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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

سالی که گذشت، سالی که در راه است
 

شمارش معکوس برای پایان سال 9۷ آغاز شده و می رویم تا سالی 
را به پایان ببریم که مقطعی حســاس و ویژه از انقالب اسالمی به شمار 
می رود؛ چرا که انقالب اسالمی ملت بزرگ ایران که یادگار ماندگار پیر 
خمین اســت، در این سال به سالمت از مرز چهل سالگی عبور کرد و به 
تعبیر اماِم انقالب، گام دوم خود را آغاز کرده است. ورود به چهل سالگی 
که نشانه بالندگی جمهوری اسالمی ایران است، کابوس تلخ سران کاخ 
سفید و سردمداران رژیم صهیونیستی بود و از سال ها پیش تمام تالش 
خود را به کار گرفتند تا این جشن بزرگ را به کام مردم ایران تلخ کنند. 
فشارهای سیاسی و رسانه ای همراه با تشدید تحریم ها برای از میدان 
به در کردن مردم که پشتیبانان اصلی نظام اسالمی هستند، در سال 9۷ 
به اوج خود رسید، اما هدایت های رهبر حکیم انقالب و بصیرت دینی و 
سیاسی مردم سبب شد تا با وجود سختی ها و مشقت هایی که دشمنان 
به ملت ایران تحمیل کردند، انقالب اسالمی، پویا و بالنده به مسیر خود 

ادامه دهد و وارد مرحله ای جدید از حیات پربرکت خود شود. 
واقعیت این است که شناخت صحیح از شرایط و اقتضائات و تشخیص 
مسیر درست امری مهم و تعیین کننده در ادامه یک حرکت عظیم الهی 
و اســتقامت و ثبات قدم در آن اســت که بدون ایمان قلبی و اتکا به 
قدرت الیزال الهی و بدون بصیرت مردم و مســئوالن ناممکن است که 
صاحب نظران ارتباطات و رسانه از بخش دوم آن، یعنی بصیرت به سواد 
رسانه ای یاد می کنند. به عبارتی، بصیرت معادل دینی سواد رسانه ای است 
که الزمه امروز جامعه است و رهبر فرزانه انقالب آن را این گونه تعریف 
می کنند: »در خودتان بصیرت ایجاد کنید. قدرت تحلیل در خودتان ایجاد 
کنید؛ قدرتی که بتوانید از واقعیت های جامعه یک جمع بندی ذهنی برای 
خودتان به  وجود آورید و چیزی را بشناسید. این قدرت تحلیل خیلی مهّم 
است. هر ضربه ای که در طول تاریخ ما مسلمانان خوردیم، از ضعف قدرت 
تحلیل بود. در صدِر اســالم هم ضرباتی که خوردیم، همین طور بوده که 
حاال اینها بحث های تفسیری زیادی دارد. در دوره های گوناگون دیگر هم 
همین طور است. نگذارید که دشمن از بی بصیرتی و ناآگاهی ما استفاده 

کند و واقعیتی را واژگونه در چشم مان جلوه دهد.«
ارتقای سواد رسانه ای، تعمیق بصیرت سیاسی، تبیین دقیق رویدادها 
و تحلیل چرایی و چگونگی پدیده های سیاسی و اجتماعی یکی از وظایف 
رسانه هاست. ما نیز با همین رویکرد در نوزدهمین سال انتشار صبح صادق، 
همچون ســال های گذشته، در فراز و نشیب ها و پیچ و خم های سیاسی 
همراه جامعه ارزشمند مخاطبان، از تحلیل عوامل جنگ سیاسی، رسانه ای 
و اقتصادی دشمن گرفته تا ریشه یابی حفره های فساد اقتصادی در داخل 
کشور و تبیین دقیق موقعیت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران، تالش خود 
را صرف روشنگری و بصیرت افزایی کرده و بدون توجه به سمت و سوی 
سیاسی جریان ها و جناح های سیاسی در مسیر نظام اسالمی و منویات 
رهبری حرکت کردیم. به طور طبیعی، رشد روزافزون رسانه های مجازی 
و سیطره خبری آنها بر افکار عمومی با اخبار نه چندان موثق و معتبر و 
ضرورت تحول با نگاه ارتقای شکلی و محتوایی نشریه، ما را بر آن داشت تا 
در نشست های مختلف مطالب و محتوای آنها را نقد و بررسی کنیم و با آغاز 
سال نو صبح صادق را با تغییرات محتوایی به چاپ برسانیم و در مرحله 
بعدی به حول و قوه الهی در اواســط سال آینده و همزمان با بیستمین 
سال انتشار آن، با شکلی متفاوت میهمان خانه های شما باشیم. ان شاءاهلل.

با آرزوی سالی خوش و همراه با موفقیت های روزافزون.
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هفته نامه داخلی
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

پیشرفت و ســاختن ایرانی آباد در وضعیت تحریم، از امتیازات جمهوری 
اسالمی در دهه های گذشته است. تصور و پنداشت کارتر، رئیس جمهور آمریکا 
در چهل سال گذشته، آن بود که اعمال تحریم ها علیه ایران انقالبی و جمهوری 
اســالمی،  ملت به پاخاسته ما را سر جایش نشانده و به تسلیم می کشاند! همه 
رؤسای جمهور ایاالت متحده با همین پنداشت و خیال خام طی چهل سال،  سال 
به سال بر کمیت و کیفیت تحریم های خود افزودند. اکنون از افتخارات مقامات 
آمریکایی آن است که می گویند  ما سخت ترین،  بی نظیرترین و فلج کننده ترین 
تحریم  ها را علیه جمهوری اسالمی اعمال کرده و همچنان در پی تشدید فشارها 
هستیم.  آنان بر این تصور خود که با تشدید فشارها و تحریم ها،  روزی به نتیجه 
خواهند رسید، اصرار دارند. در یک دوره زمانی، 13 آبان سال 1397 را برای به 
اوج رساندن تحریم ها و صفر کردن صادرات نفت ایران نشانه گرفته و هیاهو به 
راه انداختند. اکنون اردیبهشت ماه 1398 را نشانه گذاری کرده،  اعالم می  دارند 
با پایان معافیت چند کشــور برای خرید نفت از ایران،  عرصه را بر ملت ایران و 
جمهوری اسالمی سخت خواهند کرد. با نگاهی به گذشته و دوران چله کوچک 
و اول انقالب اســالمی،  این نکته قابل دریافت اســت که جبهه استکبار در این 
چهل سال،  هر کاری توانسته است علیه جمهوری اسالمی و مردم انقالبی ایران 
انجام داده اســت؛ اما واقعیت آن اســت که برخالف تصور دشمن در این چهل 
ســال،  نه تنها انقالب و مردم ایران از حرکت باز نماندند؛  بلکه در پرتو پیشبرد 
انقالب در همه عرصه ها، اکنون جمهوری اسالمی افزون بر تبدیل شدن به یک 
قدرت راهبردی تعیین کننده در منطقه غرب آسیا،  در بسیاری از حوزه های علوم 
و فنون نوین،  صاحب رتبه و عنوان شده است. همه شاخصه ها از آینده درخشان 
ایران اســالمی خبر می دهد؛ اما در منطقه مقابل،  آمریکایی ها طی چهل سال 
گذشته، برخالف تصورشان یک سیر نزولی،  افول قدرت و زوال را طی کرده اند. 
این دو واقعیت متضاد و انکارناپذیر، حقیقتی را آشکار می کند و آن، اینکه 
 ایران اسالمی و مردم انقالبی آن به دالیل متعددی تحریم ناپذیر و محاصره  ناپذیرند. 
بن بست برای چنین کشور،  نظام و مردمی معنا ندارد. در صدر این دالیل، اتصال 
ملت ایران به قدرت مطلق و شکست ناپذیر الهی است. آری، ملت ایران در راه خدا 
قیام کرد و به امر خدای متعال با آمریکا به منزله طاغوت اعظم و شیطان بزرگ 
وارد مبارزه شد. بدیهی است، برای این ملت در مسیر این مبارزه، هیچ بن بست 
َِّذیَن َجاهَدوا فِیَنا لََنهِدیَنَُّهم ُسُبلََنا  و شکستی وجود ندارد که هم او فرمود: »... َوال

َوإنَّ اهللَ لََمَع اَلُمحِسِنیَن«. )عنکبوت/ 69(
خداوند به صراحت در قرآن می فرماید،  هرگز راهی برای ســلطه کفار بر 
مؤمنین قرار نداده  اســت. اگر مؤمنان در مقابل کفار و مشرکان و دشمنان شان 
بایستند و به مقاومت دست بزنند،  با نصرت الهی پیروز میدان خواهند بود. اکنون 
ما هستیم و تجربه چهل ساله گذشته، که همگی بر صدق وعده های الهی داللت 
دارند. اگر جز این بود،  انقالب اسالمی و نظام والیی برآمده از این انقالب الهی 
چهل ساله نمی شد. بر اساس این تجربه شکل گرفته و سنت الهی،  باید بر این 
نکته تصریح و تأکید داشته باشیم که راه شکستن تحریم ها باز است. واقعیت های 
جهان امروز،  شرایط منطقه، موقعیت جمهوری اسالمی،  وضعیت بحرانی غرب 
اعم از آمریکا و اروپا، نوع نگاه ها در شرق و کشورهایی چون روسیه، چین و هند 
به ایران و موقعیتش در منطقه و جهان اســالم،  همگی از یک واقعیت حکایت 
دارد و آن اینکه، راه شکستن تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران،  برای 
جمهوری اســالمی باز است. برای فروریختن تحریم های و خنثی سازی آثار آن 
از اقتصاد ایران، تنها یک شــرط الزم است و آن، اراده و عزم جدی دولتمردان 
است. پدیدآیی این اراده و عزم با دو نشانه قابل فهم است: 1ـ قطع امید کامل 
از غــرب؛ 2ـ جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی بــا توجه به ظرفیت های داخلی و 

نگاهی نو به شرق.

 راه شکستن تحریم ها باز است
سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
گفت: »اگر ایران اسالمی تا به امروز 
ایستادگی نمی کرد، همه جهان در 
برابر آمریکا فرو می ریخت و غرب 
همه جهان را در خود فرو می بلعید. 
ایران با ایستادگی و مقاومت خود 
برای همــه آزادی خواهان جهان 
سرمشق شــد و شهادت راز این 

ماجراست.«
سردار ســرتیپ پاسدار حسین 
ســالمی، جانشــین فرمانده سپاه در 
مراسم سومین روز یادبود شهید مدافع 
حرم ســردار »حمید محمدرضایی« 

اظهار داشــت: »آمریکا امروز از عزت 
و اقتدار ایران اســالمی به عجز آمده 
اســت و ما در جهان صاحب عزت و 
قدرت هســتیم؛ قدرتی که بر انقالب 
اسالمی تکیه دارد. جریان مقاومت با 
محوریت انقالب ایران شکل گرفت و 
امروز ســوریه، لبنان، عراق، بحرین و 
غزه با الگوگیری از انقالب ما مدیریت 

می شود.«
وی گفت: »امروز ایستادگی ایران 
در برابر مستکبران آنها را عاجز کرده 
است و با خود می گویند چطور می توان 
با دست خالی ایستاد و جنگید و میدان 

را از آنهــا گرفت؛ اما شــرافت مندانه 
زندگی کرد و پیشرفت هم کرد.«

سردار سالمی تأکید کرد: »عزت 
امروز ایران به واسطه انقالب و هدایت 
والیت فقیه بــود و ملت ما با تبعیت 
از رهبری ســختی ها را پشــت ســر 
می گذارنــد و دشــمنان را مأیــوس 

می کنند.«
گفتنی اســت، برادر این سردار 
شــهید، یعنی سردار شــهید »علی 
محمدرضایی« در هشــت سال دفاع 
مقــدس حضور داشــت و بــا وجود 
جانبازی و قطع پا این حضور تا زمان 

شــهادت تداوم داشــت و پیکرش تا 
خــرداد ماه ســال 1396 مفقود بود 
و به آغــوش خانواده بازگشــت؛ اما 
شــهید »حمید محمدرضایی« برادر 
کوچک تر وی نیز اردیبهشت ماه سال 
139۴ پس از ســال ها مجاهدت در 
داخل و خارج از مرزهای کشــور در 
دفاع از حریم اهل بیت)ع( به شهادت 
رسید و بنا به اطالعیه روابط عمومی 
سپاه پس از کشف پیکر وی با تالش 
گروه های تفحص نیروی قدس سپاه و 
انجام آزمایش DNA تحویل خانواده 

معظم وی شد.

جبهه مقاومت مبتنی بر الگوی انقالب اسالمی مدیریت می شود

بازنگاه صبح صادق به رخدادها و تحوالت مهم سال ۱۳9۷

ایران در سالی که گذشت
جشن چهل سالگی انقالب در حالی برگزار شد که دشمنان دل شان نمی خواست انقالب اسالمی چهل سالگی اش 
را ببیند. جشن چهل سالگی انقالب باشکوه ترین جشنی بود که در طول چهار دهه گذشته برگزار شد. مردم با آنکه 
به مشکالت اقتصادی و معیشتی که این روزها گریبانگیر آنان است، معترض بودند و تالش کردند مطالبات شان را 
در راه پیمایی 22 بهمن به صورت مســالمت آمیز مطرح کنند، اما یک حضور پر شــکوه چند ده میلیونی در سراسر 

ایران از تهران گرفته تا شهرهای کوچک و حتی روستاهای دورافتاده به نمایش گذاشتند

هفدهمیــن کتاب صوتی معاونت فرهنگــی و تبلیغات نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه با عنوان »جای پای فرهاد« منتشر شد.

بــه گزارش صبح صادق،روایت این کتاب از کوچه پس کوچه های کرمان پا 
می گیرد و خواننده را دنبال دخترکی می کشد که آرام و قرار ندارد؛ اما سرنوشت 
دخترک چنین رقم خورده که بعدها مادر شــهیدی باشد به نام »فرهاد خادم«؛ 
همان که روز نخســت اســفند ماه 136۰ در خط مقدم جبهه، در تنگه چزابه به 
شهادت رسید. با وجود اینکه خانواده شهید »فرهاد خادم« زرتشتی هستند؛ اما 
نسبت به سرنوشت کشورشان ایران، بی توجه نبوده و احساس وظیفه کردند و در 
نهایت پســر این خانواده در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و به درجه رفیع 
شــهادت نائل آمد. فرهاد خضری در این کتاب روایتش را با یک جست وجو آغاز 
می کند؛ جست وجوی »فوران عشق به هستی«، در قلب یک مادر ایرانی. اما چرا 
او به چنین جست وجویی دست زده است؟ خودش پاسخ می دهد: »چون مادران 
ایران زمین حرف ها برای گفتن دارند... و غزل ها برای سرودن.« این آغاز ماجرای 
دور و درازی است که »تاج گوهر خداداد کوچکی« راوی و فرهاد خضری »راوی 
مکمل« در صفحات کتاب آن را نقل کرده و شهید فرهاد خادم را به منزله یکی 

دیگر از شهدای این سرزمین به مخاطب معرفی می کنند.
این کتاب صوتی به مدت 5 ساعت و 17 دقیقه و در 37 قسمت در اختیار 
مخاطبان قرار گرفته و از بخش کتاب و کتابخوانی پایگاه اینترنتی پاســدار یا در 

صفحه اصلی پایگاه اینترنتی سراج اندیشه قابل دسترسی است.

نوزدهمین محفل انس و مودت پیشکســوتان تحت پوشش کانون 
بازنشستگان نمایندگی ولی فقیه در سپاه به همراه همسران شان، همزمان 
با والدت حضرت زهرا)س( در مجموعه فرهنگی کوثر والیت برگزار شد.
به گزارش صبح صادق، حجت االسالم عالی در این مراسم اظهار داشت: »در 
اسالم چیزی به نام روز مادر و پدر موضوعیت ندارد؛ بلکه هر روز، روز مادر و پدر 
است، اما اینکه انسان برخی موضوعات را به فراموشی می سپرد سبب می شود تا 
روزهایی به نام پدر و مادر برای غفلت زدایی تعیین شــود؛ لذا چون پول فراموش 

نمی شود هیچ گاه روزی به نام روز پول نام گذاری نمی شود.«
وی با تأکید بر نقش مهم زن و مرد در زندگی، افزود: »همسران برای بهشتی 
شدن یکدیگر باید کمک یکدیگر باشند و در این میان زنان نقش مهمی دارند.«

عالی با بیان اینکه، مردان موفق محصول منش همسران خود هستند، گفت: 
»هر جایی شما در جامعه اسالمی یک مرد موفق می بینید، حتماً پشت او مادر و 
همسرش بوده است، لذا نسبت حضرت خدیجه)س( و پیامبر اسالم)ص(، حضرت 
زهرا)س( و امیرالمؤمنین)ع( و در زمان معاصر امام خمینی)ره(، رهبر معظم انقالب 
و امثال عالمه طباطبایی و... را ببینید که همگی تحت حمایت همسران شان بودند 
و همین سبب شده که همسران بسیاری از علمای بزرگ مانند عالمه طباطبایی 
هم به مقامات معنوی باالیی رسیدند که حتی عالمه می گفت با اینکه همسرش از 
ساحت علما بهره نبرده بود، وقتی زیارت عاشورا می خواند و سالم بر اباعبداهلل)ع( 

می فرستاد، ایشان صدای پاسخ سالم حضرت را می شنید.«

همسران باید کمک یکدیگر باشند»جای پای فرهاد« شنیدنی شد
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رهبر معظم انقالب اسالمی: آغاز دهه  پنجم انقالب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگسترِی مبتنی بر فقه و حقوق اسالمی، ایجاب می کند که با تکیه بر تجربه ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته 
در این نصاب زمانی، تحّولی متناسب با نیازها و پیشرفت ها و تنگناها در قوه  قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نََفسی تازه و انگیزه ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده  

گام دوم انقالب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.
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حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه راهبردهایی 
کلیدي دارد که رهبر معظم انقالب با هدف تحول 
در دســتگاه قضا و مبتني بــر ضرورت هاي دهه 
پنجم انقالب اسالمي آن را صادر کردند. در میان 
مالحظات هشت گانه، اصل دوم؛ »ضرورت مردمي بودن، انقالبي بودن و ضد فساد بودن« 
به مثابه جهت گیري اصلي تحوالت دستگاه قضایي مورد تأکید معظم له قرار گرفته است. 
1ـ مردمي بودن دستگاه قضا به این معنا است که رویکرد این دستگاه باید به نحوي 
باشد که از یک سو مجرمان، خالفکاران و زورگویان از این مجموعه واهمه داشته و از 
سوی دیگر دادگاه هاي نظام اسالمي مرجعي براي پناه مردم مظلوم و بي پناهي باشند 
که ظالمان حقوق آنان را زیر پاگذاشته اند. واقعیت آن است که هر چند جهت  گیري 
قوه قضائیه در راســتاي این امر بوده، اما تا تحقق کامل این وضعیت فاصله بســیاري 
وجود دارد. توده  مردم باید مطمئن و امیدوار باشــند که در صورت رجوع به دستگاه 
قضایي می توانند حقوق پایمال شده شان را با کمترین هزینه و نگراني به دست آورند.

2ـ انقالبي بودن دستگاه قضا نیز به این معنا است که این دستگاه با روحیه انقالبي 
بــه وظایف قانوني خود عمل کند. به واقع، دال مرکزي تحول در دســتگاه قضایي را 
باید در حاکمیت تفکر انقالبي بر این دســتگاه دانست. حقیقت آن است که اقدامات 
بزرگ در کشــور محصول اراده هایي است که داراي ثبات قدم و ایستادگي بوده و در 
مســیر دین و انقالب دچار انحراف و تزلزل نشــده اند. آثار نقش آفریني این بزرگان را 
مي توان در تاریخ این سرزمین و در عرصه هاي سیاسي، امنیتي، اقتصادي، فرهنگي، 
اجتماعي و قضایي مشاهده کرد؛ از این رو براي رفع مشکالت قضایي کشور باید امور 
را به دست افرادي سپرد که از روحیه انقالبي برخوردارند و با همه وجود به آرمان هاي 
انقالب و ملت باور دارند و از اولویت بخشــي به افراد متزلزل در راه دین و انقالب باید 
حذر کرد.  تحول، نیازمند دگرگوني اســت و این دگرگوني با مقاومت کساني مواجه 
خواهد بــود که وضع موجود منافع مادي آنان را تأمین مي کند! لذا انقالبي بودن در 
دستگاه قضا نیازمند مقاومت و مبارزه علیه نیروهاي مقاومي است که در این دستگاه 
عریض و طویل ریشــه داشته و به ســادگي حاضر به تغییر وضعیت نیستند و منافع 

خود را از دست رفته مي بینند!
3ـ ضد فساد بودن این دستگاه نیز به آن معنا است که این مجموعه هم نسبت 
به هرگونه انحراف و فســاد در جامعه حســاس باشــد و با قاطعیت و فارغ از هرگونه 
مصلحت سنجي عافیت طلبانه و با اقتدار به مصاف با انحرافات برود. الزمه این ضدیت 
با فســاد نیز آن است که ابتدا دستگاه قضا از درون خود به بیماري فساد دچار نشده 
باشد! از دادگاهي که در آن صاحبان قدرت و ثروت از موقعیت مناسب تري نسبت به 
دیگران برخوردارند، نمي توان انتظار داشــت که رأي صادره بر ضدیت با فساد اتخاذ 
شده باشد!  افزون بر این، فسادستیزي، هم شجاعت مي خواهد و هم اینکه باید در این 
راه استقامت کرد و هزینه داد. رفتن به میدان ریشه کني فساد با دردسرهاي بسیاري 
همراه اســت که تنها انقالبیون مؤمِن مدبّر هستند که می توانند بر اژدهاي هفت سر 

فساد غلبه کنند.

 اگر بگوییــم دال مرکزی حکم انتصابی آقای 
رئیســي به ریاست قوه  قضائیه از سوی رهبر معظم 
انقالب، تأکیــد بر »ضرورت فــوری تحول در قوه 
قضائیه« است، سخنی به گزاف نگفته ایم. روح حاکم 
بر این انتصاب و ضرورت های امروز جامعه درباره مطالبه ملی و سراسری مردم برای برخورد 
جدی قضایی با انواع رو به افزایش جرایم و تخلفات به ویژه جرایم اقتصادی، در یک کلمه 

تالش فوری و مقتدرانه برای تغییر وضعیت در این حوزه است. 
رهبر معظم انقالب در بخش ابتدایی حکم انتصاب ششمین قاضی القضات جمهوری 
اســالمی این چنین تصریح و تأکید کرده اند: »آغاز دهه پنجم انقالب و گذشــت چهل 
ســال از تشکیل دادگســتري مبتني بر فقه و حقوق اسالمي، ایجاب مي کند که با تکیه 
بر تجربه ها و دســتاوردها و رهنمودهاي انباشته در این نصاب زماني، تحّولي متناسب با 
نیازها و پیشرفت ها و تنگناها در قوه  قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نََفسي تازه 
و انگیــزه ا ي مضاعف و نظم و تدبیري حکمت آمیز، دوران جدیدي را که زیبنده  گام دوم 

انقالب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.«
بی شــک آقای رئیسی که بیشتر دوران خدمت خودشان در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران را در دستگاه قضا مشغول بوده و غالب مناصب کالن مدیریتی این قوه را 
تجربه کرده و از نزدیک با چالش ها و آسیب های این قوه تأثیرگذار آشنایی دارد، متوجه 
نیازها و اولویت های امروز جامعه ایران بوده و هســتند و شــاهد مثالش هم تأیید »سند 
تحول قضایي« پیشنهادي وی از سوی رهبر حکیم انقالب اسالمی با هشت توصیه مؤکد 
و مهم است؛ اما تحول مورد انتظار رهبری و مردم در این حکم به مثابه کلید همه قفل ها 
و موتور محرکه گشــاینده مشــکالت امروز و امیدبخش روشــنایی فردا باید واجد چند 

ویژگی اساسی باشد:
1 ـ متناسب با نیازها و اولویت های زندگی مردم باشد، بنابراین الزم است در پرتو یک 
مطالعه شناختی جدی در وهله اول آسیب ها فهرست شود و در مرتبه بعد راه حل قاطعانه 
آنها با هدف عدالت گستری در زندگی مردم در دستور کار مجموعه قضایی کشور قرار گیرد.
2 ـ دمیدن نََفس تازه در یک مجموعه الزاماتی دارد که مهم ترین آنها تحول و دگرگونی 
ولو جزئی و البته کارگشــا در برخی ارکان و ســاختارهای قوه قضائیه، قوانین قضایی و 
ملزم سازی قوای دیگر از جمله اجرایی برای تقویت زمینه های بازدارنده و پیشگیرانه است 
که بســترهای عدالت در دســتگاه قضا و دادرسی سریع و سهل در کار قضایی و حقوقی 

مردم نسبت به گذشته را فراهم می کند. 
3 ـ این حرکت تحولی شایسته گام دوم انقالب باشد و با عزمی تازه و انقالبی همانند 
کارهای مفیدی که در حوزه مدیریتی و زیربنایی آستان قدس رضوی در عرض سه سال 

صورت گرفت، رقم بخورد. 
۴ـ آقای رئیسی نباید سرمایه اعتماد رهبری و مردم و جریان های مختلف سیاسی را 
برای بازگرداندن بخشی از اعتماد خدشه دار شده مردم به دستگاه قضا از دست بدهد. امروز 
به دلیل مشکالتی که دشمن در حوزه اقتصادی تحمیل می کند، سخت به این اعتمادزایی 

در ساحت برخورد شفاف، عادالنه، قاطعانه، سریع و سهل نیازمندیم.      

ســرور گرامی حضرت آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی 
)دامت توفیقاته(

بعــد التحیه و الســالم انتصــاب شایســته جناب عالی از 
ســوی رهبر فرزانه انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی امام 
خامنه ای)مدظله العالی(، به سمت ریاست قوه قضائیه را تبریک 

عرض می نمایم.
این انتصاب امیدهای فراوانی در جامعه اســالمی و انقالبی 
بــه ویژه در میان نیروهای انقالبی کشــور پدید آورده اســت. 
انتظار بحق مردم از جناب عالی که دارای سابقه ای درخشان در 
دوران چهل ساله انقالب اسالمی با ویژگی هایی همچون تدیّن، 
والیتمداری، انقالبی، مجاهدت و مردمی بودن هســتید، همان 
تحول اساســی مورد مطالبه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 

در قوه قضائیه است. 
از مطالبات مردم به ویژه نیروهای مدافع انقالب و ارزش ها، 
اجرایی کردن فرمان حیات بخش هشت ماده ای صادره از سوی 

رهبر فرزانه انقالب در ســال 138۰ 
و برخورد قاطع بر اســاس موازین و 
احکام شرعی و اسالمی می باشد. اگر 
آن فرمان عدالت گســتر و فسادستیز 
برگرفته از اندیشه های پاک و حکومت 
عدل علوی در پرتو مدیریت جهادی 
و روحیــه انقالبی با اهتمام ســران 
قوای ســه گانه و دســتگاه های تحت 
امر، جدی تر گرفته و اجرایی می شد؛ 
امروز، دشــمن موفق به سیاه نمایی و 
پاشیدن بذر یأس و ناامیدی در میان 

آحاد جامعه نبود.
اکنون شــما در آغازین ســال گام دوم انقالب اسالمی، در 
جایگاهــی توفیق افتخــار خدمت پیدا کرده ایــد که جایگاهی 
گره گشا و نقش آفرین در شتاب بخشی به حرکت انقالب اسالمی 
است. تمامی امور مهم و مرتبط با این جایگاه به اقتضای شرایط، 

در بندهای هشــت گانه حکم انتصاب 
جناب عالی که حکمی امیدآفرین است؛ 
به تصریح مــورد عنایت مقام عظمای 
والیت قرار گرفته است. از کارهای مهم 
و مورد تأکید ولی امرمان در بیانیه گام 
دوم انقالب، جهــادی همه جانبه برای 
ایجاد امید در جامعه نســبت به آینده 
درخشــان ایران اسالمی است. این امر 
را باید جدی گرفت؛ چرا که در مقطع 
استکبار شکست خورده  کنونی، جبهه 
در چهل سال گذشته، تمام توان خود 
را با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی هوشمند، با هدف ایجاد 
بدبینی نسبت به جریان انقالب، بی اعتمادی نسبت به مسئولین 
نظام و ناامیدی نسبت به آینده در میان آحاد جامعه و خصوصاً 
جوانان عزیز کشــورمان به کار گرفته است. بنابراین کلید اصلی 
برای عبور از این شرایط و غلبه بر جنگ ترکیبی دشمن، ایجاد 

و تقویت امید در جامعه است.
از اساسی ترین راهبردها برای حاکم ساختن فضای امید و 
نشــاط انقالبی در جامعه حسب اقتضائات فعلی، مبارزه جدی، 
فراگیر و بدون هیچ نوع مالحظه با فســاد و مفسدین در تمامی 

حوزه ها و سطوح است.
امید اســت با تحول اساســی در دســتگاه قضا با رویکرد 
عدالت گســتری به معنای دقیق کلمه و در تراز گام دوم انقالب 
اسالمی، موجبات خشنودی رهبر عزیزتر از جان مان و مردم صبور 

و نجیب کشورمان را فراهم سازید.
اینجانب ضمن آرزوی موفقیــت و برخورداری از تأییدات 
الهی برای جناب عالی و تمامی همکاران محترم در قوه قضائیه، 
به نمایندگی از ســپاه پاسداران انقالب اسالمی و سازمان بسیج 
مستضعفین آمادگی هر گونه همکاری الزم در چارچوب قانون و 
تدابیر فرماندهی معظم کل قوا)مدظله العالی( را اعالم می نمایم.
عبداهلل حاجی صادقی
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی

جهات تحول شمیم نََفس تازه

پیام تبریک  حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی  به آیت اهلل رئیسی

سپاه و بسیج آماده همکاری با دستگاه قضا است

مالحظه این و آن!

یادداشت

در ســال 59 آقای سیدحسین خمینی نوه 
امام )فرزند آقا مصطفی( در مشهد به نفع بنی صدر 
سخنرانی می کند. مردم به وی حمله می کنند که 
او را بزنند و ایشان که مسلح بوده، دست به سالح 
کمری اش می برد، بچه های کمیته جلوی او را می گیرند و از همانجا مسئوالن کمیته با 
دفتر امام تماس می گیرند. به امام پیام داده می شود که آقای سیدحسین خمینی نوه 
شــما در مشهد از بنی صدر دفاع کرده، مردم به او هجوم آورده اند و او دست به اسلحه 
برده، ما چه کار کنیم؟ امام به مرحوم آیت اهلل اشراقی می فرمایند که به مسئوالن کمیته 
مشهد پیام دهید که سیدحسین خمینی تحت الحفظ به تهران اعزام شود و اگر دست به 
سالحش برد، او را با تیر بزنند.  این رفتار فقط در انقالب اسالمی دیده شده است، رهبر 
بزرگ انقالب در واکنش به انحرافی که در خانواده فرزند شهیدش صورت گرفته ساکت 
نمی نشیند و محکم موضع می گیرد؛ چه بسا اگر آیین رفتار انقالبی امام با خانواده خود 

نبود، اکنون در وضعیت دیگری قرار داشتیم.
 از ابتدای انقالب در زمینه عدالت و رفتارهای انقالبی فراز و نشیب هایی داشته ایم، 
اما دســتاوردهای مبارزه در راه ایفای عدالت با هیچ دوره ای از کشور و دیگر انقالب ها 
قابل مقایســه نیست و به همین دلیل اســت که رهبر معظم انقالب در حکم انتصاب 
رئیس جدید قوه قضائیه می فرمایند: »در برخورد قضایی مالحظه  این و آن را نکنید.«

در سال های گذشته پرونده های خوبی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به نتیجه 
رسیده است، اما مردم همچنان نسبت به اجرای کامل عدالت دارای سؤال و شبهه اند. 
در برخی از دادگاه ها دیده شــده اســت که برخی از متهمان منســوب به مسئوالن با 
بادیگارد مخصوص  به دادگاه می آیند که قاضی را مرعوب کنند و برخی دیگر با تهدید 
دستگاه قضایی در صددند نظام را از عواقب محاکمه به تردید بیندازند، اما حقیقت آن 
است که هر جایی که انقالب اسالمی در اسارت افراد، ظالمان و زورگوها نمانده است، 
پیروزی های شیرینی به دست آورده است که هنوز در افکار عمومی زبانزد است. آنچه 
سبب می شود دستگاه قضایی وارد مالحظات شود، ناشی از وجود فساد در درون دستگاه 
قضایی اســت، اگر قوه قضائیه در ابتدای امر بتواند خلوص سازی را در دستور کار خود 
قرار دهد و از همان آغاز کار با جریان های فاسد در این قوه محکم و قوی مقابله کند،  
می توانــد راه آینده انقالب قضایی را برای خود هموار کند و هزینه اقدامات خود را در 

مقابله با فساد کاهش دهد.
نکته پایانی اینکه، انتخاب آقای رئیسی به این امر خطیر پس از یک رقابت انتخاباتی 
ســنگین با جریانی که قدرت رســانه ای قوی در پس آن قرار داشت و امروز به نوعی از 
وی در رأس دستگاه عدالت استقبال می کنند،  نکته امیدوارکننده و سرمایه ای است که 
 می تواند در افزایش سرمایه اجتماعی و قوه قضائیه و نظام از آن بهره مند شد. اما آنچه 
امروز همگان از آقای رئیسی در این مسیر انتظار دارند، عمل انقالبی به فرموده های امام 
خامنه ای و عدم مالحظه قدرت، ثروت و وابستگی به جریان های سیاسی و حتی مارک 
انقالبگری افراد بی لیاقتی اســت که انقالب را فرصتی برای ثروت اندوزی و قدرت طلبی 

خود قرار داده اند.

  حســین معیني / از مدتــي قبل در حالي که هنــوز چند ماهي تا پایان دوره ریاســت آیت اهلل 
آملي الریجاني بر دستگاه قضا باقي مانده بود، اخباري از معرفي گزینه اي جدي براي ریاست قوه قضائیه به 
گوش رســید. نام حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسي از جمله نام هایي بود که با گذشت زمان به 

عنوان گزینه اصلی مطرح شد.
 در روزهاي گذشــته نویســندگان هر یک از منظري درباره قاضي القضــات جدید بحث کردند. نکته 
تأمل برانگیز در این میان آن است که به جز معاندان و زخم خوردگان از نظام اسالمي و کساني که دشمني و 
کینه آنان نسبت به همه مسئوالن نظام اسالمي آشکار است، بیشتر گروه هاي سیاسي و کارشناسان حقوقي 
از این انتخاب جدید استقبال کردند. برای نمونه، آقاي موسوي تبریزي، دبیر کل مجمع محققین و مدرسین 
درباره انتصاب آقاي رئیســي گفته اســت: »من تا اآلن چیز بدي از آقاي رئیسي ندیده ام. رفتارش هم در آن 

زمان با مردم مالیم بود و اصاًل روحیه خشني نداشت.«
 محمدرضــا خبــاز نیــز مي گوید: »خداوند متعال را سپاســگزاریم که شــرایطي بــراي قوه قضائیه 
ایجاد شــد تا براي نخســتین بار در طول ۴۰ ســال پس از پیروزي انقالب اســالمي، شــخصیتي از بدنه 
ایــن قــوه به ریاســت آن برســد.« حقوق دان هــاي نزدیک به اصالح طلبــان همچون نعمــت احمدي و 
 بهمن کشــاورز نیز از اینکه فردي آشــنا به دســتگاه قضایي در ایــن جایگاه قرار گرفتــه، اظهار رضایت 

کرده اند.
واقعیت آن است که کارنامه آقاي رئیسي و مشي و مرام وي در طول چهار دهه اخیر به خوبي از حرکت 
در مسیر انصاف و اعتدال و حق مداري حکایت دارد، وي نه یک چهره سیاسي تندرو؛ بلکه قاضي عادل و با 
اخالقي است که در این میدان کارنامه مثبت و درخشانی دارد. در مناظرات انتخاباتي سال 1396 نیز آنگاه 

که وي در قامت نامزد جریان اصولگرا حاضر شد، اصل را بر رعایت اخالق و انصاف گذاشت، به گونه ای که در 
برابر هجمه سنگین بداخالقي ها و اتهام زني هاي رقیب سیاسي که از اقبال مردمي وي نگران شده بود، حاضر 
نشد در جایگاه تقابل به مثل برآید و از طرح بسیاري از حرف ها و حدیث ها که شاید به ظاهر امر مي توانست 
 در تضعیف رقیب و کسب رأي براي وي مؤثر باشد، پرهیز کرد و اخالق مداري را بر کسب قدرت به هر طریق

 ترجیح داد! هرچند این مشي حتي بخشي از هواداران وي را نیز در آن مقطع حساس و پرهیجان دل آزرده 
کرد، اما همان مشــي اخالقي ایشــان در مناظرات، امروز به سرمایه ارزشمند آقاي رئیسي براي موفقیت در 
جایگاه قاضي القضاتي تبدیل شده و حتي رقباي سیاسي وي را نیز به تحسین و حمایت واداشته است. امید 
که همین مشي و مرام در جایگاه قضاوت نیز استمرار و ارتقا یابد و در خدمت تحقق بیشتر عدالت و ریشه کن 

کردن فساد از جامعه اسالمي بینجامد.

استقبال از ابراهیم

  محسن فخری/ »ســه خصوصیت دارد که هیچ 
یک از رؤسای قوه از ابتدای انقالب تاکنون نداشتند. اولین 
خصوصیت این است که حقوق خصوصی خواندند، چهل سال 
در قوه قضائیه بوده اند، به همه مســائل آشنا هستند و همه 
آدم ها را نیز می شناسند و کسی نمی تواند ایشان را اداره کند؛ 
بلکه ایشان هستند که همه را اداره خواهند کرد و سومین 
مزیت وی پاکدســتی او است؛ هیچ کسی حتی از دشمنان 
آقای رئیسی شــائبه ای در خصوص مسائل مالی و اخالقی 
وی مطــرح نکردند و نمی کنند.« این روایت ســیدمحمود 
علیزاده طباطبایی از وکالی مشهور درباره سیدابراهیم رئیسی 
اســت که با حکم رهبر معظم انقالب بر کرسی ریاست قوه 
قضایی نشســته است، اما آقای رئیسی چگونه به این مرتبه 
رسیده است که همه به تسلط او بر مسائل قوه قضائیه تأکید 
و اذعان دارند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش باید به سوابق  
مدیریتی آقای رئیسی نگاهی داشته باشیم. او که مدیریت را 
از شهید بهشتی آموخته است و از شاگردان در دوره تربیتی 

شهید بهشــتی در راستای کادرسازی برای تأمین نیازهای 
مدیریتی نظام اســالمی است، ســال 1359 در شهرستان 
کرج با کســوت دادیار به قوه قضائیه وارد شــد، که همین 
مطلع حضور آقای رئیســی روشن می کند او از پایین ترین 
جایگاه ها در دستگاه قضا کار خود را آغاز کرده است و طی 
یک فرایند منطقی و مطلوب اکنون به ریاست این دستگاه 
منصوب شــده است. عمل موفق او در سمت دادیار موجب 
شد به فاصله کوتاهی شهید آیت اهلل قدوسی طی حکمی به 
سمت دادســتان کرج منصوب شود، انتصابی که به سامان 
یافتن وضعیت پیچیده این شــهر، در سال 1361 همزمان 
با دادستانی کرج مســئولیت دادستانی شهر همدان را نیز 
عهده دار شود و چندی بعد به عنوان دادستان استان همدان 
معرفی شــد و سه سال در این مسند حضور داشت؛ اما این 
پایان روند رو به رشد این چهره انقالبی نبود و در سال 136۴ 
وی به عنوان جانشین دادستان انقالب تهران منصوب شد. 
آقای رئیسی در این کسوت با عملکرد تحسین برانگیز خود 

توانست توجه حضرت امام خمینی)ره( را جلب کند و در پی 
آن  احکام ویژه و مســتقیمی را برای رسیدگی به مشکالت 
اجتماعی در برخی اســتان ها، از جمله لرستان، کرمانشاه و 

سمنان از بنیانگذار انقالب اسالمی دریافت کرد.
حضور در سمت دادســتان تهران به مدت پنج سال، 
حضور در ریاست سازمان بازرسی کل کشور تا سال 1383 
که افزایش نظارت بر دستگاه های اداری  از نتایج آن حضور 
اســت، حضور ده ساله در مســند معاون اول قوه قضائیه، 
انتخاب به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت از سوی رهبر 
معظم انقالب تا به امروز و اکنون ریاست قوه قضائیه با حکم 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای که این سابقه افزون برآنکه 
نشان دهنده اشراف کامل او بر موضوعات و شرایط دستگاه 
قضا است، نشان می دهد او مورد تأیید و وثوق و اعتماد امام 
خمینی)ره(، رهبر حکیم انقالب اسالمی و آیت اهلل قدوسی 
بوده اند که این خود نقطه ای درخشان در کارنامه آقای رئیسی 

به حساب می آید.

