان این روابط را مستحکم و 
استراتژیک کرده که از هیچ چیز حتی کمک های چند صد میلیارد دالری 

و دیگر وسوسه ها، چون تضمین بقا در قدرت تأثیر نمی پذیرد.
۳ـ این سفر آشــکارا به آمریکا، پیام داد که از سوریه باید برود. 
آمریکایی ها اگر هوشــمند باشند، باید این پیام را دریافت کرده، هرچه 
سریع تر خاک سوریه را ترک کنند. در غیر این صورت، ملت سوریه به 
مثابه اشغالگر با آنان برخورد کرده، با پذیرش و تحمل خسارت های سنگین 

به ناچار سوریه را ترک خواهند کرد.
۴ـ پیام دیگر این ســفر، به صهیونیست های اشغالگر جوالن بود. 
تثبیت مقاومت با قدرت بیشــتر در منطقه، عزم و اراده سوری ها برای 
آزاد کردن جوالن اشــغالی را صد چندان کرده است. صهیونیست ها با 
توجه به واقعیت های منطقه، دو راه بیشتر پیش رو ندارند؛ یا داوطلبانه 
و بدون تحمل هزینه به دوران اشغال جوالن پایان دهند یا پس از تحمل 
هزینه های سنگین که بر شتاب نابودی آنان نیز خواهد افزود، به ناچار 

باید از جوالن عقب نشینی کنند.
۵ـ از دیگر پیام ها و پیامدهای این سفر، گسترش روابط راهبردی 
تهران ـ دمشق، در همه حوزه های دفاعی ـ امنیتی، سیاسی، اقتصادی، 
علمی و فرهنگی اســت. بدون تردید، ایران و ســوریه با چنین روابط 
راهبردی، نقش تعیین کننده ای در معادالت منطقه خواهند داشــت. به 
عبارت دیگر، جمهوری اسالمی با تثبیت جبهه قدرتمند مقاومت در منطقه 
و بشار اسد در سوریه، مسیر اسالمی کردن غرب آسیا با حکومت های 

مستقل و مردمی  را بیش از پیش هموار کرد.

سرمقاله

سرمقاله

یادداشت 

دکتر یداهلل جوانی
مدیر مسئول

مهدی سعیدی
روزنامه نگار

برادر پاسدار  رضا صمدی
با قلبی آکنده از اندوه، ضایعه درگذشت ناگهانی فرزند دلبندتان را به جناب عالی 
و خانواده محترم تان تسلیت گفته و از خداوند مّنان برای آن مرحومه رحمت 

و مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می کنیم.
هفته نامه صبح صادق

صبح صادق سفر رئیس جمهور سوریه به ایران
 و استمرار و گسترش مناسبات راهبردی دو کشور را بررسی می کند

قهرمان عرب
در پایتخت مقاومت

سپاه  کل  فرمانده   جانشین 
گفت:  »علم، ابزار قدرتمند شدن 
است و باید همواره علم را به دست 
بیاوریم. ما امروز باید توسعه دهنده 
مرزهای دانش باشیم تا قدرتمند 
شویم. ما به دنبال بازیابی مجد و 
و  اسالمی هستیم  تمدن  عظمت 
می خواهیم ایــن بیرق با قدرتی 
بیش از گذشته در اهتزاز باشد و 

این قدرت جهانی باشد.«
سردار حسین سالمی در سومین 
جشنواره امام علی)ع( سپاه گفت: »ما 
در طلیعه پیمــودن گام دوم انقالب 
بزرگ مان هستیم. گام اول را با تمام 
سختی ها و چالش ها در فضای نبردهای 
نابرابر با عزت و  ســربلندی به فرجام 
رســاندیم و زمینه های شــکل گیری 
تمدن نوین اسالمی را فراهم کردیم.« 
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: 
»نظام جمهوری اسالمی ایران الگوی 

عملی و واقعی تمدن اســالمی است. 
جدال چهل  ساله ما با دشمنان بر سر 
همین موضوع است که اگر این مدل 
موفق شود، مرزهای جغرافیایی را پشت 
سر می گذارد.« وی عنوان کرد: »همه 
حــرکات مــا در گام اول حرکت، در 
جهان ناشناخته  بود، بنابراین مسیری 
که طی شد شبیه به یک معجزه بود. 
همه می دانیم هرگز دشــمن راه های 
غلبه بر خودش را بــه ما نمی آموزد، 
پس ما نیازمند علم تولید شــده خود 
هستیم و نمی توانیم برداشتی کپی شده 

از ذهنیت و اندیشه دشمن باشیم.«

وی با بیــان اینکــه غربی ها با 
دستیابی به پیشــرفته ترین علوم در 
مدیریت خود دچار مشــکل هستند، 
تأکید کــرد: »علوم تجربی به  تنهایی 
اما پیشرفت  باشــد،  نمی تواند کافی 
شــگفت انگیز دانش تجربی وقتی در 
دســت انســان های فاقد اخالق قرار 
گرفت، از آن بمب های اتمی به دست 
آمد؛ یعنی علم اگر بدون راهبری الهی 
در دســت جاهالن بیفتد، نتیجه اش 

انهدام سیاره زمین می شود.«
وی گفت: »این قدرتی که امر وز در 
حمایت از انقالب ما شکل گرفته است، 

قدرت نفوذ باورها و ارزش های ماست نه 
قدرت پول و ارعاب. امروز این ارزش های 
ماست که دامنه پیشرفت های علمی را 
معین می کند و به ما اجازه می دهد در 

هر حوزه ای تولید قدرت کنیم.«
سردار سالمی با بیان اینکه وسعت 
هر کشــوری به وســعت قلب و ذهن 
مردمان آن کشور است، گفت: »ما برای 
پیشرفت و قوی شدن باید بدانیم همواره 
باید در مسیر کمال و پیشرفت باشیم. ما 
آموخته ایم که بر پایه ارزش های ثابت و 
روش های متغیر حرکت کنیم. مقاومت 
به معنی پیشرفت در حرکت و شکستن 
اراده دشمن و تحمیل اراده به او است. 
ما باید مدام خاکریزهای علمی را جلو  
ببریم. ما هیچ  چیزی برای پیشرفت و 
الگو شــدن کم  نداریــم، فقط نباید به 
دشمن تکیه کنیم. اگر ما تکیه علمی و 
معرفتی خود را به دشمن بدهیم، ضرر 

خواهیم کرد.«

سردار سالمی در جشنواره امام علی)ع(

باید توسعه دهنده مرزهای دانش باشیم تا قدرتمند شویم
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هفته نامه داخلی
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

  صفحه ۴

انتشــار خبر استعفاي نابهنگام وزیر امور خارجه، چند روزي فضاي سیاسي 
کشور را به خود مشغول کرد. این استعفا که جز هزینه منفعتي براي کشور نداشت، 
خیلي زود از سوی خیراندیشان کشور مدیریت شد و ظریف بار دیگر به محل کار 
خود برگشت؛ اما این رفت وآمد حاوي درس ها و عبرت هایي بود که توجه به آن 

مي تواند از تکرار چنین اقداماتي جلوگیري کند؛
1ـ پذیرش مسئولیت در نظام اسالمي جایگاه خطیري است که تصمیم گیري 
در آن باید مبتني بر خودســازي انقالبــي و عقالنیت و تدبیر و مصلحت صورت 
گیرد. تصمیمات آني و هیجاني در شأن جایگاهي نیست که آثار آن منافع ملي 
کشــور را تحت الشعاع خود قرار دهد. اقدام احساسي ظریف فارغ از آنچه وي به 
آن اعتراض داشت، اقدام قابل قبولي نیست؛ چرا که تنها موجب شد دیدار مهم 
و تاریخي تحت الشعاع اقدام وي قرار گیرد و بیگانگان نیز با بزرگنمایی استعفاي 
وي حضور بشار اسد در ایران را در بایکوت خبري قرار دهند. ظریف مي توانست 
اعتراض خود را به نحوي مدبرانه تر و در زماني مناسب تر دنبال کند؛ چرا که این 
اقدام فضا را براي رشــد شایعات و بهره برداري هاي سیاسي ـ رسانه اي فراهم کرد 

و آثار منفي بر افکار عمومي داشت و سوءتفاهم هاي بسیاري را به همراه آورد.
2ـ احزاب و گروه ها و برخي فعاالن سیاسي نیز در این امتحان چندان سربلند 
بیرون نیامدند. برخي از اصالح طلبان و حامیان ظریف بدون آنکه از بطن ماجرا آگاه 
باشند، ترجیح دادند فرصت را مغتنم شمرده و تهاجم رسانه اي همه جانبه اي را علیه 
رقیب سیاسي خود آغاز کنند. این افراد لبه تیز هجمه هاي خود را به سمت منتقدان 
سیاست خارجي دولت اعتدال بردند و به دروغ استعفاي ظریف را ناشی از فشارهاي 
مخالفان که آنان را تندرو خواندند، دانستند. این در حالي بود که اصل ماجرا در جاي 
دیگري رقم خورده و علت را نه در فشار دیگران که در ناهماهنگي درون دولت باید 
جست وجو کرد. جالب آن است که با مشخص شدن علل ماجرا، کساني که رقباي 
سیاسي خود را متهم مي کردند، حاضر به عذرخواهي از رقیب و خوانندگان نشدند!

3ـ در میان برخي نیروهاي منتقد دولت نیز شاهد افراط در مواجهه با این 
ماجرا بودیم. این جریان که انتقادات جدي به عملکرد دستگاه دیپلماسي در طول 
سال هاي اخیر داشته، از وضعیت پیش آمده بهره برداري کرد و با هجمه همه جانبه 
به شــخص وزیر خارجه حتي از محاکمه وي ســخن به میان آورد. این در حالي 
اســت که چنین تندرویي هایي هیچ گاه مورد تأکید رهبري نبوده و با اعتراضات 
ایشــان همراه بوده است. آخرین نمونه از چنین رویکردي را مي توان در ماجراي 
راه پیمایي 22 بهمن استان البرز و واکنش معظم له به آن ماجرا مشاهده کرد. به 
هر حال انتظار می رود جریان هاي منتقد نیز به طور همه جانبه به رخدادها بنگرند 

و با رادیکال کردن مناقشات در جهت تشدید آن پیش نروند. 
ادامه در صفحه دوم

درس ها و عبرت هاي یک استعفا

برگزاری جلســه های نقد و 
سنت های  از  یکی  کتاب  بررسی 
حسنه ای است که به تازگی مرکز 
فرهنگی ـ رسانه ای صبا آغاز کرده 
است و در این راستا در جلسه ای 
نویسندگان و مشاوران  با حضور 
کتاب دو جلدی »جنگ تمام عیار 
اقتصادی« که به تازگی پژوهشگاه 
امام صادق)ع( منتشر کرده است، 

برگزار شد. 
به گزارش خبرنــگار ما، در این 
مراسم که با توضیحات دکتر سیامک 
باقری درباره ضــرورت ورود بیش از 
پیش به حوزه های اقتصادی و تبیین 
توطئه هــای دشــمن در ایــن حوزه 
آغاز شد، حجت االسالم محمدمهدی 
ســپهر به عنــوان سرپرســت گروه 
نویســندگان درباره کتــاب »جنگ 
تمام عیار اقتصادی« گفت، این کتاب 
اولین مجموعه ای است که به صورت 
گروهی و با همت جمعی از نویسندگان 
و مشاوره استادان تدوین شده است. 
وی در ادامه پرداختن به موضوع جنگ 
اقتصادی را ضروری دانســت و تاکید 

کرد که باید در این نشست ابعاد این 
جنگ برای مردم به صورت منطقی و 
اقناعی تبیین شــود. سپهر افزود: »ما 
در این دو جلــد افزون بر اینکه ابعاد 
این جنگ را بررسی کردیم، به نحوه 
مواجهه بــا این جنگ و راه های غلبه 
بر دشــمن در میدان جنگ تمام عیار 
اقتصادی را نیز شرح دادیم و بحمداهلل  
در بررسی های علمی این مجلد نمره 
بســیار باالیی را گرفته اســت.« علی 
قاسمی، از کارشناسان ارشد اقتصادی 
نیز بــا تأکید بر اینکــه پرداختن به 
جنــگ تمام عیار اقتصــادی یکی از 
نیازهای حتمی کشــور در این برهه 
اســت، به عنوان منتقد کتاب گفت: 

»در ایــن اثر، جنگ اقتصادی تنها به 
تحریم ها محدود شده و از ابعاد دیگر 
این جنگ تمام عیار غفلت شده است، 
در حالی کــه ترامپ برای این جنگ 
یک  استراتژی جامعی دارد و در تعریف 
اقدامات ضد ایرانی اش گفته است، ما 
جنگ تمام عیار و خردکننده ای برای 
بازگرداندن ایران به میز مذاکره بدون 

پیش شرط آغاز کرد ه ایم.«
در ادامه دکتر مهدیار اسماعیلی 
هم در مقام منتقد، با تمجید از رویکرد 
و سوگیری  پژوهشگاه امام صادق)ع( 
در انجام کارهای فکری و انتشار کتب 
و ستودن این شــجاعت که تالیفات 
خود را نیز به نقد می گذارد، ورود این 

پژوهشگاه به موضوع جنگ تمام عیار 
اقتصادی را قابل توجه دانست و از آن 

به مثابه یک صف شکنی یاد کرد. 
این استاد دانشگاه امام حسین)ع( 
در ادامــه با اشــاره بــه رویکردهای 
فرهنگی کتاب با صحیح دانستن این 
مسئله که انقالب اسالمی و گفتمان 
آن موجب دشمنی ها علیه ملت ایران 
شده است، افزود: »عالوه بر این مسئله، 
شرایط جغرافیایی، ســابقه  تاریخی 
ملت ایران و توانایی ها و اســتعدادها 
و منابع گســترده ایران اســالمی نیز 
بر این دشــمنی ها افزوده و حتی اگر 
از گفتمان انقالب اســالمی هم عبور 
کنیم، بــه معنای این نخواهد بود که 
دشمنی ها با ایران تمام خواهد شد.«

دکتر باقی نصرآبادی دبیر فرهنگی 
کتاب »جنگ تمــام عیار اقتصادی« 
هم با اشــاره به نقش  فرهنگ انقالب 
اسالمی در شکل گیری جنگ اقتصادی 
و با استناد به سخنان امام خمینی)ره( 
و شهید استاد مطهری گفت: دشمنی 
آمریکا با ما به خاطر سیلی است که از 

اسالم خورده اند.

با همکاری پژوهشگاه امام صادق)ع( و مرکز فرهنگی ـ رسانه ای صبا

»جنگ تمام عیار اقتصادی« به نقد گذاشته شد

پیام ها و پیامدهای
یک سفر تاریخی

سفر بســیار کوتاه بود؛ ولی پس از انتشار خبر آن، به 
ســرعت در صدر اخبار و تحلیل رسانه ها و محافل سیاسی 
جهان و منطقه قرار گرفت. حاشیه های پدید آمده، نتوانست 
این ســفر و اهمیت آن را تحت تأثیر قرار دهد. به طور قطع 
آثار و پیامدهای سفر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به تهران 
و دیدار با امام خامنه ای)مدظله العالی( در حوزه های گوناگون 
راهبردی روز به روز آشکارتر خواهد شد. مهم ترین پیام ها و 

پیامدهای این سفر به اختصار عبارت است از:
1 ـ این سفر اعالن جشــن پیروزی جبهه مقاومت بر 
دشمنانش طی یک نبرد طاقت فرسا در سال های اخیر بود. 
جبهه غربی ـ عبری و عربی در چند ســال گذشته،  بسیار 
هزینه کرد و از همه ابزارها و روش ها و از جمله تروریسم به 
سبک داعش  استفاده کرد تا به یک هدف راهبردی دست 
یابد. فروریختن محور و جبهه مقاومت، هدف راهبردی تعریف 
شده از سوی بحران آفرینان در سوریه بود. جمله کوتاه »بشار 
باید برود« اسم رمز جبهه حامی تروریسم بود. صهیونیست ها 
با قطعی پنداشتن ســقوط اسد،  از آن به منزله بزرگ ترین 
شکست اســتراتژیک برای حزب اهلل لبنان یاد کرده،  برای 
جبران شکست خود جنگ ۳۳ روزه از حزب اهلل از یک سو و 
باال بردن ضریب امنیتی خود در آینده از دیگر سو، هرچه در 
توان داشتند در راستای عمق بخشی به بحران در سوریه به 
کار گرفتند؛ اما در این سوی ماجرا،  جمهوری اسالمی به مثابه 
حامی و پشتیبان اصلی جبهه مقاومت،  با تحلیلی درست از 
بحران سوریه و اهداف پنهان و آشکار بحران آفرینان در آن 
کشور،  در یک جمله کوتاه،  سیاست خود را اعالم کرد و آن 
اینکه،  «بشار اسد باید بماند« و در آینده،  استمرار حضورش در 
قدرت را مردم سوریه مشخص خواهند کرد. این سفر نتیجه و 
پایان یک رویارویی بین دو جریان فکری و دو جبهه را اعالم 
کرد. این سفر به جهانیان پیام داد که  مقاومت پیروز میدان 

یک نبرد جهانی شد. 
ادامه در همین صفحه

میالد با سعادت
حضرت امام محمد باقر)ع(
مبارک باد



   امین پناهی/ پس از گذشــت هشــت 
ســال از وقوع یک جنگ ویرانگر در خاک سوریه 
کــه با پشــتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیســتی و 
ســرمایه گذاری هنگفت عربستان اتفاق افتاد و در 
مقابل ایران و روسیه بودند که پشت دولت قانونی 
و ملت ســوریه را خالی نکردند و حاال پس از آنکه 
دیگر پرونده داعش در منطقه به طور رسمی بسته 
شده، بشــار اسد، رئیس جمهور ســوریه به تهران 
ســفر کرده و با رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور 

کشورمان دیدار کرد.
خبر دیدار ناگهانی رئیس جمهور ســوریه با 
رهبر معظم انقالب اســالمی بازتاب های فراوانی را 
در رسانه های بین المللی داشت که در این گزارش 

تالش می کنیم به برخی از آنها اشاره کنیم.
سیلی محکم به طرح غربی و آمریکایی

رسانه های سوریه و لبنان در میان کشورهای 
عربی بیشــترین توجه را به این خبر از خود نشان 

دادند و شرح آن را مبسوط منتشر کردند.
»سانا« خبرگزاری رسمی سوریه در گزارش 
خــود نوشــت: »]آیــت اهلل[ ســیدعلی خامنه ای 
موفقیت های علیه تروریســم را به رئیس جمهور و 
ملت سوریه و ارتش و نیروهای مسلح تبریگ گفت 
و افزود این پیروزی ها ســیلی محکم به طرح غربی 
و آمریکایی در منطقه زده اســت و در مرحله آتی 
شاید واکنشی از خود نشان دهند؛ لذا باید احتیاط 
کامل داشت. ]آیت اهلل[ سیدعلی خامنه ای بر استمرار 
ایستادن کشــورش در کنار سوریه تا دستیابی به 
بهبودی کامل و نابودی نهایی تروریسم تأکید کرد و 
افزود سوریه و ایران عمق راهبردی یکدیگر هستند.«
در ادامه این گزارش آمده اســت: »بشار اسد 
گفت روابط برادرانه و مستحکم بین دو ملت عامل 
اصلــی برای پایداری دو کشــور در مقابل نقشــه 
کشورهای متخاصم است.« سانا همچنین به تبریک 
بشار اسد به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب 

اسالمی ایران اشاره کرده است.
روزنامه »الثوره آنالین« ســوریه نیز به نقل 
از اسد نوشــت، پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل 
جمهوری اسالمی ایران در چهل سال گذشته الگو 
و نمونه ای برای ایجاد یک کشــور قدرتمند است 
کــه می تواند از منافع ملت خــود در برابر دخالت 
قدرت های خارجی حراست کرده و مواضع اصولی و 
عادالنه ای در ارتباط با ملت های منطقه و موضوعات 

مختلف اتخاذ کند.
»المنار« پیش از پخش مشروح، این دیدار را به 
صورت فوری و زیرنویس اعالم کرد و در ادامه پخش 
خبــر نیز در این زمینه بــا خبرنگار خود در تهران 
گفت و گو کرد. المنــار همچنین با اختصاص دادن 
بخش های گوناگون برنامه های خبری و تحلیلی خود 
به این سفر تاریخی، تصویری از دیدار رهبر معظم 
انقالب و بشار اسد را بر روی پایگاه اینترنتی خود قرار 
داد و گزارش خود را با این تیتر منتشر کرد: »امام 
خامنه ای به این گرمی از بشار اسد استقبال کرد.«

عمق راهبردی ایران و سوریه
خبرگــزاری »صدای افغان« نیز گزارش این 
دیدار را با تیتر »بشــار اســد در تهران؛ پیروزی 

مقاومت بر تروریسم« منتشر کرد. در این گزارش 
آمده است: »سفر رئیس جمهور سوریه به ایران، هم 
برای ایران به عنوان محور و رهبر مقاومت اسالمی 
در منطقه و هم برای دولت سوریه، اهمیت زیادی 
دارد. ایران دومین مقصد ســفر خارجی بشار اسد 
پس از آغاز بحران و جنگ در این کشور محسوب 
می شــود و این نشــان دهنده آن است که دولت 
سوریه بر اوضاع مسلط شده و اکنون که این کشور 
در مســیر آزادی کامل از سیطره تروریست های 
تکفیری و تجاوز خارجی قرار دارد، زمان به کارگیری 
دیپلماســی مدیریت پسابحران اســت تا جایگاه 
شایسته سوریه در معادالت منطقه ای و مناسبات 

بین المللی بار دیگر احیا شود.«
خبرگزاری »تایمز اسرائیل« هم خبر این سفر 
را این گونه تیتر کرد: »دیدار بشار اسد با ]آیت اهلل[ 
علی خامنه ای در ســفری بی ســابقه به تهران«. 
در گزارش این پایگاه خبری آمده اســت: »رهبر 
جمهوری اســالمی در این دیدار ایران و سوریه را 
»عمق راهبردی« یکدیگر خواند و افزود هویت و 
قدرت جریان مقاومت وابسته به این ارتباط مستمر 
و راهبردی است، بر این اساس دشمنان نخواهند 
توانست نقشــه های خود را عملیاتی کنند.« وی 

همچنین خطاب به بشار اسد گفت، او »به قهرمان 
جهان عرب تبدیل« شده و »مقاومت در منطقه به 

 وسیله« او قدرت و آبروی بیشتری یافت.«
روزنامــه »معاریــو« در  پایــگاه خبــری 
برجســته ترین عنوان خبری خود نوشت: »بشار 
اسد در سفر به تهران بر تداوم همکاری بین ایران 

و سوریه تأکید کرد.«
پایگاه اینترنتی شــبکه 13 تلویزیون رژیم 
صهیونیستی نیز نوشت: »اسد برای اولین بار پس 
از آغاز جنگ داخلی سوریه، به ایران سفر کرد و از 

کمک های این کشور به خود تشکر کرد.«
»یورو نیوز« هم در گزارش خود به بخشــی 
از سخنان رهبر معظم انقالب خطاب به بشار اسد 
اشاره کرد و نوشت: »جناب عالی با ایستادگی که 

از خود نشان دادید، به قهرمان جهان عرب تبدیل 
شــدید و مقاومت در منطقه به  وسیله شما قدرت 
و آبروی بیشــتری یافــت.« در پایان این گزارش 
آمده است: »آقای اسد تأکید کرد، در حال حاضر 
»برخالف نظر آمریکا و عربستان سعودی« تمامی 
اقلیت های قومی و مذهبی با دولت همراه شده اند.«

به وقت تشکر
اما یکی از نکات این سفر که بیشتر رسانه ها 
به آن توجه کردند، حضور سرلشــکر سلیمانی در 
دیدار رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور سوریه بود. 
یکی از تحلیلگران، سفر محرمانه و تنهایی بشار اسد 
به ایران حتی بدون حضور مترجم را نشان دهنده 

عمق اتحاد دو کشور دانست.
شبکه »الجزیره« با تیتر »به وقت تشکر؛ اسد 
در محضر آیت اهلل خامنه ای در تهران« خبر این سفر 
را پوشــش داد. این شبکه در ادامه در چند نوبت 
از برنامه های خبری و تحلیلی خود، جزئیات دیدار 
رئیس جمهور سوریه با رهبر معظم انقالب و حسن 

روحانی، رئیس جمهور ایران را بازتاب داد.
اما این سفر در زمانی که قرار است نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی به روســیه سفر کند تا درباره 
حضور یا عدم حضور ایران در سوریه گفت وگو کند، 

بسیار حائز اهمیت بود. هر چند برخی شبکه های 
معاند جمهوری اسالمی ایران سعی کردند به بهانه 
پوشش خبر استعفای ظریف، از پوشش خبر مهم تر 
که خبر این دیدار مهم بود سر باز بزنند، اما بسیاری 
از خبرگزاری ها و شبکه ها در این باره گفت وگو و 

تحلیل کردند.
روزنامه »االخبار« لبنان در گزارشــی تحت 
عنوان »اســد در تهران؛ اول ائتالف مان« نوشت: 
»سفر بشار اســد، رئیس جمهور سوریه به تهران 
و دیــدار با مقامــات عالی رتبه ایــران و در رأس 
آنها رهبر انقالب اســالمی ایران حامل پیام های 
متعددی اســت که همه آنهــا را می توان در این 
جملــه رهبری ایران که گفــت؛ »هویت و قدرت 
مقاومت بر ائتالف استراتژیک سوریه و ایران تکیه 

دارد«، خالصه کرد.«
در این گزارش آمده است: »چند هفته پس از 
امضای تفاهم نامه استراتژیک میان ایران و سوریه در 
راستای روابط اقتصادی میان دو کشور، بشار اسد، 
رئیس جمهور ســوریه دوشنبه در سفری از پیش 
اعالم نشــده به تهران رفت و دیدارهایی جداگانه 
با آیت اهلل خامنه ای، رهبر ایران و حســن روحانی، 
رئیس جمهور ایران داشت که نکته قابل توجه در 
هر دو دیدار حضور سردار سلیمانی، فرمانده سپاه 

قدس بود.«
»االخبــار« در ادامه نوشــت: »چه بســا از 
مهم ترین مســائلی که در این ســفر در راستای 
همکاری های استراتژیک به آن پرداخته شد، موضع 
مشترک دو طرف در مخالفت با طرح های آمریکا 
در سوریه است؛ چالشی که هر دو کشور در تمامی 
ســطوح سیاســی و میدانی با آن روبه رو هستند. 
رهبری ایران اعالم کرد که رمز پیروزی ســوریه 
و شکســت دادن آمریکا و مزدوران منطقه ای آن، 
رئیس جمهور و مردم سوریه و مقاومت آنان است.«

تاج گذاری پیروزی مقاومت!
پایگاه خبری »النشــره« لبنان در تحلیلی 
تحت عنوان »ســفر اســد به ایــران؛ تاج گذاری 
پیروزی مقاومت و شکســت اهداف تروریست ها« 
با مهم توصیف کردن این ســفر به تهران در این 
مرحله حساس نوشت: »این سفر ضربه ای دردناک 
به ائتالف آمریکایی ـ صهیونیستی ـ ارتجاعی عربی 
وارد کــرد و یکی از اهداف مهم این ائتالف که از 
بین بردن ائتالف ایرانی ـ سوری از طریق تروریسم 

بود را شکست داد.«
در ایــن تحلیل آمده اســت که ســوریه 
عمق اســتراتژیک ایران است و ایران نیز عمق 
اســتراتژیک سوریه و این دو کشور، یعنی ایران 
و ســوریه عمق استراتژیک مقاومت فلسطین و 
لبنان را تشــکیل می دهند و بــا طرح آمریکا و 
صهیونیست ها برای از بین بردن قضیه فلسطین 

مقابله می کنند.
»اسپوتنیک« هم در گزارشی تحلیلی با تیتر 
»ابرها نمی توانند آفتاب تابان را مخفی کنند«، 
نوشــت: »با وجود اینکه برخی از رســانه های 
بین المللی تالش داشتند اهمیت سفر پرزیدنت 
بشار االســد به تهران را به نوعی کم رنگ جلوه 
دهنــد، اما به هر حال حضــور رئیس جمهوری 
سوریه را می توان بزرگ ترین اتفاقی دانست که 
چند روز گذشته در منطقه و حتی جهان پیش 

آمده است.«
در ادامــه این گزارش آمده اســت: »دیگر 
بر کســی پوشیده نیست که نیروی قدس سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی موفق شد آقای بشار 
اسد را به تهران منتقل کند و سپس به سالمت 
به دمشــق برســاند و هیچ کس تا پس از تمام 
شدن ماجرا متوجه نشود. شاید بسیاری متوجه 
این ماجرا نباشند، اما این ماجرا به نوعی اقتدار 
جمهوری اســالمی ایران در منطقه ای را نشان 
می دهد که تقریباً همه ســازمان های جاسوسی 

دنیا به شدت در آن فعال هستند.«

سیاست
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 بانک هایی که ادغام می شوند

بر اساس مصوبات شورای پول 
و اعتبار و شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی)سران سه قوه( در ارتباط 
با ادغام بانک ها و مؤسســه اعتباری 
وابســته به نیروهای مسلح در بانک 
ســپه، بانک مرکزی اعالم کرده که 
»این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب 
مشــتریان،  برای  اطمینان بخش  و 
سپرده گذاران، سهامداران، کارکنان 
و دیگر ذی نفعان مد نظر قرار گرفته 
و پس از انجام بررسی های کارشناسی 
گســترده بــا حضــور نمایندگان 
دستگاه های ذی ربط، برنامه ای جامع، 
هماهنگ و مؤثر در مســیر اصالح 
نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار 
پول تدوین شــده اســت. بر اساس 
این گزارش، با هدف متمرکز کردن 
توانمندی و ظرفیت  بانک های انصار، 
قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد 
و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک 
بانک واحــد باثبات و کارآمدتر و به 
منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده 
نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک ها 
و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک 
سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی 
و یکی از بانک هــای معتبر دولتی 
در عرصه بانکداری کشورمان ادغام 

می شوند.«
آقای ظریف احیا شد

سیاسی  فعال  ناصری،  عبد اهلل 
اصالح طلب و عضو شورای مشورتی 
رئیس دولت اصالحات در گفت وگو با 
روزنامه آرمان گفته است: »موقعیت 
اجتماعــی و مدنــی آقــای ظریف 
تحلیــل رفته بــود، اما ایــن اتفاق 
]استعفا[ وی را دوباره به اوج رساند 
و طبیعتــاً می تواند آینــده او را نیز 
در عرصــه ملی و بین المللی تقویت 
کنــد. آقــای زنگنه نیــز از همین 
جنس اســت.« شاید بتوان در پس 
پرده اظهارات این مشــاور خاتمی 
که سعی کرده استعفای پرخسارت 
ظریــف را هم به منتقــدان دولت 
ربط دهــد، به این موضوع رســید 
که اســاس ایــن رفت وآمد عجیب 
اینستاگرامی یک بازی سیاسی بوده 
اســت؛ چرا که ناصری معتقد است 
این اســتعفا موقعیت تحلیل رفته 
ظریف و همچنین اعتبار از دســت 
رفتــه وزارت خارجــه را برگرداند. 
جالب تر آنکــه، ناصری وضع زنگنه 
را هم شبیه به وضع ظریف می داند، 
پس بایــد منتظر بازی اســتعفای 
 قهرمانانه ژنــرال ناکارآمد نفتی هم

 بود!
مسابقه در حمله!

اصالح طلبــان طی 2۰ ســال 
گذشته یکی از عمده ترین فعالیت های 
سیاسی شان حمله به شورای نگهبان 
بــوده اســت. این در حالی اســت 
کــه محمود احمدی نــژاد نیز چند 
وقتی اســت که حمله به شــورای 
نگهبــان را آغاز کرده اســت. نکته 
عجیب اینجاســت که اصالح طلبان 
در رسانه های شــان بــرای اینکه از 
احمدی نژاد کم نیاورند! به خوانندگان 
خود، تذکر می دهند که آنها بسیار 
زودتــر از رئیس جمهور ســابق به 
می کردند.  حمله  نگهبان  شــورای 
روزنامه اعتماد طی گزارشی نوشته 
اســت: اصالح طلبــان، منتقــدان 
قدیمي تر نظارت استصوابي هستند. 
آنها برخالف محمود احمدي نژاد که 
در اولیــن رد صالحیت از شــوراي 
نگهبــان روي برگرداند، چه زماني 
که رد صالحیت شــدند، چه زماني 
که صالحیت شــان احراز شــده از 
براي  رســانه اي  تریبون هاي  اندک 
بیان اعتراض شان به این نوع نظارت 
اســتفاده کرده  و پیشنهادهای  شان 
مطــرح زمینــه  یــن  ا در  ا   ر

 کرده اند.

ما ناکارآمدیم؟!
ضمن  رحیم پورازغدی  حسن 
اشــاره بــه کارآمدی نظــام گفت: 
»مســلماً اگر نظام ما ناکارآمد بود 
باید 1۰ بار ســقوط می کردیم، این 
نظام اگــر کارآمد نبود با وجود این 
همه مشــکالت داخلــی و خارجی 
نمی توانســت آمار افتخارآمیز ارائه 
بدهــد، آمار شــگفت انگیزی وجود 
دارد، در  پیشرفت های مادی، انقالب 
اسالمی رکورد زد و تعداد دانشجویان 
پس از انقالب بسیار زیاد شد.« عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
»ما اآلن برای 1۰، 2۰ حکومت کادر 
داریم، اول انقالب زمانی که رجایی و 
بهشتی شهید شدند امام فرمود که 
مــا یار کم نداریم، اما آن زمان افراد 
کارآمد نداشــتیم که دانشگاهی و 

تحصیلکرده باشند.«

ابراهیم اصغرزاده با تأکید بر اینکه مهم ترین دستاورد دولت که قابل دفاع بود، مسئله برجام بود که اآلن به یک وصله ناجور بدل شده است، گفت: دولت روحاني چون 
اولویت خود را حل مسئله هسته اي و برجام گذاشت، با خروج آمریکا اقتصاد و سیاست خارجي متالطم شده و دولت به لحاظ سیاست داخلي و خارجي چون براي تحقق 

اهداف خود پشتوانه کافي ندارد، تداوم این شرایط موجب فرسایش دولت شده و باعث مي شود هر فردي خود را صاحب نظر بداند.

 وصله ناجور 
برجام

روی خط خبر

 مسئولیت فرار!
نکته: روزی شــاگردی به استاد خویش گفت: اســتاد می خواهم یکی از مهم ترین 
خصایص انسان ها را به من بیاموزی؟ استاد گفت: واقعاً می خواهی آن را فرا گیری؟ شاگرد 
گفت: بله، با کمال میل. استاد گفت: پس آماده شو با هم به جایی برویم. شاگرد قبول کرد. 
استاد شاگرد جوانش را به پارکی که در آن کودکان مشغول بازی بودند، برد. استاد گفت:...

خوب به مکالمات بین کودکان گوش کن. 
مکالمات بین کودکان به این صورت بود:

ـ االن نوبت من است که فرار کنم و تو باید دنبال من بدوی.
ـ نخیر اآلن نوبت توست که دنبالم بدوی.
ـ اصاًل چرا من هیچ وقت نباید فرار کنم؟

و حرف هایی از این قبیل...
استاد ادامه داد: همان طور که شنیدی تمام این کودکان طالب آن بودند که از دست 
دیگری فرار کنند. انسان نیز این گونه است و هیچ گاه حاضر نیست با شرایط موجود روبه رو 
شــود و دائم در تالش اســت از حقایق و واقعیات زندگی خود فرار کند و هرگز کاری برای 
بهبود زندگی خود انجام نمی دهد. تو از من خواســتی یکی از مهم ترین ویژگی های انسان 

را برای تو بگویم و من آن را در چند کالم خالصه می کنم؛ تالش برای فرار از زندگی.
نظر: در موضوعات سیاسی هم همین موضوعات و فرارهای بچه گانه حکم فرما 
است. یک مسئول سال ها یک سازمان را برعهده می گیرد؛ اما هنگامی که به دلیل 
بی لیاقتی برکنار می شود، شروع می کند به انتقاد از دیگرانی که مسئولیت گرفته اند 
و به جای او کار می کنند. در همین حال فردی که جای مســئول قبلی به سر کار 
می آید، به مسئول سابق حمله می کند؛ یعنی این بازی فرار همچنان ادامه می یابد، 
گویا قرار نیست که با شرایط به صورت جدی مواجه شوند و مشکالت را حل کنند. 

گویا مسئولیت فرار و دنبال هم دویدن را گرفته اند.

نکته و نظر

در  لبنان  »النشره«  خبری  پایگاه 
به  اسد  عنوان »سفر  تحلیلی تحت 
ایران؛ تاج گذاری پیروزی مقاومت و 
شکست اهداف تروریست ها« با مهم 
توصیف کردن این سفر به تهران در 
این مرحله حساس نوشت: »این سفر 
ضربه ای دردناک به ائتالف آمریکایی ـ 
وارد  عربی  ارتجاعی  صهیونیستی ـ 
کرد و یکی از اهداف مهم این ائتالف 
که از بین بردن ائتالف ایرانی ـ سوری 
از طریق تروریسم بود را شکست داد.

سوریه عمق استراتژیک ایران است 
و ایران نیز عمق استراتژیک سوریه 
و این دو کشور، یعنی ایران و سوریه 
عمق استراتژیک مقاومت فلسطین و 

لبنان را تشکیل می دهند.« 

»اسپوتنیک« در گزارشی تحلیلی 
با تیتر »ابرهــا نمی توانند آفتاب 
نوشــت:  کنند«،  را مخفی  تابان 
نیست  پوشیده  بر کســی  دیگر 
که نیروی قدس ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی موفق شد آقای 
بشار اسد را به تهران منتقل کند و 
سپس به سالمت به دمشق برساند 
و هیچ کس تا پس از تمام شــدن 
ماجرا متوجه نشود. شاید بسیاری 
متوجه این ماجرا نباشند، اما این 
ماجرا به نوعــی اقتدار جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه ای را نشان 
می دهد که تقریباً همه سازمان های 
جاسوسی دنیا به شدت در آن فعال 

هستند.
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بهترین طرح
حداد عــادل با تأکید بــه اینکه بیانیه 
رهبری یک جهش به سوی آینده است، تصریح 
کرد: »خوب است درنگی داشته باشیم و بدانیم 
کســی که این بیانیه را نوشــته، چه تجربه و 
دوراندیشی داشته اســت. ایشان دست کم از 
شصت سال تجربه برای تحقق اندیشه انقالب 
اسالمی برخوردارند. مهندس بازرگان می گوید 
از نخبگان و متفکرانی که فکر اســالمی دارند، 
خواســتیم تا طرحی برای جهان بینی اسالمی 
ارائه دهند. طرح های متعددی آمد و بین آنها 
بهترین طرح، طرح آقا سیدعلی خامنه ای بود.«

رفتار مشکوک
محمد دهقان، عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی 
گفت: »یک جریانی در درون دولت رفتار عجیبی دارد که نمی توان به ســادگی 
از کنار این رفتار عبور کرد. ما ماه ها در چین و هند ســفیر نداشــتیم و روابط 
گرمــی را که بین ایران با چین و هند و برخی دیگر از کشــورها بود، به روابط 
بســیار سرد تبدیل کردند. در کنار این مســئله آقایان راه عقب نشینی در برابر 
اروپا و آمریکا را در پیش گرفته اند که مجموعه این رفتار و رویه سیاســتمداران 
دولتــی از یک وضعیت عادی حکایت نمی کنــد. اینها یک پازل جامعی را اجرا 
کردند و روابط ما را با کشــورهای منطقه ای و فرامنطقه ای و شــرکای ســنتی 
دچار خدشــه کردند و از سوی ظرفیت های کشور را به سمت تعطیلی بردند و 
 در مقابل اروپا و آمریکا عقب نشــینی کردند و باز هم می گویند که عقب نشینی

 کنیم.«

اخبار ویژه
درخواست همه پرسی!

روزنامه هــای زنجیره ای اصالح طلب در اقدامی هماهنگ و از پیش طراحی 
شده، با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم نهایی جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
درخواست کردند، این لوایح به همه پرسی گذاشته شود. این درخواست عوامانه 
زنجیره ای ها پیش از آنکه نشان دهنده آن باشد که اصالح طلبان هنوز نتوانسته اند 
منافع و مصالح کشور را به درستی لمس کنند، حاکی از آن است که نویسندگان 
این مطالب با ابتدایی ترین پایه های حقوقی و اصول قانون اساسی بیگانه هستند؛ 
چراکه طبق اصول 94 و 99 قانون اساســی کشور، اجرا، محتوا و نتایج هرگونه 
همه پرســی باید به تأیید شورای نگهبان برسد. نکته جالب توجه این است که 
شــورای نگهبان پیش از این بارها نظر منفی خود درباره لوایح FATF را اعالم 
کرده است و طبیعتاً برگزاری همه پرسی در این مسئله نتیجه مدنظر اصالح طلبان 

را به دنبال نخواهد داشت.

مانیفست اقتصاد مقاومتی در دهه پنجم انقالب

پس از برگزاری باشــکوه و غرورآفرین چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی، رهبر معظم انقالب با صدور بیانیه گام دوم، مانیفست ورود به دهه 
پنجم انقالب را طی هفت فصل ترســیم کردند. در فصل ســوم این بیانیه به 
مســئله اقتصاد اشاره  شده و آمده است: مهم ترین عیوب اقتصاد، وابستگی به 
نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه 
به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی 
کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام، بی ثباتی سیاست های اجرایی 
اقتصاد و رعایت نکردن اولویت ها و وجود هزینه های زائد و حتی مســرفانه در 
بخش هایی از دستگاه های حکومتی است. نتیجه اینها مشکالت زندگی مردم 
از قبیل بیکاری جوان ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است. راه حل 
این مشــکالت، سیاست های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه های اجرایی 
برای همه بخش های آن تهیه و باقدرت و نشــاط کاری و احساس مسئولیت، 
در دولت هــا پیگیری و اقدام شــود. نکته ای که در بیانیــه گام دوم از جایگاه 
بســیار مهمی در حوزه اقتصاد برخوردار است، بهره برداری از ظرفیت جوانان 
برای پیشــرفت و بهبود اوضاع معیشتی و رفاهی کشور است. غرب با بمباران 
تبلیغاتی می کوشد از ظرفیت جوانان کشور برای تخریب ایران اسالمی استفاده 
کند و با ترویج تجمل گرایی، آنها را به سمت کسب سودهای حداکثری از طرق 
نامشــروع و غیرقانونی تشــویق کند. تا زمان از دست نرفته باید این موانع را 
برطرف کرد و زمینه بهره برداری از توان آنان را به  صورت نظام مند فراهم کرد. 
در این زمینه نمونه های بســیار موفقی هم وجود دارد که اردوهای جهادی از 
آن جمله است. این اردوها را باید به تمام حوزه های اقتصادی تعمیم داد و از 
ظرفیت میلیونی جوانان برای ارتقای ســطح معیشت، هم در صنعت و هم در 
کشــاورزی بهره جست. پذیرفته نیست که کشور ما با برخورداری از طبیعت 
چهار فصل و میلیون ها جوان آماده  به  کار، برای تأمین مایحتاج اساسی خود 
به خارج وابســته باشــد و امنیت غذایی کشور در معرض تهدید قرار گیرد. از 
ســویی، ضرورت دارد که پویشی برای ورود مدیران جوان به عرصه های کالن 
صورت گیرد و مدیران فرســوده، کم رمق و خســته، جای خود را به جوانان 
خوشفکر، بانشــاط، باانگیزه، جهادی و انقالبی بدهند تا با حداکثر سرعت به 
سمت قله های اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم. متأسفانه برخی عامدانه از ورود 
مدیران جهادی و جوان به حوزه اقتصاد جلوگیری می کنند، چون منافع آنها 
به خطر می افتد. وقتی هم به این جماعت گفته می شود که یکی از علت های 
اساســی اقتصاد کم رمق و فرسوده، مدیران فاسد و فرسوده هستند، تقصیر را 
به گردن تحریم ها می اندازند، در حالی  که بر اســاس برآوردهای کارشناسی 
شده، تحریم ها حداکثر 3۰ درصد در وضعیت موجود اثر داشته اند و مابقی به 
مدیریت های بی کفایت و ناالیق بازمی گردد. نکته دیگر اینکه گام نهادن به دهه 
پنجم انقالب، به مفهوم بیمه شدن قطعی و مسلم آن است؛ بنابراین نباید از 

برخورد قاطع با ریشه های فساد واهمه داشت.
اگر امنیت اقتصادی که یکی از مطالبات مهم رهبر حکیم انقالب است، 
از طریق خشــکاندن ریشه های فســاد در سرچشمه ها شکل نگیرد، صاحبان 
کســب وکار و تولیدکنندگان کوچک و متوســط انگیزه خود را برای ادامه راه 
از دســت خواهند داد؛ چرا که مفسدان را می بینند که با خیال راحت و بدون 
واهمه از پیگرد قانونی، به کسب ثروت های کثیف ادامه می دهند و پول روی 
پول می گذارند. افزون بر این، مبارزه بی امان با فساد، چنان تأثیری دارد که در 
صورت متوقف کردن آن، افراد و ســازمان های آلوده، طول و عرض اقتصاد را 
درمی نوردند و تجار و تولیدکنندگان پاکدست را تحت تأثیر خود قرار می دهند. 
سؤال این است که پشت پرده فعال سازی نشدن ظرفیت های کشور چیست 
و چرا برخی اصرار دارند به  جای توجه به توانایی های بکر و بعضاً دست نخورده، 
به غرب که مســبب مصائب بزرگی در دهه های اخیر بوده است، تکیه کنیم؟ 
آیا این امر، نشــانی دادن به حریف کینه توز و بدخواه و باال بردن دست ها در 

مقابل دشمن نیست؟

یادداشت

با حضور مدیرعامل بانک انصار، نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان      
رهبری، فرمانده سپاه نینوای استان گلستان، علمای اهل سنت و شیعه، همایش گفتمان 

وحدت برگزار و نخستین شعبه وحدت بانک انصار در این استان افتتاح شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات، در طلیعه دهه پنجم انقالب اســالمی، بانک 
انصار در ادامه راهبرد کالن خود مبنی بر شــفافیت و رعایت کامل موازین شــرعی و با همکاری 
علمای شیعه و اهل سنت اقدام به راه اندازی شعب وحدت در استان گلستان کرد تا از این طریق 
مطابق با فتاوای شرعی علمای این حوزه و تطبیق آن با قوانین بانکی کشور، فضا را برای دریافت 
تسهیالت و خدمات بانکی برای هموطنان اهل سنت به ویژه جوانان این استان والیتمدار فراهم کند.
 مدیرعامل بانک انصار در همایش گفتمان وحدت؛ بانکداری اسالمی و اقتصاد مقاومتی و آیین 
افتتاح شعبه وحدت گنبد کاووس، با اشاره به اینکه بانک انصار یک بانک مردم پایه و با محوریت 
خدمت بی منت به همه مردم اعم از اقوام، مذاهب و اقشار مختلف است، گفت: »توسعه خدمات 

به مردم بزرگوار اهل سنت کشور یکی از محورهای سند تحول بانک انصار است.«
دکتر ابراهیمی، انطباق نیازهای مردم با موازین شرعی و توسعه خدمات به اقشار مختلف مردم 
را رسالت بانک انصار دانست و در کنار شفافیت، خدمت رسانی، توسعه و تعمیق امور قرض الحسنه 
و عمق بخشی فنی بانک در کنار حفظ منافع سهامداران را از مؤلفه های راهبردی حرکت در مسیر 

ارتقای ویژگی های بانک انصار در تراز انقالب اسالمی برشمرد.
وی با تأکید بر اینکه، بانک انصار با راه اندازی قرارگاه محرومیت زدایی تاکنون توانسته خدمات 
بسیار خوبی را به مردم شریف ایران اسالمی ارائه دهد، افزود: »ساخت مدارس، درمانگاه های کوچک، 
خانه های بهداشت، شبکه های آبرسانی ، تأمین جهیزیه و... در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 
و راه اندازی صندوق های مردم پایه که در اســتان گلســتان به صورت الگو در حال اجراست، تنها 

گوشه ای از خدمات بی منت به مردم است.«

راه اندازی نخستین شعبه وحدت بانک انصار در استان گلستان 

فراخوان
 ضرورت توجه به سبک زندگی در کنار آموزش

به منظور ارائه نظرات پیشــنهادی دانشگاهیان و پژوهشگران برای تکمیل 
و ارتقای الگوی اســالمی ـ ایرانی پیشــرفت؛ در سالروز والدت با سعادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( معاونت خواهران بســیج اســاتید دانشگاه آزاد اسالمی نشستی 
تخصصی با حضور 12۰ استاد زن بسیجی دانشگاه آزاد اسالمی و محوریت »زن 

مسلمان ایرانی در آیینه الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت« برگزار کرد. 
به گزارش صبح صادق، دکتر مهرشاد شبابی، مسئول کلینیک های حقوقی 
زنان و خانواده و مشاور سابق فرمانده کل سپاه بندهای 9 و 41 الگو را تبیین کرد 

که با پیشرفت حوزه زنان در جامعه مرتبط است. 
دکتر طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی نیز به دفاع اسالم از هویت 
زن در عصــر جاهلیت به جاهلیت مدرن علیه زن در غرب اشــاره و تصریح 
کرد: »انقالب اسالمی دوباره شعار بای ذنب قتلت را برپا کرد.« در ادامه دکتر 
هاشمی، مسئول بسیج اســاتید و دفتر هماهنگی کانون های دانشگاه آزاد با 
اعالم تشــکیل دبیرخانه راهبردی گام دوم انقالب در بسیج اساتید دانشگاه 
آزاد اســالمی اظهار داشت: »در گام دوم نکته ای که قابل توجه است و بانوان 
و اســتادان می  توانند نقش بسیار مهمی در آن داشته باشند، در کنار مؤلفه 

آموزش و پژوهش، سبک زندگی است.«

یادداشت

دکتر ابراهیم رزاقی
 کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

گزارش صبح صادق از بازتاب های رسانه ای سفر رئیس جمهور سوریه به ایران

به وقت تشکر

ادامه از صفحه 1 / 4ـ در این میان رفتارهاي سنجیده برخي چهره هاي اثرگذار مي تواند شاخص و الگویي براي 
رفتار سیاسي دیگران باشد. در رأس این افراد سردار سرلشکر قاسم سلیماني قرار دارد که اظهار نظر وي در این ماجرا 
همه ناظران سیاسي را به تحسین واداشت. وي در واکنش به ماجراي استعفاي ظریف ضمن حمایت از وي، گفت: 
»ایشان براي تأمین منافع ملي کشور پیوسته اقدامات ارزشمندي را در سطوح گوناگون انجام داده و در مسیر مبارزه 
با دشمنان قسم خورده انقالب اسالمي و ملت ایران نیز همراهي الزم را داشته اند. در جریان سفر اخیر آقاي بشار اسد 

به تهران و مالقات وي با آقاي دکتر روحاني رئیس جمهور محترم، برخي ناهماهنگي ها در نهاد ریاست جمهوري که 
مطرح هم شــده، منجر به عدم حضور وزیر امور خارجه کشــورمان در این مالقات و متعاقباً گالیه مندي ایشان شده 
است. قراین نشان مي دهد هیچ گونه تعمدي براي عدم حضور آقاي دکتر ظریف در این مالقات نبوده است و باید تأکید 
کنم ایشان به عنوان وزیر امور خارجه جمهوري اسالمي ایران مسئول اصلي در حوزه سیاست خارجي کشور هستند.«  
چنین رفتاري ضمن آنکه رسانه هاي بیگانه را که مترصد ایجاد اختالفي جدي بین مسئول دیپلماسي کشور بودند 
ناامید کرد، به کمک ظریف نیز آمد تا بتواند خطاي انجام شده را جبران کند و امور کار خیلي زود به سامان شود.