انتصاب  معصومی/  اکبر    
رئیس جدید قوه قضائیه با استقبال 
مــردم و همه طیف هــای مختلف 
سیاسی در کشور مواجه شد. انتصاب 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی که در 
انتخابات ریاست جمهوری در طیف 
مقابل آقای روحانی قرار داشــت، 
حتی مــورد اســتقبال و تمجید 
دولتی ها نیز قرار گرفته اســت. در 
این میان، برخی جریان ها و افرادی 
که بیرون از کشــور تغذیه فکری 
می شــوند، بالفاصله پس از معرفی 
رئیسی شروع به شبهه افکنی نسبت 
به ریاســت جدید قــوه قضائیه در 
فضای مجازی کردند. شبهه مطرح 
شــده این بود که بر اساس قانون، 
رئیس قوه قضائیه باید فردی مجتهد 
باشــد. بنابراین اگر آقای رئیســی 
مجتهد بود، رهبــر معظم انقالب 
در حکم انتصاب مســئولیت وی، 
به جای حجت االســالم، از آیت اهلل 
استفاده می کردند. در پاسخ به این 

پرسش باید گفت: 
1ـ مجتهد شــدن بــا اعطاي 
قبیــل  از  حــوزوي  عناویــن 
حجت االسالم یا آیت اهلل و غیره به 
دست نمي آید؛ بلکه توانایي علمي 
و نفســاني اســت که با تحصیل و 
مطالعه و تحقیق، شخص مجتهد به 
آن مي رسد و ملکه اجتهاد برایش 
پیدا مي شود. بنابراین بی شک آقای 
رئیسی که مدرک سطح چهار فقه و 
اصول از حوزه علمیه دارد، به مرحله 
اجتهاد رســیده است. ضمن اینکه 
شرط شورای نگهبان برای پذیرفته 
شدن در انتخابات خبرگان رهبری 
اجتهاد است که آقای رئیسی از نظر 

این شورا مجتهد است.
2ـ حضرت امــام خمینی)ره( در 
متن حکم خود به شــهید بهشــتی و 
موسوی اردبیلی از عنوان حجت االسالم 
والمسلمین استفاده کردند. رهبر معظم 
انقالب اســالمی نیــز در حکم انتصاب 
دوره اول ریاست آیت اهلل آملی الریجانی 
عنوان حجت االســالم والمسلمین را به 
کار بردند. بنابراین خطاب کردن ریاست 
جدید قوه قضائیه به عنوان حجت االسالم 
والمسلمین هیچ  منافاتی با مجتهد بودن 

وی ندارد.
3ـ نکتــه  مهــم اینکــه؛ در 
عناوینــی که در حوزه هــا به کار 
گرفتــه می شــود، ظرافت خاصی 
وجود دارد. الف  ـ ثقة االســالم برای 
طالبی به کار مــی رود که در حد 
مقدمــات و مقداری از فقه و اصول 
خوانده اند. ب ـ حجت  االسالم برای 
طالبی استفاده می شود که معموالً 
پس از پایان دروس معمول 1۰ سال 
حوزه در کالس هــای درس خارج 
شرکت می کنند. ج ـ حجت االسالم 
والمســلمین برای طالبــی به کار 
می رود کــه به اجتهــاد متجّزی 
رسیده اند. د ـ آیت اهلل به مجتهدانی 
گفته می شود که توانایی افتاء دارند. 
ه ـ آیت اهلل العظمی برای مراجع تقلید 
بــه کار می رود. لذا بــه کار بردن 
لفظ حجت  االســالم والمســلمین 
به نوعی تأییــد مجتهد بودن فرد 
اســت؛ نکته ای که شبهه افکنان به 
آن دقت نکرده بودند. ضمن اینکه 
تأیید مراتب علمی و فقهی در نگاه 
مکتب شیعه هماره به عرف جامعه 
و گواهی علمــا و مجتهدین دیگر 
واگذار شده اســت. بنابراین ایجاد 
شــائبه در روزهــای اول انتصاب 
آقای رئیسی به سمت ریاست قوه 
قضائیه، نشان از مسیر سخت وی در 
برخورد با مفاسد و تبهکاران دارد؛ 
مسیری که از اواخر ریاست آیت اهلل 
آملی الریجانی شروع شده است و با 
آمدن ریاســت جدید پرتوان ادامه 

خواهد یافت. ان شاءاهلل

ششمین قاضی القضاتحاشیه های یک انتصاب!

فتح اهلل پریشان
کارشناس سیاسی

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

فرهاد مهدوی
کارشناس سیاسی



 محمد ایمانی: بنا بر ادعای گردانندگان فراکسیون امید، این فراکسیون 
بیش از 13۰ عضو دارد. اما در تصاویر مالقات با یکی از سران فتنه، حدود 
چهل نفر حضور دارند. چرا؟! علت اینکه قریب 8۰، 9۰ نفر و از جمله پزشــکیان 
حاضر نشــده اند به دیدار خاتمی بروند، چیســت؟ علت اینکه خبری از اظهارات 
طرفین منتشر نشد، چیست؟ حرف های رّد و بدل شده، توأم با تلخی و گالیه و 
اعتراض به یکدیگر بوده؟! مفهوم انتشار تصاویر صامت و بدون صوت و خبر چیست؟
 جلیل محبی: اولین انتظار از آقای رئیسی این است که یک الیحه 
دوفوریتی برای جرم انگاری رانت خواری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی 
و بستگان درجه یک مجلس ارائه دهد. ایران تنها کشوری است که رانت خواری 

در آن جرم نیست.
 عزت اهلل ضرغامی: کارزار بزرگ دنیای امروز، جنگ رســانه است و 
نه جنگ نظامی. دشــمن حمله  نظامی نخواهد کرد، ولی در باالترین 
استعداد سخت و نرم، در عرصه  جنگ تبلیغی و عملیات روانی بسیج شده است. 
اصحاب رسانه، اندیشمندان و کنشگران سیاسی می دانند که زمین بازی دشمن 

در این حوزه گسترده تر از همیشه است.
 حجــت اهلل عبدالملکی: ســه دلیل بحران تورم ســال جاری :1ـ 
دالریزه بودن اقتصاد ایران به لطف مدیران اقتصادی کشــور و برخی 
اقتصادخوانده های غرب. 2ـ شــرطی شدن اقتصاد کشور نسبت به خبر تحریم، 
برجام. 3ـ خلق نقدینگی سرســام آور که هر ســه اینها محصول تخلف از اقتصاد 

مقاومتی است.
 قاسم سلیمانی: شهید همــت سوار بر موتور ـ نه سوار بر بنز ضد گلوله ـ به 
صورت ناشناس به شهادت رسید و تا ساعت ها کسی نمی دانست او همت است...

  حسین عبداللهی فر/ با معرفی حجت االسالم رئیسی برای ِکسوت ریاست دستگاه قضایی 
کشور خیال برخی سیاسیون از ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی آسوده شد؛ اما این رویداد نه تنها 
از روند کاندیداتراشی برای 1۴۰۰ نکاست؛ بلکه به فهرست نام هایی چون علی الریجانی، عزت اهلل 
ضرغامی، عارف، جهانگیری، قالیباف و... اســامی چهره هــای دیگری مانند علی مطهری، مهرداد 

بذرپاش و محمدجواد آذری جهرمی را هم افزود. 
بــا عنایــت به زمان زیادی که تا انتخابات 1۴۰۰ وجود دارد و انتخابات ســال آینده مجلس 
شــورای اســالمی نیز می تواند تأثیر زیادی بر آن داشته باشد، باید هدف گمانه زنی های افراطی از 
نامزدهای ریاســت جمهوری آینده را در اهدافی فراتر از انتخابات جســت وجو کرد که در ادامه به 

برخی از آنها اشاره می شود: 
1ـ زمینه ســازی در افکار عمومی به منظور القای پیام منفی؛ در این زمینه می توان به اقدام 
روزنامه ای اشــاره کرد که هفته گذشــته نظر مدیر مســئول روزنامه جمهوری اسالمی را درباره 

کاندیداتــوری علی مطهری 
جویا می شود که وی در پاسخ 
چنین اظهار می دارد: »امثال 
آقــای مطهری بــه درد این 
کارهــای مدیریتی و اجرایی 
نمی خورند. ان شاءاهلل که یک 
آدم قوی و مدیر مناسب برای 

کارهای اجرایی بیاید.«
بــا  نامزدتراشــی  2ـ 
اسامی افراد فرعی به منظور 
برجسته ســازی نامزد اصلی؛ 

در این زمینه می توان به  اقدام روزنامه »آفتاب یزد« در شماره )1397/12/12( اشاره کرد که در 
معرفی آذری جهرمی به عنوان نامزد جریان اعتدال می نویسد: »تعامل خوب آذری جهرمی با مردم، 
جوانی او، اظهاراتش درباره فساد، ارائه چهره ای متفاوت از خود و اثبات اینکه شخصی به  روز و آشنا 
به تکنولوژی، جوانان و مشکالت و مصائب مردم است، باعث شده تا اعتدالیون توجه ویژه ای به او 
داشته باشند و وی را به عنوان یکی از بهترین گزینه های خود برای انتخابات 1۴۰۰ مطرح کنند.«

3ـ اعالم حمایت از یک نامزد به نفع نامزدهای دیگر؛ مانند اقدامی که همین روزنامه درباره 
وزیر جوان کابینه انجام داده و در ادامه می نویســد: »بــه ویژه آنکه اصالح طلبان نیز با علم به رد 
صالحیت گزینه های اصلی شان و پا به عرصه نگذاشتن عارف و جهانگیری از سوی مردم، مطمئناً 
از میان گزینه های ائتالفی آذری جهرمی را به سایر اشخاص، مانند علی الریجانی ترجیح می دهند 
و ایــن می تواند به معنای مقدمه چینــی اعتدالیون و اصالح طلبان برای ائتالف روی آذری جهرمی 
باشــد. به ویژه آنکه آذری جهرمی نیز گزینه ای به شمار می آید که تاکنون مورد آزمون مردم قرار 

نگرفته و این نکته مثبتی است.«
۴ـ تخریب ضمنی چهره نامزدهای رقیب؛ برای نمونه می توان به نحوه پردازش همین روزنامه 
درباره بذرپاش اشــاره کرد که در معرفی وی می نویســد: »جوان پر سر و صدای اصولگرا و یادگار 
روزهای احمدی نژاد که روزی روزگاری در وطن امروز در مخالفت با دولت یازدهم سردمدار رسانه های 
جریان راســت بود و برای انتقاد تند از روحانی از هیچ کوششی دریغ نمی کرد و گاهی انتقادهای 
به خود را نمی پذیرفت. زمانی که در انتخابات سال 96 به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نام نویسی 
کرد، معلوم شــد اگر او واقعاً هم قرار نباشد رقیب روحانی در آن سال باشد، اما برای آینده خود و 

اصولگرایان خواب و خیال بسیار دیده است.«
5ـ صرف نظر از اهداف مورد اشــاره یا مقاصد دیگری که ممکن اســت از پروژه نامزدتراشی 
در دســتور کار جریان های سیاســی باشد؛ اما یک سری پیامدهای ناخواسته در این میان را نباید 
از ذهن دور داشــت که افزون بر تحت تأثیر قرار دادن فضای رسانه ای و سیاسی کشور می تواند با 
تحریک سازی بسیاری از چهره های جوان جویای نام زمینه را برای بروز برخی رفتارهای نامتعارف 

رقابتی فراهم کند. 
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   حسن خدادی/ یکی از الزامات اساسی و بنیادین به منظور تحقق بیانیه گام 
دوم انقالب، »مدیریت جهادی« اســت. مدیریت جهادی به  مثابه یکی از شاخصه های 
مدیریت انقالبی، با کار و تالش مضاعف مدیران همراه است: »به  رغم همه  این مشکالت 
طاقت فرسا، جمهوری اسالمی روزبه روز گام های بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. این 
چهل ســال، شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت های شگفت آور در 
ایران اسالمی است. عظمت پیشرفت های چهل  ساله  ملّت ایران آنگاه به درستی دیده 
می شود که این مّدت، با مّدت های مشابه در انقالب های بزرگی همچون انقالب فرانسه 
و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه شود. مدیریت های جهادی الهام گرفته از 
ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل »ما می توانیم« که امام بزرگوار به همه  ما آموخت، ایران 
را به عزت و پیشرفت در همه  عرصه ها رسانید.«)بیانیه گام دوم انقالب، 1397/11/22(

مدیریت جهادی به  جای »مدیریت پشت میزنشینی« بر حضور همه جانبه و فعال 
در بخش های زیرمجموعه یک مدیریت تأکید دارد.

مدیریت جهادی و اقدام انقالبی نه  تنها با توکل بر خدا و نیت الهی کار می کند؛ 
بلکه جدیت و خستگی ناپذیری را جزء الینفک مدیریت می داند. بنابراین، به  طور کلی 
مدیریت جهادی ورای یک مکتب یا نظریه مدیریتی، حاصل جمع مکاتب و نظریه های 
مدیریتی و ارزش های الهی است. در مدیریت جهادی، همه معیارهای کارایی و اثربخشی 
موردنظر مکاتب مدیریت مورد توجه بوده و افزون بر آنها، نظام ارزشی اسالم در حد و 
اندازه واژه مقدس جهاد، در محوریت و مرکزیت برنامه ها و اقدامات مدیران، مدیریت ها 

و سازمان ها قرار می گیرد.
رهبــر معظم انقالب، که خود پرچم دار »مدیریت جهادی« بوده و شــاخصه های 
آن را نه  فقط در قول، بلکه در عمل نیز نشــان داده اســت، در مناسبت های گوناگون 
ویژگی های این نوع مدیریت را تبیین کرده و مدیران و مسئوالن نظام را به رعایت اصول 
و شاخصه های آن دعوت کرده اند. آثار و برکات »مدیریت جهادی« و ضرورت به کارگیری 
بایدها و نبایدهای این نوع مدیریت چنان است که رهبر فرزانه انقالب اسالمی آن را از 
شاخصه های مسئولیت در نظام اسالمی دانسته  و این شیوه را به  منزله نقشه راه برای 

حل مشکالت کشور مطرح می کنند.
بنا به سخنان معظم له، »مدیریت جهادی« پیچیده تر کردن امور یا ریاضت اقتصادی 
نیست؛ بلکه هدف از این نوع مدیریت، دستیابی به بهترین و بیشترین بازدهی با کمترین 
هزینه هاست که از طریق به کارگیری تدبیر، تجربه و دانش همراه با پایداری بر اصول و 
ارزش های دینی و انقالبی حاصل می شود. ایشان مهم ترین ویژگی مدیریت جهادی را 
کار و تالش می دانند و می فرمایند: »در زمینه  خدمت، کار را باید جهادی کرد؛ جهادی 
به معنای بی قانونی نیســت. دوستانی که ما ســال ها با خیلی از شماها کار کردیم ـ با 
بسیاری از شما برادرها در زمینه های مختلف همکاری داشتیم ـ می دانید روحیه  من را، 
من آدم دعوت کننده  به بی قانونی نیستم؛ به شّدت ضّد این بی قانونی هستم، اّما معتقدم 
در همان چارچوب قانون، دو جور می شــود کار کرد: یک کار، کار مرســوم اداری، یک 
کار، کار جهادی. کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک را بزرگ ندیدن، 
آرمان ها را فراموش نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق به کار؛ این کار جهادی است. 

کار را باید جهادی انجام داد تا ان شاءاهلل خدمت به خوبی انجام بگیرد.«)1392/6/6(
برخالف مدیران و مسئوالنی که تحریم های خارجی و حتی در مقاطعی تهدیدات 
لفظی دشــمن را قدری جدی فرض می کنند و امکان هرگونه مقاومت را از خود سلب 
می کردنــد، مدیریت جهــادی و نمونه های بارز آن در طول تاریخ جمهوری اســالمی 
ایران سخت ترین موانع خارجی و داخلی، همچون جنگ، تحریم و تهدید را پشت سر 
گذاشته اند. »اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر علم و 
درایت حاکم باشد، مشکالت کشور، در شرایط کنونِی فشارهای خباثت آمیِز قدرت های 
جهانی و در شــرایط دیگر، قابل حل اســت و کشــور حرکت رو به  جلو را ادامه خواهد 

داد.«)1392/1۰/23(

جایگاه مدیریت جهادی در تحقق گام دوم انقالب

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مسئله لوایح مربوط به FATF گفت: سؤال اصلی این است که اگر FATF را بپذیریم، شرایط بهتر می شود 
یا بدتر؟ من می گویم اگر نپذیریم شرایط بهتر می شود؛ چرا که اگر بپذیریم باید اطالعات بدهیم و همه مجاری دور زدن تحریم را باید افشا کنیم، زیرا در »پالرمو« 

کتمان اطالعات به بهانه رازداری بانکی جرم تلقی می شود. عده ای می گویند ما نان مان را می خواهیم، اما جواب ما این است که نان شما را آجر می کنند.

 FATF را بپذیریم 
شرایط بدتر می شود

ایران دیگر مهمان به حساب نمی آید
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تهدید کرده است، این رژیم نفتکش هایی 

که نفت ایران را حمل می کنند، هدف قرار خواهد داد. 
خبرگزاری »اســپوتنیک« درباره این تهدید نتانیاهو نوشت: اگر اسرائیلی ها در سوریه 
حمالتــی را انجــام داده اند و تا به حال پاســخی دریافت نکرده اند، به ایــن دلیل بوده که 
ایرانی ها در ســوریه مهمان هســتند و این ارتش و دولت ســوریه هســتند که باید زمان 
مناســب برای پاســخگویی به اســرائیل را تعیین کنند؛ اما ظاهراً این ماجرا ســبب شده 
 اســت اســرائیل به خود غره شــود و نتانیاهو تصور کند هر کاری دلش بخواهد می تواند

 انجام بدهد.
ایــران دیگــر در آب هــای بین المللی مهمان به حســاب نمی آید تــا بخواهد منتظر 
تصمیــم صاحبخانه باشــد که کی و چگونــه می خواهد از خانه خود دفــاع کند. در واقع 
ایران در این آب ها صاحب اختیار اســت. آن وقت اســت که دیگر شــاید هیچ نفت کشــی 
نتواند حتی یک لیتر ســوخت به ســمت ســرزمین های اشغالی فلســطین منتقل کند و 
در کل آب هــای بین المللی احتمال آن وجود داشــته باشــد که هر کشــتی ای که پرچم 
اســرائیل را حمل می کند، غرق شــود. این ماجرا ممکن اســت به دریاها ختم نشــود و 
 حتی ســبب شــود ایرانی ها در جاهای دیگر که خیلی دردش برای اســرائیل زیادتر است،

 پاسخ دهند. 
بدیهی اســت، آقای نتانیاهو هم به خوبی از چنین ماجرایی مطلع است و اگر این گونه 
نبود آمریکایی ها که خیلی قلدرتر از اسرائیل هستند، دست به چنین اقدامی می زدند، چه 
رســد به اسرائیل. این ســخنان آقای نتانیاهو بیش از اینکه تهدیدات واقعی به حساب آید، 

نوعی شانتاژهای تبلیغاتی هستند.

   مهدي ســعیدي/ انتخاب شعار سال از سوی رهبر معظم انقالب اسالمي تعیین جهت گیري و 
اولویتي اســت که مي تواند کشــور را در مسیر صحیح پیشرفت خود در طول یک سال قرار دهد. دقت در 
نامگذاري  سال های گذشته، این حقیقت را آشکار می کند که این امر با تدبیر و حکمت حداکثري انتخاب 
شده و متناسب با وضعیت داخلي و خارجي و ضرورت ها و اولویت هاي نظام جمهوري اسالمي تنظیم شده 
اســت. حقیقتي که با تأییدات اجماع فحول و نخبگان کشور همراه بوده است. در طول سال هاي اخیر نیز 
که مسائل عرصه اقتصاد به اولویت جامعه بدل شده، رهبر معظم انقالب اسالمي توجه به یکي از وجوه بر 

زمین مانده و مؤثر این عرصه را برای شعار سال انتخاب کرده اند.
شــعار سال 1397 »حمایت از کاالي ایراني« بود که در عرصه جنگ تمام عیار اقتصادي و در زماني 
که شمشیر تحریم ها با همه توان براي مقابله با جمهوري اسالمي ایران تیز شده بود، در دستور کار نظام 
اســالمي قرار گرفت که البته تحقق این شعار نیازمند هوشمندي و فعال سازي بازیگران متعدد و توجه به 

ابعاد گوناگون آن بود.
تولیدکنندگان  اول  بازیگر 
کاالي ایرانــي بودند که باید در 
این سال با تدابیر حداکثري خود 
در این جهت حرکت مي کردند 
که ضمن کیفیت بخشي، بهترین 
کاال را تولیــد کرده و با بهترین 
نحو و مناســب ترین قیمت به 
بازار مصــرف ارائه کنند تا توان 
رقابت با رقباي خارجي را یافته 
و با بیشترین استقبال از سوي 
مواجه  مشــتریان  و  خریداران 

شوند.
در بعد دوم این مسئوالن بودند که انتظار مي رفت براي حمایت از تولید کاالي داخلي به میدان آمده 
و با همه توان تالش کنند نقش حمایتي خود را به انجام رسانده و موانع تولید را برطرف کنند، در حقیقت، 
این اصل در اقتصاد جهاني مســلم شــده که حمایت از کاالي داخلي هر کشــور بدون حمایت منطقي و 
هدفمند دولت ها ممکن نخواهد بود. حمایتي که تولیدکنندگان داخلي را از یک سو در وادي رانت خواري و 
فساد نینداخته و از دیگر سو امکان رقابت عادالنه با کاالهاي خارجي را فراهم آورد. دیگر وظیفه مسئوالن 
برداشــتن موانعي است که تولید کاالي باکیفیت و با قیمت مناسب را دچار دردسر کرده است. این موانع 
هم در عرصه تقنیني است و هم در حوزه نظارتي و همه در حوزه پشتیباني هاي مالي و... که انتظار مي رفت 

در سال گذشته با تدبیر دولتمردان و نمایندگان مجلس تأمین شده باشد.
بعد ســوم نیز نقش مردم در این عرصه بود که با ترجیح دادن خرید کاالي ایراني بر کاالي مشــابه 
خارجي خودنمایي مي کرد که حاصل آن فروش بیشتر کاالي ایراني است و فهم این نکته که درآمد حاصل 
از این اقدام به رونق بخشي بیشتر تولیدکننده داخلي خواهد انجامید و در نتیجه شاهد ارتقای بیشتر کیفیت 
کاالها و ارتقای دستمزد کارگر ایراني خواهیم بود و در نهایت در کاستن از آمار بیکاري و تقویت اشتغال 

تأثیر مستقیم و تصاعدي خواهد داشت.
بعد چهارم به متولیان امر فرهنگ برمي گیرد که هم شامل مسئوالن فرهنگي و هم نخبگان و مراجع 
اثرگذار عرصه فرهنگ از استادان حوزه و دانشگاه تا رسانه هاي فراگیر و از احزاب و مطبوعات تا سلبریتي ها 
و... می شود. این بخش اثرگذار بر افکار عمومي باید پیشگام تحقق ارزش ها و شعارها بوده و در عمومي سازي 

و فراگیر کردن ارزش ها و فرهنگ سازي در سطح جامعه نقش تاریخی خود را بازي کنند.
اکنون اما در پایان سال قرار گرفته ایم و زمان ارزیابي عملکردها و پاسخگویي متولیان امر فرار رسیده 
است. چه خوب که عملکرد هر یک از بازیگران چهارگانه با منطقي دقیق و برآمده از آمار و ارقام محاسبه 
شده بررسي شود و بخش هاي موفق مورد تشویق و ستایش قرار گرفته و بخش هاي ناموفق پاسخگو بوده و 
با نگاهي آسیب شناسانه علل ناکامي ها احصا شود. بدون نقد و بررسي گذشته و به دست آوردن ضعف ها و 
قوت ها نمي توان براي آینده چشم انداز مشخصي داشت و باید مطمئن بود شعار سال آینده نیز بي نتیجه و 
بي اثر خواهد ماند؛ از این رو زمان بازخواست و مطالبه گري از همه متولیان تحقق شعار سال فرا رسیده است.

شعاِر محقق شده یا بر زمین مانده!

 پادرمیانی برای آمریکا
فعــال  موســویان،  حســین 
اصالح طلب، عضو تیم سابق مذاکرات 
حســن روحانــی و فردی کــه گفته 
می شود اتهام جاسوسی داشته است، 
به تازگی طی یادداشــتی در نشــریه 
میدل ایست آی برای رفع خصومت بین 
ایران و آمریکا راهکار ارائه داده است. 
او می نویسد: »زبان گفت وگوی آمریکا 
با ایران همیشه بر مبنای بی احترامی 
بــوده و حکومت ایــران را »حکومت 
منفور« و »محور شرارت« نامیده است. 
برای قضاوت منصفانه، باید گفت که 
تهران هم عموماً از همین زبان درباره 
آمریکا استفاده کرده و حکومت آمریکا 
را »شــیطان بزرگ« دانســته است. 
واشنگتن و تهران حتی اگر مایلند که 
»دشمنی دائمی« داشته باشند؛ حداقل 
برای احترام به مردم و تاریخ و فرهنگ 
یکدیگر، می توانند از دشنام و توهین 
متقابل پرهیز کنند. آیت اهلل]العظمی[ 
خامنه ای در ســخنرانی اخیر خود به 
طور مشخص اعالم کرد که ایرانیان تا 
زمانی که ایاالت متحده به سیاست های 
خصمانه خود ادامه دهد، شعار »مرگ 
بر آمریکا« را سر خواهند داد. البته وی 
تصریح کرد که منظور این شعار رهبران 

آمریکا هستند و نه ملت آمریکا.«
دروغ تازه

ز  ا  ، ن یــا ر حجا ســعید 
دستگیرشــدگان فتنه 88 به تازگی 
طی یادداشــتی با عنوان »پاشــنه 
آشــیل دیپلماسی« که آن را در یک 
پایــگاه خبری اصالح طلب منتشــر 
کــرد؛ به روند برجــام و در مقطعی 
حمایت رهبــری از وزیر امور خارجه 
اشاره می کند و می نویسد: »تصویب 
2۰ دقیقــه ای برجام توصیه رهبری 
بود!« حــرف حجاریان یــک دروغ 
بزرگ است که برای دمیدن بر آتش 
»فتنه اقتصادی« و مقّصر جلوه دادن 
رأس نظام در مشکالت اقتصادی ابراز 
شده است. سؤال اساسی که شیطنت 
حجاریان بر آن ابتنا یافته این اســت 
که چرا رهبر معظــم انقالب جلوی 
مذاکره و توافقی که به صورت بنیادی 
اعتمادی به آن نداشتند را نگرفتند؟! و 
چرا مثالً از محمدجواد ظریف، ولو پس 
از عبور از برخی خطوط قرمز حمایت 
کردند؟! این در حالی است که والیت 
فقیه و رهبری نه یک مدیریت اجرایی، 
بلکه یک مدیریت کالن ارزشی است 
که وظیفه مهندســی ســازه نظام را 
دارد و مدیریــت کالن ارزشــی هم 
توصیه هایی به جامعه و مسئوالن دارد.

درصدهای ناچیز!
عبداهلل ناصری، عضو شــورای 
مشورتی اصالح طلبان طی یادداشتی 
در روزنامه آرمان امروز نوشته است: 
»از ابتدای دولت یازدهم در سال 92 
و با افزایش مطالبات اجتماعی مردم 
در ســال 96، روند چینش مدیران 
دولت توسط آقای روحانی در پاره ای 
از حوزه ها قابل دفاع نیست. اما با این 
حال مردم می دانند که سهم دولت 
روحانی )تمام اجزای قوه مجریه( در 
به وجود آمدن این وضعیت ســخت 
اقتصادی و معیشــتی، بیش از 2۰ 
درصد نبــوده و نیســت!« گفتنی 
اســت، محمدعلی وکیلی گفته بود، 
سهم دولت روحانی در چرایی وضع 
موجود کمتر از 1۰ درصد اســت ! 
زهرا شجاعی دیگر فعال اصالح طلب 
نیز گفته بود، فقط 15 درصد قدرت 
در اختیار دولت اســت و محمدعلی 
ابطحی نیز نوشــته بــود، روحانی 
نیست!  اقتصادی  اتفاقات  مســئول 
این اظهــارات در حالی اســت که 
بیش از 95 درصد بودجه و اجرائیات 
کشور در اختیار نهاد دولت و شخص 

رئیس جمهور است.

کالس »فاتح« 
به تازگــی زیردریایی فاتح به 
جمع زیرســطحی های بومی ایران 
اضافه شده اســت. وزن زیردریایی 
فاتــح در زیر آب در حــدود 593 
تــن یا بــه نوعــی در کالس 6۰۰ 
تن اســت. صنایع دفاعــی ایران به 
دالیلی چون تحریم های تسلیحاتی 
و جغرافیا و وضع بسیار خاص منطقه 
خلیج فارس، ســاخت زیردریایی را 
از ســبک ترین مدل ها شروع کرده 
و حــاال بــه کالس 6۰۰ تن، یعنی 
آخریــن رده وزنــی از میدجت ها 
رسیده است. این زیردریایی به سامانه 
شــلیک و هدایت موشک های کروز 
زیرسطحی به ســطح مجهز است. 
برخورداری از پرتابگر اژدر، ســونار 
پیشرفته، رانش الکتریکی، مدیریت 
نبــرد ترکیبی، جنــگ الکترونیک 
و مخابــرات امــن یکپارچه از دیگر 

ویژگی های زیردریایی فاتح است.
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سانسورچی های معروف
هفته گذشــته مستندی دو قسمتی تحت عنوان »ایســتگاه پایانی دروغ« از سیمای 
جمهوری اســالمی ایران پخش شد که این مستند بازتاب بسیار وسیعی در فضای مجازی 
داشــت. رسانه ها از این مســتند با عناوینی، همچون »نفوذ به شبکه عنکبوتی رسانه های 
برانداز« و »نفوذ عمیق ایران به شبکه عنکبوتی پادوهای دشمن« و... نام بردند. با آنکه این 
مســتند به دلیل رسواکردن ماهیت واقعی اپوزیسیون در رسانه های داخلی بازتاب بسیاری 
داشت، اما رسانه های طیف اصالح طلب ـ روزنامه ها و پایگاه های خبری ـ این خبر بسیار مهم 

را سانسور کردند.
سانسور این خبر بسیار مهم از سوی طیفی انجام شد که شعارشان مبنی بر »دانستن 

حق مردم است« گوش فلک را که کرده است!
حال این پرسش مطرح می شود که آیا جریان اصالحات از افشای چهره واقعی »آمدنیوز« 

ناراحت شده است؟!
در بخشی از مستند »ایستگاه پایانی دروغ« عنوان می شود، تعدادی از فعاالن رسانه ای 
در داخل کشــور جزء حلقه های مرتبط با شــبکه عنکبوتی رسانه های برانداز هستند که به 
دالیل امنیتی نام آنان اعالم نمی شود و اسامی آنان نزد دستگاه های اطالعاتی و امنیتی است. 

برخی از مهم ترین سانسورهای اصالح طلبان به شرح ذیل است:
سانسور تشییع پیکر شهدای مرزبان، سانسور تشییع پیکر شهدای مدافع حرم و توهین 
به مدافعان حرم، سانســور عملیات تروریستی گروهک های تکفیری در جنوب غرب کشور، 
حمایت تلویحی از گروهک تروریستی و جدایی طلب االهوازیه، حمایت از اوباشی که کارکنان 
جان بر کف نیروی انتظامی را به شهادت رساندند، سانسور راه پیمایی گسترده مردم در سراسر 

کشور علیه آشوبگران دی ماه 96، سانسور پیاده روی باشکوه و عظیم اربعین حسینی و... .

۳دی: وداع با کارگزار با وفا، آیت اهلل هاشمی شاهرودی۲6 آبان: شروع اعتراضات مردمی جلیقه زردهای فرانسه به دلیل اختالف طبقاتی و سرمایه داری 

۱0 فروردین: آغاز راه پیمایی های بزرگ »بازگشت« فلسطینیان

6 اسفند: حضور بشار اسد در ایران و دیدار با امام خامنه ای و اعالم رسمی نابودی داعش

۱0 مهر: قتل خاشقجی به دستور بن سلمان؛ ولی عهد دیکتاتور سعودی۳۱ شهریور: حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز

۲۲بهمن: حماسه حضور مردم در جشن 40 سالگی انقالب

۱8 اردیبهشت: خروج ترامپ از توافق هسته ای با هدف افزایش فشار بر ایران!



   امین پناهی/  ســال 1397 
شمسی همچون سال های پیشین خود 
با پیام رهبر معظم انقالب آغاز شــد. 
این سال هم همچون روال چند ساله 
گذشــته مزین به نامی شد که مردم و 
مسئوالن را مأمور به حمایت از تولید 
محصولــی می کرد که در کشــورمان 
و با نیــروی کار کارگــر ایرانی تولید 
می شود؛ شعاری که اگر تمام و کمال 
اجرا شود، می تواند بسیاری مشکالت 
کشور را مرتفع کند.  در واقع، آغازین 
روزهــای ســال 1397 که نویدبخش 
آغازی دوباره برای کار و تالش اســت، 
با شعارهای اقتصادی رقم می خورد و 
این شــعار در محافل گوناگون بررسی 
می شود. حمایت از کاالی ایرانی یکی 
از توصیه هایی است که همواره در ذهن 

مردم ایران خواهد ماند.

شروع گرانی دوباره ارز
اما از همان روزهای ابتدایی سال 
1397 بود که کم کم بازار ارز به تالطم 
افتاد و قیمت آن رو به فزونی گذاشت. 
ایــن در حالی بود که قیمت ارز که در 
دی ماه ســال گذشــته افزایش یافته 
بــود، با ورود بانک مرکزی و دســتور 
معاون اول رئیس جمهور مدتی در یک 
وضعیــت ثابت مانده بود. اما در همان 
روزهای ابتدای فروردین ماه این ثبات 
از بیــن رفت و دوباره بازار ارز با فراز و 
نشیب روبه رو شد. برخی از کارشناسان، 
دولت را مقصر اصلی افزایش قیمت ارز 

می دانستند. 
امــا آنچــه در این روزهــا دیده 
نمی شــود آغازی اســت بــر افزایش 
افسارگســیخته ارز که تا مرز 2۰ هزار 
تومان هم می رســد و پس از آن است 
که بانک مرکزی اراده خود را برای در 
دست گرفتن زمام امور نشان می دهد 
و قیمــت آن را تــا حــدود 1۰ هزار 
تومان پایین می آورد که پس از مدت 
کوتاهی دوباره روند افزایشــی به خود 
می گیرد. اما نکته مهم تر این است که 
بــازار ارز و به تبع آن بازار مواد اولیه و 
کاالهای اساســی در سال 1397 روی 
ثبات به خود نمی بیند و همان اتفاقی 
می افتد که رئیس جمهور در مناظره با 
نامزدهای دیگر در سال 1396 نسبت 
به بروز آن در صورت انتخاب رقبایش 

هشدار داده بود.

فیلترینگ تلگرام
تلگرام و فیلتر شــدن یا نشــدن 
آن موضوع داغی بود که از اواخر سال 
گذشته مطرح شد و اوایل سال 1397 
هم همواره محل بحث بود، تا اینکه به 
نتیجه رسید و رئیس جمهور برخالف 
قولــی کــه داده بود دســت وزیرش 
روی دکمــه فیلترینگ رفت و قرار بر 
آن شــد که همه نهادهــای دولتی به 
پیام رســان های بومی روی آورند و در 
کنار آن مردم هم برای استفاده از این 
پیام رسان ها تشویق شوند. اما حمایت 
از پیام رســان های بومی چندان دوام 
نیاورد و از همان ابتدا که تلگرام فیلتر 
شد، دو نســخه غیر رسمی آن، یعنی 
طالگــرام و هاتگرام بــدون فیلتر به 
کاربران اجازه دسترسی دادند و همین 
موضوع سبب شده که تا همین امروز 
بحث و جدال هایــی درباره فیلترینگ 
ناقص تلگــرام و جدایی احتمالی این 
دو نســخه غیر رسمی از نسخه اصلی 
 یــا ماندنش بــر روال کنونــی جای 

سؤال باشد.

خروج ترامپ از برجام
ترامــپ پس از ماه ها کشــمش 
بر ســر اینکه در برجام بماند یا خیر، 
ســرانجام در یک سخنرانی اعالم کرد 
که از آن خارج می شــود و اعالم کرد 
تحریم هایــی که به واســطه برجام از 
بین رفته بود، دوباره بازخواهد گشــت 
و از 13 آبــان تحریم هــای جدیدی 
اعمال خواهد شد. حسن روحانی هم 
بالفاصله پس از ســخنرانی ترامپ در 
صفحــه تلویزیون ظاهر شــد و گفت 
خوشحال است که یک موجود مزاحم 
از برجام خارج شده است و اعالم کرد، 
حاال که آمریکا از برجام خارج شــده 
اســت دولت او به دنبال حفظ برجام 
به کمک دولت های اروپایی، روســیه 
و چین اســت. او در همین سخنرانی 
به فرصت چند هفته ای اشاره کرد که 
قرار است طی آن در صورت همکاری 
 طرف هــای اروپایی از برجــام خارج

 نشود. 

دستور رهبر معظم انقالب
 برای شروع غنی سازی

چندی بعد رهبــر فرزانه انقالب 
اســالمی در مراسم ســالگرد ارتحال 
امــام خمینی)ره( به ســازمان انرژی 
اتمی دســتور از سرگیری غنی سازی 
را می دهند. معظم له با اشاره به اینکه 
به تعهــدات اروپایی ها هم خوش بین 
نیســتند و ضمن اینکه اســتفاده از 
نیاز قطعــی آینده  انرژی هســته ای 
کشور است، فرمودند: »سازمان انرژی 
هسته ای موّظف است سریعاً مقّدمات 
و آمادگی هــای الزم را برای رســیدن 
به 19۰ هزار ســو ـ فعاًل در چهارچوب 
برجــام ـ فراهم بکند و برخی مقّدمات 
دیگر را که رئیس جمهور محترم دستور 
آن را دادند، از همین فردا آغاز کند.«

جام جهانی 
در روزهای پایانی بهار و آغازین 
تابستان تیم ملی کشــورمان در جام 
جهانی روسیه حضور یافت. این حضور 
یــک حضور قدرتمند بود؛ چرا که تیم 
ملی کشورمان توانست بازی خوبی را 
از خود در برابــر تیم های قدرتمندی 
چون اسپانیا و پرتغال به نمایش بگذارد. 
هرچند تیم ملی ایران با بازی بی نظیری 
که به نمایش گذاشــت نتوانســت به 
مراحل باالتر صعود کند، اما رهبر معظم 
انقالب طی پیامی به بازیکنان تیم ملی 
کشــورمان گفتند: »به تیم ملّی ایران 
بگویید شما پیروز و سرافراز برگشتید. 

آفرین. ان شاءاهلل موّفق باشید.«

تابستان داغ
یکی از برنامه های دشــمن برای 
شکست جمهوری اســالمی و از بین 
بردن استقالل ملت ایران، طرح تابستان 
داغ بود که دولتمــردان آمریکایی به 
جد آن را دنبال می کردند و رسانه های 
مــزدور و دنباله روهــای داخلی آنها و 
نفوذی های دشمن به دنبال داغ کردن 
تابســتان برای براندازی نظام اسالمی 
بودنــد.  این در حالــی بود که یکی از 
رســانه های ضد انقــالب در گزارش 
خود نوشته بود: »از آنجا که می دانیم 
ترامپ به هر یک از وعده هایی که داده 
عمــل کرده، به این وعده اش نیز عمل 
خواهد کرد.« در واقع، تابستان داغی که 
قرار بود آمریکا با همکاری رسانه های 
مواجب بگیر و پیاده نظامش در ایران رقم 
بزند، به شکست منجر شد و نتوانستند 
وعده هایی که درباره جمهوری اسالمی 

ایران داده بودند را محقق کنند.

جلسه اضطراری با دولت
2۴ تیر ماه 1397 بود که خبری 
مبنی بر دعوت رهبر معظم انقالب از 
هیئت دولت برای یک جلسه اضطراری 
در دفتر ایشان در رسانه ها منتشر شد. 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی در این نشست 
کــه باحضور رئیس جمهــور و اعضای 
هیئت دولت برگزار شــد، با تأکید بر 
توانایی کشــور برای عبور از مشکالت 
اقتصــادی، با برخــورداری از روحیه 
انقالبــی و مجاهــدت، کار و تــالش 
شــبانه روزِی مســئوالن و همکاری و 
همراهی آحاد مردم، شرایط و الزامات 
استمرار پیشرفت و حرکت پر شتاب به 

سمت اهداف را بیان کردند.

دستور به قوه قضائیه
رئیس قــوه قضائیه در نامه ای به 
رهبر معظم انقالب اســالمی با اشاره 
به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت 
ایران و ارتکاب برخی جرائم از ســوی 
عده ای از اخاللگران و مفسدان اقتصادی 
در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، 

درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در 
برخــورد قاطع و ســریع در چارچوب 
قانون مجــازات اخاللگــران در نظام 
اقتصادی کشور و قانون مجازات اسالمی 
داده شود. رهبر معظم انقالب اسالمی 
هم با این پیشــنهاد موافقت و ضمن 
آن تأکید کردند: »مجازات مفســدان 
اقتصادی ســریع و عادالنه انجام گیرد 
و در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت 

الزم توصیه شود.«

تهدید ترامپ
مــرداد ماه امســال سرلشــکر 
حاج قاســم ســلیمانی، رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریــکا را تهدید کرد. 
ایــن در حالی بود کــه مدتی پیش از 
آن ترامپ در مقابل ســخنان روحانی 
تهدیدهایی کرده بود که حاج قاســم 
ســلیمانی در یادواره شهدای عملیات 
رمضان در همدان گفت: »من حریف 
تو هستم، نیروی قدس حریف شماست. 
هیچ شــبی نیست که ما نخوابیم و به 
شما فکر نکنیم... آقای ترامپ قمارباز! به 
شما می گویم از آنچه شما فکر می کنید 

ما به شما نزدیک تریم.«

تابستان پر تالش دشمن
 و البته ناکام

در تابستان 1397، دشمن انواع 
ابزارهــای خود را بــه کار گرفت تا به 
وســیله آن فضای کشــور را به سمت 
تشنج و آشوب بکشــاند، مانند تبلیغ 
مســائلی چون فروش آب به کویت و 
عراق و بی توجهی مسئوالن به بی آبی 
در کشــور و البته شــهرهایی که در 
نزدیکــی کویت و عراق هســتند، به 
طوری که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی پیامــی تصویری 
برای مردم ایران ارسال می کند که در 
آن ظاهراً راه حل هایی برای حل بحران 

آب پیشنهاد شده است.

اما بحران آب در برخی شهرهای 
جنوبی یک روی دیگر هم داشت و آن 
انقالبی و  حضور خودجوش جوانــان 
رساندن آب شرب مورد نیاز خانواده ها 
بود که در رســانه ها بازتــاب  فراوانی 

داشت.

حوادث تروریستی اهواز و زاهدان
سال 1397 دشمن بیشتر تالش 
خود را برای ناامن جلوه دادن جمهوری 
اســالمی ایران به واسطه چند حمله 
تروریستی کور به کار بست. حمله به 
مردمی که برای تماشای رژه نیروهای 
مسلح در اولین روز هفته دفاع مقدس 
به محل برگــزاری آن آمده بودند، تا 
حمله به اتوبوسی که نیروهای مرزبان 
را به ســمت دیارشــان می برد، همه 
اقدامات تروریستی بودند که دشمنان 
قســم خورده ملت ایران از آن استفاده 
کردند. شهادت غیر نظامی ها در حادثه 
اهواز و عــده ای از پاســداران مدافع 

وطــن در حادثه تروریســتی زاهدان 
نه تنها نتوانســت خللی در اراده ملت 
ایران برای مبارزه با استکبار جهانی و 
دست پرورده هایش به وجود آورد، که 
سبب شد ملت ایران مانند گذشته در 
این راه مصمم تر شود. حضور مردم در 
مراسم استقبال از شهدای این دو حادثه 

تروریستی نشان از این مهم داشت.

ورزشگاه آزادی
در روزهــای آغازیــن پاییز بود 
که رهبر معظــم انقالب در جمع صد 
هــزار نفری بســیجیان در ورزشــگاه 
آزادی حضــور یافتنــد. در واقع، این 
حضور آغــاز مأموریت جدیدی بود که 
معظم له به جوانان این مرز و بوم دادند 
و البته مواضع جمهوری اسالمی را به 
آمریکا و اذنابش گوشزد کردند. در این 
مراسم حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
فرمودند: »اقتصاد ملی کشور می تواند 
تحریم را شکست دهد و به حول و قوه  
الهی، تحریم ها را شکست خواهیم داد و 
شکست تحریم به معنای شکست آمریکا 
است و آمریکا باید با این شکست، یک 

سیلی دیگر از ملت ایران بخورد.«

روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
در 13 آبان امســال برخالف آن 
چیزی که دشــمنان به واســطه آغاز 
تحریم ها از مردم ایران انتظار داشتند، 
مــردم ایران حماســه  آفریدند. مردم 
غیور ایران در این برهه خاص با حفظ 
هوشیاری و ارتقای بصیرت در مواجهه با 
توطئه های جدید شیطان بزرگ، فرصت 
گرانسنگ و تاریخی یوم اهلل 13 آبان را 
به عرصه حماســی دیگر برای تجدید 
پیمان با آرمان های استکبارســتیزانه 
امام امت، شهیدان و رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی مبدل کردند؛ آن چیزی که در 
این روز وحدت ایرانیان را نشان می داد، 
فریاد »مرگ بــر آمریکا« و »مرگ بر 

اسرائیل« بود.

حب الحسین یجمعنا 
اربعین 1397 هم مانند سال های 
گذشــته عرصه حضور شیعیان ایرانی 
در این حرکت جهانی بود. در حالی که 
مردم ایران با وجود مسائل و مشکالت 
اقتصــادی برای حضور در این ســفر 
به ســختی افتادند و البته بی تدبیری 
برخی مسئوالن برای تأمین ارز زیارتی 
در عراق مشــکالتی را برای آنها ایجاد 
کرد؛ اما چیزی از شــکوه حضور مردم 
ایران در این حرکت عظیم کم نشــد. 
شعاری که امسال برای حرکت عظیم 
اربعین در نظر گرفته شــد، این است: 
که  یجمعنا«؛ جمله ای  »حب الحسین 
حقیقتاً هم نشان دهنده معنا و مفهوم 
ایــن اجتماع بزرگ بود و هم نشــان 
از آن داشــت که این حرکت نه فقط 
مختص شیعیان و مسلمانان، که برای 
همه انسان های آزادی خواهی است که 

محبت حضرت را در دل دارند.

آشوب هایی که هیچ گاه 
به وقوع نپیوست

دشــمنان با ابزار رســانه تالش 
می کردنــد ماننــد دی مــاه 1396 
آشوب هایی را در خیابان های ایران به 
وجود بیاورند. همه رسانه هایی که برای 
مبارزه با نظام اسالمی تالش می کنند، 
با یکدیگر بسیج شدند تا مردم را علیه 
حاکمیت به کف خیابان بکشــانند و 
تعبیــری را که دشــمنان از چند ماه 
پیش آن را به کار می بردندـ که انقالب 
اسالمی چهل سالگی اش را نخواهد دید ـ 
به ورطه عمل بکشــانند؛ از این رو این 
رسانه ها دعوتی سراسری انجام دادند تا 
مردم به آشوب دست بزنند و خیابان ها 

را شــلوغ کنند؛ اما دی ماه تمام شد و 
خبری از آشوب در ایران نشد و این گونه 
توطئه دیگری که دشمنان برای ضربه 
زدن به جمهوری اسالمی طراحی کرده 

بودند، عقیم ماند.

درگذشت آیت اهلل شاهرودی
در روزهای ابتدای زمستان امسال، 
آیت اهلل هاشمی شاهرودی رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام پس از تحمل 
یک دوره سخت بیماری دار فانی را وداع 
گفتند. در متن پیام رهبر معظم انقالب 
آمده است: »ایشان اســتادی بزرگ در 
حــوزه علمیه قم و کارگــزاری باوفا در 
مهم ترین تشــکیالت نظــام جمهوری 
اسالمی، عضو مؤثری در شورای نگهبان 
و رئیــس موّفقی در مجمع تشــخیص 
مصلحــت بودند و آثــار و برکات علمی 
بسیاری از خود بر جای نهادند.« پس از 
درگذشت ایشان، رهبر معظم انقالب در 
حکمی آیت اهلل آملی الریجانی را در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به جانشینی 

آیت اهلل شاهرودی منصوب کردند.

بهمن ماه پر از حماسه
جشن چهل ســالگی انقالب در 
حالی برگزار شد که دشمنان دل شان 
نمی خواســت انقالب اســالمی چهل 
سالگی اش را ببیند. جشن چهل سالگی 
انقالب باشکوه ترین جشنی بود که در 
طول چهار دهه گذشــته برگزار شد. 
مردم با آنکه به مشــکالت اقتصادی و 
معیشتی که این روزها گریبانگیر آنان 
اســت، معترض بودند و تالش کردند 
مطالبات شان را در راه پیمایی 22 بهمن 
به صورت مسالمت آمیز مطرح کنند، اما 
یک حضور پر شکوه چند ده میلیونی در 
سراسر ایران از تهران گرفته تا شهرهای 
کوچک و حتی روستاهای دورافتاده به 

نمایش گذاشتند.

پراید 50 میلیونی
در اواخر امســال شــاهد افزایش 
قیمت افسارگســیخته خــودرو بودیم. 
افزایــش قیمتی که نه تنها هیچ توجیه 
اقتصادی نداشت؛ بلکه این طور به نظر 
می رسید که برخی خودروسازان با کاهش 
عرضه خودرو در بازار و البته تعیین قیمت 
بر مبنای بازار آزاد سعی کردند خود این 
افزایــش قیمت را به وجــود آورند تا از 
فروش هر خــودرو پول گزافی به جیب 
بزنند. این در حالی است که بسیاری از 
کارشناسان این عرصه معتقدند، قیمت 
خودرویی مانند پراید نباید بیش از 22 
میلیون باشــد. البته صف های طوالنی 
برای نام نویسی و افزایش تقاضا برای این 

خودرو در بازار بی تأثیر نیست.

سفر بشار اسد به ایران
در آخرین ماه ســال 1397 در 
یک سفر محرمانه و از پیش هماهنگ 
نشده بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
به ایران ســفر کرد و بــا رهبر معظم 
انقالب و رئیس جمهور کشورمان دیدار 
کرد. این سفر که به اعتقاد بسیاری از 
صاحب نظران یک سفر استراتژیک بود، 
واکنش های بســیاری را در رسانه های 
خارجــی در پی داشــت. در واقع این 
سفر نشان دهنده پیروزی قطعی محور 
مقاومت به رهبری جمهوری اسالمی 
در منطقه بر داعش و دیگر دشــمنان 
بود. سفر بشار اســد در حالی صورت 
پذیرفت که برخی از دشــمنان، مانند 
رژیم صهیونیســتی و عربستان همه 
توان خــود را برای از بین بردن رابطه 
جمهوری اســالمی و سوریه در آینده 
به کار بسته و تالش می کردند ایران را 
از معادالت منطقه ای و به ویژه مسائل 

مربوط به سوریه حذف کنند.

رئیسی رئیس قوه قضائیه
سیدابراهیم رئیسی، تولیت آستان 
قدس رضوی که ســال گذشته هم در 
انتخابــات ریاســت جمهوری کاندیدا 
شــده و توانســته بود از مردم بیش از 
16 میلیــون رأی اعتماد بگیرد، حاال 
و در نیمه اسفند 1397 با حکم رهبر 
معظم انقالب رئیس قوه قضائیه شــد. 
انتصابی که بسیاری معتقدند می تواند 
آثار بسیاری در آینده این نهاد کلیدی 

داشته باشد.
انتصاب حجت االسالم رئیسی به 
این سمت البته امید در دل ها به وجود 
آورده و حضور فردی با ســابقه قضایی 
در جایگاه ریاست قوه قضائیه دورنمایی 

روشن را برای آن نمایان می کند.
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  ابوالحسن سلطانی زاده/ 
همزمان با خلق حماسه تماشایی و 
اســتثنایی ملت انقالبی ایران در 22 
بهمن، رهبر بصیــر و حکیم انقالب 
اسالمی با صدور بیانیه ای بسیار دقیق 
و مهم به ارزیابی مسیر طی شده در 
طول ۴۰ سال گذشته و ترسیم افق 
پیش رو همت گماشتند که در نوع 
خود بسیار خاّلقانه و مبتکرانه و حاکی 
 از اهمیت انقالب در چهل ســالگی

 بود.
به همین مناسبت به چند نکته 

مبنایی و کلیدی اشاره می کنیم:
1ـ از این بیانیه می توان به یک 
منشــور، دکترین یا متن راهبردی 
منســجم و جامع تعبیــر کرد که از 
دل آن باید نقشه راه استخراج شود. 
2ـ ایــن متن راهبــردی یک 
مقدمه و هفت توصیــه دارد که در 
مقدمه به فراز و نشــیب های انقالب 
در طول ۴۰ سال گذشته و در هفت 
توصیه به مسیر پیش رو در افق ۴۰ 
ساله پرداخته شــده است. به تعبیر 
دیگر، مقدمه گام اول و توصیه ها گام 

دوم انقالب می باشد.  
3ـ در تبییــن گام اول و بیان 
فراز و نشــیب گذشته گفته می شود 
کــه امروز در کجا ایســتاده ایم و در 
گام دوم اشــاره می شود که باید در 

کجا بایستیم.
۴ـ گام اول معطوف به عملکرد 
نســل های اول و دوم انقالب بوده و 
گام دوم معطوف به نسل های سوم و 
چهارم، یعنی جوانان است و در واقع، 
دال مرکزی و نقطه کانونی مخاطب 
اصلی نیز همین قشــر می باشد که 

پیشران اصلی پیشروندگی است.
5ـ گام اول، افتخار به گذشته و 

گام دوم امید به آینده است.
6ـ در تبیین هــر دو گام باید 
بــه منظومــه فکری رهبــر معظم 
انقالب توجه ویژه داشــت، آنجا که 
از انقالبی گری و تمدن نوین اسالمی 
یاد می شود، عقبه  های این اشارات در 

استنادات به کار گرفته شود. 
7ـ در گام اول گفته می شود که 
در چه نقاطی با دشــمن در مواجهه 
بوده ایــم و در گام دوم بــا او در چه 
میدان هایی درگیری خواهیم داشت. 
8ـ رویکرد دشمن یک رویکرد 
گسترده، متنوع، پیچیده و غیر نظامی 
بــوده و در واقع تمــام هفت توصیه 
بزنگاه و کانون تهاجم دشمن است؛ 
یعنی تالش برای تغییر سبک زندگی 
اســالمی، تهاجم به د ل های پاک و 
مؤمن ، ایجاد فتنه اقتصادی، مخدوش 
کردن مرزبندی با دشــمن، تحمیل 
عقب مانــدن از قافله علــم و دانش،  
القای ناکارآمــدی نظام در مقابله با 
فساد و در نهایت به چالش کشیدن 
استقالل و آزادی در دستور کار امروز 
آمریکا علیه انقالب اسالمی قرار دارد 
که رهبر معظم انقالب با توصیه های 
هفتگانه در گام دوم درصدد عبور از 

این مانع تراشی ها هستند.
9ـ قلــه گام دوم در بیانیــه، 
ترسیم مســیر اصلی حرکت انقالب 
در پیشروندگی و پیشبرندگی است 
که از آن به ایجاد تمدن نوین اسالمی 

یاد می شود.
در  انقــالب  اول  درگام  1۰ـ 
فرایند پنجگانه حرکت تکاملی انقالب 
اسالمی از دو مرحله تحقق انقالب و 
ایجاد نظام اســالمی عبور کرده و در 
مرحله سوم، یعنی ایجاد دولت اسالمی 
بــا کندی حرکت برای تحقق جامعه 
اسالمی که مقدمه تمدن نوین اسالمی 
است، مواجه هستیم. بنابراین با یک 
آسیب شناسی مسئوالنه باید در مرحله 
سوم، کار و تالش با مدیریت جهادی 
و انقالبی جایگزین موانع حرکت در 
مرحله سوم شود تا بسترهای تحقق 

تمدن نوین اسالمی فراهم شود. 
11ـ از آنجا که گام دوم انقالب 
داعیه مقدمه ســازی برای گستراندن 
عدل جهانی را دارد و به تعبیری اراده 
انقالب اسالمی را برای ظهور عدل و 
عدالت اعالم می کند، به مراتب مهم تر 
از گام اول بوده و دایره شمول و عموم 
آن گســترده تر اســت و به یک معنا 
انقالب را وارد مرحله مهم تری می کند.

12ـ در الزامــات فصل جدید 
انقالب برای تحقق گام دوم، هر فرد 
یا مجموعه یا نهاد، باید هوشمندانه 
جانمایی خود را مشخص و از فرافکنی 
پرهیز کند. همچنین آسیب شناسی 
راه طی شــده برای پرهیز از خطا در 
مســیر پیش رو و داشــتن روحیه و 
عزم جهادی و امید بخشی واقع بینانه 
به آینــده از الزامات مهم تحقق گام 

دوم است.

کلیدهایی برای تبیین بیانیه گام دوم 
محمدباقر قالیباف گفت: ما چند سال است اقتصاد را منتظر نگه داشته ایم ببینیم برجام و اروپا با ما چه می کنند. خب مشخص است آنها که دشمن ما هستند با ما چه 
می کنند. اینکه در حوزه نظامی جرئت هیچ حرکتی علیه ما ندارند به این دلیل است که ما قدرت داریم. در حوزه اقتصاد هم ما باید توانمند  شویم. مشکالت اقتصادی امروز 

با تکیه به مردم قابل حل وفصل است. این مشکالت اصاًل ربطی به انقالب ندارد، از قضا افرادی در حال مدیریت این موضوعات هستند که آموزه های انقالب را باور ندارند.

حل مشکالت
 با تکیه به مردم

نیم نگاه

چهل گام در یک گام

یکــی از مباحث مهم درباره بیانیه گام دوم انقالب اســالمی چگونگی 
تحقق آن اســت که همت همگانــی و اهتمام ویژه نخبگانــی را می طلبد. 
بدون تردید، بیانیه رهبر معظم انقالب منشــور راهبردی و نقشه راهی کاماًل 
عملیاتی اســت که باید مدیران و مســئوالن اجرایی، به ویژه مدیران جوان 
اجرایــی کنند؛ ولی تحقق این مهم منوط به گفتمان ســازی و تبیین آن از 
ســوی اصحاب رســانه و تریبون اســت؛ از این رو، ابعاد عملیاتی این بیانیه 
تحت عنوان چهل گام احصا و تقدیم شــما می شــود تا ضمن روشــنگری 
درباره آنها با هر یک از مدیران و مســئوالن اجرایی به تناسب حوزه کاری و 
 تخصص در میان گذاشته و خواستار پیاده سازی و اجرای آن ولو یک گام آن

 شد.  
گام اول:  شــتاب بخشیدن به سرعت پیشــرفت با شّدت باال با هدف 

جبران عقب افتادگی ها؛
گام دوم: دســتیابی به قلّه های دانش و عبور از مرزهای کنونی دانش 

در مهم ترین رشته ها؛
گام سوم: حضور گرم و قاطع و جّدی دانشگاه ها و دانشگاهیان و مراکز 

پژوهش و پژوهندگان؛
گام چهارم: احساس مسئولّیت بیشتر برای شکل دهی به جهاد علمی؛ 

گام پنجم: به پاخاستن جوانان در راه انقالب علمی در کشور؛ 
گام ششم: ادامه راه شهدای علمی کشور؛ 

گام هفتم: ناکام گذاشتن دشمن بدخواه و کینه توز از جهاد علمی کشور؛
گام هشتم: معنوی و اخالقی کردن منش و رفتار حکومت ها؛ 

گام نهم: زمینه سازی ترویج و رواج معنویت و اخالق در جامعه از طریق 
حکومت ها؛

 گام دهم: توجه به معنویّت و اخالق به منزله جهت دهنده  همه  حرکت ها 
و فعالّیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه؛

گام یازدهم: اخالقی کردن محیط زندگی و خانواده تا بتواند این محیط 
را حّتی با کمبودهای ماّدی، بهشت بسازد و مانع جهنم شدن آن شود؛

گام دوازدهم: رشــد هرچه بیشتر شــعور معنوی و وجدان اخالقی در 
جامعه تا موجب برکات بیشتری شود؛

گام سیزدهم: جهاد و تالش در راستای معنویت افزایی و اخالقی کردن 
جامعه با کمک و همراهی حکومت ها؛ 

گام چهاردهم: ســتیز معقوالنه نهادهــای اجتماعی با کانون های ضّد 
معنویّت و اخالق؛

گام پانزدهم: توجه دستگاه های مسئول حکومتی به وظایف سنگینی 
که در رابطه با معنویت و اخالق دارند؛ البته باید هوشمندانه و کاماًل مسئوالنه 
صورت گیرد و اجازه ندهند جهّنمی ها مردم را با زور و فریب جهّنمی کنند؛

گام شانزدهم: تأکیــد بر تقویت اقتصاد مستقّل کشور مبتنی  بر تولید 
انبوه و با کیفّیت، و توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بی  اسراف و مناسبات 

مدیریّتی خردمندانه؛
گام هفدهم: توجه به سیاســت های اقتصاد مقاومتی به منزله راه حّل 

مشکالت اقتصادی؛
گام هجدهم: عملیاتی سازی با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولّیت 

برنامه های اجرایی؛
گام نوزدهم: درون زایی اقتصاد کشور؛ 

گام بیستم: مولّد کردن و دانش بنیان شدن اقتصاد؛ 
گام بیست ویکم: مردمی کردن اقتصاد و تصّدی گری نکردن دولت؛

گام بیست ودوم: برون گرایی با استفاده از ظرفّیت های داخلی؛
گام بیست وســوم: قــرار دادن دوران پیــش رو به میــدان فعالیت 

مجموعه ها ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته های اقتصادی؛ 
گام بیست وچهارم: اصالح مشکل درونی به منظور کم اثرسازی و حّتی 

بی اثرکردن چالش بیرونی تحریم و وسوسه ها ی دشمن؛
گام بیســت وپنجم: توجه جوانان عزیز در  سراســر کشور به اینکه 
همــه  راه حل ها در داخل کشــور اســت و کســی گمان نکند »مشــکالت 
اقتصــادی صرفــاً ناشــی از تحریم اســت و علّت تحریم هــم مقاومت ضّد 
اســتکباری و تسلیم نشدن در برابر دشــمن است؛ پس راه حل، زانو زدن در 
 برابر دشــمن و بوســه زدن بر پنجه  گرگ است« که این خطایی نابخشودنی

 است؛
گام بیست وششم: ممنوعیت شدید تبعیض در توزیع منابع عمومی و 
میدان دادن به ویژه خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی به منزله ریشه همه 

بی عدالتی ها؛
 گام بیست و هفتم: ایجاد دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری 

قاطع که در قوای سه گانه دائماً حضور داشته باشد؛
گام بیست وهشتم: مبارزه واقعی با فساد به ویژه در درون دستگاه های 

حکومتی؛
گام بیســت ونهم: قرار دادن طهارت اقتصادی شرط مشروعّیت همه  

مقامات حکومت جمهوری اسالمی؛ 
گام سی ام: نپذیرفتن عذر غفلت از قشرهای نیازمند و لزوم حمایت از آنها؛ 
گام ســی ویکم: فریضــه دانســتن   اجــرای عدالــت بــه صــورت 
 نســبی، همــه جــا و همه وقــت برای همــه مردم بــه ویــژه حاکمان و 

قدرتمندان؛ 
گام سی و دوم: سپردن زمام اداره  بخش های گوناگون کشور به جوانان 

مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان؛
گام سی وســوم: موّظف کردن حکومت ها به تأمین اســتقالل ملّی 
 و آزادی ملّــت و حکومــت از تحمیــل و زورگویــی قدرت های ســلطه گر

 جهان؛
گام سی وچهارم: جلوگیری از زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در 

میان مرزهای خود تحت عنوان استقالل؛
گام سی وپنجم: عدم تعریف آزادی در تقابل با اخالق و قانون و ارزش های 

الهی و حقوق عمومی؛
گام سی وششم: تعریف آزادی اجتماعی به معنای حّق تصمیم گیری و 

عمل کردن و اندیشیدن برای همه  افراد جامعه؛ 
گام سی وهفتم: عّزت ملّی در روابط خارجی و مرزبندی با دشمن؛

گام سی وهشتم: توجــه به اصِل »عّزت، حکمت و مصلحت« در روابط 
بین المللی؛  

گام سی ونهم: مذاکره نکردن با آمریکا که یقیناً هیچ فایده و محصولی 
جز زیان ماّدی و معنوی نخواهد داشت و عقب نشینی نکردن حتی یک گام 

از ارزش های انقالبی و ملّی خود؛
 گام چهلــم: متصــور ندانســتن حــل هیــچ مشــکلی از ســوی

 آمریکا.

نگاه

جشــن چهل ســالگی انقالب در 
حالی برگزار شــد که دشمنان دل شان 
چهل  اســالمی  انقالب  نمی خواســت 
سالگی اش را ببیند. جشن چهل سالگی 
انقالب باشــکوه ترین جشنی بود که در 
طول چهار دهه گذشته برگزار شد. مردم 
با آنکه به مشکالت اقتصادی و معیشتی 
که ایــن روزها گریبانگیر آنان اســت، 
معترض بودند و تالش کردند مطالبات شان 
را در راه پیمایــی ۲۲ بهمــن به صورت 
مسالمت آمیز مطرح کنند، اما یک حضور 
پر شکوه چند ده میلیونی در سراسر ایران 
از تهران گرفته تا شهرهای کوچک و حتی 
روستاهای دورافتاده به نمایش گذاشتند

بازنگاه صبح صادق به رخدادها و تحوالت مهم سال ۱۳9۷

ایران در سالی که گذشت
حسین عبداللهی فر

کارشناس مسائل سیاسی



 رضا اشرفی/ اتحادیه اروپا در 
حالی مدعی وحدت و یکپارچگی است 
که روند تحــوالت درونی آن ابهامات 
بســیاری را ایجاد کرده است. خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا و ناتوانی این 
اتحادیه در اتخاذ تصمیمات کالن در 
قبال تحوالت جهانی و حتی چگونگی 
روابط در قالب ناتو در حالی بخشی از 
این چالش هاست که اختالفات درونی 
بزرگان اروپا نیز بر شــدت این بحران 
افزوده اســت. در همیــن چارچوب، 
طی ماه های گذشته دیده شده است 
بین ایتالیا و فرانسه اختالفات جدی 
شکل گرفته و حتی مقامات دو کشور 
علیــه یکدیگر مواضع تنــدی اتخاذ 
کرده اند. ظواهر و شواهد عینی نشان 
می دهد، دلیل عمده این اختالف در 
نوع برخورد بــا مهاجران و چگونگی 
پذیرفتن یــا نپذیرفتن آنها در خاک 
خود اســت؛ اما این مسئله نمی تواند 
عامل اصلی اختالفات باشــد. اگر چه 
طی ســال های اخیر به ویژه همزمان 
با بحران مالــی اقتصادی اروپا ، غرب 
با انقالبــات و بحران های خاورمیانه، 
پدیده پناهنــدگان و مهاجران را بار 
دیگر پررنگ کــرده و اروپا نیز هدف 
اولیه پناه جویان اســت، اما مهاجرت 
معلول بحث اســت و به حتم ریشــه 

اصلی اختالفات جای دیگری است.
حــدود یک ماه پیــش، وزارت 
خارجه فرانسه در قبال آنچه اظهارات 
»حمــالت  و  »خشــم برانگیزانه« 
بی ســابقه« توصیف کرد،  سفیر خود 
را از رم به پاریــس فراخواند تا عمق 
اختالفات دو طرف بیشــتر شود. طی 
بیانیه ای که دستگاه دیپلماسی منتشر 
کرد، آمده اســت: »فرانســه از چند 
ماه پیــش تاکنون هــدف اتهام های 
تکراری، حمالت بی اساس و اظهارات 
خشم برانگیزانه ای قرار گرفته که برای 
هر کس شناخته شده و قابل یادآوری 

است.« 
البتــه »امانوئــل مکــرون« در 
گفت وگو با شبکه Rai1 ایتالیا گفته 
است: »میان فرانسه و ایتالیا سوء تفاهم 
به وجود آمده اســت کــه باید حل و 

فصل شود.« اما رئیس جمهور فرانسه 
می داند، وضعیت وخیم تر از این مسائل 
است و به ریشه های فکری و تغییرات 
بنیادین شکل گرفته در اروپا و حتی 
غرب بازمی گردد؛ موضوعی که فراتر 
از بحران مالی، چالش های خاورمیانه 
و اختالفات جزئی بر ســر مهاجران یا 

هر مسئله دیگری است. 
به همگرایی  منفی  واکنش های 
جمعــی، اقدام علیه نادیــده گرفتن 
هویت های ملــی و میهنی، ضدیت با 
اتحادیه گرایی، بروز مداوم ناسیونالیسم 
افراطی و...، از جمله مسائلی است که 
دامن اروپا را گرفته و به نظر می رسد 
به راحتی آن را رهــا نمی کند؛ البته 
اگــر بپذیریم اروپا از این مرحله عبور 

می کند!
رقابت های  و  اختالفات جــدی 
آســیب زای روســیه و آمریکا در کل 
جهان، از جمله منطقه اروپا به وخامت 
این موضوع افزوده اســت. از ســوی 
بار  اروپا  دیگر، حس استقالل خواهی 
دیگر خودنمایی می کند. آمیخته ای از 
مسائل مطرح شده،  فضای کم سابقه ای 
را ایجاد کرده اســت که بی شک اروپا 
را تهدید می کند. این موضوعی نیست 
کــه مقامات و متفکران اروپایی از آن 
بی خبر باشــند. رئیس جمهور فرانسه 

در مقاله ای کــه در روزنامه های 28 
کشــور اتحادیه اروپا منتشــر کرده، 
تأکید داشــته اســت: »اروپا هرگز تا 
ایــن حد در معرض خطر قرار نگرفته 
است.« مکرون این سخن را با نگاهی 
به انتخابات پارلمان اروپا گفته است. 
انتخابات پارلمان اروپا در 23 و 2۴ ماه 
مه )دو ماه دیگر( انجام می شود و طی 

آن 7۰5 نماینده مشــخص می شوند. 
نگرانــی اصلی اتحادیه گرایان در اروپا 
این است که ملی گرایی اوج گرفته در 
پارلمان اتحادیه خود را نشان بدهد. به 
گفته مکرون، »در کمتر از چند هفته 
دیگر، انتخابات پارلمان اروپا سرنوشت 
آینده قاره  ما را رقم خواهد زد. هیچ گاه 
از زمان جنگ جهانی دوم بدین سو اروپا 
به عنوان یک مفهوم ضرورت نداشته 
است و هیچ گاه این واحد تا این  اندازه 

در معرض خطر نبوده است.«
مســئله ای که در ایتالیا و برخی 
دیگر از کشورهای اروپایی شکل گرفته 
و شکاف ها و اختالفات سیاسی را بین 
کشــورهای این اتحادیه ایجاد کرده 
است. در انتخابات پارلمانی سال 2۰18 
حزب پنج ستاره ایتالیا به منزله حزبی 
راست گرا و ضد اتحادیه اروپا پیروز و 
صاحب بیشترین کرسی شد و توانست 
با ائتالفی شــکننده، قدرت را در این 

کشور به دست بگیرد. 
بنابراین آنچه امروز بین فرانسه 
و ایتالیــا می گذرد، تنهــا به موضوع 
مهاجران بازنمی گردد؛ بلکه مســئله 
بنیادین بودن یا نبودن اتحادیه اروپا 
است. حامیان اتحادیه گرایی در اروپا 
کــه پس از جنگ جهانــی دوم برای 
آن تــالش کرده و برنامــه ریخته اند، 
این سال ها نگران واگرایی هستند که 
ناسیونالیسم افراطی تبلیغ می کند؛ به 
همین منظور گفته می شود تهدیدی 
که امروز اتحادیــه اروپا با آن مواجه 
اســت، پــس از جنــگ جهانی دوم 

بی سابقه بوده است. 
همزمــان با این مســئله بحث 
تجزیه کشــورها، از جمله اسکاتلند 
و... در انگلســتان، خــروج از اتحادیه 
اروپــا همچون برگزیــت و مهم تر از 

همه حمایــت دونالد ترامپ از خروج 
کشــورها از اتحادیه و فروپاشی آن، 
اروپا را به شــدت آســیب پذیر کرده 
اســت. اگرچه در برخــی موارد دیده 
می شــود علیه افراط گرایان در اروپا 
تظاهرات می شود؛ اما همزمان میل به 
افراط گرایــی در این اتحادیه در حال 
افزایش است. از جمله در اتریش، هلند، 
آلمان، فرانسه،  ایتالیا، انگلیس و... که 
خطر ضدیت با اتحادیه را به شــدت 
افزایش داده است. در چنین شرایطی، 
مکرون و مرکل که حامیان اتحادیه و 
وضع موجود در اروپا هســتند، هر دو 
با مشکالتی مواجه شده اند. مکرون با 
اعتراضات جلیقه زردها روبه رو شــده 
که حتی گفته می شود تمایالت ضد 
سرمایه داری در آن زیاد است و  مرکل 
نیز آخرین دوره ای است که در جایگاه 
صدراعظمی آلمان قرار گرفته است. 