درس ها و عبرت هاي یک استعفا



 محسن مهدیان: اشتباه فرهاد مجیدی چیست؟ رفتار خالف قانون؟ از این 
هم فراتر. قانون شــکنی و توهین به مجری قانون؟ از این هم افزون تر. زشتی 
رفتار این فوتبالیست به رخ کشیدن قانون شکنی است. یعنی هم قانون شکنی و هم توهین 
به مجری قانون و بدتر از همه اشــاعه آن. خب این جســارت از کجا آمده است؟ حرمت 
قانون که یک شــبه با فرهاد مجیدی یا حتی با برخورد فیزیکی راننده لندکروز با مأمور 
راهور شکســته نمی شــود؛ پس ماجرا از چه قرارست؟ بی قیمت شدن سکه قانون شکنی 
را در ماجرای فحاشــی نماینده ســراوان یا کتک زدن مأمور قانون توسط نماینده بیجار 
ببینید. این لیست را شما تکمیل کنید. تاریخ فراموش نمی کند که اول مجری قانون در 
کشور، چشم در چشم قانون می گفت، به خط قرمز من نزدیک نشوید که حیثیت برای 

عدلیه نخواهم گذاشت!
محسن رضایی: در دو ماه گذشته به جای بحث فنی و استدالل، فشارهای 
سیاسی و رسانه ای زیادی به مجمع تشخیص مصلحت وارد کردند تا تصمیم 
عجوالنه ای گرفته شود. مرتب گفته می شد آخر بهمن، ما را در لیست سیاه قرار می دهند. 
در حالی که سؤاالت و ابهامات زیادی درباره توصیه های FATF وجود دارد، از دولت انتظار 
می رود با دیپلماسی قوی، کشور را از فروغلتیدن در باتالقی جدید بازدارد. وقتی می توان با 
کوشش برای رفع ابهام و ایجاد شفافیت پیش رفت، این حجم از فشار، تهدید و اولتیماتوم 

چه هدفی را دنبال می کند؟
 محمدباقــر قالیباف:  جریانی که آب را به برجام گره زد، امروز دنبال این 

است که گوشت را به FATF گره بزند.
قاسم ســلیمانی: برجام منطقه ای برای چیست؟ با این برجام می خواهند 
روح و تحرک ایران اسالمی را بخشکانند، اگر برجام دومی را هم انجام دهیم، 

برجام های بعدی را پیاده می کنند و می خواهند کشور را از درون بی هویت کنند.

  حســین عبداللهی فر/ در شرایطی که الیحه اصالح قانون انتخابات آماده طرح در صحن 
علنی مجلس می شود و نمایندگان خانه ملت تالش می کنند انتخابات بعدی با اصالحات انجام شده و 
تغییرات الزم برگزار شود، وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان دوم اسفند ماه 98 را روز برگزاری 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی اعالم کرده است تا همه مردم و مسئوالن، گروه ها 
و جریان های سیاســی ضمن کســب آمادگی الزم یک سال برای فراهم کردن مقدمات و برنامه های 

انتخاباتی خود زمان داشته باشند. 
انتخابات اســفند ماه 98 از جنبه های زیادی اهمیت و حساســیت دارد که در ادامه به برخی از آنها 

اشاره می شود: 
1ـ اولین انتخابات پس از چهل ســالگی انقالب اسالمی/ با توجه به تالش مذبوحانه دشمنان 
انقالب اسالمی به منظور نرسیدن ملت ایران به جشن چهلمین سالگرد خود، برگزاری با شکوه و مشارکت 
حداکثری مردم در نخستین انتخابات پس از چهل سالگی انقالب اسالمی می تواند تأثیر زیادی بر افزایش 

نومیدی مخالفان و دشــمنان 
ملت مسلمان ایران داشته باشد. 
به ویژه آنکه رئیس جمهور آمریکا 
وقتــی حضور حماســی ملت 
ایران در راه پیمایی 22 بهمن را 
مشاهده کرد، در توجیه تحلیل 
غلط خود نوشت: »این حضور به 
خاطر چهلمین سالگرد انقالب 
بوده و سال دیگر شاهد چنین 

حضوری نخواهیم بود.« 
2ـ ضرورت تشــکیل 

مجلسی در تراز گام دوم انقالب و دهه پنجم/ تجربه چهار دهه مجلس داری در دوره انقالب اسالمی 
ایجاب می کند تا مردم و مسئوالن با نگاهی آسیب شناسانه به گذشته، زمینه تشکیل مجلسی در تراز گام 
دوم انقالب و دهه پنجم را فراهم کنند. اقدام مســئوالن در این زمینه فراهم سازی الزامات انتخاب اصلح 
مردم و ورود شایســتگان، عاشــقان خدمت و افراد متدین و انقالبی اســت. اقدام مردم در این راستا پیدا 
کردن حجت شــرعی در انتخاب نامزدهای صالح و ســالم و دقت در تشخیص افراد صادق از عوام فریبان، 
انســان های دردمند و رنج کشیده از غوغاساالران و اشــراف زادگان، نمایندگان انقالبی و پاکدست از ضد 

انقالبی و منفعت طلب است.
۳ـ نیاز کشور و مردم به مجلس کارآمد به منظور رفع مشکالت اقتصادی/ یکی از ارکان مهم 
در افزایش توانمندی و کارآمدسازی نظام اسالمی، حضور مدیران پرکار و دانا، دلسوز و متخصص در رأس 
امورات اجرایی کشور است که بخش مهمی از آنها را نمایندگان ملت انتخاب می کنند. ضمن آنکه مجلس 
شورای اسالمی می تواند با استفاده از ظرفیت قانون گذاری، برنامه نویسی بودجه، نظارت بر مسئوالن اجرایی 
و تحقیق و تفحص از سازمان ها و نهادهای دولتی تأثیر زیادی بر کارآمدی مدیران و مسئوالن داشته باشد. 
۴ـ تأثیر مجلس انقالبی بر شکل گیری دولت انقالبی/ یکی دیگر از جهات اهمیت مجلس یازدهم 
تأثیر آن بر انتخابات 14۰۰ اســت که قرار اســت تکلیف دولت بعدی در آن روشن شود. ترکیب اکثریت 

مجلس از چند نظر بر انتخابات آینده و دولت بعد اثرگذار است:
اول اینکه، میزان اقبال عمومی به نمایندگان به ویژه به شخصیت های سیاسی که معموالً به مثابه 
سرلیست به مردم معرفی می شوند، می تواند زمینه ورود آنها به عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری 
را فراهم کند. افرادی که از هم اکنون خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده گرم می کنند، بدون 
تردید از انتخابات مجلس به مثابه وسیله ای برای سنجش موقعیت خود استفاده کرده و اگر موقعیت 
باالیی در مجلس یازدهم داشته باشند، برای حضور در انتخابات بعدی نیز انگیزه بیشتری خواهند یافت.
دوم اینکه، ترکیب مجلس انقالبی می تواند در اصالح مدیران فعلی در دو ســال پایانی همین دولت 
مؤثر واقع شده و در ترکیب کابینه بعدی نقش بسزایی ایفا کنند. از همین رو، گفته می شود راه تشکیل 
دولت کارآمد و انقالبی از راه مجلس انقالبی می گذرد. امری که از لحاظ تجربی آزموده شده و ثابت شده 

است ترکیب مجلس بر گرایش سیاسی و رویکرد آن تأثیر داشته است.
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   حســن خدادی/ از نکات کلیدی در بیانیــه گام دوم امام خامنه ای، 
تأکید بر جایگاه علمی کشــور است. ایشــان در این بیانیه می فرمایند: »ما هنوز 
از قلّه های دانش جهان بســیار عقبیم؛ باید به قلّه ها دست یابیم. باید از مرزهای 
کنونی دانش در مهم ترین رشته ها عبور کنیم. ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ 
ما از صفر شــروع کرده ایم... سنگبنای یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده 
و این انقالب، شــهیدانی از قبیل شهدای هسته ای نیز داده است. به  پا خیزید و 
دشمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد علمی شما به شّدت بیمناک است، ناکام 

سازید.«)139۷/11/22(
با تحلیل محتوایی این فراز از بیانیه گام دوم می توان به این موضوع رسید که 
وضعیت علم و دانش کشور همچنان با نرخ مطلوب که برگرفته از وضعیت کنونی 
جهان است، فاصله بسیاری دارد که از این نظر متولیان بخش توسعه علم و دانش 
را خطاب قرار می دهد. در این بیانیه، مأموریتی سنگین برای اهالی علم و دانش 

تصویر شده که با تکیه بر توان مغزافزاری خود، جهادی علمی را راهبری کنند.
اندیشمندان ســازوکارها و ابزارهاي گوناگونی را براي کسب قدرت برتر در 
ســطح بین الملل متصورند. گروهي قائل به قدرت نظامي  هســتند و گروهي هم 
روي مســئله انباشــت ثروت تأکید دارند؛ اما نکته مهم این است که علم پایه و 
اساس بسیاري از قدرت ها است. به ویژه آنکه امروزه در عرصه نظامي هم تحوالت 
و تغییرات اساسي با علم رخ خواهد داد و از طریق علم مي توان انباشت ثروت را 
به درســتي مدیریت کرد؛ از این رو رهبر معظم انقالب معتقد است: »هر کسي 
که علم را پیدا کند، مي تواند فرمانروایي کند؛ هر ملتي که عالم باشــد، مي تواند 
فرمانروایي کند؛ هر ملتي که دستش از علم تهي باشد، باید خود را آماده کند که 
دیگران بر او فرمانروایي کنند.«)138۵/1/1( البته مفهوم »علم به مثابه قدرت« 
در نظر رهبر معظم انقالب تا آنجایي پذیرفته است که آن را در قالب زنجیره علم 
و فناوري بنگریم. به عبارتي، علمي که منتهي به فناوري و در نهایت تجاري سازي 
شود، مي تواند قدرت ایجاد کند. بنابراین، زنجیره علم و فناوري اجزایي دارد که 
عبارتند از ایده و فکر، علم، فناوري، تولید و سپس بازار. رهاسازي هر یک از این 

حلقه ها زیان هایي را در پي دارد.
یکي از تفاوت هاي اساسي کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي پیشرفته 
)اعــم از غربــي و غیر غربي( در تکمیل این زنجیره نهفته اســت. به عبارتي، در 
کشــورهاي پیشرفته زنجیره علم و فناوري به درستي تکمیل مي شود؛ از این رو 
فعالیت علمي در نهایب سبب سوددهي به کلیت اجتماع مي شود؛ اما در کشورهاي 
در حال توسعه عموماً این زنجیره ناقص باقي مي ماند؛ بنابراین معظم له روي تکمیل 
زنجیره علم و فناوري از طریق راه اندازی نظام ملی نوآوری تأکید دارند. نظام ملي 
نوآوري طرحي فراسازماني و فرابخشي براي مدیریت بهینه نوآوري است. در نظر 
رهبر معظم انقالب، نظام ملي نوآوري »عبارت است از یک شبکه اي از فعالیت ها، 
تعامل هاي زنجیره اي، در سطح هاي کالن و میاني و خرد، بین دستگاه هاي علمي 
کشــور؛ چه در درون محیط علمي، چه بیرون محیط علمي.«)1391/۵/22( در 
اندیشه معظم له یکي از علل اجرا نشدن شایسته و مناسب نقشه علمي کشور را 
باید در خأل نظام ملي نوآوري دانست. بنابراین، الزم است بین این دو مفهوم اساسي 
تمایز قائل شویم: »چرخه علم و فناوري« و »چرخه علمي«. در مفهوم چرخه علمي، 
علوم مختلف به صورت یک منظومه در نظر گفته مي شوند که یکدیگر را تکمیل 
مي کنند. به عبارتي، مفهوم »چرخه علمي« اصطالحي کاماًل درون علمي است و 
نگاه کالن و کل گرایانه به علم دارد. این مفهوم نقدي به تفکر تجزیه گرایانه علوم 
اســت که هر علم را جزیره مستقلي از هم مي داند. دانشمندان متعلق به مفهوم 
»چرخ علمي« همزمان که براي علوم مرزهایي مشخص مي کنند و به عبارتي براي 
آن هویت خاصي قائل هستند، معتقدند علوم مي توانند یکدیگر را تکمیل کنند.

جایگاه نظام ملی نوآوری در تحقق گام دوم

حسن رحیم پورازغدی ضمن اشاره به کارآمدی نظام گفت: مسلماً اگر نظام ما ناکارآمد بود باید 1۰ بار سقوط می کردیم، این نظام اگر کارآمد 
نبود با وجود این همه مشکالت داخلی و خارجی نمی توانست آمار افتخارآمیز ارائه بدهد. ما این مسیر را خوب آمدیم، انقالب های دیگر به خان اول 

هم نمی رسند، اما ما به خان هفتم رسیدیم، تفاوت والیتمداری با بقیه انقالب ها این است.

 تفاوت انقالب اسالمی
 با بقیه انقالب ها

مجلس موظف به اصالح ساختار بودجه شده است
رئیس مجلس شــورای اسالمی در 1۷ بهمن ماه اعالم کرد رهبر معظم انقالب دستور 
داده اند ظرف چهار ماه آینده، اصالحات ســاختاری در بودجه کشور صورت گیرد و بنابراین 
به فرمایش رهبر معظم انقالب، مجلس شــورای اسالمی مکلف به اصالح بودجه شده است. 
در این زمینه اله مرادســیف، دانشــیار گروه اقتصاد دانشــگاه جامع امام حسین)ع( با بیان 
اینکه مفاد دســتور رهبر فرزانه انقالب مبتنی بر اصالح ســاختار بودجه هنوز بیان نشــده 
و فقط به صورت کلی گفته شــده اســت، گفت: »درباره مفاد نمی توان تحلیلی داشــت، 
 اما نســبت به آنچه در اصالح ســاختار در چارچوب بودجه اســت، می توان پیشنهادهایی

 ارائه کرد.«
 این استاد دانشگاه با اشاره به ضروری ترین اصالح ساختاری در چارچوب بودجه، گفت: 
»باید مبنا در بودجه جدا کردن هزینه کرد بودجه جاری از درآمدهای نفتی باشــد.« وی با 
تذکر به اینکه نفت یک سرمایه بین نسلی است و باید فقط صرف ایجاد زیرساخت در اقتصاد 
شود، گفت: »درآمدهای نفتی باید صرف بودجه های عمرانی شود و نسبت به آن طرح تملک 

دارایی ها پیاده شود و نباید برای تراز عملیاتی بودجه از نفت هزینه کنیم.«
ســیف با اشاره به اینکه طبق گزارشی که دولت از تراز عملیاتی خود در الیحه بودجه 
بــه مجلس ارائه کرد، تراز عملیاتی منفی 112 هــزار میلیارد تومان بود، گفت: »این یعنی 
هزینه های عملیاتی بودجه 112 هزار میلیارد تومان بیش از درآمدهای عملیاتی بودجه بود 

که شامل مالیات، فروش خدمات، جرایم و درآمدهای مالکیتی دولت می شود.«
وی گفت: »تراز عملیاتی باید تراز باشد، یعنی منفی نباشد و وقتی منفی است، یعنی 
درآمدهایی همچون مالیات ها که باید هزینه های جاری را پوشــش دهند، قادر به این کار 

نیستند و نظام مالیاتی معیوب و ناکارآمد است.«

   رسول سنائی راد/ حادثه تلخ تروریستی 24 بهمن ماه در محور خاش ـ زاهدان که به شهادت جمعی 
از جان بر کفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی منتهی شد، بار دیگر موضوع ناامنی در سیستان و بلوچستان و 
رشد تروریسم تکفیری در این منطقه را مورد توجه افکار عمومی قرار داد که نباید به فراموشی سپرده شود.
از این رو پرداختن به ریشــه ها و دالیل شــکل گیری تروریسم تکفیری در این منطقه، اولین گام برای 
مقابله هوشمندانه با آن به شمار می آید که در این نوشتار پیگیری می شود: ریشه ها و زمینه های شکل گیری 
تروریســم تکفیری در اســتان سیستان و بلوچستان را باید در دو گروه داخلی و بیرونی جست وجو کرد. در 
برشماری ریشه های داخلی می توان به موارد ذیل اشاره داشت: وجود فقر مادی و فرهنگی که زمینه جذب 
افراد ناآگاه و فقیر را به شبکه تروریستی و شرارت فراهم می کند؛ شکاف های قومی و مذهبی و سوءاستفاده 
جریان تروریستی از عامل قومیت بلوچ و مذهب اهل سنت برای القا و تشدید حس تبعیض، تنفر و تقویت 
گرایش تکفیر و ترور؛ وجود بافت قبیله ای که حس تمایز با دیگران و حمایت از هم قبیله در هر شرایط را 
فراتر از قانون و عقالنیت تشدید و امکان جوالن جریان تروریستی را برای یارگیری در رقابت های قبیله ای مهیا 
می کند؛ موقعیت جغرافیایی که با 
وجود گستره و پراکندگی زیاد، 
هم امکان اختفا و پراکندگی در 
عمــق داخلی و هم دسترســی 
بــه مرزهای زمینــی و تردد به 
کشورهای افغانستان و پاکستان 
یک عمق بیرونی در اختیار آنان 
قرار می دهد؛ به موازات عوامل و 
زمینه های فوق می توان از عوامل 
و زمینه هــای خارجی و مرتبط 
بــا بیگانه یا بــه منزله مکمل و 
تقویت کننده رشد تروریسم تکفیری در سیستان و بلوچستان یاد کرد که عبارتند از: استفاده ابزاری سرویس های 
اطالعاتی و امنیتی کشورهای رقیب منطقه ای اعم از عربستان، امارات، پاکستان و حتی در مقطعی قطر از 
عناصر معارض و مستعد شرارت و ترور در پیشبرد اهداف سیاسی ـ امنیتی علیه جمهوری اسالمی ایران؛ نفوذ 
ســرویس های اطالعاتی و امنیتی آمریکایی در افغانستان و پاکستان و ارتباط گیری و جهت دهی به عناصر 
شرور و تروریست و استفاده ابزاری از آنان؛ نفوذ تفکر سلفی و وهابی گری به بخشی از بدنه ارتش و اطالعات 
ارتش پاکستان و تالش برای بهره گیری از عناصر ترور و تروریست بلوچ برای جاسوسی و اقدامات تروریستی؛
مجموعه زمینه ها و عوامل فوق موجب شــکل گیری گروهک های تروریســتی در منطقه سیســتان و 
بلوچستان تحت عناوین گوناگون انصار ایران، انصارالفرقان، جیش العدل، جنداهلل، جیش النصر و... شده است 
که گاه به صورت خانوادگی و طایفه ای تشکیل و اداره شده و گاه یک گروه با چند تابلوی جداگانه دست به 

اقدامات تروریستی و شرارت می زنند.
جمهوری اســالمی ایران که توانســته است راهبرد جنگ نیابتی را در منطقه به شکست بکشاند و در 
کشورهای عراق و سوریه جریان تروریسم تکفیری را زمین گیر کند، تروریسم و شرارت در بخشی از خاک 

خود را به راحتی و سهولت بیشتری می تواند مهار کند.
راهکارهای مقابله و مهار نیز در بازگشت به زمینه ها و عوامل این جریان جنایتکار و خبیث باید دنبال 
شود که عبارتند از: معرفی شفاف و عالمانه مبانی نظری و فکری تروریسم تکفیری و آگاه سازی عمومی در 
سیستان و بلوچستان با استفاده از رسانه و شبکه تبلیغی و مراکزهای علمی و آموزشی؛ تقویت زیرساخت های 
پیشــرفت و توسعه در منطقه، انجام طرح های مردم یاری و محرومیت زدایی؛ پیگیری دیپلماتیک و شکایت 
از حامیان منطقه ای تروریســم تکفیری به مجامع بین المللی؛ تجهیز و تقویت یگان های رزمی مقابله کننده 
به تناسب افزایش سطح تهدید و شرارت تروریست ها؛تقویت گرایش های ملی و وحدت و تقویت مذهبی و 
منزوی سازی تروریسم تکفیری در مناطق آلوده و تحت نظر تفکرات سلفی ـ تکفیری؛تحمیل هزینه مناسب 

و متناظر با اقدامات مداخله جویانه کشورهای بیگانه در حمایت از تروریسم تکفیری.
بدیهی اســت مهار و درمان این غده عفونی نیازمند اقدامات و مراقبت های چندجانبه و هماهنگی و 
همکاری دستگاه های گوناگونی است که صرفاً به عرصه نظامی و امنیتی محدود نشده و باید مجموعه ای از 

اقدامات فرهنگی، اجتماعی و عمرانی را به کمک گرفت و انجام داد تا به امنیت پایدار منتهی شود.

خطری که نباید از آن غفلت شود!

 اعتراض ایران به کمیسر عالی
ستاد حقوق بشــر قوه قضائیه در 
بیانیه ای نوشــت: »ما ضمــن اعتراض 
رســمی و جدی به کمیسر عالی حقوق 
بشــر در مورد تخلفات صریح ایشان از 
دســتور العمل در امر گزارشــگر تأکید 
می کنیــم: اوالً، رفتار تخلف آمیز جاوید 
رحمن یک بار دیگر نشــان می دهد که 
نصب گزارشــگر ویژه بــرای ایران فاقد 
هرگونه توجیه قانونــی و منطقی بوده 
و صرفــاً حکایت از اســتاندارد دوگانه 
و فریبکاری سیاســی در رفتار شورای 
حقــوق بشــر دارد. ثانیاً، اگر کمیســر 
عالی نتواند ایشان را از تخلفات رفتاری 
بازدارد، بدون شک همکاری های وسیع 
جمهوری اسالمی ایران با شورای حقوق 
بشر در زمینه این گزارشگر مورد بازنگری 
مجدد قرار می گیرد. یک بار دیگر هرگونه 
فعالیت تبلیغاتی گزارشگر را تا زمانی که 
مسئولیت رسمی دارد، تخلف آشکار از 
مّصوب  دستورالعمل های  و  آیین نامه ها 
گزارشــگری دانســته و آن را محکوم 
می کنیم و امیــد داریم این روش غلط 
و غیرقانونی و مغرضانه توســط ســایر 
گزارشــگران در مورد همه کشــورهای 

دیگر تکرار نشود.«
فقط روشنفکران بودند!

هاشم آغاجری، فعال اصالح طلب به 
تازگــی طی اظهاراتی در یک میزگرد با 
عنوان »جایگاه روشنفکری در قبل و بعد 
از انقالب اسالمی« گفته است: »انقالب 
ســال ۵۷ انقالبی اساســاً شهری بود و 
روحانیون در آن با روشنفکران همراهی 
کردند، ولی در تولید ایده، اساســاً این 
روشنفکران بودند که تولید ایده می کردند 
و روحانیون از ایده هایی که روشنفکران 
داشــتند، استفاده می کردند. آنها تالش 
می کردند برای کسب مشروعیت و اعتبار 
در میان جامعه شــهری، روشــنفکران 
و دانشــگاهیان نزدیکــی بیشــتری با 
روشنفکران پیدا کنند.« حال سؤال این 
است؛ آغاجری چگونه حاضر شده نقش 
محوری و بنیانی امام خمینی)ره( را در 
ایجاد انگیزه انقالب اسالمی در مردم و 
رهبری آن تا لحظــه پیروزی انقالب و 
بعــد از آن نادیده بگیرد و ابراز کند که 
انقالب ۵۷ ثمره ایده های روشنفکران کت 

و شلواری بوده است؟!
نشانه های استقرار نظام

شــهریار زرشــناس، عضو هیئت 
علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه 
امام  اســالمی گفت: »دلیل صحبــت 
خامنــه ای از اســتقالل این اســت که 
انقالب واقعاً مســتقر شده است که اگر 
این اســتقرار نبــود، بحران های بزرگی 
چون بحران مدیریت به شدت ناکارآمد 
و فلج نئولیبرالی که اکنون داریم و شرایط 
جهانی که با ترامپ و هیاهوهای جهانی 
به وجود آمده، کافی بود که وضعیت ما 
را کاماًل زیر و رو کند، ولی وقتی نمی کند، 
یعنی استقرار وجود دارد. دلیل اینکه بعد 
از چهل سال از گام دوم حرف می زنند، 
این است که گام اول بسیار محکم نهادینه 
شده است. آنچنان نهادینه شده که چهل 
سال پس از انقالب، خلوص ایدئولوژیکی 
و آرمان گرایانه انقالب حفظ شده و بخش 
اصلی ساخت سیاسی آن هویت خالص 

آرمان گرایانه را حفظ کرده است.«
FATF تهدید به تصویب

جمعــی از فعاالن اصالح طلب در 
نامه ای سرگشــاده خطــاب به اعضای 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، آنها 
را در قبال تصویب نکردن لوایح مربوط 
بــه FATF تهدید کردنــد. به گزارش 
کانال امتداد، در این نامه که به امضای 
افرادی چون؛ سعید حجاریان، مصطفی 
تــاج زاده، شــهیندخت مــوالوردی و 
چند اصالح طلب دیگر رســیده است، 
می خوانیم: کنوانسیون پالرمو )از لوایح 
چهارگانه FATF( درباره مبارزه جهانی 
با جرایم سازمان یافته، تاکنون به تصویب 
18۰ کشــور جهان رسیده است. عضو 
نشــدن در آن به معنای منزوی کردن 
ایران و پذیرش اختالل در مناســبات 
جمهوری اســالمی ایران با 18۰ کشور 
جهان به شــمول چین، روسیه، هند، 
همســایگان و دیگر کشورهای دوست 

خواهد بود.

ماهی گیری سیاسی
طیف اصالح طلب، ید طوالیی در 
ماهی گیری سیاسی دارد. حاال می خواهد 
زمین لرزه در غرب کشور باشد، یا سقوط 
هواپیما یا اســتعفای هیجانی یک مقام 
دولتی. پــس از اعالم خبر اســتعفای 
ظریف، برخی اصالح طلبان این اقدام را 
»تحسین برانگیز«! و »بموقع«! دانستند 
و از آن اســتقبال کردند. اصالح طلبان 
همزمان با این استقبال و ذوق زدگی از 
خبر استعفا، در چند بخش به فضاسازی 
اقدام کردند. یکی از موارد تأمل برانگیز، 
هجمه به مجمع تشخیص مصلحت نظام 

در موضوع FATF بود.

انتخابات اسفند 98 و اهمیت آن

روی خط خبر

تبیین

نکته گرام

عکس خبر

اخبار

دیدگاهرهیافت

طرح جامع مقابله با شوک ارزی اجرایی نشده است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اجرایی نشدن طرح 
جامع مقابله با شوک ارزی، گفت: »رئیس وقت بانک مرکزی پس از خروج از جلسه کمیسیون 
اقتصادی طی مصاحبه ای موافقت خود را با طرح کمیســیون اقتصادی اعالم کرد، اما همان روز 
پس از جلسه دولت تصمیم بدون پشتوانه کارشناسی اعالم دالر 42۰۰ تومانی باعث نابود شدن 
2۰ میلیون دالر از منابع ارزی کشور شد که تاکنون 3/۵ میلیون دالر از این منابع تعیین تکلیف 

نشده است.«
وی خاطرنشــان کرد: »مشــکالت اقتصادی پیش آمده در کشــور هیچ ربطی به تحریم و 
دخالت آمریکا ندارد، بلکه ناشــی از سوء مدیریت ها است، در تحلیل پدر طراحی تحریم ها علیه 
ایران )ریچارد نفیو( آمده اســت، ایران توان عبور از تحریم ها را دارد، حتی تحریم های 13 آبان 
که به نظر آنان شدیدترین تحریم ها بود. در این تحلیل آمده است برای تحمیل فشار بیشتر به 
ایران باید بخشی از تحریم ها برداشته شده و پس از آن دوباره تحریم های گسترده اعمال شود.«
پورابراهیمی گفت: »هجمه های دشمنان بر اقتصاد کشور متمرکز شده و انتقال اتاق جنگ 

ایران به وزارت خزانه داری آمریکا تأییدکننده این موضوع است.«
پورابراهیمی در پایان درباره بودجه افزود: »بودجه دولت رویکرد متداولی دارد و با شــرایط 
فعلی کشور همخوانی ندارد. دولت برای اصالح الیحه بودجه خود چهار ماه فرصت خواست. راهی 
جز اصالح ساختار اقتصادی کشور چه در زمینه بودجه و چه در دیگر بخش ها وجود ندارد، برای 
پی بردن به اهمیت این اصالح ســاختاری باید اشــاره کرد که شش برابر حجم نقدینگی کشور، 
دولت دارایی بال اســتفاده و بد اســتفاده دارد و به جرئت می توانم بگویم که نه تنها آمریکا، بلکه 
اتحاد کل جبهه استکبار هم نمی تواند مشکلی برای کشور ایجاد کند و دهه پنجم انقالب می تواند 

دهه شکوه اقتصادی باشد.«

نماینده علی آباد 
کتول تشریف 

بردن ژاپن،  بنر 
زدن براش که 

متشکریم تو لیست 
دعوت شدگان به 

ژاپن قرار گرفتی! 
مگر برای تیم ملی 

فوتبال در بازی های 
جام جهانی انتخاب 

شده!

این حد از تضاد 
در یک جا؟ از 

نظامی ترین 
افراد حال حاضر 

دنیا باشی و 
در عین حال 
مردمی ترین 

هم باشی! ابراز 
عالقه مردم به 

سردار سلیمانی 
در کرمان

فرمانده سپاه  و 
وفای به عهد؛ 

سرلشکر 
جعفری، سخنران 

مراسم تشییع 
شهدای اصفهان 
به دلیل ازدحام 

جمعیت خود را با 
موتورسیکلت به 

محل سخنرانی 
رساند

ماشین تشریفات 
رئیس جمهور کره 
شمالی ضد گلوله 

و از باالترین 
سطح امنیتی 

برخوردار است، 
نقش محافظ هایی 
که دنبال ماشین 

می دوند، دقیقًا 
حفاظت از کی و 

کجاست؟!

دیدار رئیس جمهور 
خودخوانده ونزوئال  با 
معاون رئیس جمهوری 

آمریکا؛ به 
زور می گویند 

رئیس جمهور قانونی 
این کشور که مردمش 
او را انتخاب کرده اند، 
چون با سیاست های 

آمریکا همراه نیست، 
باید برود!

امام خامنه ای
در اقدامی 

کم نظیر 
رئیس جمهور 
سوریه را به 

گرمی در آغوش 
گرفتند.  از قدیم 

گفتن حواست 
باشه با چه 

کسایی نشست و 
برخاست می کنی!



   هادی محمدی/ شــاید 
روزانه صدها دیدار در سطوح عالی در 
جهان و بین مقامات کشورها شکل 
گیرد، اما از زوایای گوناگون نمی تواند 
معانی و مفاهیــم بزرگی را منتقل 
کند و محتوای آن دیدار و پیامدها 
و روندسازی های راهبردی آن، فاقد 
هر یک از عناوین پیش گفته باشد. 
دیدار نتانیاهو و پوتین، دیدار ترامپ 
و کیم، دیدار سران اروپا در بروکسل 
از جمله رخدادهای تقریباً همزمان 
با دیدار دوشنبه گذشته بشار اسد با 
رهبر معظم انقالب در تهران بودند، 
اما هیچ یک از یک سطح محدود، در 
محتوا و نتایج و پیامدها و اثرگذاری 
و حساسیت فراتر نرفتند. نتانیاهو که 
به مسکو رفته بود تا آثار ماجراجویی 
در ســقوط هواپیمای روسی را در 
مناســبات دوجانبه کاهش دهد و 
از روســیه بخواهد بر نقش و سطح 
حضور و نفوذ ایران در ســوریه اثر 
بگذارد، دیدار بی حاصلی را ثبت کرد 
و با موضع پوتین که به شــکل غیر 
مستقیم به نتانیاهو فهماند عالقه ای 
به شنیدن مواضع ضد ایرانی ندارد، 
روبه رو شد. ترامپ در دیدار با کیم، به 
دنبال مرعوب سازی رهبر کره شمالی 
و کسب امتیاز یکطرفه از او بود که 
با موضع ابتــکاری کیم، از تاکتیک 
مذاکراتی کیم شکســت خورد و از 
دیدار عقب نشینی کرد. سران اروپا 
که چند روز پیش در شرم الشیخ در 
نشست مشترک با کشورهای اتحادیه 
عرب، برای بررسی تهدیدات امنیتی، 
نشســت مقامات سیاسی را برگزار 
کردند، در حاشــیه این دیدارها، با 
فرصت طلبــی از نظام های متزلزل 
این دیکتاتورها، جزیه ای به ادبیات 
امروز برای حمایت از این دیکتاتورها 
و حامیان تروریسم و نظام های ضد 
بشری، درخواست کردند و بر همه 
ادعاهای بشردوستانه، حقوق بشری، 
دموکراسی خواهی، حقوق شهروندی، 
آزادی بیان و ده ها عنوان فریبکارانه 
دیگر چشم بســتند و فقط مطالبه 
رشــوه کردند. شرم آور اینکه همین 
اروپای مدعــی، پا جای پای ترامپ 
گذاشته و به حق العمل کاری و مزد 
بگیری برای حمایت از این نظام های 
عربی روی آورده است. شاه سعودی 
برای اینکه نام عربستان در فهرست 
کشــورهای متهم به پولشویی قرار 
نگیرد، به ســران اروپا نامه نوشــته 
و رشــوه های مالی را نیز پیشاپیش 
تقدیم کرده و در مصوبات اروپایی، 
نام عربســتان از فهرست پولشویی 
حذف شد!! این باج خواهی، حاصل 
دیپلماســی و دیدارهای یک هفته 
گذشته در شرم الشــیخ و بروکسل 
اســت که بوی تعفن آن بلند است. 
البتــه، همین اروپا در ژســت های 
طلبکارانه در مقابــل ایران، مدعی 

خیلی چیزهاست.

پیامدهای جریان ساز یک سفر
در همین ایام، دیدار بشار اسد 
با رهبر معظم انقالب انجام می شود 
کــه به لحــاظ زمانــی، موضوعی، 
محتوایی، پیامدهای جریان ســاز و 
آثار اســتراتژیک، همه توجه ها را به 

خود معطوف کرده است.
این دیــدار که یک ماه پس از 
دیدار جهانگیری از دمشــق و پس 
از امضــای تفاهم نامه های گوناگون 
در دمشــق صورت می گیــرد، در 
حالی اســت که کشــورهای عربی 
در نوبت بازگشــت شرم ســارانه به 
دمشــق، مدعی هستند که برای به 
حاشیه راندن ایران از صحنه سوریه 
مناســبات دیپلماتیک با دمشق را 
از ســر می گیرند. بر کسی پوشیده 
نیســت که این شــعار برای حذف 
ایران از سوریه، حداقل در یک سال 
سیاست  اولویت  مهم ترین  گذشته، 
خارجی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
اســت تا پس از شکست های مکرر 
در ســوریه و ناامیــدی از موفقیت  
تروریست های دست پرورده بتوانند، 
شــرایط راهبــردی را با خســارت 
کمتری در قبال تحوالت ســوریه و 
منطقه دنبال کنند. اساساً سیاست 
اصلی ترامپ و خواسته های 12گانه 
و اعالمی پمپئو و یکی از دالیل تمّرد 
ترامپ از برجام، این است که ایران 
با پیروزی در سوریه به موازنه قدرت 

فزاینده ای دســت یافته که منافع 
آمریکا و هم پیمانان دیکتاتور حامی 

تروریسم را به خطر می اندازد.
ایــن دیدار در حالــی بود که 
روندهای مبارزه با تروریسم تکفیری ـ 
وهابی در سوریه از نقاط عطف خود 
عبور کــرده و شــمارش معکوس 
نفس های تروریســم در سوریه آغاز 
شده، به طوری که حتی آمریکا ناچار 
به تدارک پروژه جدیدی برای توطئه 
در سوریه شده تا با نام ایجاد منطقه 
حائل و امن در شمال سوریه، اهرم 
چانه زنی یا تجزیه ســوریه را کسب 
کند. این دیدار در زمانی اســت که 
ترکیه در بندبــازی دیپلماتیک در 
پرونده ســوریه، به دنبال چراغ سبز 
آمریکا و روسیه برای اشغال و حضور 
نظامی در شمال سوریه و استان ادلب 
است تا پشت سر اســکان آوارگان 
ســوری، زخم تروریستی و استمرار 
ناامنی در این کشــور را طوالنی تر 
کند. این دیدار در حالی اســت که 
پیــروزی بشــار اســد و مقاومت و 
ایران، به رخدادی اســتراتژیک در 
منطقه مبدل شــده و ثقل تحرکات 
قدرت های غربی و نظام های فاســد 
عربی، فقط بر مهار ایران و فشار به 
مقاومت در منطقه متمرکز شده است 
و این دیدار در حالی صورت گرفت 
که بشار اسد پیشنهاد 2۰۰ میلیاردی 
پادشــاه ســعودی را برای بازسازی 
سوریه به شرط واگرایی از ایران رد 
دیپلمات های  پرسه زنی های  و  کرد 

غربی که به شکل پنهان به دمشق 
سر می زنند تا با وعده های گوناگون، 
خسارت های خود در منطقه و سوریه 
را جبــران و نفوذ حضــور ایران در 
ســوریه را کم رنگ کنند. این دیدار 
در حالی است که رژیم صهیونیستی 
با استیصال اســتراتژیک در مقابل 
یک موازنه قدرت جدید در ســوریه 
روبه روســت که قدرت اثرگذاری و 
مهار آن را ندارد؛ لذا دیدار صمیمانه، 
پدرانــه، مفهوم ســاز و پایه گذار در 
مرحلــه جدیــدی از همکاری های 
اســتراتژیک بین ایران و سوریه، در 
لبخند پیروزی بشــار اســد و رهبر 
معظم انقــالب، معنادار خواهد بود. 
محتوای دیدار با رهبر معظم انقالب 
که بر نکات بسیار مهمی تأکید شد، 
یا دیدار با دکتر روحانی و تأکید بر 
ادامه و گســترش روابط راهبردی 
اســتمرار و حمایت از دولت و ملت 
سوریه و دیگر دیدارهای اعالم شده 
و نشده، مرکز اهتمام ناظران غربی، 
عربی و رژیم صهیونیســتی است و 
تا چند روز پــس از آن در این باره 

موشکافی می کنند.

نمایش پیروزی و اتحاد
در این نمایش اتحاد، پیروزی 

بر برنامه جنگ نیابتی و تروریستی 
آمریکا، رژیم صهیونیســتی، غرب و 
کشورهای عربی را با ثبت »قهرمان 
عرب« برای بشار اسد که ایستادگی، 
مردانگــی و مقاومــت وی از نگاه 
رهبری، به مقاومت، قدرت و آبروی 
بیشتری در منطقه بخشید، در کنار 
تأکید و ترســیم افق همکاری های 
گســترده و راهبردی بین دو کشور 
را، دو ســرفصل مهــم در محتوای 
دیدار بشار اسد با رهبر معظم انقالب 
اســالمی می توان برشمرد. در کنار 
این دو مفهوم اساسی، نکات بسیار 
حساس دیگری از زبان رهبر حکیم 
انقالب مطرح شد که همانند گذشته 
محاســبات و برنامه های فتنه گران 
غربی و هم پیمانان آن را بر هم خواهد 
زد و به همه طرف های مرتبط پیام 
روشن ارسال می کند. تأکید رهبری 
بر مســئله منطقه حائل در شمال 
ســوریه که پروژه جدیــد حامیان 
تروریســم به منظور امنیت ســازی 
از  برای صهیونیست ها و جلوگیری 
ثبات دائم در ســوریه است، یکی از 
این نکات است. رهبر حکیم انقالب، 
رمز و فرمول پیروزی در ســوریه را، 
پیوند شــخصیت مستحکم و مقاوم 
بشار اسد با ایران و مقاومت منطقه ای 
در مقابل توطئه های شناخته شده 
غربی ـ صهیونیســتی دانســتند و 
موفقیت بشار اســد و مردم سوریه 
را برای محور مقاومت، قدرت آفرین 
توصیف کردند. نکته بسیار مهم در 
محتــوای این دیدار این اســت که 
نقطه عطف پیروزی  ها در ســوریه، 
پایه های یک جهش مناسباتی برای 
مرحله جدید در معادالت راهبردی 
منطقه اســت که با دیدار دو طرف 
اصلی و پیروزمند در ســوریه، بر آن 
تأکید می شود. این امر بدیهی است 
که هرگونه پیروزی نظامی و امنیتی 
به تروریســم ابزاری غرب و حامیان 
آن، باید به دستاوردهای همه جانبه 
و در عرصه های گوناگون تبدیل شود 
تا دو ملت ایران و ســوریه از حاصل 
کمترین  شــوند.  بهره مند  پیروزی 
بهره این پیروزی باید در عرصه های 
اقتصادی دوجانبه و باالترین سطح 
این بهره مندی بایــد در پایه ریزی 
معادالت جدید، با ثبات و بازدارنده 
و اقتدارساز دنبال شود و این همان 
رویکرد و تحرکی است که با تأکید 
رهبر معظم انقالب در سوریه در حال 

پیگیری است.

شکست یک گفتمان غلط
شاید یکی از دالیل دلزدگی و 
از  لیبرال های داخلی که  دلمردگی 
ابتدا در ســمفونی استعماری نقش 
ایفا می کردند و قدرت درک ماهیت 
رخدادها را نداشــتند و امروز نیز با 
بستن چشــم خود بر پیروزی های 
متعدد و بزرگ در سوریه و منطقه، 
تمایلــی بــرای تثبیــت و تحکیم 
دســتاوردهای پیروزی بر تروریسم 
در عرصه هــای اقتصادی، بازرگانی، 
اجتماعی، فرهنگی و امنیتی ندارند، 
این اســت که گفتمان و محاسبات 
غلط خود از تحوالت سوریه و نتایج 
آن را در خطــر می بینند. در حالی 
که دیپلماســی نهضتی نظام به بار 
نشســته و پیروزی، امنیت و اقتدار 
و ارتقای جایگاه و نفوذ منطقه ای و 
بهره مندی از موازنه قدرت جدید را 
مقدمه جهش های جدید قرار داده، 
تفکر لیبرال و فسادطلب، کارنامه ای 
بــرای ارائه ندارد و حتــی دیگر بر 
»برجام تقریباً هیچ« مانور نمی کند.

ایــن شکســت گفتمانــی و 
کارکردی، به جای عبرت آموزی، به 
رفتار کینه ورزانه و عقده گشایی در 
مواضع رسانه ای یا حتی بدتدبیری 
در مالقات های بشار اسد نمایان شد 
کــه به اقدام غلــط و غیرقابل دفاع 
وزیر خارجه، دکتر ظریف، منتهی و 
نوعی کارشکنی مشکوک برای سایه 
انداختن بر ابعاد مهم سفر بشار اسد 
به تهران ارزیابی شد. در هوشمندی 
برنامه ریزان سفر بشار اسد و رهبری 
سوریه، همین بس که بالفاصله دکتر 
ظریف به دمشــق دعوت می شــود 
تا روندهای گســترش مناســبات 
همه جانبه جدید دو کشــور، مورد 
بحث و بررســی قرار گیرد. تعریف 
اولیه و مبنایی دیپلماسی این است 
که با تمام توان و هوشمندی، برای 
تأمین و گســترش منافع ملی هیچ 
فرصتــی را از دســت ندهد و برای 
جلوگیری از تهدیدات و برنامه های 
دشــمن تالش کنــد. در حالی که 
عراق و سوریه امنیت خود را مدیون 
ایران  حمایت های اساسی و بموقع 
می دانند و بشــار اسد برای تشکر و 
قدردانی از ایران به تهران سفر کرده 
و مرحله بازسازی کشورهای شان را 
فرصتی انحصاری بــرای ایران قرار 
داده اند که صدها میلیارد دالر فرصت 
اقتصادی پیش روی ایران اســت و 
ترامپ و دیگر شــرکای اروپایی یا 
عربی آنها، از هیچ کوششی برای فشار 
به ایران فروگذار نمی کنند، پیگیری 

و پایه گذاری مرحله جدید مناسبات 
با آنها، شــرط عقالنیت و ســالمت 

دیپلماتیک خواهد بود.