بیشــترین  فضایی  در چنیــن 
امیــد اتحادیه گرایان، بهبود وضعیت 
اقتصادی در اروپا و تغییرات جدی در 
آمریکا است. به همین منظور به شدت 
چشم به راه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در سال جاری میالدی هستند 
تا مگر دونالد ترامپ شکســت خورده 
و همان ســنت سیاســی آمریکا ـ که 
با متحدان ســنتی  تقویت همکاری 
اســت ـ جایگزین شود. در آمریکا نیز 
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد، 
رئیس جمهور کنونی در انتخابات پیش 

رو با چالش های جدی مواجه است.
به هر جهت آنچه در حال حاضر 
اروپا را تهدید می کند و موجب واکنش 
مکرون شده )وی تأکید دارد اروپا در 
خطر اســت( بحث انتخابات پارلمانی 
پیش رو است؛ یعنی انتخابات به منزله 
یکی از نمادهای مهم دموکراســی در 
غرب، به بزرگ ترین بحران آن تبدیل 
شده است؛ چون می تواند همچون دهه 
193۰ میالدی افراط گرایی مطلق را به 
قدرت بگمارد. در حال حاضر، بحران 
ناسیونالیســم  اوج گیری  و  اقتصادی 
افراط گرا بسیار به سال هایی که هیتلر 
و موسولینی در اروپا روی کار آمدند، 

شباهت دارد.
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  قاسم غفوری/ با وجود 
گرفتــار بــودن در چالش هــای 
اقتصــادی و تنش های سیاســی 
در عرصه داخلــی و البته موضوع 
برگزیت و آینده مناســبات لندن 
انگلیس  اروپا، تحرکات  با اتحادیه 
در غرب آســیا در حال گسترش 
اســت و دامنــه آن در کنار حوزه 
نظامی و امنیتی به عرصه سیاسی 
نیز گسترش یافته است که در دو 
قالــب رایزنی هــای دیپلماتیک با 
ادعای حل بحران های منطقه و نیز 
اعمال تحریم و فشار اقتصادی علیه 
برخی کشورها و جریان های منطقه 
صورت می گیــرد. نمود عینی این 
رفتار را می توان در تحرکات اخیر 
انگلیس در قبــال حزب اهلل لبنان 
و نیز ســفر وزیر خارجه انگلیس 
به منطقــه در قالب تحوالت یمن 
مشــاهده کرد. پارلمــان انگلیس 
تصمیم دولت این کشور مبنی بر 
گنجاندن هر دو شــاخه نظامی و 
سیاسی حزب اهلل لبنان در فهرست 
گروه های تروریستی را تصویب کرد. 
وزارت کشــور انگلیس اعالم 
کــرد شــاخه سیاســی حزب اهلل 
لبنان را نیز در فهرست گروه های 
تروریســتی این کشور درج کرده 
اســت. حال این پرســش مطرح 
می شــود که اهداف لندن از این 
اقدام چیست و چرا چنین سیاستی 
را اجرا می کند؟ بسیاری از ناظران 
سیاســی این اقــدام انگلیس در 
همراهی با آمریکا را علیه خاورمیانه 
و جهان اسالم دانسته اند؛ چنانکه 
آمریکا نیز از اعمــال تحریم های 
جدید علیه لبنان گفته است. نکته 
مهم آنکه اقــدام انگلیس دخالت 
در امــور داخلــی لبنــان و نقض 
حاکمیت این کشور است، به ویژه 
آنکه حزب اهلل بخشی از پارلمان و 
دولت لبنان است و تحریم حزب اهلل 

تحریم لبنان به شمار می آید.
در همیــن حال، بســیاری 
تأکید دارند اقدام انگلیس نشــانه 
حمایت این کشــور از تروریســم 
اســت؛ زیرا حزب اهلل از محورهای 
مبارزه با تروریسم است. در واقع، 
انگلیس به دنبال حمایت از رژیم 
صهیونیستی اســت که تهدیدی 
علیه امنیت لبنان و منطقه است. 
ایــن تحــرکات در حالی صورت 
می گیرد که مــردم و جریان های 
سیاسی لبنان با این اقدام انگلیس 
مخالفت کرده و حزب اهلل را بخشی 
از ســاختار حاکمیتی کشورشان 
عنوان کرده انــد. نکته دیگر آنکه 
رژیم عربســتان و بحرین از اقدام 
لنــدن در گنجانــدن نام جنبش 
حزب اهلل لبنان در فهرســت سیاه 
تروریســتی اســتقبال کردند که 
خیانت به لبنان و جهان اســالم 
اســت. این اقدام آنهــا برگرفته از 
حقارت شکست در انتخابات و روند 

سیاسی لبنان است.
در همین حال بسیاری تأکید 
دارند ادعــای تحریم حزب اهلل به 
بهانه مقابله با ایران ادعایی واهی و 
توجیهی غیر قابل پذیرش است که 
برای برهم زدن روابط لبنان و ایران 
صورت می گیرد. انگلیس با نسبت 
دادن تحریم حزب اهلل به ایران سعی 
در برهــم زدن اتحــاد جبهه ضد 
تروریســم دارد که مغایر با امنیت 
منطقه و همراهی با تروریسم است.
نکته قابل توجه آنکه همزمان 
با این اقدامات »جرمی  هانت« وزیر 
خارجه انگلیس نیز به بهانه بررسی 
تحوالت یمن راهی عربستان، عمان 
و امارات شد. انگلیس از مخالفان 
تحریم تسلیحاتی عربستان به جرم 
کشتار علیه بشریت است و به طور 
رســمی در جنگ یمن مشارکت 
دارد. بر اســاس این، سفر هانت را 
باید رایزنی انگلیســی برای ادامه 
بحران ســازی در منطقه دانست؛ 
زیرا اگر لندن واقعاً به دنبال امنیت 
و ثبات در منطقه بود، از یک ســو 
اقدام به تحریم حزب اهلل به منزله 
پیشــگام امنیت منطقه نمی کرد 
و از ســوی دیگــر بــر حمایت از 
سعودی و فروش تسلیحات به این 
رژیم تأکید نداشت. این رفتارهای 
انگلیس نشان می دهد، این کشور 
نه ناجی منطقه کــه خود کانون 
بحران اســت. لندن که با فضای 
منفی جهانی مواجه است، با ادعای 
میانجی گــری در یمــن در حال 
توجیه ادامه جنگ است؛ چنانکه 
یمنی ها تأکید کرده اند سفر هانت 
ائتالف  تشدید حمالت  زمینه ساز 

سعودی به یمن شده است.

 گروه بین الملل/ اولین انتخابات رژیم 
صهیونیستی در ســال 19۴9 برگزار شد و در 
همان سال »کنست« ایجاد و توافق شد که 12۰ 
عضو داشــته باشد. اکنون دو حزب در کنست 

فعالیت دارند؛ حزب کار و لیکود. 

بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود
کابینــه دولت چهارم بنیامین نتانیاهو در 
سال 2۰15 با ائتالف شش حزب شکل گرفت. 
لیکود، یهودیان متحد، شــاس، کوالنو و خانه 
یهــودی احزاب تشــکیل دهنده ائتالف دولت 
سی وچهارم رژیم صهیونیستی بودند. نتانیاهو 
با پایین ترین تعداد، یعنی 61 کرســی توانست 
دولت چهارم خود را شکل دهد. ترکیبی شکننده 
که با خروج یک حزب می توانســت از هم فرو 
بپاشد. اما ســال 2۰16 این ائتالف شکننده با 
حضور لیبرمن تقویت شد؛ هنگامی که نتانیاهو 
پس از اختالفات دامنه دار با موشه یعلون، وزیر 
جنــگ و هم حزبی اش را کنار گذاشــت و این 
پست را به لیبرمن از حزب »اسرائیل خانه ما« 
داد. با این تغییر، حزب لیبرمن با شش کرسی 
وارد ائتالف دولت چهارم نتانیاهو شد و ائتالف 
شکننده به 67 کرسی رسید. اما در پی نبرد دو 
روزه غزه، لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
در نشست فراکسیون حزب خود، ضمن اعالم 
کناره گیری از وزارت جنگ، از پایان هم پیمانی 
حزبش با دولت نتانیاهو نیز خبر داد. نتانیاهو با 
از دست دادن حمایت حزب لیبرمن، وضعیت 

شکننده ای داشت.

مهم ترین رقبای انتخاباتی نتانیاهو
۱ـ بنی گانتس

بنی گانتس که طی ســال های 2۰11 تا 
فوریه 2۰15 رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم 
صهیونیستی بوده است، روزهای اخیر از وی به 
عنوان یکــی از اصلی ترین و جدی ترین رقبای 
نتانیاهو در رســانه ها نام برده می شــود. آنچه 
بنی گانتس را برای نتانیاهو خطرناک می کند، 
ائتالف او با یائیر الپید و موشه یعلون وزیر جنگ 

سابق رژیم صهیونیستی است.
بنی گانتــس در میانــه طیــف چپگرای 
سیاســیون رژیم صهیونیســتی قرار دارد. به 
نظر می رســد اختالف اصلی وی با نتانیاهو در 

سیاســت داخلی باشــد. بنی گانتس در آوریل 
2۰18 در سخنانی پس از اعالم تشکیل حزب 
جدید در جمع یهودیان مقیم مکزیک اصلی ترین 
موضوع را تحقق دو دولت دانست و تأکید کرد: 
»بزرگ ترین چالشــی که اسرائیل با آن مواجه 
است در حکومت خودگردان متبلور شده است 
و مصلحت رژیم صهیونیستی در ایجاد راه حلی 
بــرای آن از طریق حمایــت از طرح دو دولتی 
اســت... اســرائیلی ها بدون تنازل از نیازهای 
امنیتی کرانه باختری و دره اردن باید به سمت 
یک راه حل حرکت کنند.« این سخنان می تواند 
نشان دهد که نگاه امنیتی بنی گانتس با نتانیاهو 
و راستگرایانی که به دنبال تداوم شهرک سازی ها 
و گسترش اشغالگری  در کرانه باختری   هستند، 

متفاوت است.
۲ـ یائیر الپید

الپید رهبر حزب میانه رو یش آتید)آینده ای 
وجــود دارد( و وزیــر دارایی کابینه پیشــین 
نتانیاهــو در ســال های 2۰13 و 2۰1۴ بوده 
اســت. این حزب اکنون 11 کرســی پارلمان 
رژیم صهیونیستی )کنست( را در اختیار دارد و 
از رقبای مهم نتانیاهو محسوب می شود. حزب 
یش آتید و شخص یائیر الپید بیشتر بر مسائل 
اقتصادی و اجتماعی تمرکز دارد و هواداران وی 
از طبقه سکوالر جامعه صهیونیستی محسوب 
می شوند. اختالف وی با نتانیاهو بر سر بودجه 
نظامی ســال 2۰15 و افزایش مالیات را برخی 
از اصلی ترین دالیل فروپاشی دولت نتانیاهو دو 

سال زودتر از موعد می دانند.
حزب یش آتید مانند بسیاری از جریان های 
ســکوالر دیگر از دو دولت حمایت می کند، اما 
خواستار حفظ شهرک های صهیونیستی است. 
الپید معتقد است تنها با اعطای کشور فلسطین 
به آنها می تــوان به این درگیری ها پایان داد و 
یهودی ها و اعراب باید در قالب دو کشور جداگانه 

زندگی کنند.
پائیر الپید رویکردی ســکوالر محور اما 
راســتگرایانه با تمرکز بر مســائل اجتماعی و 
اقتصادی دارد. الپید هر چند در مسائل داخلی 
رژیــم مانند دو دولت، قانون دولت ـ ملت و... با 
نتانیاهو مخالف اســت، اما در مسائل خارجی و 
تقابل در دو جبهه شمال و جنوب بسیار راستگرا 
و تندرو عمل می کند. انتقادات وی به نتانیاهو در 

این زمینه نه در رویکرد، بلکه در عدم موفقیت 
و جدیت در کار است.

الپید از منتقدان توافق هسته ای با ایران 
بود. وی با انتقاد از توافق  هسته ای هشدار داده 
بود که پول های بلوکه شده ایران پس از اجرای 
توافق برای تأمین هزینه های جنگ گروه های 
مورد حمایت تهران علیه تل آویو مورد استفاده 
قــرار خواهد گرفت. وی ایــن توافق را نتیجه 
سیاســت های اشــتباه نتانیاهو می دانست و از 
نتانیاهو نخســت وزیر این رژیم خواسته بود به 
علت شکســت سیاست هایش در قبال ایران از 

قدرت کناره گیری کند. 
در پرونده عادی سازی روابط با اعراب، الپید 
از حامیان اصلی این فرایند است. وی نتانیاهو 
را بــه عدم هماهنگی با اعراب و در نظر گرفتن 
نظر آنان در پرونده هایی چون پرونده هسته ای 
ایران متهم می کند و می گوید: »اســرائیل باید 
با جهان عرب تعامل بیشتری داشته باشد.« او 
معتقد است: »استقالل اسرائیل از فلسطین به 

ما اعتبار بین المللی می بخشد.«

سه سناریوی محتمل
 انتخابات کنست ۲0۱9

الف ـ سناریوی اول، تحقق اهداف مورد 
نظر بنیامین نتانیاهو است. مطابق این سناریو، 
حزب لیکود که بنیامین نتانیاهو ریاست آن را 
برعهده دارد، در انتخابات آینده پیروز و بار دیگر 
نتانیاهو برای تشکیل کابینه معرفی می شود. اگر 
حزب لیکود موفق به کسب 61 کرسی از 12۰ 
کرسی کنست نشود که البته تحقق آن نیز بعید 
است، در این صورت نتایج سایر احزاب راستگرا 
نشان خواهد داد که نتانیاهو برای تشکیل کابینه 
ائتالفی باید با کدام حزب ائتالف کند. در واقع، 
نتانیاهو و لیکود حتی با پیروزی در انتخابات نیز 
توان تشکیل کابینه دلخواه را ندارند؛ بلکه باید 
به ائتالف با دیگر احزاب روی بیاورند. نتانیاهو 
به تازگی در تکاپوی شکل دادن ائتالف تازه ای از 
راستگرایان برای ادامه دوران نخست وزیری خود 
و جلوگیری از پایان حاکمیت جناح راست است.
ب ـ ســناریوی دوم، درباره انتخابات 
کنست 2۰19 این است که حزب لیکود موفق 
به پیروزی در انتخابات شــود، اما تحت فشــار 
ســایر احزاب راســتگرا، نتانیاهو را برای پست 

نخست وزیری نامزد نکند. در شرایط کنونی نیز 
بیش از آنکه احزاب صهیونیستی به حزب لیکود 
انتقاد داشته باشــند، منتقد نتانیاهو هستند. 
نتانیاهو تاکنون در دو نوبت نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی بوده اســت. وی نخستین بار از 
سال 1996 تا ســال 1999 نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی بود. نتانیاهــو از مارس 2۰۰9 
تاکنون نیز نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
اســت که تا آوریل 2۰19 بیش از 1۰ سال از 
نخست وزیری وی می گذرد. به عبارتی، طی 23 
ســال اخیر برای مدت 13 سال نخست وزیری 
رژیم صهیونیستی در اختیار »بنیامین نتانیاهو« 
بوده اســت و این از دید منتقدان در تعارض با 
قواعد دموکراسی قرار دارد. نتایج یک نظرسنجی 
جدید که شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی 
در دسامبر 2۰18 انجام داد، نشان می دهد که 
اکثر صهیونیســت ها تمایلی به حضور مجدد 
بنیامین نتانیاهو در ســمت نخست وزیری این 

رژیم ندارند. 
ج ـ سناریوی سوم، شکست حزب لیکود 
در انتخابات آینده و پیروزی دیگر احزاب ازجمله 
ائتالف گانتس ـ الپید است. بنی گانتس، رئیس 
پیشــین ســتاد ارتش رژیم صهیونیستی، که 
شــخصیتی محبوب در بخشی از افکار عمومی 
است، برای نخســتین بار پا به عرصه سیاست 
گذاشــت. ژنرال بنی گانتس، در دیدار با یائیر 
الپید، رهبر حــزب آینده ، ائتــالف تازه علیه 

نتانیاهو را تشکیل داد. 
نتیجه گیری

روند آرایش احزاب سیاسی برای انتخابات 
زودهنگام کنست 9 آوریل 2۰19 )2۰ فروردین 
98( نشان می دهد که شمار کرسی های حزب 
لیکود از 3۰ کرســی بیشتر نخواهد بود. با این 
حال، حــزب لیکود همچنان بزرگ ترین حزب 
پارلمانــی در رژیم صهیونیســتی خواهد بود. 
نتانیاهو هر چند هنوز شــانس نخست  تشکیل 
دولت آینده اســت، اما روند رو به رشد ائتالف 
بنی گانتــس ـ الپید )ائتالف آبی ـ ســفید( در 
میان افکار عمومی در کنار جدی شدن پرونده 
فسادهای نتانیاهو و امکان صدور کیفرخواست 
علیه وی، موجب می شود کار برای حزب لیکود 
و تشکیل ائتالف برای دولت با چالش های سخت 

روبه رو شود.

مقابله با نفوذ ایران در لبنان
خبرگزاری ایرنا: دســتیار وزیر خارجه آمریــکا در امور خاور نزدیک مدعی 
شد، نفوذ ایران در لبنان روز به  روز بیشتر می شود و برای همین به »پاسخ ملی« 
در برابر این نفوذ نیاز اســت. »دیوید سترفیلد« پس از دیدار با »جبران باسیل« 
وزیر خارجه لبنان در اظهاراتی تحریک آمیز مدعی شــد، نفوذ ایران در لبنان در 
حال افزایش اســت و لبنانی ها باید در برابر آن بایستند. وی اظهار داشت: »نفوذ 
رو به  رشد ایران در لبنان نیازمند پاسخ ملی ]از سوی لبنانی ها[ است.« دستیار 
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا مدعی شد، واشنگتن به دنبال حمایت از مردم 
لبنان اســت و بیروت باید در مسائل مربوط به اقتصاد وخیم و مشکالت امنیتی 

»تصمیم های سختی« بگیرد.
مهار سیاست های جنگ طلبانه علیه ایران

خبرگزاری فارس: دو سناتور آمریکایی با اشاره به مواضع جنگ طلبانه دولت 
آمریکا، این سیاســت ها را عامل انزوای ایاالت متحده در جهان توصیف کرده و 
نوشته اند، کنگره باید تالش کاخ سفید برای به راه انداختن یک درگیری نظامی 
تازه در غرب آسیا را مهار کند. »تام یودال« سناتور دموکرات ایالت نیومکزیکو و 
»ریچارد دوربین« سناتور دموکرات ایالت »ایلینویز« آمریکا در یادداشتی مشترک 
در نشریه »واشنگتن پست« دولت این کشور را به تالش برای جنگ افروزی علیه 
ایران به بهانه های واهی متهم کرده و نوشته اند، کنگره باید با تصویب قانون تازه ای 

با چنین تالشی مقابله کند.
آژانس به راستی آزمایی ایران ادامه دهد

خبرگــزاری فارس: نماینــده آمریکا در آژانس بین المللــی انرژی اتمی در 
بیانیه ای از نهاد دیده بان هســته ای سازمان ملل خواسته است به راستی آزمایی 
تعهدات هســته ای ایران ادامه دهد. »جکی ولــکات« نماینده آمریکا از گزارش 
مــورخ 22 فوریــه مدیر کل آژانس اتمــی درباره فعالیت های راســتی آزمایی و 
نظــارت در ایران اســتقبال کرد و گفــت: »دبیرخانه ]آژانــس[ می تواند برای 
اجرای مأموریت های آژانس در ایران روی حمایت کامل ایاالت متحده حســاب 
کند.« نماینده آمریکا با اشــاره به اقدام این کشور برای خروج از توافق هسته ای 
 برجام، مدعی شــده اســت واشــنگتن به دنبال دســتیابی به توافقی جامع با

 ایران است. 
پمپئو علیه ایران موضع گرفت

خبرگــزاری مهر: مایک پمپئو، وزیــر خارجه آمریکا در گفت وگو با همتای 
فرانســوی اش ایران را به حمایت از تروریســم در اروپا و غرب آسیا متهم کرده و 
در تماس با وزیر خارجه انگلیس هم مدعی شده است، ایران در منطقه »رفتاری 
مخرب« دارد. وزارت خارجه آمریکا هم طی بیانیه ای بار دیگر ایران را به حمایت از 
تروریسم متهم کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: »پمپئو به تالش های 
فرانســه برای مقابله با فعالیت های تروریستی اشاره کرد با حمایت ایران در اروپا 

و خاورمیانه انجام می شود.«
خروج آمریکا از برجام باید به قانون تبدیل شود

خبرگزاری تســنیم: یکی از ســناتورهای بانفوذ جمهوریخــواه می گوید، 
این حزب خواهان آن اســت که خروج آمریکا از توافق هســته ای به مصوبه ای 
الزام آور بدل شــود که رئیس جمهور بعدی آمریکا نتواند در آن تجدید نظر کند.  
»جیــم اینوف« رئیس  جمهوریخواه کمیته نیروهای مســلح ســنای آمریکا که 
در دفتر کارش در واشــنگتن در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، مدعی شــد 
 »کشــورهایی، مانند ایران منتظر رفتن ]دونالــد[ ترامپ ]رئیس جمهور آمریکا[ 

هستند.«

  محمدرضا مرادی/ عربستان همواره در زمینه تروریسم متهم اصلی بوده و 
نگاه ها برای شناخت منبع فکری گروه های تروریستی متوجه این کشور شده است. در 
واقع، مبارزه با تروریسم اکنون به مسئله ای ابزاری تبدیل شده؛ چرا که عماًل عربستان 
با این سابقه و چهره، تحت فشار کشورهای غربی قرار گرفته است. پولشویی نیز پس از 
حادثه 11 سپتامبر 2۰۰1 هم راستا با تروریسم پیگیری شده و اساساً دو واژه »تروریسم« 
و »پولشــویی« همراه هم به کار برده می شوند. با این وضعیت، عربستان متهم ردیف 
اول در مسائل مربوط به پولشویی است؛ اما دالرهای سعودی سبب شده است تاکنون 

علیه ریاض اقدام خاصی صورت نگیرد.
به تازگی اعالم شد، اتحادیه اروپا قصد دارد عربستان را در فهرست سیاه پولشویی 
این اتحادیه قرار دهد؛ اما پس از نامه »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه سعودی به کشورهای 
اروپایی، بیشتر این کشورها از تصمیم خود برای افزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی 
عقب نشســته اند. در این زمینه دو دیپلمات اروپایی به خبرگزاری »رویترز« گفته اند، 
تدوین نهایی فهرســت سیاه پولشویی اتحادیه اروپا که نام عربستان، پورتوریکو و سه 
منطقه مربوط به آمریکا هم در آن وجود دارد، احتماالً مسدود شده است. برای اینکه 
این فهرســت نهایی شود، اکثریت 21 کشور باید با آن موافقت کنند. یکی از مقامات 
اتحادیه اروپا در این باره گفته است، بیش از 2۰ کشور از جمله انگلیس، فرانسه و همه 
اعضای مهم، مخالفت خود را با این فهرســت اعالم کرده اند. در واقع، دیپلماسی دالر 

عربستان سبب شده است اروپا از موضع خود عقب بنشیند. 
عربستان دیپلماسی دالر را در عرصه بین المللی به مثابه مهم ترین روش در جهت 
تحقق اهداف خود اتخاذ کرده است. در واقع، دیپلماسی دالر عربستان مانند حصاری 
نفوذناپذیر بوده که نهادهای حقوق بشــری را از حمله به عربستان بازداشته است. به 
نوعی عربستان قوانین و چارچوب های بین المللی را با پول خریداری کرده و به آسودگی 
بــه اقدامات افراط گرایانه خود ادامه می دهد. برای نمونه، ســازمان ملل متحد خرداد 
1395 ائتالف نظامی به سرکردگی عربستان در یمن را به دلیل نقض حقوق کودکان 
به فهرست سیاه خود اضافه کرد. این ائتالف به »کشتار صدها کودک« متهم شد؛ اما 
سازمان ملل پس از چند روز نظر خود را تغییر داد و عربستان را از این فهرست خارج 
کرد. بان کی مون، دبیر کل سابق سازمان ملل تأکید کرد، عربستان تهدید کرده است 
کمک ها به سازمان ملل را قطع می کند و به نوعی ما مجبور به این عقب نشینی شدیم. 
این چرخش شرم آور سازمان ملل متحد و تسلیم شدن این سازمان در برابر دیپلماسی 
دالر و فشارهای سعودی، خشم فعاالن حقوق بشر را نیز برانگیخت. افزون بر این، در 
سال 2۰15، در ابتدا نماینده عربستان )فیصل طراد( به ریاست سی امین نشست شورای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو رسید و در جریان این نشست مقرر شد، عربستان 
به ریاست »گروه مشورتی« این نهاد انتخاب شود. نکته جالب این است که عربستان 
در سال 2۰15 دوباره به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد. این در 
حالی است که عربســتان بزرگ ترین ناقض حقوق بشر بوده و بیشترین اقدامات ضد 

حقوق زنان در این کشور رخ می دهد. 
بنابراین، شــاید جای تعجب نباشــد که اتحادیه اروپا از تصمیم خود درباره قرار 
دادن عربستان در فهرست سیاه پولشویی عقب نشینی کند. کشورهای اروپایی یکی از 
مهم ترین منابع تأمین سالح های عربستان بوده و هیچ گاه به دلیل مسائل حقوق بشری 
یا تروریسم حاضر به فدا کردن منافع خود نخواهند بود. اضافه شدن عربستان به فهرست 
سیاه پولشویی، ضمن پیامدهایی که برای وجهه ریاض دارد، در عین حال روابط مالی 
آن را با اتحادیه اروپا پیچیده می کند. بانک های اتحادیه اروپا مجبورند درباره هرگونه 
تراکنش مالی مربوط به حاضران در این فهرســت بررسی های سختگیرانه تری انجام 
دهند که این دقیقاً برخالف منافع کشورهای اروپایی است؛ زیرا آنها دالرهای سعودی 
را بر هر مســئله دیگری مقدم می دانند. در کل به نظر می رسد تا زمانی که عربستان 
از دالرهای خود برای پیشبرد اهداف بین المللی استفاده می کند، نباید انتظار واکنش 
قاطعانه از ســوی جامعه جهانی داشت؛ چرا که دیپلماسی دالر عربستان در سال های 

گذشته توانسته است موازین حقوقی و بین المللی را به سود این کشور تفسیر کند. 

آمریکا جنبش النجباء انگلیس در معادالت غرب آسیا
عراق را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا جنبش »النجباء« عراق را به فهرست تحریم های خود اضافه کرد. این نهاد آمریکایی در بیانیه خود اعالم کرده است، هدفش 
از این اقدام، منع استفاده این جنبش و رهبر آن از منابع مالی به منظور »برنامه ریزی حمالت تروریستی و اجرای آن« است. جنبش النجباء عراق یکی از 
زیرمجموعه های حشد الشعبی عراق است که در پی فتوای جهاد کفایی مرجعیت عراق، برای مبارزه با گروه های تروریستی در سال 2۰1۴ در عراق تشکیل شد. 

رخداد

در حال حاضر آنچه اروپا را 
تهدید می کند و سبب واکنش 
مکرون شــده، بحث انتخابات 
یعنی  است؛  رو  پیش  پارلمانی 
انتخابــات به منزلــه یکی از 
نمادهای مهم دموکراســی در 
غرب، به بزرگ ترین بحران آن 

تبدیل شده است

نگاهی به انتخابات رژیم صهیونیستی

پایان نتانیاهو

دالرهای نفتی در خدمت دیپلماسی عربستان

فراسو

کند و کاوروزنه

اختالفات فرانسه و ایتالیا در کجا ریشه دارد؟

اتحادیه اروپا ؛ بودن یا نبودن



 رضــا زمانی/  طــی مدتی 
که تحریم ها علیه ایران اعمال شــده، 
دولــت دو راهبرد »دور زدن تحریم« 
و »برداشتن تحریم« را به کار گرفته 
است؛ اما این راهبردها نه تنها موفق 
نبوده، بلکــه در مواقعی هزینه و آثار 
ســوئی نیز برای اقتصاد کشور در بر 
داشته است. در اوضاع کنونی نیز تجویز 
این راهبردها، یک دوگانه کاذب است 
که نتیجه درخوری نخواهد داشــت؛ 
ضروری است برای مقابله با تحریم ها 
در جنگ اقتصادی کنونی، از راهبرد 

بی اثر کردن تحریم استفاده شود.
در ســال های اخیــر، آمریکا با 
اعمال تحریم های گوناگون به دنبال 
مقابله نیمه سخت در حوزه اقتصادی 
با ایران بوده اســت. تحریم، موانع و 
مشــکالتی بر ســر راه تبادالت مالی 
بین المللی و حصول درآمدهای نفتی 
ایران ایجاد کرده است. دولت ها نیز در 
طی این مدت، تالش کرده اند با اتخاذ 
راهبردهای متفــاوت با این تحریم ها 

مقابله کنند.
به طور کلی، راهبــرد دولت ها 
برای مقابله با آثار تحریم های آمریکا، 
به دو شیوه دور زدن تحریم یا تالش 
برای برداشــتن تحریم خالصه شده 
است. به عبارتی، یا تالش شده است 
راهکارهایی اتخاذ شود که موانع اعمال 
شده در مســیر معامالت بین المللی 
ایران دور زده شود؛ یا اقداماتی از قبیل 
مذاکره در راستای برداشتن تحریم ها 

در دستور کار قرار گرفته است.
راهبرد دور زدن تحریم ها به دلیل 
نحوه عملکرد مخفیانه و غیرشــفاف 
خود، با شناسایی شدن، کاربرد خود 
را از دســت داده و نتوانسته است اثر 
بلندمدت داشته باشد. همچنین این 
راهبــرد هزینه باالیی دارد و به دلیل 
رسمیت نداشــتن و ظهور عده قلیل 
نفع برنده از تحریم ها، آثار سوئی را به 

اقتصاد کشور تحمیل می کند.
راهبرد برداشــتن تحریم ها نیز 
نه تنها نتوانســت تحریم های مالی، 
بانکی و نفتی اعمال شده علیه ایران 
را برطرف کند؛ بلکــه آثار نامطلوبی 
همچون بی ثباتی را به اقتصاد کشور 

تحمیل کرده است.

ناموفــق بودن دو راهبرد مذکور 
برای مقابله با آثار تحریم ها، این دوگانه 
کاذب را در جامعه ایجاد کرده اســت 
که برای مقابله با تحریم ها یا باید فکر 
اساسی برای برداشته شدن تحریم ها 
کرد، یا اینکه شیوه دورزنی تحریم ها 
را که همراه با هزینه باال، نفع شخصی 
برای عده خاص و آثار کوتاه مدت است، 

همچنان ادامه داد.
اما بحثی که در این میان مغفول 
مانــده، اتخاذ راهبــرد صحیح، یعنی 
»بی اثر کــردن تحریم« اســت. این 
راهبرد شــیوه صحیــح مقابله با آثار 
تحریم های آمریکا بــوده و در ضمن 
دائمی و بلندمدت بودن، از کانال های 
رسمی انجام می شــود و به دور زدن 
تحریــم از کانال های غیر رســمی و 

کوتاه مدت نیاز ندارد.
در راهبــرد بی اثر کردن تحریم، 
سیاســت های دولت بــرای مقابله با 
تحریم هــای آمریــکا بایــد حــوزه 
تحریم های مالی و بانکی و تحریم های 

نفتی را شامل شود.
در ابتدا الزم اســت شبکه های 
مالی بین المللی کشــور را از سیستم 
دالری که تحت ســلطه آمریکا قرار 
دارد، بی نیــاز کرد. ایــن بی نیازی به 
سیســتم دالری را باید در استفاده از 
ســازوکارهای مالی جایگزین محقق 

کرد.
از ســازوکارهای  اکنون یکــی 
معامالتی، پیمان های پولی است که 
در آن نقش ارزهای ثالثی از قبیل دالر 
حذف می شــود. در پیمان های پولی 

از ارزهای ملــی برای انجام معامالت 
استفاده  استفاده می شود.  بین المللی 
از ارزهای ملی، همان گونه که تجربیات 
کشورهای مختلف نیز نشان می دهد، با 
ایفای وظیفه به عنوان ابزار پرداخت، به 
خوبی می تواند در معامالت بین المللی 

مورد استفاده قرار گیرد.
برای بی اثر کــردن تحریم های 
نفتی نیز راهکارهایی اساسی از قبیل 
از ظرفیــت بورس نفت  بهره برداری 

بــرای فروش نفت و همچنین تبدیل 
نفت بــه فرآورده های با ارزش افزوده 
باال از طریق ایجاد پتروپاالیشگاه ها در 

کشور وجود دارد.
ظرفیت های عملیاتی شدن این 
راهکارها اکنون با تکیه بر توان مالی 
بخــش مردمی امکان پذیر اســت. از 
سویی بازار متقاضی برای فرآورده های 
نفتی نیز در کشورهای همسایه و دیگر 
کشــورها وجود دارد، کــه این خود 
ضریب اثرگذاری تدابیر اتخاذ شــده 

برای بی اثر کردن تحریم های آمریکا 
را به شدت افزایش می دهد.

تجربیات یک دهه اخیر کشــور 
نشــان داده اســت که نــه دور زدن 
تحریم ها جواب داده و نه برداشــتن 
تحریم ها توانســته موفق عمل کند؛ 
چراکه تحریم یک واقعیت بیرونی است 
و مهار آن خارج از اراده کشور است. در 
نتیجه باید با اتخاذ تدابیر الزم، برای 

بی اثر کردن آن اقدام کرد.
از ســویی، می توان گفت، همه 
مشــکالت ما از تحریم ها اســت، اما 
نه تحریم های خارجــی. تحریم های 
خارجــی تنها 2۰ درصد مشــکل را 
ایجــاد کرده و 8۰ درصد مشــکالت 
در اثــر تحریم های داخلی اســت و 
اگــر تحریم های داخلی حل شــود، 
خودبه خــود تحریم های خارجی هم 

برطرف خواهد شد.
اقتصاددانــان غربــی معتقدند، 
تحریم های خارجی قدرت فلج کردن 
ایــران را ندارند؛ زیرا می دانند اقتصاد 
ایران بســیار قدرتمند و بزرگ است، 
به همین دلیل به ســمت تحریم های 
داخلی آمدند تا به مردم فشــار وارد 
کنند. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است 
که در دوران دشواری، تهدید و دشمنی 
به اهداف خود برســد، بر این اساس 
اقتصــاد مقاومتی برای همه ملت ها و 

دولت ها کارآیی دارد.
به فرمــوده رهبر معظم انقالب، 
اســتقالل فرهنگی و سیاســی ما در 
گرو استقالل اقتصادی است. استقالل 
اقتصــادی بــه معنای تولیــد همه 

محصوالت در داخل نیســت؛ بلکه به 
معنای تنظیم رابطه اقتصادی با جهان 
هم است، اما به نحوی که طرف مقابل 
وابسته تر باشد و نتواند ما را تهدید و 

تحریم کند.
عامــل موفقیــت تحریم هــای 
خارجــی، ناکارآمدی هــای داخلــی 
همچــون الگوی نامطلــوب مصرف 
اجناس  اسراف، خرید  )تجمل گرایی، 
خارجــی(، الگوی نامطلــوب تولید و 
الگوی نامطلــوب مدیریت اقتصادی 
است. افزایش موجودی کاال در اقتصاد، 
کاهش تورم، کاهش وابستگی به کاالی 
خارجی، کاهش نیــاز به ارز، افزایش 
اشتغال و درآمد در پی افزایش تولید، 
افزایش درآمدهای دولت و در نهایت 
بی اثر شــدن تحریم ها از آثار تقویت 
تولید ملی در تحقــق اهداف اقتصاد 

مقاومتی و رفع خصومت ها است. 
کشور ما کشوری وسیع، مجهز 
و دارای منابــع طبیعــی، اقلیمــی، 
جغرافیایی و انسانی و مانند یک بمب 
پر از انرژی است، اما این انرژی تاکنون 
آزاد نشده است؛ چرا که چاشنی ندارد 
و چاشنی آن، به کار انداختن نیروی 
انســانی با ارائه امکانات و زمینه ها از 
سوی دولت اســت. با توجه به اینکه 
اهداف عملیاتی تحریم ها، تورم، بیکاری 
و قحطی شدید است، هر کس سبب 
تشدید این مسائل شود، در هر لباس 
و مقامی که باشــد به آمریکا خدمت 

می کند و با ملت ایران می جنگد. 
رهبر معظم انقالب عرصه اقتصاد 
را میدان کارزار با دشمنان می دانند و 
از عبارت جهاد برای این کارزار استفاده 
کردند. تحریم ها هم تا زمانی که اقتصاد 
مقاومتــی تحقق نیابــد، ادامه خواهد 
داشت و بیرون آمدن از آسیب تحریم ها، 
با اقتصاد مقاومتی ممکن است. ما، هم 
باید نبرد اقتصادی و هم دفاع فرهنگی 
و سیاسی داشته باشیم، اما نمی توانیم 
پراکنده و با هدف گذاری های متفاوت 
پیش برویم؛ بنابراین باید اســتراتژی 
واحد داشــته باشیم که محور آن نبرد 
اقتصادی اســت و این موضوعی است 
که بیش از 1۰ سال است رهبر معظم 
انقالب با تبیین شعارهای اقتصادی سال 

بر آن تأکید دارند.
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FATF ارتباط تحریم با

حجت اهلل عبدالملکی کارشــناس اقتصادی می گوید: در 1۰۰ ســال گذشته بیش از 2۰۰ تحریم اقتصادی در جهان وضع شده است. عده زیادی از اقتصاددانان مستقل جهان فکر کردند 
که چگونه می شود کشور را در دوران تحریم اداره کرد. نتیجه این هم اندیشی تولید یک علم به نام »اقتصاد تحریم« شد. شاید باورتان نشود اما دانشجوی اقتصاد ایران از اول لیسانس تا آخر 
»خلق پــول« روندی در علم دکترا حتی یک کلمه هم از این دانش نمی خواند. آیا در کشوری که ۴۰ سال درگیر تحریم های شدید است، جوان ها نباید مطالبی از اقتصاد تحریم یاد بگیرند تا کشورشان را مدیریت کنند؟!

اقتصاد است که طی آن نقدینگی 
یک کشــور افزایش می یابد. یک 
بانک مرکــزی می تواند با خریدن 
منابــع مالــی یا قــرض دادن به 
مؤسســات مالی بــه اقتصاد پول 
جدید وارد کند. در نظام های امروز 
جهان شیوه ای برای تأمین هزینه ها 
وجود دارد که به آن »خلق پول« 
می گویند. پول معادل اعتبار است 
و ماهیتی نهادی دارد، نه کاالیی. 
بنابرایــن به ســادگی می توان آن 
را به وجود آورد. وقتی اســم پول 
آورده می شود، معموالً اسکناس در 
ذهن مجسم شده و چنین پنداشته 
می شــود که معادل اعداد موجود 
در حساب های بانکی، نزد بانک ها 
اســکناس وجود دارد؛ درحالی  که 
این تصور اشــتباه است. طبق آمار 
بانــک مرکزی در ســال 1395، 
تنها 3 درصــد از کل پول موجود 
در اقتصــاد به صورت پول فیزیکی 
)اسکناس و مسکوک( موجود است 
و حدود 97 درصد کل پول موجود 
در اقتصاد به  صــورت اعدادی در 
دفاتر و کامپیوترهای بانک ها قرار 
دارد و مابــه ازای فیزیکــی ندارد. 
به عبارت دیگــر، بخش عمده پول 
موجود در اقتصاد از سوی بانک ها 
خلق و تخصیص داده شده است. 

بخش اعظــم پول موجود در 
اقتصاد را دولت یا بانک مرکزی به 
وجود نیاورده است، بلکه بانک های 
تجــاری خلــق کرده انــد؛ همین 
بانک هایی که هرروزه مردم با آنها 
ســروکار دارند. درواقع، محل تولد 
و مرگ بخــش اعظم پول موجود 
در اقتصاد، خود بانک های تجاری 
هستند. بیشتر افراد تصور می کنند 
کل پول موجود در اقتصاد کشــور 
را دولــت به وجود آورده اســت و 
احتماالً این چنین می اندیشند که 
بانک های تجاری نقش واسطه گری 
پــول را دارنــد؛ یعنی پــول را از 
افرادی که مــازاد پول دارند، اخذ 
کرده و به کســانی که به پول نیاز 
دارند، می رسانند؛ بنابراین عملیات 
وام دهــی بانک ها تأثیری بر حجم 
پول موجــود در اقتصاد ندارد؛ اما 
با تفکر بیشــتر بــر فرایندی که 
در عملیات وام دهــی بانک ها رخ 
می دهد، می توان متوجه اشــتباه 
بودن این تصور شد. روند خلق پول 
و افزایــش نقدینگی در دولت های 
گوناگون پــس از انقالب، همواره 
بــه دلیل ناهماهنگــی هزینه ها و 
درآمدها، با سرعت در حال افزایش 

بوده است.
خلق پول با این ســرعت  باال 
باید به صورت مداوم رصد شــود، 
چراکه نشانگر سرعت  باالی خلق 
پول بدون پشــتوانه اســت. پول 
بدون پشتوانه ای که هیچ معادلی 
در بخــش واقعی اقتصــاد ندارد و 
چون کاالها و خدمات به هیچ وجه 
نمی توانند با این سرعت خلق شوند 
و همان گونه که گفته شــد نتیجه  
این اتفاق چیزی جز افزایش تورم 
نیســت. علت اصلی تــورم از نظر 
اقتصاددانــان بنا بــه این تحلیل، 
افزایش خلق پول در جامعه است. 
اصوالً دولت هنگامی که دخلش با 
خرجش نخواند،  یا به اصطالح دچار 
کسری بودجه شود، از بانک مرکزی 
اســتقراض می کند یــا به عبارت 
ساده تر از بانک مرکزی می خواهد 
مقداری اســکناس چاپ کرده یا 
حســاب او را شارژ کند. دولت این 
اسکناس های جدید را به کارمندان 
می دهد  تحویل  پیمانکارانــش  یا 
و این اســکناس ها سبب افزایش 
نقدینگــی یا همان پول در جامعه 
می شــوند. از ســوی دیگر، چون 
میزان کاالی تولید شده در جامعه 
افزایش نیافته است،  قیمت کاالها 
متناسب با میزان افزایش پول در 

جامعه افزایش می یابد..
اگــر حجم پول زیاد شــود، 
ارزش پول کم می شود. اگر ارزش 
پول کم شود، قیمت ها باال می رود 
و عکس این ماجرا به کاهش قیمت 

منجر می شود.
بر اســاس آخرین آمار بانک 
مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی 
که بازه زمانی آبان 1396 تا پایان 
آبان 1397 را بررسی کرده است، 
حجم پول با رشــد ۴3/۴ درصدی 
2۴۴ هزار و 55۰ میلیارد تومان و 
حجم شبه پول به رقم 1۴8۰ هزار 
و 65۰ میلیارد تومان رســیده که 
نسبت به آبان  ماه سال قبل 18/1 

درصد رشد داشته است.