دو شیوه رفتار در سیاست خارجی
یک پیام بسیار مهم و راهبردی 
از دیدار بشار اسد در تهران و مالقات 
با رهبر معظم انقالب این است که دو 
شیوه رفتار و مناسبات در سیاست 
خارجی و در ســطح منطقه مطرح 
اســت که دو نتیجــه و حاصل را از 
خود نشــان داده اســت. شیوه اول 
همگرایی و اتحاد با ایران اســت که 
حاصل آن پیــروزی، عزت و اقتدار 
در مقابل خطرناک ترین توطئه های 
غربی و صهیونیســتی است. شیوه 
دوم، همگرایی، اتحاد و هم پیمانی با 
آمریکاست که نتیجه آشکار آن در 
تمامی تحوالت منطقه ای، شکست، 
ذلت و ضعف و نابودی است. تقابل 
این دو شیوه به تغییر در موازنه قدرت 
منطقه ای منتهی شده و نیاز چندانی 
به استدالل و ارائه مصادیق ندارد. در 
ســفر کوتاه امیر قطر به تهران و در 
مســیر پاویون تا هواپیما وی تأکید 
کرده بود که این مسئله مهم است 
که شــما از هر کس حمایت کنید، 
نیز  امروز  شکست ناپذیر می شــود. 

مصداق این اصالت و قدرت ســازی، 
در تحوالت عراق، سوریه، لبنان، یمن 
و فلسطین آشکار است. رهبر معظم 
انقالب در اوایل بحران تروریستی در 
سوریه تأکید فرمودند: »نه بشار اسد 
می رود و نه سوریه ساقط می شود«، و 
این در حالی بود که حامیان تروریسم 
و جنگ نیابتی در رؤیای پیروزی های 
فوری در ســوریه بودند و خود را به 

دروازه های دمشق رسانده بودند.
به همین دلیل، ســردار قاسم 
سلیمانی، ســفر بشار اسد به تهران 
را یــک بمب خبــری و یک رخداد 
راهبردی می داند که بشــار اســد 
از ســوی رهبر انقــالب، »قهرمان 
عرب« خطاب می شــود و قهرمانی 
عرب بدون تکیه به ایران اســالمی 
میســر نبود و اینکه لبخند پیروزی 
بشار اســد در دیدار با رهبری، که 
»آغوش پدری« برای اوست، اشک 
خوشــحالی سیدحســن نصراهلل را 
موجب می شود. این دیدار و محتوا 
پیام های آن دامنه گسترده ای دارند 
و حتــی در ادبیــات و نتایج دیدار 
نتانیاهو بــا پوتین اثرگذار بوده و بر 
تمامی اجزای توطئه جدید آمریکا در 
سوریه و با نام منطقه حائل آثار فوری 
به جــای می گذارد. اینکه در چنین 
شرایطی از زبان سردار سلیمانی بر 
ماهیت مشــکوک برجام های دوم، 
ســوم و چهارم تأکید می شود و آن 
را تالش برای بازگرداندن تروریسم 
و حاکمیت و هژمونی آمریکا و رژیم 
نابودی  صهیونیســتی بر منطقه و 
خیزش های اســالمی  و تالش برای 
نجات افول صهیونیستی و شکست 
آمریکایی توصیف می کند که هفت 
هزار میلیــارد دالر هزینه کرده اند، 

تأمل برانگیز است.

پیام های روشن یک دیدار
پیام های روشــن این دیدار و 
محتوای آن به دوســت و دشــمن 
رســیده اســت و به دوستان عزم و 
شعف جدید و به دشمنان، عصبانیت 
و شکست های جدید و راهبردی را 
منتقل می کند. این پیام ها هرگونه 
تردید را از بین برده و بر محاسبات 
همــگان اثــر می گــذارد و جایگاه 
محــوری و تعیین کننده و شــفاف 
ایران را تحکیم بیشتری می بخشد، 
تأکید رهبر حکیم انقالب بر دیدار با 
بشار اسد به ضرورت ارتباط مذهبی 
و علمای ایران و سوریه و گسترش 
و تقویــت آن، به مفهــوم تعمیق 
ریشــه های فرهنگی و اجتماعی و 
اندیشــه مقاومت در مقابل استکبار 
و صهیونیسم و هم پیمانان دیکتاتور 
عرب آنهاســت. این دقیقــاً همان 
درخواستی است که بشار اسد هنگام 
خاکسپاری حافظ اسد از سیدحسن 
نصراهلل داشته است تا مولودی مانند 
حزب اهلل در سوریه متولد شود و در 
مقابل رژیم صهیونیســتی بایستد. 
اکنون این پدیده در سوریه به وجود 
آمده و نیازمند تعمیق و گســترش 

است.
نکته پایانــی اینکه؛ یک رهبر 
عربــی، از زبان رهبــر حکیم ایران 
اسالمی، قهرمان عرب در مقاومت و 
پایداری می شود و دیگر رهبران عرب 
از زبان ترامپ و دیگر سران اروپایی، 
گاو شیرده می شوند که برای بقای 

خود باید جزیه بدهند.
بحران ســوریه در عمق خود، 
حکمتی بزرگ داشت که بسیاری از 
نقاب های دروغین را کنار زد و بسیاری 
از سیاست ها و برنامه ها و توطئه ها را 
برمال و بسیاری از پیوندهای پنهان 
را همانند صهیونیســم، تروریسم و 
دیکتاتورهای عربی آشــکار کرد، به 
نحوی که امروز غربی ها نمی توانند 
از این رســوایی ها و خسارت ها فرار 
کنند و در عین حال مدعی شعارهای 
فریبکارانــه خود باشــند و ترازویی 
برای دموکراسی، حقوق بشر، آزادی 
و مخالفت با دیکتاتوری و جنایت و 
تروریســم باشند. امروز غرب مظهر 
رذایل ضد بشــری است که آخرین 
نمونه آن اینکه، فرانســه و انگلیس 
در کنار ترامپ از فروش ســالح به 
عربســتان برای جنایــت در یمن 
حمایت کرده و آلمان را برای تمدید 
تحریــم دو هفته ای فروش ســالح 

سرزنش می کنند!

دومین نشســت سران آمریکا و کره شمالی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 
گذشــته در هانوی پایتخت ویتنام برگزار شد. دونالد ترامپ که وضعیت مناسبی 
در داخل آمریکا ندارد و با اتهاماتی روبه رو اســت، تمام توان خود را به کار برد تا 
بتواند با مذاکره با کره شمالی تمام منتقدان خود را در حاشیه نگه دارد. اما ترامپ 
که سه دهه پیش کتاب »هنر معامله« را نوشته بود، هیچ وقت تصور نمی کرد میز 
مذاکره را به یکباره با دســت خالی ترک کند و نتیجه ای جز شکست مفتضحانه 
نصیب او نشــود. به بن بست رسیدن مذاکرات بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون 
دومین شکست سنگین آمریکا در ویتنام بود. ازاین رو بار دیگر جهان شاهد افول 
قدرت آمریکا، چه در حوزه سخن و چه در قدرت نرم بود. با این حال هانوی ویتنام 
محلی بود که روند افول آمریکا را تندتر و نمایان تر کرد. رسانه های آمریکا با هدف 
ســرپوش گذاشتن بر افول قدرت آمریکا در یک حرکت هماهنگ شده شکست 
را به گردن دونالد ترامپ انداخته اند. اما واقعیت آن اســت که اگر به جای دونالد 
ترامپ فرد دیگری از حزب مقابل بود، کره شمالی فریب وعده های توخالی آنها را 
نمی خورد. خروج آمریکا از برجام و پایبند نبودن به تعهدات، خود نمونه واضحی 
از چرایی بی اعتمادی به آمریکایی ها بود که بی شــک این موضوع چندین بار به 
رهبر کره شــمالی از طرف مشــاورانش به وی یادآوری شده بود. در واقع، برجام 
درس عبرتی شد که رهبر کره شمالی در قبال درخواست ترامپ مبنی بر برچیدن 
مراکز هسته ای، از وی بخواهد که همه تحریم های آمریکا علیه کره شمالی باید 
بالمره لغو شود. آنچه از اظهارنظر مقامات دو کشور قابل برداشت است این موضوع 
است که رهبر کره شمالی لغو مرحله ای تحریم های آمریکا در قبال کشورش را به 
هیچ وجه نپذیرفته است که این موضوع نشان از بی اعتمادی کیم به آمریکایی ها 
دارد. به گفته وزیر خارجه کره شمالی؛ »ضمانت مهم ترین چالش در خلع سالح 
هسته ای است...« یک مقام ارشد کره ای دیگر نیز گفته است: »آمریکا با نپذیرفتن 
پیشنهاد ما فرصتی را از دست داد که در هزار سال فقط یک بار پیش می آید.« اگر 
بر روند مذاکرات پیشین آمریکا تأملی داشته باشیم، درخواهیم یافت که پیشرفت 
و موفقیت آمریکا برای داشتن قدرت سخت و قدرت نرم این کشور بوده است؛ از 
این رو وقتی آمریکا با کشوری به توافق نمی رسید، با یادآوری قدرت خود، آنچه 
مدنظرش بود از طریق توافق به دست می آورد. آمریکای قرن 21 دیگر نه با تهدید، 
بلکه با تطمیع هم نمی تواند توافقی را که به نفع خودش باشد، انجام دهد و این امر 
نشان دهنده افول تدریجی قدرت آمریکاست که در زمان ترامپ هم آشکارتر شده 
اســت. در مذاکرات بین کره شمالی و آمریکا نیز، ترامپ و مشاورانش با وعده به 
طرف مقابل سعی در گرفتن امتیازات بیشتر و یکطرفه ای داشتند که به در بسته 
خوردند؛ لذا بســیاری از تحلیلگران معتقدند، رهبر کره  شمالی به خوبی متوجه 
شــد که واشــنگتن به دنبال به زانو درآوردن و خلع سالح کامل کره است و در 
مقابل مشخص نیست که چه چیزی نصیب کشورش خواهد شد. لذا این متغیرها 
سبب شده تا پرونده کره  شمالی و آمریکا پیچیده تر از پیش شود و در آینده نیز 
معلوم نیست که آیا بار دیگر مذاکراتی بین این دو صورت خواهد گرفت یا خیر.

نکتــه پایانی اینکه؛ آمریکا که نماد واقعی جامعه غربی اســت، بی اعتمادی 
بازیگران بین المللی به او، در واقع بی اعتمادی به کل جامعه لیبرالیســتی است. 
مفتضح تر از آن، این است که حتی غربی ها نسبت به یکدیگر نیز اعتماد ندارند؛ 
از این رو اعتماد به اروپا که برخی در داخل به آن اصرار دارند، به هیچ وجه قابل 

اعتماد و توجیه پذیر نیست.

باتالق ویتنام
پرتو
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   محمدرضا بلوردی/  پاتریک 
شاناهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( چندی قبل و در یک سفر از 
پیش اعالم نشــده وارد بغداد، پایتخت 
عراق شــد و در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار داشــت، هدف وی از این ســفر، 
تأکید بــر اهمیت حاکمیــت عراق و 
بررسی آینده نیروهای آمریکایی در این 
کشور است. شاناهان که برای نخستین 
بار از زمان تصدی منصب کنونی خود 
راهی عراق شده، ضمن تأکید بر اینکه 
نیروهــای آمریکایی با دعوت بغداد در 
این کشــور حضور دارند، اظهار داشت: 
»به نفع ما است که توانایی های امنیتی 

عراق را بسازیم.«
سفر شــاناهان به عراق در حالی 
صورت می گیرد کــه دونالد ترامپ در 
ماه های اخیر دو تصمیم مهم در زمینه 
سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا 
گرفته اســت؛ نخســت، اعالم خروج 
نیروهــای آمریکایی از ســوریه و دوم، 
گفت وگو با طالبان که ممکن اســت به 
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 

نیز منجر شود.
ایاالت متحده پــس از تجاوز به 
عــراق هنوز هم حــدود 2۵۰۰ نیروی 
نظامی در کشور دارد و ترامپ در سفری 
که در پایان سال میالدی سپری شده 
به عراق داشت، اعالم کرد قصدی برای 
خروج نیروهای کشورش از عراق ندارد؛ 
چرا که این نیروها برای تقویت حضور 
آمریکا در منطقه اهمیت زیادی دارند. 
طرح این ســخنان واکنش برهم 
صالح، رئیس جمهور عراق را درپی داشت 
که گفت کشورش نمی خواهد طرف یا 

محوری در منازعات منطقه ای باشد. 
پس از آن هم عادل عبدالمهدی، 
نخســت وزیر عراق بیان کرد، عراق به 
نیروهای آمریکایــی اجازه نخواهد داد 
که از خاک این کشــور علیه کشــور 
دیگری اقدام کنند؛ چرا که حضور این 
نیروها در عراق صرفاً به منظور مبارزه 

با تروریسم بوده است. 
درواقع اظهــارات مقامات عراقی 
درباره حضور نیروهــای آمریکایی در 
کشورشــان به دلیل این است که آنها 
تمایــل ندارند در منازعــه ای که بین 
آمریکا و جمهوری اســالمی ایران در 
جریان است، بخشــی از ماجرا باشند 
و تــالش می کنند به یک راه حل میانه 
دست یابند؛ راه حلی که شخصیت ها و 
جریان های سیاسی گوناگون عراقی از 

آن حمایت می کنند. 
با این حال، در سفر کوتاه و اعالم 
نشــده ای که به تازگی ترامپ به عراق 
داشت، با هیچ یک از مسئوالن عراقی 
مالقات نداشــت و این روابط آشــفته 
دوطرف را نشــان می دهد. اکنون این 
پرسش مطرح می شــود که اگر عراق 
تصمیم به خــروج نیروهای آمریکایی 
بگیــرد، ترامپ چه واکنشــی خواهد 

داشت؟ 
در پاســخ باید گفــت ترامپ در 
گذشته از اینکه نیروهای کشورش در 
سال 2۰11 عراق را ترک کرده بودند، 
انتقاد کرده و تأکید کرده بود آمریکا باید 
برای مدتی طوالنی نیروهای خود را در 

این کشور حفظ می کرد. 
اما به نظر می رسد در عمل چاره 
دیگری برای رئیس جمهور آمریکا وجود 
نداشــته باشد و او همان کاری را انجام 
دهد که در ســوریه کرده بود؛ یعنی با 
اعالم اینکــه مأموریت مبارزه با داعش 
به پایان رسیده است، تصمیم به خروج 

نیروهای کشورش از عراق بگیرد.
 این در حالی است که در مجلس 
عراق نیز نماینــدگان در حال امضای 
طرحی هستند که در صورت تصویب، 
نیروهــای آمریکایی را از این کشــور 
اخراج می کنند؛ موضوعی که »محمد 
البلــداوی« از نمایندگان مجلس عراق 
درباره  آن می گوید: »کمیسیون حقوقی 
مجلس عراق پیش نویس طرحی را به 
کمیســیون امنیت و دفــاع ارائه کرده 
است که بر مبنای آن دولت بغداد باید 
همه نیروهای خارجی، از جمله نیروهای 
آمریکایی را از این کشور اخراج کند. با 
توجه به اینکه حضور نظامیان آمریکایی 
در عراق افزایش یافته اســت و آنها در 
تالشــند تا خود را از سوریه به غرب و 
شمال غرب عراق برسانند و پایگاه های 
نظامی خود را در عراق افزایش دهند، 
فراکســیون های سیاسی عراق تصمیم 
گرفتند این طرح را به  سرعت تصویب 
و نیروهــای آمریکایی را از عراق خارج 
کنند.« طرحی که حاال تعداد امضاهایش 
به ۷۰ نفر رســیده اســت و هیچ بعید 
نیست به زودی شاهد باشیم که ایاالت 
متحــده یکی دیگر از پایگاه هایش را با 
امضای نمایندگان این کشور پای حکم 

اخراجش از عراق از دست بدهد.

امضا پای حکم اخراج!
حســن حردان، نویســنده و تحلیلگر عرب نوشــت: سفر بشار اسد به تهران در وهله اول ضربه دردناکی به پیمان بین آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای 
مرتجع عربی زد و شکست سنگینی به آنها وارد کرد؛ زیرا یکی از مهم ترین اهداف آنها از جنگ تروریستی و جهانی خود علیه سوریه، گسستن ائتالف سوریه و ایران 

بود. این سفر اندکی پس از اجالس مشکوک ورشو انجام شد  و خشم و نارضایتی و ناامیدی کشورهای عضو پیمان دشمن را به  همراه داشت.

 ضربه
 دردناک

نیم نگاه

 سرفصل جدید 

سفر هفته گذشته بشار اسد، رئیس جمهور سوریه برای اولین بار از زمان 
آغاز جنگ، یعنی ســال 2۰11 که طی ســفری یک روزه و اعالم نشده وارد 
ایران شــد و با رهبر معظم انقالب اســالمی و رئیس جمهور دیدار کرد، پیام 
مهمی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا دارد و آن تداوم حضور ایران در سوریه 
است. سفر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به ایران را باید نشانه تحکیم بیشتر 
پیوندهای موجود بین دو کشور و بیان کننده تثبیت محور مقاومت در منطقه 
دانست. سفری که پیام آور حصول پیروزی های بسیار بزرگ و شگفت انگیز بر 
خشــونت بارترین و پردامنه ترین تحرکات تروریستی در تاریخ جهان بود و از 
شکست فضاحت بار پیچیده ترین توطئه های تفرقه افکنانه ائتالف غربی، عربی 

و عبری حکایت داشت. 
رهبر معظم انقالب اســالمی ایران در دیدار بشــار اسد، به ابعادی از این 
پیروزی بزرگ اشــاره فرمودند و رمز آن را استقامت مسئوالن و مردم سوریه 
دانســتند؛ امری که به فرموده ایشــان، به منزله قیام علیه آمریکا و دســت 
نشاندگانش بود و به شدت عصبانیت مقامات واشنگتن و اذنابش را برانگیخت. 
از ایــن رو می توان گفت در دیدار رئیس جمهور ســوریه با مقامات عالی رتبه 
کشورمان، دســتاوردهای بزرگ و ارزشمند همکاری های دو کشور در مقابله 
با خطرناک ترین هجمه های اســتعماری و رمز و راز حصول آن، مورد بررسی 
و ارزیابی مجدد قرار گرفت و افزون بر آن، زمینه هایی نیز برای تدوین نقشــه 
راه آینده این نوع همکاری ها فراهم شــد. چنانکه در این زمینه از توطئه های 
جدید دشمن نیز سخن به میان آمد و رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به 
برخی از این نوع توطئه ها، فرمودند: »مسئله منطقه حائل که آمریکایی ها در 
سوریه به دنبال ایجاد آن هستند، از جمله  این توطئه های خطرناک است که 
باید با قاطعیت آن را رد کرد و در مقابل آن ایستاد.« این اشاره به کوشش های 
مشکوکی است که با توسل به بهانه های مختلف، درصدد است در طول مرزهای 
مشترک صدها کیلومتری سوریه و ترکیه و تا عمق 3۰ کیلومتری، منطقه ای را 
به نام منطقه حائل ایجاد کند و به این ترتیب، این بخش بزرگ و راهبردی از 
خاک سوریه را از حاکمیت این کشور خارج کند و در حقیقت، مکان مناسبی 
را برای از سرگیری تغذیه تسلیحاتی گروهک های تروریستی و اجرای طرح های 

تجزیه طلبانه در سوریه به وجود آورد.   
در واقع، رهبر معظم انقالب در این دیدار، ضمن اشاره به دیگر برنامه های 
آمریکا برای حضور مؤثر در سوریه و عراق، استمرار همکاری های ایران و سوریه 
را در چارچوب محور مقاومت، خنثی کننده نقشه های آینده دشمن دانستند 
و بر ادامه کمک های ایران در این چارچوب تأکید کردند؛ زیرا ایران و سوریه 
عمق راهبردی یکدیگر هستند و مبتنی براین نوع همکاری صمیمانه، اطمینان 

بخش ترین نوع بازدارندگی دفاعی را برای دو کشور ایجاد کرده اند.
این همان چیزی است که قدرت های غربی، ارتجاع منطقه و از همه بیشتر 
رژیم صهیونیســتی را به واهمه و حساسیت وا می دارد و همه توطئه های آتی 
آنان برای ســلطه و سیطره بر منطقه بسیار راهبردی غرب آسیا را با بن بست 

مواجه می کند.
در واقع بی جهت نیست که رسانه های منطقه ای و بین المللی، نسبت به 
حضور بشــار اســد در ایران و دیدارش با مقامات عالی رتبه کشورمان واکنش 
نشان داده و اخبار و گزارش های مربوط به آن را در ردیف مهم ترین خبرهای 
خود قرار داده اند. به ویژه آنکه، این سفر، ُمبّین آن بود که مجموعه تازه ترین 
تالش های سیاســی ـ تبلیغاتی غرب برای ایجاد فاصله میان تهران و دمشــق 
نیز با ناکامی روبه رو شده و برگزاری نشست هایی، چون نشست ورشو به طور 

کامل شکست خورده است.

نگاه

بحران ســوریه در عمق خود، 
حکمتی بزرگ داشت که بسیاری از 
نقاب های دروغین را کنار زد و بسیاری 
از سیاست ها و برنامه ها و توطئه ها را 
برمال و بسیاری از پیوندهای پنهان 
و  تروریسم  همانند صهیونیسم،  را 
دیکتاتورهای عربی آشکار کرد، به 
نحوی که امروز غربی ها نمی توانند 
از این رسوایی ها و خسارت ها فرار 
کنند و در عین حال مدعی شعارهای 
فریبکارانه خود باشــند و ترازویی 
برای دموکراسی، حقوق بشر، آزادی 
و مخالفت با دیکتاتوری و جنایت و 

تروریسم باشند

اکبر معصومی
کارشناس روابط بین الملل

جعفر قنادباشی 
کارشناس ارشد غرب آسیا

صبح صادق سفر رئیس جمهور سوریه به ایران و استمرار و گسترش مناسبات راهبردی دو کشور را بررسی می کند

قهرمان عرب در پایتخت مقاومت

پیام های روشــن این دیدار و 
محتوای آن به دوســت و دشمن 
رسیده اســت و به دوستان عزم و 
شعف جدید و به دشمنان، عصبانیت 
و شکست های جدید و راهبردی را 
منتقل می کند. این پیام ها هرگونه 
تردیــد را از بین بــرده و جایگاه 
محوری و تعیین کننده و شــفاف 
تفاوت  می بخشد  تحکیم   را  ایران 
اینجاست که یک رهبر عربی، از زبان 
رهبر حکیم ایران اسالمی، قهرمان 
عرب در مقاومت و پایداری می شود 
و دیگر رهبران عرب از زبان ترامپ 

گاو شیرده می شوند



 رضا اشرفی/ هفته گذشته 
اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای 
عربی به مدت دو روز، در شرم الشیخ 
را برگــزار کردند  مصر اجالســی 
تــا دغدغه هــای خود را بررســی 
کنند. در این نشســت از مهم ترین 
موضوعاتی کــه درباره آن صحبت 

شد، »مهاجرت« و »امنیت« بود.
در واقــع، ایــن دو موضوع به 
همراه تأمین بســترهای اقتصادی 
و تقویــت آن، دالیل اصلی اتحادیه 
اروپا برای شــرکت در این اجالس 
بود. پس از اینکه کشــورهای غربی 
از جمله برخی از کشورهای اروپایی 
جریان عمیق بیداری اسالمی منطقه 
را به سمت بحران در سوریه و علیه 
مقاومت پیش بردند و در این مسیر 
برخی از اعراب نیز در همان راســتا 
شروع به تقویت و صدور تروریست 
به کشورهای حوزه مقاومت کردند، 
به طبع بحــث آوارگانی پیش آمد 
که بیش از همه دامــن اروپایی ها 
را گرفت. این موضوع پدیده جدید 
مهاجران و پناه جویان را ایجاد کرد 
که نه تنها در مناســبات اجتماعی 
و فرهنگــی اروپا تأثیر گذاشــت؛ 
بلکــه سیاســت داخلــی و روابط 
بین اتحادیه ای را به هم ریخت. به این 
دلیل بسیاری از این کشورها به طور 
مستقیم علیه یکدیگر اقدام کرده و 
خواهان آن بودند که نباید مهاجران 
را پذیرفت، یا به آنها اجازه عبور داد. 
این در حالی است که همین کشورها 
از بزرگ ترین عامالن شکل گیری این 
پدیده بودند، اما از آنجا که لیبرالیسم 
همواره و سعی دارد صلح و آرامش را 
در بین کشورهای خود حاکم کند،  
برایش اهمیت ندارد که چه چالش 
ویرانگری را برای دیگر کشورها ایجاد 
کند. از این منظر برای غرب به هیچ 
وجه مهم نیست که زنان و کودکان 
دیگر کشورها در خاورمیانه، آمریکای 
جنوبی، آفریقا یا هر جای دیگر با چه 
مشکالتی روبه رو هستند؛ مشکالتی 
کــه در حقیقت آمریکا و اروپا برای 

آنها ایجاد کرده اند.

البته، غربی ها تا پیش از این، 
اختالفات خانمان ســوزی در میان 
خود داشــتند و در طول قرن 2۰ و 
حتی پیش از آن همواره با یکدیگر 
در حال جنگ و خونریزی بودند، اما 
پس از جنــگ جهانی دوم تصمیم 
گرفتند کمی از آن فضا فاصله گرفته 
و به سمت ایجاد صلح و ایجاد آرامش 
برای شــهروندان خود پیش بروند. 
غافل از اینکه ایجاد بحران در منطقه 
غرب آسیا یا هر منطقه دیگر جهان 

اولین ضربه را به خود آنها می زند.
ضربه بــزرگ بــرای اتحادیه 
اروپــا حتی ســخت تر از چگونگی 
مواجهــه بــا مهاجران بــود و آن 
ضربــه این بود که جامعــه اروپا با 
مشــاهده رخدادهــای موجود در 
خود بــه همراه بحــران اقتصادی 
شــکل گرفته، به شدت به سمتی 
گرایش پیدا کــرد که بی اعتمادی 
را وارد ذهن های شــهروندان کرد. 
طی ســال های گذشته راستگرایی 
افراطی که حتی دموکراسی غربی 
را به شدت زیر سؤال برده، به قدری 
در جامعه اروپایی رشد یافته است 
کــه همه دولت ها و سیاســت های 
اروپایی را تهدیــد می کند. اکنون 
راســتگرایان ضد اتحادیه اروپا در 

عمده مجالس سیاســی شــرکت 
دارند و حتی در کشورهای کوچک 
و بزرگ و تأثیرگذار اتحادیه، قدرت 
را به دســت گرفته اند که مهم ترین 
نمونــه آن ایتالیا و اتریش اســت. 
اختالفات بنیادی در مسئله برگزیت 
که بــوی تجزیه می دهد،  تظاهرات 
چنــد ماهه در فرانســه که فقط با 

خشونت و کشــتار مواجه شده و... 
برآمده از سیاســت های غلط اروپا 
به همراهی آمریکا در منطقه غرب 
آسیا و کشاندن این بحران به سمت 

خود است.  
بــه همین منظــور اروپایی ها 
تصمیم گرفتنــد برای اولین بار در 
نشست شرم الشــیخ شرکت کنند. 

اروپایی هــا تــازه متوجه شــده اند 
که بحران هــای خاورمیانه به طور 
مستقیم بر روی آنها تأثیر گذاشته 
و حتی موجودیت اتحادیه و امنیت 
همه کشورهای اروپایی را با بحران 
جدی مواجه کرده است. به همین 
دلیل مجبور شــده اند با اعراب دور 
یک میز بنشینند و درباره امنیت و 

مهاجرت سخن بگویند. 
امــا در این میان کشــورهای 
عربــی هــدف دیگــری را دنبال 
می کنند، به ویژه عربستان سعودی 
و برخی دیگر از کشــورها که فعاًل 
بــه ناچــار دور هم جمع شــده و 
بــا توجه به همه اختالفات ســعی 
دارند ائتالف خــود را حفظ کنند. 
عربستان سعودی بیش از هر کشور 
دیگری در منطقه خواهان آن است 
که مجری و تمثال کوچک آمریکا 
در منطقــه باشــد. بنابراین وقتی 
واشــنگتن در ایــن منطقه ائتالف 
می کند، عربستان هم همین اقدام را 
انجام می دهد. وقتی آمریکا نشست 
ورشو را طراحی می کند، عربستان 
هم اجالس شرم الشیخ را در برنامه 
قرار می دهــد،  آمریکا در این حوزه 
تروریسم پرورش می دهد، عربستان 
هم به بزرگ ترین حامی تروریسم و 

صدور آن به هر کشوری که آمریکا 
در نظر دارد، تبدیل می شود.

حاال بحث این است که چون 
سران اروپا در ورشو شرکت نداشتند 
و نخواستند در این زمینه از ترامپ 
پیروی کنند، عربســتان ســعودی 
با وعده هــای نفتی و حمایت رژیم 
آنها را در شرم الشیخ  صهیونیستی 
جمع کرد تا این موضوع را القا کند 
که ایران بزرگ ترین خطر منطقه و 
عامل اصلی بحران ها است. در حالی 
که ســران اروپا به موضوع دیگری 
می اندیشــیدند و آن تأمین امنیت 
خودشــان است. ریاض با اشراف بر 
اینکه اگر از ابتدا ژســت ضد ایرانی 
برای این نشســت بگیرد، همچون 
ورشو کسی شــرکت نخواهد کرد 
و اهداف نشســت، پیش از اجرایی 
شدن به شکســت خواهد انجامید، 
زمینه نشست را تنها امنیت و مبارزه 
با تروریسم اعالم کرد. با وجود این 
در پایان نشست، خواست اعالمیه ای 
سراسر ضد ایرانی را مصوب کند تا 
هدف پنهان خود را دســت یافتنی 
کند کــه البته موفق بــه این کار 
نشد. حتی رئیس کمیسیون اتحایه 
اروپــا از وضعیت حقوق بشــر در 
کشورهای عربی انتقاد کرد که همین 
 موضوع خشــم ژنرال السیســی را 

برانگیخت. 
بــا ایــن اوصــاف، نــه تنها 
اختالف نظر بنیادی در این نشست 
وجود داشت و اروپا به دنبال بازسازی 
امنیت خود بود، اما عربستان و برخی 
از اعراب با حمایت پشت پرده رژیم 
صهیونیســتی به دنبــال باز کردن 
پرونده شکســت خورده نشســت 
ورشــو بودند؛ بلکه فلسفه وجودی 
این نشســت هم با چالش اساسی 
مواجه شود؛ زیرا مبارزه با تروریسم 
به معنای مبارزه به عربستان سعودی 
در جایگاه مادر تروریست های منطقه 
و فرامنطقه است. در واقع، عربستان 
نشستی علیه خود ترتیب داده بود 
که اروپــا از آن برداشــت دیگری 

داشت.
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  قاسم غفوری/ در طول چند 
دهه اخیر فلسطین از کانون های اصلی 
جهان اسالم بوده و در این میان پاکستان 
به عنوان کشــوری اســالمی همواره با 
مطالبــات مردمی مبنی بــر حمایت از 
فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی 
مواجه بوده است. این موضوع در حالی 
از ســوی مقامات این کشور نیز دنبال 
شــده که در اقدامی تأمل برانگیز، پرویز 
مشــرف رئیس جمهور و حاکم نظامی 
سابق پاکستان با شرکت در یک نشست 
خبری در دبی گفت: »پاکســتان برای 
مقابله با هند باید با اسرائیل رابطه برقرار 
کند.« این ســخنان که با اعتراض های 
مردمی و جریان های سیاسی مواجه شد 
در حالی مطرح شده که ذکر نکاتی درباره 

آن الزم است. 
بســیاری معتقدند این ســخنان 
می تواند نشــئت گرفتــه از رفتارهای 
انتخاباتی مشــرف با هــدف جلب نظر 
امارات و عربستان باشد، چنانکه وی در 
دبی این مسائل را مطرح کرده است؛ از 
این رو نباید به مردم و نظام پاکســتان 
نســبت داده شود. این سخنان می تواند 
نتیجه ســفر بن ســلمان به پاکســتان 
باشــد، چنانکه وزیر خارجه پاکســتان 
نیز همزمــان به شــرط تحقق حقوق 
فلسطینی ها، پذیرش رژیم صهیونیستی 

را اعالم کرده بود. 
عربستان با فشــار بر پاکستان به 
دنبال تحمیل سازشکاری به این کشور 
است. برخی نیز معتقدند سران عربستان 
بــرای ماندن در قــدرت به دنبال جلب 
رضایت آمریکا هســتند و ســوق دادن 
پاکستان به ایجاد روابط با تل آویو در این 
چارچوب است. عربستان با سوق دادن 
پاکســتان به تل آویو سعی در تضعیف 
جایگاه پاکســتان در میان کشــورهای 
اسالمی دارد. با تمام این تفاسیر باید در 
نظر داشت که مخالفت مردم پاکستان 
با عادی ســازی روابط نکتــه ای مهم و 
اساســی اســت و می تواند به سرنگونی 

دولت منجر شود.
نکته دیگری کــه می تواند مورد 
توجه باشد این است که، مواضع مشرف 
نشان می دهد که حمالت اخیر در کشمیر 
طراحی صهیونیست ها برای ایجاد شکاف 
میان هند و پاکستان برای سودجویی از 
هر دو کشور است. سیاست بحران سازی 
صهیونیســت ها برای نفوذ در کشورها 
دارای ســابقه اســت، چنانکه در سال 
2۰۰8 حادثــه هتل بمبئی را رقم زدند 
تا در دستگاه اطالعاتی هند نفوذ کنند. 
هنــد با رویکرد به رژیم صهیونیســتی 
شــاید در حوزه های نظامی و اطالعاتی 
دستاوردهایی داشته، اما پایگاه مردمی 
خود را از دســت داده، چون مردم هند 
مخالف روابط با این رژیم هستند. مواضع 
صهیونیســت ها مبنی بــر نابودی توان 
هسته ای پاکستان سندی بر عدم دوستی 
این رژیم با اسالم آباد است. نسخه مشرف 
نمی تواند حاللی برای مشکالت پاکستان 
باشد و تنها تحقق بخش اهداف آمریکا، 
صهیونیست ها و ارتجاع عربی است که 
سلطه بر پاکستان را به عناوین مختلف 

دنبال می کنند.
با تمام این تفاســیر، بســیاری از 
ناظران سیاسی بر این امر تأکید دارند که 
راهکار پایان بحران هند و پاکستان مذاکره 
و اقدام برای حل اختالفات و نه رویکرد به 
رژیم صهیونیستی است؛ چرا که این رژیم 
نه درمان که خود اصل درد منطقه است. 
ایران آماده میانجی گری میان دو کشور 
برای حل بحران کشمیر است. همگرایی 
منطقه ای با محوریت ایران، پاکســتان، 
افغانستان، هند، چین و دیگر کشورهای 
منطقه راهــکار پایان بحران های منطقه 
است، به جای روابط با بیگانه ای که خود 

محور بحران های منطقه است. 
چنانچه محمدجواد ظریف می گوید 
با اشــاره به این درگیری ها گفته است : 
 مــا در ایران، جهــان و منطقه در یک 
کشتی نشسته ایم نباید بین خود جنگ 
و دعوا داشته باشــیم. گفت: نباید بین 
هند و پاکســتان درگیری رخ دهد. باید 
بدانیم امنیت به قیمت ناامنی دیگران، 
پیشرفت به قیمت فقر دیگران توسعه به 
قیمت عقب ماندگی دیگران، نامطلوب و 
ناممکن است. بپذیریم در جهان کنونی 
به هم پیوسته ما یا همه به ساحل نجات 
می رسیم یا همه غرق می شویم. چه در 
غرق بحران محیط زیست، چه در غرق 
بحــران فقر و یا ناامنی. به دنیا نشــان 
دهیم که دوران هژمونی و ســلطه گری 
سرآمده است. بدانند هفت تریلیون دالر 
هزینــه کردند ولی شرایط شــان از روز 
ا ول بدتر است ۷۰ تریلیون دالر و ۷۰۰ 
تریلیــون دالر هم هزینه کنند تا زمانی 
نپذیرند بشــریت یک آینده، مشکالت  
و راه حل های مشترک دارد، نمی توانند 
روی صلح  و آرامش را ببینند. هیچکس 

نمی تواند.

  محمدرضا فرهادی/ پس از حادثه 
خاش و شــهادت تعدادی از پاسداران مدافع 
امنیت، جدال لفظی بین مســئوالن نظامی و 
سیاســی ایران با کشورهای امارات و عربستان 
مبنی بــر حمایــت از تروریســت ها صورت 
گرفت؛ تروریست هایی که با حمایت های مالی 
سرویس های اطالعاتی عربستان و امارات و با 
حمایت های نظامی آمریکا و برخی کشورهای 
دیگــر اقدامات ایذایی در داخل کشــور انجام 
می دهند. آنچه در این ســطور درباره آن بحث 
خواهد شــد؛ پرداختن به این موضوع اســت 
که دالیل عربســتان و امارات برای نزدیکی به 
پاکستان چیست؟ پاکستان در راهبرد نظامی ـ 
اطالعاتی امارات و عربستان چه جایگاهی دارد؟
1ـ امارات متحده عربی و عربستان سعودی 
به دنبال آن هستند که در معادالت منطقه ای 
خود بازیگران منطقه ای جدیدی را علیه ایران 
وارد کارزار کنند. در این میان، کشوری همچون 
پاکستان که مهد تروریست ها و یکی از مراکز 
آموزش تکفیری ها بوده و از سوی دیگر مشکالت 
اقتصــادی فراوانی دارد، بهترین گزینه در نظر 
عربستان و امارات است. از سوی دیگر، پاکستان 
به علت همسایگی با ایران از منظر ژئوپلیتیکی 

نیز جایگاه خاصی دارد. 
رویکرد عمران خان، نخست وزیر پاکستان 
که مبتنی بر عملگرایی است، بیش از پیش به 
عربستان سعودی گرایش دارد؛ به گونه ای که 
وی اولین سفر خارجی خود را به ریاض انجام 
داد. در جریان سفر اخیر بن سلمان به پاکستان 
نیز، عمران خان، کشــورش را »کشــور دوِم 
بن سلمان« خواند. بن سلمان با سرمایه گذاری 
2۰ میلیــارد دالری و کمک هــای بالعوض و 
وام های کالن، پاکستان را به سوی خود سوق 
داده است. اســالم آباد هم به دلیل بدهی های 
خارجی و کســری تجاری و فروش تسلیحات، 
چاره پیشرفت کشــورش را در ارتباط قوی تر 
با ریاض می بیند. همچنین عربستان سعودی 
به ســبب تأثیرگــذاری اعتقادی و سیاســی 
ســرمایه گذاری وســیعی در پاکستان صورت 
داده است. با توجه به وجود برخی گرایش های 
نزدیک به وهابیت در پاکستان، ریاض به ترویج 
وهابی گری و تأســیس مــدارس مذهبی در 
پاکســتان همت گماشته است تا از این طریق 

نفــوذ معنوی خود را در مقابــل نفوذ معنوی 
ایران حفظ کند.

عربســتان همچنین به تأســیس برخی 
گروه های شــبه نظامی و تروریست، همچون 
ســپاه محمد و لشکر جهنگوی مبادرت ورزید 
و همچنان به حمایت های مالی و تســلیحاتی 
از این گروه ها ادامه می دهد. هدف عربســتان 

برای  گروه ها  این  تشویق 
در  تروریســتی  حمالت 
شیعه نشــین  طــق  منا
و همچنیــن  پاکســتان 
مرزهای  در  ناامنی  ایجاد 
ایران و ورود به ایران برای 
انجام اعمال تروریســتی 
این  بــارز  نمونه  اســت. 
عمل، حمایت عربســتان 
از گروه عبدالمالک ریگی 

و جیش الظلم است.
1ـ برخــی معتقدند 
پاکســتان در مبــارزه با 
تروریســت ها بیشتر نگاه 
بنــدر  دارد.  اقتصــادی 
چابهار در ایران، گوادر در 

پاکستان، بندر دبی در امارات، تنگه باب المندب 
و ساحل آفریقا، از بنادر مهم خاورمیانه هستند. 
چابهار رقیب اصلی بندر گوادر پاکستان است. 
اســالم آباد برای رقابت با هندوستان، دشمن 
دیرینه  خود، به فکر توســعه گــوادر از طریق 
چین و قطر است. چین ، گوادر را دروازه دریایی 

جاده ابریشم و دوحه، آن را برای دور زدن بندر 
دوبــی، ضروری می دانــد. همزمان با عملیات 
انتحاری »جیش الظلم« در سیســتان، شاهِد 
عملیات تروریستی در »کشمیِر هندوستان« از 
سوی »سپاه محمد«، علیه نیروهای مرزبانی و 
نظامی این کشور بودیم که به کشته شدن 44 
نفر منجر شــد؛ از این رو نزدیکی هندوستان 
به ایران به دلیل توســعه 
چابهار را، باید عامل مهِم 
دیگر در نزدیکی پاکستان 
و امارات به یکدیگر بدانیم.

یکی  پاکســتان  2ـ 
از کریدورهــای مهم ایران 
برای دســتیابی به آسیای 
مرکــزی اســت. منافــع 
برای  گســترده  اقتصادی 
ایران از طریق پاکســتان 
بــه ویژه در زمینه انرژی و 
متقابالً منافع پاکستان برای 
دو کشــور اهمیت فراوانی 
دارد. برای نمونه، خط لوله 
انتقال گاز ایران به پاکستان 
موسوم به خط لوله آی پی، 
گاز میادین پارس جنوبی را به پاکستان و پس از 
آن به هند می رساند. توافق بر سر این خط لوله 
ابتدا در سال 2۰۰8 میان این سه کشور امضا شد. 
البته پیش از آن در ســال 1998 قرارداد گازی 
بین تهران و اسالم آباد به امضا رسید که براساس 
آن، گاز پارس جنوبی به بندر کراچی در پاکستان 

منتقل می شد. ایران در سال 1999 به این فکر 
افتاد که با توسعه این خط لوله بتواند گاز مورد 
نیــاز هند را تأمین کند که در نهایت در ســال 

2۰۰8 این توافق سه جانبه امضا شد.
پروژه خط لوله ۷٫۵ میلیارد دالری انتقال 
گاز ایران به پاکســتان و هند امکان صادرات 
روزانــه 21٫۵ میلیون مترمکعــب گاز)۷۵۰ 
میلیون فوت مکعب گاز( ایران به پاکســتان را 
فراهم می کرد. از ابتدای گفت وگوها برای احداث 
ایــن خط لوله، آمریکا مخالفــت خود را با آن 
اعالم کرد و حتی خط لوله »تاپی« )خط لوله 
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند( را برای 
رقابت با این خط لوله َعلَم کرد. در نتیجه تالش 
عربستان و امارات برای ایجاد تنش در روابط دو 

کشور از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت است.
3ـ پاکستان یکی از کشورهای دارای سالح 
هســته ای در جهان است. نزدیکی عربستان و 
امارات به پاکستان بنابر یکی از عوامل دیگر بُعد 
نظامی به خود می گیرد. از سوی دیگر، عربستان 
قصد دارد توانمندی های هسته ای خود را افزایش 
دهد و اسالم آباد به منزله دارنده بمب اتم نقش 
مهمی را ایفا خواهد کرد. همچنان که ماه گذشته 
روزنامه واشنگتن پُســت، با اســتناد به تصاویر 
ماهواره ای از وجود کارخانه تولید موشک های 
بالستیک، در منطقه »الوطح« واقع در جنوب 
غربی ریاض خبر داد. واشنگتن پست مدعی شد، 
راه اندازی این کارخانه می تواند میل سعودی ها 
برای دستیابی به تسلیحات اتمی را نشان دهد.

ارزیابی نهایی
در مجموع بایــد گفت، تلفیقی از عوامل 
نظامــی ـ امنیتی ـ اقتصادی به نزدیک شــدن 
گرایش های سیاســی ـ نظامی ســه کشور با 
یکدیگر منجر شــده که نقش آفرینی ایران در 
برخی زمینه ها، همچون سیاســی و امنیتی به 
ویژه در مذاکرات صلح افغانستان و همکاری های 
امنیتی در مجموعه ای امنیتی در سطح منطقه 
به اتفاقات اخیر منجر شده است. از سوی دیگر، 
در نشســت اخیر ورشو آشــکارا مشاهده شد، 
برخی اعراب مرتجع منطقه روابط خود را با رژیم 
صهیونیستی علنی کردند و جبهه چندگانه ای 
را علیــه ایران با ائتالف های منطقه ای و مرزی 

ایجاد کرده اند.

 اعتماد اروپا به ایران بسیار نابجا است
خبرگزاری فارس: معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطالعات 
مالی در یادداشتی »اعتماد اروپا به وعده های ایران« را »بسیار نابجا« خوانده است. 
سیگال مندلکر تأکید می کند: »در مقام معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم 
در وزارت خزانه داری آمریکا می توانم بگویم چنانچه ســازوکار مورد نظر با بانک 
مرکزی ایران یا دیگر عناصر حکومت ایران معامله ای داشته باشد، چنین چیزی 
)پیروزی از قوانین ضد پولشویی و قوانین تحریم ها( امکان پذیر نیست.« مندلکر 
ادعا کرده اســت: »ایجاد ابزاری با هــدف ایجاد منابع جدید درآمدی برای ایران 
برای اتحادیه اروپا کار دشواری بوده است. همزمان با اکراه بانک ها و شرکت های 
بین المللی از انجام مبادالتی که ناقض تحریم های آمریکا است، تک تک کشورها 

از میزبانی چنین ساختاری امتناع ورزیدند.«
FATF واکنش جان بولتون به بیانیه جدید

خبرگزاری ایســنا: جــان بولتون، مشــاور امنیت ملی آمریــکا در پیامی 
توئیتری در اظهاراتی خصمانه بر لزوم مقابله روســیه با ایران برای »ایجاد ثبات 
در منطقه و مبارزه با تروریســم« تأکید کــرد و در پیامی دیگر به بیانیه جدید 
FATF درباره ایران واکنش نشــان داد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا 
در پیام توئیتری نوشــت: »زمان تقریباً به پایان آمده است. گروه ویژه اقدام مالی 
پس از دو ســال و بدون هیچ پیشــرفتی موافقت کرد تا در صورت پایبند نبودن 
ایران به اقدامات ضد تأمین مالی تروریســم و الزامات پول شــویی، اولین اقدام 
 مالــی مقابله ای بــزرگ را در ماه ژوئن دوباره اعمال کند. من این اقدام را تبریک 

می گویم.«
اتهام های بی اساس کوشنر علیه ایران

خبرگزاری ایرنا: جرد کوشــنر، مشــاور و داماد رئیس جمهــور آمریکا در 
مصاحبه ای مدعی شد، ایران عامل بی ثباتی خاورمیانه است و مداخله های ایران 
با هدف شعله ور کردن منطقه است. مشاور رئیس جمهور آمریکا مدعی شد، ایران 
حامی تروریسم و بزرگ ترین منبع بی ثبات کردن منطقه بوده و از طریق گروه ها 
و نظامیان وابسته به خود شرایطی را ایجاد می کند که به افزایش تعداد پناه جویان 

و از بین رفتن فرصت های اقتصادی منجر می شود. 
توهین به حاکمیت ایران !

خبرگزاری فارس: »اســتفان لندمن« نظریه پرداز آمریکایی معتقد اســت، 
INSTEX و FATF جایگزین هــای غیــر قابل قبول هســتند و در واقع این 
دو پیشــنهاد توهین به حاکمیت و مردم ایران اســت. این نظریه پرداز آمریکایی 
دربــاره کانال مالی موســوم به »اینســتکس« و پیوند خــوردن آن به عضویت 
ایران در FATF گفت: »به تازگی ســه کشــور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان 
ســازوکاری جدید برای تســهیل تجارت با ایران اعالم کردند؛ کانالی با اهداف 
)INSTEX( کــه نام آن  ابــزار حمایت از تبادالت تجــاری )SPV( خــاص 

 است.«
ادعای پمپئو علیه ایران

خبرگــزاری مهــر: مایک پمپئــو، وزیر خارجــه آمریکا ضمن اســتقبال 
از اقــدام جدید لنــدن علیه حزب  اهلل لبنان، بــه تداوم مواجهه با ایران اشــاره 
کــرد و در ادامــه لفاظی خود نوشــت: »ایــن گروه تروریســتی تحت حمایت 
ایران، مســئول مرگ آمریکایی هاســت و با تداوم توطئــه، حمله در خاورمیانه، 
اروپــا و دیگر نقــاط جهان را ادامــه می دهد.« وزیر خارجه آمریــکا در خاتمه 
 توئیــت خود نوشــت: »اتحــاد بین المللی در مواجهــه با رژیم ایــران افزایش

 می یابد.«

  محمدرضا مرادی/ ملک سلمان، پادشاه عربستان با صدور فرمانی 
دو تغییر اساسی در دربار پادشاهی این کشور ایجاد کرد. وی در این دستور 
خالدبن سلمان، برادر کوچک محمدبن سلمان را از پست سفیر این کشور در 
عربســتان برکنار و وی را به سمت معاون وزیر دفاع این کشور منصوب کرد. 
پادشاه عربستان همچنین در فرمان جدید شاهزاده ریما، دختر بندربن سلطان 
را به جای خالد، سفیر این کشور در آمریکا برگزید. انتخاب اولین سفیر زن در 
عربستان بسیار مهم است؛ اما چرا ریما بنت بندر برای این ِسمت انتخاب شد؟

برای پاســخ به این پرسش باید به شــرایط بن سلمان توجه داشت. در 
وضعیت کنونی، محمدبن ســلمان تالش زیادی می کند تا چهره ترسیم شده 
از وی در رســانه های غربی ترمیم شود. بن سلمان پیش از قتل خاشقجی با 
سفر دوره ای به اروپا که بسیار هم طوالنی بود و در آمریکا یک ماه به سر برد، 
سعی کرد خود را معمار عربستان نوین و شاهزاده ای اصالح طلب معرفی کند؛ 
اما قتل خاشــقجی همه این برنامه ها را به هم ریخت و سبب شد رسانه های 
غربی اقدامات بن سلمان را زیر ذره بین قرار داده و وی را عامل اصلی جنایت 
در یمن و همچنین قتل خاشقجی معرفی کنند. بسیاری از نمایندگان آمریکا 
حتی خواستار عزل وی از ولی عهد شدند. در این شرایط، بن سلمان برای ترمیم 
این چهره دست به اقداماتی زده است. از یک سو، وی با سفر به هند، پاکستان 
و چین ســعی داشــت خود را از انزوای کنونی نجات دهد و از سوی دیگر با 
انتصاب اولین ســفیر زن در عربستان به نوعی خود را چهره ای حامی حقوق 
زنان و خواستار اصالحات نشان دهد. شبکه »الجزیره« در این باره تأکید کرده 
اســت، در نبرد عکس ها و تبلیغات عمومی، محمدبن سلمان تالش می کند با 
معرفی یک دختر به منزله سفیر عربستان در واشنگتن، به آمریکایی ها بگوید 
که همچنان به دنبال اصالحات اســت. بن سلمان تصور می کند معرفی یک 
دختر به عنوان ســفیر سعودی، به او برای تبلیغات در این باره کمک خواهد 
کرد. درباره تعیین شاهدخت ریما، دختر بندربن سلطان ناظران معتقدند، این 
به منزله ترفیع او محسوب می شود و تالشی است برای سرپوش گذاشتن به 
ظلمی که در حق زنان شــده است. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، این 
انتصاب پاداشی از سوی بن سلمان به بندربن سلطان به دلیل حمایتی بوده که 
از وی مقابل مخالفانش داشته و از پادشاهی وی حمایت کرده و بن سلمان با 
این اقدام و انتصاب دختر بندر قصد داشته است از وی قدردانی کرده باشد.

از سوی دیگر، محمدبن سلمان مجبور شد سفیر عربستان در واشنگتن 
را تغییــر دهد؛ زیرا او به برادر خود خالدبن ســلمان بــه مثابه یک فرد قابل 
اعتماد برای تأثیرگذاری بر سیاســت آمریکا در واشنگتن نیاز داشت؛ اما پس 
از ماجرای قتل جمال خاشــقجی دیگر خالدبن سلمان نمی تواند این هدف را 
برای او محقق کند. آنچه در مرز های جنوبی عربستان رخ می دهد، سبب شده 
است محمدبن سلمان به افراد نزدیک به خود در نیرو های مسلح سعودی نیاز 
داشته باشد و به همین علت، برادرش را به عنوان معاون وزیر دفاع منصوب 
کرد. انتصاب خالد بن سلمان به سمت معاون وزیر دفاع نیز نشان می دهد، زمینه 
برای ارتقای مقام سیاسی خالد در حال آماده شدن است. در واقع، این اقدام 
به معنای این اســت که با پادشاه شدن محمدبن سلمان، خالد نیز به عنوان 

ولی عهد انتخاب خواهد شد. 
در کل به نظر می رسد، اقدامات محمدبن سلمان در وضعیت کنونی را باید 
از زاویه تالش وی برای رهایی از بن بست خودساخته تفسیر کرد. بن سلمان 
که در سال های نخست خود در سلسله مراتب قدرت کنشگرانه عمل می کرد، 
اکنون مجبور اســت برای رهایی از پیامدهای اشتباهات استراتژیک خود به 
اقدامات واکنشــی روی آورد. افزون بر این، موفق نشدن عربستان در جنگ 
یمن نیز موجب شــده است وی برای مشی نظامی گری خود خالدبن سلمان 

را از سفارت عربستان در آمریکا به پست معاونت وزارت دفاع انتقال دهد.

 حزب اهلل در فهرست نسخه غلط 
تروریست ها

همزمان با تالش های آمریکا برای تشدید فشار به حزب اهلل لبنان، »ساجد جاوید« وزیر کشور انگلیس هم اعالم کرد دولت این کشور کلیت حزب اهلل 
را در فهرست گروه های تروریستی قرار می دهد. جاوید در این باره گفت: »حزب اهلل به تالش برای بی ثبات کردن وضعیت شکننده خاورمیانه ادامه می دهد 

و ما دیگر نمی توانیم میان شاخه نظامی آن که پیش از این غیر قانونی شده و حزب سیاسی آن، تمایز قائل شویم.

رخداد

 اروپایی هــا تــازه متوجه 
شده اند که بحران های خاورمیانه 
آنها  بر روی  به طور مســتقیم 
تأثیر گذاشته و حتی موجودیت 
اتحادیه و امنیت همه کشورهای 
اروپایی را با بحران جدی مواجه 
کرده است. به همین دلیل مجبور 
شــده اند با اعراب دور یک میز 
بنشــینند و دربــاره امنیت و 

مهاجرت سخن بگویند

نگاهی به یارگیری عربستان و امارات در پروژه ضد ایرانی

چرخش به سمت  پاکستان 

پشت پرده انتخاب نخستین سفیر زن در عربستان

ز  ا یکــی  پاکســتان 
کریدورهــای مهــم ایران 
آسیای  به  برای دســتیابی 
مرکزی است. منافع اقتصادی 
گسترده برای ایران از طریق 
زمینه  در  ویژه  به  پاکستان 
منافع  متقابــاًل  و  انــرژی 
کشور  دو  برای  پاکســتان 
اهمیــت فراوانی دارد. برای 
نمونه، خــط لوله انتقال گاز 
ایران به پاکستان موسوم به 
خط لوله آی پی، گاز میادین 
پارس جنوبی را به پاکستان 
و پس از آن به هند می رساند

فراسو

کند و کاوروزنه

مروری بر نشست اروپا و اعراب  در شرم الشیخ 

 اختالف و  تناقض



مجید شاکری کارشناس اقتصادی 
ضمن تشــریح تأثیر پرونده FATF بر 
نــرخ ارز در گفت وگو بــا خبرگزاری 
مهر گفت: »پیوند زدن این دو موضوع 
بــه هم یک خطای آشــکار جناحی و 
ملی اســت. اکنون با توجه به سازوکار 
اجماع و حضور رژیم صهیونیســتی و 
آمریکا، شــورای همکاری خلیج فارس 
و آرژانتین در داخل پلِنری، سناریویی 
تحت این عنــوان که ایران از بیانیه یا 
حتی از وضعیت تعلیق خارج شود و به 
یک عضو عادی در بیانیه تبدیل شود، 

روی میز نیست.«
این کارشــناس اقتصادی افزود: 
»دو حالتی کــه در مقابل ما قرار دارد 
این اســت که ما یا در وضعیت تعلیق 
باقــی بمانیم، یا بــه وضعیت اقدامات 

متقابل بازگردیم.«
وی تصریــح کــرد: »این فرض 
از ســوی برخــی مطــرح می شــود 
کــه اگر ایــران به وضعیــت اقدامات 
متقابل)کانترمژر( بازگردد، یک کاهش 
جدی در دسترســی های مــا به ارز به 
خصوص در بازار حواله رخ خواهد داد.«

وی توضیح داد: »سه دلیل برای 
این موضــوع وجود دارد؛ اول اینکه، از 
همان بیانیه بوسان تا این بیانیه اکتبر، 
اشاره شــده که اگر کسی با ایران کار 
می کند، باید مباحث مطرح شــده در 
توصیــه 19 را رعایت کنــد. در واقع 
بــا وجود اینکه ما بــه لحاظ عنوانی از 
لیست سیاه خارج شده ایم، اما بسیاری 
از محتوای »وضعیت اقدامات متقابل« 

عماًل بر ما اعمال می شود.«
ایــن تحلیلگر اقتصــادی افزود: 
»نکتــه دوم این اســت کــه در همه 
بیانیه ها مجدداً تأکید شــده است که 
اگر با ایران کار می شود، باید »شناخت 
همه جانبه مشــتریان در هر تراکنش 
مالی« انجام شــود؛ که خودبه خود در 
وضعیت تحریمی کــه ما قرار داریم و 
با توجه به جنس اقتصاد ما و نگرانی ها 
و زمانبــری که تحریمی بودن ما برای 
کسی که می خواهد شناخت همه جانبه 
ذی نفعان را انجام دهد، ایجاد می کند، 
آن هــم با توجه به تغییر  اســتاندارد 
FATF، باعث می شود یا همکاری صورت 
نگیرد، یا اگر بنا باشد کسی رعایت کند، 

خود لفظ عمل انجام شدنی نیست.«

وی ادامه داد: »نکته سوم این است 
که اگر مــا بخواهیم »به واقع« اجزای 
اکشــن پلن را اجرا کنیم، بســیاری از 
مزایایــی که امــروز در چارچوب آن، 
دسترسی های مان را در شرایط تحریمی 
بسیار سخت باز نگه داشته ایم، از بین 
مــی رود و اطالعاتی کــه حتی در رده 
صرافی ها وجود دارد، دچار مشــکالت 
خواهد شد؛ در واقع با هر توجیهی که 
نگاه کنیم فــارغ از اینکه ما چه کاری 
انجام می دهیم، اگر بنا باشد ما اکشن 

پلن را اجرایی کنیم، شدنی نیست.«
وی افــزود: »در مقابــل موضوع 
وضعیت اقدامات متقابل، عماًل ضمانت 
اجرایی به آن معنا وجود  ندارد. درست 
است که ریسک پولشویی باالتر می رود، 
اما این موضوع در مقابل ابزار فشــار و 
ضمانت اجرایی که طــرف آمریکایی 
برای تحریم های خود دارد اصاًل چیزی 
نیســت. درواقع، طرف آمریکایی یک 
ابــزار مرکزی قدرتمنــد دارد که ابزار 
قطع دسترســی از چرخه دالر است و

FATF  چنین ابزاری را ندارد.«
شاکری گفت: »اگر کسی تصمیم 
بگیرد با ایــران کار کند، آنچه بیش از 
هر چیزی بر انگیزه های این شخص اثر 
می گذارد، تحریم های آمریکا است، نه 
موضوع FATF  وی افزود: اگر ما تحریم 
نبودیم قطعاً موضوع FATF و وضعیت 
اقدامات متقابل بســیار مهم محسوب 

می شــد؛ اما در شــرایط تحریمی این 
پرونده اهمیت چندانی ندارد.«

ایــن تحلیلگر اقتصــادی گفت: 
»شــاید گفته شود چرا در این شرایط 
کشورهای همراه با ما همچون چین و 

روسیه اعالم کرده اند در صورت بازگشت 
ایران به وضعیت اقدامات متقابل، با ما 
کار نخواهند کرد و چرا اروپایی ها روی 
INSTEX و SPV تأکیــد می کنند؟ باید 

گفت که پیش از این  سیاســتمداران 
ایرانی به صراحــت می گفتند که اگر 
 INSTEX حل نشود، دیگر FATF پرونده
کار نمی کند، اما با توضیحاتی که داده 
شد، عماًل این ادعا پس گرفته شد. اما 
درباره چین، باید مســئله ای را مطرح 
کنم؛ مــا در دوره قبلی تحریم ها، هم 
تحریم شورای امنیت، هم تحریم اروپا 

و هم تحریم آمریکا بودیم و در وضعیت 
اقدامات متقابل FATF قرار داشتیم، اما 

با چینی ها کار می کردیم.«
وی افزود: »حتی امروز هم همه 
ابزارهــای چینی ها بــرای ادامه دادن 
شرایط شــان متناسب با نیازهای ایران 
وجــود دارد؛ چینی هــا یک الیه بندی 
نژادی دارند که مبادالت یوانی می تواند 
در مقابل خطراتی که امکان ایجادشان 

وجود دارد، مقاومت کند.«
موضوع FATF برای چینی ها یک 
بهانه اســت، این جمله را چینی ها به 
صراحت در زمســتان سال 9۵ گفتند 
که موضوع ما با ایــران، به رفتار ایران 
پس از برجــام و بی احترامی هایی که 
به رئیس جمهور چین در تهران شد و 
قراردادهایــی که در حوزه نفت و قطار 

نادیده گرفته شد، برمی گردد.
وی تصریــح کــرد: »البتــه من 
نمی گویم که چین خــوب بود؛ قطعاً 
آنهــا هم به دنبال منافــع خود بودند، 
اما به یقین ما یک فرصت اســتثنایی 
بــرای چندجانبه گرایــی و برای کار با 
همه جهان اعم از چین، اروپا، آمریکا، 
روسیه و هند را بعد از برجام با پس زدن 
پیشنهادهای چین، از دست دادیم و آنها 
به صورت منطقی می گویند که چرا ما 
باید مجدداً ریسک مسائل تحریمی با 
ایران را، آن هم در شرایط جنگ تجاری 

بپذیریم.«

این کارشــناس اقتصادی اظهار 
داشت: »بنابراین اگر فرض کنیم که ما 
به »وضعیت اقدامات متقابل« بازگردیم، 
اما بتوانیم به یــک برنامه جدید برای 
همکاری با چین برســیم، بازگشت به 

آن وضعیت مهم نیست.«
شــاکری با اشــاره به روسیه در 
ایــن باره، افــزود: »در مورد روســیه 
این موضوع قابل قبول تر اســت؛ زیرا 
وضعیت تحریم روسیه فرق کرده است 
و همین طوری در ریســک پولشــویی 
هستند؛ ازاین رو می گویند ما ریسک مان 

را باال نمی بریم.«
وی اظهار داشت: »اگر واقعاً هیچ 
فرقی ندارد که در شرایط تحریمی، به 
وضعیت اقدامــات متقابل بازگردیم یا 
خیــر و با پذیرش این موضوع که هیچ 
ربط فنی بیــن موضوع FATF و میزان 
عرضه ارز در وضعیت موجود با وضعیت 
اقدام متقابل وجود ندارد؛ پس چرا تا این 
حد به FATF به عنوان یک عامل مسلط 

بر قیمت ارز نگاه می شود؟«
توضیح  اقتصادی  کارشناس  این 
داد: »موضــوع اولی که وجود دارد این 
اســت که ما مدتی اســت پرونده های 
سیاســت خارجی را با سیاست داخلی 
گره زده ایم و مســائل منافع ملی را در 
حد منافع جناحی پایین آورده ایم. در 
این راستا به عنوان یک سیاست، یکی 
از طرف ها تصمیم گرفته که این مسئله 
را بــه قیمت ارز پیوند بزند و موفق هم 
شده است. اما این موضوع وطن خواهانه 
نیســت و دود این خطای راهبردی به 
چشــم همه ایرانیان در قالب کاهش 

بالوجه ارزش پول ملی می رود.«
شاکری تصریح کرد: »نکته دیگر 
این اســت که وقتی پرونــده ای با این 
پیچیدگی در داخل فضای افکار عمومی 
رها می شــود و هیچ سیاست رسانه ای 
بــرای آن وجــود نــدارد، زمینه برای 
سوءاستفاده فراهم می شود و اطالعات 
در این موضوع با تصور اینکه مهم است، 
به مشــتاقان نیازمند برای پیش بینی 

آینده فروخته می شود.«
وی تأکید کــرد: »در واقع پیوند 
زدن FATF به قیمت دالر خطای آشکار 
جناحی و ملی اســت. باید یاد بگیریم 
که پرونده های ملی به مسائل جناحی 

ارتباط ندارد.«
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هماهنگی و نظارت دو حلقه مفقوده

دکتر محسن رضایی در اینستاگرام خود نوشت: کاهش ارزش پول ملی، کم هزینه تر از کاهش هویت و اعتبار ملی نیست. سیاست نظام که به دولت ها ابالغ 
شده، حفظ ارزش پول ملی است؛ ولی دولت ها برای بیالن ظاهری عمل به شعار های خود، از ارزش پول ملی می کاهند. ناکارآمدی و ثروت فروشی سبب شد ارزش 

ابرتــورم در اقتصــاد زمانی پول ملی کم و دالر گران شود. در نتیجه، قاچاق افزایش و قدرت خرید مردم کاهش یافت. 
اتفــاق می افتد که یک کشــور 
نرخ تورم بســیار بــاال و معموالً 
پرشــتابی را تجربه می کند و به 
سرعت ارزش واقعی ارز داخلی از 
بین رفته که سبب می شود افراد 
جامعه دارایی های شان را از پول 
محلی به حداقل برســانند و به 
طور معمول به ســمت نگهداری 
ارزهای خارجی پایدار تغییر مسیر 
می دهند. در چنین شرایطی سطح 
اقتصاد  عمومی قیمت ها در یک 
به ســرعت افزایش پیدا می کند 
و به منزله یک ارز رسمی ارزش 
واقعی خود را از دســت می دهد. 
دربــاره ارزهــای خارجی ارزش 
اقــالم اقتصادی نســبتاً با ثبات 
ابر تورم ها معموالً  مانده  اســت. 
هنگامــی به وجــود می آید که 
پایدار بزرگ در زمان  دولت های 
کســری بودجه اولین کاری که 
برای تأمین مالی انجام می دهند، 
خلق پول اســت. به این ترتیب، 
ابر تورم بیشتر با جنگ و آشوب 
همراه است و پس از آن تحوالت 
سیاسی و اجتماعی و بحران های 
دیگری بــه وجود می آید که کار 
دولت را بــرای گرفتن مالیات از 
افراد جامعه سخت می کند. کاهش 
شدید درآمد مالیات واقعی همراه 
با نیاز شدید حفظ وضع موجود و 
ناتوانی یا عدم تمایل قرض گرفتن 
دولت می تواند کشور را به ابر تورم 
هدایت کند. پس به تورم غیرقابل 
کنترل ابرتــورم گفته می شــود. 
شــرایط ابرتورمی شرایطی است 
که در آن قیمت ها بســیار سریع 
افزایــش می یابند و واحد پول به 
ســرعت ارزش خود را از دســت 
می دهــد. آخرین نرخی که برای 
تورم در ایران اعالم شده  است، بالغ 
بر 39 درصد اســت. اگرچه هنوز 
فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم 
و عــوارض خــاص آن داریم؛ اما 
همین نرخ نیز برای ایجاد اختالل 
در روند تولید، سیاست گذاری ها، 

توزیع درآمد و... کفایت می کند.
انتشــار و حضور چک های 
پانصد هــزار ریالی کــه قابلیت 
مبادله و گردشی مانند اسکناس 
دارند، نشانه هایی است از تورمی 
که هم اکنون بر پیکر اقتصاد ایران 
سنگینی می کند و امروزه استفاده 
از چک هــا بیش از حــد رایج و 
معمولی شــده  اســت. می دانیم 
در کشــورهایی که تورم سنگین 
را تجربــه می کننــد، بانک های 
مرکــزی اغلب واحدهــای پولی 
درشت تر منتشر می کنند؛ چرا که 
واحدهای پولی کوچک تر بی ارزش 
شــده اند و با چنیــن واحدهایی 
انجام مبادالت نقدی به  سختی و 
دشواری صورت می پذیرد. از این 
رو انتشار واحدهای پولی با ارقام 
باالتر در اَشــکال گوناگون رواج 
می یابد؛ اما اینها همه نشانه های 
ناگزیــر یک بیماری ســاختاری 
است که درمان و عالج آن محتاج 
توجه به عوامل بروز این بیماری و 
نگرشی ساختاری به پدیده تورم 

در اقتصاد ایران است.
که  موقعیتــی  چنیــن  در 
رکــود در بخش هــای گوناگون 
اقتصادی چیره می شود و فرصت 
سرمایه گذاری و سودآوری محدود 
است و از طرف دیگر تورم نیز در 
دارد، شکل گیری  کشــور وجود 
امواج سوداگری مالی می تواند بر 

ابعاد تورم دامن بزند.
این پول های سوداگرانه روزی 
به بازار مســکن هجــوم می برد، 
روز دیگری به بــازار ارز و زمانی 
دیگر بــه بورس می رود. تردیدی 
نیست که بخش مهمی از افزایش 
غیرمتعارف بهای مسکن در سال 
گذشــته ناشــی از همین هجوم 

سوداگرانه بود.
بــرای پایــان ابر تــورم، نه 
تنهــا به اصالحات پولــی، بلکه 
به تغییرات مالی نیاز است؛ یعنی 
دو اقدام اساسی را باید انجام داد، 
اولین مورد، تعهد به توقف رشــد 
سریع اسکناس است و مورد دوم 
تعهد به متعادل کــردن بودجه 
دولت است که این تعهد دوم برای 
موفقیت اصالحات نیاز است. اگر 
دولت به متعــادل کردن بودجه 
متعهد شود، مردم می توانند باور 
کنند که در آینده نزدیک، رشــد 
پــول دوباره افزایش پیدا نخواهد 
کــرد و امیدواری به مهار ابرتورم 

افزایش می یابد.

 روح اهلل صنعتکار/ اگر کســی بخواهد پیش بینی دقیقی از نرخ دالر در ماه ها و 
سال های آینده داشته باشد، باید به یک چارچوب تحلیلی در اقتصاد برسد. در اقتصاد ایران 

آنچه در »عرضه دالر« مؤثر است،  عبارتند از:
کــه  اســت  ارز  عرضــه  از  باالیــی  حجــم  گاز،  و  نفــت  فــروش  1ـ 
. می شــود ســی  سا ا ال هــای  کا ت  دا ر ا و صــرف  آن  بخــش   بیشــترین 
2 ـ صادرات غیر نفتی؛ در این بخش همه کاالهایی که صادر می شود اعم از فرش، خشکبار 
و...، برای کشور ارزآوری دارد؛ ولی حجم غالب این بخش از آن صادرات پتروشیمی هاست.

3 ـ توریسم و دالرهایی که در دست مردم قرار دارد.
باید به این نکته اشاره کرد که ارز معامالتی که واردکنندگان تقاضا می کنند و شامل 
واردات کاالهای اساسی، کاالهای سرمایه ای و کاالهای لوکس می شود، در حال حاضر هنوز 
در سامانه نیما فعال است. در شرایط فعلی، قیمتی که اکنون در بازار به وجود آمده حاصل 
انتظارات مردم و بازار از نرخ ارز است؛ زیرا نرخ سودی که با فشارهای گوناگون بر مقامات 
پولی در بانک ها کاهش یافته، سبب شده است مردم به سمت بازارهای دارایی دیگری به 
جز نظام بانکی بروند. در عین حال نیز نرخ ارز در این دوران پنج ساله به نحوی پیش رفته 

که این انتظارات را شکل داده است که باالخره نرخ ارز افزایش می یابد.
اگر امروز را نگاه کنیم، مشخص است بحمداهلل با مصوبات جلسه سران قوا و مدیریت 
بانک مرکزی و با مدیریت انتظارات از سوی بانک مرکزی و ثبات در نرخ می توان بازار را 
آرام کرد؛ اما عدد مشــخصی را نمی توان به عنوان حباب ارز اعالم کرد. این در شــرایطی 
اســت که ذخایر بانک مرکزی می تواند بازار را کنترل کرده و قیمت را به پایین تر از این 

سطوح برساند و این توانایی کاماًل مشهود است.
به هر حال به نظر می رسد، بانک مرکزی خود اجازه نمی دهد که نرخ خارج از محدوده 
مدنظرش نوسان کند؛ به نحوی که هرگاه قیمت میل به باال رفتن از بیشینه این محدوده 
دارد، وارد بازار شــده و تزریق انجام می دهد و هر زمان که نرخ کمتر از کمینه قیمتی در 

نظر گرفته شده، باز هم دخالت بازارساز را شاهد هستیم.
بانک مرکزی تالش برای حفظ محدوده قیمتی را در دســتور کار قرار داده اســت؛ 
اما به هر حال این حرکت باید آهسته و پیوسته در بازار انجام شود تا بتواند برای کنترل 
نرخ، مؤثر واقع شود. ولی در روزهای پایانی سال نباید پس از یک دوره ثبات نسبی قیمت 
ارز بار دیگر چند روزی شــاهد نوسان قیمتی دالر باشیم. عبدالناصر همتی، در یادداشت 

اینستاگرامی دالیل رشد نرخ ارز در چند روز نوسانی را تشریح کرد و نوشت:
»در چند روز گذشــته بازار ارز شاهد نوســانات همراه با رشد نرخ ارز بود. در حالی 
کــه از چندی پیش با مجوز صادره به آن بخــش از صادرکنندگانی که درخصوص نحوه 
بازگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد عملکرد خوبی داشــته اند، قاعدتاً  باید شــاهد عرضه 

بیشتر ارز و کاهش نرخ آن می بودیم.
چرا این گونه شد؟ یک دلیل بر می گردد به مصوبه آزادی ورود ده ها قلم کاال از طریق 
مرزنشینان و ملوانان.« رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تأکید کرد: »در شرایط تحریم و 
محدودیت های ارزی، این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیر ضرور در موقعیت زمانی 
تحریم را افزایش داده و قطعاً موجب افزایش تقاضای ارز در ســلیمانیه، دوبی، هرات... و 

متعاقباً در بازار ایران شده است.«
در پایان ایشان از هیئت وزیران با فوریت تجدید نظر در این مصوبه را می خواهد و 
می گوید باید روش دیگری برای این کار یافت! با در نظر گرفتن صحت این تحلیل رئیس 
کل بانک مرکزی که کارنامه نســبتاً موفقی هم در چند ماه اخیر داشــته است، به راستی 
چرا باید ناهماهنگی بین مصوبات و سیاست گذاری ها سبب نوسان ارز شود که ما فعاًل به 
شدت نیز به ثبات آن نیاز داریم و همچنین موجب شود رئیس بانک مرکزی که خود عضو 

جلسات کابینه است، به صورت علنی این ناهمگونی ها را آشکار کند.
مشــکالت اتفاق افتاده در این ده روز مانند مســئله شــیالت جنوب و ماهی گیری 
چینی ها و عزل رئیس آن از سوی وزیر و نیز نامه بیست وشش امضایی نمایندگان مجلس 
به رئیس جمهور درباره تخلفات رئیس سازمان خصوصی سازی و مسئله فوق همه و همه 
گویای این نکته اســت که افزون بر مبارزه با فســاد، ما به هماهنگی و نظارت شــدید بر 
سربازان و ژنرال های اقتصادی کشور در حذف ناهمگونی ها و همچنین تخلفات نیاز داریم.

 هزینه های کاهش 
ارزش پول ملی

در گفت وگو با یک کارشناس اقتصادی بررسی شد

تأثیر FATF بر نرخ ارز

 اکبر کریمی/ کفش یکی از محصوالت 
مصرفی اســت که قطب تولیدی آن در استان 
آذربایجان شرقی است. هر چند از دیرباز کفش 
چــرم تبریز شــهره بوده و جایــگاه باالیی نزد 
مصرف کنندگان داخلی داشته است، اما طی یک 
دهه اخیر با توجه به نگاه جدید تولیدکنندگان 
ایــن صنعت بــه الگوها و طرح هــای جدید و 
پاسخگویی مناسب به نیاز و ذائقه مشتری، چرخ 
این صنعت در تبریز مجدداً رونق گرفته و رو به 
بهبود گذاشته است. امروز به جرئت می توان گفت 
که تمامی نیاز داخل کشــور در بخش کفش، از 

این صنعت بومی قابل تأمین است.
در این گزارش، برای جویا شدن از وضعیت 
این شغل و مزایای آن در استان آذربایجان شرقی 
و مشــکالت پیش روی صنعت کفش کشور به 
ســراغ یکی از تولیدکنندگان جوان و باســابقه 

تبریزی رفتیم.

از 10 سالگی کار می کنم
»احمد پورفتحی« 34 ســال ســن دارد 
و کفــش دوزی را از پدر آموخته اســت. احمد 
می گویــد، بیــش از 8۰ درصد فعــاالن حوزه 
کفــش در تبریز، این حرفه را به صورت تجربی 
فراگرفته اند. او نیز از 1۰ ســالگی، شاگردی در 
این حرفه را در کارگاه پدر شروع کرد و با کسب 
مهارت در تمامی مراحل تولید کفش، از نوجوانی 
به صورت حرفه ای به این صنعت رو آورد. احمد 
حدود 1۰ سال است که خودش در تبریز کارگاه 
تولیدی کفش مردانه دارد؛ کفش هایی که از چرم 
طبیعی گاو تهیه می شوند و استحکام و دوام آنها 

در کشور زبانزد است.
کارگاه تولیدی او یک ســالن 12۰ متری 
اســت کــه در آن هفت نیــروی کار به صورت 
مســتقیم مشغول به فعالیت هستند. روزانه ۵۰ 
جفت کفش مردانه با تالش کارگران این کارگاه 
تولید و با نــام تجاری »نارون چرمینه« به بازار 

کفش کشور تزریق می شود.
احمد از مراحل مختلف طراحی، برش چرم، 
پستهاسازی، پیش کاری، قالب دهی و گرمادهی، 
زیره چسبانی و پرداخت نهایی گفت که در یک 
پروســه 2۰ ساعته انجام می شــود تا محصول 

نهایی تولید شود.

این کارگاه در ســال جــاری در 14 طرح 
مختلف کفش مردانه تولید می کند و هر ســاله 
بــه تنوع طرح های خود افزوده و ســعی دارد با 
رصد طرح های داخلی و خارجی به روز و تولید 

بازارپسند، از چرخه رقابت عقب نماند.

سرمایه نداشتند، تعطیل 
شدند!

 با توان و نیروی کاری 
موجود در کارگاه پورفتحی 
و وجود بازار مناسب داخلی 
تولیدی  محصــول  بــرای 
آنها، شــاید عجیب باشــد 
کــه بدانید ایــن کارگاه با 
کمتر از نیمی از توان اصلی 
خــود کار می کنــد. از این 
تولید کننده جوان علت را که 
جویا شدم، گفت: »به دلیل 

گران شدن مواد اولیه، مانند چرم، چسب، زیره 
و... فروشندگان مانند گذشته این مواد را قسطی 
و مدت دار به ما نمی فروشند و ما مجبوریم آنها 
را به صورت نقدی بخریم و چون سرمایه کافی 
نداریم، مجبوریم به اندازه دارایی مان مواد بخریم 
و کار کنیم.« او علت تعطیلی برخی کارگاه های 
کوچــک طی ماه های اخیــر را  نیز همین نبود 

سرمایه کافی برای خرید مواد اولیه عنوان می کند.
احمــد همچنین از بی توجهــی دولت به 
کارگاه هــای تولیدی مــواد اولیه صنعت کفش 
نیز گفت، اینکه زمانی در کشور ما نخ کفش در 
داخل تولید و حتی به کشورهای دیگری مانند 
ترکیه نیز صادر می شــد، اما 
اکنون وضعیت معکوســی را 
شاهد هستیم و این محصول 
بیشتر از ترکیه وارد می شود. 
در برخی مواد اولیه دیگر نیز 

وضع مشابهی داریم.

کفش تبریز صادر می شود
او با این حــال از بهبود 
صنعت کفش از دولت نهم به 
بعد گفــت و اینکه با حمایت 
از تولید داخل، واردات کفش 
چینی تقریباً به صفر رسید و 
توجهی که در داخل به ذائقه مشــتری و اعمال 
پیشــرفت های روز صنعت کفش که در مراحل 
تولید و تهیه محصول شــد، ایــن حرفه بیش 
از پیــش رونق گرفت و امــروز کفش تبریز به 
کشورهای اطراف مانند عراق، افغانستان، ترکیه 
و حتی روسیه نیز صادر می شود و این قابلیت به 
درصد بسیار باالیی وجود دارد، اما بالفعل شدن 

آن نیازمند حمایت و برنامه ریزی توسعه محور 
دولتی است.

می توانیم واسطه ها را از بین ببریم
پورفتحی تا سه سال پیش تولیدات خود را 
به واسطه گران و بنکداران تبریزی می فروخت، 
اما اکنون با فروشــندگان کفش در استان های 
کرمانشــاه، مازندران، فارس و... ارتباط گرفته و 
بیشــتر محصول تولیدی اش را به طور مستقیم 

به آنها ارسال می کند.
احمد از تفاوت دو برابری قیمت محصول 
تولیدی کارگاهش با قیمت ویترین مغازه ها نیز 
گفت. او و همسرش به دلیل همین تفاوت قیمت 
باال، از سال گذشته با بهره گیری از ظرفیت های 
رایــگان فضای مجازی، محصول خود را در این 
فضــا تبلیغ می کنند و کفش چــرم گاوی را با 
قیمت تمام شده کارگاهی که متوسط 1۰۰ هزار 
تومان است، می فروشند و پس از تحویل پستی 
محصول، مبلغ را دریافت می کنند. آنها تاکنون 
توانســته اند بخشی هر چند جزئی از تولیدشان 
را از این طریق به فروش برسانند و امیدوارند با 
جلب اعتماد مردم، فروش شان را افزایش دهند.

در ســال جاری به دلیل افت شدید ارزش 
پولی کشــور، مشــکالت عدیده ای گریبانگیر 
تولیدکنندگان کفش و دیگر بخش های تولیدی 
کشور شــد، اما در بیان وضعیت کلی از صنعت 
کفش کشــور می توان گفت، این صنعت نسبت 
به دهه های اخیر وضع خوبی پیدا کرده اســت، 
اما برای رونق و توســعه ایــن صنعت که جزو 
ظرفیت های بالفعل کشــور در حوزه اقتصادی 
محســوب می شــود و صنعتی است که قابلیت 
اشتغالزایی بســیار باالیی دارد، به برنامه ریزی 
بلندمدت نیاز اســت. انجــام اقدامات علمی و 
آموزشــی از قبیل؛ طراحی و تصویب رشته های 
دانشگاهی مرتبط با بخش های مختلف این حرفه 
و آموزش تولیدکنندگان تجربی به اســتفاده از 
طرح های جدید و بهره گیری از فناوری های نوین، 
از جمله کارهایی اســت که می تواند به رونق و 

توسعه صنعت کفش کشور بینجامد.
برای تهیه گــزارش از فعالیت های 
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره 

تلفن 0919۳۴72981  تماس بگیرید.

احمد پورفتحی تولیدکننده کفش چرم ایرانی

بی توجهی به صنعتی که قابلیت اشتغالزایی باالیی دارد

بگیرد  تصمیم  کسی  اگر 
بیش  آنچه  کند،  کار  ایران  با 
از هر چیزی بــر انگیزه های 
می گذارد،  اثر  این شــخص 
نه  است،  آمریکا  تحریم های 
موضوع FATF . اگر ما تحریم 
نبودیم قطعاً موضوع FATF و 
وضعیت اقدامات متقابل بسیار 
مهم محسوب می شد؛ اما در 
پرونده  این  تحریمی  شرایط 

اهمیت چندانی ندارد

از  بیان وضعیــت کلی   در 
صنعت کفش کشــور می توان 
به  نســبت  صنعت  این  گفت، 
دهه های اخیر وضع خوبی پیدا 
کرده است، اما برای رونق و توسعه 
این صنعت که جزو ظرفیت های 
بالفعل کشور در حوزه اقتصادی 
صنعتی  و  می شــود  محسوب 
اشتغالزایی  قابلیت  که  اســت 
بسیار باالیی دارد، به برنامه ریزی 

بلندمدت نیاز است

شاخص

دولت مقصر تورم افسارگسیخته کشور است
شهاب نادری، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس از ضعف تیم مدیریتی و 
اقتصادی دولت ســخن گفت و اظهار داشــت: »در تورم افسارگسیخته ای که در 
کشور ایجاد شده، دولت مقصر است؛ زیرا قطعاً توان مهار آن را داشت، اما موفق 
نبود و نمونه آن را متأســفانه در وضعیت گوشت که بخشی از سفره مردم است، 
می بینیــم.« این نماینده مجلس از لزوم اجــرای اقتصاد مقاومتی گفت و اظهار 
داشت: »می توانســتیم این وضعیت را با استفاده از اقتصاد مقاومتی مهار کنیم. 
البته با وجود همه مشکالت اقتصادی، مردم صبور ایران تا امروز صبوری کردند 
و متانــت بــه خرج دادند؛ اما به هر حال برای مردم قابل قبول نیســت.« وی به 
موضوع افزایش حقوق ها در ســال آینده اشــاره کرد و بیان داشت: »دولت اعالم 
کرد افزایش حقوق ها 2۰ درصد است، اما حقیقت آن است که با شرایط امروز 2۰ 
درصد منطقی نیست؛ زیرا شرایط امروز برای زندگی سخت است و قطعاً مسبب 

این شرایط خود دولت است.«
کباب کوبیده زیر ۱۵ هزار تومان کباب نیست

علی اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه رستوران داران تهران گفت: »متأسفانه 
در ماه های اخیر قیمت مواد اولیه افزایش چشــمگیری داشته و همین امر افزون 
بر کاهش مشــتریان رستوران ها، سبب مشکالتی برای همکاران ما شده است.« 
وی با تأکید بر افزایش قیمت تمام شده غذا برای رستوران داران در ماه های اخیر، 
در پاســخ به این پرسش که آیا فروش چلوکباب و چلوجوجه با قیمت های 8 تا 
1۰ هزار تومان، کیفیت دارد یا خیر، گفت: »من هم با شنیدن این موارد تعجب 
می کنم، چرا که این قیمت ها با عقل و منطق جور درنمی آید؛ وقتی جوجه کیلویی 
3۰ هزار تومان اســت، راسته گوسفندی کیلویی 12۰ هزار تومان یا مغز راسته 
کیلویی 18۰ هزار تومان، چطور چنین قیمت هایی امکان دارد؟ مثاًل گوشت مورد 
نیاز برای طبخ کباب کوبیده کیلویی ۷4 هزار تومان است؛ خب برای کباب 2۰۰ 
گرمی، تنها باید 1۵ هزار تومان گوشت مصرف شود؛ پس کباب کوبیده ای که با 

قیمت هایی پایین تر از این رقم عرضه می شود، کیفیت الزم را ندارد.«
افت بیش از ۵۰ درصدی ساخت وساز در کشور

در حال حاضر، در کشور با وجود تقاضا در بازار و ظرفیت تولید، ساخت وساز 
مســکن مطابق با ظرفیت موجود محقق نشده است و تولید آن از سالیانه 8۰۰ 
هزار واحد در سال 1391 به حدود 3۵۰ هزار واحد در سال 139۶ رسیده است؛ 
به این معنا که حدود ۵۶ درصد در ساخت وساز کاهش اتفاق افتاده است. گفتنی 
است، زمین ۷۰ درصد از قیمت کل مسکن را تشکیل می دهد و عامل اصلی در 
تعیین قیمت این کاالی حیاتی است. وزارت راه و شهرسازی می تواند با واگذاری 
زمین به انبوه سازان از طریق قرارداد پیمانکاری و نه مالکیتی، زمینه کاهش قیمت 

مسکن و خانه دار شدن اقشار ضعیف را با هزینه کمتر فراهم کند.
دلیل گرانی دالر در روزهای اخیر

محمدرضا ســبز علیپــور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایــران درباره دالیل 
افزایش نرخ دالر گفت: »با کمال تأســف باید بگویم که از ســال ها پیش، یکی 
از اصلی ترین عوامل و دالیلی که موجب شــده تا نرخ ارز با افزایش مواجه شود، 
تحریک و دستکاری دولت ها است، به طوری که دولت ها عامدانه می خواهند نرخ 
ارز با افزایش مواجه شود! کمبود منابع مالی، کسری بودجه و از سویی باال بردن 
نــرخ دالر در الیحه »بودجه 98« نیز در افزایش نرخ دالر و دیگر ارزهای معتبر 
خارجی مؤثر بوده است. آنقدر که دولت در برهم زدن نظم بازار و افزایش قیمت ها 

نقش داشته، تحریم های خارجی تأثیرگذار نبوده است.« 

تکاپوآن روی سکه

کلید واژه
 ابرتورم



   شهناز سلطانی/ خرید 
کیف و کفش و پوشاک وطنی و البته 
با کیفیت، این روزها کار پر ارزشی 
اســت که یک تیر و چند نشان به 
اقتصاد  به  حســاب می آید. کمک 
کشــور، جلوگیری از بیکار شــدن 
کارگر ایرانی و تنگ شدن عرصه بر 
خانواده آنها، پیشگیری از گسترش 
فقر و پیامدهــای اجتماعی آن و... 
فقط بخشــی از این نشان هاســت. 
چشــم امید تولیدکنندگان ایرانی 
در روزهای پایانی سال بیش از هر 
زمان دیگری به خریداران و مشتریان 
خودی است تا از راه برسند و انتخاب 
کنند و دســت به جیب شــوند تا 
صدای خوش چرخ تولید بلندتر به 

گوش برسد. 

یک ماه مساوی یازده ماه
»فروش اسفند ماه ما به اندازه 
یازده ماه دیگر سال است.« این جمله 
فروشنده ها و مغازه دارهایی است که 
این روزهــا کاش سرشــان آنقدر 
شلوغ باشــد که وقت سر خاراندن 
تولیدکنندگانی  باشند.  هم نداشته 
که بازار شب عید پوشاک و کیف و 
کفش و خالصه ملزومات عید نوروز 
به مرحمت آنها مدیریت می شــود؛ 
اما این روزها کمی گرد خستگی و 
ناامیدی به چهره شان نشسته است. 
وضعیت نابسامان اقتصادی دقیقاً کار 
آنها را نشانه گرفته است. یادش بخیر 
روزهای آخر سالی که جای سوزن 
انداختــن در بازارها نبود؛ ولی روی 
دیگر سکه کار خودش را کرده و بازار 
کمی پویاتر است، به هر حال همه 
امیدوارنــد این گرد و غبار از چهره 
تولید گرفته شود و دوباره روز از نو و 
روزی از نو. چرخ های تولید بچرخند 
و بچرخند و بچرخند و هیچ وقت از 
حرکت بازنایســتند که اگر خدای 
ناکرده این گونه شــود، کار سخت و 
دشوار می شود. زنجیره های به هم 
پیوســته تولید از هم رها می شوند 
و به تنهایی کاری از پیش نمی برند. 

سفره بزرگی که کوچک شده 
در یکــی از خیابان های فرعی 
خیابان پــر رفت وآمــد جمهوری 
اســالمی تهران یک مغازه کوچک 
کیف و کفــش چــرم خودنمایی 
می کند. تا پشت ویترین می ایستیم 
فروشــنده ســریع از مغازه بیرون 
می آید و ما را به داخل مغازه دعوت 

می کند تــا بقیه کیف و کفش های 
داخل مغــازه را هم ببینیم. صدای 
خوش و آهنگین چکش پیرمرد از 
گوشه مغازه به گوش می رسد. آرزو 
می کنــد هرگز این صــدا خاموش 
نشود. مغازه دار مرد میانسالی است 
کــه کمی هم گرد پیری یا شــاید 
هم ســختی و بی رونقــی کار روی 
موهایش نشسته اســت. دل پری 
دارد، همانند خیلی از فروشندگان 
و تولیدکنندگان دیگر. از روزهایی 
می گوید که ایــن مغازه 1۷ کارگر 
داشــت، ولی حاال ســفره بزرگ و 
پرنعمت شان کوچک شده و فقط به 
دو نفر رسیده! می گوید: »تازه پنجاه 
سالگی )بخوانید نیمه یک قرن( این 
مغازه را پشت سر گذاشته ایم. هر بار 
که عذر کارگری را خواستیم، شبیه 
این بود که خودمان را خانه نشــین 
کردیم. تلخ اســت و دردناک و هر 
روز به کارگرهایم فکر می کنم که بعد 
سال ها که ماهر شده بودند، رفته اند 
حاال در این روزگار ســخت زندگی 
چطــور نان زن و بچه های شــان را 
درمی آورند، شنیده ام یکی از آنها در 
همین بازار جمهوری دست فروشی 

می کند.«

مسئولیت اجتماعی ما 
این قصه ای که شنیدید، قصه 
پر غصه این ســال های اخیر بعضی 
از تولیدکنندگان هموطن ماســت 
که بــا روزهای پر رونق کارشــان 
فاصله گرفته اند و مدام نگرانند که 
وضعیت شان از این هم بدتر شود. 

هر یــک از مــا در جامعه در 
قبــال یکدیگر و جامعــه ای که در 
آن زندگــی می کنیــم، وظایف و 
نمی توانیم  و  داریم  مسئولیت هایی 
نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشیم و 
اگر خودمان را نسبت به مسائل پیش 
آمده دیگران بی اهمیت نشان دهیم، 
پیامدهای ناشی از آن چه بخواهیم و 
چه نخواهیم ما را متأثر می کند. این 
خاصیت زندگی اجتماعی است. در 

وضعیت فعلی جامعه هم هر یک از ما 
به تنهایی می توانیم گره های کوچک 
را باز کنیم تا گره های بزرگ از هم 
گشوده شــوند. مهم ترین کاری که 
می توانیم بکنیم، خرید کاالی ایرانی 
است که به دست هموطن خودمان 
به ثمر نشسته است. این کار ما یعنی 
حمایت خوب و بسیار خوب. آن را 
دست کم نگیریم و نگوییم با خرید 
من به تنهایی چه گره ای باز می شود. 
اگر همه کنار هم قرار بگیرد قدم های 
بلندی برداشته می شود و روزهای 

امید دوباره رخ نشان می دهد.