 روح اهلل صنعتکار/ در یک ســال ونیم اخیر، ایران با گروه ویژه اقدام 
مالی همکاری های بسیار گسترده ای داشته است. به طور خاص، چهار الیحه 
FATF از ســوی دولت ایران در زمینه تعهدات به مجلس ارســال شد که هر 
چند اقدامات مقابله ای علیه ایران به تعلیق درآمد؛ اما همچنان مشکالت بانکی 

دامنگیر تجارت کشور بود.
اظهارات »مارشال بیلینگزلی« رئیس گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران 
نشان دهنده سیاسی بودن فشارها و همراهی کامل با آمریکا است. بیلینگزلی 
گفته اســت: »ایران بزرگ ترین حامی تروریسم در جهان است. این کشور به 
تأمین مالی گروه هایی، مانند حزب اهلل، حماس و رژیم سوریه که مردم خود را 
می کشند، ادامه می دهد و همزمان برنامه موشکی خود و بی ثبات سازی منطقه 
را پیش می برد، تالش های ما همراه با ســوء مدیریت و فساد در اقتصاد ایران 
هم اکنون به نتایجی دست یافته است و من امروز به کنگره یکی از مهم ترین 
شاخص های اقتصادی این روزهای ایران را نشان می دهم و این شاخص، ارزش 
ریال نسبت به دالر آمریکاست. در طول تاریخ تحریم های ایران ما چنین افتی 
را در ارزش ریال ندیده ایم. ریال ایران اکنون به اندازه یک صد و چهل هزارم 
دالر معامله می شود )یک دالر معادل 1۴۰ هزار ریال است( و دو سوم ارزش 

خود را از دست داده است.«
این اظهارات نشان می دهد برخالف تصور عمومی، مشکل اصلی الزامات 
FATF، نــه در بخش حمایت از مقاومــت، بلکه در دقیق تر کردن تحریم ها و 

افزایش فشار روی مردم ایران از این مسیر نهفته است. 
برخالف دیدگاه دولت، شواهد زیادی در اظهارات آمریکایی ها وجود دارد 
که نشان دهنده نقش اتاق جنگ این کشور )وزارت خزانه داری( در FATF است.
به  صورت کلی، نقش ویژه FATF، در فضای بانکی بین المللی، تولید و انتشار 
اطالعات بانکی، یعنی شــفافیت است و آمریکا برای دستیابی به اهداف خود 
از این شفافیت استفاده می کند؛ برای نمونه، دیوید کوهن، معمار تحریم های 
ایران و معاون اطالعات مالی و مبارزه با تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا در 
دولت اوباما، درباره نقش شــفافیت در موفقیت تحریم ها می گوید: »موفقیت 
تحریم های آمریکا بستگی عمیقی به شفافیت بانکی دارد. از طریق جمع آوری 
اطالعات کلیدی، افــرادی که در نهایت از تراکنش های بانکی بهره می برند، 
شناسایی می شوند. به این دلیل، شفافیت بانکی هسته اصلی مأموریت وزارت 

خزانه داری است.«
به اعتقاد کارشناســان، در صورت تصویب این لوایح، ایران با دو چالش 
عمده مواجه می شود: نخست  اینکه، تعریف تروریسم و مصادیق آن را مطابق 

با تفسیر دولت های غربی و قدرت های استکباری قرار خواهد داد.
دوم اینکه، با انتقال اطالعات از طریق نهادهای داخلی همچون بانک ها 
و واحد اطالعات مالی به خارج از کشور زمینه برای تحریم ها هر چه راحت تر 
و مؤثرتر از ســوی کشور آمریکا علیه افراد و شرکت های وابسته به نهادهای 

تحریمی میسر می شود.
در پایــان با توجه به آزمون بزرگ مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
تأیید یا رد کنوانسیون های ذیل برنامه اقدام مالی باید اذعان کرد، که اگر قرار 
بود همکاری با  FATF موجب بهبود روابط بانکی ایران شــود، باید شواهدی 
در این دو سال مشاهده می شد. در دو سال گذشته، وضعیت ایران نسبت به 
پیش از آن بهتر شده و از فهرست سیاه خارج شده و به حالت تعلیق درآمده 
است؛ اما این تعلیق اثری بر بهبود روابط بانکی نداشته و روابط بانکی روز به 

روز سخت تر شده است.
مضاف بر اینکه تجربه برجام و اظهارنظرهای مسئوالن وزارت امور خارجه 
کشورمان بیانگر این واقعیت است که اگرچه پیوستن به این کنوانسیون شاید 
بهانه را از غرب و آمریکا ســلب کند، اما هیچ تضمینی برای رفع تحریم ها و 

گشایش های مالی و اقتصادی در پی آن متصور نیست.

جای خالی اقتصاد تحریم
 در دانشگاه های ایران

راه سومی برای مقابله با جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن

 بی اثر کردن تحریم راهبرد مغفول 

 اکبر کریمی/ شاید در طول عمرتان به 
افرادی خاّلق و مخترع برخورد کرده باشید، افرادی 
که در اصطالح به آنها »فنی کار« می گوییم. این 
افراد بدون اینکه تحصیالت عالی داشته باشند، یا 
تحصیالت آکادمیک نقشی در توانمندی های شان 
داشــته باشــد، با پیش پا افتاده ترین وسایل و 
ابزار فنی، وســایلی کاربــردی خلق می کنند، یا 
طرح های ذهنی را به منصه ظهور می رســانند و 
ابداع و اختراع از جمله توانمندی های فردی آنان 
محسوب می شود. در شماره  های گذشته افرادی 
از این دســت را معرفی کرده ایم، در این شماره 
نیز به سراغ فردی رفته ایم که اگرچه وارد سنین 
پیری شده،  اما هنوز ذهن خاّلق و جوانی دارد و 
دست از ایده ها و عالقه مندی هایش برنداشته است.

ساخت گریدر و درخش ضد شیمیایی
»مهــدی نــادری« 66 ســال دارد و اهل 
شهرســتان صحنه کرمانشاه است. او با گذراندن 
دوره خدمت خود در قسمت تحقیقات و ساخت 
سپاه، در سال 87 بازنشسته شده است و اکنون 
عضو هیئت امنای مسجد صاحب الزمان)عج( این 
شهر اســت و در مغازه کوچک خود ایده هایش 
را اجرا می کند و به همشــهریانش خدمات فنی 

ارائه می دهد.
بخشــی از عمر خدمتی نادری در سپاه به 
تعمیر و نگهداری دستگاه های راه سازی گذشته 
اســت. دوره جنگ یکی از مقاطع شکوفایی توان 
خــدادادی او بود. فعالیت های تالشــگران جهاد 
سازندگی در دوران جنگ زبانزد است؛ بچه های 
نترســی که در صحنه های درگیری خط مقدم 
جبهــه و در زیر آتش انبوه دشــمن، با بیل های 
مکانیکی و ادوات راه ســازی معبر می گشودند و 
جاده احداث می کردند. نقش مهدی و دوستانش 
در این میان سرپا نگه داشتن این وسایل و تأمین 
قطعــات مورد نیاز آنها بود. وی و همرزمانش در 
این دوره توانســتند بسیاری از قطعات مورد نیاز 
دســتگاه های راه ســازی خطوط جبهه جنگ را 
تأمین کنند و نگذارند چرخ این ماشــین آالت از 

حرکت باز ایستد.
مهدی با کسب تجربیات گرانبهای فنی در 
این دوره، توانست در سال 69 دستگاه گریدری 
با جثــه به مراتب کوچک تر از نمونه های موجود 

طراحــی کند و بســازد. این اختــراع در طول 
خدمــت نادری، بارها و بارها در نمایشــگاه های 
گوناگون کشــور به نمایش درآمــد و حائز رتبه 
اول شد. دستگاه گریدر ساخته شده، یک وسیله 
نمایشی و دکوری نبود؛ بلکه تمامی قابلیت های 
یک گریدر را دارا بود و با داشــتن سیستم تمام 
هیدرولیک در ســطح خود یک دســتگاه کامل 
راه ســازی بود و در مناطق صعب العبور یا نقاطی 

با عرض کم، در محوطه های 
کوچکــی که امــکان مانور 
مانند  نیست،  بزرگ  گریدر 
محیط سالن های ورزشی و 
ســوله ها، به راحتی به کار 
گرفته می شــد، اما از آنجا 
که هر اختراعی، به ویژه این 
نوع اختــراع هزینه بر برای 
رسیدن به تولید انبوه نیازمند 
شــرکت های  مســاعدت 
تولیدی و سرریز منابع مالی 
کالن است، این اختراع هیچ 
وقت به تولید انبوه نرسید و 

این نمونه تولیدی با عمر حدود 3۰ ساله، هنوز به 
عنوان یک ابتکار در ورودی پادگان شهید میثمی 

کرمانشاه رخ نمایی می کند.
درخش های مکانیزه ضد شیمیایی نیز برای 
اولین بار در کشــور با تالش این استاد ماهر در 
اواخر دهه 7۰ طراحی و ساخته شد. این وسیله در 
پاک سازی مناطق جنگی آلوده به مواد شیمیایی 

کاربــرد دارد و از طریق آن محلول خنثی کننده 
مواد شیمیایی در محیط آلوده پاشیده می شود. 
درخش طراحی شده، تمام مکانیزه است و از داخل 
کابین راننده هدایت می شود و به متصدی دیگری 
برای هدایت مستقیم آن از روی سقف ماشین نیاز 
نیست. بنا به گفته نادری، این وسیله امکان نصب 
و راه اندازی بر روی انواع ماشین های آتش نشانی 

را نیز داراست.
یکی  مخابراتی  شــیلتر 
دیگر از تولیدات دست نادری 
اســت که قابلیت های جالب و 
و  مانند نصب  منحصربه فردی 
جمع آوری مکانیزه آنتن سقفی 
و... را داراست که به درخواست 
سپاه پاســداران ساخته شده 

است.
ن  همــا یــا  شــیلتر 
کانکس هــای مجهز مخابراتی 
بــرای انــواع مأموریت هــای 
رسانه ای و الکترونیکی به کار 
گرفته می شــوند. صداوسیما، 
بانک ها و اداره مخابرات از آن به عنوان یک دستگاه 
متحرک فرســتنده و گیرنده اطالعات رادیویی و 

ماهواره ای استفاده می کنند.

طراحی و ساخت
 انواع وسایل کاربردی برای همشهریان

نادری عالوه بر تولید این ســه محصول با 

ارزش، در دوران خدمتــش اختراع های ریز و 
درشت دیگری نیز داشته است،  اما این سرمایه 
سازمانی بعد از بازنشستگی به کار گرفته نشد و 
او تنها برخی فعالیت های فنی در ابعاد کوچک تر 
و متناسب با عالقه شخصی اش را دنبال می کند.

تبدیل موتور برق مسجد به خودروی سبک 
یکی از فعالیت های شخصی نادری در سال های 
پس از بازنشســتگی بوده است. این موتور برق 
که هنگام حرکت دسته عزاداری اباعبداهلل )ع( 
در انتهای دســته حرکت داده می شــد تا برق 
بلندگوهای دســته را تأمین کنــد، اکنون به 
شکل یک خودروی سبک درآمده که یک نفر 
بــه راحتی آن را حمــل می کند و دیگر نیازی 
 بــه هل دادن و هدایــت آن به کمک چند نفر

 نیست.
طراحی و ساخت دستگاه کوچک تراشکاری 
برای تراش قطعات کوچک، طراحی و ســاخت 
دســتگاه دیگ بخار برای آب کردن موم زنبور 
عسل، ساخت دستگاه خم کن ورق های فلزی، 
گهواره برقــی نوزاد، باالبر برقــی و... از جمله 
ابداعات دیگر نادری اســت که به درخواســت 

همشهریانش طراحی و ساخته شده است.
بیان این همه توانایــی فنی از فردی که 
به گفته خودش به اندازه ششــم ابتدایی سواد 
آکادمیک دارد، جای شگفتی است. مانند آقای 
نادری در کشور ما کم نیستند، اما اینکه به چه 
میزان توانایی های خارق العاده آنان به کار گرفته 
می شــود و به آن بها داده می شود، متأسفانه از 
جمله نقاط معیوب مدیریتی در کشور ما است 
و جز در اندکی از موارد، این استعدادهای کشور 
که می توانند موتور محرکه اقتصاد در بخش های 
گوناگون صنعتی، کشاورزی و... باشند و زمینه 
تسهیل فعالیت های مختلف و ایجاد اشتغال و 
توسعه در کشــور را فراهم کنند به کار گرفته 

نمی شوند.
کالم پایانــی مهدی نــادری این بود که 
»دوســت دارم برای کشورم مفید باشم. هدفم 
پیشــرفت کشور اســت. این آرزو همچنان در 

وجودم زنده و جوان است.«
فعالیت های  از  گــزارش  تهیه  برای 
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره 

تلفن 09۱9۳4۷۲98۱  تماس بگیرید.

بازنشسته مخترع دستگاه های راه سازی در گفت وگو با صبح صادق

دوست دارم برای کشورم مفید باشم

در راهبرد بی اثر کردن تحریم، 
مقابله  برای  دولت  سیاســت های 
باید حوزه  آمریــکا  تحریم های  با 
تحریم های مالی و بانکی و تحریم های 
نفتی را شــامل شود. در ابتدا الزم 
است شــبکه های مالی بین المللی 
کشور را از سیستم دالری که تحت 
سلطه آمریکا قرار دارد، بی نیاز کرد. 
این بی نیازی به سیســتم دالری را 
باید در استفاده از سازوکارهای مالی 

جایگزین محقق کرد

مهدی نادری با کســب تجربیات 
توانست  دوره،  این  در  فنی  گرانبهای 
در سال 69 دستگاه گریدری با جثه به 
نمونه های موجود  از  مراتب کوچک تر 
طراحی کند و بســازد. این اختراع در 
طول خدمت نــادری، بارها و بارها در 
نمایشگاه های گوناگون کشور به نمایش 
درآمد و حائز رتبه اول شــد. دستگاه 
گریدر ساخته شده، یک وسیله نمایشی 
و دکوری نبود؛ بلکه تمامی قابلیت های 

یک گریدر را دارا بود

شاخص

رتبه فساد ایران در سال ۲01۸ چند بود؟
ســازمان بین المللی شفافیت گزارشــی را با موضوع وضعیت فساد در بین 
کشــورهای جهان در ســال 2۰18 تهیه و منتشر کرده است. این گزارش نشان 
می دهد که وضع ایران از نظر فســاد در مقایســه با سال 2۰17 بدتر شده است 
و نمــره ایران از 3۰ به 28 تنزل یافته اســت. به همین دلیل رتبه ایران در بین 
کشــورهای جهان نیز از 13۰ به 138 تغییر یافته اســت. شاخص ادراک فساد، 
میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می دهد. به 
عبارتی، این شــاخص نشــان می دهد که وضع فساد در بخش عمومی هر کشور 
چگونه اســت. گزارش های سازمان بین المللی شفافیت بر پایه معیارهایی چون؛ 
بررســی مدیریت دولتی در کشــورها، شرایط دسترسی شــهروندان به خدمات 
عمومی، ســاختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت  بخش خصوصی 
می باشد. ســازمان بین المللی شفافیت، ســازمانی غیر دولتی است که در سال 
 1993 تأسیس شد و مقر اصلی آن در آلمان و هدف از ایجاد آن مبارزه با فساد

 است.
گوشت گوسفند ۹۷/۸ درصد گران شد

آنچه مرکز آمار درباره تغییرات قیمت و تورم در 2۴ گروه کاالی خوراکی در 
بهمن امسال نسبت به بهمن ماه 1396 اعالم کرده است نشان می دهد در همه 
آنها افزایش ثبت شــده اســت. حال آنکه بیشترین افزایش قیمت مربوط به رب 
گوجه فرنگی با 231/1 درصد، سیب درختی زرد با 128 درصد، گوجه فرنگی با 
127/9 درصد، موز با 1۰3/1 درصد و گوشت گوسفند با 97/8 درصد بوده است. 
همچنین بیشــترین افزایش قیمت در بهمن  ماه نســبت به دی، به پیاز با 22/1 
درصــد افزایش، خیار 21/3 درصد افزایش، گوجه فرنگی با 2۰/1 درصد افزایش 
و گوشــت گوســفند با 15/6 درصد اختصاص یافته بود. اما در ماه مورد بررسی 
تخم مرغ ماشــینی 5/7 درصد، برنج خارجی درجه یک 2/3 درصد و عدس 1/5 

درصد نسبت به ماه پیش کاهش قیمت داشت.
30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران

سرپرســت ســازمان مالیاتی با بیان اینکه مالیات علی الحســاب پنج هزار 
میلیــارد تومانی بانک مرکزی هنوز وصول نشــده اســت، گفــت: »در ده ماهه 
ابتدایی امســال، 86 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شــده که به این 
ترتیب 83/5 درصد پیش بینی درآمد مالیاتی شــده است.« محمدقاسم پناهی با 
بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس در بودجه سال 98 نهادهای انقالب اسالمی 
مانند آســتان قدس رضوی مکلف به پرداخت مالیات شــدند، گفت: »به موجب 
مقررات فعلی از فعالیت های اقتصادی شــرکت های مربوط به نهادهای انقالبی و 
آستان ها مالیات مطالبه می کنیم و مالیات اخذ شده به حساب خزانه داری واریز 
می شود.« وی ادامه داد: »این در حالی است که سازمان در رابطه با نحوه توزیع 
 یا بازگشــت مالیات اخذ شده دخالتی ندارد و این موضوع در اختیار خزانه داری

 کشور است.«
مردم در بانک ها چقدر پول دارند؟

بر اســاس آمار بانک مرکزی از 9 ماهه نخســت بخش پولی و بانکی کشور، 
میزان مانده سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
در ماه مذکور در مجموع 1/719 هزار میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته حدود 22 درصد افزایش داشته است. گفتنی است، میزان سپرده های 
بخش غیردولتی در این بانک ها و مؤسســات در اســفند سال پیش 1/۴85 هزار 

میلیارد تومان بوده است.

تکاپوآن روی سکه

کلید واژه
 خلق پول



   شــهناز سلطانی/ این 
روزهــا خیلی از ماها در حال نقشــه 
کشیدن برای سفر هستیم. این نقشه 
از لذت بخش ترین  کشــیدن ها یکی 
فصل های زندگی ماســت. با خودش 
شــور و هیجــان دارد و وقتی دل به 
جاده زدی دل انگیزتر می شــود. این 
بخــش از زندگی هم بــرای خودش 
ســازوکار و حساب و کتاب دارد. باید 
با برنامه جلو رفت. همســفر، خرج و 
مخــارج، مقصد و... از همین دســت 
حساب و کتاب هاست که بی توجه به 

آنها نمی شود سفر کرد. 

همسفر همراه 
شــاید به جرئت بتــوان گفت 
داشتن یک همسفر خوب مهم ترین 
معیار یک ســفر لذت بخش اســت. 
هر یــک از ما روحیات و خصوصیات 
اخالقی ویژه ای داریم که کامالً طبیعی 
است. بنابراین اگر می خواهیم با کسی 
همسفر شویم آن هم چند روز، بهتر 
اســت همســفری انتخاب کنیم که 
روحیات و خصوصیات مان باهم سازگار 
باشــد و هر کس ساز خودش را نزند. 
اگر جز این باشد ممکن است ناراحتی 
و کدورت پیش بیاید و آنچه را که از 
ســفر انتظار داریم به دست نیاوریم. 
برای یک سفر چند روزه سعی کنید 
با کســی یا کسانی همسفر شوید که 
پیشتر حداقل سفرهایی کوتاه و یک 
روزه را بــا آنها تجربــه کرده اید و بار 

اول تان نیست. 
هــر چــه ویژگی های شــما با 
همســفرتان نزدیک تر باشد، سفرتان 
راحت تر و دلچســب تر خواهد بود. به 
این معنا که اگر شــما کودک دارید 
و همســفرتان ندارد، درک یکسانی 
از هم ندارید. پس بهتر است آگاهانه 
دســت به انتخاب بزنیــد. اما اگر هر 
دو کودک داشــته باشید، هم بچه ها 
همبازی دارند و حوصله شان در سفر 
ســر نمی رود و هم شــما حرف های 

مشترک با هم دارید. 

حساب سفر
یکی از مهم ترین برنامه ریزی های 
سفر برنامه مالی آن است. اگر حساب 
ســفر از دســت تان در برود، به طور 
حتم سفر بعدی به این زودی ها مسیر 
نخواهد شد. حتماً برای سفرتان مبلغ 
حداقلــی و حداکثــری تعیین کنید 
و کنار بگذارید. آن وقت دســت تان 
می آید که به جای هتل دو ستاره در 

هتل پنج ستاره اقامت نکنید و به جای 
تهیه غذای سالم و کم هزینه از بهترین، 
معروف ترین و گران ترین رستورا ن های 
مقصد ســر در نیاوریــد و هر تعداد 
ســوغاتی که دل تان خواست خرید 
نکنید. این کارها به این معنا نیســت 
که شما سخت بگیرید؛ بلکه نگرانی و 
دغدغه مالی شما را کم می کند و این 

موضوع مهمی است. 

محل اقامت را
 از پیش تعیین کنید

اگر شما عازم یک شهر مشخص 
هستید، بهتر است از پیش محل اقامت 
خود را تعیین و آن را رزرو کنید؛ چرا 
که در ایام تعطیالت نوروز پیدا کردن 
جایی مناســب کمی سخت است، به 
ویــژه اگر می خواهید زیاد خرج روی 
دســت خودتان نگذاریــد. البته، در 
سال های اخیر به مدد همکاری وزارت 
آموزش و پرورش مدارس شبانه روزی و 
خوابگاه های دانش آموزی برای اسکان 
نوروزی مسافران تجهیز می شوند. اگر 
سختگیر نیستید می توانید یک بار این 
اقامتگاه ها را تجربه کنید، هم مطمئن 
و هم کم هزینه هستند. این اقامتگاه ها 

در اختیار همه قرار می گیرد. 

بی برنامه نباشید 
بی برنامه دل به جاده نزنید. اگر 
بدانید مســافر چه شــهری هستید، 
می توانید با مطالعه سفر کنید. درباره 
جاذبه های شهر مقصد و اقامتگاه های 
آن اطالعاتی کسب کنید که به یقین 
به کارتان خواهد آمــد. این گونه که 

باشد شــما به مقصد هم که برسید 
می دانید قرار اســت به تماشای چه 
جاذبه هایی برویــد و چند روز وقت 
نیاز است تا به برنامه های تان برسید. 
افــزون بر این بــرای نمونه اگر 
مقصدتان شــهری گرم یا به نسبت 
سرد باشــد می دانید چه پوشاکی با 
خودتان ببرید کــه در آنجا به خرید 
و صــرف هزینه اضافی نیاز نداشــته 
باشید. این به معنای کنترل هزینه ها 

هم هست. البته، صرفه جویی در زمان 
سفر هم محسوب می شود. برای مثال 
اگر شما به خرید یک پوشاک گرم در 
یک شهر کوهستانی نیاز داشته باشید، 
هم باید زمان و هم پول صرف خرید 
مایحتاجــی بکنید که حتماً آن را در 

خانه داشته اید. 

اسباب سرگرمی کودک
اگر کودک همراه تان است، حتماً 
برای ســرگرمی او وسایلی با خودتان 
بردارید،  مانند کتاب و اســباب بازی. 
چرا که ممکن است آنها در طول مسیر 

خسته و بی حوصله شوند. اگر با وسیله 
شخصی سفر می کنید، هر دو ساعت 
یک بار توقف کنید، هم برای استراحت 
و رفع خستگی خودتان و هم برای رفع 
کسالت فرزندتان. خریدن یک کتاب 
کوچک یا یک اسباب بازی ارزان قیمت 
در طول سفر برای بچه ها هم فکر بدی 
نیست، سرشان را تا چند ساعت گرم 
می کند تا شما به مقصد برسید. عالوه 
بر این در ذهن بچه ها خاطره آن سفر 

باقی می ماند. 
نکته مهم دربــاره کودکان این 
اســت که حتماً شــماره تلفن های 
ضــروری را همراه آنهــا کنید که در 
مواقع نیاز مانند گم شدن احتمالی به 

کمک می آید.  

همسفر سالمند
اگر همسفر سالمند دارید بهتر 
اســت کارهایی را هم بــرای رعایت 
حال آنها انجام دهید. همراه داشــتن 
داروهای آنها و نســخه ای از مدارک 
پزشکی آنها موضوع مهمی است که 
نباید فراموش کنید. شماره تلفن های 
ضروری را روی کاغذ بنویســید و در 
جیــب پدر و مادرســالمندتان که با 
شما ســفر می کند، بگذارید. آنها هم 
ماننــد کودکان از یک جا نشســتن 
طوالنی مدت خســته می شوند، بهتر 
اســت حداکثــر دو ســاعت یک بار 
شــرایطی فراهم کنید که آنها چند 

قدمی راه بروند. 

غذاهای سالم و کم هزینه 
بخشــی از هزینه های ســفر را 

هزینه هــای خورد و خوراک شــامل 
می شود. اگر برای تان امکان تهیه غذای 
ساده و سالم وجود دارد، حتماً این کار 
را انجام دهید. این کار یک تیر و چند 
نشان است. هم مطمئن و سالم است 
هم کم هزینه و هم این امکان را به شما 
می دهد که صرفه جویی مالی را که از 
این راه به دست آمده در جایی بهتر که 
مورد عالقه تان هم هست هزینه کنید. 
اما بخشی از سفر تجربه کردن غذاهای 
محلی اســت که از آن غافل نشوید. 
غذاهای محلی را امتحان کنید، شاید 
دیگر هیچ وقت این امکان را نداشته 
باشــید به این شهر برگردید، یا جای 
دیگری همین غذا را نوش جان کنید. 

چادر مسافرتی 
اگر با خودروی شخصی مسافرت 
می کنید، این امکان برای شما وجود 
دارد که بتوانید در کاهش هزینه های 
سفر قدمی بردارید. به این شکل که 
مثاًل تا حد امکان مواد غذایی فاســد 
نشدنی و خشک و همین طور پوشاک 
مورد نیاز را همراه داشته باشید تا دیگر 
به صرف هزینه در سفر نیاز نباشد. به 
همراه داشتن یک چادر مسافرتی هم 
خوب اســت. ممکن است بتوانید از 
آن برای اقامت چند ســاعته یا حتی 
اقامت شب به شرط مساعد بودن هوا 
استفاده کنید. معموالً در همه شهرها 
مکان خاصی بــرای برپا کردن چادر 

تعیین می شود.  
هر چه اندر احواالت سفر بگوییم 
کم گفته ایم. سفر نه تنها ذهن و فکر 
ما را به پویایی وامی دارد، که جسم و 
جان مان را هم جال می دهد. تحقیقات 
نشان داده سفر اضطراب و افسردگی 
و بیماری های قلبی را کاهش می دهد 
و نشــاط و شــادابی می آورد و ذهن 
را برای حل مشــکالت و پیدا کردن 
راهکارهــای جدید روشــن می کند. 
حاال که ما برخالف خیلی ها که حتماً 
در آرزوی ســفرند این امکان را پیدا 
کرده ایم که بار سفر ببندیم و از خانه 
بیرون بزنیم، بهتر است به خوبی قدر 
آن را بدانیــم و از آن نهایــت بهره را 
ناراحتی  کوچک ترین  مبــادا  ببریم. 
و دلخوری و تنش ســفر ما را تحت 
تأثیر قرار دهد. صبور باشیم و حوصله 
به خرج بدهیم و نهایت ســعی مان را 
بکنیم، هم به ما و هم به همسفران ما 
خوش بگذرد و کوله بار خستگی مان را 
که در سفر خالی کرده ایم، پر از انرژی 

کنیم و برگردیم. 
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  حمیدرضا حیدری/ در چند روز اخیر، داغ ترین ســوژه موجود در فضای 
مجازی حول مستندی بود که رسانه ملی از زیر نظر گرفتن »روح اهلل زم« معروف به 
نیما از ســوی نیروهای اطالعاتی کشورمان نشان داد. مستندی که منابع بسیاری از 
اخبار به اصطالح سّری »آمدنیوز« را که همواره بر داشتن آنها مباهات می کرد، نشان 
می دهد و در آن مشــخص می شــود بسیاری از این اخبار محرمانه که کانال آمدنیوز 
آنها را منتشر می کرده، یکسری شوخی و طنزی بوده که از ذهن نیروهای اطالعاتی 

ما تراوش کرده است.
نمایش این مســتند و پرده برداری از ماه ها کنترل نیما زم واکنش های بسیاری 
را در شبکه های گوناگون اجتماعی به ویژه توئیتر داشت؛ اما یکی از واکنش هایی که 
عامه مردم نسبت به این کانال دروغ پراکنی از خود نشان دادند، خروج چند صد هزار 
نفری این کانال بود. یکی از کاربران در واکنش به این موضوع نوشت: »بعد از پخش 
مستند ایستگاه پایانی دروغ لحظه به لحظه داره از اعضای کانال آمدنیوز کم می شه 

و بابای نیما زم با بدترین حال تهران چه کند؟«
یکــی از کاربران هــم در واکنش به اینکه همه مطالب آمد نیوز دیکته مأموران 
اطالعاتی اســت، نوشت: »مستند ایستگاه پایانی دروغ خیلی جالبه! من گاهی اوقات 
متون آمد نیوز رو می خوندم با خودم فکر می کردم آخه این روح اهلل زم چقدر احمقه 
یا چرا اینجوری رد داده؟! تو نگو، بچه های اطالعاتی خودمون بهش دیکته می کردن. 

فقط اون تیکه آخرش که می گه: حاال برام بخون ببینم چی نوشتی...«
برخی از کاربران هم با اشاره به منبع قرار دادن آمدنیوز از سوی برخی از مسئوالن، 
از جمله مشــاور رئیس جمهور که در مواردی اخبار آمدنیوز را در کانال شخصی خود 
ارســال می کرد، واکنش نشان دادند. یکی از این کاربران نوشت: »به نظر شما امشب 
آشــنا، مشاور رئیس جمهور بعد پخش مستند ایستگاه پایانی دروغ چه حالی داره؟؟ 

صابون بیارم آشنای غریب؟؟«
یکی دیگر از بخش های این مســتند که بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفت، 
اظهار نظر زم درباره ربع پهلوی بود که دســتمایه طنز قرار گرفت: »من اون معلمی 
هســتم که امروز مستند ایســتگاه پایانی دروغ رو برا دانش آموزاش پخش کرد! فقط 
اونجایی که می گفت پهلوی شبا تمرین سان دیدن می کنه، بچه ها انقدر خندیدن که 

مجبور شدم پخش رو قطع کنم!«
در واکنش به این حرف نیما زم که گفته بود می دانسته با یک نیروی اطالعاتی 
در ارتباط است، یکی از کاربران نوشت: »َزم بعد پخش این مستند گفته بود من خودم 
مي دونستم در تور سازمان های اطالعاتی ایرانم، مي خواستم بَدل بزنم بهشون... خوبه 
مي دونستی و با دستورش ناموست رو آوردی تو ویدئو چت... مهسا بیا، غریبه که نیست!« 
یکی از کاربران هم به قدرت اطالعاتی ایران اشاره کرد و نوشت: »بعد از شاهکار 
اخیر ایران و هک شدن پهپاد های آمریکایی، این بار شاهد دوربین دستگاه امنیتی ایران 

در خودروهای سرویس امنیتی فرانسه هستیم. بچه ها خسته نباشید.«
پخش مستند ایستگاه پایانی دروغ البته اصالح طلبان و به ویژه کسانی را که در 
فتنه سال 88 حضور فعال داشتند، ناراحت کرد. گروهی به این مستند واکنش نشان 
دادند و عده ای هم سعی کردند با انتشار فیلمی از نماز خواندن یکی از سران فتنه این 
مستند را به حاشیه ببرند که البته موفق هم نشدند. یکی از کاربران در این باره نوشت: 
»اصالح طلب هایی که بعد ایستگاه پایانی دروغ گفتند آمدنیوز کار خود حکومت بود 
برای تخریب اصالحات احتماالً یادشون نمی یاد دم انتخابات آمدنیوز ستاد چه کسی 
شــده بود و لیست شورای شــهر آمدنیوز با لیست کدوم جناح مشترک بود... جهت 

اصلی رسانه ها رو باید در بزنگاه ها شناخت.«
یکی از کاربران هم به نیروهای انقالبی توصیه ای کرد: »دوست عزیزی که به بهانه 
رصد عضو آمدنیوز و کانال های ضد انقالب بودی، دیدی خفن تر از توهاش دارن رصد 

می کنن؟ بسه دیگه بیا بیرون از این کانال ها؛ رسیدیم ایستگاه آخر!«

»آمدنیوز« رفت...

پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( با اشــاره به اینکه اعتماد روزافزون مردم ســرمایه ما و اطالع رســانی بموقع، شفاف سازی و ارائه صحیح 
خدمات بی منت به نیازمندان وظیفه ما اســت، گفت: در ســال آینده وام های کمیته امداد بدون کارمزد خواهد بود، تا بتوانیم قرض الحسنه اسالمی را اجرایی 

کنیم. همچنین به 2۰۰ هزار نفر از مددجویان شش هزار میلیارد تومان تسهیالت ارائه خواهیم داد.

سرمایه کمیته امداد
 امام خمینی)ره(

در  نادری/  محمدصالح   
شــماره پیش در معرفی شــبکه 
مجازی توئیتر، توئیت و ریتوئیت 
را توضیح دادیم، در این شــماره 
اصطالحات دیگری در این شبکه 

معرفی می شود.
ترند

به معنای  لغــت  »ترند« در 
گرایش یا تمایل است. این کلمه را 
»روند عمومی تغییر یا توسعه یک 
چیز« تعریف می کنند. این واژه که 
خاستگاه آن صنعت مد است، دارای 
مصارف در دیگر زمینه ها شده است 
و در موضوع مورد بحث ما، ترند در 
واقع پربحث شدن یک موضوع یا 
یک رخداد در بین کاربران توئیتر 
اســت. در ساده ترین تعریف، ترند 
شــدن یک موضوع یعنی کاربران 
بسیاری به آن مطلب پرداخته  اند و 
آن موضوع بحث داِغ توئیتر شده 
است. شــاید بتوان گفت، گرایش 
کاربــران به یک موضوع در توئیتر 

را نشان می دهد.
ترنــد شــدن در توئیتــر به 
آن  میکروبالگینگ  ساختار  دلیل 
اهمیت باالیی دارد. میکروبالگینگ 
به شــبکه های مجــازی ای گفته 
می شود که کاربران بسیاری دارند 
و ایــن کاربران مطالــب روزمره 
و موضع گیری هــای خــود را در 
قالب متن همراه داده های افزوده 
دیگر منتشــر می کنند. در چنین 
بسترهایی، ترند شدن یک موضوع 
سبب بهتر دیده شدن آن مطلب 

می شود. 
دســته بندی های  توئیتر  در 
متفاوتــی برای موضوعــات ترند 
شــده وجود دارد و عالوه بر وجود 
فهرســت جهانی موضوعات ترند 
شده، می توان در هر کشور، منطقه 
و زبان هم موضوعات ترند و داغ آن 
محدوده را مشــاهده کرد. مطالب 
ترند شده به راحتی گرایش مردم 
هــر منطقــه را در هــر لحظه به 
موضوعات گوناگون نشان می دهند، 
برای نمونه چند ســاعت موضوع 
افزایــش قیمت بنزیــن ترند اول 
ایران در توئیتر می شود و ساعتی 
دیگر حــرف وزیر امــور خارجه 
کشورمان. در این حالت دیگر برای 
مطالعات مردم شناسی نیاز نیست 
در بین مردم باشــید، کافی است 
ترندهــای توئیتر در هر منطقه را 
بررســی کنید. کاری که بسیاری 
از مؤسســات در حــال انجام آن 
هستند و به وســیله بیگ دیتا یا 
کالن داده، اطالعات بســیاری در 
زمینه علــوم اجتماعی از مردم به 

دست می آورند.
بــرای نمونــه الگوریتم های 
توئیتر در بررسی های خود متوجه 
می شوند در یک ساعت اخیر 5۰ 
هزار توئیــت در موضوع تصویب 
FATF در بین کاربران ایجاد شده 
است، بنابراین آن موضوع به ترند 
اول در توئیتر تبدیل می شود،  حاال 
اگر 5۰ هزار توئیــت در بازه یک 
هفته پیش ایجاد می شد، شاید اصاًل 
این موضوع در فهرســت 1۰ تایی 
ترندهای توئیتر هم نمی آمد، پس 
تاریخچه ایجــاد مطالب عالوه بر 

حجم مطالب هم مهم است.
هشتگ

یکی از روش های داغ کردن 
یک مطلب در توئیتر اســتفاده از 
هشــتگ ها است. هشــتگ که با 
# نمایش داده می شــود، عالمتی 
است که پیش از یک موضوع قرار 
می گیرد. در واقع، هشــتگ برای 
ایجاد موضوعات و دســته بندی ها 
استفاده می شــود. برای نمونه # 
تصویب_ پالرمو یک هشتگ است. 
هرچه تعداد اســتفاده کاربران در 
یک بازه کوتاه از این هشتگ بیشتر 
باشد، شانس ترند شدن این موضوع 

بیشتر می شود.
هشتگ ها کاربرد دیگری هم 
دارند، بــرای نمونه هنگامی که از 
می کنید،  اســتفاده  هشتگ  یک 
شــما توئیــت خود را بــه نتیجه 
جست وجوهای مرتبط با آن موضوع 
اضافه کرده اید و آمار بازدید مطلب 
خود را افزایش داده اید. در واقع، با 
استفاده از هشتگ جست وجو در 

مطالب راحت تر می شود.