کیف و کفش ایرانی
 حرف ندارد 

کیف و کفش ایرانی از آن دسته 
کاالهایی است که روزگاری نه تنها 
نیاز مردمان همین سرزمین مادری 
را پاســخ می داد که رضایت شان را 
هم جلب می کرد. کاالی با کیفیت 
همیشه حرفی برای گفتن دارد. چه 
بهتر که این کاالی با کیفیت ایرانی 
باشد. اگر قصد خرید کیف و کفش 
دارید، از کاالهای خارجی که اغلب 
چینی  و و بی کیفیت هستند، چشم 
بپوشید و سراغ نوع ایرانی اش بروید. 
با افتخار خرید کنید و با افتخار آن 
را بپوشید و تبلیغ کنید که سهمی 
در بیکار نشــدن کارگــر هموطن 

داشته اید.

پوشاک ایرانی
 مطابق سلیقه ما 

پوشــاک ایرانی هــم در نوع 
خودش حرفی بــرای گفتن دارد؛ 
پوشــاکی کــه حتماً با ســلیقه ما 
جورتر است. متأسفانه، در سال های 
گذشته دروازه های مرزها آنقدر به 
روی کاالهــای خارجی و اغلب کم 
کیفیت باز شــده است که فراوانی 
آنها و در دسترس بودن آنها کار را 
شــاید کمی دشوار کرده باشد، کار 
پیدا کردن جنس مرغوب و البته با 
قیمت مناســب ایرانی را. اما اگر به 
اثرگذاری خودمان در حمایت آگاه 
باشیم، حتماً وقت و انرژی بیشتری 
صرف یافتن کاالی مورد نظرمان از 

نوع ایرانی اش می کنیم. 

درک متقابل فروشنده
 و خریدار

در  متقابــل  درک  داشــتن 
وضعیت فعلی اقتصاد جامعه موضوع 
مهمی اســت که نمی توانیم آن را 
نادیده بگیریم. به این معنا که اگر از 
خریداران انتظار داریم کاالی ایرانی 
بخرنــد، از تولیدکنندگان هم این 
انتظار متقابل مــی رود که آنها هم 
حامی مشــتریان خود باشند. این 
حمایت می تواند از عرضه مستقیم 
و بی واســطه باشد تا تخفیف و کم 
کردن قیمت ها تــا با قدرت خرید 

مردم سازگارتر باشد.

حق انتخاب با ماست  
درســت اســت که صفرهای 
حساب بانکی مان آب رفته و کیف 
پول مــان الغرتــر شــده و کارت 
بانکی مــان هم کم پول تــر! اما اگر 
در ایــن روزهای باقی مانده ســال 
قصد خرید کردیــد، حتماً با تأمل 
و فکر بیشتری دســت به انتخاب 
بزنید. انتخاب بین کاالی ایرانی یا 
خارجی، انتخــاب بین رونق تولید 
داخل یا رونق تولید شــرکت های 
بزرگ اقتصادی، انتخاب بین کوچک 
شدن سفره کارگر ایرانی یا کوچک 
نشدن آن، انتخاب بین بیکار شدن 
کارگر ایرانی یا نشدن آن... . خالصه 
انتخاب ما مهم است و تصمیمی که 
می گیریم مهم تر. صحبت از یک روز 
و دو روز باقی مانده تا عید نیســت، 

صحبت از سال های بعد است. 

روزگاری که بر وفق مراد بود 
کمی تصور کنید کارگری که 
روزگاری کار بــر وفق مرادش بود. 
بیمه تأمیــن رفاه خانــواده اش را 
داشــت و امیدوار به بازنشستگی و 
داشتن حقوق در آینده بود. تأمین 
هزینه هــای زندگــی اش را خوب 
مدیریت می کرد. فرزندش با خیال 
آسوده به دانشگاه می رفت. )هر چند 
نگران یافتن شــغل پس از دانشگاه 
بود( هر ســال خانواده اش با ذوق و 
شــوق در تدارک عید نوروز بودند، 
اما حاال آن کارگر از کار بیکار شده 
و همه مناســبات زندگی اش به هم 
خورده و حساب و کتاب زندگی  از 
دســتش در رفته، خودتان بخوانید 
حدیث مفصل از این کوتاه... و البته 
بخوانید وظیفه اجتماعی و انسانی 
ما را در این وضع دشوار و سخت. 
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  حمیدرضا حیدری/ خبر استعفای ناگهانی محمدجواد ظریف به یکی از 
سوژه های داغ فضای مجازی تبدیل شد. ظریف در شب میالد حضرت فاطمه)س( 
ضمن تبریک روز مادر و روز زن، نوشــت: »از بزرگواری مردم عزیز و دالور ایران 
و مســئولین محترم در ۶۷ ماه گذشته بسیار سپاسگزارم. از ناتوانی برای خدمت 

و تمام کاستی ها و کوتاهی ها در دوران خدمت صمیمانه پوزش می خواهم.«
این چند جمله به معنای خداحافظی ظریف از میز مدیریت دستگاه دیپلماسی 

بود که واکنش های بسیاری در فضای مجازی به دنبال داشت.
برخــی از کاربران از رفتن ظریف ناراحت شــدند و از او دعوت کردند تا از 

تصمیم خود صرف نظر کند.
یکی از آنها نوشت: »دلم می خواهد ظریف باشد! او قطعاً خیلی باالتر از یک 
وزیر خارجه معمولی  است! وقتی جلوی دشمن می ایستد و او را به چالش می کشد، 
دیدنی تر می شــود! انگار دارد حرف مرا می زند، حرف ایران را، حرف فردوسی را! 

کاش حرف هایم را بشنود و بماند چون چشم ایرانی به اوست!«
برخی دیگر انگار از مدت ها پیش منتظر چنین اتفاقی بودند.

سیدمحمد حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی در توئیترش نوشت: 
»ژنرال هایی که با هیاهوی فراوان آمدند تا شق القمر کنند، بعد از پنج سال و نیم 
که کارنامه تقریباً هیچ، بلکه زیانبارشان روز به روز فشار را بر گرده مردم افزوده 
و دیگر حنای شان رنگی ندارد به جای پاسخگویی، یکی بعد از دیگری فرار را بر 

قرار ترجیح می دهند، آخوندی، قاضی زاده و حاال ظریف!«
عده ای از کاربران هم نوشتند، ظریف به جای استعفا، باید بماند و پاسخگو 

باشد.
یکی از کاربران نوشت: »آقای ظریف استعفای دیپلماتیک شما قبول نیست! 

باید  سر کار بمانی و پاسخگوی  عملکردت باشی!«
عبداهلل گنجی، مدیر مسئول روزنامه »جوان« به نوع برخورد اصالح طلبان با 
داستان استعفای ظریف این گونه واکنش نشان داد: »این سرگیجه را در اپوزیسیون، 
رسانه های غرب و بخشی از اصالح طلبان تعقیب کنید. از یک طرف ظریف و حتی 
دولت را در سیاســت خارجی هیچ کاره می دانند و از یک طرف عزا گرفته اند که 
استعفای وی را ضربه ای جبران ناپذیر به سیاست خارجی؛ در حد نابودی دیپلماسی 

در ایران و بهم خوردن روابط خارجی می دانند.«
یکی از کاربران هم نوشــت: »بدترین تحلیل ها بعد از استعفای ظریف این 
است که آقای ظریف بمان تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم! جمهوری اسالمی 
4۰ ســال از بحران های صعب العبور گذر کرده، قهر بچه گانه یک بزرگ شده در 
آمریکا با حسن روحانی اصاًل چه اهمیتی دارد؟ بحران سازی شوخیش هم زشته...«

کاربر دیگری به ناراحتی آمریکایی ها از اســتعفای ظریف اشــاره کرد: »اگر 
می خواهید بدانید چرا آمریکایی ها از اســتعفای ظریف ناراحتند، به این بخش از 
خاطرات جان کری دقت کنید: »وقتی نامزد میانه روتر، روحانی پیروز شد شگفت زده 
و دلگرم شدیم... به عالوه از اینکه روحانی ظریف را به عنوان وزیر خارجه و مسئول 

پرونده هسته ای منصوب کرد، تا حدی خیال مان آسوده شد.««
برخــی از کاربــران هم این گونه تحلیل کردند که اســتعفای ظریف گرد و 
غباری در رسانه ها به پا کرد که خبر مهم دیدار رهبر معظم انقالب و بشار اسد، 
رئیس جمهور ســوریه در آن گم شــد؛ دیداری که به قول رسانه ها قرار بود رژیم 

صهیونیستی و غرب را غافلگیر کند.
عزت اهلل ضرغامی در واکنش به اســتعفای ظریف نوشت: »ظریف رکورددار 
تعریف و تمجید و تحســین از ســوی رهبر معظم انقالب است. یک ناهماهنگی 
قابل درک نباید او را به اینجا بکشاند. ظریف باید برگردد و نگذارد شیرینی این 
دیدار تاریخی در کام ها تلخ شود. دوقطبی شدن استعفا مغایر منافع ملی است.«

بنیامین نتانیاهو هم در صفحه توئیتر خود با ذوق زدگی به خبر اســتعفای 
ظریف چنین واکنش نشان داد: »ظریف رفت. از دستش راحت شدیم. مادامی که 

من اینجا هستم، رژیم ایران به سالح هسته ای نخواهد رسید.«

حاشیه های یک استعفا!

علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه ما به دنبال ایجاد نشاط و شادی در مدارس هستیم، با انتقاد 
از برخی جهت گیری ها که شــادی را در اجرای موســیقی در مدارس خالصه می کنند، گفت: ایجاد یک فضای معنوی در مدرســه و توسعه تشکل ها را  
فعالیت های نشاط آور می دانیم، چرا به دانش آموزان ظلم می کنیم و فعالیت های نشاط  آور را به موسیقی و آهنگ محدود می کنیم. ما چنین نگاهی نداریم.

 تعریف برخی از نشاط
 ظلم به دانش آموزان است

 محمدصالح نادری/ یکی 
از شــبکه های مجازی پرکاربر در 
جهان توئیتر است. این شبکه از نظر 
تعداد کاربران با حدود 3۰۰ میلیون 
کاربر بین رتبه 1۰ تا 1۵ قرار دارد، 
در حالــی که فیس بــوک با تعداد 
کاربر حدود دو میلیارد در رتبه اول 
است. توئیتر از جمله فضاهایی است 
که کاربران در آن بیشــتر به دنبال 
اشتراک اطالعات و دریافت اخبارها 
هستند و به مانند اینستاگرام، تنها 
جنبه سرگرمی و وقت گذرانی ندارد. 
اطالعات و اخبار موجود در توئیتر، 
چه درست و چه نادرست را بیشتر 
افراد معمولی به اشتراک می گذراند، 
هر چنــد منابع خبری موثق مانند 
خبرگزاری ها برای انعکاس خبرهای 
خود در این شبکه مجازی صفحاتی 
دارند. در بین آمارهای توئیتر نکته 
جالب میزان کاربران آن بر اســاس 
جمعیت کشــور است. در این آمار 
پس از آمریکا، ژاپن و انگلســتان؛ 
عربستان سعودی با نزدیک به 12 
میلیون کاربر فعال قرار دارد که در 
مقایسه با جمعیت 3۰ میلیونی آن 
شاید بتوان گفت، توئیتر بیشترین 
نفوذ را در بین کاربران یک کشور، در 
عربستان دارد. همین امر سبب ایجاد 
یک ارتش مجازی از سعودی ها در 
توئیتر شده اســت که در بسیاری 
از جهت دهی هــا تأثیرگذارند. آمار 
دقیقی از کاربران ایرانی توئیتر وجود 
ندارد، اما می توان گفت با توجه به 
مشــاهدات، نزدیک به یک میلیون 
کاربر ایرانی در توئیتر حضور دارند.

توئیت
پایه اصلی کار در توئیتر انتشار 
اخبار و اطالعات است، برای این کار 
کاربران مطالب و اطالعات خود را 
توئیت می کنند؛ یعنی مطالب خود 
را نوشته، به اختیار خود داده هایی 
دیگــر مانند فیلم یا عکس را به آن 
اضافه کــرده و منتشــر می کنند. 
مبنــای توئیتر متن اســت؛ یعنی 
برخالف اینســتاگرام که باید حتماً 
عکسی منتشــر کنید، اینجا شما 
باید حتماً متنی منتشر کنید. توئیتر 
در لغت به معنای صدایی است که 
پرندگان برای ارتباط با یکدیگر رد 
و بدل می کنند. اکنون ۵۰۰ میلیون 
توئیت در هر روز نوشته می شود و 
بیش از دو میلیارد جست وجو در آن 
انجام می شود. تعداد کاربران برخط 
روزانه این شبکه 1۰۰ میلیون نفر 
است. ابتدا در توئیتر فقط ظرفیت 
نوشتن و انتشار 14۰ حرف بود، اما 
در ســال 2۰1۷ تعداد حرف های 
قابــل اســتفاده در توئیتر به 28۰ 
حرف افزایــش یافت. اولین توئیت 
را در توئیتــر در 22 مارس 2۰۰۶ 
در ســاعت 12 و 2۰ دقیقــه ظهر 
جک  دورسی، مؤسس توئیتر زد. او 
در توئیت خود به راه اندازی توئیتر 

اشاره کرده بود.
ریت

برای دیده شدن مطالب منتشر 
شده باید بازنشر داده شوند. زمانی 
کــه یک کاربــر، خبر، رخــداد یا 
اطالعاتی را به اشــتراک می گذارد، 
کاربــران دیگر در صــورت تمایل 
می توانند آن را بازنشر و مخاطبان 
خــود را از آن خبر مطلع کنند. در 
ایــن حالت کمتر از چند ســاعت 
خبری را که یک نفر می دانســته، 
تعداد بســیاری از افراد از آن مطلع 
می شوند و بر اساس یک چارچوب 
درختی به سرعت به تعداد این افراد 
اضافه می شود. به بازنشر کردن در 
توئیتر، ریتوئیت یا به طور خالصه  

ریت می گویند.
در میان مطالبی که بیشترین 
ریت را در توئیتــر دارند، رتبه اول 
مربوط به یک میلیاردر اســت که 
ادعا کــرده بود به 1۰۰ ریت کننده 
توئیت خود نفری یک میلیون دالر 
خواهد داد و توئیت او تا این لحظه 
نزدیک به پنج میلیون ریت داشته 
اســت. اما در میان مطالب خبری 
که ریت شده اند، می توان به توئیت 
باراک اوباما اشاره کرد که در پایان 
از مردم  ریاســت جمهوری خــود 
آمریکا تشکر کرده بود. این توئیت 
نزدیک به یک میلیون ریت داشته 
اســت، یا توئیت هیالری کلینتون 
در اعالم شکست خود در انتخابات 
ریت  میلیون  نیم  ریاست جمهوری 

را شامل شد.
در شــماره های آینــده بــه 
توئیتر  درباره  بیشتری  اصطالحات 

خواهیم پرداخت.

اصطالحات مجازی ـ 2
توئیت و ریتوئیت

 ســید فخرالدین موسوی/ الگوی 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران یا به 
معنای دقیق تر رویکرد بین المللی نظام اسالمی 
یک مبحث پر مجادله و همواره بحث برانگیز در 
فضای سیاسی ایران بوده و هست. مسئله ای که 
در سال های اخیر بر شدت آن نیز افزوده شده 
است و بیراه نیست اگر بگوییم دسته  بندی های 
سیاسی در کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده و 
آرایش جدیدی برای نیروهای سیاسی کشور 
رقم زده اســت! چنانکه امروز می توان از قرار 
گرفتن دو جریــان متمایل به غرب و نگاه به 
بیرون مرزها برای عبور از مشکالت و در مقابل 
جریان متکی به قــدرت درونی و معطوف به 
توانایی های داخلی برای پیشرفت کشور نام برد. 
حتی شاید با کمی مبالغه این دوگانه را به مثابه 
جایگزین دوگانه اصالح طلب و اصولگرا دانست!
درباره اینکه رهاورد هر یک از دو جریان 
چه می تواند باشــد، اینکه سابقه و تجربه 4۰ 
ساله به موفقیت و اطمینان بخش بودن کدام 
راه حل و روشن بودن کارنامه کدام نگاه حکم 
می کند، بحث مفصل و در خور توجهی است که 
در این نوشتار در پی طرح آن نیستیم، بلکه در 
ادامه به رویکردهای رسانه ای و جمالتی اشاره 
خواهیــم کرد که جریان حامی نگاه به بیرون 
بــرای ارجح نشــان دادن گرایش خود طرح 
می کنند. در حقیقت عبارات پیش رو نشــان 
می دهد، رسانه های نزدیک به نگاه اول به طور 
کاماًل مداوم و هدفمند در حال استاندارد نشان 
دادن دیدگاه خود برای جامعه و شکل دادن به 
یک الگو  برای سیاست گذاری کشور، به ویژه 

در حوزه روابط بین الملل هستند.
البته ناگفته نماند که این جریان اکنون 
و پس از شکســت برجام کــه می توان گفت 
مهم ترین دستاورد این نگاه در این سال هاست، 
کار بســیار دشــواری دارند و بــرای تبیین 

دیدگاه خود ابتدا باید شکســت برجام را یک 
پیــروزی و موفقیت جلوه دهند تــا بتوانند 

به واســطه آن در این باره 
سخن بگویند. در این راستا، 
در  »ســازندگی«  روزنامه 
مطلبی با عنوان »بی تفاوت 
نباشید« می نویسد: »نهضت 
آزادی ایران با انتشار نامه ای 
به امضای محمد توســلی 
خطاب به دبیــران احزاب 
دموکراسی خواه جهان اعالم 
کرد... برجام افزون بر آنکه 
الگویی نو و صلح آمیز برابر 
مناقشات جدی بین المللی 
به شمار می رود، یک توافق 
بین المللی بوده که براساس 

ماه ها تالش جمع زیادی از سیاســتمداران و 
کارشناســان به دست آمده است.« و در ادامه 

برای پیروزی سازی از شکست برجام می نویسد: 
»دولت آمریکا مدعی است برجام توافق خوبی 
نبــوده؛ زیرا برخی موارد از 
جمله فعالیت های موشکی 
ایران  و سیاســت خارجی 
در حوزه خاورمیانه، در آن 
لحاظ نشــده اســت.« این 
ادعاها در صورتی ابراز شده 
و در مقام بهانه برای نقض 
توافقی صلح آمیز قرار گرفته 
که برجام از ابتدا قرار نبود 
غیرهسته ای  موضوعات  به 
بپــردازد و حل موضوعاتی 
چون رفتار منطقه ای ایران 
خارج از دستور کار آن بوده 
اســت. البته مسائلی از این 
دســت می تواند در قالب مذاکرات و توافقات 
جداگانه و با رعایت و حفظ اصول امنیت کشور، 

مورد بررسی قرار گیرد.« این جمالت معنایی 
ندارد جز اینکه برای حل موضوعات موشکی، 
منطقــه ای و... نیز تنها راه رفتن به ســمت 
گفت وگو با غرب و در رأس آنها همان کدخدای 

معروف، یعنی ایاالت متحده آمریکا است!
امــا تالش این جریــان تنها معطوف به 
مذاکره با آمریکا نیست؛ بلکه بعد دیگری که 
می توان به منزله یکــی از راه کارهای جریان 
حامــی بین المللی گرایی به آن اشــاره کرد، 
تالش برای عضویت در مجامع، کنوانسیون ها، 
معاهدات بین المللی و... است. این گرایش بر 
این باور است که افزایش عضویت ایران در این 
موارد می تواند به افزایش قدرت کشور و اعتبار 
ایران کمک کند! یا در معنای ساده تر چنین 
حضورها را ایمن ســاز و قدرت ساز می دانند؛ 
از ایــن رو در دولت نزدیــک به این گرایش، 
ایران پای معاهدات و توافق نامه های بسیاری 
را امضا کرده و همچنــان اصرار بر ادامه این 
روند دارد کــه در داغ ترین و مهم ترین نمونه 
از آنها مســئلهFATF  و پالرمو است، از این رو 
شاهدیم روزنامه »آرمان« در مطلبی با عنوان 
»تندروی از افراطیون، هزینه از جیب مردم!« 
کــه منظور از تندروها همــان طرفداران اتکا 
به قدرت درونی نظــام و قطع امید از بیرون 
مرزهاست، می نویسد: »خواسته یا ناخواسته 
افراطیون داخلی مواضع سیاســی کشــور را 
تضعیــف کرده اند و از همه مهم تر انتخاب هر 
گزینه ای معیشت مردم را تحت تأثیر خود قرار 
می دهــد، راهی جز همراهی با عرف جهانی و 
قواعد بین المللــی وجود ندارد... با واقع گرایی 
در سیاســت خارجی و همراه شــدن با عرف 
جهانی امکان کم کردن اثرات منفی تحریم های 
ظالمانه وجود دارد. همان طور که با رد لوایح 
چهارگانه دست بیگانگان برای فشار بیشتر به 

ایران بازتر می شود.«

بازنگاهی به وظیفه اجتماعی ما در حمایت از تولید ملی

بازار را با خرید ایرانی جان ببخشیم

نگاهی به رویکردهای شکل دهنده آرایش های سیاسی کشور 

جبهه بندی جدید

پژواک

کنکاش

پایش

انعکاس

بچه ها منتظر بهارند
 صحرا محمدی/ هرچه به روزهای پایانی ســال نزدیک تر می شویم، تب 
و تاب مردم بیشــتر می شــود. از خانه تکانی گرفته تا خریدهای شب عید و مهیا 
شدن برای سفرهای نوروزی و... . به عبارتی با آغاز شمارش معکوس برای پایان 
سال پیگیری کارهای عقب افتاده و انجام کارهای نیمه تمام و... یادمان می افتد و 
ناخواسته یک شلوغی و ازدحام و ترافیک سنگینی را رقم می زنیم که برای تحمل 

آنها همه دچار زحمت می شویم.
در این روزهای پایانی ســال صحبت از گرانی کاالها و دشــواری های خرید 
فراوان اســت و این حرف ها تمامی نــدارد؛ اما گاهی یادمان می رود دور و برمان 
بچه ها هســتند که نه قدرت تحلیل اقتصادی دارند و نه از دخل و خرج خانواده 
ســر در می آورند و نه از قیمت دالر و ســکه و طال و بازار مسکن و اجاره و...؛ اما 
بحث های ما بر سر مسائل اقتصادی آنها را دچار استرس و نگرانی می کند. بچه ها 
از نگرانی های والدین نگران تر می شــوند و از ناراحتی آنها ناراحت تر. پس مراقب 

گفته های خودمان و شنیده های آنها باشیم که مبادا دچار مشکل شوند. 
هر چه به روزهای بهار نزدیک تر می شویم، برای دور کردن بچه ها از این فضای 
پر تنش بهانه های زیادی پیدا می شود. کافی است کمی چشم بگردانیم و خوب 
نگاه کنیم. برای نمونه، بچه ها را بیرون ببریم و درخت های شــکوفه زده خیابان و 
پارک را نشان شان داده و نوید بهار و آمدن عید را به آنها بدهیم. خودمان از این 

نو شدن به وجد بیاییم و بچه ها را هم به وجد بیاوریم. 
بــرای بچه ها یک گلدان کوچک با گل های بهاری بخریم و از آنها بخواهیم 
مراقبش باشند. با این کار بچه ها احساس مسئولیت را هم فرا می گیرند و چشم 

انتظار بهار می مانند. 
به آنها یادآوری کنیم که می توانند برای خانواده  شــان به مثابه عیدی یک 
نقاشی یا کاردستی ساده درست کنند. این کار در آنها حس توانمند بودن ایجاد 
می کند. که بســیار خوشایند اســت. از چیزی که بچه ها درست می کنند و به ما 

هدیه می دهند سر ذوق بیاییم و عمیقاً آنها را تحسین کنیم. 
برای خریدن ماهی و ســبزه و بســاط سفره هفت ســین حتماً بچه ها را با 
خودمان همراه کنیم. به آنها حق انتخاب بدهیم. اصاًل انتخاب این چیزهای ساده، 
اما خاطره انگیز را تا جایی که ممکن اســت به آنها واگذار کنیم و اجازه بدهیم با 

این انتخاب ها خاطره این روزها در ذهن شان بهتر ثبت شود. 
اگر برای تان مقدور است در روزهای پایانی سال که شور و حال فرارسیدن 
سال جدید بیشتر است، حتماً بچه ها را به بازار ببرید. جایی که شور زندگی بیشتر 
جریان دارد. در این وقت از ســال در بازارها خریدار و فروشنده فارغ از حساب و 
کتاب این سال سخت اقتصادی سرشان گرم است و مشغولند و این جریان خوش 

شما را هم با خود می برد. 
روزهای آخر ســال معموالً انبوهی از کارهای نکــرده و نیمه تمام در خانه 
اســت. بچه ها را دست کم نگیریم و از آنها کمک بخواهیم. آنها در حد خودشان 
حتماً می توانند کمی به ما بکنند، به شــرط آنکه ما وسواس به خرج ندهیم و از 
کارهای شــان مدام ایراد نگیریم. به اندازه توانایی و سن شان باید از آنها انتظار و 

توقع داشته باشیم، نه به اندازه خواسته خودمان. 
خالصه این روزهای پایانی اسفند و روزهای انتظار آمدن بهار را به فال نیک 
بگیریم و مدام از شــلوغی های آن گله نکنیم و گرانی ها و وضع نابسامان دخل و 
خرج را به پای بهار ننویســیم. فرصت را غنیمت بشــماریم و تا آنجا که می شود 
بچه ها را با بهار همســو کنیم و اجازه بدهیم آنها دلخوش و ســر مست به انتظار 

آمدن بهار بنشینند. 

ژرفا 

قرار  از  می تــوان  امروز 
گرفتــن دو جریان متمایل 
بیرون  به  نــگاه  و  به غرب 
مرزها برای عبور از مشکالت 
و در مقابــل جریان متکی 
به قــدرت درونی و معطوف 
برای  داخلی  توانایی های  به 
برد.  نام  کشــور  پیشرفت 
حتی شاید با کمی مبالغه این 
به مثابه جایگزین  را  دوگانه 
دوگانه اصالح طلب و اصولگرا 

دانست!

خرید کیف و کفش و پوشاک 
وطنی و البته با کیفیت، این روزها 
کار پر ارزشــی است که یک تیر 
می آید.  به حساب  نشان  و چند 
کمک به اقتصاد کشور، جلوگیری 
ایرانی و  از بیکار شــدن کارگر 
بر خانواده  تنگ شــدن عرصه 
فقر  از گسترش  پیشگیری  آنها، 
و پیامدهای اجتماعی آن و... فقط 

بخشی از این نشان هاست



 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/ 
 همان طور که در شماره گذشته 
درباره دو مســئله شخصیت جامع امام 
و گســترش اعتمــاد اجتماعی متذکر 
شــدیم، اعتماد اجتماعی نقش مؤثری 
در حفظ و اســتمرار پشتیبانی مردم از 
نظام سیاســی ایفا می کنــد و نبود آن 
خواه و ناخواه سبب فروپاشی اجتماعی و 
سیاسی نظام می شود. در انقالب اسالمی 
وجــود اعتماد متقابل میان مردم و امام 
خمینی)ره( در باالترین سطح خود قرار 
داشت و به راستی ظهور و پیروزی این 
انقالب در عرصه های سیاســی و سپس 
جنــگ تحمیلی را باید ناشــی از وجود 
چنیــن رابطه ای داشــت. ایــن امر در 
وهله اول، در نگاه انسان شــناختی امام 
خمینی)ره( ریشه داشت که مبنای نگاه 
انسان شــناختی انقالب را نیز تشــکیل 
می دهد. امام)ره( به انســانیت انســان 
خوش بین بوده و معتقد بودند، مســیر 
کمال برای همه باز است: »هیچ طایفه اي 
از طایفه دیگر، در اصل این فطرت ممتاز 
نیستند. اگرچه در مدارج و مراتب فرق 

داشته باشند.«1

اعتماد متقابل امام)ره( و مردم
ایشــان با اعتقادی کــه به نتیجه 
تالش های چندین ساله خود در هدایت 
مردم داشتند، به مردم اعتماد کردند و در 
همان دوران انقالب در پاسخ به پرسش 
اوریانا فاالچی که از ایشان پرسید: »اگر 
مردم در برابر اسالم یا نظام ایستادند چه 
مي کنید؟« پاسخ دادند: »مردم این کار 
را نمي کنند. آنها در برابر نظام و اســالم 
نمي  ایستند.«2 بر همین اساس، امام)ره( 
مردم را به میدان آوردند و به آنها اعتماد 
کردند، مردم هم خودشان را نشان دادند. 
وقتی ایشان به مردم اعتماد کردند، مردم 
هم به ایشــان اعتماد کردند.3 بنابراین، 
مبنای نگرش سیاســی انقالب اسالمی 
بر اعتماد به انســان و جامعه و امیدوار 
بودن به ایجاد تحول در آنها استوار است. 
در مقابل، مردم هــم به امام)ره( 
اعتماد داشتند. در مقدمه قانون اساسی 
آمده است: » اعتراض درهم کوبنده امام  
خمینی)ره( به توطئه آمریکایی »انقالب  
ســفید«...، عامل حرکت یکپارچه ملت 
گشــت و متعاقب آن انقــالب عظیم و 

خونبار امت اســالمی در خرداد ماه 42 
که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این 
قیام شکوهمند و گسترده بود، مرکزیت 
امام را به  عنوان رهبری اسالمی تثبیت 
و مستحکم نمود و علی رغم تبعید ایشان 
از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین 
مستشــاران  کاپیتوالســیون )مصونیت 
آمریکایی ( پیوند مســتحکم امت با امام  
همچنان  استمرار یافت.« به این ترتیب، 
اساس حرکت انقالب اسالمی بر اعتماد 
متقابل مردم و رهبری اســتوار بود و به 
همیــن دلیل اســتمرار حرکت انقالب 
اسالمی نیز منوط به استمرار این اعتماد 

است، یعنی:
اول، اعتماد به اینکه مردم )انسان و 
جامعه او( قابلیت هدایت دارند و می توان 
)بلکه باید( در جهت حرکت دادن آنها به 
سمت اهداف حرکت کرد و ناامید نشد. 
هرچند قضایای جامعه امام علی)ع( نشان 
داد، در صورت غفلت و بی توجهی و بروز 
انحراف در رهبران جامعه، مردم نیز دچار 
انحراف شــده و قابلیت اعتماد به آنها از 

دست خواهد رفت.
دوم، در مردم این قابلیت وجود دارد 
که اگر به انگیزه و احساسات آنها میدان 
داده شود، در صحنه حضور پیدا خواهند 
کرد و اعتمــاد می کنند؛4 اما اگر مانند 
آنچه در طول 2۵ ســال پس از رحلت 
پیامبر)ص( آنها را از صحنه اداره سیاسی 
کشور دور کرد و با نگاهی سطحی نسبت 
به اصول بنیادین انقالب، به سمت اداره 
خودمحورانه جامعه حرکت کرد، باید این 

انتظار را داشته باشیم که دچار سرنوشت 
جامعه کوفه شویم.۵

مشارکت اجتماعی
منظور از مشــارکت اجتماعی این 
اســت که مــردم را در تصمیم گیری ها و 
برنامه ریزی ها شرکت داد؛ به گونه ای که 
مردم احســاس کنند تدابیر نظام تدابیر 
آنهاست و خود را از برنامه ریزی های نظام 
جدا ندانند و مشکالت آن را مشکالت خود 

تلقی کنند. یکی از بهترین روش ها مشورت 
با مردم یا نمایندگان آنهاست؛ روشی که 
پیامبر اسالم)ص( به کار می برد و در قرآن 
نیز توصیه شده است: »و آنان که دعوت 
پروردگار را اجابت کردند و نماز را بر پاي 
داشــتند و کارشان مشــورت با یکدیگر 
است و از آنچه به آنها روزي دادیم، انفاق 
می کنند.« )شورا/ 38( شاید کلمه شورا به 

دلیل اهمیت آن بر خود سوره اطالق شده 
است. این سوره جزء سوره هاي مکي است، 
یعني زماني که هنوز اسالم به صورت یک 
حکومت و یک جامعه در نیامده بود. این 
امر حاکي از آن است که مسئله مشارکت 
دادن مــردم در تصمیم گیــری نــه تنها 
زماني که اسالم حکومت تشکیل مي دهد 
و جامعه اســالمي را به وجود مي آورد و 
دارد؛  اجتماعي  بزرگ  تصمیم گیري هاي 
بلکه زماني که هنــوز به صورت محدود 
مطرح اســت و مراحل اولیه رشد را طي 
مي کند نیز اهمیت داشــته و خداوند از 
همان زمان از پیامبر)ص( مي خواهد کارها 
را براساس شور و تبادل نظر انجام دهد. این 
سوره اهمیت شورا را تا آنجا پیش می برد 
که انجام امور را براســاس شورا جزئي از 
صفات مؤمنان به حســاب مي آورد و آن 
را در کنار بر پا داشتن نماز قرار می دهد.

تشکیل نمازهای جماعت و جمعه 
و تأکیــد بر »یــداهلل مع الجماعــه«، امر 
به معــروف و نهی از منکــر و مانند آن 
همگی نشــان دهنده نگرش اسالم به این 
اصل اساســی اجتماعی اســت که نماد 
کامل آن هر ســاله در حج خود را نمایان 
می کند. همه این دستورات موجب حضور 
همیشگی و پرشور مردم در صحنه خواهد 
شــد. در حقیقت، مشارکت اجتماعی به 
حاکمیت مردم بر سرنوشــت خودشــان 
منجر می شود و این همان چیزی است که 
انقالب اسالمی به دنبال آن بوده است. امام 
خمینــی)ره( خطاب به ملت می فرمایند: 
»... ما مي گوییم شما باید خودتان کشور 

خودتان را اداره بکنید.«۶
اصل پنجاه و ششم قانون اساسی نیز 
مقرر می دارد: »حاکمیت مطلق بر جهان 
و انســان از آن خداســت  و هم او، انسان 
را بر سرنوشــت  اجتماعی خویش حاکم 
ساخته  اســت«؛ از این رو باید گفت اوالً 
مشارکت در مکتب انقالب اسالمی زمانی 
مفهوم حقیقی خــود را دارد که از روی 
اختیار باشد. امام خمینی)ره( می فرمایند: 
»اختیار مردم در پذیرش دین است. اگر 
دین بر مردم تحمیل شود، تنها ظاهر آن 
تحقق می یابــد، در حالی که پیامبران با 
هدایت و تربیت مردم خیر و ســعادت را 
برای مردم به ارمغان می آورند. سعادت با 
زور حاصل نشــود ـ معنی آیه ال اکراه فی 
الدین شاید همین باشد.«۷ این اختیار که 
در اصل پذیرش دین از ســوی امام)ره( 
مطرح می شود، در پذیرش نظام سیاسی 
هم خود را نشان می دهد: »خدای تبارک 
و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسالم 
به ما حق نداده است که ما به ملت مان یک 

چیزی را تحمیل بکنیم.«8
ثانیاً، مشارکت در سرنوشت سیاسی 
جامعه اســالمی بــه ویــژه هنگامی که 
حاکمیت از آن اســالم باشد، یک وظیفه 
است. پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرمایند: 
»َمْن أَْصَبَح اَل یَْهَتمُّ بِأُُمورِ الُْمْسلِِمیَن َفلَْیَس 
بُِمْسلِم «؛9 این مشارکت باید در همه امور 

حکومت باشد.1۰
پی نوشت ها: 

1ـ امام خمینی)ره(، طلب و اراده، ص 1۵3.
2ـ همو، صحیفه نور، ج 1۰ ص 99.

3ـ  بیانات  رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران 
نظام و سفرای کشورهای اسالمی در سالروز عید 

مبعث، 138۵/۵/31.
4ـ بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 138۰/12/2۷.
۵ـ یکــی از مهم تریــن و اولویت دارترین حوزه 
پژوهشی در تاریخ صدر اســالم، تحقیق در این 
امر اســت که چــرا جامعه پس از 2۵ ســال از 
رحلــت پیامبر)ص( به چنین مســیری افتاد که 
تحمل عدالت امام علی)ع( را نداشت. این موضوع 
زمینه های متعدد سیاســی، اقتصادی و فرهنگی 

دارد که باید به طور دقیق مطالعه شود.
۶ـ امام خمیني)ره(، صحیفه نـــور، ج 4، 2۷1ـ 

.2۷۰
۷ـ همو، آداب الصلوۀ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی)ره(، 1388، ص 31.
8ـ همو، صحیفه نور، ج 11، ص 34.

9ـ کلینی، الکافی، ج 2، ص 1۶3.
1۰ـ بیانات در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر 

رضوی، 1384/1/1.

 حسین میرچراغ خانی/ در شماره گذشته 
با نقش آفرینی جریان عقالنیت اسالمی در تحوالت 
سیاسی و اجتماعی ایران از مقطع انقالب اسالمی 
تاکنــون در بازه زمانی 13۵۷ تا 1393 و اندیشــه 
سیاســی و اجتماعی امام خمینــی)ره( در جایگاه 
مهم تریــن رهبــر این جریان در آن مقطع آشــنا 
شدیم. در ادامه بررسی اندیشه اجتماعی و سیاسی 
امام راحل، به برخی از مهم ترین مؤلفه های اندیشه 
اجتماعی و سیاســی ایشان که در فهم این اندیشه 

مؤثر است، اشاره می شود. 
1ـ تعریف سیاســت: از نظر امام، سیاســت، 
هدایت جامعــه به طرف چیزی اســت که صالح 
جامعه در آن است. با این تعریف، پیامبران بهترین 

سیاستگذارانند.1
2ـ قانون گذاری: قانون گذاری در اندیشۀ امام، 
متعلق به خداست و دین اسالم، با جامعیتی که دارد، 
برای تمامی ابعاد جامعه، برنامه و قانون دارد؛2 زیرا 

اسالم، دینی کامل و جامع است.3
3ـ عمل  به  قانون: عمل به قانون در اندیشۀ امام 
بسیار دارای اهمیت است. از نظر امام، حتی رسول 
خدا)ص( هم فراتر از قوانین الهی عمل نمی کردند.4

از نظر امام، همه در برابر قانون یکسانند.۵ کسی 
که قانون بر خالف رأی اوســت، حق ندارد از قانون 
تخطی کند.۶ امام برای جایگاه قانونگذار، ارزش قائل 
بوده و معتقد بودند هنگامی که این قوه قانونی وضع 

می کند، دیگر کسی حق تخلف ندارد.۷
4ـ جامعه: در اندیشــۀ امام، جامعه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت؛ به گونه ای که افراد، بلکه 
بهترین و شایســته ترین افــراد، حتی انبیای الهی 
و رســول مکرم اســالم)ص(، برای اصالح جامعه 
مجاهدت هــا کردنــد.8 از دیــدگاه حضــرت امام 
خمینی)ره( رابطۀ فرد و جامعه در اسالم، طی قوانین 
خاصی، تدوین و تنظیم شــده است و اگر انسان ها 
به آن عمل کنند، به غنای روحی خواهند رســید. 
همچنین اســالم، چگونگی سیاســت جامعه را در 
رابطه با اقلیت ها و افراد بیان کرده است. برای نمونه، 
ایشان معتقدند اگر قوانین اقتصادی اسالم اجرا شود، 
جامعه اقتصادی مترقی خواهد داشت؛ چرا که قوانین 
اسالم، پیشــرو و پیشاهنگ است.9 امام)ره( معتقد 
است وقتی اصل توحید در همۀ شئون جامعه سایه 
افکند، رابطۀ بین فرد و جامعه و رابطۀ بین جامعه 
با جوامع دیگر، بر اساس معیارهای متعالی الهی و 

انسانی شکل خواهد گرفت.1۰
۵ـ آزادی: از نظر امام، یکي از بنیادهای اسالم، 
آزادی است . انسان واقعي، فطرتاً  آزاد اســت.11 از 
نظر ایشــان، آزادی در غرب »مخالف سنن انسانی 
و اخالق« اســت و در حصــار محدود کنندۀ قواعد 
و قوانین قرار نمی گیرد.12  ایشــان تأکید می کنند: 
»آزادی در اسالم، در حدود اسالم است؛ در حدود 
قانون است. تخلف از آن نشود به خیال اینکه آزادی 
است.«13 این نوع آزادی در جامعۀ مطلوب اسالمی، 
گوهری گرانبهاست که انسان ها از آن بهره مندند و 

هیچ کس نمی تواند آن را از انسان سلب کند.
ندارد  حق  انسانی  هیچ 
انسان های دیگر را به تسلیم 
در برابر خــود مجبور کند و 
ما از این اصل اعتقادی، اصل 
را می آموختیم  بشــر  آزادی 
کــه هیچ فردی حــق ندارد 
انسانی یا جامعه و ملتی را از 
آزادی محروم کند... انحطاط 
و ســقوط بشر، به علت سلب 
آزادی او و تسلیم در برابر سایر 

انسان هاست.14
در  اجتمــاع:  و  زن  ۶ـ 
دیدگاه امــام خمینی)ره( به 
زن از دو بعد نگریسته می شود: 
اول از بُعــد انســانی؛ به این 

معنا که زنان از ایــن نظر، همپای مردانند و میان 
ایــن دو تفاوتی وجود ندارد: » ما می خواهیم زن به 
مقام واالی انســانیت  برسد. «1۵ بنابراین، در شئون 
انســانی، این دو با هم برابرند. در نتیجه، هر دو بر 
سرنوشــت خویش حاکمند و باید در ابعاد مختلف 
امور اجتماعی و سیاسی مشارکت کنند: » زن باید در 
سرنوشت  خودش دخالت داشته باشد.«1۶ بنابراین، 
همان طوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت 
کنند و جامعۀ خودشــان را حفظ کنند، زن ها هم 
باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زن ها هم 
باید در فعالیت های اجتماعی و سیاســی، هم دوش 

مردها باشند.1۷
اما بعد دوم نگاه ایشان به زن، مربوط می شود 
به نقش اجتماعی او در جامعه. امام در این زمینه، 
دو دسته بیانات دارند: در دستۀ اول، دفاع از اسالم 
را برای زنان نیز مانند مردان واجب می دانند18 و تا 

جایی پیش می روند که می فرمایند: »زنان، همان طور 
که قباًل گفتم، می توانند در ارتش باشند.«19

در دستۀ دوم از بیانات شان، بر تفاوت ارگانیک 
میان زن و مرد تأکید می کنند و آن را مبنای نوعی 
تقسیم کار اجتماعی و اولویت دهی به ایفای نقش 
می داننــد و می فرمایند: »عواطفی که در بانـــوان 
است، مخصـــوص خـــودشان است و در مـردها 
ایـــن عواطف نیست. لهذا آن چیزی که در پشت 
جبهه از روی عواطف از بـانـوان صـادر می شــود، 
بیشتر و باالتـــر و ارزنـده تـر است از آن چیزی که 
از مـردها صادر می شـود. به مـوجب عواطفـی که 
بانـوان دارنـد، آنها بـرای جبهه 
کارهــای بســیار مفید انجام 

داده اند و می دهند.«2۰
دیگر  جــای  در  امــام 
می فرماینــد: »بانوان محترم! 
مسئولید؛ همه مسئولیم. همۀ 
شما مســئول تربیت اوالدها 
هستید؛ شما مسئولید که در 
اوالدهای  خودتان  دامن های 
مّتقی بار بیاورید؛ تربیت کنید؛ 
به جامعه تحویل بدهید. همه 
مسئول هستیم که اوالدها را 
تربیت کنیــم؛ لکن در دامن 
تربیت می شوند.  بهتر  شــما 
مکتب  بهترین  مــادر،  دامن 

است از برای اوالدها.«21
۷ـ والیت فقیه و حکومت اسالمی: از مهم ترین 
مباحث اندیشه ای امام، بسط نظریۀ والیت فقیه و 
تشکیل حکومت بر اســاس این نظریه است. امام 
تشکیل حکومت اسالمی در زمان غیبت را حکم عقل 
می دانند؛ چرا که برای جلوگیری از تهاجمات و دفاع 
از نوامیس مسلمانان، همچنین جلوگیری از تعدی 
افراد به یکدیگر و برقراری نظم، حکومت الزم است: 
»اکنون که دوران غیبت امام پیش آمد و بناســت 
احکام حکومتی اسالم باقی بماند و استمرار پیدا بکند 
و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت الزم می آید. 
عقل هم به ما حکم می کند که تشکیالت الزم است 
تا اگر به ما هجوم آوردند، بتوانیم جلوگیری کنیم؛ 
اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. 
برای جلوگیری از تعّدیات افراد نسبت به یکدیگر هم 

حکومت و دستگاه قضایی و اجرایی الزم است.«22

امام دربارۀ گسترۀ اختیارات ولی فقیه در ادارۀ 
امور جامعه می فرماینــد: »این توّهم، که اختیارات 
حکومتی حضرت رسول اکرم)ص( بیشتر از حضرت 
امیر)ع( بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیشتر 
از فقیه است، باطل و غلط است. البته، فضایل حضرت 
رسول اکرم بیش از همۀ عالم است و بعد از ایشان، 
فضایل حضرت امیر بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل 

معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.«23
امام جایگاه والیت فقیــه را باالتر از مجلس 
خبرگان می داننــد و معتقدند والیت فقیه، همان 
والیت رسول اهلل)ص( است: »والیت فقیه یک چیزی 
نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد؛ والیت 
فقیه یک چیزی اســت که خدای تبارک و تعالی 
درست کرده است؛ همان والیت رسول اهلل است.«24

»فقهای جامع الشــرایط از طرف معصومین 
نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند 
و تولّی امور در غیبت کبرا، موکول به آنان است.«2۵
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2ـ همان، ج ۵، ص 388ـ38۷.
3ـ همان، ص 389.

4ـ همان، ج 9، ص 42۵.
۵ـ همان، ص 42۵.

۶ـ همان، ج 14، ص 3۷۷.
۷ـ همان، ص 3۷۰.

8ـ همان، ج 1۵، ص 213.
9ـ همان، ج 4، ص 242.
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1۵ـ همان، ج ۵، ص 1۵3.

1۶ـ همان.
1۷ـ همان، ج 18، ص 2۶4.
18ـ همان، ج 12، ص 44.
19ـ همان، ج 4، ص 1۰3.

2۰ـ همان، ج 14، ص 32۰.
21ـ همان، ج 4، ص 1۰3.

22ـ والیت فقیه، حکومت اسالمی، همان، ص 39.
23ـ همان، ص 4۰.

24ـ ســید روح اهلل موســوی خمینی، صحیفه امام، همان، ج 
۶، ص 9۵.

2۵ـ همان، ج 19، ص 23۷.

اندیشه دوشنبه 13  اسفند 139۷   سال نوزدهم     شماره ۸۸9  

۸
www.sobhesadeghweekly. i r

مهدی محمدی گفت: اما بیانیه گام دوم یک حرف مهم را نمی گوید. پیام در این باره که اگر این انقالب این راه را آمده و چنین سرافراز و پرنشاط است، اگر به آینده امیدوار است و 
دشمن را خسته و ناامید کرده، اگر گام اول را با قهرمانی برداشته و در تدارک گام دوم است، همه به این سبب است که رهبری حکیم، امین، با تقوا، بنده خداوند و خادم بندگان خداوند، 

و تیزهوش و استثنایی باالی سر آن بوده است. صاحب پیام عمداً از کنار این نکته اصلی و بنیادین می گذرد؛ ولی ما دقیقاً همین جا باید توقف کنیم.)روزنامه جام جم، 139۷/11/2۵(

   

 فتح اهلل پریشان/ با اوضاع اجتماعی ایران، زمانه زیست مادی و حیات سیاسی 
سیدمحمدکاظم یزدی و فراهم بودن زمینه های سلطه سیاسی بیگانگان آشنا شدیم. در 
ادامه به اشغال نظامی کشورهای اسالمی به ویژه حکومت انگلیسی ها در عراق که مکان 
زندگی ســید یزدی اســت، می پردازیم که بیشــتر با مقدورات و محدودیت های وی در 

اندیشه پردازی آشنا شویم. 
مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه الوثقی نسبت به اشغال نظامی 
کشورهای اسالمی از سوی کفار حساسیتی ویژه  و تأکید بر دفاع همه جانبه مسلمانان و 
دفع دشمن از سرزمین های مسلمانان داشت. در عصر مرجعیت ایشان، کفار به دو کشور 
اسالمی ایران و عراق حمله کردند که به مقابله شدید ایشان و دیگر علما منتهی شد. بررسی 
اجمالی روند اشغال این دو کشور تعیین کننده در جهان تشیع و فعالیت های سید یزدی 
برای مقابله و رفع اشغال می تواند نقبی به داالن تو در توی فکری صاحب عروه الوثقی باشد. 
دولت های روس و انگلیس در سال 1329 ق به بهانه ارتباط ایران با آمریکا در پی 
اولتیماتومی، شمال و جنوب ایران را اشغال کردند. این امر واکنش فوری علما و مراجع 
نجف از جمله سید یزدی را در پی داشت. علما بالفاصله حکم جهاد صادر کرده1، خود و 
شاگردان و مریدان به صورت گروهی برای عزیمت به ایران و دفع دشمن متجاوز تا کاظمین 
عزیمت کردند، اما جنگل نشینان شمال و تنگستانی های جنوب از نزدیک علیه دشمن بیگانه 
جهاد کردند. پس از اندک زمانی با جدی گرفتن این امر از ســوی دولت،  دشمن مجبور 
به عقب نشینی و انعقاد معاهده شد. درباره اشغال عراق نیز الزم است ذکر شود که دولت 
عثمانی با کمک آلمان ها علیه انگلیس و فرانسه وارد عرصه جنگ شد و کشورهای عربی 
نیز که در قلمرو عثمانی قرار داشتند با این کار به عرصه تجاوز و تاخت وتاز نیروهای بیگانه 
تبدیل شدند. عراق به دست انگلیس اشغال شد، علما فتوای جهاد صادر کرده و شیعیان 
را برای کمک به دولت عثمانی که سنی مذهب بود، وادار کردند. سیدکاظم یزدی که در 
حوزه و نقاط مختلف عراق از هواداران بسیاری برخوردار بود،  حکم جهاد داد2 و مردم را 
از ادامه اختالفات با دولت عثمانی بر حذر داشت و به بسیاری از سران عشایر جنوب عراق 
نامه نوشــت و حکم وجوب جهاد را اعالم کرد. شیعیان عراق با آزار و اذیت های بسیاری 
که از عثمانی متحمل شده بودند، به حکم جهاد علما به ویژه سید یزدی به پاخاستند و 
با دشــمن غدار جنگیدند. با وجود شهادت فرزند فاضل سید یزدی و رشادت مسلمانان، 

جنگ نتیجه ای جز اشغال عراق از سوی انگلیسی ها نداشت. 
با استقرار انگلیسی ها در عراق، ویلسون حاکم عراق شد. نجف مقاومت می کرد و با 
وجود شــرایط خطیر محاصره با اشغالگران کنار نمی آمد. وضع سختی بر معیشت مردم 
به ویژه فقرا حاکم شده بود که سید به ثروتمندان و تجار نامه هایی مبنی بر دستگیری و 
کمک های اقتصادی به مردم فقیر نجف نوشت. عالوه بر این،  نامه هایی بین سیدیزدی و 
حکام انگلیسی برای استخالص مسلمانان نجف رد و بدل شد.3 از وی خواستند که نجف را 
ترک کند تا حاکمان مردم را تأدیب کنند. گفته بود که من تنها نمی روم و همه اهل نجف 
خانواده من هستند4 و باالخره با این نامه نگاری ها شهر از محاصره درآمد. اگرچه انگلیسی ها 
به ظاهر حاکم عراق شده بودند، اما مردم مسلمان عراق همچنان آنها را دشمن اشغالگر 
می دانستند. به همین دلیل آنها تالش می کردند از طرق مختلف به ویژه ارتباط گیری و 
نفوذ در بیوت علمای اعالم و مراجع از نافذیت کالم آنها در مشروع ســازی خود استفاده 
کنند که با هوشیاری آنها خنثی می شد. یکی از سیاستمداران انگلیسی در خاطرات خود 
می نویسد: »برای مالقات سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی که کالمش از عراق تا اصفهان 
نافذ اســت، حرکت کردیم. مشارالیه چندان احساس خوبی نسبت به ما نداشت و حتی 
هدیه ها را رد کرد.«۵ این خاطره نشان می دهد که رهبران دینی با سیاستمداران انگلیسی 
با بی اعتنایی برخورد می کردند و آنچه برای آنها اهمیت داشت، حفظ بیضه اسالم و نجات 
مسلمانان از اشغالگری بود. البته طبیعی و بدیهی است که رهبران مذهبی تالش می کردند 
در این قبیل مالقات ها با حاکمان اشغالگر بهانه ای به دست آنها ندهند؛ بلکه از توجهات 

سیاستمداران به خود برای نفع عموم مسلمانان بهره بگیرند. 
مرحوم آقا نجفی قوچانی با اینکه از برخورد سید در جریان مشروطه رضایتی نداشت، 
اما ارتباطات گاه و بی گاهی با وی و بیتش می گرفت که مســتند به یکی از این دیدارها 
می نویسد: »بالفور رئیس لشکر دشمن یکی دو مرتبه از آقا سیدمحمدکاظم خواسته بود و 
به مالقاتش آمده بود. روزی شنیدم که باز بالفور از آنها اجازه خواسته تا به مالقاتش بیاید، 
آقا اجازه نداده بود... به منزل آقا رفتم و گفتم... این مردک فرنگی اجازه خواسته خدمت 
شما برسد، ولی اجازه ندادید. گفت:  بله همین طور است،  قباًل که به کوفه می رفتم صاحب 
منصب های انگلیسی نزد من رفت و آمد می کردند. بسیاری از خیاالت فاسد و مضرشان 

را دفع می کردم. برای مسلمانان مصالح زیادی داشت و مفاسد زیادی دفع می گردید.۶
منابع:
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انقالب یکی از پدیده های عظیم و نادر در 
حیات اجتماعی به شــمار می رود؛ آن گونه که 
نادر بودنش سبب ضعف در شناسایی و عظیم 
بودنش موجــب موضع گیری های متناقض در 
برابر آن شــده است. نکته  مهم در تحلیل این 
پدیده، اصل تنوع و کثرت در حدود و ماهیت 
انقالب هاســت. به بیانی دیگــر، هر انقالبی را 
ماهیتی است که نشانه هویت و مقاصد مطلوب 

آن محسوب می شود.
از این منظر، انقالب اسالمی ایران به منزله 

انقالبی برای خدا و معنویت و ارزش ها نه تنها در اعتقادات اسالمی ریشه داشت؛ بلکه 
محرک و هدف خود را در دین، اهداف ارزشی و آرمان های فرهنگی جست وجو می کرد 
که با تشکیل نظام سیاسی اسالمی، توانست در زمانی کوتاه پیام اصلی خود را که همانا 
مبارزه با ظلم و ستم و برپایی حکومتی عادالنه بود، به دورترین نقاط جهان برساند. 
از این رو، بررسی دستاوردهای فرهنگی انقالب اسالمی ارزش جداگانه ای خواهد 
داشت و می تواند نسل جوان را بیشتر با رویکرد انقالبی آشنا کند. این هدف، در کتاب 
»دستاورد های فرهنگی انقالب اسالمی« که به قلم خانم ساره جمالی زواره، در قالب 
دانستنی های انقالب اســالمی برای جوانان، از سوی مؤسسه فرهنگی ـ هنری مرکز 
اسناد انقالب اســالمی در چهلمین سالروز پیروزی انقالب راهی بازار نشر شد، وجه 

همت وی قرار گرفته است.
این کتاب در قالب سه فصل، ضمن مروری اجمالی به معنا و مفهوم فرهنگ و 
تبیین نگاه امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب نسبت به این موضوع، دستاوردهای 
انقالب اســالمی در ایران و جهان را از بُعد فرهنگی مورد توجه قرار داده است. فصل 
نخســت کتاب مفهوم فرهنگ و تعریف آن از دیدگاه اندیشــمندان اســالمی، امام 
خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب را بررســی کرده است. در فصل دوم دستاوردهای 
فرهنگی انقالب اسالمی در بُعد داخلی تشریح شده است. نویسنده در این فصل اشاراتی 
به اهداف و برنامه های ســاختار فرهنگی دارد و مؤلفه هایی، همچون باســتان گرایی، 
غرب گرایی و فرقه گرایی را مورد توجه قرار می دهد. بررسی عملکرد ساختار فرهنگی، 
نظام آموزشی، تربیتی و پژوهشــی، وحدت حوزه و دانشگاه، تحوالت روحی، فکری 
و ارزشــی از دیگر بخش های این فصل است. فصل سوم نیز به واکاوی دستاوردهای 
فرهنگی انقالب اســالمی در بُعد خارجی اختصاص دارد و موضوعاتی، مانند احیای 
اســالم و تشــیع، تجدید حیات معنوی و دینی، ترویج فرهنگ مردم ساالری دینی و 

ترویج فرهنگ استقالل خواهی و استکبارستیزی در این فصل بررسی شده است.

بررسی اندیشه سیاسی سیدمحمدکاظم یزدی ـ ۳
 اشغال کشورهای اسالمی و دفاع از مسلمانان

دستاورد های فرهنگی انقالب اسالمی

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی عقالنیت اسالمی ـ ۳1

مقومات اندیشه اجتماعی امام خمینی)ره(

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۳8

اعتماد و مشارکت اجتماعی عوامل ثبات نظام سیاسی

 حرفی که بیانیه 
گام دوم نگفته! 

سیاست نامه

فراز و فرود سیدمهدی هاشمی ـ ۴
نفوذی بیت منتظری!

 شــهاب زمانی/ سیدمهدی 
هاشــمی در مصاحبه ای کــه در تاریخ 
13۶۵/9/18 از سیمای جمهوری اسالمی 
منتشر شد، بارزترین خطاها و اشتباهات 
خود را دو محور ذکــر می کند: »محور 
اول نرمش و رابطه با ســاواک است که 
در اثر آن ناپختگی ها و غلبه نفســانیات 
و برداشــت های ناپخته از اســالم، من 
بعضی ضرورت هــای مقطعی و زمانی را 
مجوزی و توجیهی دانســتم برای اینکه 
بتوانم با ساواک نرمش کنم... محور دوم، 
محور قتل هاست، یعنی یکی از بارز ترین 
اشــتباهات من در دوران قبل از انقالب، 
محور قتل هاســت. در محور قتل ها باید 
عرض کنم که دو فقره قتل صورت گرفت، 
در رابطه با مبارزه با منکرات و فحشــای 
یک زن و یک مرد و یک فقره هم در مورد 
قتل مرحوم آقای شمس آبادی.«1 وی قتل 
عالم دینی و رئیس حوزه علمیه اصفهان 
در پیش از انقالب را بر اثر برداشت های 
عجوالنه از اسالم ذکر می کند و در همان 
برنامه بــه خارج کــردن مقادیر زیادی 
اســلحه و مهمات، مواد منفجره و اسناد 
از ســپاه پس از پیروزی انقالب اعتراف 
کــرده و نفــوذ در بیت فقیــه عالی قدر 
آیت اهلل منتظری را به مثابه ابزار و پایگاهی 
برای پیشبرد اهداف خود ذکر می کند و 
معتقد است: »در حقیقت از اعتماد پاک 
و بی شائبه فقیه عالی قدر نسبت به خودم 
سوءاســتفاده کردم. من می خواستم با 
نوشتن این نامه ها و گزارش ها به خدمت 
ایشان در حقیقت افکار خودم را القا کنم 
و خط بدهم.«2 مهم ترین بازتاب انتشار 
مصاحبــه مهدی هاشــمی، این بود که 
منتظری برخالف تمایــل باطنی خود، 
به دلیل فشار افکار عمومی مردم مجبور 
شد طی نامه ای از امام بخواهد که بدون 
در نظر گرفتن »رابطه سببی هاشمی با 
وی و بر اساس عدل اسالمی« به جرایم 
و اتهامات مهدی هاشمی و جریان مرتبط 
به او رسیدگی شــود.3 روند بازجویی و 
رسیدگی به جرایم وی در وزارت اطالعات 
شروع و با کارشکنی ها و سرسختی هایی از 
سوی مهدی هاشمی مواجه می شود که 
به تعبیر آیت اهلل ری شهری، وزیر اطالعات 
وقــت اگر عنایات الهی نبود، بن بســت 
بازجویی وی شکســته نمی شد؛ ولی به 
لطف الهی وی از راز رویدادهای هولناکی 
که در آنها نقش داشته، پرده برداشت و آن 
لطف، پی بردن به مکاتبه پنهانی مهدی 
هاشــمی در زندان با متهمی به نام رضا 
مرادی اســت که وی توضیح داد چگونه 
به دستور مهدی هاشمی و با همراهی و 
همکاری فردی به نام محمد کاظم زاده، 
پس از تعقیب و مراقبت و زیر نظر گرفتن 
رفت وآمدهای حشمت و فرزندانش، آنان 

را ربوده و به قتل رساندند.4
با دســتگیری کاظم زاده و کشف 
انباری از اســلحه در باغش در اصفهان 
و اعتراف وی پس از خســته شــدن از 
مقاومت در برابــر بازجویی ها گره های 
پرونده مهدی هاشــمی یکــی پس از 
دیگری، به ویژه پــس از رودررو کردن 
آنها گشــوده شــد. مهدی هاشمی در 
بخشی از متن مصاحبه درباره چگونگی 
ربایش و قتل عباسقلی حشمت و دو نفر 
از فرزندانش می گوید: »ما وقتی تعمق 
می کنیم در اعمال و رفتار گذشــته، به 
حالت لغزش و انحرافی که سراسر وجود 
ما را گرفته بود پی می بریم. ما باید از خود 
سؤال می کردیم که اگر عباسقلی حشمت 
در توطئه ای علیه من متهم اســت، دو 
فرزند بی گنــاه وی چه تقصیری دارند؟ 
چرا کشته شــدند؟ ما باید این سؤال را 
می کردیم.«۵ وی درباره سالح های کشف 
شده نیز گفت: »این سالح ها متعلق به 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است و به 
محض جدایی و انحالل واحد نهضت های 
آزادی بخش در سپاه ما و مرتبطین با ما 
این سالح ها را از سپاه خارج کرده و آنها 

را در نقاط مختلف مخفی کردیم.«۶
در شماره آتی بندهایی از نامه نگاری 
مرحــوم منتظــری در دفــاع از مهدی 
هاشــمی و پاسخ های مستند و مستدل 
آیت اهلل ری شــهری، وزیر اطالعات وقت 
بــه آن را بررســی خواهیم کرد تا عمق 
نفوذ باند ســیدمهدی هاشمی در بیت 
منتظــری و تأثیرگذاری بر انحراف بیت 
وی و گســترش زاویه منتظری از امام و 

نظام بیشتر روشن شود.
پی نوشت ها:

1ـ محمدعلــی الفت پور، بازگشــت از نیمه راه، 
ص ۷9.

2ـ روزنامه جمهوری اسالمی، 13۶۵/9/19.
3ـ نامــه 13۶۵/9/24، پایــگاه اینترنتی دفتر 

آیت اهلل منتظری.
4ـ ســیر تاریخی مواضع سیاسی منتظری/ ۵، 
ماجرای لب گشــودن مهدی هاشــمی درباره 
جنایاتش و نامه ری شهری به منتظری، محمد 

شاکری، رجانیوز، 2۵ آذر 1388.
۵ـ محمدعلی الفت پور، پیشین، ص 81.

۶ـ ســیر تاریخی مواضع سیاســی منتظری/۵، 
پیشین.

ریزش ها

 از مهم ترین مباحث اندیشه ای 
امام، بســط نظریــۀ والیت فقیه و 
تشکیل حکومت بر اساس این نظریه 
است. امام تشکیل حکومت اسالمی 
در زمان غیبت را حکم عقل می دانند؛ 
چرا که برای جلوگیری از تهاجمات و 
دفاع از نوامیس مسلمانان، همچنین 
جلوگیری از تعدی افراد به یکدیگر 
و برقراری نظم، حکومت الزم است، 
امام جایگاه والیــت فقیه را باالتر 
از مجلــس خبــرگان می دانند و 
والیت  همان  فقیه،  والیت  معتقدند 

رسول اهلل)ص( است

کتابخوان

آفاق

منظور از مشارکت اجتماعی این 
است که مردم را در تصمیم گیری ها 
به  داد؛  برنامه ریزی ها شــرکت  و 
گونه ای که مردم احســاس کنند 
تدابیر نظام تدابیر آنهاست و خود 
نظام جدا  برنامه ریزی هــای  از  را 
ندانند و مشکالت آن را مشکالت 
خود تلقی کننــد. یکی از بهترین 
روش هــا مشــورت با مــردم یا 
که  روشی  آنهاســت؛  نمایندگان 
و  می برد  کار  به  اسالم)ص(  پیامبر 
در قرآن نیز  به آن توصیه شده است
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۹ ساخت پمپ اندازه گیر

 مرتضي دخیلي/ سه ماه پس 
از انجام عملیات والفجر مقدماتی، عملیات 
والفجر 1 در منطقه شــمال غربی فکه تا 
بلندی های حمرین طرح ریزی شــد. در 
ســاعت 22 و 1۰ دقیقــه 2۰ فروردین 
مــاه 13۶2 با رمز »یا اهلل، یا اهلل، یا اهلل« 
حمله یگان های سپاه و ارتش به فرماندهی 
سرهنگ علی صیادشیرازی )فرمانده وقت 

نیروی زمینی ارتش( آغاز شد.
از زمان عملیات ثامن االئمه که به 
شکســت حصر آبــادان انجامید، تا آغاز 
عملیات والفجر 1 همــواره برای در هم 
کوبیدن خط دشــمن و گرفتن فرصت 
عکس العمــل از آنها از تاریکی شــب و 
ســاعات اســتراحت نیروهای آنان بهره 
گرفته می شــد؛ اما در این عملیات برای 
در هم کوبیدن دشــمن روش هجوم در 

پوشش آتش تهیه برگزیده شد.
بر اســاس این، عملیات با اجرای 
آتش انبوه توپخانه شــروع شد. ۶۰ هزار 
گلوله توپ بر مواضع عراقی ها فرو ریخت و 
این تا آن زمان بی سابقه بود. البته دشمن 
نیز با 1۰۰ گلوله به اســتقبال توپ های 
ایرانــی آمد. موقعیــت منطقه عملیاتی 
والفجر بیشتر تپه ماهور )تپه های کوتاه( 
بــوده و بلندی های مهم آن از 18۰ متر 
تجاوز نمی کند و در منطقه جنوب شرقی 

کوه های حمرین قرار دارد.
قــرارگاه خاتم االنبیاء عملیات را از 
دو محور شمالی و جنوبی به فرماندهی 
قرارگاه کربال در جناح راســت و قرارگاه 
نجف در جناح چپ پیش می برد. در این 
عملیات، هشــت لشکر از سپاه پاسداران 
و دو لشــکر، ســه تیپ و یک گردان از 
نیروی زمینی ارتــش ایران و به عبارت 
دیگر 3۰ گردان از ارتش و 8۰ گردان از 
سپاه مشارکت داشتند. هر دو جناح کار 
پیشروی را تا سحرگاه و تا اعالم دستور 

توقف به خوبی انجام دادند.
از صبح همان روز تا پایان ششمین 
روز عملیات، عراق بارها به پاتک دســت 
زد و چندیــن مرتبه بلندی های منطقه 
در دســت دو طرف رد و بدل شــد، اما 
نیروهای خودی توانستند اهداف به دست 
آمــده را تثبیت کرده و حالت پدافند به 

خود بگیرند.

دوزینگ پمپ سلونوئیدي دیافراگمي با 
قابلیت تغییر کورس رفت و برگشتي به همت 
محققان شــرکت بین المللي سحر آب صنعت 
مستقر در شهرک علمي ـ تحقیقاتي اصفهان 
طراحي و ساخته شده اســت. این دستاورد، 
دســتگاهي »هاي تــک« )High Tech( و 
بســیار پرکاربرد با میزان هشت میلیون دالر 

ارزش واردات در سال بوده است.
مدیرعامل شرکت بین المللي سحر آب 
صنعت با بیان اینکه با گسترش روزافزون صنایع 
و پیچیده تر شــدن آنها در بخش هاي مختلف 
نیاز به استفاده از دستگاه هاي پیشرفته تر در 
اصطالح »هاي تک« بیشتر احساس مي شود، 
اظهار داشت: دوزینگ پمپ یا پمپ اندازه گیر 
یکي از این نوع دســتگاه ها و در عین حال به 
شدت مورد نیاز به ویژه در تصفیه خانه هاي آب 
و فاضالب است. متخصصان شرکت بین المللي 
ســحر آب صنعت با توجه به نیاز کشــور و با 
عنایت به بیانات رهبر معظم انقالب در زمینه 
تولیــد ملي و حمایــت از کاالي ایراني برآن 
شدند تا با تکیه بر دانش و استعداد متخصصان 
داخلي، از نیازهاي بازارهاي خارجي کاسته و 
قدمي در راستاي اقتصاد مقاومتي بردارند، به 
این منظور اقدام به ساخت یکي از دستگاه هاي 
پیشــرفته به نام دوزینگ پمپ ســلونوئیدي 

دیافراگمي کردند.
دوزینــگ پمپ یا پمــپ اندازه گیر به 
پمپ هایي گفته مي شود که مقدار مشخصي 
از یک ســیال را پمپــاژ )تزریق( مي کنند. در 
طراحي این پمپ ها میزان دبي و فشار از جمله 

شاخصه های کلیدي محسوب مي شود.
دوزینگ پمپ ها در انواع و مکانیزم هاي 
مختلف نظیــر دوزینگ پمــپ دیافراگمي، 
دوزینگ پمپ پیستوني و غیره وجود دارد که 
در آنها نیروي محرکه براي انجام مکش سیال 
و تزریق آن متفاوت اســت و عموماً به صورت 
برقي)الکتروموتور(، سلونوئیدي) مغناطیسي(، 
نیوماتیکي و هیدرولیکي موجود است. همچنین 
یکي از شاخص هایي که دوزینگ پمپ ها را از 
دیگر پمپ هاي موجود مجزا مي کند، قابلیت 

تغییر کورس رفت و برگشتي است.
این محصول در موارد متعدد نظیرکلرزني 
اتوماتیک به آب آشامیدني، صنایع داروسازي، 
کلرزني آب اســتخرها، تزریق پلي الکترولیت 
بــه فاضالب،کنتــرل شــاخص های آب برج 
خنک کننــده و غیره بــه کار مي رود. فناوری 
ســاخت این دســتگاه در اختیار کشورهاي 
آلمان، آمریکا، فرانســه، انگلســتان، ژاپن و 
ایتالیا اســت و اینک جمهوري اسالمي ایران 
نیز توان ســاخت این پمپ هاي مخصوص را 
به دست آورده است. ذکر این نکته الزم است 
که قیمت تمام شده این دستگاه نصف قیمت 

نمونه خارجي آن است.

عملیات والفجر ۱

»چهره حیات بخش امام خمیني در جهان اسالم امري غیر قابل اغماض است و ایشان یکي از بزرگ ترین شخصیت هاي قرن حاضر محسوب مي شوند. انقالب 
اسالمي ایران به رهبري امام خمیني سبب بروز تحوالت و دگرگوني هاي عظیم در جهان اسالم شد و وي چهره جدیدي از اسالم را ارائه کرد. انقالب ایران درس 

مبارزه علیه بي عدالتي و مقابله با حکومت هاي دیکتاتوري و غیر انساني را آموخت.«)دکتر فرانسیسکو اسکودرو بداته، رئیس فدراسیون جوامع اسالمي اسپانیا(

بزرگ ترین 
شخصیت قرن بیستم

سینماگر انقالبي
 امیر فخري/ رسول مالقلي پور 
در سال 1334 در تهران متولد شد و به 
دلیل وضع نامناسب مالي خانواده موفق 
به ادامه تحصیالت متوسطه نشد. وي در 
سنین نوجواني عکاسي را به صورت آماتور 
شروع کرد و در سال 13۵4 بازیگري تئاتر 
را برای تقویت بیان و از بین بردن لکنت 

زبان انتخاب کرد، اما عکاسي را به شکل حرفه اي ادامه داد.
در سال 13۵9 با شروع جنگ به عنوان عکاس و خبرنگار از آخرین روزهاي 
مقاومــت در خرمشــهر عکس و خبر تهیه مي کرد و با برگشــتن آخرین نفرات 
مجبور به عقب نشیني به شرق خرمشهر شد، این در حالي بود که با دوربین سوپر 
هشــت توانست براي بار دوم فیلمبرداري را همزمان با عکاسي تجربه کند. لذت 
فیلمبرداري سبب شد تا او تجربیات عکاسي و ظهور و چاپ در البرآتوار را این بار 
از ویزور فریم هاي متحرک ببیند. وي اولین تجربه داستاني خود را با یک فیلم 1۶ 
میلي متري، مشترک با مرحوم حسین منزه و زیر نظر فرامرز باصري فیلمبرداري 
و کارگرداني کرد. پس از آن، فیلم 1۶ میلي متري »سقاي تشنه لب« را به عنوان 

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان براي حوزه اندیشه و هنر اسالمي ساخت.
مالقلي پور از کارگردانان سینماي جنگ و اجتماعي ایران بود که با ساخت 
»پرواز در شــب« )13۶۵( جایزه بهترین فیلم را از جشنواره پنجم فیلم فجر به 
دست آورد. با فیلم »افق« قدرت کارگرداني خود را به رخ همگان کشید و با ساخت 
»مجنون و خسوف« همگام با شرایط روز حرکت کرد. اما با فیلم »پناهنده« نزد 
فیلم شناســان به محبوبیت رسید و در سال 13۷4 اثر مهّمش »سفر به چزابه« 
را ساخت. در سال 13۷۷ در هفدهمین دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین 
بهترین کارگرداني و بهترین فیلم جشنواره را برای ساخت فیلم »هیوا« کسب کرد.
رســول مالقلي پور که تا آخرین لحظات عمر خود به جنگ و فیلمسازي و 
کار در این زمینه تعهد داشــت، عاقبــت در راه همین تعهد جان باخت. وي که 
همراه با رسول احدي )مدیر فیلمبرداري( براي نگارش فیلمنامه فیلم بعدي خود 
)عصر روز دهم( که آن هم به موضوع جنگ مي پرداخت به شــمال کشــور رفته 
بود، در 1۶ اسفند 138۵ بر اثر سکته قلبي جان باخت و آخرین ساخته خود را 
نیمه تمام گذاشت. مجتبي راعي بعداً با بازنویسي فیلمنامه مالقلي پور، این فیلم را 
به تهیه کنندگي منوچهر محمدي جلوي دوربین برد. پس از درگذشت مالقلي پور، 
نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر براي یک عمر فعالیت هنري به خانواده 

ایشان اهدا شد.
رهبر معظم انقالب اســالمي به مناسب درگذشت مالقلي پور پیامي به این 
شــرح صادر کردند: »بســم اهلل الرحمن الرحیم/ درگذشت ناگهاني هنرمند دفاع 
مقدس، مرحوم آقاي رسول مالقلي پور را به بازماندگان و دوستان ایشان و به همه  
ســینماگران و اصحاب هنر متعهد تسلیت مي گویم. آن مرحوم در زمره  کساني 
بود که با شوق و خلوص جوانانه و با انگیزه هاي انقالبي پاي در میدان هنر نهادند 
و ســال هایی از عمر خود را در این تالش مؤمنانه سپري کردند و آثار ماندگار و 
ارزشمندي آفریدند. درگذشت ایشان براي جامعه  هنري تأسف بار است. از خداوند 
متعال پاداش شایســته و رحمت و مغفرتش را براي آن مرحوم مسئلت مي کنم. 

سیدعلي خامنه اي )138۵/12/1۷(«

 مهدي دنگچي/ صنعت مس 
یکي از صنایعي است که با تکیه بر آن 
مي توان عالوه بــر ارزآوري حاصل از 
صادرات براي کشور، توسعه صنعتي را 
نیز در کشور رقم زد. ازاین رو، با توجه 
به ظرفیت های موجود چشم انداز بسیار 
روشني براي آینده صنعت مس متصور 
است. ایران از نظر ذخایر معدني مس، 
بـــر روي کمربند جهاني این فلز قرار 
گرفته است که در راستاي محور شمال 
 غرب ـ جنوب شرق کشور امتداد دارد. 
شــرکت ملي صنایع مس ایران حدود 
چهار درصد از ذخایر معدني جهان را 
در بر دارد و اکنــون از نظر ذخایر در 
جایگاه نهم جهان واقع شــده است. با 
توجه به اکتشافات انجام شده، ذخایر 
مس ایران بیش از سه میلیارد و 289 

میلیون تن است.
گزارش هاي یک کارشناس آلماني 
هنگام احداث خط تلگراف سیرجان به 
رفسنجان سرآغاز تاریخ پر فراز و نشیب 
شرکت مس مي شود. درست یک سال 
پس از مرگ ناصرالدین شــاه قاجار در 
ســال 12۷۶ یک کارشناس آلماني به 
نام »اســتال« در جریان احداث خط 
تلگراف منطقه سیرجان به رفسنجان، از 
سرچشمه مي گذرد و در یادداشت هاي 
خود اشــاراتي به وجــود معدن مس 
سرچشمه مي کند. بعدها در سال هاي 
1319 تــا 1321 جرج الدم نیز وجود 
معدن مس سرچشمه را در گزارش هاي 

خود تأیید مي کند.
کار جدي بر روي معدن و انجام 
فعالیت هاي اکتشــافي در سرچشمه 
عمــاًل از دوره پهلوي آغاز مي شــود. 
یکي از دالیل این امر رویکرد رضاشاه 
مبني بر ارســال عده ای از دانشجویان 
به فرنگ براي تحصیل در رشــته هاي 
مهندسي بود. در بین این رشته ها تعداد 
محصالني که در رشته معدن تحصیل 
کردند از همه بیشتر بود و این نشانه اي 
از عالقۀ وافر رضاشاه به توسعه معادن 
بود. مهندس »رضا نیازمند« نخستین 
مدیرعامل شــرکت ملي صنایع مس 
ایران یکي از دالیل این امر را جداي از 
نگاه ویژه رضاشاه به معدن انعقاد قرارداد 
خرید یک کارخانه ذوب آهن 1۵ هزار 

تني با آلمان مي داند.
پس از نخستین گزارش ها درباره 
معدن مس سرچشمه در سال 12۷۶، 

عماًل در سال 1328 شمسي مهندس 
»علــي انتظام« پس از پــي بردن به 
ذخیــره قابل توجه معدن، معدن مس 
سرچشمه را با عنوان شرکت موراسبان 
ثبت مي کند،  اما تا ســال 134۶ عماًل 
هیچ گونــه اقــدام فنــي در ارتباط با 
اکتشاف این معدن صورت نمي گیرد. 
در این سال برادران رضایي که در رشته 
فلزات کار مي کردند و تخصص باالیی 
در حوزه معادن داشــتند، با مشارکت 
شــرکت »سلکشن تراســت« شرکت 
سهامي صنایع مس کرمان K.CL را 
تأسیس و حفاري معدن مس سرچشمه 

را آغاز مي کنند. 
قــرارداد  ایــن  اســاس  بــر 
سلکشن تراســت به ایــران مي آمد و 
اکتشــافات مــس را انجام مــي داد و 
در صورت امکان، ســنگ مس صادر 
مي شــد و منافع به نسبت 3۰ درصد 
سلکشن تراســت و ۷۰ درصد شرکت 
برادران رضایي تقسیم مي شد. بنابراین 
پس از حدود ۷۰ سال، کار فني و علمي 
بــر روي معدن مس سرچشــمه آغاز 
مي شود و شرکت صنایع مس کرمان 

شروع به فعالیت مي کند.
از پیشــرفت کافــي در  پــس 
اکتشــافات، شــرکت سلکشن تراست 
ذخیره مس معــدن را در حدود 4۰۰ 
میلیون تن سنگ مس از نوع پروفیري 
با عیار متوسط یک درصد؛ یعني چهار 
میلیون تن مس خالص اعالم مي کند. 
پس از کشف این میزان از ذخایر مس، 
سلکشن تراست به برادران رضایي اعالم 
مي کند که ســرمایه الزم براي انجام 
اقدامات فني و عملي بســیار باالست 
و این شرکت قادر به تأمین آن نیست 

و باید از بانک هــا وام بگیرد. همزمان 
با شکســت و ناکامي سلکشن تراست 
در دریافت وام از بانک هاي خارجي و 
همچنین به ثبت رساندن معدن مس 
سرچشمه به  منزله میراث ملي از سوي 
شوراي اقتصاد در آذر ماه سال 13۵۰ 
شمســي، محمدرضا پهلوي دســتور 
خریداري سهام شرکت سلکشن تراست 
و برادران رضایي و اداره معدن از سوی 

دولت را صادر مي کند.

ملي شدن صنعت مس و تشکیل 
شرکت سهامي معادن مس سرچشمه 
در اســفند مــاه 13۵۰ را مي توان از 
اتفاقات مهم در پیشرفت صنعت مس 
کشور دانست. در سال 13۵1 مهندس 
نیازمند اولین مدیرعامل شرکت معادن 
مس سرچشمه انتخاب شد. طي نیمه 
اول همان ســال قراردادي به  منظور 
همــکاري بین شــرکت معادن مس 
سرچشمه و شرکت آمریکایي آناکاندا 
که به علت ملي شدن صنایع مس شیلي 
از آن کشور اخراج شده بود، منعقد شد. 
این قرارداد زمینــه را براي راه اندازي 

مجتمع مس سرچشمه مهیا کرد. 
در 2۰ تیــر مــاه 13۵۵ قانون 

تأسیس شرکت ملي صنایع مس ایران 
تصویب مي شــود و شــرکت  سهامي 
معادن مس سرچشــمه به شــرکت 
ملــي صنایع مــس ایــران تغییر نام 
مي دهد. در قانون تأسیس این شرکت 
تمامی فعالیت هاي معادن مس کشور، 
اعم از اکتشــافات، بهره برداري، تولید 
محصوالت پرعیار ســنگ مس، ذوب ، 
پاالیــش و صنایــع جنبــي و تولید 
محصــوالت فرعي مــس و همچنین 
توزیع، فروش داخلي و صادرات مس 
از مهم ترین وظایف قانوني شرکت ملي 
صنایع مس ایران است. تا پاییز 13۵۷ 
بیش از 9۵ درصد از عملیات اجرایي 
نصب دســتگاه ها و کارهاي اجرایي و 
زیر بنایي سرچشمه، از قبیل به اتمام 
 رسیدن خانه ســازي، تأمین آب مورد 
نیاز معــدن از طریق 1۵۰ چاه عمیق 
در ۶۰ کیلومتري غرب معدن، احداث 
سد دریاچه رسوبات، استخراج از معدن، 
احداث کارخانه تغلیظ و کارخانه ذوب 
به پایان رسیده بود. پس از چهار سال 
تالش و افتتاح معدن سرانجام مهندس 
نیازمند به دلیل بیماري استعفاي خود 
را تقدیم شاه مي کند و »تقي توکلي« را 
به  عنوان جانشین خود معرفي مي کند. 
دوره مدیرعاملي تقي توکلي به دلیل 
پیروزي انقالب اســالمي دوره بسیار 

کوتاهي بود.
پس از پیروزي انقالب اســالمي 
شاهد شکوفایي صنعت مس بوده ایم. 
در ســال 1389، یک میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تن به ذخایر ما افزوده شــد. 
از ایــن میزان یک میلیارد تن مربوط 
به مس سرچشمه و ۶۰۰ میلیون تن 
متعلق به معادن کوچک است که داراي 

پروانه اکتشــاف و پروانه بهره برداري 
هستند.

شیلي با 1۶۰ میلیون تن ذخیره 
مس خالص مقام اول جهان را دارا است 
و در رتبه بعدي پرو با ۷1 میلیون تن 
قرار دارد. ایران در تولیدات معدني رتبه 
چهارم آسیا و رتبه سیزدهم جهان را 
دارد. در تولید مس آندي در آسیا رتبه 
هفتم و در جهان رتبه یازدهم را ثبت 
کرده است. در تولید مس کاتدي نیز 
داراي رتبه هفتم آســیا و بیست ودوم 

جهان هستیم.
اطالعات حاکي از آن است که در 
12 ماه سال 93 استخراج و تولید مس 
در شرکت هاي بزرگ معدني ایران رو 
به افزایش بوده است. همچنین آمارها 
نشــان می دهد، میزان مــواد معدني 
استخراج شده از معادن مس سرچشمه، 
سونگون و میدوک در 11 ماه سال 93 
به 149 میلیــون و 3۷9 هزار و 133 
تن رسیده و این در حالي است که این 
میزان تولید در سال92، 12۵ میلیون و 

۵28 هزار و 42۷ تن بوده است.
ذکر ایــن نکته الزم اســت که 
کرمــان و آذربایجان شــرقي قطب 
ذخایر مس ایران هســتند که معدن 
مس سرچشمه، سونگون و میدوک به 
دلیل قرار گرفتن بر روي کمربند مس 

از این ذخایر برخوردار هستند.
اکنــون ذخایــر معدني مس در 
ایــران بیــش از 22 میلیون تن مس 
محتوي اســت که حــدود 1/3درصد 
از ذخایر معدني مس جهان را شــامل 
مس  کنسانتره  چشــم انداز  مي شود. 
در پایان برنامه ششــم با اضافه شدن 
41۵ هــزار تن کنســانتره از معادن 
چهارگانه دره زار، دره آلو، دره زرشــک 
و چاه فیروزه و 18۰ هزارتن از معادن 
کوچک، تولید کنســانتره شرکت به 
بیــش از یک میلیون و 8۰۰ هزار تن 
خواهد رسید که با تحقق این برنامه ها، 
جایگاه شرکت به رتبه سیزدهم جهان 
از نظر تولیــدات معدني ارتقا خواهد 
یافت. با افزایش حجم تولید کنسانتره، 
تولیدات کاتد شرکت نیز به 4۰۰ هزار 
تن در پایان برنامه ششم توسعه افزایش 
خواهد یافت و با این حجم تولید کاتد، 
ایــران بین 1۰ کشــور برتر جهان در 
زمینه تولیدات مس پاالیش شده قرار 

خواهد گرفت.

کارنامه و چشم انداز صنعت مس ایران

بر روي کمربند جهاني مس

 کرمان و آذربایجان شرقي قطب 
ذخایر مس ایران هستند که معدن 
مس سرچشمه، سونگون و میدوک 
به دلیل قرار گرفتن بر روي کمربند 
مس از این ذخایر برخوردار هستند.
اکنون ذخایر معدني مس در ایران 
بیش از 22 میلیون تن مس محتوي 
است که حدود 1/۳درصد از ذخایر 
معدني مس جهان را شامل مي شود

رویش

اصحاب انقالب ـ ۳9
با بي سوادي نمي توان حکومت کرد!

 سید مهدی حسینی/ در شماره پیش ضمن اشاره به تدابیر شهید بهشتي در 
برنامه ریزي و سازماندهي براي مدیریت مدرسه حقاني، از این مرکز به عنوان تشکیالت 
تربیت کننده کادر وفادار نهضت امام خمیني)ره( یاد شد. یکي دیگر از یاران امام)ره( که 
شهید بهشتي او را شناسایي و جذب کرد و دعوت به کار شد تا مدیریت و اجراي برنامه ها 
را عهده دار شود، شهید قدوسي بود. او از یاران صدیق امام و از افراد انقالبی سرشناس 
حوزه و فردي مقتدر و منظم بود و از آنجا که او داماد عالمه طباطبایي بود و سال ها در 
درس و بحث حضرت امام)ره( شــرکت کرده بود و مدت ها با شهید بهشتي حشرونشر 
داشت، ویژگي هاي مدیریتي را به درستي دریافته بود. توانایي او در مدیریت، نظارت بر 
طالب، اخالص و اخالق در عمل، پشــتکار و ثبات قدم، نفوذ در اعماق وجود طلبه ها، 
ایمان و اعتقاد به همراه خشــوع و خضوع، نظم و قاطعیت در رفتار، از ویژگی هایی بود 
که در وي شهرت داشت. وي پس از قبول مدیریت مدرسه حقاني، تمام امور اجرایي را 
عهده دار شد و با صالبتي کم نظیر نزدیک به 14 سال بر تمام اوضاع اشراف کامل داشت.
در زمینه عملکرد شهید قدوسي، حجت االسالم پورمحمدي که مدتي مسئولیت 
وزارت کشــور و وزارت دادگستري را برعهده  داشت، در مصاحبه اي مي گوید: »مرحوم 
آیت اهلل قدوســي شرایط خاصي داشتند. ایشان قبل از انقالب تا ایام شهادت مصطفي 
خمیني به حکومت اسالمي فکر مي کرد. خیلي جدي برنامه مدرسه را دنبال مي کرد. 
تالش او این بود که مجموعه  مدرسه حقاني به هیچ وجه متالشي نشود. با یک حالت 
»پنهان کاري« بسیار شدید و »تقیه« بسیار باالیي با تمام حساسیت هاي سیاسي و ذهن 
انقالبي بسیار شدید، اما با نهایت کنترل و مراقبت که چیزي بروز داده نشود و مدرسه به 
تعطیلي بینجامد. به خصوص پس از حادثه مدرسه فیضیه ما که مي خواستیم شلوغ کاري 
کنیم، ایشان کنترل مي کرد و دستور مي داد که رعایت شود. درس نمي خواندیم. مرتب 
مي رفتیم به تظاهرات و اعالمیه پخش می کردیم. چند بار مرحوم قدوســي گفتند اگر 
حکومت به دســت شــما بیفتد این طوري مي خواهید آن را اداره کنید؟! با بي سوادي 
نمي شود حکومت را اداره کرد. با بي سوادي نمي شود به جنگ کفر و کمونیست ها رفت. 
مردم آخوند بي ســواد نمي خواهند، دقیقــاً از همان جایي که ما دنبال انقالب بودیم و 
مي گفتیم باید تحرکات انقالبي زیاد شــود، ایشــان یک پله باالتر از آن مي رفت و فکر 
مي کرد. مي گفت مي خواهیم حکومت را بگیریم و با بي ســوادي نمي شــود حکومت را 
اداره کرد. شــهید قدوسي با یک زرنگي و زیرکي توأم با تقیه و پنهان کاري موفق شد 
درس خوانده هاي مدرســه حقاني را از گزند نیروهاي امنیتي شاه و ساواک و تهاجم به 

آنجا حفظ کند.«
یکي از مأموران ســاواک به شهید قدوســي گفته بود: »من تمام پرونده شما را 
خوانده ام، چیزي در آن نیست، ولي در آن نوشته شده است که آدم بسیار زرنگي است.«
مدرسه حقاني نقش مهم و ویژه اي در حوادث و جریانات سال های 13۵۶ و 13۵۷ 
در قم داشت. اقداماتی چون؛ شرکت فعال طالب مدرسه در مراسم تشییع پیکر شهید 
آیت اهلل سعیدي، شهید آیت اهلل غفاري، سالگرد قیام 1۵ خرداد در سال 13۵4، شرکت 
در مراسم ترحیم حاج آقا مصطفي خمیني و طرح ذکر نام امام خمیني به همراه صلوات، 
اعتراض به اهانت روزنامه اطالعات در روز 1۷ دي 13۵۶، شرکت فعال در قیام 19 دي 
13۵۶ در قم و تظاهرات هاي بعدي، تکثیر و توزیع نوارهاي ســخنراني و اعالمیه هاي 

حضرت امام خمیني)ره( برخی از فعالیت های آن بود.
این فعالیت ها در این مقطع با تیزهوشــي، درایت و مدیریت شهید قدوسي انجام 
مي گرفت. او عالوه بر این با همفکري یاران و همکارانش بســیاري از نوشته هاي عصر 
جدیــد و مورد نیاز جامعــه انقالبي را وارد حوزه علمیه کرد و در زمینه اصالح و تغییر 

متون آموزشی و تهیه متون جدید قدم هاي ارزشمندي برداشت.
او بحق الگوي نظم و انضباط در مدارس علوم دیني بود. حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه اي در دوره ریاست جمهوري شان طي سخناني به مناسبت سالروز شهادت شهید 
قدوســي در جمع طالب حوزه علمیه قم فرمودند: »در زماني که کار مدرسه و سامان 
حوزه علمیه قم یک کار غریب و مهجوري بود، شــهید قدوســي با تالش و همت زیاد 
توانســت این کار را به عهده بگیرد و در پي تأســیس مدرسه اي باشد. کسي که توفیق 
آن را پیدا کرد که عماًل زمام کار یک مدرســه دیني را به عهده  بگیرد، شــهید قدوسي 

بود.« )13۶2/۶/1۵(

روایت یاران

درنگ

تاریخ حماسه

کارنامه

 عبداهلل شــهبازي/  در واژگان سیاسي،  
دو مفهوم »رژیم« و »نظام« متفاوت است. »رژیم« 
معموالً به حکومتي اطالق مي شود که با اتکا بر قهر و 
غلبه مي تواند سلطه خود را بر جامعه  مستقر کند، ولي 
به طور نسبي قادر به ایجاد پیوند طبیعي با تاروپود آن 
جامعه نیست. بدین سان، »رژیم« فاقد آن توانمندي 
و کارمایه دروني اســت که با جامعه پیوند ارگانیک 
برقــرار کند و به این دلیل پس از دوراني، معموالً نه 
چندان طوالني، حذف مي شود یا از درون مي پاشد. 
»نظام سیاسي« نیز مي تواند به دالیل عدیده، چنین 
سرنوشــتي یابد؛ ولي در دوراني طوالني تر و به تأثیر 

از عواملي بزرگ تر و عمیق تر.
در دوران استعماري )از سده شانزدهم تا بیستم 
میالدي( و پسااستعماري )از سده بیستم میالدي تا 
امروز(،  یعني دوراني که بــه تدریج »غرب جدید« 
تکوین یافت و حاکمیت جهاني خود را مستقر کرد، 
در بســیاري از کشورهاي »جهان پیراموني« چنین 
»رژیم«هایــي پدید آمدند که در بســیاري موارد با 
دخالت مستقیم و غیرمســتقیم کانون هاي قدرت 
جهاني و به شکلي تحمیل شده بر جوامع بومي و فاقد 
پیوندهاي طبیعي با تاریخ و فرهنگ و سنن آن جوامع 
بود. بدین سان، »رژیم«هاي سیاسي عمري مستعجل 
داشتند و به دلیل جابه جایی مدام این نوع حکومت ها 
به ویژه در دو سده اخیر بخش مهمي از جهان معاصر 

با تالطم هاي سیاسي فراوان مواجه بوده است.
در مقابل، در جوامعي که با انقطاع مدام در سیر 
تحول طبیعي سیاسي مواجه نیستند، تسلسل و تداوم 
نهادها و ساختارهاي اجتماعي و سیاسي براي دوراني 
طوالني به طور نسبي حفظ مي شود و »نظام سیاسي« 
پدید مي آید. »نظام سیاسي« با جامعه پیوند طبیعي 
مي یابد و بخش هایي از آن به ســاختارها و نهادهاي 
مدیریت جامعه بدل مي شــود؛ به گونه ای که حذف 
این بخش ها قابل تصور نیســت. در جهان امروز، در 
برخي جوامع غربي، که تداوم و تسلسل نظم سیاسي 
طي چند سده حفظ شده، برخي ساختارها و نهادهاي 
اجتماعي چنین وضعي یافته  و به ســازوکار و ابزار 

مدیریت جامعه بدل شده اند.
حکومت پهلوي به دلیل انحطاط و فروپاشــي 
دروني ایران در اوایل ســده بیستم میالدي، به ویژه 
تأثیرات بســیار عمیق و مهلــک جنگ جهاني اول 
)1914ـ1918( بــر جامعه ایرانــي، در دهه 192۰ 

میالدي مســتقر شــد، در دوران ترسیم جغرافیاي 
سیاسي جدید منطقه از سوي قدرت هاي پیروزمند 
در جنگ به ویژه استعمار بریتانیا. این وضع مختص 
به ایران نبود و سراســر منطقــه اي را که در واژگان 
متداول »خاورمیانه« نام گرفته )شامل بخش مهمي 

از غرب آســیا و قســمتي از 
شمال آفریقا و بخش اروپایي 
ترکیــه جدید(، دســتخوش 
دگرگوني هاي بــزرگ کرد و 
دولت هاي جدید،  تأسیس  به 
به ویــژه بر ویرانه ســرزمین 
پهناور عثماني مغلوب در جنگ 

انجامید.
بر  پهلــوي،  حکومــت 
بنیاد راهبردی که قدرت هاي 
جهاني  در جنگ  پیروزمنــد 
اول براي »خاورمیانه جدید« 
تعریف کردنــد، باید به نظم 
سیاسي مقتدري تبدیل مي شد 
که بدون تحمیل هزینه مالي بر 
غرب، با ثروت ایرانیان، اهداف 

قدرت هاي بزرگ غربي را در منطقه محقق کند.
در سیاســت داخلي، حکومت پهلوي بر بنیاد 
انگاره »استبدادگري خوب« تکوین یافت که آرمان 
تجددگرایان غرب گراي ایراني دوران مشــروطه بود. 
آنان این انگاره را مستقیم یا غیرمستقیم از متفکران 

سیاسي دستگاه استعماري بریتانیا آموختند؛ مانند 
جان اســتوارت میل که مي گفــت: »مردمي که در 
وضع آزاد تمدن نیافته به سر مي برند... تا زماني که 
اطاعت کردن را نیاموزند قادر به هیچ گونه پیشرفتي 
در تمــدن نخواهنــد بــود... براي آنکــه حکومتي 
تواناي این کار باشد، تشکیالت 
سیاسي آن باید کم وبیش، سر 
به سر، استبدادگرانه باشد... در 
کشوري که هیچ گونه محرکي 
براي بهبود خودانگیخته مردم 
وجود نداشته باشد، تنها امید 
آنــان به هر حرکتي در جهت 
فرصت هایي  بــه  پیشــرفت، 
موکول است که استبدادگري 

خوب مي تواند پدید آورد.«
که  اســت  راهي  ایــن 
روسیه پیشتر در سده هجدهم 
میــالدي، در دوران حکومت 
پطــر اول، که به »پطر کبیر« 
شــهرت یافته، مقارن با اواخر 
صفویــه در ایران رفته بود. در 
اوایل ســده نوزدهم، مقارن با دوران فتحعلي شاه و 
نخستین سال هاي سلطنت محمدشاه قاجار در ایران، 
محمود دوم، ســلطان عثماني، مدل »استبدادگري 
خوب« را از غرب اخذ کرد و محمدعلي پاشا، حکمران 
مصر نیز همزمان آن را تجربه کرد. در ایران، اندیشه 

»اســتبدادگري خوب« از نیمه اول ســده نوزدهم 
میالدي، بــه طور عمده از طریــق کارکنان وزارت 
خارجه و دیگر کســاني که با »اصالحات« محمود 
دوم آشنا شدند و نام هایي، چون »مدارس رشدیه« 
را در عثماني شنیدند، به تدریج وارد شد و سرانجام 
در کوران ناکامي هاي پس از نهضت مشروطه در قالب 
آرمان »دیکتاتوري مصلح« ســر بر کشید و در پایه 

استقرار حکومت پهلوي قرار گرفت.
محققانی ژرف نگر پیامدهاي عمیق تخریبي این 
اقدامات »اصالحي« را براي جوامع فوق شناخته اند 
و آن را عامل بسیاري از نابساماني هاي پسین روسیه 
و عثماني و مصر دانســته اند. آیزایــا برلین، متفکر 
بریتانیایي، درباره پیامدهاي اقدامات پطر در روسیه 
مي نویسد: »پطر طبقه کوچکي از »مردان نو« پدید 
آورد که نیمه روسي و نیمه خارجي بودند؛ در روسیه 
بــه دنیا آمده ولي در خارج درس خوانده بودند. این 
مردان در طول زمان هیئت حاکمه کوچکي از مدیران 
و دیوانیان دولتي پدید آوردند که باالي ســر مردم 
قرار داشتند و دیگر در فرهنگ... آنها سهیم نبودند؛ 
براي همیشه از آنها بریده بودند. به این ترتیب، گروه 
کوچک فرمانفرمایان از توده عظیم فرمانبرداران دورتر 

و دورتر مي شدند.« 
تجربــه ایــران را باید به ســه تجربه دردناک 
تاریخي فوق افزود. در هیچ یک از این چهار کشــور 
»اســتبدادگري خوب« نتوانست به استقرار نظمي 
دروني شده و با ثبات بینجامد که به عکس ساختارها 
و نهادهاي کارآمد پیشین را نیز، که گاه بسیار کهن 
و ریشه دار و انتخابي و مردمي بودند، نابود کرد. پیامد 
تجربه حکومت پهلوي در ایران اســتقرار حکومتي 
اقتدارگرا و متکي بر دیوان ساالري حجیم و متمرکز 
بود که دوامــش متکي بر حمایت قدرت هاي غربي 
بود. این دیوان ساالري با درآمدهاي نفتي عجین شد 
و هیوالیي پدید آورد که در واژگان سیاســي  جدید 
»دولــت رانتیر« یا »دولت نفتي« نامیده مي شــود؛ 
دولتي که از جامعه تغذیه نمي کند، به طور عمده بر 
درآمدهاي نفتي متکي است و به این دلیل به تعبیه 
سازوکارهاي افزایش تولید ملي عالقه واقعي ندارد. 
افــزون بر این، به دلیل ثروتــي که از طریق فروش 
ذخایر انرژي به دست مي آورد، این امکان را دارد که 
طرح هاي تخیلي خود را اجرا کند بي آنکه به سود و 

زیان مادي و معنوي آن بیندیشد.