اصطالحات مجازی ـ ۳
ترند و هشتگ

 ســید فخرالدیــن موســوی/
تعجب برانگیز است که ماجرای پیوستن ایران 
بــه FATF و تصویب لوایــح را به مهم ترین 
مســئله کشــور تبدیل کرده اند! درحالی که 
تصمیم گیری دربــاره این موضوع با توجه به 
اهمیت ماجرا و حساســیت پیامدهای چنین 
تصمیم گیری هایــی به تعقل و تأمل نیاز دارد 
و باید در فرایندی قانون مدارانه و هوشــمند 
پیش برود. جریان حامی پیوســتن ایران به 
این کنوانســیون تالش دارد با ملتهب کردن 
 FATF فضای کشور فرایند پیوستن ایران به
را تسریع ببخشد؛ افزایش سرعتی که می تواند 
از عقالنیت، همه جانبه نگری و بررســی همه 
ابعاد ماجرا بکاهد! و ماجرایی شــبیه تصویب 
2۰ دقیقــه ای برجام در مجلــس را رقم زده 
و پیامدهایــی را که امروز برای کشــور به بار 
آورده است، تکرار کند! جریان حامی پیوستن 
بــه FATF پس از حمله به منتقدان و متهم 
کردن منتقدان به پولشــویی و قاچاق، فشار 
رســانه ای و تیترهای درشــت بر صفحه اول 
روزنامه هــا و صفحات پایگاه ها و حتی تهدید 
مراجع قانونی و تصمیم گیر کشــور و کنایه و 
تمسخر و به اســتهزا گرفتن نهادهای قانونی 
کشــور، تازه ترین حربه شان برای فشار بیشتر 
بر مجمع تشــخیص مصلحت نظام و تعجیل 
تصویب این لوایــح را مطرح کرده و بار دیگر 
همه پرسی را به مثابه یک اهرم فشار سیاسی 
مطرح کردنــد! در این راســتا و پس از نامه 
تعدادی از چهره های اصالح طلب، مانند سعید 
حجاریان، مصطفی تاج زاده، عبداهلل رمضان زاده، 
محسن صفایی فراهانی و محسن میردامادی 
درباره ضــرورت برگزاری همه پرســی برای 
تعیین تکلیف پیوســتن به FATF، روزنامه 
»همشهری« در مطلبی با عنوان »تصویب یا 
همه پرسی« نوشت: »مجمع تشخیص مصلحت 

نظام چنانچه در حمایت اکثریت قاطع ایرانیان 
از پیوســتن ایران به FATF تردید دارند، رد 

یــا تأیید لوایح مرتبط را به 
همه پرسی بگذارد.«

که  روزنامه »شــرق« 
پیش از نگارش این نامه با 
عنوان »همه پرســی درباره 
»اگر  بود:  نوشته   »FATF
مجمع امکان تصمیم گیری 
در فرصت اندک باقی مانده 
را ندارد، تصمیم نهایی طبق 
اصل 59 قانون اساســی به 
رفراندوم گذاشته شود، این 

اصل مصرح قانون اساســی آنقدر بی استفاده 
مانــده که تبدیل به تابو شــده اســت. لوایح 
مرتبط با FATF، یعنی پالرمو و ســی اف تی 
می توانــد نقطه آغازی برای اســتفاده از اصل 
همه پرســی و رجوع به آرای مردم باشد«، این 

بار هم تیتر »تصویب یا همه پرسی« را درباره 
درخواست فعاالن سیاسی از مجمع بر صفحه 
اول خود نشــاند و نوشت: 
»از اعضــای محترم مجمع 
با  نظام  مصلحت  تشخیص 
هر ســلیقه سیاسی انتظار 
می رود در مورد پیمان های 
شانتاژهای  تسلیم   FATF
مصلحت ســتیز نشوند و با 
تصویب این لوایح، مانع تکرار 
گذشته  مشــابه  مشکالت 
شوند. مشکالتی که خسارات 
و اختالل های بزرگی در روند 

توسعه و پیشرفت کشور به وجود آورد.« 
روزنامه »آرمان« دیگر روزنامه اصالح طلبی 
بــود که عنــوان » FATFرا به همه پرســي 
بگذارید« را برای صفحه اول خود انتخاب کرد 
و نوشت: »عدم عضویت در FATF به منزله 

دادن فرصت به آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
برای شــکل دادن به اجمــاع جهانی دیگری 
علیه جمهوری اســالمی در جهت مشروعیت 
بخشیدن به تحریم های نامشروع کنونی آنان 
است.« تیترهایی که در روزنامه های »اعتماد«، 
»ابتکار«، »سازندگی«، »همدلی« و... نیز تکرار 
شد و واکنش رسانه های منتقد را برانگیخت؛ 
چنانکه پایگاه خبری »مشرق« از پایگاه های 
اینترنتی نزدیک به جریان اصولگرا در واکنش 
به این پیشنهاد با عنوان »شعله ور شدن خوی 
دیکتاتوری اصالحات« در این باره نوشت: »در 
این باره دو نکته قابل توجه اســت؛ اول آنکه، 
امضاکنندگان نامه برگزاری رفراندوم با موضوع 
FATF یــک ویژگی مشــترک دارند و آن، 
شورش علیه جمهوریت در سال 88 است. این 
افراد در سال 88 با لگدمال کردن حق مردم، 
به دروغ مدعی تقلب در انتخابات شده و کشور 
را ماه ها دچار آشوب و اغتشاش کردند. همین 
افراد در جلسات خصوصی تأکید کردند، تقلب 
آن هم به میزان 11 میلیون اصالً شدنی نیست! 
و دوم اینکه، اکنون لوایح مرتبط با FATF در 
حال سپری کردن روند قانونی خود است. اما 
طیف اصالح طلب با گردن کشی مقابل قانون، 
خواســتار خارج شــدن لوایح مربوطه از ریل 
قانونی خود است. بر این اساس شاهد هستیم 
طیفــی که نه قانون را بپذیرد و نه برای مردم 
ارزش قائل باشد، ناگزیر به سمت دیکتاتوری 
می رود. همان طور که نشانه های آن در انتخابات 
ســال 88 و همچنین بررسی لوایح مرتبط با 
FATF قابل مشاهده است. پیشنهاد رفراندوم 
از سوی »شورش کنندگان علیه جمهوریت« 
نشــان می دهد، آنها کوچک ترین اعتقادی به 
»آرای مردم« و »مردم ساالری دینی« نداشته 
و مردم را صرفاً یک بازیچه برای عملیاتی کردن 
خواسته های حزبی و قبیله ای خود می دانند.«

راه هایی برای استفاده بهتر از سفرهای نوروزی

برای سفر خوب نقشه بکشیم!

نگاهی به آخرین تالش ها و فشارهای اصالح طلبان برای تصویب لوایح چهارگانه 

به نام مردم، علیه مردم

پژواک

کنکاش

پایش

انعکاس

روی سیاه ازدواج سفید!
 نوید کمالی/ اگر به صفحات تاریخ نگاهی داشــته باشــیم، درمی یابیم تمدن 
اســالمی در طول سده های گذشته به دلیل ویژگی های پویا و بدیع خود همواره هدف 
هجمه ها و توطئه های برخاســته از ســوی تمدن غرب بوده که ماجرای فتح و سقوط 
آندلس یکی از مشــهورترین نمونه های این نوع تقابالت تمدنی اســت. فتح آندلس در 
اســپانیا که در سال 92 ه.ق به دست مسلمانان صورت گرفت، موجب شد تا افزون بر 
ورود اسالم به اروپای گرفتار شده در بند عقاید خرافی و طاغوتی رهبران کلیسا، زمینه 
بــروز تحوالت عظیم فرهنگی و اقتصادی در بخش های جنــوب غربی اروپای آن روز 
مهیا شود؛ به طوری که در پی این تحوالت جمعیت زیادی از ساکنان آندلس و دیگر 

سرزمین های اروپایی همجوار به اسالم گرویدند.
البته پیشــرفت های همه جانبه مسلمانان در آندلس از چشم حکام مسیحی اروپا 
مخفی نبود و آنها را به این نتیجه رسانده بود که تداوم این روند موجب گرایش دیگر 
ملت های تحت ســلطه مسیحیان به اسالم خواهد شد؛ از این رو رهبران مسیحی اروپا 
از راه های گوناگون تالش کردند به هر شــکل ممکن با پیشرفت های مسلمانان مقابله 
کنند؛ اما به دلیل فناوری های نظامی و دفاعی پیشرفته مسلمانان هیچ یک از کارزارهای 
جنگی آنها علیه مواضع آندلس موفق نبود؛ از این رو مسیحیان به جای تمرکز بر تقابل 
نظامی تصمیم گرفتند تا قوای خود را متوجه نابودی جامعه  اســالمی آندلس کنند و 
سیاست هایی را پیش برند که امروز ما از آنها با عنوان »تهاجم فرهنگی« یاد می کنیم.
تهاجم فرهنگی مسیحیان در طول چند دهه موجب افزایش بی بندوباری در بین 
مســلمانان شد که این مســئله در نهایت زمینه سقوط آندلس را مهیا کرد و سرانجام 
مسلمانان پس از 8۰۰ سال فرمانروایی بر جنوب غرب اروپا از این سرزمین بیرون رانده 
شــده و هزاران مسلمان باقی مانده در اسپانیای امروز به دست سربازان مسیحی قتل 

عام و سوزانده شدند.
امروز نیز دشمنان جمهوری اسالمی ایران تنها راه مهار ایران را در پیگیری تهاجم 
فرهنگی و آندلوسیزه کردن ایران می بینند و تالش دارند با بر هم زدن ساختار خانواده های 
مســلمان و ترویج بی بندوباری جنسی، مهم ترین شاکله قوام و دوام جامعه اسالمی را 
تضعیف و تخریب کنند که در این مسیر پدیده ازدواج سفید یکی از مهم ترین ابزارهای 
مورد توجه دشمن است؛ به گونه ای که رهبر معظم انقالب )حفظه اهلل( در بیانات اخیر 
خود با اشاره به این توطئه دشمن، از آن به »سیاه ترین ازدواج« یاد کردند. ازدواج سفید 
یا با هم باشــی »Cohabitation« یک پدیده نوظهور ضد فرهنگی اســت که به نوعی از 
زندگی فارغ از قواعد اخالقی و شرعی اشاره دارد و در آن دختر و پسر بدون انجام ازدواج 
شرعی و رسمی با یکدیگر زندگی می کنند و حتی از انجام روابط جنسی نیز ابایی ندارند.

این پدیده ضد خانواده که در دهه های گذشته در بین جوامع اروپایی و آمریکایی 
رواج یافته، بنا بر آمارهای مراکز مطالعاتی غرب موجب بروز آسیب های شدید اجتماعی 
در این دست کشورها شده که از جمله آنها می توان به افزایش تصاعدی نرخ سقط جنین 

و تولد کودکان نامشروع و رها شده در خیابان اشاره کرد.
متأسفانه، غفلت نهادهای فرهنگی کشور موجب شده است دشمنان ایران اسالمی 
با بهره گیری از ظرفیت های رســانه ای خود، از جمله فضای مجازی و برخی شبکه های 

ماهواره ای اقدام به ترویج این بیماری اخالقی و فرهنگی در سطح جامعه ما کنند!
برای یافتن چرایی این مسئله و با نگاهی به پدیده ازدواج درمی یابیم، ازدواج شرعی 
زوجیــن را به رعایت برخی قواعد فــردی و اجتماعی ملزم می کند؛ اما در نقطه مقابل 
ازدواج سفید یک »ازدواج بی قاعده« است و افرادی متمایل به این نوع روابط می شوند 
که روحیه ای بی بندوبار دارند و تمایلی به پذیرش قواعد فردی و اجتماعی حاکم بر ازدواج 
رســمی ندارند که از جمله این قواعد می توان به قاعده مهم »مسئولیت پذیری« اشاره 
کرد. البته رسانه های رسمی نیز باید با بهره گیری از ظرفیت های آموزشی و آگاه سازی 
خود جوانان را نسبت به پیامدهای این توطئه ضد فرهنگی آشنا کنند و مانع از حرکت 
چشم و گوش بسته جوانان به سوی این گرایش ضد اخالقی از بین برنده سرمایه های 

انسانی تمدن اسالمی شوند.

ژرفا 

 پیشــنهاد رفرانــدوم از 
علیه  »شورش کنندگان  سوی 
جمهوریت« نشان می دهد، آنها 
کوچک ترین اعتقادی به »آرای 
مردم« و »مردم ساالری دینی« 
نداشــته و مردم را صرفاً یک 
بازیچه بــرای عملیاتی کردن 
قبیله ای  و  حزبی  خواسته های 

خود می دانند.«

احواالت ســفر  اندر  چه  هر 
بگوییــم کم گفته ایم. ســفر نه 
تنها ذهــن و فکر ما را به پویایی 
وامی دارد، که جسم و جان مان را 
هم جال می دهد. تحقیقات نشان 
داده سفر اضطراب و افسردگی و 
بیماری های قلبی را کاهش می دهد 
و نشاط و شادابی می آورد و ذهن 
را برای حل مشکالت و پیدا کردن 

راهکارهای جدید روشن می کند



 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/ 
مشارکت اجتماعی از الزامات حفظ 
پشتیبانی مردم از حکومت است. سه امر 
در شکل گیری مشارکت اجتماعی نقش 
دارد؛ اعتماد اجتماعی، احساس مسئولیت 
افراد نســبت به سرنوشت جامعه خود و 
اعتمادبه نفس مردم. هنگامی که اعتماد 
متقابــل میان مردم و میان مردم و نظام 
وجود داشــته باشد، با تمام وجود همراه 
هم و همراه نظام سیاســی خواهند شد، 
امــا این امر کافی نیســت؛ بلکه در کنار 
آن باید نســبت به سرنوشــت خود نیز 
احساس مسئولیت کنند. مشارکت زمانی 
به حداکثر می رســد که مردم نسبت به 
توانمندی خود در حل مشــکالت پیش 
روی جامعه و ایستادگی در مقابل دشمنان 
خود باور داشته باشند و البته هر قدر این 
مشــارکت افزایش یابد، بر این اعتماد و 

مسئولیت پذیری اثر خواهد گذاشت. 
بیانات شــیوایی  امام علی)ع( در 
فرمــول فوق را چنین شــرح می دهند: 
»پــس آنگاه که در زندگی گذشــتگان 
مطالعه و اندیشــه می کنیــد، عهده دار 
چیزی باشــید که عامل عّزت آنان بود 
و دشــمنان را از سر راه شان برداشت و 
ســالمت و عافیت زندگی آنان را فراهم 
کرد و نعمت های فراوان را در اختیارشان 
گذاشــت و کرامت و شخصّیت به آنان 
بخشــید که از تفرقه و جدایی اجتناب 
کردند و بــر وحــدت و همدلی هّمت 
گماشتند و یکدیگر را به وحدت واداشته، 
به آن ســفارش کردند. از کارهایی که 
پشت آنها را شکست و قدرت آنها را در 
هم کوبید، چون؛ کینه توزی با یکدیگر، 
پرکردن دل ها از بخل و حسد، به یکدیگر 
پشــت کردن و از هم بریدن و دست از 
یاری هم کشیدن، بپرهیزید... پس اندیشه 
کنید که چگونه بودند آنگاه که وحدت 
اجتماعی داشتند، خواسته  های آنان یکی، 
قلب  های آنان یکسان و دست  های آنان 
مدد کار یکدیگر، شمشیرها یاری کننده، 
نگاه ها به یک سو دوخته و اراده  ها واحد 
و همســو بود. آیــا در آن حال مالک و 
سرپرست سراسر زمین نبودند و رهبر و 

پیشوای همه دنیا نشدند؟«1
با توجه به همین امر اسالم و به تبع 
آن مکتب انقالب اسالمی بر مشارکت و 

همکاری و تشکیل انجمن ها و دسته ها 
و گروه ها برای اهداف مترقیانه و خیر و 
پیشــبرد اهداف جامعه توصیه می کند. 
قرآن کریم به صراحت به این امر دعوت 
می کند: »َو تَعاَونُوا َعلَی الِْبرِّ َو التَّْقوی  َو ال 
تَعاَونُوا َعلَی اْلِثِْم َو الُْعْدواِن«)مائده/ آیه2( 
عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان ذیل 
این آیه می فرماید، معنای تعاون بَر بِر و 
تقوا این است که جامعه مسلمانان بر بِر 
و تقوا یا به عبارتی بر ایمان و عمل صالح 
ناشــی از ترس خدا اجتماع کنند و این 
همان صالح و تقوای اجتماعی اســت و 
در مقابل آن تعاون بر گناه ـ یعنی عمل 
زشت که موجب عقب افتادگی از زندگی 
سعیده است ـ و بر »عدوان« که تعدی بر 
حقوق حقه مردم و سلب امنیت از جان و 
مال و ناموس آنان است، قرار می گیرد.2 
به این ترتیب، همکاری کردن و مشارکت 
مردم در حل مسائل جامعه به ویژه حفظ 
نظــام و جامعه اســالمی و مانند آن تا 
مرحله وجوب نیز می رسد و این امکان 
را فراهم می کند که حکومت اسالمی از 
همه ظرفیت های جامعه اســتفاده و با 
شــتابی مضاعف به سمت تشکیل یک 
جامعه نمونه حرکت کند. از دیدگاه امام 
خمینی)ره( چند نکته اساســی درباره 

مشارکت وجود دارد:
اول اینکه، امام مشــارکت مردم را 
عالوه بر اینکــه یک حق می دانند، یک 

تکلیف هم می دانند.3
دوم اینکه، باید با تمام توان زمینه 

مشارکت را برای مردم فراهم کرد.۴

دـ انسجام اجتماعی
منظور از انســجام اجتماعی همان 
وحــدت و هماهنگی میان تمام اقشــار 
مردم است. این هماهنگی سبب تسریع 
و سهولت در بسیج مردم به سمت اهداف 
نظام از یک ســو و جلوگیری از تفرقه و 
درگیری داخلی میان آنها خواهد شــد. 
واقعیت این اســت که عوامــل واگرایی 
در جامعه کم نیســتند. یکی از بارزترین 
آنها که ریشــه در خودپرستی بشر دارد، 

عصبیت های قومی است. اسالم با درک 
واقع بینانــه از وضعیت اجتماعی و وجود 
تفاوت ها میان انسان ها در وهله اول تأکید 
می کند که این تفاوت ها ذاتی نیســتند؛ 
»انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم 
شــعوباً و قبائل لتعارفوا، انِّ اکرمکم عند 
اهلل اتقیکم«)حجرات/ 13( و در ادامه آیه 
به ایمان اعراب جاهلی و بادیه نشین اشاره 
می کند که به دلیل همین عصبیت، ایمان 

حقیقی در دل آنها جا نمی گرفت. در جای 
دیگر نیز می فرماید: »واعتصموا بحبل اهلل 
جمیعــاً و ال تفرقوا«)آل عمران/ 1۰3( بر 
این اســاس هر نوع حرکت تفرقه آمیز و 

وحدت شکنانه را تقبیح می کند. 
امام خمینی)ره( انسجام اجتماعی را 
از شاخص های جامعه توحیدی و از عوامل 
اصلی پیروزی برمی شمارند و می فرمایند: 
»چنانچه انسجام پیدا بکنیم، همه گروه ها 
پشتیبان هم باشند... جامعه توحیدی به 
این معنا پیدا بشود که همه پشتیبان هم 
و همه بــا وحدت کلمه و با وحدت نظر، 
بدون اینکه یکــی بگوید نه، یکی بگوید 
آری، اگر این طور بشویم ان شاء اهلل پیروز 
هســتیم.«5 واقعیت این است که وجود 
انسجام حتی در جوامع غیردینی هم به 
پیروزی می انجامد. امام علی)ع( به مردم 
کوفــه اعالم می کند که بــه علت وجود 
انسجام میان شامیان آنان بر شما پیروز 
می شوند: »مردم شــام به زودی بر شما 
غلبه خواهند یافت؛ زیــرا آنان در یاری 
کردن باطل خود وحدت دارند و شما در 

دفاع از حق خود متفرقید.«6
نبودن وحدت و انسجام در جامعه 
از عوامل مهم سقوط حکومت ها به ویژه 
حکومت هــای صالح بوده اســت و یک 
بیماری صعب العالج محسوب می شود و 
جامعه را آسیب پذیر می کند.7 امام علی)ع( 
در خطبه قاصعه از عصبیت مردم عرب که 
موجب نافرمانی آنها از دستورهای امام و 
مقاومت در برابر اصالحات اجتماعی ایشان 
و در نهایت تفرقه میان آنان شد، چنین 

شکوه می کند: »ای بندگان خدا! از دشمن 
خدا پرهیز کنید، مبادا شما را به بیماری 
خود مبتال ســازد و با ندای خود شما را 
به حرکت در آورد و با لشکرهای پیاده و 
سواره خود بر شما بتازد! به جانم سوگند، 
شیطان تیر خطرناکی برای شکار شما بر 
چلّه کمان گذارده و تا حد توان کشــیده 
و از نزدیک ترین مکان شما را هدف قرار 
داده اســت و خطاب به خدا گفته است: 
»پروردگارا! به سبب آنکه مرا دور کردی، 
دنیا را در چشم هاي شــان جلوه می دهم 
و همه را گمــراه خواهم کرد.« اّما تیری 
در تاریکی ها و ســنگی بدون نشانه روی 
رها کرد، اگرچه فرزندان خودپســندی و 
برادران تعّصب و خودخواهی و ســواران 
مرکب جهالت و خودپرستی، او را تصدیق 
کردند. برعکس یک جامعه متحد در هر 
شکل آن به پیروزی و موفقیت نزدیک تر 
اســت؛ بنابراین خطاب بــه مردم کوفه 
می فرماید: »شگفتا! شگفتا! به خدا سوگند 
این واقعیت قلب انســان را می میراند و 
دچار غم و اندوه می کند که شــامیان در 
باطل خود وحدت دارند و شــما در حق 

خود متفرقید.«8
بنابراین تفاوتــی نمی کند که این 
رابطــه تنگاتنــگ اجتماعی کــه به آن 
انسجام می گویند، در چه مسیر و هدفی 
قرار گیرد و در مقابل چه کسی باشد، در 
هر حال موفقیت و پیروزی را برای جامعه 
به همراه خواهد داشت. انسجام جامعه را 
بــه ید واحده تبدیــل می کند و عواطف 
و احساســات همه را به یک سو هدایت 
کرده، به حرکــت یکنواخت همگانی در 
مســیری واحد منجر می شــود. افراد در 
چنین جوامعی منافــع خود را متضاد با 
خواســت و منافع جمعی نمی بینند، در 
نتیجه برای رسیدن به هدف عالی جامعه 

یکپارچه می شوند.
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 حسین میرچراغ خانی/ در این شماره به طور 
اجمالی برخی از رئوس اندیشه های سیاسی و اجتماعی 
امام خامنه ای)مدظله العالی( را بررسی می کنیم. معظم له 
یکی دیگر از رهبران معاصر جریان عقالنیت اســالمی 
هستند که نقشی جدی در تحوالت سیاسی و اجتماعی 

ایران از مقطع انقالب اسالمی تا کنون ایفا کرده اند.  
امــروزه رهبر معظــم انقالب، آیت اهلل ســید علی 
خامنه ای)مدظله العالی( گفتمان امام خمینی)ره( و انقالب 
اسالمی را رهبری می کنند. آغاز مبارزات سیاسی رهبر 
معظم انقالب، به گفتة خود ایشان، متأثر از شور انقالبی 
شهید ســید مجتبی نواب صفوی است. با شروع نهضت 
حضــرت امام)ره(، آیت اهلل ســیدعلی خامنه ای نیز پا به 
میدان مبارزات گذاشــتند و بیش از پنج بار بازداشت و 
زندانی شدند و شکنجه های شکنندۀ رژیم را تحمل کردند. 
افزون بر زندان، ایشان همیشه تحت تعقیب ساواک بودند. 
در آســتانة پیروزی انقالب اســالمی، با دستور 
امام به عضویت شــورای انقالب اسالمی درآمدند. پس 
از پیروزی انقالب اســالمی، از مؤثرترین و فعال ترین 
شخصیت های انقالب بودند. به طور خالصه، فعالیت های 
حضرت آیت اهلل ســیدعلی خامنــه ای پس از پیروزی 
انقالب تا کنون عبارتند از: پایه گذاری حزب جمهوری 
اسالمی با همکاری شهید بهشتی، شهید باهنر، مرحوم 
هاشمی رفسنجانی و...؛ معاونت وزارت دفاع؛ سرپرستی 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی؛ امامت جمعة تهران؛ 
نمایندۀ امام خمینی در شــورای عالی دفاع؛ نمایندۀ 
مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی؛ حضور در 
جبهه های دفاع مقدس؛ ریاســت شورای عالی انقالب 
فرهنگی؛ دو دوره ریاســت جمهوری؛ ریاســت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام؛ ریاست شورای بازنگری قانون 
اساســی و رهبری انقالب اســالمی از سال 1368. در 
ادامه، به  اجمال برخی از مهم ترین اندیشــه های رهبر 

معظم انقالب را بیان می کنیم.

۱ـ  دین و سیاست
از نظر رهبر معظم انقالب، دین اســالم بر خالف 
ادیان دیگر، مســلمانان را به سیاست دعوت می کند. 
چنین دینی، دین سیاســت، حکومت و زندگی است.1 
معظم له جدایی دین از سیاســت را آفتی می دانند که 
همچنــان در حوزه های علمیه ریشــه دارد. به اعتقاد 
ایشان، استنباط های فقهی باید بر اساس فقه ادارۀ نظام 
باشد، نه فقه ادارۀ فرد. باید سیاست از دین تغذیه کند 

و دین زندگی مردم را اداره نماید.2

۲ـ  والیت فقیه و حکومت اسالمی
والیت فقیه از دیدگاه رهبر معظم انقالب، مسئلة 
اساسی و نقطة تعیین کننده در حکومت اسالمی است. 
از نظر ایشــان، دستگاه اداره کننده و مدیریت کننده و 
حاکمیت یک نظام الهی باید الهی باشــد؛ در غیر این 
صورت، باید از قالب های رایج جهان استفاده شود و این 

استفاده، معنای جامعة اسالمی ما را از بین می برد.3
مشــروعیت والیت فقیه از دیــدگاه رهبر فرزانه 
انقالب، از جانب شــرع و ارادۀ تشــریعی الهی اســت؛ 
اما عامل عینیت یافتــن و تحقق بیرونی والیت فقیه، 
مقبولیــت مردمی و حمایت آنهاســت. بنابراین، مردم 

در اصِل مشروعیت والیت فقیه 
نقشی ندارند؛ اگرچه در کار آمدی 
نظــام والیی و اجرایی شــدن 
نقش  دینی،  حکومــت  اهداف 
تعیین کننــده ای دارند و بدون 
حمایت و همراهــی آنان، ولی 
فقیه در تحقق اهداف حکومت 

دینی موفق نخواهد شد.
دیدگاه های  بــه  توجه  با 
رهبر معظم انقالب، مســلم این 
اســت که ایشــان مقبولیت و 
انتخاب را بــه طور مطلق قبول 
ندارنــد و برابــر با مشــروعیت 

نمی  دانند؛ زیــرا در بیانات خــود، مقبولیت به معنای 
مشروعیت یا به عکس، مشروعیت به معنای مقبولیت را 
مردود می دانند و از ادلة اثبات والیت فقیه، چنین چیزی 
را برداشــت نکرده اند؛ همین گونه، مقبولیت به صورت 
»جزء العلة« مشروعیت را نیز قبول ندارند؛ چرا  که ایشان 
از یک ســو والیت فقیه را مظهر ارادۀ تشریعی و والیت 
تشریعی خداوند و نبود والیت فقیه در هرم حکومت دینی 
را موجــب طاغوت می دانند و نصب رئیس جمهور بدون 
تأیید و تنفیذ ولی فقیه را نیز طاغوت می شمارند و از سوی 
دیگر تناقض است که بگویند مشروعیت خود والیت فقیه، 
ُکاًل یا ُجزئاً همان مقبولیت مردمی و خواست و ارادۀ آنان 
است. بنابراین، از دیدگاه رهبر معظم انقالب، مقبولیت 
نه تمام مشــروعیت است، نه جزء آن؛ بلکه شرط تحقق 
والیت فقیه در خارج است. بنابراین، تحقق والیت فقیه 
در خارج، مشروط به مقبولیت مردمی و حمایت آنهاست.۴

راز اینکــه رهبر معظم انقــالب والیت فقیه را 
منصبــی دینی و الهی می دانند، نــه انتخابی از جانب 
مردم و مشــروعیتش را نیز دینی و الهی و برخاســته 

از ربوبیت تشــریعی او می دانند، نه مقبولیت مردمی، 
این است که اعتقاد به تأثیرگذاری مقبولیت و خواست 
مردم بر مشروعیت، از نوعی شرک در ربوبیت تشریعی 
الهی سر در  می آورد؛ زیرا با حاکمیت مطلق خداوند بر 
انسان و جهان منافات دارد و به این صورت است که اگر 
مقبولیت و ارادۀ مردم را در مشروعیت والیت فقیه)حتی 
به صورت »جزء العلة« نیز( مؤثر و سهیم بدانیم، موجب 
می شود ارادۀ انسان در عرض ارادۀ خداوند قرار بگیرد و 
این دو اراده در کنار هم، مشروعیت والیت و حکومت 
فقیه را پدید آورند. بی تردید، هر اراده ای که در عرض 
و مقابل ارادۀ خداوند قرار بگیرد، از اســتقالل در رأی 
ســر درمی  آورد و موجب شرک 
به خدا می شود.5 به همین دلیل 
رهبر معظم انقالب می فرمایند:

»انتخاب ]مردم[، به طور 
مطلــق حجت نیســت؛ یعنی 
اگر مردم جمع شــوند کســی 
را که در چارچــوب معیارها و 
مالک های خدایی قرار نمی گیرد، 
او را انتخاب بکنند، این انتخاب، 
حجت نیست...؛ انتخاب مردم، در 
عرض نصب الهی ]بخوانید ارادۀ 

الهی[ نیست.«6

۳ـ  قانون
رهبر معظم انقالب، مجلس را قوۀ مفّکرۀ کشــور 
می دانند و معتقدند فکر است که در لباس قانون تجلی 
پیدا می کند. برای تضمین ســالمت این فکر و اصالت 
قانون، دو شــاخصه وجود دارد کــه باید به آنها توجه 
داشــت: اول توجه به ارزش ها و دوم نســبت قانون با 
جامعه و نیازهای مردم. با توجه به این دو شاخصه، هم 
به خاستگاه قانون توجه شده است و هم به هدف قانون. 
در ایــن صورت، قانون، هم اصالت دارد و هم مقبولیت. 
چنین قانونی، از نگاه رهبر معظم انقالب، جزء حدوداهلل 
اســت و باید رعایت شود.7 بنابراین، قانونی که مخالف 
شرع باشد، از نگاه معظم له اصالت ندارد و باید بر خالف 

آن عمل کرد.8

4ـ آزادی
از نظر رهبر حکیــم انقالب، در جامعة مطلوب، 
آزادی ویژگی الهی دارد و این مفهوم از آزادی، در انحصار 
ادیان الهی است. مفهوم آزاد بودن انسان ها قرن ها پیش 

از آنکه در اروپا مطرح شود    ، در اسالم مطرح شده  است 
و قرن ها پیش از آنکه متفکران، روشنفکران، انقالبی ها 
و رهبران اروپایی به فکر بیفتند که آزادی بشر را یکی 
از حقوق اساسی بشــر بدانند، در اسالم چنین کاری 
صورت گرفته است. حال اگر آزادی را به معنای لطیف 
و بلند آن معنا کنیم که آزادی روح انسان از آالیش، از 
هوی و هوس ها، از رذایل و از قیدوبند های مادی است، 

این معنا تا امروز هم در انحصار مکاتب الهی است.9
آزادی درســت و آزادی معقول، مهم ترین هدیة 
دین به یک ملت و به یک جامعه است. به برکت آزادی 
است که اندیشه ها رشد پیدا می کند و استعدادها شکوفا 
می شود. استبداد، ضّد استعداد است.  اسالم، شکوفایی 
انســان ها را می خواهد. منابع عظیم انسانی باید مانند 
منابع طبیعی اســتخراج شوند تا بتوانند جهان را آباد 
کننــد. بدون آزادی، مگر ممکن اســت؟ با امر و نهی، 

مگر ممکن است؟1۰
اندیشــه سیاســی و اجتماعی امــام خامنه ای 
ابعاد متفاوتی دارد کــه پرداختن به آن در این مجال 
نمی گنجد. همچنین افرادی، مانند شــهید مطهری، 
شــهید بهشــتی، آیات عظام جوادی آملی، سبحانی، 
مصباح یــزدی، مکارم شــیرازی و... از رهبران جریان 

عقالنیت اسالمی در این دوره محسوب می شوند. 
پی نوشت ها:

1ـ نرم افزار حدیث والیت، بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با 
جمع کثیری از علما، روحانیون، مسئوالن و اقشار مختلف مردم 
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.137۰
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دکتر ابراهیم رزاقی می گوید: دستاوردهای اقتصادی انقالب اسالمی را از دو منظر می توان بررسی کرد که یک مورد از نظر جهان بینی اقتصادی و دیگری از بُعد عمل اقتصادی است. شعار اولیه انقالب  »استقالل، 
آزادی، جمهوری اسالمی« بود؛ بنابراین استقالل اقتصادی مسئله ای بسیار حیاتی بود که در اصل ۴9 و اندیشه های امام و رهبری مورد تأکید واقع شد، اما از لحاظ نظری، الگوی اندیشه های اقتصادی امام خمینی)ره( 
به خوبی پیگیری نشد و از نظر عملی هم برنامه های اقتصادی با توان داخلی مغایرت دارد؛  اگر الگوی مدیریت صنایع دفاعی و صنایع هسته ای را به کار می گرفتیم، اکنون یک کشور صنعتی بسیار قدرتمند بودیم.

   

 فتح اهلل پریشــان/ یکی از نکاتی که در آثار و آرای سیدمحمد کاظم 
یزدی و به ویژه رفتار سیاســی و اجتماعی وی مشــهود است، توجه به اهداف و 
مقاصد شریعت و سلوک بر مدار دین است. نامه های سید به علمای تهران سراسر 
توجه دادن آنان به مواظبت از اهداف شــریعت اســت. حفظ دین، نفوس و مال 
مسلمانان عالوه بر حفظ کیان کشور اسالمی، حفظ نظام جامعه اسالمی و حفظ 
اســتقالل مسلمانان از مهم ترین اهدافی است که سیدیزدی بر آنها تأکید داشته 
است. اساساً سید وظایف عالمان دینی را نیز تالش برای رسیدن به برخی از این 
اهداف و عدم تخطی از آنها دانســته اســت. در اینجا به بیان دو هدف از مقاصد 

شریعت از منظر وی اکتفا می شود.
۱ـ حفظ دین؛ ســیدیزدی حفظ دین را از وظایــف خاصه عالمان دینی 
دانسته و در این راستا وظایف زیر را برعهده ایشان نهاده است: 1ـ1 ـ ترویج دین؛ 
از نظر سید تقویت دین و ایمان مسلمانان به ترویج مفاهیم دینی نیاز دارد و به 
همین دلیل سید »ترویج دین، تقویت شرع و اعالی کلمه اهلل«1 را وظیفه عالمان 
دانســته است. 2ـ1ـ اجرای قوانین شــریعت؛ بی شک اجرای قوانین شریعت نیز 
تبلیغ عملی دین است و به قول سید؛ »اجرای قوانین شریعت با مالحظه جهات 
و موجبات صالح و صیانت دین و دماء مسلمین«2 از وظایف عالمان ربانی است. 
3ـ1ـ حفظ عقاید مردم؛ پس از ترویج و اجرای دین حفظ عقاید مردم که ســید 
از آن به »حفظ عقاید اخوان«3 تعبیر کرده، نیز وظیفه عالمان است؛ چرا که آنان 
با آگاهی از خطرات و عقاید دشــمن می توانند با گفتار و نوشــتار عقاید عامه را 
محافظت و به مردم گوشزد کنند که کدام یک از عقاید صحیح و کدام یک باطل 
اســت. ۴ـ1ـ دفع کفریات؛ آگاهی و شــناخت کافی از دین از صفات بارز عالمان 
الهی است و تنها آنان می توانند عقاید صحیح را از باطل جدا کنند و به شبهات 
و عقاید دشمن پاسخ دهند؛ یعنی تنها آگاهی دادن به مردم که چنین عقایدی 
باطل است کافی نیست؛ بلکه باید به گونه ای زیبا به آنها پاسخ دهند و این مهم 

جز از عهده عالمان از کسی ساخته نیست.
۲ـ حفظ و صیانت از دماء مسلمانان؛ از منظر سیدیزدی از مقاصد اصلی 
شــریعت حفظ و صیانت از دماء مســلمانان است و بر همین اساس حفظ حرمت 
مسلمان وظیفه آحاد مسلمانان است. سید در بسیاری از نامه های خود خطاب به 
علما و مردم مراقبت از دماء مسلمانان را متذکر شده است. چه بسا وی در همین 
راستا، از صدور فتوا یا حکمی برخالف مشروطه اجتناب کرده و علما را نیز به احتیاط 
در برخوردها و دوری از آنچه این اصل مهم را در مخاطره قرار می دهد، فرامی خواند. 
به اعتقاد سیدیزدی، وجود نظم حتی با حفظ پادشاهی مستبد، از هرج و مرجی که 
به ریختن خود مسلمانان منجر شود، بهتر است.۴ البته از نامه ها، نوشته ها و رفتار 
سیاسی ســیدیزدی چنین برمی آید که شاخصه های دیگری نظیر حفظ امنیت و 
آرامش کشــور اسالمی و استقالل کشور اســالمی نیز نزد وی از اهمیت و جایگاه 

ویژه ای برخوردار بوده است.
اصطالح »تواتر نامالیمات« را سیدیزدی در نامه های خود به وفور به کار برده 
و علما را موظف دانسته که به دلیل ضرورت حفظ امنیت و آرامش کشور، مردم را 
به آرامش دعوت کنند و اجازه ندهند با هرج ومرج و آشوب، امنیت جامعه اسالمی را 
برهم بزنند، همچنین واهمه سید از مستعمره شدن یا از هم پاشیدن کشور اسالمی 
وی را از اتخاذ تصمیمات عجوالنه و به تعبیر برخی از مورخان از نقش آفرینی بیشتر 
در مشــروطه بازداشت. هشدارهای ســید در این زمینه و به ویژه در بحث نگرانی 
از اســتقراض از ممالک خارجه و وابستگی اقتصادی به غرب هنوز هم در مباحث 

حکمرانی دینی و برای امروز جوامع اسالمی کاربرد دارد.
بنابراین با وجود آنکه ســید در حوزه اندیشه سیاسی، مکتوب مستقلی ندارد 
و در جریان نهضت مشروطه مردم ایران نیز موضعی مخالف مشروطه داشته است، 
اما در قبال مسئله حاکمیت اسالمی و حفظ امنیت و استقالل کشورهای اسالمی 
از حساســیت ویژه برخوردار بوده است و آنچه از مکتوبات اندک سیاسی سید که 
بیشتر به شکل نامه موجود است و از دیگر آثار فقهی و دینی وی استخراج شده، 
می توان گفت سیدمحمدکاظم یزدی که تقریباً پس از ارتحال شهادت گونه آخوند 
خراسانی مرجع و رهبر جهان شیعه است، مانند قاطبه علما و فقهای بزرگ تاریخ 
تشیع نسبت به اوضاع و احوال سیاسی کشورهای اسالمی همواره نگران و حساس 
بوده و بر حیطه های استعمار برای استیال بر این کشورها نیز به خوبی واقف بوده است.