پهلوي و نظریه »استبدادگري خوب«
در آیینه تاریخ

 حکومــت پهلوي بر بنیــاد انگاره 
»اســتبدادگري خوب« تکوین یافت که 
آرمان تجددگرایان غرب گراي ایراني دوران 
مشروطه بود. آنان این انگاره را مستقیم یا 
غیرمستقیم از متفکران سیاسي دستگاه 
جان  مانند  آموختند؛  بریتانیا  استعماري 
استوارت میل که مي گفت: »مردمي که در 
وضع آزاد تمدن نیافته به سر مي برند... تا 
زماني که اطاعت کردن را نیاموزند قادر به 
هیچ گونه پیشرفتي در تمدن نخواهند بود... 
براي آنکه حکومتي تواناي این کار باشد، 
تشکیالت سیاسي آن باید کم وبیش، سر 

به سر، استبدادگرانه باشد...
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 سیدحسین خاتمی خوانساری/  
خداونــد در قــرآن دربــاره یاران 
پیامبر)ص( می گویــد: »اتََّبُعوُه فی  
ساَعِۀ الُْعْســَرۀِ« یعنی از پیامبر در 
ساعات سختی پیروی کردند. خداوند 
برای کارهایی که به ســختی انجام 
می شود، یا در سختی انجام می گیرد، 
رتبه باالتری در نظر گرفته اســت. 
می فرمایند:  علــی)ع(  امیرمؤمنان 
»أَْفَضُل اْلَْعَماِل َما أَْکَرْهَت نَْفَســَک 
َعلَْیــِه« این آیــه و حدیث در کنار 
هم به این معناســت که اگر شرایط 
بــه نحوی بود که بــرای انجام یک 
عمل مجبور بودیم ســختی هایی را 
تحمل کنیــم و تحمل کردیم، این 
عمل نزد خداوند با ارزش اســت. به 
عبارتــی، خداوند به فردی که برای 
انجــام اعمالش به ســختی افتاده 
و ســختی ها را تحمل کرده است، 
این عمل  بیشتری می دهد.  پاداش 
لزوماً جزء واجبات نیست. گاهی ما 
برای خشنودی خداوند سختی هایی 
را تحمل می کنیم که می توانستیم 
تحمل نکنیم. تحمل این ســختی 
نزد او ارزشــمند است. شاید برخی 
فکر کنند خود شــرایط را ســخت 
کنند تا عمل شــان ارزش بیشتری 
پیدا کند، ولــی این معنای صحیح 
این حدیث نیست. استقامت در زیر 
لوای اسالم همراه با نگاه خوش بینانه 
و تالش بی وقفه، از ویژگی های یاران 
که  است  رسول اهلل)صلوات اهلل علیه( 
مورد تأکید خداونــد در قرآن قرار 
گرفته اســت. گاهی راه رسیدن به 
یک موقعیت و امــکان، به تالش و 
مجاهدت و سختی نیاز دارد که اگر 

تحمل شود، به دست می آید.
علی)علیه السالم(  امیرمؤمنان 
در خطبه های شــان ضمــن گله از 
تنبلی و تن آسایی اطرافیان، آنها را 
بهانه جو و بی غیرت توصیف می کنند. 
ایشــان می فرمایند: آنها با ظلم بر 
شــما، خداي را نافرمانــي کنند و 
با تن آسایي و ذلّت پذیري،  شمایان 
به آن رضایت دهید. همچنین عدم 
ثبات شــان بر شکست شان را شاهد 
می آورند و می فرمایند: آنها بر باطل 
اجتماع دارند و شما در حق متفرق 
هستید...                  )ادامه دارد(

ثبات قدم در راه حق ـ ۱ شیخ رجبعلی خیاط می گوید: اگر مواظب دل تان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید؛ آنچه را که دیگران نمی بینند، شما می بینید و آنچه را که دیگران نمی شنوند، شما 
می شــنوید؛ دل جای خداســت، صاحب این خانه خداســت، آن را اجاره ندهید؛ هی نگو دلم این طور می خواهد، ببین خدا چه می خواهد. دل آیینه است، غیر خدا را در آن راه 

ندهید، که اگر یک لکه کوچک پیدا کند، زود نشان می دهد؛ دلت را انبار پنبه مکن، سعی کن دلت خدا را نشان دهد. 

مراقبت
 از دل

سراج

 اسود کذاب ـ1
پیامبر دروغگوی خشن!

عبهلۀ  بن کعب  بن عوف )غوث( از تیره بنی عنس، نام کامل اوست. او چهره سیاهی 
داشــت و »اَْسود« مشهورترین لقب اوست که عمدتاً با همین لقب هم نامیده می شود. 
بالذری می نویسد: »اسود، االغ تعلیم دیده ای داشت که وقتی به او می گفت پروردگارت 
را ســجده کن! االغ ســجده می کرد و وقتی می گفت بنشین! می نشست؛ ازاین رو او را 
»ذوالِحمار« می گفتند.« همین امور سبب می شد که برخی ساده لوحان نسبت به او غلو 

کرده و حرف های دروغ او را باور کنند!
 برخی گفته اند لقب او »ذوالخمار« بود؛ زیرا او همیشــه دستاری بر سر داشت و 

با آن دهان خود را می پوشاند.
وی از بــزرگان یمن و بازماندگان خاندان شــاهی بود و در میان مردم نجران، به 

ویژه مذحج، نفوذ بسیاری  داشت. 
از شــرح حال اســود آگاهی اندکی در دست اســت. او در »کهف ُخّبان«، زاده و 
همانجا بزرگ شد. دانا، کاهن، سخندان و سخنران قوم بود. شعبده می دانست و کارهای 
شگفت انگیزی می کرد و با گفتار و کردارش دل و دین مردم را می ربود. یاقوت حموی 
می نویسد: »َخّبان بر وزن فعالن نام دهی در یمن است که در دره ای به همین نام قرار 

دارد. این محل در نزدیکی نجران است.«
اعشی، شاعر بزرگ جاهلی او را در قصیده ای ستود و از وی جایزه ای بسیار گرانبها 
ســتاند. دلیلی بر مسلمانی او در دست نیســت؛ بلکه تاریخ خالف آن را ثابت می کند. 
بالذری گفته است: »پیامبر به سال 11 هجری جریربن عبداهلل بجلی را به سوی اسود 
فرستاد تا او را به اسالم فراخواند، اما وی نپذیرفت.« او می افزاید: »برخی از راویان چنین 

دعوتی را نیز انکار کرده اند.«
اسود چون موفقیت پیامبر)ص( را در گسترش دعوت خود دید، به انگیزه دستیابی 
به حکومت با ادعای پیامبری، خود را »رحمان الیمن« نامید و اعالم داشت که دو فرشته 

به نام های »سحیق« و »شریق«  بر او وحی می آورند.
به نقل از طبری و ماوردی، آیه 93 سوره انعام در پاسخ به ادعای اسود نازل شد که 
مدعی بود دو  فرشته بر او وحی می آورند: »و من أظلم مّمن  افتری علی اهلل کذباً أو قال 
أُوحی إلّی و  لم یوَح إلیه شیء و من قال سُأنزل مثل ما  أنزل اهلل...«؛ و کیست ستمکارتر 
از آن کس که به خدا دروغ می بندد، یا می گوید بر من وحی شده در حالی  که چیزی به 
او وحی نشده باشد و آن  کس که می گوید به زودی نظیر آنچه را خدا نازل کرده است، 

نازل می کنم. او از قتاده نقل می کند که آیه درباره اسود و مسیلمه نازل شده است.
وی تبلیغات خود را پنهانی آغاز کرد و با گفتار دلفریب و کارهای خارق العاده مردم 
را جذب کرد تا آنکه بیشتر قبیله مذحج و عده فراوانی از مردم نجران به او پیوستند و 
وعده ریاســتش دادند. سرانجام پس از بازگشت پیامبر)ص( از حجۀ الوداع، دعوت خود 
را آشــکار کرد و در زادگاهش ســر به شورش برداشت و در روز دهم شورش، نجران را 
تصرف کرد و والی پیامبر)ص( را از آنجا بیرون راند. سپس دیگر شهرهای یمن را یکی 

پس از دیگری گرفت و به سوی صنعا پایتخت آن پیش رفت.
اجداد اسود پادشاه بودند و او فکر می کرد با نسخه بدلی پیامبری می تواند دوباره 

به شکوه نیاکان خود بازگردد! 
عمروبن َمخزوم )نماینده رسول خدا در این منطقه( مجبور به خروج شد. در برخی 
از منابع خالدبن ســعید نماینده پیامبر)ص( در شهر صنعا دانسته شده که اسود او را از 
این شهر اخراج کرد. اسود پس از جمع آوری نیرو در نجران، به سوی صنعا رفت و پس 
از 2۵ روز که از ظهورش می گذشت، به این شهر دست یافت. او به نقلی مهاجربن ابی امیه 
را از این شهر بیرون راند. او به نمایندگان پیامبر)ص( نوشت: »امسکوا علینا ما اخذتم 

من ارضنا«؛ سرزمین هایی که از ما گرفته اید به ما بازگردانید.

آیینه خواص

برخی به مسائل اخالقی به عنوان 
یک امر خصوصی در زندگی شــخصی 
می نگرنــد، یــا آنها را مســائل مقّدس 
روحانی و معنــوی می دانند که تنها در 
زندگی ســرای دیگر اثر دارد، در حالی 
که این یک اشــتباه بزرگ اســت. اکثر 
مسائل اخالقی، بلکه همه آنها، آثاری در 
زندگی اجتماعی بشر دارند و تمدن ساز 
هستند. اگر درست درباره تاریخ گذشته 
بیندیشیم، اقوام زیادی را پیدا می کنیم 
که هــر یک بر اثر پــاره ای از انحرافات 
اخالقی، شکست خورده یا به کلّی نابود 
شده اند. چه بسیار زمامدارانی که بر اثر 
نقاط ضعف اخالقی، قوم و ملّت خود را 
در کام مصائب دردناکی فرو بردند و چه 
بسیار فرماندهان فاسدی که جان سربازان 
خود را به خطر افکنده و بر اثر خودکامگی 
آنها را به خاک و خون کشیدند. درست 
است که زندگی فردی نیز بدون اخالق؛ 
لطافت، شکوفایی و زیبایی ندارد. درست 
است که خانواده ها بدون اخالق سامان 
نمی پذیرنــد، ولی از آنها مهم تر، زندگی 
اجتماعی بشر است که با حذف مسائل 
اخالقی به سرنوشــت دردناکی گرفتار 
می شــود که بدتر از آن تصّور نمی شود. 
هر خلق و خوی برجســته انسانی عالوه 
بــر جنبه های معنوی و اخــروی، تأثیر 
عمیقی در زندگی ماّدی و دنیوی انسان ها 
دارد. به همین دلیل، نباید تصّور کرد که 
مسائل اخالقی یک سلسله مسائل فردی 
و شخصی بوده و جدا از زندگی اجتماعی 
انسان ها و تمدن آنها است. بلکه به عکس، 
رابطه بســیار قوی و نزدیک با آن دارد 
و هرگونــه دگرگونــی اجتماعی، بدون 
دگرگونی اخالقی امکان پذیر نیست. به 
تعبیر دیگــر، مردمی که می خواهند در 
یک جامعه بزرگ، زندگی سعادتمندانه 
توأم با مســالمت و همــکاری نزدیک 
داشته باشــند، الاقل باید به آن حد از 
رشــد اخالقی برسند که حقایق مربوط 
به تفاوت انســان ها را از نظر ساختمان 
فکری، روحی و عاطفی درک کنند؛ چرا 
که انسان ها در جهات مختلف با یکدیگر 

متفاوتند. به همین، دلیل هرگز نمی توان 
انتظار داشت که دیگران در همه امور از 
ما پیروی کنند؛ بلکه باید در حفظ اصول 
مشترک کوشــید و اختالف سلیقه ها و 
اندیشــه ها را با گذشت و اغماض، سعه 
صــدر و بلندنظری و نرمــی و بردباری 
پذیرا شد. حّتی دو نفر نمی توانند برای 
یک مــّدت طوالنی همــکاری نزدیک 
با یکدیگر داشته باشــند، مگر اینکه از 
اصول اخالقی برخوردار باشــند. بدیهی 
است آمادگي های اخالقی که برای هضم 
نقاط اختالف و رسیدن به وحدت، قدرت 
و عظمت الزم است، موضوعی نیست که 
با گفت وگو به دســت آید؛ بلکه نیازمند 
تهذیب نفوس و تعلیــم و تربیت کافی 
است که موجب رشد و تعالی در جهات 
اخالقی شــود. ممکن است گفته شود، 
سعادت و خوشــبختی و تکامل جوامع 
بشری را می توان در پرتو عمل به قوانین 
و احکام صحیح به دســت آورد، بی آنکه 
مبانی اخالقی در افراد وجود داشته باشد، 
ولی عمل به مقّررات و قوانین نیز بدون 
پشتوانه اخالق ممکن نیست. تا از درون 
انسان ها انگیزه هایی برای اجرای مقّررات 
و قوانین وجود نداشته باشد، تالش های 
برونی به جایی نمی رســد. زور و فشار، 
بدترین ضمانت اجرایی قوانین و مقّررات 

اســت که جز در موارد ضروری نباید از 
آن اســتفاده کرد و در مقابل آن، ایمان 
و اخالق، بهترین ضامن اجرایی قوانین و 
مقّررات محسوب می شود. با این اشاره، 
نمونه هایی از آیات قرآن مجید و روایات 
را که ناظر به این مسئله مهم است، مورد 

توّجه قرار می دهیم:
و اگر اهل شهرها و آبادي ها، ایمان 
می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات 
آســمان و زمین را بر آنها می گشودیم، 
ولــی )آنها حق را( تکذیــب کردند، ما 
هم آنان را به کیفر اعمال شــان مجازات 
کردیــم. )اعــراف/ 9۶(. در این آیه که 
سخن از رابطه برکات زمین و آسمان با 
تقوا است، به صراحت می فرماید: ایمان 
و تقوا سبب می شــود برکات آسمان و 
زمین به سوی انسان ها سرازیر شود و به 
عکس، تکذیب آیات الهی )و بی تقوایی( 

سبب نزول عذاب می شود.
برکات آســمان و زمیــن، معنای 
وســیعی دارد که نزول باران ها، رویش 
گیاهان، فزونی نعمت ها و افزایش نیروهای 
انسانی را شامل می شود. »برکت« در اصل 
به معنای ثبات و استقرار چیزی است و 
این واژه بر هر نعمت و موهبتی که پایدار 

بماند، اطالق می شود.
خداوند در سوره فّصلت آیات 34 و 

3۵ می فرماید: هرگز نیکی و بدی یکسان 
نیســت، بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه 
)خواهی دید( همــان کس که میان تو 
و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و 
صمیمی است! پس باید با نیکی، بدی را 
دفع کرد، تا دشمنان سرسخت همچون 
دوستان گرم و صمیمی شوند. البته، این 
کار هر کس نیست؛ زیرا بزرگواری و سعه 
صدر، از هر کس برنمی آید. »تنها کسانی 
به این مرحله می رسند که دارای صبر و 
استقامتند و تنها کسانی به این فضیلت 
اخالقی نائل می شوند که بهره عظیمی 
از ایمان و تقوا دارند!« همیشــه یکی از 
انباشته  مشکالت بزرگ جوامع بشری، 
شدن کینه ها و نفرت ها بوده که وقتی به 
اوج خود برسد، آتش جنگ ها از آن زبانه 
می کشد و همه چیز را در کام خود فرو 
می برد و خاکستر می کند. حال اگر با این 
روش )دفع بدی با نیکی( با آن برخورد 
شــود، کینه ها، همچون بــرف در گرما 
ذوب می شود و از میان می رود و جوامع 
بشــری را از خطر بســیاری از جنگ ها 
مصون می دارد، از جنایات می کاهد و راه 
را برای همکاری عمومی هموار می کند. 
یــک مدیر متخلّق به اخالق الهی تا چه 
حد در کار خود موّفق اســت و چگونه 
دل های رمیده را در اطراف خود جمع و 

مّتحد می کند؟ اتّحادی که مایه پیشرفت 
و تکامل جامعه ها است، می فرماید: از پرتو 
رحمــت الهی در برابر آنها نرم و مهربان 
شدی! و اگر تندخو و سنگدل بودی، از 
اطراف تو پراکنده می شــدند)آل عمران/ 
1۵9(. آنها را عفو کن و برای آنها آمرزش 
الهی بخواه و در کارها با آنها مشورت کن، 
اّما هنگامی که تصمیم گرفتی، قاطع باش 
و بر خدا توّکل کن؛ چرا که خدا متوّکالن 
را دوست دارد! این آیه تأثیر عمیق حسن 
اخالق را در پیشــرفت امــر مدیریّت و 
جلــب و جذب دل ها و وحدت صفوف و 
پیروزی و موّفقّیت جامعه نشان می دهد. 
بنابراین، تأثیر حسن اخالق تنها در بعد 
الهی و معنوی آن خالصه نمی شود؛ بلکه 
اثر وسیعی در زندگی ماّدی انسان ها نیز 
دارد. دستورهای سه گانه »عفو و گذشت 
از خطاها«، »طلب آمرزش از پیشــگاه 
خدا« و »مشورت در کارها« که در ذیل 
آیه آمده نیز در همین راستا است؛ چرا 
کــه این خلق و خوی کــه از مهربانی و 
تواضع سرچشــمه می گیرد، سبب عفو 
و گذشــت و استغفار و جبران خطاهای 
پیشــین و احترام به شخصّیت و ارزش 
وجودی انسان ها می شود. آنچه از آیات 
قرآن مجید در این زمینه استفاده کردیم، 
در روایات اسالمی نیز بازتاب گسترده ای 
دارد کــه حاکــی از تأثیر عمیق صفات 
اخالقــی در زندگی فــردی و اجتماعی 
انســان ها اســت و در ســاخت تمدن 
بشری نقش بسزایی دارد. در حدیثی از 
امیرمؤمنان علی)علیه السالم( می خوانیم: 
»گنج هــای روزي هــا، در اخالق خوب 
نهفته شده اســت.«)بحاراالنوار، ج ۷۵، 
ص ۵3(؛ در حدیث دیگری از امام جعفر 
»حسن  می خوانیم:  صادق)علیه السالم( 
خلــق، روزی را زیــاد می کند.«)همان، 
ج ۶8، ص 39۶(؛ در حدیــث دیگری از 
امام ششم، امام صادق)علیه السالم( این 
معنا با صراحت بیشــتری آمده، ایشان 
می فرمایند: نیکوکاری و حسن اخالق، 
خانه ها )و شــهرها( را آبــاد و عمرها را 
زیاد می کند!« )همان، ج ۶8، ص 39۵( 

 نقش اخالق در تمّدن اسالمی
گفتاری از آیت اهلل سیدمحمد حسینی شاهرودی

 دکتر مجید ابهري/ 
پرســش: در روزهای منتهی 
ایام  پایان ســال و فرا رسیدن  به 
نوروز مرسوم اســت که خانواده ها 
برای فرزندان شان لباس و کفش نو 
تهیه می کنند، حتی اگر پدر و مادر 
خودشان لباس نو نپوشند. اما امسال 
با توجه بــه اوضاع خاص اقتصادی 
کشور برای بســیاری از خانواده ها 
امکان تهیه لبــاس نو برای بچه ها 
وجود ندارد، در چنین وضعیتی پدر و 
مادرها باید چه کار کنند تا هم بتوانند 
فرزندان شــان را خوشحال کنند و 
هم خود تحت فشار قرار نگیرند، آیا 
توضیح وضعیت اقتصادی برای بچه ها 

آنها را دچار عقده نمی کند؟
پاســخ: این مســئله را باید با 
توجه به ســن و سال بچه ها مدیریت 
کرد. بچه های زیر پنج ســال پدر خود 
را قهرمــان زندگی شــان می دانند و 
نمی توانند بپذیرند پــدر نمی تواند از 
پس کاری بر بیایــد و نمی توانند باور 
کنند مادرشان قادر به تهیه رخت عید 
برای آنها نیست. اما این موضوع درباره 
کودکان بزرگ تر از شــش سال فرق 
می کند. بچه های شش ساله و بزرگ تر 
کاماًل قادر به درک مســائل هســتند 
و پــدر و مادر باید برای شــان توضیح 
بدهند که در حال حاضر وضع اقتصاد 
خانواده و کشور چگونه است. اما بهتر 
است برای بچه های کوچک حتی اگر 
شــده یک جفت جوراب تهیه کنند، 
این کار بچه ها را خوشــحال و راضی 
می کند. درباره خانواده هایی که چند 
فرزند دارند هم بهتر است اگر چیزی 
برای یکی از بچه ها تهیه کردیم، همان 
چیز کوچک را برای بچه های بزرگ تر 
هــم تهیه کنیم تا احســاس تبعیض 
نکنند. والدین اطمینان داشته باشند 
اگــر وضع اقتصادی خانــواده را برای 
فرزندان باالی شش سال خود توضیح 
بدهند آنها وضعیت را درک می کنند 
و توقعات شــان را متناســب با وضع 

اقتصادی خانواده ابراز می کنند.
»زندگــی« صبح  گــروه    
صادق آماده است تا پلی بین شما 
خوانندگان با مشاوران خبره و امین 
ایجاد کند. سؤاالت خود را از طریق 
سامانه پیامک ۳0009900۳۳ برای 

ما ارسال کنید.

رخت شب عید بچه ها جنگ علیه خانواده
خانواده،  فروپاشــی  فزاینــده  بحران 
افزون بــر آنکه بنیان های تمــدن غرب را 
متزلزل کرده، به دلیل توســعه ارتباطات، 
دیگــر جوامع را نیز تحت تأثیــر قرار داده 
اســت. این بحران، شــمار رو به افزایشی از 
جامعه شناسان و اندیشه وران را بر آن داشته 
است تا علت ها و عوامل این پدیده را واکاوی 
کننــد و دیدگاه های خود را در قالب کتاب، 
مقاله یا سخنرانی در اختیار جامعه قرار دهند.
کتاب »جنگ علیه خانواده« نوشــته 

ویلیام گاردنر، یکی از این دست آثار است.
گاردنر دارای مدرک دکتری از دانشــگاه استانفورد آمریکا است. او از سال 
19۷1 در همین دانشگاه و نیز دانشگاه یورک به تدریس اشتغال داشته و کتاب ها 

و مقاالت متعددی در زمینه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد.
نویسنده کتاب »جنگ علیه خانواده«، در اثر ۶۰۰ صفحه ای خود، به  گونه ای 
تفصیلی علت های بروز بحران فروپاشــی خانواده در غرب، به ویژه آمریکا و کانادا 
را بررســی کرده و طی نوزده فصل کتاب، با انتقاد از نظریه های فلســفی فراگیر، 
سیاســت های آموزشــی، اقتصادی، فرهنگی، گروه های فشار فمینیستی و البی 
هم جنس بازان، سکوت یا همراهی کلیسا، نظام تقنینی و قضایی و...، راهکارهایی 

را برای کند کردن روند بحران و مهار آن پیشنهاد می کند.
در ترجمه اثر، تالش شــده اســت مباحث اصلی و کلیدی کتاب استخراج 
شده و همچنان  که در مقدمه مترجم آمده، از ذکر جزئیات و مباحث حاشیه ای 

یا مطالبی که خاص خوانندگان بومی بوده، خودداری شود.
نویسنده کتاب در فصل هفدهم، به طور دقیق اندیشه حاکم بر کلیسا، به  ویژه 
کلیسای پروتستان و عملکرد آن را ـ که به  طور عمده سکوت در برابر انحراف های 

فکری و عملی یا همراهی با آنها است، بررسی می کند.
نقــش قوانین و قوه قضائیه در تبدیل رویه های نادرســت به امور قانونی و 
درســت، موضوعی اســت که در فصل هجدهم کتاب با آن برخورد می کنیم. در 
این فصل، حقوق محوری به منزله یکی از علت های آسیب رسانی به نهاد خانواده 
مطرح می شــود و از وضع قوانین در سطوح فردی، جمعی، کشوری و بین المللی 

برای باال بردن میزان مطالبات فردی انتقاد به عمل می آید.
ســرانجام، در آخرین فصل کتاب، نویســنده با برشمردن گزینه های پیش 
رو، از همــگان به منظور اقدام برای مقابله با بحران گریبان گیر جامعه، دعوت به 

عمل می آورد.

راه نرفته یار مهربان 

 ســاجده نیک سیرت/ در 
تربیــت فرزند نقش مــادر پررنگ تر 
اســت یا پدر؟ این پرسشی است که 
خیلي وقت هــا میان زوجین و برخی 
افراد مطرح مي شــود و هر کس براي 
این پرسش پاسخي و براي پاسخ هایش 
دالیلي دارد. شاید در کوتاه ترین پاسخ 
بتــوان گفت پدر و مادر و حتي دیگر 
اعضــاي خانواده هر یک بر اســاس 
نقش آفریني خودشــان و در جایگاه 
خودشان در تربیت اسالمي فرزندان 
نقش دارند، اما در این میان تنها کسي 
که نقش آفریني اش پیش از تولد فرزند 

آغاز مي شود، مادر است.
در فرهنگ اسالمي تربیت فرزند 
پیش از تولد آغاز مي شــود. درست از 
زماني که زن و مرد تصمیم مي گیرند 
صاحب فرزند شــوند. اما در این میان 
گویی نقش مادر در تربیت دیني فرزند 
سنگین تر اســت؛ زیرا این مادر است 
که وظیفه پــرورش فرزند بر دوش او 
گذاشــته شده است و به همین دلیل 
هر رفتار نادرســت مــادر و هر لقمه 
شــبهه ناکی که بخــورد مي تواند بر 
فرزندش تأثیر منفي بگذارد. چرا که 
این مادر است که 9 ماه فرزندش را در 
درونش مي پروراند و فرزند از وجودش 
تغذیه مي کند و در واقع تمام حاالت 
روحي و رواني مادر بر سالمت جسمي 
و معنوي جنیــن تأثیر مي گذارد. اما 
وظایف تربیتي مادر پس از تولد نوزاد، 
نه تنها به پایان نمی رسد؛ که در آغاز 

راهي جدید قرار می گیرد. 

حساس ترین نقش خلقت 
ویژگي هاي فطري و ذاتي زنان 
آنها را شایســته انجام ســخت ترین 
و حســاس ترین نقش خلقت، یعني 
مــادري کرده اســت و در این میان 
مادران به واسطه آنکه در طول 9 ماهي 
که فرزندشان را در درون خود پرورش 
مي دهند حتي پیش از به دنیا آمدن 
فرزند، نقش تربیتي شان آغاز مي شود، 
وظایف ســنگینی دارند. بعد از تولد 
نیز این مادر است که وظیفه تغذیه و 
آرامش دادن به نوزاد را بر عهده دارد. 
معنای  در  علــی)ع(  حضــرت 
»رحمــن« مي فرماینــد: »از رحمت 

خداوند است که چون کودک قدرت 
برخاســتن و غذا خوردن ندارد، این 
نیــرو را در بدن مادرش قــرار داده 
و او را بــرای تربیــت و نگهداری اش، 
مالطفت و مهربانی بخشــیده و اگر 
قلب مادری ســخت شــود، تربیت و 
نگهداری از کــودک بر دیگر مؤمنان 

واجب می شود...«

۳0 ماه مسئولیت ویژه 
پرورشی  مسئولیت های  خداوند 
ویژه ای را بر عهده مادران گذاشــته 
است. بر اساس خلقت الهي این وظایف 
و راهنمایی هــا به مدت 3۰ ماه برای 
مادر مقرر شــده اســت؛ این 3۰ ماه، 
حداقل دوران حمل شش ماه و حداکثر 
آن نه ماه و دوران دو سال شیرخوارگی 
کودک است. خداوند متعال در قرآن 
مي فرماید: »و الوالدات یرضعن اوالدهن 
حولین کاملین«؛ مادران، فرزندان خود 
را دو سال کامل شــیر دهند اما این 
دوران تنهــا به تغذیه کودک محدود 
نمي شود. لقمه اي که مادر مي خورد به 
فرزندش نیز مي دهد و در این دوران 
نیز همچون دوران بــارداري حاالت 
روحي مادر بر کودک اثر مي گذارد. بر 
این اساس است که مطابق توصیه هاي 
تربیتــي چون اندیشــه های مادر در 
کودک اثر می گذارد، باید بینش  خود 
را تعالی بخشد؛ پس وظیفه مادر فقط 

این نیســت که با وضو و ذکر نام خدا 
نوزاد را شــیر دهد. عــالوه بر رعایت 
این وجوه ظاهري تأکید شده، دین از 
مادران می خواهد مواظب اندیشه های 
خود نیز باشــد. بنابراین، مسئولیت 

زن در این 3۰ ماه به مراتب بیشــتر 
از مرد است.

شیري که تنها غذا نیست 
اما شیر دادن مادر به نوزادش تنها 
تغذیه کودک به شمار نمي رود؛ بلکه 
انسان ها اولین تجربه مواجهه با دنیاي 
پیرامون خــود را در آغوش مادر و از 
طریق شیر خوردن دریافت مي کنند. 
شــیر دادن مادر به طفل نوعی 
تبادل عاطفی و تقویت روحی اســت. 
کودک هنگامي که در آغوش مادر قرار 
مي گیرد تا شیر بنوشد، در نزدیک ترین 

حالت بــه مادر قرار دارد. صدای قلب 
مادر را می شــنود و همین صدا که 9 
ماه است کودک با آن خو گرفته است، 
به او آرامش مي دهد. خوردن شیر مادر 
موجــب اغنای روانی نوزاد می شــود 
و کودکانی که با شــیر مــادر تغذیه 
ناراحتی های  می کنند، کمتر دچــار 
روانی می شــوند و از نظر جسمی هم 
سالم تر هستند. روانشناسان بر تغذیه 
با شــیر مادر کودکان تأکید فراواني 
دارند و معتقدند؛ شیر مادر به واسطه 
حضور کودک در آغــوش گرم مادر، 
نوزاد را شــاد و خرسند نگه می دارد و 
حتی از نظر اخالقی هم در کودک اثر 

مثبت دارد می شود.
اما از منظر تغذیه اي نیز شیر مادر 
تا شش ماهگي غذایي است که تمام 
نیازهاي کودک را تأمین مي کند و هیچ 
غذاي جانشینی، نمی تواند معادل آن 
باشد. پیامبر اکرم)ص( نیز در این باره 
مي فرمایند: »هیچ شیری برای کودک 

بهتر از شیر مادر نیست.«

رابطه عمیق عاطفي 
میان مادر و فرزند 

در مراحل بعدي رشــد کودک 
نیز مادران به واســطه برقراري تعامل 
عاطفــي بیشــتر و نزدیک تر با فرزند 
اغلب نقش مهم تري در تربیت فرزند 
بازي مي کنند. جنس محبت مادرانه 

با جنس محبت پدرانه فرق مي کند و 
مادران اغلب مدت زمان بیشتري را با 
فرزندشان در ارتباط هستند و همین 
ارتباط بیشتر روابط عمیق تري را میان 
مادر و فرزند ایجاد مي کند و از سوي 
دیگر وظایف و ظرایف تربیتي بیشتري 
را بر عهده مادر مي گذارد. وقتي کودک 
بیشــتر با مادر در تماس است؛ یعني 
بیشتر از مادر الگو مي گیرد و لحظه به 
لحظه رفتارها و حاالت مادر را تحت 
نظــر دارد. تربیت مذهبــي فرزندان 
به شــکل عملي از زماني که کودک 
مفهوم خوب و بد را متوجه مي شود، 

آغاز خواهد شد. 

تربیت دیني کودک 
تربیت دینــی کودک را باید از 
ســنی آغاز کرد که هنوز ذهن او به 
انس نگرفته  آلوده محیــط،  عوامل 
اســت و برای درک حقایقي، مانند 
راستی، درستی، زیبایی و... آمادگی 
دارد. مادر می تواند بذر تقوا و شرف، 
را در  خدادوســتی و خداپرســتی 
خردسالی در سرشت کودک بپاشد و 
او را با زبانی ساده متوجه خدا کند و 
این کار فقط از راه رفتار مادر و انجام 
برنامه های عبادی او و نیز از راه ذکر 
داســتان ها و بیان کیفیت آفرینش 

امکان پذیر است.
مادر با زبان ســاده می تواند به 
کودک بفهماند که خدا او را می بیند، 
کارهای خوب و بد او را زیر نظر دارد 
و هیچ عملی از نظرش پنهان نیست 
و پاداش و کیفر جهان از سوی اوست.
از ســوي دیگر مادران به دلیل 
ارتبــاط ظریف تــر و عمیق تري که 
مي کنند،  برقــرار  فرزندان شــان  با 
مي تواننــد اشــتباهات و انحرافات 
کــودک را اصالح کنند؛ کیفیت این 
اصالح گاهي با تشــویق و حمایت و 
گاهي با تنبیهاتي متناسب و موجه 
امکان پذیر خواهد بود. تمام این نکات 
به این معنا نیســت که نقش پدر در 
تربیت دیني فرزند کم رنگ است، اما 
نقش مادران در این زمینه ظریف تر، 
عمیق تر و پررنگ تر دیده مي شود و 
این چیزي اســت که خدا در فطرت 

زنان قرار داده است.

تربیت دینی کودک را باید از 
سنی آغاز کرد که هنوز ذهن او به 
عوامل آلوده محیط، انس نگرفته 
برای درک حقایقي،  و  اســت 
زیبایی  درستی،  راستی،  مانند 
و... آمادگی دارد. مادر می تواند 
بذر تقوا و شرف، خدادوستی و 
خداپرستی را در خردسالی در 
سرشت کودک بپاشد و او را با 

زبانی ساده متوجه خدا کند

نقش مادر در تربیت فرزند پررنگ تر است یا پدر؟

نقش ظریف و عمیق مادران در تربیت فرزندان

دریچه

 مادران شهدا
ایمان حیدری در صفحه شخصی خود 
در وصف مادران شهدا نوشت: » نه همراهی 
داشــت و نه خدم و حشمی... خانه اش در 
جنوب شــهر بود و از ماشین شاسی بلند و 
الکچری خبری نبود، هیچ کجا عکســش 
را بیلبورد نکرده بودند و اســمش را کسی 
نشنیده بود ... هیچ جشنواره ای از او تقدیر 
نکرده بود و تا حاال روی سن دعوت نشده 

بــود ... اما هیچ کدام از اینها او را متوقف نکرده بود، او راه نمی رفت، پرواز می کرد 
بر فراز فرش قرمز قطعه شهدا برای زیارت دو پسر شهیدش ...

مادر شهیدان مهدی و محمد محسنی 
مادران شهدا غرس کنندگان نهال شهید هستند... شادی روح شهدا صلوات«



ماننــد دیگر اقشــار رزمندگان 
دوران دفــاع مقدس کنــار هم جمع 
شدند و هیئتی تشکیل دادند؛ هیئت 
امدادگران عاشورا متوسلین به حضرت 
زهرا)س(. اما داستان هیئت پزشکان، 
امدادگران، پرســتاران و پیراپزشکان 
دوران دفاع مقدس به همین جا ختم 
نشد، دو سه سالی گذشت و کم کم به 
فکر ایجاد یک خیریه افتادند و امسال 
خیریه  ســالیانه  مجمع  شانزدهمین 
امدادگران عاشــورا برگزار شد. برای 
آشنایی بیشــتر با این مجموعه ادامه 
گزارش مجمع خیریه را بخوانید. اینجا 
همه لباس شخصی هستند، سردار و 

دکتر با هم جمع شده اند. 
ابالغ سالم  امام انقالب

آقا رحیم دوران دفاع مقدس که 
رئیس هیئت امنای خیریه اســت، در 

میانه برنامه سخنانی ایراد کرد. 
سرلشکر صفوی در ابتدای سخن 
ضمن ابالغ سالم رهبر معظم انقالب 
به حضار اظهار داشت: »کاری که برای 
خدا و در خدمت به مردم باشد، هیچ گاه 
فراموش نمی شود و خیریه امدادگران 
عاشــورا نیز برای رضای خدا و خلق 

شکل گرفته است.«
وی افزود: »اگر چرخه بیماری و 
فقر مهار نشود، زندگی از هم می پاشد.« 
دســتیار و مشاور عالی فرمانده معظم 
کل قوا در ادامه گفت: »سالی 112 هزار 
بیمار ســرطانی به بیماران کشورمان 
اضافه می شــوند. وزارت بهداشت باید 
بررســی کند که علت این بیماری ها 
ســبک تغذیه، بی تحرکی یا چه عامل 

دیگری است.«
وی در پایان افزود: »تجربه چهل 

ساله ام نشــان می دهد که رمز عاقبت 
به خیری سه چیز است؛ تقوای الهی، 
جهاد فی سبیل اهلل و کمک به مردم.«
انفاق یک عملیات جهادی است

ســردار حسین ســالمی هم به 
دور از جایگاه رســمی خود از اعضای 
هیئت مدیره این خیریه اســت. وی 
در ســخنانی در این مجمع گفت: »ما 
هر وقت شادی ها را با دیگران تقسیم 
می کنیم، به شــادی اضافه می شود و 
هرگاه غم را به اشتراک می گذاریم، از 
آن کاسته می شود و این اتفاق انگیزه 
زیادی برای کسانی است که قلب شان 

چشمه جوشان معرفت است.«
عضــو هیئــت مدیــره خیریه 
امدادگران عاشــورا بیان کــرد: »اگر 
انسانی یک انســان را احیا کند، همه 
بشریت احیا شده است؛ چرا که دایره 
توجه اسالم همه بشریت است. وقتی ما 
این گونه زندگی می کنیم، طبیعی است 
که مردم اجازه نمی دهند که ناامیدی 
و یأس که از وعده های شیطان است، 

در جامعه رواج یابد.«
ســردار ســالمی با بیان اینکه، 
امروز دشمنان ما دوست دارند سیمای 
مردم ما افسرده و پژمرده باشد، افزود: 
»امروز مردان عرصــه کمک و امداد 
در عرصه هــای فقرزدایی، کار درمان 
و بهداشــت را انجام می دهند؛ چرا که 
خاکریز های جنگ بــه درون خانه ها 
کشیده شده  است و امروز رسالت اصلی 
ما نجات جامعه در این جنگ است.«

جانشین فرمانده کل سپاه عنوان 
کرد: »انفاق یک عملیات جهادی است. 
کسی که انفاق کند، خداوند ۷۰۰ برابر 
آن را جایگزین می کند. اگر بخواهیم 

رستگار شویم، خداوند راه های آن را در 
قرآن نشان داده است.«

وی گفت: »ما دشمن را در میدان 
نبرد آزمود ه ایم و همه ظرفیت های غلبه 
بر او را در دســت داریم؛ لذا مطمئن 
هستیم که در گام دوم انقالب که در 
بیانیه آسمانی رهبر معظم انقالب آمده 

است، ما موفق و پیروز خواهیم بود.«
در امور خیریه سالمت

 عقب هستیم
معاون کل وزارت بهداشــت که 
خود نیــز از خّیران این مؤسســه به 
شمار می آید، در همین مجمع گفت: 
»به دنبال یک بیماری، موارد دیگری 
نیز همچون فقر و بیکاری و... به وجود 
می آیــد و بنده از همه دســتگاه ها و 
مؤسسات خیریه می خواهم که تکریم 
انســانی و حفــظ آبروی بیمــاران را 

سرلوحه کار خود قرار دهند.«
وی یادآور شــد: »همــه ما باید 
بدانیــم که هنوز در مقایســه با دیگر 
کشــورهای جهان در حوزه ســالمت 
عقب هســتیم و جا برای کار خیر، در 
کشور برای هر یک از ما، وجود دارد.«

دکتر ایرج حریرچی با اشــاره به 
وضعیت اقتصادی سال جدید، تصریح 
کرد: »با توجه به مشــکالت اقتصادی 
در حــوزه دارو و درمــان همه ما باید 
بکوشیم تا امید را در بیماران به وجود 
بیاوریم و همه با هم در پیشرفت این 

نظام گام برداریم.«
سخت ترین خدمت را برگزیدیم

سردار نصراهلل فتحیان، مدیر عامل 
مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا نیز 
دو روز پیــش از برگزاری این مجمع 
در نشست خبری اظهار داشت: »این 

خیریــه 1۶ هزار عضو دارد که 4 هزار 
نفر آنها از پزشکان و  پرستاران دوران 
دفاع مقدس هســتند. برای راه اندازی 
این خیریه که 1۶ ســال پیش شکل 
گرفــت، رهبر معظم انقالب مبلغ ۵۰ 
میلیون تومان کمک کردند که برکات 

زیادی برای این خیریه داشت.«
وی ادامــه داد: »بخش بهداری 
رزمی تقریباً در دفاع مقدس با حداقل 
تجهیزات و تجربه مصدومان شیمیایی 
و  مجروحــان را درمــان می کــرد و 
این در حالی بود که دشــمنان از هر 
وســیله ای بهره می بردند تا امام را از 
انقالبی که کردند، پشیمان کنند؛ لذا 
از تمام وســایل متعارف و نامتعارف 
ماننــد بمب های شــیمیایی با چراغ 
ســبز کشورهای شرق و غرب و  حتی 

کشورهای عربی استفاده کردند.«
وی تصریح کرد: »در دفاع مقدس 
بیش از 1۰ هزار پســت امداد، احیای 
مجروحــان را در خطوط مقدم انجام 
دادند، ۵۶ بیمارستان صحرایی و ده ها 
نقاهتــگاه در نزدیک ترین خط مقدم 
احداث شــد و در کنار اینها ستادهای 
تخلیــه مجروحان هــم در فرودگاه و 

راه آهن فعالیت داشتند.«
مدیــر عامــل مؤسســه خیریه 
امدادگران عاشــورا ادامه داد: »در آن 
زمان بستر حضور پزشکان در جبهه ها 
فراهم شد و این سبب شد پزشکان در 
قالب طرح های یک ماهه، ســه ماهه 
و غیــره در جبهه ها حضــور یابند، به 
همین دلیل بیش از 1۰۰ هزار نفر در 
بهداری های رزمی حضور یافتند و طی 
مدت هشت ســال دفاع مقدس 1۰۰ 
هزار عمل حیات بخش برای مجروحان 

انجــام دادند که اگر این عمل ها انجام 
نمی شــد، به یقین اکنون تعداد شهدا 

بیشتر از آمار فعلی بود.«
وی اضافه کرد: »همان هایی که 
در جبهه ها به عنوان پزشک، امدادگر 
و پرســتار فعالیت می کردند، بعد از 
جنگ دور هم جمع شــدند و هیئتی 
را از 21 ســال پیش به نام امدادگران 
عاشورا، متوسلین به حضرت زهرا)س( 
تأسیس کردند و به دنبال آن تصمیم 
گرفته شد خیریه امدادگران عاشورا هم 

راه اندازی شود.«
وی بــا بیان اینکه برای شــروع 
فعالیت هــای خیریــه بــه ســمت 
سخت ترین بیماری ها، یعنی بیماران 
ســرطانی و صعب العالج رفتیم، بیان 
کرد: »تعــداد مددجویان این خیریه 
بالــغ بر ۶۰ هزار نفر هســتند و این 
در حالی اســت که برابــر آمار وزارت 
بهداشت، ســالیانه 112 هزار نفر به 
سرطان مبتال می شوند و بین 8 تا 1۰ 
درصد این افــراد به دلیل هزینه های 
باالی درمان بیماران سرطانی، به زیر 

خط فقر می روند.«
مدیــر عامــل مؤسســه خیریه 
امدادگران عاشــورا با تأکید بر اینکه 
حساب رســان قانونی أمــور مالی این 
خیریه را در ســال دوبار حسابرســی 
می کنند، گفت: »سالیانه هدف گذاری 
کردیم تا حدود 1۰ هزار نفر از بیماران 
صعب العالج و ســرطانی را به صورت 
رایگان تحت پوشش قرار دهیم و برای 
کمک به این موضوع در سطح کشور و 
بیش از ۵۰ بیمارستان  نیروهای مسلح 
در کشور برای درمان مددجویان، با این 

خیریه همکاری می کنند.«

کمک سپاه به صنایع غیرنظامی
 علیرضــا جاللیان/ ماجرای 
درخواست ورود صنایع پیشرفته نظامی 
کشور به موضوع خودروسازی متأسفانه 
دســتخوش اغراض سیاسی عده ای قرار 
گرفــت و آنهــا با مغلطه بازی ســعی بر 
تخریب حضــور پر فایده ســپاه در این 
صنعت داشتند. اینکه؛ سپاه نمی تواند در 
فضای رقابت اقتصادی مانند فضای صنایع 
بدون رقابت نظامی فعالیت کند و هزاران 
دست از مغلطه های دیگر. بر این اساس 
باید پرسید مگر قرار است سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی اقدام به ایجاد کارخانه 
خودروسازی کند؟ یا اینکه سپاه که خود 
متولی مســتقیم صنایع دفاعی نیست، 

کارخانه تولید خودرو را از کجا بیاورد؟
 ایــن در حالی اســت که دخالت 
سپاه برای بهبود وضعیت و ایجاد انقالب 
صنعتی در حوزه خــودرو به ارائه دانش 
بومــی و پیچیده ای بر می گــردد که از 
محل ایده پردازی، طراحی و تولید بومی 
پیچیده تریــن جنگ افزارهای موجود در 
فضای نظامی به دســت آمده اســت. به 
طور حتــم فناوری هــای نظامی در هر 
کشــور قدرتمندی همــواره یک قدم از 
صنعت آن کشور جلوتر است و در مدت 
کوتاهی پس از استفاده در صنایع دفاعی 
این دســتاوردهای صنعتی به بخش غیر 
دفاعی منتقل شده تا به پیشرفت صنایع 
و دانش های غیر نظامی هم کمک کند. 

برخالف  که  اینجاســت  مســئله 
آنچه امروز در نیروهای مســلح به مثابه 
خودکفایی و پیشــرفت در حوزه زنجیره 
تأمیــن تجهیــزات و تســلیحات پیش 
می رود، صنعت خودروســازی کشور که 
از صنایع صاحب قدمت در جهان است و 
پیشینه ای حدود دو برابر صنعت دفاعی 
دارد، هــر روز وضعیت بدتری یافته و با 
وجود خیزهایی مانند تولید خودروهای 
ملی متأســفانه نتوانسته وابستگی خود 
را بــه خارج از کشــور کم کند و همواره 
در تحریم ها و تکانه های اقتصادی ضربه 
خورده و تکانه های این ضربه ها به اقتصاد 

ملی نیز رسیده است.  
با این اوصاف باید پرسید؛ با وجود 
توان تولید پیچیده ترین تجهیزات دفاعی 
در حوزه موشکی، پهپادی، پدافند هوایی، 
تجهیــزات زرهی، تجهیــزات دریایی و 
قابلیت هایــی مانند هــوش مصنوعی و 
حوزه صنایع الکترواپتیکی و... کدام عقل 
سلیم می پذیرد که این توان تنها به دلیل 
مســخره ای مانند عدم فضای رقابتی و 
دروغی مثل نداشــتن صرفــه اقتصادی 
نمی تواند به کمــک صنعت غیر نظامی 

کشور بیاید؟
تنها مقایســه بودجه دفاعی کشور 
در مقابــل قدرت های نظامــی همتراز 
نشــان می دهد نیروهای مســلح کشور 
کم هزینه ترین و پربازده ترین نیروی نظامی 
جهان هســتند؛ یعنی در فضای پیچیده 
رقابت قــدرت و تجهیزات بــا کمترین 
هزینه، بهترین تسلیحات در داخل کشور 
تولید شــده که در این مســیر نیروهای 
مســلح از توان دانشگاه ها و مراکز علمی 
و شرکت های دانش بنیان به خوبی بهره 
گرفته اند و همین موضوع می تواند الگویی 

برای صنایع دیگر کشور باشد.
در همین زمینــه فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه به یک نکته اساسی به 
عنوان شرط کمک سپاه به خودروسازان 
اشاره داشته و آن قطع امید کامل نسبت 
به بیگانگان است. همان اصلی که صنعت 
دفاعی متکی بر آن خودکفا شــد. امری 
که امروز به عنوان یک راه پیموده شــده 
و تجربه شــده بیان می شود، نه یک امر 
انتزاعی و ذهنی و این مسیر به خوبی در 
معرض دید و انتخاب خودروسازان است.

از ســویی، عالوه بر کمک صنعت 
دفاعی به صنایع غیر دفاعی، صنعت غیر 
نظامی کشور هم باید در خدمت صنعت 
دفاعی باشــد تا در هنگام لزوم نیازهای 
نیروهای مســلح را برطرف کند؛ لذا این 
مسیر یک راه دو سویه و پر منفعت برای 

هر طرف خواهد بود.
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فرزند مدافع حرم شهید اکبر نظری

احساس جاماندگی از شهدا داشت
 زینب محمودی / شهید اکبر 
نظــری، از مدافعان حرم آل اهلل بود که 
1۵ شهریور 139۵ در حلب سوریه به 

شهادت رسید. 
فرزند شــهید  نظــری،  علیرضا 
می گوید: »پــدرم اول فروردین 1341 
در خانواده مذهبی در کرمانشاه به دنیا 
آمد. قبل از انقالب در جلسات مذهبی و 
قرآنی فعالیت داشت و همزمان با شروع 
تظاهرات برای انقالب در کرمانشــاه با 
توجه به سن پایین در الیه های زیرین 

انقالبی فعالیت می کرد. بعد از انقالب وارد سپاه پاسداران شد و همراه همرزمانش با 
گروهک های ضد انقالب مبارزه کرد؛ به گونه ای که سال 13۶۰ در درگیری با منافقین 
در کرمانشاه مجروح شد. پس از پاکسازی شهر کرمانشاه از منافقین، برای مبارزه با 
ضد انقالب به شهرهای دیگر اعزام شد. سال 13۶2 برای دفاع از کشور جذب تیپ 
مسلم)ع( شد و پس از مدتی فرمانده و مسئول محور گردان شد. سال 13۶4 فرمانده 
گردان نجف شد و سال 13۶۵ فرمانده گردان حنین از تیپ 29 نبی اکرم بود و در 
عملیات های نصر ۷ و والفجر 1۰ شرکت داشت و در این عملیات جانباز شیمیایی شد. 
در عملیات مرصاد شرکت داشت و با گردان حنین با شعار »ماشاء اهلل، حزب اهلل« 
وارد شهر اسالم آباد شدند و ضربه های مهلکی به منافقین وارد کردند؛ به همین منافقین 
او را شناسایی کرده بودند و زمانی که مشغول صحبت با بی سیم بود، مورد هدف قرار 
گرفت و از ناحیه ســاعد و انگشــتان مجروح شد؛ اما همچنان روند مبارزات او ادامه 
داشت. سال های اخیر خادم زائران امام حسین)ع( در کربال بود و پس از اربعین سال 
139۵ تالش کرد برای مبارزه با پیروان اســالم آمریکایی و مزدوران ســعودی عازم 
ســوریه شود و با اشاره ایشــان 1۷۰۰ نفر از مردان کرمانشاه داوطلب دفاع از حرم 
آل اهلل شــدند. پنج روز پس از جراحی قلب عازم ســوریه شد. عاشق اهل بیت بود و 
می گفت نمی خواهم با مرگ طبیعی از دنیا بروم، حاال که دریچه و ســفره شــهادت 

پس از سال ها پهن شده است، نباید از دوستان شهیدم دور باشم. 
فرمانده تیپ زینبیون، مجموعه رزمندگان پاکستانی مدافع حرم بود. بین خود 
و نیروهایش فرقی قائل نبود. همیشه در ستون اول و خط شکن بود. می گفتیم پدر، 
شــما که فرمانده هستید، باید عقب باشید، اما می گفت معتقدم کسی که در ستون 
اول عملیات باشد، به امام زمان)عج( نزدیک تر است؛ چون سرستون امام عصر)عج( 
است. فرمانده مستقیم حاجی از او خواست که به عقب برگردد؛ اما حاج اکبر می گوید 
تا رزمندگان زینبیون نیایند من به عقب برنمی گردم. بچه های زینبیون به او عالقه 
بسیاری داشتند و وقتی پدرم به شهادت رسید هنگامی که رفتند پیکرش را به عقب 

برگردانند، دو نفرشان به شهادت رسیدند. 
پدرم وقتی بر مزار دوســتان شهیدش می رفت، حس انسان جامانده را داشت. 
معتقد بود، برای دفاع از وطن مان باید با دشمن در بیرون مرزها بجنگیم تا وارد آب 

و خاک کشورمان نشود.
ســه بار به سوریه اعزام شد که سرانجام پس از سال ها مجاهدت مزد جهادش 
را از حضرت زهرا)س( گرفت. در حلب از ناحیه دو پا و پهلو هدف تیر مستقیم تک 
تیرانداز قرار گرفت و بر اثر شدت خونریزی در بیمارستان سوریه به شهادت رسید. 

پیکر پاکش در جوار شهدای عملیات نصر ۷ به خاک سپرده شد.«

توی سپاه استان بحث بود چرا توی 
عضوگیری در بسیج بعضی وقت ها ضعیف 
عمل می کنیم؟ دالیل مختلفی هم براش 
گفتند. من گفتم این جور بی حســاب 
دلیل پیداکــردن فایده نــداره. معاون 
دانش پژوهش سپاه استان هم گفت ما 
می رویم بررســی می کنیم. رفت، بعد از 
یک مدت کوتاه با یک پرونده پژوهشی 
آمد و گفت مشکل اصلی آمایش حوزه ها 
و پایگاه هاســت. باید یه جاهایی تعداد 
پایگاه ها زیاد بشه، پایگاه های خواهران 
هم خیلی کمه، در حالی که ۵۰ درصد 
جمعیت استان خانم ها هستند. یک سال 
بعد در اثر همین کار پژوهشی و عمل به 

اون جذب بسیج خیلی عالی شد.
سپاه قدس استان گیالن

 تأثیر کار پژوهشی

ســردار دریادار علیرضا تنگســیری، فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت: حضور بیگانگان در منطقه برای ما تهدید است و در مقابل این تهدید ما همیشه آماده هستیم؛ ما 
خود را برای این تهدید آماده کرده ایم و این آمادگی را روز به روز ارتقا می دهیم؛ آمادگی موشــکی، شــناوری، زیر ســطحی و دیگر مواردی که همیشــه و در هر لحظه عملیاتی 
است. »ما هیچ جا نیستیم، اما همه جا هستیم« این یک شعار است ما در سازماندهی متمرکز هستیم و در به کارگیری غیر متمرکزیم و این یعنی هستیم و آنها نخواهند دید.

هیچ جا نیستیم
 اما همه جا هستیم

نقطه سرخط

پاسداران خورشید
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قطع چلچراغ برای هفته نامه مناسب تر است
۰9۰1۰۰۰8۷14/ با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشــتی نیروهای شاغل 
در مراکز کشوری و لشکری دچار مشکالتی شده است. لطفاً مسئوالن برای حل 

کوتاه مدت و بلندمدت این موضوع فکری کنند. 
۰9۰1۰۰۰93۰4/ از نظر من لباس های کارمندی نسبت به لباس های نظامی کیفیت طراحی 

و رنگ مناسبی ندارد. لطفاً در طراحی این لباس ها دقت بیشتری  شود.
۰91۰۰۰۰883۵/ چرا فروشگاه های اتکا مجهز به سامانه ای نیستند که در زمینه 

ارائه خدمات و اقالم، اطالع رسانی کنند.
صبح صادق: سایت اتکا و نرم افزار اتکا در گوشی همراه چنین خدماتی را ارائه می دهند.

۰912۰۰۰۰۶24/ بــا توجه به اینکه کارهای نیروهای بســیجی ویژه و کارکنان 
رسمی تفاوتی با هم ندارد، مزایای نیروهای رسمی برای این قشر هم لحاظ شود.

۰912۰۰۰31۷۶/ یک سال هست بازنشسته شده ام، اما هنوز پول مرخصی هایم را نداده اند.
۰912۰۰۰3۷1۵/ چرا مدارک تحصیلی کارکنان اعمال نمی شود و مجوز تحصیلی 

نمی دهند؟/ »قیصری« از نجف آباد
۰913۰۰۰3۰۵1/ مسئوالن محترم در موضوع قبول مدارک دانشگاه های علمی 

و کاربردی اقدام کنند./ »توکلی« از کرمان
۰914۰۰۰۷۷23/ در تغییرات شــکل هفته نامه، ابعاد و اندازه هفته نامه شــبیه 

ویژه نامه چلچراغ شماره 884 باشد بهتر است و راحت تر مطالعه می شود.
۰912۰۰۰211۶/  لطفاً وام حکمت را از مسئوالن بنیاد تعاون سپاه پیگیری کنید.

۰914۰۰۰284۵/ در بیمارستان شهید محالتی که متعلق به سپاه است زن های 
بدحجاب زیاد تردد می کنند و نظارتی نمی شود.

۰91۵۰۰۰1۵۶۶/ اگر دولتمردان یک درصد از دردهای ما جانبازان را؛ چه مالی 
و چه جانی می کشیدند، حداقل به فکرمان بودند.

۰91۵۰۰۰89۷۷/ در مناســبت های گوناگون اسالمی و دینی، به ویژه از مراحل 
زندگی امامان معصوم)ع( نکاتی را بیان کنید./ »والیتی« از زاهدان 

۰91۵۰۰۰8۶21/ چرا پس انداز حق عضویت در سپاه افزایش پیدا نکرده است؟
صبح صادق:  مبلغ حق عضویت با نظر خود کارکنان مشخص می شود و 

افزایش آن مربوط به سازمان نیست.
۰91۶۰۰۰38۷۵/ فکری به حال پروژه مسکن حضرت ولی عصر)عج( اهواز شود. 14۰ میلیون 

تومان پرداخت کردیم، بدون انشعابات آب، برق و گاز و بدون کابینت و کمد دیواری.
۰91۷۰۰۰۷2۰8/ چرا وام ایثارگران هنوز پرداخت نشده است؟

۰918۰۰۰3۰۶8/ لطفاً برای بسیجیان فعال فاقد درآمد هم سبد حمایت غذایی 
در نظر گرفته شود. 

۰918۰۰۰3۰۶8/ از رزمندگان و ایثارگران بسیجی فاقد بیمه و شغل باید حمایت شود. 
۰918۰۰۰۷492/ چرا حکمت کارت پاسداران شارژ نمي شود؟

۰918۰۰۰8۰29/ ضمن تشکر از مسئوالن بیمه نیروهای مسلح که قرارداد بسیار 
خوبی با بیمارستان تأمین اجتماعی بسته اند، اما قیمت نسخه ها خیلی باال است.

۰93۶۰۰۰8۰9/ انقالب اسالمی صاحب دارد و صاحبش امام زمان)عج( است و امام خامنه ای 
رهبر انقالب آن را به صاحب اصلی اش می رساند. مردم هم پای انقالب ایستاده اند. ما هم بسیجیان 

فدایی انقالب و رهبری هستیم./ سیدفضل اهلل محمدی »سیدسقا«
۰91۰۰۰۰۰423/ چرا هزینه های درمانی کارکنان مأمور از سپاه از صندوق شفا 

پرداخت نمی شود؟ 
۰912۰۰۰۵49۵/ چرا بانک انصار باید جریمه دیرکرد بگیرد، در حالی که حرام شرعی است؟ 
۰912۰۰۰4992/ پیشنهاد می شود بیانیه گام دوم انقالب خطاب به ملت ایران 

به صورت کتابچه جیبی تهیه شود و در اختیار عالقه مندان قرار گیرد.
۰912۰۰۰8۵13/ چند وقته در آگهی های تبلیغاتی از عکس نامناسب خانم ها در 

شهر کرج و آزادراه کرج ـ تهران سوءاستفاده می شود. زن کاال نیست!
۰91۶۰۰۰۰3۶۵/ چرا نوای ماهانه دوباره فعال و راه اندازی نمی شود.

۰91۷۰۰۰۵488/ چرا بنیاد تعاون سپاه با گذشت هشت ماه وام ازدواج فرزندان 
کارکنان بازنشسته را نمی دهد؟

روی خط

 شرحی بر زندگانی 367 سردار و امیر شهید
کتاب »اسطوره های عرشی«، تألیف ابراهیم دلیری مالوانی است 
که فداکاری های 3۶۷ نفر از سرداران شهید و بزرگ سپاه و امیران 
ارتش و شــهیدان بزرگ پیش و پس از پیروزی انقالب اسالمی در 
ایران و برخی از کشورهای همسایه مسلمان ما و برخی از شهیدان 

مدافع حرم را شرح می دهد.
دلیری مالوانی، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی شــهر رشت اســت و این کتاب، هفدهمین کتاب از 

تألیفات او تا سال 139۶ بوده که انتشارات دهسرا آن را چاپ کرده است.
نام خانوادگی شــهدا در این کتاب بر اســاس حرف الفبا بخش بندی شده که در مجموع 28 
بخش را تشکیل می دهد. در این کتاب، هر یک از شهدا به  طور کامل از والدت تا شهادت معرفی 
شده اند. همه اطالعات موجود درباره آنها، نام و نام خانوادگی، نام پدر، محل تولد و سکونت، میزان 
تحصیالت، شغل، فعالیت های مهم پیش و پس از پیروزی انقالب اسالمی، خاطرات و رشادت های 
آنان در جنگ تحمیلی در اختیار خواننده قرار می گیرد. نگارنده در سخنی کوتاه درباره تألیف این 
کتاب می گوید: »کتابی که اکنون در دست شماست، نتیجه چهار سال تالش شبانه روزی این ناتوان 
اســت؛ ولی باز هم از کمبود منابع و مأخذ رنج می برد. یکی از پژوهشــگاه هایی که در تألیف این 
کتاب از آن بهره فراوان بردم، کتابخانه امام حســن مجتبی)ع( واقع در سبزه میدان رشت است.« 
همچنین نویســنده در کتاب خود، دو رهبر عارف ما، امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب را از 
زبان چند چهره عرفانی ـ اسالمی که در چند سال اخیر وفات کردند، تعریف کرده است. نویسنده 
کتاب معتقد است، شناساندن شهیدان و معرفی شخصیت عظیم الشأن ایشان، وظیفه یکایک مردم 
مســلمان ایران، در این برهه از تاریخ جهان است؛ زیرا این گرامیان، بدون هیچ چشم داشتی همه 

آنچه را که در اختیارشان بود، فدای دین و میهن و امام شان کردند.

از بچه های به شــدت انقالبی بندر گناوه بود. اول به صورت 
بسیجی در جبهه ها حاضر شد، تا اینکه تصمیم گرفت به عضویت 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی گناوه درآید و بعد به جبهه برود. اما 
در عملیات رزم شبانه در آموزش های نظامی به شهادت رسید و 
پیش از اینکه پاسدار شود به مقامی باالتر، یعنی شهادت نائل آمد.
به نقل از همرزمان شهید احمد نجارزاده

احمد نجارزاده در دوم مهر ماه سال 1343 هجری شمسی در خانواده ای مذهبی و کم بضاعت 
در منطقه دشتستان چشم به جهان گشود. پس از مدتی به بندر گناوه زادگاه خانوادگی مراجعت 
کردند. تحصیالتش را در سن هفت سالگی شروع کرد، اما بنا به عالقه به آموختن مسائل دینی 
و قرآنی، تابســتان ها به مکتبخانه رفت. تا دوره راهنمایی به تحصیالتش ادامه داد که با انقالب 
اســالمی مواجه شــد. به این ترتیب، فعالیت های مذهبی را آغاز کرد و در سال 13۵۶ در تمام 
راه پیمایی ها و مجالس مذهبی علیه حکومت شــاه شرکت فعال داشت. مخلص به انقالب بود و 
به آیین آن بسیار خوش بین بود. انقالب اسالمی ایران که به رهبری قاطعانه امام امت و به یاری 
خدا در ســال ۵۷ به پیروزی رسید، برای پاسداری از دستاوردهای آن به تشکیل نهادهایی نیاز 
بود. هنگامی که بسیج در بندر گناوه تشکیل شد، احمد مشتاقانه برای خدمت به انقالب به سوی 
آن شــتافت. او که جزء افراد ذخیره سپاه پاسداران بود، همراه اولین گروه اعزامی رزمندگان به 
جبهه های نور علیه ظلمت رهسپار شد و در جبهه غرب در عملیات جنگ های نامنظم به فرماندهی 
شهید چمران با دشمنان جنگید و پس از مدتی از جبهه به گناوه برگشت و به مدرسه رفت و 
دوباره به جبهه اعزام شد. قصد عضویت در سپاه گناوه را داشت که در این مسیر مهلت نیافت و 

در عملیات رزم شبانه در شبانگاه 1۶ مهر ماه سال 13۶1 به شهادت رسید.

 مقامی باالتر از پاسداری

قبیله عشقگلی از باغ

 مجیــد علیزاده/ رقابت های شــنای 
قهرمانی سپاه پاسداران به مناسبت گرامیداشت 
شهید نادر مهدوی با شرکت 12 تیم شامل 111 
نفر از شــناگران از ســتاد فرماندهی کل سپاه، 
ســپاه های اســتانی، قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(، 
هوافضا و ندسا به مدت دو روز به میزبانی تربیت 
بدنــی نیروی دریایی ســپاه در مرکز تخصصی 
موشکی ندسا در استخر بعثت شیراز برگزار شد.

این مسابقات در سه رده سنی زیر 29 ، 3۰ 
تــا 39 و باالی 4۰ ســال در 12 ماده انفرادی و 
دو ماده امدادی آزاد، برگزار شــد و در پایان این 
رقابت ها، تیم نیروی دریایی سپاه با کسب 32۰ 
امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیم های معاونت 
آماد و پشتیبانی سپاه و سپاه گیالن، به ترتیب با 

کســب 3۰2 و 2۵۰ امتیاز مقام های دوم و سوم 
را از آن خود کردند.

از نــکات جالب این دوره از مســابقات این 
بود که تیم 1۰ نفره آماد و پشــتیبانی با کسب 
9 مدال رنگارنگ در حالی موفق به کســب مقام 
نایب قهرمانی این دوره از رقابت ها شد که کمتر 
کارشناسی می توانست این نتیجه را برای این تیم 
پیش بینی کند، به همین دلیل پای صحبت مربی 

جوان این تیم نشستیم.
بیش از انتظارات درخشیدیم

علی خلجی گفت: »ما در ورزش انفرادی کار 
تیمی کردیم! تیم ما با 1۰ شناگر در اکثر ماده های 
انفرادی و در دو ماده امدادی حضور موفقی داشت 
و شناگران مان بدون انجام حتی یک خطا، شنای 

مطلوبی را به نمایش گذاشتند و با اینکه مدال طال 
نداشتیم، اما در کسب امتیازات، آن هم با توجه 
به وضعیت و شرایط تمرینی )دو ، سه جلسه در 

ماه!( عملکرد عالی داشتیم.«
وی افزود: »درباره شــناگرانی که روی آنها 
برای کسب مدال حساب کرده بودیم، تقریباً به 
اهداف مان رســیدیم، اما در بخش کسب امتیاز، 
شــناگران مان با کسب مدال، بیش از انتظارمان 

عمل کردند.«
خلجی با اشاره به مبتدی و کم تجربه بودن 
برخی از شــناگران این تیم افزود: »انجام بدون 
خطای شناهای تخصصی مثل کرال پشت و پروانه 

از سوی شناگران مبتدی عالی بود.«
خلجی در پایان با اشاره به باال رفتن انگیزه 

شــناگران تیم معاونت آماد و پشتیبانی از بین 
شــاگردانش، صادق زاده )دارنده مدال نقره کرال 
پشــت رقابت های قهرمانی ســپاه( را به عنوان 
پدیده شنای سپاه معرفی کرد و گفت: »با توجه 
به روحیه جنگندگی او، به کســب موفقیت های 
بیشتر از سوی صادق زاده امیدوارم. این مسئله را 
هم باید بگویم که این نتیجه در غیاب دو شناگر 
تیم که در روز اعزام به دالیل مختلف نتوانستند 
ما را در شــیراز همراهی کنند، به دست آمد. با 
حضور آن دو شــناگر و بــا توجه به اختالف 18 
امتیازی با قهرمان این مسابقات، احتمال کسب 
عنوان قهرمانی برای تیم شنای آماد و پشتیبانی 
دور از دســترس نبود و به طور حتم سال آینده 

مدعی قهرمانی خواهیم بود.«

 گزارشی از رقابت های شنای سپاه

کار تیمی در ورزش انفرادی نتیجه داد

درشانزدهمین مجمع خیریه امدادگران عاشورا مطرح شد

نزدیک به 60 هزار مددجوی تحت پوشش داریم
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 حسین کارگر/ نودویکمین 
دوره مراســم اســکار نیز امســال 
تحت تأثیر موضوعات سیاســی و 
ایدئولوژیک روز آمریکا برگزار شد؛ 
جشنی که از چند ماه پیش، رویکرد 
اصلی و اساســی خود را نشان داده 
بود. حدود ســه ماه پیش، »کوین 
هارت« کمدین سیاه پوست هالیوود 
مجری این دوره از مراســم اسکار 
معرفی شــد. اما انتصاب وی تنها 
دو روز طول کشــید، چون وی به 
دلیل انتشار یک توئیت در انتقاد از 
همجنس بازی، مجبور به کناره گیری 
از اجرای مراسم اسکار 2۰19 شد. به 
این ترتیب، این مراسم بدون مجری 
کار خود را انجام داد. اما این اتفاق، 
رویکرد اصلی نودویکمین مراســم 
اسکار را نیز برمال کرد. از همان ابتدا 
با برکناری مجری برنامه برای ابراز 
مخالفت با همجنس بازی و همچنین 
تولید حجم گسترده ای فیلم با این 
مضمون، می شد حدس زد که جایزه 
اسکار قرار است در دست چه کسانی 
قرار بگیرد. پیش بینی ها نیز درست 
از آب درآمد، چون مراســم اسکار 
امسال را باید شب تجلیل از سینمای 
حامی همجنس بازها دانست، طوری 
که جایزه بهترین فیلم این جشن به 
»کتاب سبز« اعطا شد؛ فیلمی که 
بر اساس یک ماجرای واقعی درباره 
یک پیانیســت همجنسگرا ساخته 
شده اســت. این فیلم البته به جز 
جایزه بهترین فیلم، جوایز بهترین 
فیلمنامه اصلی و بهترین بازیگر نقش 
اول مکمل مرد را هم گرفت. نکته 
تأمل برانگیز اینکه، فیلم مذکور، به 
تهیه کنندگی سه صهیونیست مطرح 
هالیوود، یعنی استیون اسپیلبرگ ، 
دیوید گفن و جفــری کاتزنبرگ، 

ساخته شده است.
از دیگــر فیلم هایــی که در 
این دوره از مراســم اســکار مطرح 
شــد، می توان به فیلم »راپسودی 
بوهمی« اشــاره کرد. این فیلم نیز 
داســتان واقعی زندگی سرپرست 
گروه موســیقی کویین است. یک 
موسیقیدان همجنسگرا که در نهایت 
نیز به دلیل ابتال به بیماری ایدز جان 
خود را از دســت داد. این فیلم نیز 
جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد، 
بهترین تدوین و بهترین میکس صدا 

را دریافت کرد. 
در تبلیغــات عنوان شــد که 
مراسم اسکار امسال به دلیل مخالفت 
با ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا به 
رنگین پوســت ها  درباره  فیلم هایی 
توجه فراوانی کرده است، به طوری 
کــه چند جایزه نیز بــه فیلم هایی 
از این دســت اهدا شــد. اما نکته 
مهم این اســت کــه در همه این 
فیلم ها، همچــون روال معمول در 
اقلیت های  آمریکا،  آثار ســینمای 
نژادی افــرادی ضعیف و بی هویت 
و بدون اراده و توانایی نشــان داده 
شــده اند. از قضا، قهرمان و منجی 
سفیدپوســت های  آثار،  این   اغلب 
می شــوند.  معرفــی  آمریکایــی 
بنابرایــن دادن نســبت حمایت از 
اســکار 2۰19  به  رنگین پوست ها 

کاماًل بی ربط است. 

اسکار علیه اخالق!
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یادداشت

او خواهد آمد...
دیرگاهي است در ظلمت بي فرداي 
این روزگار زمین در انتظار است تا کسي 
بیاید که کس باشد و مردمان با نگاهي در 

او کس را از ناکس بازشناسند.
امروز که آدمیان صداقت را به زیر 
آوار فراموشي ها از یاد برده اند، حاال که 
خاک از خون سرخ عدالت گلگون است؛ 

زمین در حسرت یک مرد مي سوزد.
راه درازي است از اینجا تا صداقت 
و زمین در انتظار اســت تا مردي بیاید 
از جنس آســمان تا با قــدوم نازنینش 
جسورانه شقاوت را و خیانت را از هستي 
پاک کند. تا شب دریده شود و دیدگان 
آدمیان طلوعي از جنــس عدالت را به 

نظاره بنشینند.
راه دشــواري نیســت از اینجا تا 
مصیبت و دســتان سرد آدمیان گرماي 
دستاني را به یاري مي خواند تا در مرداب 

بیرحم دنیا امیدبخش رهایي باشد.
علي)ع( که از جنس آسمان بود به 
برق یک شمشیر به آسمان رفت. علي به 
ستوه آمده از آدمیاني از جنس شقاوت و 
قساوت به برق یک شمشیر از عمق وجود 

فریاد برآورد که »فزت و رب الکعبه«.
و از آن روز کــه عدالــت همراه 
علي)ع( به آســمان رفت، زمین و زمان 
در انتظــار وجود پر وجودي اســت تا 
برخیزد، شمشــیر برگیــرد و جهاني را 

روشني بخشد.

حسن ختام

صادقانهصبحانه
تلخند

ُحسن کار برای آخرت
امیرمؤمنــان امام علی)علیه الســالم( 
می فرمایند: مردم در دنیا دو دسته اند؛ یکی 
آن کس که در دنیا برای دنیا کار کرد و دنیا او 
را از آخرتش بازداشت، بر بازماندگان خویش 
از تهیدســتی ترسان اســت و از تهیدستی 
خویش در امان است، پس زندگانی خود را 
در راه سود دیگران از دست می دهد و دیگری 
آن کــه در دنیا بــرای آخرت کار می کند و 
نعمت های دنیــا نیز بدون تالش به او روی 
می آورد، پس بهره هر دو جهان را چشید، و 
مالک هر دو جهان می شود، و با آبرومندی در 
پیشگاه خدا صبح می کند و حاجتی را از خدا 

درخواست نمی کند، جز آنکه روا می شود.
نهج البالغه، حکمت 2۶9

حسرت گذشته
در حسرت گذشته ماندن

چیزی جز از دست دادن امروز نیست!
تو فقط یک بار هجده ساله خواهی بود،

یک بار سی ساله و یک بار ۷۰ ساله
جوانی تو ستاره  ای است که فقط یک بار 

در آسمان عمرت طلوع می کند
در هر سنی که هســتی، همان روزها 

را دریاب
چرا که مثل روزهای دیگر، فقط یک بار 

تکرار خواهد شد
به گذشــته فکــر نکن و امــروز، فکر 

آینده باش
تا موفقیت به تو لبخند بزند

بدون شرح

sardabir@ssweekly.ir
info@ssweekly.ir

 مهدی امیدی/ اواخر دهه ۵۰ و همچنین دهه ۶۰ برای مردم 
ایران، یادآور روزهایی روشن و طالیی بود. با وجود همه سیاه نمایی ها 
و وجود برخی نقاط خاکســتری در حوادث آن دوران، اما مردم ایران، 
همیشه آن مقطع از تاریخ ایران را عصر حماسه، ازخودگذشتگی، یکدلی، 
صفا و صمیمیت می دانند. یکی از خألهای موجود در رســانه ها و آثار 
هنری ما، ترسیم نکردن واقعیت های اجتماعی ایران در دهه اول پس 
از پیروزی انقالب اسالمی است. اغلب آثار خلق شده با محور وضعیت 
اجتماعی آن زمانه، حدیث نفس و حاصل تراوشات ذهنی دور از واقعیت 
خالقان این آثار است و کمتر نسبتی با مناسبات مردمی آن دوره دارد.
تازه ترین روایت تحریف آلود از دهه اول انقالب بین مردم، سریال 
»لحظه گرگ و میش« به کارگردانی همایون اســعدیان اســت. نوع 
تصویرســازی این سریال از آن مقطع از تاریخ ایران، نسبت چندانی با 
آنچه در آن سال ها بین مردم جریان داشت، ندارد. داستان این سریال 
با زندگی یک خانواده در روزهایی که تازه انقالب اسالمی در ایران به 
پیروزی رسید، شروع می شود. برخالف نام خانواده محوری این سریال 
کــه وحدت نام دارد در بیشــتر زمان ســریال، اختالف و تنش دیده 
می شــود. حتی جوان انقالبی با ظاهر مذهبی نیز از دســت نامزدش 
آسایش فکری ندارد و دائم تحت فشار اوست، تا از راه و مرام و اهداف 
خودش دست بردارد! این هم از عجایب این سریال است که در آن یک 
جوان حزب اللهی بدون هیچ منطقی، با دختری از یک خانواده طاغوتی 
و با تفکر ضد انقالبی نامزد می کند! خیلی زود، جنگ آغاز می شــود. 
دو نفر از پســرهای این خانواده راهی جبهه می شوند. نکته جالب این 
است که کمتر به سلوک دینی و انقالبی این افراد توجه می شود. چون 
حضور نیروهای داوطلب؛ چه به عنوان رزمنده، چه پزشک و جهادگر 
و... ادامه فعالیت دینی و انقالبی آنها و در راســتای اعتقادات شان بود. 
اما در سریال »لحظه گرگ و میش« کمترین توجه به این موضوع شده 
است. پســر بزرگ تر، یعنی احسان که پزشک است، در جبهه شهید 
می شود. پسر دوم هادی هم که از نامزد خود جدا می شود، دست خود 
را از دســت می دهد. وی پس از بازگشت از جبهه، نه تنها به جانبازی 
خود افتخار نمی کند؛ بلکه دچار نوعی جنون و جامعه گریزی می شود و 
حتی با نزدیک ترین اعضای خانواده خودش نیز با خشونت رفتار می کند. 
اتفاق شــگفت این است که وی نقاش و عکاس است و ازقضا، دستش 

که اصلی ترین ابزار کار و خالقیت او محسوب می شود، از بین می رود؛ 
یعنی در این سریال برای سیاه نمایی علیه دفاع مقدس و خانواده های 
ایثارگر، تلخ ترین موقعیت ممکن پیش آمده اســت. پســر کوچک تر 
خانــواده نیز برای اینکه جبهه نــرود قصد فرار به خارج را دارد که در 
نهایت بازداشــت می شود و به اجبار به جبهه می رود. از سویی، نامزد 
دختر این خانواده یعنی حامد نیز مفقود اســت و ابتدا خبر شهادتش 
می آید. به همین دلیل هم دختر با فرد دیگری ازدواج می کند. اما در 
نهایت، مشخص می شود که نامزدش اسیر بوده و با بازگشت خود، یک 

فاجعه دیگر برای این خانواده ایجاد می کند! 
در واقع شــهادت و جانبازی در این سریال به عنوان شر و عامل 

ازهم پاشیدگی و نابودی زندگی آدم ها روایت می شود. اتفاق تأمل برانگیز 
این است که، همه افرادی که با اعتقاد و ارزش به جبهه می روند، خود و 
خانواده شان سرانجامی تراژیک پیدا می کنند. مانند احسان که خودش 
شــهید می شود و همسرش هم که به ســرطان مبتال بوده، می میرد. 
هادی هم که هم دست راستش قطع می شود و هم نامزدش او را رها 
می کند. نامزد یاســمن هم که مفقود و اســیر شده بود، او را از دست 
می دهد. خود یاســمن نیز بعداً اسیر خیانت شوهرش می شود و... اما 
پسر کوچک خانواده که اعتقادی به دفاع از کشور نداشته و حتی برای 
گریز از خدمت سربازی، قصد فرار از کشور را دارد، در نهایت موفق و 

خوشبخت می شود! 

این نوع مهندسی داستان و مفهوم سازی از یک خانواده انقالبی، 
آن هم در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب در سریال ویژه دهه فجر 
پربیننده ترین شبکه سیما، یک نقض غرض و فرصت سوزی تام است. 
دقیقاً در روزهایی که باید صرف جشن و شادی به مناسبت دهه فجر 
می شــد، سریال »لحظه گرگ و میش« فضایی پر از تنش، عصبانیت، 
غم و اندوه را ترســیم کرد! این سریال، یک دوره طالیی را خاکستری 
و متمایل به سیاه نمایش داد و از حماسه های مردم ایران، تراژدی به 
تصویر کشید. تنها نکته مثبت در این بخش ها، اوالً، عالقه بسیاری از 
جوانان به رفتن به جبهه در آن مقطع از تاریخ کشور است که صادقانه 
نمایش داده شــده و ثانیاً، اختصاص بخشی از این داستان به شهدای 
اقلیت، در قالب شخصیت رازمیک است؛ یک رزمنده ارمنی که خود را 

فدای ایران و انقالب اسالمی می کند.
اما ســریال »لحظه گرگ و میش« در واپسین قسمت های خود 
نیز مسیر انحرافی خود را ادامه داد. بخش هایی از این سریال هم که به 
سال های اخیر مرتبط است، وارد فضایی شبیه به سریال های ترکیه ای 
شده است. فضایی مملو از روابط مثلثی و عشق های نامتعارف و خیانت. 
این رویکرد محتوایی با ضعف ساختاری سریال نیز همراه شده است. 
برای نمونه، نیمی از قسمت سی وپنجم این سریال، صرف جست وجوی 
یاســمن برای یافتن خانه رقیب عشقی اش می شود؛ یعنی حدود 2۰ 
دقیقه به راه رفتن او در راه پله و راهروهای یک آپارتمان صرف شد تا 

در نهایت شوهرش را در محل وقوع جرم بیاید!
همچنان مشکل اصلی ســریال های صداوسیما ضعف نظارت بر 
فیلمنامه و محتوای آثار است. در نتیجه، سریال جدید سیما به مناسبت 
4۰ سالگی انقالب نیز به جز جذب نسبی مخاطب، دستاورد دیگری از 
نظر معرفی تاریخ و ارزش های انقالب و دفاع مقدس ندارد. این در حالی 
است که چهل سال از تاریخ پرفراز و فرود اما پر افتخار انقالب اسالمی 
می گذرد و کشور در بسیاری از موضوعات و مؤلفه های علمی و توسعه 
و پیشرفت در قله هایی ایستاده است که آرزوی بسیاری از کشورهاست 
و به تََبِع این پیشرفت ها سوژه ها و موضوعات خارجی برای سناریونویس 
و نمایش درام وجود دارد که می تواند معرف فرهنگ انقالب اســالمی 
باشد که امیدآفرین و موتور محرکه این پیشرفت ها بوده و بسیار برای 

نسل فعلی الزم است.

نگاهی به سریال »گرگ و میش«

حماسه زدایی از یک دوران طالیی

اخبار فرهنگی

 چاپ اول خاطرات رهبر انقالب سه روزه تمام شد
چاپ نخست خاطرات رهبر معظم انقالب که به تازگی به زبان عربی منتشر شده، در مدت سه روز به اتمام رسید.  به 
گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، کتاب »إّن مع الصبر نصراً«، خاطرات خودگفته رهبر معظم انقالب به زبان عربی است که به 
تازگی به همت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای منتشر شده است. تمرکز عمده خاطرات نقل شده 
در این کتاب، بر دوران مبارزات معظم له در ســال های پیش از انقالب، دســتگیری و زندانی شدن شان در زندان های شاه 
اســت؛ هر چند خاطراتی از دوران کودکی ایشــان نیز نقل شده است. این اثر همزمان با چهلمین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی در کشور لبنان رونمایی و توزیع شد. ذکر خاطرات از زبان ایشان بر اهمیت کتاب افزوده و سبب استقبال گسترده 
در کشور لبنان شده است، به  طوری که طی سه روز پس از رونمایی، چاپ نخست این اثر که در پنج هزار نسخه منتشر 
شده بود، به اتمام رسید.گروه های مردمی در کشورهای مختلف عربی نیز از انتشار آن استقبال کرده اند. قرار است در پی 
درخواســت های مطرح  شــده،  این کتاب در بازار نشر عراق نیز توزیع شود. از سوی دیگر، عرب زبان های ایران نیز متقاضی 

دریافت کتاب بوده اند که قرار است در این مناطق نیز توزیع شود.
بزرگداشت فرج اهلل سلحشور برگزار شد

یادبود ســومین سال درگذشت مرحوم »فرج اهلل سلحشور« کارگردان و هنرمند انقالبی و متعهد سینما و تلویزیون، 
در ســالن اجتماعات خبرگزاری تقریب برگزار شــد. جمال شورجه کارگردان سریال موسی در این مراسم گفت: »مرحوم 
سلحشــور پای منبر بزرگ شــده بود و بعد به سینما و تئاتر و تلویزیون آمد و از جنبه های مختلف به کمک هنر کشور ما 
آمده بود.« این کارگردان ادامه داد: »همه چیز به صورت فطری و ذاتی در وجود سلحشور شکل گرفته بود. حتی ما جای 
اشک های سلحشور را روی متن های سریال یوسف پیامبر)ص( می دیدیم و او با حضور قلب این سریال را نوشت.« حسین 
زندباف تدوینگر سریال یوسف پیامبر)ص( با احترام به مرحوم سلحشور ضمن بیان خاطره ای گفت: »یکی از دوستانم که به 
مکه سفر کرده بود از دیدن عکس یوسف پیامبر در یکی از مغازه های آنجا برایم تعریف می کرد.« حجت االسالم کیایی نژاد 
مدیریت تقریب در مجلس ضمن بیان سخنان کوتاهی در این مراسم و در تجلیل از این هنرمند انقالبی گفت: »مدال هایی 

که مقام معظم رهبری به مرحوم سلحشور دادند، مقام های بزرگ و ارزشمندی است.«
استقبال گسترده از یک مستند انقالبی

مستند سینمایی »عابدان کهنز« با گذشت شش هفته از اکران های مردمی خود در نقاط مختلف کشور به فروش 3۶ 
میلیون تومانی دست پیدا کرده است. »عابدان کهنز« که به کارگردانی »مجید رستگار« و تهیه کنندگی »امیر مهریزدان«، 
در »مدرســه مســتند عمار« تولید شده است، روایت تربیت، شکوفایی و بالندگی نوجوانان مسجد امیرالمومنین)ع( ُکَهنز 
شهریار است که در وقایع مهم انقالب اسالمی از جمله فتنه سال 1388 و فتنه تروریست های تکفیری در سوریه حضوری 
فعال داشــته اند. تاکنون نزدیک به ۵۰۰ درخواســت برای اکران در نقاط مختلف کشور ثبت شده است که طی آن، حدود 

12 هزار نفر به تماشای این مستند سینمایی نشستند.
درگذشت نویسنده طنزهای تلویزیونی

خشــایار الوند، نویســنده سریال های طنز صداوسیما روز پنج شنبه 9 اســفند، به دلیل ایست قلبی در ۵1 سالگی از 
دنیا رفت. الوند متولد ســال 134۶ فعالیت خود در ســینما را از سال 13۶3 آغاز کرد. وی نویسنده فیلمنامه سریال های 
پربیننده ای چون؛ »پایتخت«، »نقطه چین«، »شب های برره«، »باغ مظفر«، »گنج مظفر«، »مرد هزارچهره«، »مرد دو هزار 
چهره«، »قهوه تلخ«، »ویالی من«، »شــوخی کردم«، »علی البدل«، »کمربندها را ببندیم«، »مسافران«، »دیوار به دیوار« 
و »دیوار به دیوار 2« بود. او همچنین نویسندگی فیلم های »مزاحم« و »برگ برنده« به کارگردانی برادرش، سیروس الوند 

)کارگردان سینما و تلویزیون( را برعهده داشت.
مسابقه مطالعه »قصه دلبری«

هفتمین دورۀ پویش کتابخوانی »کتاب  و زندگی« آغاز شد. مجمع ناشران انقالب اسالمی با همکاری انتشارات روایت فتح، 
با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، پویش کتابخوانی کتاب  و زندگی را از عید چهل  سالگی انقالب تا عید سعید فطر برگزار می کند. 
کتاب محوری این دوره از پویش، »قّصۀ دلبری«، روایت مرجان ُدرعلی، همسر شهید محمدحسین محمدخانی از شهدای 
مدافع حرم است.   این کتاب را محمدعلی جعفری به رشتۀ تحریر درآورده و انتشارات روایت فتح آن را منتشر کرده است.

خودکشی بازیگر مشهور آمریکا
برودی استیونز، بازیگری که برای نقش آفرینی در فیلم های کمدی یا برنامه های تلویزیونی طنزآمیز معروف شده بود، 
در حالی که در اوج شــهرت و موفقیت بود، در 48 ســالگی، خودکشی کرد. رابین ویلیامز، دیگر بازیگر هالیوودی نیز که 
شــهرت و موفقیت او نسبت به استیونز بیشــتر بود، به دلیل افسردگی، حدود چهار سال پیش در خانه بزرگ و مجللش، 
خودکشــی کرد. در حالی که رسانه های بیگانه با تبلیغات فراوان تصویری رؤیایی از غرب و به ویژه آمریکا نشان می دهند 
و به دنبال آن ایران اسالمی را کشوری سیاه و غمگین تصویر می کنند؛ اخباری از این دست واقعیت سبک زندگی پوچ و 

افسرده غربی را بیان می کند. 