وی به شدت نسبت به از بین رفتن مقاصد شریعت یا تعرض به اصول آن ابراز 
نگرانی کرده و فوری نســبت به آن واکنش نشــان می داده است. حکم جهاد علیه 
انگلیس5 در عراق یا خیزش برای جهاد با اشغالگران ایران، نمونه هایی از این واکنش ها 
و حساسیت های وی نسبت به اشغال و سیطره سیاسی بر حدود سرزمین های اسالمی 

است. در شماره آینده بیشتر با اصول رفتار سیاسی سیدیزدی آشنا خواهیم شد.
منابع:
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امســال بــه یُمن ۴۰ ســالگی انقالب 
شکوهمند اسالمی مردم ایران در سال 1357، 
هر هفته در ستون کتابخوان صفحه اندیشه 
یک کتاب درباره انقالب اسالمی معرفی شد 
که هر یک از زاویه ای به معرفی دستاوردهای 
انقالب، آسیب شناسی آفات و چالش های آن 
و آینده پژوهی انقالب اسالمی پرداخته اند که 
مطالعه آنها می تواند در راستای خنثی سازی 
توطئه اســتحاله و وارونه ســازی دستاوردها 
و بی عالقه ســازی جوانان نســبت به انقالب 

نقش آفرین باشند. اکنون در آخرین شماره از این ستون چهل ونهمین کتاب درباره 
انقالب اسالمی را حضور مخاطبان فرهیخته معرفی می کنیم. 

کتاب »بازخوانی پرونده ایجابی عملکرد انقالب اسالمی؛ عملکرد اقتصادی از 
ســال 57 تا 95« از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( در سال 1396 چاپ و 
روانه بازار نشــر شد. دکتر علی طاهری فرد، دکتر روح اهلل مهدوی، امین حصاری و 
علی عرب صالحی مؤلفان این اثر هســتند. در توضیح محتوا و هدف نگارش کتاب 
در مقدمه آن آمده است: »جمهوری اسالمی ایران به مثابه انسانی 38 ساله است 
که دوران کودکی و جوانی را گذرانده است و گام در سنینی نهاده است که بایستی 
پربارترین دوران زندگی اش باشــد. طی این ســال ها با وجود خدمات ارزنده ای که 
در بخش های مختلف اقتصادی، سیاســی و فرهنگی در جمهوری اسالمی به ثمر 
نشسته است، اما اغلب به دنبال تغییرات دولت ها و جناح های حاکم بر کشور، خدمات 
دولت یا جریان های قبلی به شدیدترین وجه مورد انتقاد و عتاب قرار می گیرد. در 
واقع ناکارآمد نشــان دادن دولت های قبل که متأسفانه به یک رویه ثابت در میان 
سیاستمداران و طرفداران هر دو طیف اصلی تبدیل شده است، عارضه ای جز ناکارآمد 
جلوه دادن نظام اسالمی ندارد. لذا در کتاب حاضر، تغییرات و تحوالت شاخصه های 
گوناگون اقتصادی کشور طی سال های 1357 تا 1395 مورد توجه قرار گرفته است 
تا مشخص شود در این دوره زمانی، با وجود مشکالت پیچیده داخلی و خارجی، از 
قبیل مسائل مربوط به سال های اول انقالب، جنگ و تحریم ها، بخش های اقتصادی 

و زیرساختی کشور پیشرفت قابل مالحظه ای داشته است.

بررسی اندیشه سیاسی سیدمحمدکاظم یزدی ـ 4
 رفتار سیاسی مبتنی بر مقاصد شریعت

بازخوانی پرونده ایجابی عملکرد انقالب اسالمی

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی عقالنیت اسالمی ـ ۳۲

اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خامنه ای 

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ بخش پایانی

انسجام اجتماعی عامل ثبات نظام سیاسی

 جای خالی الگوی 
دفاعی در اقتصاد!

سیاست نامه

فراز و فرود سیدمهدی هاشمی ـ 5
اعدام محارب و القای تردید!

از  پــس  زمانی/   شــهاب 
کشــف واقعیات درباره جرایم، قتل  ها و 
پنهان سازی اسلحه از سوی سیدمهدی 
هاشمی و باند وی، آیت اهلل ری شهری، 
وزیر اطالعات وقت در راســتای تنویر 
آیــت اهلل منتظــری از وقایــع اتفــاق 
افتاده نامه ای خطــاب به وی در تاریخ 
1366/1/1۰ نوشــت کــه در فرازی از 
آن آمده اســت: »مقارن ارســال نامه 
فوق الذکر، نوشته ای از جناب عالی توسط 
آقای مشکینی به دست بنده رسید که 
الزم بود آن را پاســخ بدهم که تاکنون 
موفق نشدم... در نامه ای که خدمت تان 
فرســتادم، پیشنهاد کردم: فردی که از 
خط مهدی هاشمی نباشد و قدری هم 
تعهد و تقوا داشته باشد را مأمور نمایید 
درباره آنچه نوشــته اید، تحقیق کند... 
چرا نپذیرفتید تا اگر مأموری خطا کرده 
و متهــم را به وضع زننده ای دســتگیر 
کرده، مجازات شــود و اگر ثابت نشد، 
ســربازان گمنام امام ولی عصر ـ روحی 
له الفداء ـ را به ســاواکی های زمان شاه 

تشبیه نفرمایید؟«1
در ایــن نامه به تک تک ایرادات و 
شبهات منتظری درباره پرونده  هاشمی 
پاســخ داده می شود؛ اما درب باور آقای 
منتظری نســبت به مهدی هاشمی بر 
همان پاشــنه انــکار و تردید حتی در 
اعترافات صریح وی می چرخد و اینکه 
علیه هاشــمی توطئه شده و حاسدان 

برای او پاپوش درست کرده اند.
گفتنی اســت، هادی هاشمی در 
بخشــی از اتهامات برادرش ســهیم و 
در مواردی متهــم اصلی بود. او پس از 
دستگیری برادرش نیز مرتکب جرایمی، 
از جملــه شــرکت در تهیــه و توزیع 
اعالمیه های کذب بر ضد مسئوالن شد. 
با این همه، چون هادی هاشــمی داماد 
و رئیــس دفتر منتظری بود، در صورت 
دســتگیری هادی هاشمی واکنش تند 

منتظری قطعی به نظر می رسید.2
در نهایــت، دادگاه درباره نفوذی 
بیت قائم مقام رأی به محارب و مفسد 
بودن مهدی هاشــمی داد. در بخشی از 
حکم صادره آمده است: »... با توجه به 
موارد مذکور، متهم به دلیل تشــکیل 
گروه های ترور و ایجاد رعب و وحشــت 
در منطقه قهدریجان، با انجام کارهایی، 
نظیر قتل، تیرانــدازی، تخریب مزارع 
و چاه هــای آب توســط ایادی وی و به 
دلیل تسلط بر سپاه و دیگر ارگان های 
قهدریجــان و خارج کــردن منطقه از 
کنترل مسئوالن مرکزی و جمع آوری و 
اخفای سالح و مهمات غیر مجاز فراوان 
جهت تحقق اهداف قدرت طلبانه خود 
محارب است و نیز به دلیل گمراه کردن 
تعــداد قابل توجهی از جوانان منطقه و 
غیر آن و کشاندن آنان به مسیر انحرافی 
خــود و اخالل و کارشــکنی در تحقق 
اهداف مقدس جمهوری اســالمی در 
داخل و خارج و توطئه و تحریک فراوان 
علیه مســئوالن جمهوری اسالمی، در 
حــدی که توطئه علیه نظام اســالمی 
محســوب می شود، مفســد فی االرض 
می باشد... و به اســتناد فتاوای فقهای 
عظــام در مورد حد محارب و مفســد، 
نامبرده به عنوان محارب و مفســد به 

اعدام محکوم می گردد.«3
پس از اینکه منتظــری از حکم 
دادگاه دربــاره مهدی هاشــمی اطالع 
یافت، برای پیشــگیری از اجرای حکم، 
از طریق آقای ســراج الدین موســوی 
یادداشــتی را برای امام)ره( ارسال کرد 
و در ضمن از آقای سراج الدین خواست 
متن نوشته را به حاج احمد آقا بدهد و از 
ایشان بخواهد آن را بخواند و بهترین راه 
را برای اخذ موافقت امام در توقف اجرای 
حکــم انتخاب کند. منتظــری در نامه 
ضمن دفاع کامل از سیدمهدی هاشمی 
به گونــه ای تلویحاً امــام را به واکنش 
طرفداران هاشــمی در صــورت اعدام 
تهدید می کند. ساده لوحی منتظری در 
ایــن نامه موج می زند؛ همان ویژگی ای 
که مهدی هاشــمی در اعتــراف خود 
می گوید: »دیدگاه های انحرافی خودمان 
را در لبــاس حــق بــه جانبی خدمت 
آقا]منتظری[ مطرح می ساختیم که قطعاً 
بدون اثر نبوده است.«۴ مهدی هاشمی 
اعدام شــد؛ اما هنوز هم دوســتداران 
آیت اهلل منتظــری در اثر دفاع های وی 
از هاشــمی به اعدام وی با نگاه تردید 
می نگرنــد. این موضوع حاج احمد آقا را 
رنج بسیار داد که ناله هایش در رنج نامه 

مشهود است.
پی نوشت ها:

1ـ محمدمهدی ری شهری، سنجه انصاف، قم: 
دارالحدیث، 1386، ص 2۴9 ـ2۴۴.

2ـ محمدعلی الفت پور، بازگشــت از نیمه راه، 
ص 83.

3ـ ری شهری، سنجه انصاف، پیشین.
۴ـ پرونــده مهدی هاشــمی، ص 18، ســند 

شماره 56.

ریزش ها

با توجه به دیدگاه های رهبر 
این است  انقالب، مسلم  معظم 
که ایشــان مقبولیت و انتخاب 
را به طــور مطلق قبول ندارند 
و برابر با مشروعیت نمی  دانند؛ 
زیرا در بیانات خود، مقبولیت به 
معنای مشروعیت یا به عکس، 
مشروعیت به معنای مقبولیت را 
مردود می دانند و از ادلۀ اثبات 
والیت فقیــه، چنین چیزی را 

برداشت نکرده اند

کتابخوان

آفاق

هنگامی که اعتماد متقابل میان مردم 
و میان مردم و نظام وجود داشته باشد، با 
تمام وجود همراه هم و همراه نظام سیاسی 
خواهند شد، اما این امر کافی نیست؛ بلکه 
در کنار آن باید نسبت به سرنوشت خود 
نیز احساس مســئولیت کنند. مشارکت 
زمانی به حداکثر می رسد که مردم نسبت 
به توانمندی خود در حل مشکالت پیش 
روی جامعه و ایستادگی در مقابل دشمنان 
خود باور داشته باشند و البته هر قدر این 
مشــارکت افزایش یابد، بر این اعتماد و 

مسئولیت پذیری اثر خواهد گذاشت
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 مرتضي دخیلي/ در محورهای 
حاج عمران، از ابتدای جنگ هیچ تحرکی 
از ســوی ایران صورت نگرفته بود و به 
همین دلیل برای اجرای عملیات الزم بود 
برای عبور نیروها فعالیت های مهندسی 
انجام شود. نیروهای مهندسی با تالش 
بی وقفه و شبانه روزی، تمهیدات الزم را 
برای حمله و عبور رزمندگان اندیشیدند. 
در ایــن منطقه پادگان حاج عمران قرار 
داشت که موقعیتی سوق الجیشی داشت. 
آنچه بر اهمیت منطقه و ضرورت تصرف 
آن می افزود، اساساً پیامدهای آن بود که 

بخشی از آن چنین است:
1ـ تســلط بر تــردد ضد انقالب 
و کنتــرل آن؛ 2ـ ایجاد تســهیالت و 
پشــتیبانی الزم از کردهای مسلمان و 
مبارز عراقی؛ 3ـ فراهم ســازی امکان 
گســترش عملیات نامنظــم در خاک 
عراق؛ ۴ـ حفظ پیرانشــهر از هرگونه 
تهاجم و تجاوز عراقی و 5ـ زمینه سازی 
نزدیکی بیشــتر به شــهر و تأسیسات 

نفتی کرکوک.
یــک بامــداد 62/۴/29 عملیات 
والفجر 2 بــا رمز »یااهلل« در حالی آغاز 
شد که بخشــی از نیروهای خودی 2۴ 
ســاعت پیش از آغاز تک به منظور دور 
زدن دشمن از خط عزیمت خود حرکت 
کردنــد و پس از دو ســاعت راه پیمایی 
موفق شدند خود را به مناطق تعیین شده 
برسانند و آماده شروع عملیات باشند. با 
آغاز عملیات و پس از اینکه اهداف اولیه 
تأمین شد، نیروهای ایران برای تسخیر 
پادگان معروف حاج عمران پیشروی به 
سمت آن را آغاز کردند. پس از محاصره 
پادگان مهــم و راهبردی حاج عمران و 
تنگ تر شــدن حلقه محاصره، سرانجام 
در ساعت 9 شب، این دژ نفوذناپذیر به 

تصرف و تسخیر کامل درآمد.
آزادسازی  با  عملیات حاج عمران، 
2۰۰ کیلومتر مربع از خاک دشــمن و 
تســلط بر بخشــی از ارتفاعات منطقه، 
بــه پایان رســید. مجموع کشــته ها و 
زخمی های دشمن به بیش از چهار هزار 
نفر رســید، 2۰۰ نفر به اسارت گرفته 
شــدند و نزدیک به 5۰ پایگاه دشــمن 

منهدم یا تصرف شد.

محققان کشــور موفق به تولید 
آزمایشــگاهِي ســلول هاي کبدي و 
قلبي ـ عروقي شــدند کــه در آینده 
بــراي بازســازي کبد و قلــب قابل 
اســتفاده خواهد بود. دکتر حسین 
ســي ودومین  برگزیــده  بهارونــد، 
جشنواره بین المللي خوارزمي و عضو 
هیئت علمي پژوهشگاه رویان با بیان 
اینکه بیماري هــاي کبدي و قلبي ـ 
عروقــي از عوامل اصلــي مرگ ومیر 
در جهان به شــمار می آیند، اظهار 
داشت: »نیاز به استراتژي هاي درماني 
جدید به شــدت احســاس مي شود 
که یک گزینه راهبردي، اســتفاده از 
ســلول هاي بنیادي و مشتقات آنها 
اســت.« وي با اشــاره به تحقیقات 
خود در این زمینه که به اخذ جایزه 
خوارزمي منجر شد، افزود: »در این 
تحقیقات، ابتدا ســلول هاي بنیادي 
پرتــوان اعم از ســلول هاي بنیادي 
جنیني و سلول هاي بنیادي پرتوان 
القایي انســاني را بــه منزله منابع 
مختلف رسیدن به سلول هاي کبدي و 
قلبي عروقي تولید کردیم. در گام دوم 
از سلول هاي کبدي و قلبي ـ عروقي 
حاصل، در پیونــد به حیوانات مدل 
آســیب هاي کبدي و قلبي استفاده 
کرده و آنها را آزمایش کردیم. در گام 
سوم، کارآزمایي هاي بالیني مختلفي 
با اســتفاده از سلول هاي بنیادي در 
بیماري هایي، نظیر آسیب هاي کبدي، 
قلبي و عروقي براي کاربردي کردن 
دانش سلول هاي بنیادي انجام دادیم.

مجمــوع ایــن داده ها نشــان 
داد، ســلول هاي بنیــادي مي توانند 
سلول هاي کبدي و قلبي ـ عروقي را به 
مقدار فراوان در محیط آزمایشگاهي 
تولید کنند که قابلیــت فراواني در 
مطالعات تکویني و تحقیقات ترجماني 
در حیوانات دارند. افزون بر این، امکان 
ایجاد مدل انساني از بیماران کبدي 
و قلبي با تولید ســلول هاي بنیادي 
پرتوان القایي در محیط آزمایشگاهي 

فراهم مي شود.
از ســوي دیگر، این ســلول ها 
داراي قابلیــت ترمیم و بازســازي 
کبــد، قلب و عــروق را دارند که در 
کارآزمایي هاي بالیني طب پیوند مورد 
اســتفاده واقع شدند و نتایج حاصل، 
اطمینان از ســالمت و اثربخشــي 
سلول هاي بنیادي خاص بافت انساني 
در ترمیم و بازسازي کبد، قلب و عروق 

را نشان داد.«

عملیات والفجر۲

اگر مرحوم آیت اهلل کاشــانی نبود، مطمئن باشــید مســئله  ملی شدن صنعت نفت به هیچ وجه در این کشــور پا نمی گرفت. حاال یک عده به تعبیری که بنده کردم، 
نمک خوردگاِن نمکدان شکن هستند؛ نان نهضت ملی را می خوردند، بعد به مرحوم آیت اهلل کاشانی بدگویی می کردند! در حالی که او جلودار این قضیه بود و اگر او نبود، 

قطعاً مسئله  ملی شدن صنعت نفت در این کشور به جایی نمی رسید. )امام خامنه ای، 1385/8/17(

اگر کاشانی
 نبود!

عزیزتریِن افراد براي امام
 امیر فخري/ حاج ســیداحمد خمیني در 
تاریخ 2۴ اسفند سال 132۴ در دامان بانویي متقي 
)خانم ثقفي( به دنیا آمد. پدر بزرگوارشان از همان 
کودکي در تربیت و تحصیل او دقت مي کرد. پرورش 
در کنار چنان بزرگ مردي، در خاندان قیام و مبارزه، 
خواه و ناخواه او را درگیر مسائل مبارزاتي مي کرد. او 
با پیروي از رهبرش در دوران اختناق ستم شاهي و 
مراقبت های ساواک، با فداکاري و حمایت نیروهاي 

انقالبي، توانســت کانون قیام پانزده خرداد را در سال هاي تبعید امام خمیني)ره( بر 
پا نگه دارد. در واقع، نقش او در بسیاري جهات منحصر به فرد، نوآورانه و نمادي از 

عشق به اسالم ناب محمدي)ص( بود.
حاج احمدآقا پس از تبعید امام خمیني)ره( مخفیانه به نجف اشرف رفت. وی 
پس از دو بار رفت وآمد، هنگام عبور از مرز، در ساواک قصر شیرین شناسایي و دستگیر 
شــد. وي را از قصر شــیرین به زندان قزل قلعه تهران منتقل کردند و قرار بازداشت 
وي به اتهام اقدام بر ضد امنیت داخلي صادر شد. پس از چند ماه از زندان آزاد شد 
و به قم بازگشت. ساواک نیز با حساسیت بیشتر، به ویژه با ملبس شدن وي به لباس 

روحانیت، دستور مراقبت و کنترل شدیدتر حاج احمدآقا را صادر کرد.
سیداحمد خمیني با طلوع خورشید انقالب اسالمي در بهمن 1357، همچون 
سال هاي گذشته در خدمت پدر به مثابه همراه، مشاور امین، یار و فدایي امام لحظه اي 
آرام نبود. ایشان زمینه هاي الزم را براي ارتباطات گسترده امام)ره( با مردم و مسئوالن ـ 
که روزانه در نوبت هاي متوالي به دیدار امام مي شتافتند ـ فراهم کرد. نقش حاج احمدآقا 
در مسائل کلي نظام، در دوران دفاع مقدس به کسب اطالع و انتقال آنها به امام)ره( 
و ابالغ پیام هاي ایشان محدود نبود؛ بلکه او به دلیل تیزهوشی و تجربه ای که داشت، 
در ِسمت مشاور فرمانده کل قوا و مسئوالن بلندپایه نظام در تصمیم گیري هاي مهم 
آن دوران پر مخاطره حضور داشت. به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمي، »این مرد 
صبور و پرکار و بســیار جدي، به معناي حقیقي کلمه، بیشــتر عمر مفید خود را در 

خدمت امام و براي امام و هدف هاي امام گذرانید.«
حاج احمد آقا خمیني بخش دیگري از نقش تاریخي خود را پس از رحلت امام)ره( 
و دوران زعامت حضرت آیت اهلل العظمی خامنه اي نشان داد؛ آنجا که خناسان تالش 
مي کردنــد بین بیت امام)ره( و رهبري فاصله بیندازند. در این مقطع تاریخي احمد 
آقا با همه توان از رهبري حمایت کرد و دشمنان را ناکام گذاشت. وي بازوي توانایي 
براي رهبر معظم انقالب و کمک کار و پشتوانه اي براي مسئوالن نظامي اسالمي بود. 
او تقویت نظام و دستاوردهاي انقالب را مهم ترین وظیفه دیني و انقالبي خود مي دید.

صبحگاه روز 21 اسفند 1373، به ناگاه خبر بیماري و چند روز بعد خبر درگذشت 
ایشان، عاشقان حضرت امام)ره( را داغدار کرد. رهبر معظم انقالب اسالمي درباره ایشان 
فرمودند: »حداقل دو مرتبه بنده خودم از امام شنیدم که فرمودند: احمد عزیزترین 
افراد براي من اســت. امام از آن آدم هایي نبودند که به عنوان یک کار احساســاتي 
و شــخصي، بخواهند به نزدیکان خود اظهار عالقــه کنند؛ آن جمله را فرمودند که 
ما هم بگوییم؛ نفرمودند که فقط خود ما بدانیم. در موارد متعددي امام نســبت به 
حاج احمدآقا اظهار اعتماد کردند. من فراموش نمي کنم جلســه  بسیار پُرهیجاني را 
که امام رضوان اهلل علیه به طور صریح جلوي من و چند نفر دیگر اظهار کردند که به 

حاج احمدآقا اعتماد کامل دارند.«

 عزیز غضنفــري/ ایران در 
طول حیات سیاســي خــود به دلیل 
موقعیت ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیک 
همواره در معرض تهدیــدات فراواني 
قرار داشته و همیشه با معماي امنیت 
روبه رو بوده است. بررسي تحوالت تاریخ 
ایران از دیرباز تاکنون نشــان مي دهد 
که کشــور ایران همواره آماج حمالت 
و هجمه هاي خارجي بوده اســت و در 
برخي از رویدادها شــدت ضربات وارد 
شــده به ایران به اندازه اي جدي بوده 
که تا مدت ها آثار آن باقي مانده است. 
اما امروز ایران اسالمي به برکت انقالب 
اسالمي در وضعیت دیگري قرار دارد. 

حضور فعال جمهوري اســالمي 
ایران در منطقه غرب آســیا و به ویژه 
حمایت از کشورهاي متحد خود و تالش 
براي نابودي مسلّحان تکفیري در این 
کشورها در دوره اخیر، افزایش امنیت 
داخلي جمهوري اسالمي ایران را در پي 
داشته است. ایران امروز نه تنها امنیت 
کامل خود را تأمین کرده که در سطح 
منطقه نیز در حال تأمین امنیت براي 

دیگر ملت هاي منطقه نیز هست.
با دقــت در تحوالت ســال هاي 
اخیر منطقه و بررسي برنامه ریزي هاي 
سلطه گران جهاني و متحدان منطقه اي 
آنها براي غرب آســیا و محور مقاومت 
آشکار مي شود که هدف نهایي از شکل 
دادن به وضعیت کنوني، »بحران سازي« 
براي وارد آوردن ضربه به محور مقاومت 
اســالمي و مهار قدرت روزافزون ایران 
است؛ چرا که استمرار حضور سوریه در 
محور مقاومت و پیوستن عراق به این 
جریان تهدیدي جدي بــراي آمریکا، 
رژیم صهیونیستي و اذناب منطقه اي آنها 
خواهد بود. ازاین  روست که نظام سلطه 
با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستي 
همواره تالش کرده اند با استفاده از حکام 
وابســته عرب با محور مقاومت مقابله 
کننــد. جنگ هاي مکرر بــا گروه هاي 
مقاومت در منطقه، از جمله حزب اهلل، 
حماس، انصاراهلل و... از این قبیل است. 
راه اندازي فتنه تکفیري ها نمود تازه اي 

از این سیاست نخ نما شده است. 
از این  رو جمهوري اسالمي ایران از 
زمان ظهور گروه هاي تکفیري در عراق 
و ســوریه و احتمال ســقوط حکومت 
مرکزي در این کشورها در کنار مردم 
و حکومت هاي آنها بوده است و از هیچ 
تالشــي براي نابودي تروریســت هاي 
تکفیري دریغ نکرده است. اما افزون بر 

آنچه در مقدمه فوق اشاره شد، مي توان 
دستاوردهاي دیگري را نیز براي حضور 

ایران در منطقه غرب آسیا برشمرد:

ارتقاي ضریب امنیت ملي منطقه اي
 و تقویت قدرت بازدارندگي

یکي از شــاخص هاي سیاســت 
خارجــي جمهــوری اســالمي ایران 
امنیت گرایــي و نگرانــي دائمي از به 
خطر افتادن امنیت ملي اســت. امروز 
تلقي از امنیت، صرفاً نظامي نیســت و 
تهدیدات حالت نرم افزاري یافته است. 
ایران به دلیل احســاس آسیب پذیري 
تاریخي خود همــواره به بهره گیري از 
خط مشــي بازدارندگي و دفاع گرایش 
داشته اســت. این کشور در خاورمیانه 
واقع شده که در مقایسه با دیگر مناطق 
پیرامون ایــران، بین المللي ترین و در 
عین حال امن ترین منطقه محســوب 
مي شــود. موضع خصمانــه آمریکا و 
رژیم صهیونیستي نسبت به جمهوري 
غیردوستانه  تحرکات  ایران  اســالمي 
عربي در همســایگي ایــران، وضعیت 
ناآرام افغانستان و عراق، ایران را مجبور 
کرده تا بیشترین توجه خود را بر مسائل 
امنیتي و نظامي متمرکز کند. بنابراین 
مالحظات سیاسي ـ امنیتي در سیاست 
خارجــي ایران با هــدف حفظ بقا در 
محیطي به شدت امنیتي و آشوب زده 
بــه مثابه رویکردي قالــب مورد توجه 

قرار دارد.
با این توضیحات و نظر به وضعیت 
آنارشیک و ناامن منطقه، حضور فعال 
جمهوري اســالمي ایران در حمایت از 
ســوریه و عراق و تالش براي نابودي 
مســلحان تکفیري در این کشــورها، 
افزایش امنیت داخلي جمهوري اسالمي 
ایران را در پي داشــته اســت؛ چرا که 

ناامن کردن محیط داخلي کشور ایران 
پس از ناامن ســازي محیط پیراموني 
آن یکي از اهــداف گروه هاي تکفیري 
فعال در سوریه و عراق است. اقدامات 
تروریستي 17 خرداد 1396 و بسیاري 
از تالش هاي دیگر که با شکست روبه رو 
شده اســت، نمونه اي از تالش ها براي 
تحقق این هدف است، حال آنکه نبرد 
با این گروه هاي تروریســت در خارج 
از مرزهــاي ایران به ویــژه در عراق و 

سوریه و زمینه سازي براي نابودي آنها 
و تضعیف پیوسته توانایي هاي انساني 
و لجستیکي این گروه ها سبب خواهد 
شد، تا از این گونه اقدامات حذر کنند و 
توان کافي براي تحقق آن نداشته باشند.

منافع اقتصادي راهبردي
در این زمینه نکته اساســي آن 
اســت که حضور مقتدرانــه ایران در 
منطقه با هدف دفع خطر تروریســم، 
ضمن آنکه امنیت ملي ایران را تأمین 
مي کند، به تأمین امنیت کل منطقه نیز 
کمک مي کند و در این وضعیت است که 

روابط اقتصادي و امنیت سرمایه گذاري 
و مبادالت اقتصادي بین کشــورهاي 
این منطقه با یکدیگر و دیگر دولت هاي 
بین المللي امکان تحقق مي یابد. بنابراین 
حضور باثبات و امنیت ســاز جمهوري 
اسالمي ایران در منطقه، در طي دهه ها 
و به ویژه سال هاي اخیر از نظر راهبردي 
در امنیت و اســتمرار روابط اقتصادي 
منطقه کمک چشمگیري کرده است. 

عــراق مثال و مصداقي اســت از 
اینکه، حضور ســازنده ایران در منطقه 
و ارتباط مثبت با همسایگانش کاماًل بر 
وضعیت اقتصادي کشور اثرگذار است؛ 
از ایــن نظر جمهوري اســالمي ایران 
نســبت به حضور قدرت هاي اخاللگر 
و البتــه مداخالت آمریــکا براي برهم 
زدن این اوضاع حساسیت دارد؛ بر هم 
خوردن نظم و ثبات سیاســي و ایجاد 
ســنگ اندازي در مسیر دولت  به اتحاد 
ملي عراق، عالوه بر تهدیدات امنیتي و 
نظامي، در حوزه اقتصادي نیز ضررهاي 
فراواني را متوجه جمهوري اســالمي 

ایران خواهد کرد.

ثبات سازي منطقه اي
منافع گوناگون سیاسي، اقتصادي 
و به ویژه وابســتگي متقابل کشورهاي 
منطقه موجــب درهم تنیدگي امنیت 
این کشورها با یکدیگر شده است. این 
درهم تنیدگي از سویي مي تواند سبب 
پایداري هرچه بیشتر امنیت شود و از 
سویي ممکن است به ناامني در منطقه 
دامــن بزند؛ حال آنکــه در حد باالیي 
مي توان ایــن درهم تنیدگي امنیتي را 
در میان سه کشور ایران، عراق و سوریه 
جست وجو کرد. در وضعیتي که سوریه 
و عراق هر دو نیازمند حامي و متحدي 
مقاوم براي خروج از بحران هاي موجود 

هستند، جمهوري اسالمي ایران نیز به 
حضور این کشورها در راستاي تقویت 
محور مقاومت براي تأمین منافع ملي 
خود نیازمند است. ازاین  رو بن مایه اتحاد 
میان این سه کشور را مي توان تهدیدات 
ناشــي از عملکرد رژیم صهیونیستي، 
عربســتان و برخي شرکاي منطقه اي 
آنها در منطقه دانست که همگي تحت 
لواي آمریکا به دشمني با ایران و محور 
مقاومت برخاســته اند. اما اهمیت این 
وابســتگي امنیتي میان ایــران، عراق 
و ســوریه را در چنــد گزینه مي توان 
خالصــه کرد؛ شــکل گیري موازنه قوا 
به نفع محــور مقاومت، تضعیف اذناب 
منطقه اي نظام سلطه به ویژه عربستان 
و رژیم صهیونیستي، افزایش نفوذ ایران 
و کشــورهاي فعال در محور مقاومت 
در میان دیگر کشــورها منطقه غرب 
آســیا، ممانعت از حضــور قدرت هاي 
فرامنطقــه اي در منطقــه و تضعیف 
تالش هــاي آنها براي پیشــبرد منافع 
خود و عدم نقش آفریني آنها در تحوالت 
جاري منطقه، کاهش تنش هاي قومیتي 

و مذهبي در منطقه و... .
محصول ایــن رویکرد نظامي در 
سطح منطقه آن شده است که محافل 
غربي اعتراف مي کنند، ایران در قیاس 
با خیلي از همســایگانش یک کشــور 
باثبات است که در تأمین ثبات سیاسي 
منطقه نیز نقش اساســي داشته است. 
این کشــور یک هویت تاریخي تثبیت 
شــده دارد. دولت ایــران نه تنها یک 
دولت شکست خورده، بلکه یک دولت 
در حال شکســت هم نیست. به طور 
کلي، چشــم انداز جو سیاســي ایران 
نسبت به دهه اول پس از انقالب بسیار 

مثبت تر است.
***

اقتدار منطقــه اي ایران، معماري 
امنیتــي غرب آســیا را دســتخوش 
دگرگوني مي کند؛ اکنون با رشد توان 
غیرهمتراز جمهوري اســالمي ایران و 
توســعه روزافزون اقتدار منطقه اي این 
کشور، دولت هاي عربي تالش مي کنند 
ضمن دوري از آمریکا، به سمت تقویت 
نقش چین و روسیه در معماري امنیتي 
منطقه پیش روند. این عامل در نهایت 
سبب مي شــود با کاهش نقش آمریکا 
در عرصه امنیتي منطقه، کشــورهاي 
همسو با ایران بیش از پیش در تدوین 
یک ســاختار امنیتي در غرب آســیا 

نقش آفرین باشند.

دستاوردهاي نفوذ منطقه اي جمهوري اسالمي ایران

معمار امنیت غرب آسیا

حضــور فعــال جمهوري 
غرب  منطقه  در  ایران  اسالمي 
آســیا و به ویــژه حمایت از 
تالش  و  متحد خود  کشورهاي 
نابودي مسّلحان تکفیري  براي 
در این کشورها در دوره اخیر، 
افزایش امنیت داخلي جمهوري 
داشته  پي  در  را  ایران  اسالمي 
است. ایران امروز نه تنها امنیت 
کامل خود را تأمین کرده که در 
سطح منطقه نیز در حال تأمین 
ملت هاي  دیگر  بــراي  امنیت 

منطقه نیز هست

رویش

اصحاب انقالب ـ 40 و پایانی
 جوان ترین یار و مقلد امام

 سید مهدی حسینی/ یکي از شاگردان گمنام حضرت امام)ره( مرحوم 
حسن حسین زاده موحد است. وي متولد سال 1331 فرزند حاج مهدي حسین زاده 
موحد از همرزمان آیت اهلل کاشاني در نهضت ملي نفت بود. حسن در 11 سالگي در 
مسیر نهضت اسالمي قرار گرفت. هنوز به سن تکلیف نرسیده بود که در نهضت امام 
خمینــي به ماجراي انجمن هــاي ایالتي و والیتي ورود پیدا کرد و در جمع اعضاي 

هیئتي به نام »توابین« با هدف حمایت از امام راهي شهر مقدس قم شد. 
او در ایام ماه محرم سال 13۴2 در راه پیمایي بزرگ عاشوراي حسیني شرکت 
کرد. از مســجد حاج ابوالفتح تا دانشگاه همراه جمعیت بود، همچنین قیام خونین 
15 خرداد تهران را شاهد بود. حسین زاده از افراد فعال پس از جریان دستگیري و 
زندانی شدن امام)ره( بوده است، تا اینکه قضایای تبعید امام به ترکیه پیش مي آید 
و در جریان کشته شدن حسنعلي منصور با جمع مبارزان همراه و همصدا می شود.  
در حالي که نوجوانی 13 ساله  است، در مراسم هاي متعدد بازار شرکت فعال دارد و 
در آستانه 15 سالگي اقدام به جذب جوانان و سازماندهي تشکیالتي به نامه »هیئت 
جوانان اسالمي« مي کند،  جلسات این هیئت را در مسجد موسي بن جعفر)ع( با حمایت 
شهید آیت اهلل سعیدي برگزار می کند، تا اینکه در اول اردیبهشت سال 13۴6 دستگیر 
و راهي زندان مي شود،  ساواک همراه او چندین قطعه عکس از امام خمیني)ره( به 
دست مي آورد و ضمیمه پرونده اش مي کند، پس از چند روز بازداشت، مرتب تحت 
بازجویي قرار مي گیرد،  بازجو از او می پرسد، هدف از راه اندازي جلسات هیئت  جوانان 
اسالمي چه بوده است؟ او پاسخ مي دهد: »منظور از تشکیل این اجتماع اقداماتي براي 
بازگرداندن آیت اهلل خمیني به ایران و اجراي قوانین شرعي و جلوگیري از اهانت به 
دیانت در کشــور شاهنشاهي است.« و درباره نگهداري عکس و رساله امام خمیني 
چنین توضیح مي دهد: »عکس هایي که در منزل ما به دست آمده... چنانکه معلوم 
است در زماني که]ایشان[ آزاد بود]ند[ خریده شده... به عنوان یادگاري عکس هاي 
یک روحاني که از او تقلید مي کنیم، در منزل نگه داشــتیم و چون ما مقلد ایشان 

بودیم، رساله ها]ی ایشان[ را تهیه کرده بودیم.«
در گزارش ســاواک توانایي هاي روحي و دانش دیني و سیاسي این جوان 15 
ســاله مورد توجه قرار می گیرد در این گزارش درباره او آمده اســت: »اصوالً فردي 
است مطلع و بااستعداد.« همچنین دادرس ارتش، ۴5 روز بعد از دستگیري او جلسه 
تشکیل مي دهد و او را به »اقدام بر ضد امنیت داخلي مملکت« متهم مي کند. مرحوم 
حسین زاده در دفاع از خود اظهار مي دارد: »من اقدام بر ضد امنیت داخلي مملکت 
نکرده ام و اگر در جلسه هیئت حسیني شرکت مي کردم،  فقط هدف خدمت به دین 
مقدس اسالم و مذهب جعفري و مملکت ایران است و چون آیت اهلل خمیني)مدظله( 

یک مرجع تقلید شیعه و من مقلد او بوده ام، بازگشت ایشان را مي خواستم.«
وي پس از طي محکومیت آزاد می شود، اما همواره تحت کنترل ساواک بود. 
او هم به فعالیت هاي خود ادامه داد، تا اینکه بار دیگر در تاریخ 13۴7/3/11 به اتهام 
پخش کتب ممنوعه و فعالیت دیوارنویسي دستگیر و زنداني  می شود. او با وجود اینکه 
یک جوان 16 ســاله بود، در بازجویي این نوبت با صراحت در دادگاه اظهار داشت: 
»قبل از هر چیز یک مســلمانم و معتقد به اصول مذهب جعفري و اکنون که امام 
زمان)عج( غایبند، مقلد مرجع تقلیدم،  در دفعه قبل هم به آقاي بازجو گفتم،  من قبل 
از اینکه این صحبت هاي سیاسي پیش آید،  مقلد حضرت آیت اهلل خمیني بوده ام...« 
مرحوم حســین زاده بدون هیچ واهمه اي در برابر بازجو مي گوید: »این تقویم 
مال من بوده و اینکه عکس اعلي حضرت همایوني را در صفحات اول آن نمي بینید، 
من پاره کردم و عکس آیت اهلل خمیني را من خودم... با چســب چسباندم....« او در 
این دوره زندان پس از حدود 13 ماه تحمل فشــارهاي ســخت و سنگین در تاریخ 
13۴8/3/6 آزاد می شــود و به سرعت اقدام به تأسیس هیئت انصارالمهدي مي کند 
و در ماه رمضان ســال 13۴8 آیت  اهلل خامنه اي را به عنوان سخنران هیئت دعوت 
مي کند.  او تا پیروزی انقالب چند بار دیگر مورد تعقیب قرار می گیرد و پس از انقالب 
با شــور و رشــادت فراوان فعالیت می کند، تا اینکه در جنگ تحمیلي در عملیات 
کربالي 5 به اســارت رژیم بعث عراق درمي آید و خبر شــهادت او داده مي شود که 

خود ماجراي دیگری دارد.

روایت یاران
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کارنامه

 حمید میري/ در طول چهار دهه گذشته، 
دشمنان نظام اسالمي همواره تالش کرده اند به 
هر نحو ممکن چهره نظام اسالمي و مسئوالن آن 
را مخدوش کنند. آنان از مســئوالن خدوم ملت 
چهره اي خشــن، دیکتاتور، انحصارگرا و کم سواد 
ترسیم کرده اند تا این گونه القا کنند که جمهوري 
اسالمي نظامي مردمي نیست و در نهایت آنچنان 
از فساد آکنده است که تاب ماندن نخواهد داشت! 
اما حقیقت آن اســت کــه از عمر پر برکت نظام 
اســالمي بیش از چهل سال مي گذرد و بر اقتدار 
و توانمندي نظام اسالمي روز به روز افزوده شده 
است و آنچه درباره نظام اسالمي و مسئوالن آن 

بافته اند، دروغي بیش نبوده است.
یکي از این چهره هاي ارزشمند در دستگاه 
قضا، حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسي 
است که سالیان سال در دستگاه قضایي خدمت 
کرده است. ورود ایشــان به عرصه انتخاباتي در 
سال 1396 سبب شــد تا هجمه سنگیني براي 
تخریب چهره وي آغاز و دروغ ها و افتراهاي فراواني 
درباره  وی مطرح شود که از حقیقت بویي نبرده 
بود. این خادم ملت در برابر بخش عمده اي از این 
اتهامات سکوت اختیار کرد و با مشي اخالقي خود 
در انتخابــات از افشــاگري و اتهام زدن به رقیب 
سیاســي خود پرهیز کرد. این در حالي است که 
مشي او در دستگاه قضا در طول بیش از دو دهه 
آنقدر منصفانه بود که برخي منتقدان منصف به 

این حقیقت اعتراف کرده اند. 
برای نمونه، مي توان بــه اظهارات »عباس 
معروفي« سردبیر و مدیر مسئول نشریه »گردون« 
اشــاره کرد که در دهه 137۰ ماجرایي با آقاي 
رئیســی داشته است. فارغ از صحت و سقم آنچه 
وي از زبان آقاي رئیسي نقل کرده است، شنیدن 
این خاطــره جالب به نظر مي رســد. به منظور 
امانت داري، بخشي از گفت و گوي او با نشریه  ادبي 
»الفبا« در شرح ماجراي دیدار خود با سیدابراهیم 

رئیسي را نقل مي کنیم:
»ســرانجام روز 19 آذر 137۰، بازجویــم 

حکــم توقیف موقت گردون را به دســتم داد. از 
آنجا مســتقیماً به اداره مطبوعات ارشاد رفتم و 
آقاي مدیر کل گفت که کاري از دستش ساخته 
نیســت. بعد به شرکت تعاوني مطبوعات رفتم و 
براي اولین بار با محسن سازگارا، مدیرعامل شرکت 
تعاوني مطبوعات آشــنا شدم. او آن روز خیلي با 
مــن حرف زد و گفت که باید تالش کنیم تا این 
حکم را بشکنیم. از یک سو او مي دوید، از سویي 

حمید مصدق و از سوي دیگر 
خودم. یکي از غم انگیزترین 
دوره هاي زندگي من همین 
18 ماه تعطیلي گردون بود 
که همه رفت وآمدها، تلفن ها 
و ارتباط هایــم قطع شــد و 
یکباره احساس کردم چقدر 

تنها شده ام.
نمي دانستم چه خاکي 
بر سرم بریزم. تنها سیمین 
بهبهاني هر روز به من تلفن 
مي زد و دلــداري ام مي داد. 
نامه نگاري، مالقات، دیدار و 
گفتگو هیچ کــدام فایده اي 
نداشــت تــا اینکــه قاضي 
پرونده ام در دادستاني انقالب 
حکم مرا اعالم کرد: »اعدام«.

فرو شکستم. حاال جز 
نگرانــي از حکم اعدامي که 

قاضــي ام داده بود، وزارت ارشــاد هم کن فیکن 
شده بود. خاتمي رفته بود. در همان زمان داشتم 
رمان »سال بلوا« را مي نوشتم و این جمله جایي 
خودنمایي مي کرد: »ما ملت انتظاریم!« و در انتظار 

سرنوشت گردون مي سوختم.
حکم اعدام را برداشــتم و به طرف سازگارا 
راه  افتــادم. چند روز بعــد او به من خبر داد که 
روزهاي سه شنبه حجت االسالم ابراهیم رئیسي، 
دادســتان انقالب، دیدار عام دارد و قرار شد که 
من از ساعت شش صبح سه شنبه آنجا باشم. این 

سه شنبه رفتن ها، چهار بار طول کشید و نوبت به 
من نرسید، بار پنجم، ساعت 12 من توانستم آقاي 
رئیسي را ببینم. در هر دیدار پنج نفر مي توانستند 
به ترتیب شماره، وارد اتاق دادستان انقالب شوند. 
نفر اول که آخوند پیري بود، به دادستان جوان و 
خوش تیپ انقالب گفت، اگر اجازه داشــته باشد، 
بماند و به عنوان آخرین نفر با او خصوصي حرف 
بزند، اما رئیسي قبول نکرد. گفت: بفرمایید! خودم 
را معرفــي کردم، رئیســي 
کمي نگاهم کرد و با لبخند 
گفت: »همون عباس معروفي 

معروف؟«
ـ »بلــه همون کرکس 
شاهنشــاهي! همــون غول 
بي شــاخ و دم کــه هر روز 

کیهان مي نویسه.«
ـ »شــما بمونیــد نفر 

بعدي؟«
ســه نفر بعــدي هم 
و  گفتنــد  را  مطلب شــان 
رفتنــد. دادســتان انقالب 
گفت: »خب آقاي معروفي، 

چه مي کنید؟«
مي نویســم،  »رمان  ـ 
کتاب چاپ مي کنم، ادیتوري 
مي کنم. هر کار که بشه چون 
دفترم بازه، اما شــما انتشار 

گردون رو توقیف کردین.«
ـ »خب فکر  مي کني چرا توقیف شده؟«

ـ »همــکاران شــما از من مي پرســن چه 
جوري و با چه پولي این مجله رنگارنگ را منتشر 

مي کنم؟«
ـ »این سؤال من هم هست.«

ـ »مجلــه روي پاي خودش ایســتاده، 22 
هزار تیراژ دارد.«

ـ »چند سالته؟«
ـ »سي وسه.«

ـ »این چیزهایي که درباره شما در روزنامه ها 
مي نویسن، من فکر کردم باالي 6۰ سال رو داري.«

آن وقت در کامپیوتر پرونده ام را نگاه کرد و 
گفت: »عجیبه! خیلي عجیبه! لک توي پرونده ات 

نیست.«
گفتم: »مي دونم. من حتي سمپات کسي یا 

چیزي نبوده ام.«
به پشــتي صندلي اش تکیــه داد، با لبخند 
نگاهم کرد؛ یــک لحظه فکر کردم عجب آخوند 
خوش سیما و خوش تیپي است. گفت: »پریشب 
در قــم منزل یکي از علمــا، آقاي فاضل میبدي 
بودم. قسمتي از کتاب »سمفوني مردگان« شما 
را خوندم. مي خواســتم ازش بگیرم، دیدم براش 

امضا کردي. بهم نداد. دلم مي خواد بخونمش.«
اتفاقاً نسخه اي از چاپ سوم رمان در کیفم 
بود. گذاشــتم روي میز. دســت به جیب برد که 
پولــش را بپردازد. گفتــم: »قابلي ندارد.« گفت: 
»نــه این میز، میز خطرناکیه، میز قضا و قدر!« و 
خندید: »باید پولشو بپردازم. شما هم باید بگیري.« 
3۰۰ تومان را روي میز گذاشت و گفت: »تعجب 
مي کنم! چرا این قدر راجع به شما بد مي نویسن؟ 
امکانش هســت فوري کلیه گردون ها رو به من 
برسونید تا شخصاً مطالعه کنم و تصمیم بگیرم؟«

گفتم: »با کمال میــل فردا براتون میارم.« 
گفــت: »نه! فردا دیره. همین حاال!« و تلفن روي 
میزش را طرف من گذاشــت و گفت: »زنگ بزن 
بیارن فوري!« و بعد خواست که ناهار بمانم. تشکر 
کردم. یک دوره گردون از شــماره 1 تا 2۰ را به 

دستش دادم و خداحافظي کردم. 
حدود یک هفته بعد، پرونده من از دادستاني 
انقالب »عدم صالحیت« خورد و به دادگســتري 
ارجاع داده شــد. در این دوره که خاتمي هم در 
آخرین روزهاي وزارت ارشــاد، هیئت منصفه را 
تشــکیل داده بود، باعث شــد گردون در دادگاه 
تبرئه شــود. در تاریخ 167 ساله مطبوعات ایران 
من نخســتین مدیر مجله اي بــودم که با حضور 

هیئت منصفه محاکمه و تبرئه شدم.

به بهانه انتصاب حجت االسالم والمسلمین رئیسی به ریاست قوه قضائیه

آخوند خوش سیما و خوش تیپ دهه ۷0
در آیینه تاریخ

بــه عرصه  رئیســي  ورود 
انتخاباتي در ســال ۱۳96 سبب 
براي  ســنگیني  هجمه  تا  شد 
تخریب چهره وي آغاز و دروغ ها و 
افتراهاي فراواني درباره  وی مطرح 
شــود که از حقیقت بویي نبرده 
بود. این خادم ملت در برابر بخش 
اتهامات سکوت  این  از  عمده اي 
اختیار کرد و با مشــي اخالقي 
و  افشاگري  از  انتخابات  خود در 
اتهام زدن به رقیب سیاسي خود 
پرهیز کرد. این در حالي است که 
مشي او در دستگاه قضا در طول 
بیش از دو دهه آنقدر منصفانه بود 
که برخي منتقدان منصف به این 

حقیقت اعتراف کرده اند
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 سیدحسین خاتمی خوانساری/  
در شــماره پیش این ستون 
گفتیم خداوند در قرآن استقامت و 
استحکام همراهان رسول اسالم)ص( 
را تحســین کرد و به ایشان وعده 
پاداشــی ارزشــمند داد. همچنین 
اشاره شد به بیان امیرالمؤمنین)ع( 
کــه در خطبــه 27 نهج البالغــه 
فرمودند: »یُْرَمی یَُغــاُر َعلَْیُکْم َو اَل 
تُِغیُروَن«؛ آنها بر روی شما شمشیر 
کشــیدند و جنگ کردند ولی شما 
نشســتید و حرکتــی نکردید. به 
عبارتی آنها غیرت به خرج دادند و 
زندگی شان را رها کردند و به جنگ 
با شــما آمدند؛ ولی شــما غیرت و 
حمیت به خرج ندادید تا علیه آنها 
واکنش مناسب از خود نشان دهید. 
حضــرت امیرالمؤمنین علی)ع( در 
بیان خود جمله ای دارند که نشان 
می دهد ثبات نداشــتن و سستی و 
بی همتی و بی غیرتی و ترک مبارزه 
سختی بیشتری به همراه می آورد. 
ایشان در ابتدای خطبه می فرمایند: 
»جهاد لبــاس برازنده پاکدامني و 
پرهیزکاري اســت و هر کسی این 
لباس را از تن خود در بیاورد، دچار 
بدبختی و ســختی می شود.« زیرا 
دشمن بر او تسلط پیدا می کند، او 
را ضعیف کرده و عقب نگه می دارد. 
ایشــان می فرمایند، وقتی جهاد را 
ضایع کردی به جای آن چه می آید؟ 
»... َو ِسیَم الَْخْسَف َو ُمِنَع النَّْصَف...«؛ 
خواری و زبونی به سراغت می آید. 
یکی از معانی »َخســف« تحمیل 
کاری بر انسان است. شاید بتوان این 
طور معنا کرد که اگر از جهاد روی 
گردانی، کاری را که نمی پسندی یا 
با عزت تو منافات دارد بر تو تحمیل 
می کنند. در زبان عربی می گویند: 
»ساَمُه َخْســفاً«؛ یعنی کاری بر او 

تحمیل کرد.   
آری بی همتــی در جهــاد و 
ایستادگی در برابر دشمن چه دشمن 
نفسی و چه دشمن عینی انسان را 
به جایی می رساند که دیگر اراده و 
اختیاری برایش نمی ماند. در ترک 
جهاد نفس گوش به فرمان شیطان 
و در ترک جهاد با دشمن خارجی 

گوش به فرمان او می شویم. 

ثبات قدم در راه حق ـ ۲ میرزا جوادآقا ملکی تبریزی می گوید: از استاد خود سؤال کردم چه عملی را شما تجربه کرده اید که می تواند در حال سالک مؤثر باشد؟ فرمود: در هر شبانه روز 
یک سجده طوالنی به جای آورد و در حال سجده بگوید: »ال اله ااّل انت، سبحانک انّی کنت من الظالمین«؛ در حال ذکر این چنین توجه کند که پروردگارم منزه از 

این است که بر من ظلمی روا داشته باشد، بلکه خود من هستم که بر نفسم ستم کردم و او را در این مهالک قرار دادم.

مهم ترین عمل 
برای سالک

سراج

اسود کذاب ـ ۲
ایرانیان علیه پیامبر دروغین!

وقتی خبر اقدامات اسود به پیامبر)ص( رسید، ایشان قیس بن ُهبیره بن مشکوح 
را به همراهی َفروۀ بن مسیک به جنگ او فرستاد. به نظر می رسد پیامبر اکرم)ص( 
به این دو نفر دستور داد به صورت مخفیانه به یمن اعزام شوند و مقدمات نابودی 

اسود را فراهم کنند.
پیش از حضور این دو نفر، شــهر بن باذام یا باذان فرماندار ایرانی و مسلمان 
صنعا که به حکم پیامبر)ص( در این مقام بود، به رویارویی با اسود برخاست و در 
جنگ کشته شد و اسود در بیست وپنجمین روز شورش خود صنعا را تصرف کرد 
و مرزبانه، همسر مسلمان و ایرانی وی را به زور به زنی گرفت. به جز شهر  بن باذان، 
دیگر فرمانداران پیامبر در یمن که حدود 1۰ نفر بودند، هیچ یک به مقابله با اسود 

برنخاستند و او سریع بر سراسر یمن حاکم شد.
پیامبراکرم)ص( برای پایان دادن به سرکشــی های اســود نامه ای نیز برای 
پارســیان یمن نوشــت. در این نامه پیامبر)ص( به فیروز و ُگْشنسب و پارسیان 
یمن نوشــت که بر دین خود )اســالم( باقی بمانید و در برابر اسود به پا خیزید. 
جشیش بن دیلمی می گوید: »نامه پیامبر آمد که به ما دستور می داد برای دفاع از 
دین خویش قیام کنیم و برای جنگ با اسود آماده شویم و بکوشیم که وی را به 

غافلگیری یا به جنگ بکشیم.«
همســر اسود که کینه او را ســخت در دل داشت، عده ای را به درون خانه 
راهنمایی کرد، آنها وارد خوابگاه اسود شدند و او را به قتل رساندند. شورش اسود 
از آغاز تا انجام ســه تا چهار ماه طول کشــید. بیشــتر منابع فیروز را قاتل اسود 
معرفی کرده اند. از عبداهلل بن عمر نقل شده است که همان شبی که اسود عنسی 
کشته شده بود، پیامبر)ص( از طریق وحی از این امر آگاه شد و به ما بشارت داد 
و فرمود: »دیشــب اسود عنسی کشته شد. مردی مبارک از خاندان مبارک او را 

کشت. پرسیدیم او که بود، فرمود؛ فیروز، موفق باد فیروز.«
روشــن است آنچه ســبب برخورد شدید با اسود شــد، تنها عقاید باطل و 
عوامفریبی او نبود؛ بلکه بیشــتر به دلیل اقدامات وحشــیانه و خشونت او علیه 

مسلمانان و اهالی یمن بود. 
قاتالن سپس سر او را از بدن جدا کردند و روز بعد با صدای بلند اعالم کردند: 
»اشــهد ان الاله اال اهلل و اشهد ان محمدا رســول اهلل و ان عبهله کذاب«  بالذری 
می نویســد: »قیس صبح روز بعد سر اســود را باالی دیوار شهر قرار داد و فریاد 
زد اشــهد ان ال اله االاهلل و... و ان االســود کذاب عدو اهلل. یاران اسود جمع شدند. 
قیس سر اسود را نزد آنان انداخت. طرفداران اسود پراکنده شدند، عده کمی هم 
مقاومت کردند و به قتل رسیدند و به این طریق صنعا از دست اسود رهایی یافت. 
خداوند اســالم را نیرو بخشید. قتل اسود پنج روز پیش از وفات پیامبر)ص( بود. 

خبر پیروزی بر اسود و قتل او 1۰ روز پس از خالفت ابوبکر به مدینه رسید.« 
مفســران، شأن نزول دو آیه از قرآن کریم را درباره وی دانسته اند. به گفته 
ابوالفتوح رازی و دیگران، وی نخستین کسی بود که با ادعای پیامبری در پایان 
سال دهم هجری، مردم را به سوی خود فراخواند و شمار فراوانی از نومسلمانان، 
از دین برگشته و بدو پیوستند که خداوند با نکوهش کار آنان فرمود: هر کس از 
دینش بازگردد، به زودی خداوند قومی را بیاورد که دوست شان بدارد و دوستش 
بدارند. در برابر مؤمنان، فروتن و در برابر کافران، سرســخت باشــند. در راه خدا 
جهاد کنند و از ســرزنش مالمتگران نهراسند. )مائده/5۴( اما چون اسود پیشتر 
مســلمان نشده بود تا مرتد شناخته شود، این سبب نزول با آیه سازگار نیست و 

شاید به همین دلیل، مفسران دیگر آن را نقل نکرده اند.

آیینه خواص

»عرفــان« از نظر لغوی به معنای 
شناخت و شناسایی است و در اصطالح، 
طریقه و روش خاصی برای دستیابی به 
»حقیقت« است و نیل به این حقیقت 
از راه تهذیب نفس و تطهیر دل و تزکیه 
درون و رهایی از تعلقات دنیوی، مطابق 

مالک های شرعی و دینی میّسر است.
قرن هاســت که چنین تالشی به 
 صورت »دانش« درآمده و به دو شــاخه 
»عرفان نظری« و »عرفان عملی« تقسیم 
شده است. عرفان نظری عهده دار بحث 
علمی و استداللی در زمینه یافته هایی 
است که عارف آنها را شهود کرده است.

به عبارت دیگر، سالک در سلوک 
خویش و در اثر مراقبت و محاســبه به 
شــناخت  هایی از هستی و وجود، مبدأ 
هســتی و روابط موجــودات در نظام 
تکوینی رســیده اســت که دیگران با 
روش کالمی، فلســفی و اشراقی سعی 
در رســیدن به آن دارنــد که بیان این 
شــناخت  ها و تبیین آنهــا را »عرفان 
نظــری« می  گویند. بــه عرفان نظری، 

»عرفان علمی« هم گفته می شود.
و  شــناخت  ها  عملــی  عرفــان 
معرفت هایی اســت که انسان در عمل 
به آنها دســت می  یابد و نیز آگاهی هایی 
است که در عمل آنها را به کار می  بندد؛ 
برای نمونه انسان به این عمل و آگاهی 
رسیده که ذکر، نماز، روزه، انفاق و اعمال 
دیگری از این قبیل برای او واجب و مفید 
است، با همین علم و آگاهی اجمالی خود، 
مشغول به نماز و واجبات و ذکر می  شود و 
رفته رفته با آنها مأنوس شده و در اثر عمل 
به دستورهای الهی، در قلبش، نورانیت 
خاص ایجاد می  شــود و از همین مسیر 
شناخت  ها و معرفت  ها و عرفان هایی در 
وجودش جوانه می  زند. به چنین شناختی 

»عرفان عملی« می  گویند. 
در عرفان هــای مثبت و حقیقی، 
هدف متعالی انسان »قرب الهی« است. 
محور همه فعالیت های ســالک واقعی 
خداســت: »ُقل اَِنّ َصالتِی و نُُســِکی و 

َمحیاَی و َمماتِی هلِلّ َرِبّ العالَِمیَن.«

اما عرفان های ساختگی و منفی، 
هدف خــود را از انجــام دادن کارهای 
طاقت فرسا، آماده کردن روح برای انجام 
دادن کارهای خارق العاده و شگفت انگیز 
می دانند؛ برای نمونه آتش خوردن، روی 
میخ و شیشه خوابیدن، چاقو و سیخ به 
بدن فرو کردن؛ اما واقعیت این است که 
انجام دادن این نوع کارها نشــانه عارف 
واقعی بودن کسی نیست؛ زیرا بسیاری 
از ایــن نوع کارها را کــردن، نیت های 
درونــی و ذهنی افراد را خواندن، از امر 
پنهان خبــر دادن و امثال اینها معلول 
ریاضت ها و تمرین های روحی است. در 
عرفان اســالمی نمی  توان گفت، عارف 
به مرتبه  ای می  رسد که خدا می  شود و 
»فانی در حق« می  گردد؛ چون خداوند 
از هر جهت، بی نهایت و نامحدود است. 
او دارای کمــال مطلــق، قدرت مطلق، 
علم مطلق و... اســت، هرچند هر کسی 
به میزان توان و تالش خود از یک طرف 
و عنایــت و فیض الهــی از طرف دیگر 
می  تواند حدی از تقرب الهی را داشــته 
باشــد؛ اما هرگز نمی  توانــد با او متحد 
شــود. هرچند براســاس حدیث قرب 
نوافل می  تــوان مرتبه  ای را تصویر کرد 
که سالک در اثر کوشش خود و کشش 
الهی به جایی رسیده باشد که با ابزارهای 

جوارحی و جوانحی خود، هر کاری که 
می  کند مرضی الهی باشد، گوش و چشم 
و دســت او الهی باشند؛ اما این مراتب 
هرگز به معنای فانی شــدن سالک در 
خدا یا واصل شــدن او به مرتبه خدایی 
نیســت. در واقع، اینها به معنای واصل 
شدن سالک به مرتبه عبودیت حقیقی 
است؛ به گونه  ای که همچون یک بنده، 
هیچ اراده و قدرتی از خود ندارد و همه 

قوای او در اختیار حق تعالی است.
پس، هدف عــارف واقعی، خدا و 
قرب به اوســت و همگان را هم به  سوی 
خدا و دستورهای او دعوت می  کند؛ اما 
عرفان منفی، مردم را به  ســوی »خود« 
می  خواند. بایــد بدانیم کســانی که با 
کارهای خارق العاده، افراد را به سوی خود 
دعوت می  کنند، بزرگ  ترین انحراف  ها را 
در طول تاریخ بشــر به وجود آورده  اند و 
اساســاً از عرفان، بویی نبرده  اند. برخی 
»زهد« را به »ُرهبانیت« تفسیر کرده اند؛ 
یعنــی زاهد را کســی می داننــد که از 
نعمت های حالل خدا و زینت های مشروع 
آن چشم بپوشد. معیار و مالک دیگر برای 
تشخیص عرفان صحیح از غیر صحیح، 
توجه به کرامت انسان است. انسان، عزیز 
و کرامت مند است، خداوند متعال چنین 
چیزی را برای او خواســته و فرمان داده 

است تا هم خود را عزیز بدارد و هم عزت 
دیگران را رعایت کند. زیبایی  های فردی 
و اجتماعی در همین عزت مندی انسان 
است. خواری و ذلیل بودن، روح آدمی را 
مشمئز می  کند و  زیبایی هستی را زشت 
و نازیبا جلوه می  دهد. مقایسه دو انسان 
ذلیل و عزیز، به خوبی نشان می  دهد طبع 
انسان سلیم چه چیزی را می  پسندد. با 
این وصف، انسان بر همه چیز خود حق 
دارد جز از بین بردن و خوار کردن نفس 
خود. امام صادق)ع( می فرماید: »إنَّ اهللّ َ 
َفوََّض إلی الُمؤمِن ُکلَّ شــی ءٍ إالّ إْذالَل 
نَْفِسِه«؛ خداوند هر چیزی ]از امور دنیا[ 
را بــه مؤمن واگذار کرده اســت جز به 
خواری کشــاندن خویشتن را. اما برخی 
مدعیان عرفان، به پیروان خود دســتور 
اکیــد می  دهند که خود را خوار کنند و 
در اجتمــاع و نزد مردم ذلیل کنند تا به 

عرفان برسند!
محی الدین عربی می نویسد: »و ِمن 
ن أید فتأید و قیدنا  اهلل أرجو أْن أکون ِممَّ
بالشــرع المطهر المحمدی فتّقید و قید 
وحشرنا فی زمرته کما جعلنا ِمن أمته«؛ 
امیــدوارم خدای تعالی مرا از گروهی قرار 
دهد که از تأییدشدگان و مقید به احکام 
شریعت مطهر محمدی هستند؛ همان طور  
کــه در دنیا ما را از امــت او قرار داد، در 

آخــرت نیز در ردیف پیــروان او قرارمان 
دهد. قیصری شارح کتاب »فصوص الحکم« 
درباره اینکه عارفان الهی، مردمانی دیندار 
و پایبند به شــریعت  هســتند، می گوید: 
»فالواجُب علی الطالِب المسترشــِد اتباُع 
علمــاء الظاهر فی العبــادات و الطاعات 
و االنقیاد لعلم الشــریعه...«؛ بر ســالک، 
تبعیت از علمای شرع در عبادات و طاعات 

و پایبندی به علم شریعت واجب است.
بــزرگان دین مــا و پیشــوایان 
انســان ها  کامل تریِن  کــه  معصوم)ع( 
بوده انــد تــا آخر عمر، مقیــد به آداب 
شریعت بودند. پیامبر گرامی اسالم)ص( 
و امیرمؤمنــان)ع( و دیگر معصومان تا 
آخرین روزهای حیات خویش به آداب 
و احکام شــریعت پایبنــد بودند، نماز 
می خواندند، روزه می گرفتند و حالل و 
حرام خدا را برای مردم بیان می کردند. 
از  رحمــه اهلل  صــدوق  شــیخ 
امــام صــادق)ع( نقل می کنــد: قال 
رسولُ اهلل)ص(: »لیَس فی اّمتی ُرهبانیٌة 
و الســیاَحٌة و ال َزمٌّ یعنی الســکوت«؛ 
ُرهبانی گری و سیاحت و سفِر بی هدف 
و سکوت )پرهیز از معاشرت با مردم( در 
امت من نیست. در تفسیر مجمع البیان 
در حدیثــی از ابن مســعود می خوانیم: 
همــراه پیامبر)ص( در حــال حرکت 
بودیم که حضــرت به من فرمود: آیا از 
رازِ پیدایش ُرهبانیت در میان مسیحیان 
خبر داری؟ پاسخ دادم: خدا و رسول او 
آگاه ترند. پیامبر فرمود: پس از عیسای 
مسیح، پیروان او بر اثر ارتکاب معاصی، 
دچار جنگ های خانمان سوزی از ناحیه 
جباران شدند و جمعیت آنان از آبادی ها 
به بیابان ها و کوهستان ها پناهنده شدند 
و بر  اســاس  این، روحیــه ُرهبانی گری 
در میان آنان تقویت شــد و سپس آیه 
»َوَرْهبانِـــیًة ابَْتَدُعوها« را تالوت کرد و 
افــزود: آیا می دانــی ُرهبانیت امت من 
در چیست؟ پاســخ دادم: خدا و رسول 
او داناترند. پیامبر فرمود: ُرهبانیت امت 
من عبارت است از: هجرت، جهاد، نماز، 

روزه، حج و عمره.

عرفان چیست؟
گفتاری از آیت اهلل محفوظی

 دکتر مجید ابهري/ 
پرسش : چشم و هم چشمي یکي 
از آفت هایي است که در میان برخي 
خانواده هــا رواج دارد و بــه ویژه در 
آســتانه ایام عید نوروز موجب بروز 
برخي اختالفات خانوادگي و دعواهاي 
زن و شوهري مي شود؛ چرا که ممکن 
است یک برادر وضع مالي خوبي داشته 
باشد و براي نوروز تدارکات بیشتري 
ببیند؛ اما برادر دیگر توانایي مالي تهیه 
این وســایل یا مسافرت ها را نداشته 
باشــد و همین موجب بروز دعواهاي 
زن و شوهري مي شود. چرا این مدل 
رفتاري در بین برخي افراد وجود دارد؟ 
چه پیامدهایی دارد و چگونه باید با آن 

برخورد کرد؟
پاسخ: چشــم و هم چشمي حالتي 
از رفتار اســت که در آن فرد به دلیل حس 
رقابت مادي نســبت به دیگران حرکتي را 
انجام مي دهد. ریشه هاي چشم و هم چشمي 
از نظر رفتاري ناشي از کمبودهاي مادي و 
تربیتي دوران طفولیت یا دنباله اي از حس 
حســادت است که در رســیدن به برخي 
از اهــداف مادي جلوه گر مي شــود. رقابت 
در صورتی کــه در ابعاد مثبت و با مبنای 
اخالقی رخ دهد، می تواند فرایندی اصالح گر 
و بهبودبخش در زندگی خانوادگی باشد؛ اما 
در بسیاری از موارد مسابقه و رقابت در ابعاد 
منفی خود به گونه ای آزاردهنده و بیمارگونه 
در رفتــار اجتماعی برخی از افراد آشــکار 
می شود. اما حسد و خوی برتری طلبی جدای 
از ریشــه های چشم و هم چشمی است که 
افراد را در پاره ای از موارد به ارتکاب اعمال 
غیرانســانی و تخلفات اخالقی می کشاند. 
یکي از مواردي که چشــم و هم چشمی در 
آن جایز اســت، امور معنوی و علمی است 
که رقابت در آنها کار پسندیده ای به شمار 
می آیــد؛ چرا که رقابــت در امور معنوی و 
علمی سبب رشــد و تکامل فرد می شود؛ 
اما چشــم و هم چشــمي در امور مادي در 
برخی از موارد موجب تحریک افراد و وقوع 
تخلفاتی در آنها می شــود. گفتنی اســت، 
در بســیاری از موارد، وسواس اختالل های 
رفتاری، پرخاشگری و حتی طالق از چشم 

و هم چشمی های کوچک آغاز شده است.
  گروه »زندگــی« صبح صادق 
آماده است تا پلی بین شما خوانندگان 
با مشــاوران خبره و امین ایجاد کند. 
سؤاالت خود را از طریق سامانه پیامک 

۳0009900۳۳ برای ما ارسال کنید.

آغاز همه اختالف ها! الگوی سوم: الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه
الگوي ســوم پژوهشي است که الگوی 
رفتاری زن مسلمان را در خانواده و جامعه 
بررسی می کند. مسئله زن از مسائل اساسی 
و محوری برای هر ملت، آیین و مکتب است. 
به همین دلیل از گذشــته تاکنون یکی از 
موضوعات مهم مورد گفت وگو در میان همه 
ملت ها، مســئله زنان بوده است. زنان مانند 
مردان نیمی از جامعه اند و با یکدیگر مسائل 
مشترک دارند؛ ولی هیچ گاه ضرورتی احساس 
نشــده که درباره زنان به طور خاص بحث و 
گفت وگو شــود یا مسائل آنان از نظر علمی 

بررسی شود. زنان به دلیل ستم تاریخی که بر آنان رفته است، وضعیت متفاوتی 
با مردان دارند. آنان همواره در معرض تحقیر بوده و از آنها سوءاستفاده شده است؛ 
در برهه ای از تاریخ، هویت انســانی آنان انکار شده است؛ گاهی آنان را در شمار 
بردگان قرار داده اند و گاهی مانند کودکان و سفیهان اهلیت حقوقی آنان انکار شده 
اســت و در زمان ما زنان انسان هایی آزاد و دارای هویت انسانی و اهلیت حقوقی 
مستقلند. با وجود این، بحث و گفت وگو درباره مسائل زنان همچنان ادامه دارد. 
از جمله مسائل مورد بحث و گفت وگو درباره زنان مسئله پژوهش کنونی، یعنی 
نقش زنان در خانواده و جامعه و الگوهای متنوعی است که درباره آن وجود دارد.
مؤلف کتاب را در پنج فصل با عنوان های مفهوم شناسی و مبانی الگوپذیری، 
الگوشناسی زنان، مبانی الگوی سوم، شاخصه های الگوی سوم و بایسته های الگوی 

سوم نگاشته است. برای نمونه، در فصل سوم عناوین زیر را بررسی کرده است:
مبانی انسان شناختی الگوی سوم، بررســی آیات آفرینش، کرامت انسانی، 
تأملی بر توصیف های تحقیرآمیز از زن در منابع اســالمی، مبانی فقهی ـ حقوقی 
الگوی ســوم اهلیت حقوقی، ادوار حقوقی زن، نقش اســالم در تثبیت اهلیت و 
اســتقالل حقوقی زن، عدالت حقوقی مفهوم عدالت در حقوق اســالمی و مبانی 

تفاوت در حقوق اسالمی.
الگوی سوم به قلم »فرج اهلل هدایت نیاگنجی« نوشته شده و انتشارات لشکر 

فرشتگان آن را  منتشر کرده است.

راه نرفته یار مهربان 

 کبري فرشــچي/ صداي 
پاي بهار که کم کم شنیده مي شود 
فصل خانه تکاني و تمیز کردن خانه 
و زندگي براي استقبال از سال تازه 
هم فرا مي رســد. فصل تازه اي که 
مي تواند خــودش یکي از ابزارهاي 
تربیتي و مسئولیت پذیر بار آوردن 
فرزندان و اعضاي خانواده به شمار 
بیاید. به بیان دیگر، با مشارکت همه 
اعضاي خانواده در خانه تکاني هم در 
هزینه ها صرفه جویي مي شود و هم 
هیچ کس خسته نمي شود و فرزندان 
خانــواده یاد مي گیرند باید در برابر 
هر رخداد تازه اي در خانه و خانواده 
بخشي از بار مسئولیت را به دوش 
بگیرند و منفعل و مســئولیت گریز 

نباشند. 
فصــل خانه تکاني براي برخي 
خانواده ها سخت ترین بخش خانه و 
خانه داري است؛ به ویژه اگر بچه ها و 
اعضاي خانواده اهل فرار و شانه خالي 
کردن از زیر بار مسئولیت هاي محوله 
باشند. در چنین شرایطي است که 
یا تمام کارهــا بر دوش پدر و مادر 
خانواده مي افتد و این مسئله موجب 
مي شود آنها حسابي خسته و کالفه 
شــوند یا آنها هم ترجیح مي دهند 
خیلي خودشــان را خســته نکنند 
و براي حل مشــکل خانه تکاني از 
دیگران کمک بگیرند. به همین دلیل 
هم بازار شرکت هاي خدماتي در این 
ایام حسابي گرم است؛ از شرکت هاي 
شرکت هایي  تا  گرفته  قالیشــویي 
که کارگرانــي را براي نظافت خانه 
مي فرستند. با وجود این، در اوضاع 
اقتصادي فعلي براي رعایت اوضاع 
جیب تان هم که شــده، بهتر است 
اگر هنوز خانه تکاني تان را شــروع 
نکرده اید امسال خانه تکاني متفاوتي 
را تجربه کنید. خانه تکاني خانوادگي!

مسئولیت پذیري بچه ها
بهترین  شاید  عید  خانه تکاني 
فرصت باشــد تا فرزندان شما یاد 
بگیرند باید الاقل مسئولیت کارهاي 

شخصي خودشان را بپذیرند. 
البته به کار کشــیدن بچه ها 
بــه ویژه وقتي به ســنین نوجواني 

مي رسند، کار چندان ساده اي نیست 
و آنهــا کمتــر زیر بار مســئولیت 
مي روند. در این میان، باید بپذیرید 
بار  از بي مســئولیت  بخش مهمي 
آمــدن فرزندان تان به رفتار شــما 
بازمي گردد. وقتي رفتار مناسبي در 
قبال کودکان خود اتخاذ نکرده اید 
و همه مســئولیت ها را به تنهایي 
به دوش گرفته اید، انتظار نداشــته 
باشــید در ایــام نوجوانــي فرزند 
مســئولیت پذیري داشته باشید که 
کارهاي  بخواهد خودش  داوطلبانه 
شــخصي اش را انجام دهــد و در 
کارهاي خانه تکاني هم هم پاي شما 

حرکت کند. 

نخستین مخالفت بچه ها
 با والدین

مخالفت،  ابراز  زمان  نخستین 
دو سالگی است. در این سن کودک 
کم کم زبــان باز مي کنــد و کلمه 
»نه« را زیاد تکرار می کند. »بله« یا 
»چشم« لغتی است که او دیرتر به 
کار می گیرد. این امتناع ها، از کودکی 
تا نوجوانی، به دست آوردن تدریجی 

استقالل را نشان می دهد.
بین سه تا پنج سالگی، کودک 
هــر چیــزی را از روی تقلیــد یاد 

می گیرد. بنابراین، این سنین زمان 
مناسبي است تا شــما بسیاري از 
رفتارها را به فرزندتان آموزش دهید؛ 

برای نمونه، مي توانید مرتب کردن 
اتاق را مانند بازی به او نشان دهید 
و او را در این کار همراهی کنید. او 
نیاز دارد بداند که این کار را از کجا 
شروع کند و هر وسیله را چطور سر 
جای خود بگذارد. تصور نکنید فرزند 
شــما خیلی کوچک است؛ همین 
حاال زمان یادگیری اســت. وقتی 
زمان تمیز کــردن اتاق کودک تان 
می شود، حتماً مسئولیت هایی به او 
بدهیــد. خیلي از مادرها و پدرها با 
فرض اینکه حاال وقت کارکردن بچه 
نیست، موجب مي شوند فرزندشان 

بعدها زیر بار هیچ مسئولیتي نرود و 
تازه در سنین نوجواني مي خواهند 
این رفتار او را اصالح کنند؛ در حالي 
که این ســنین براي چنین کاري 
دیر است. بنابراین شما مي توانید در 
کارهاي خانه تکاني وظایف و کارهاي 
ســبکي متناسب با سن فرزند پنج 
ســاله تان به او محول کنید. برای 
نمونه اسباب بازي هایش را با کمک 
شــما یا خواهر و برادر بزرگ ترش 

مرتب کند.

به استقالل فرزندتان
 احترام بگذارید

بین 6 تا 11 سالگی، او تمایل 
دارد خود را مستقل تر نشان دهد و 
ترجیح می دهد اتاقش را به تنهایی، 
مانند یــک فرد بزرگســال مرتب 
کنــد؛ اما در این ســنین بچه ها به 
کمک و راهنمایي شــما نیاز دارند 
که ایــن راهنمایــي و کمک باید 
به گونه اي باشــد که به اســتقالل 
فرزند شــما لطمه اي وارد نشــود. 
بنابراین، نظرات تــان را به فرزند 6 
تا 11 ســاله تان تحمیــل نکنید و 
بدون هماهنگی با خودش چیدمان 
اتاقش را در خانه تکاني تغییر ندهید. 
در مقابــل مي توانید بــا همفکري 

هم چیدمان تــازه اي را براي اتاق 
فرزندتان اجرایي کنید. 

12 تا 18 ســالگي دیگر اوج 
آنها  نوجوانان است.  استقالل طلبي 
در این ســنین تمایل دارند اصول 
و قواعد خانواده را زیر سؤال ببرند. 
چیدمان اتاق شان، هم سو با تصورات 
آشفته،  )احساسی،  تخیالت شان  و 
رمانتیک و...( اســت. بهتر اســت 
خانه تکاني را به ابزاري براي مقابله 
با این حس اســتقالل طلبي تبدیل 
نکنید. وقتي فرزندتان در این سنین 
خانه نیست، بدون اجازه و هماهنگي 
به اتاقش نروید و وقتي هم که هست 
باز براي ورود به اتاقش در بزنید. این 
کار نشــان مي دهد براي استقالل 
فرزندتان ارزش قائلید و نمي خواهید 
حریم این استقالل طلبي را بشکنید. 
بي تردید، این سنین بسیار حساس 
اســت و همراهي و نظارت شما را 
مي طلبد. بــراي این همراهي از در 
دوستي با فرزندتان وارد شوید. براي 
خانه تکاني عید هم بهتر است درباره 
نظر وی در زمینه نحوه تمیز کردن 
اتاقش برای ایــام عید با هم توافق 
کنید. شــما مي توانید با شــناخت 
روحیات فرزندتان ســعی کنید هم 
خانه تکانی را با موفقیت انجام دهید، 
هم همکاری فرزندان را جلب کنید و 
هم مسئولیت پذیری و نظم و ترتیب 

را در آنها تقویت کنید.

یک خانه تکاني به یاد ماندنی 
به یقین با به کار بستن کمي 
سیاســت هاي مادرانــه و پدرانه و 
شــناختي که شــما از فرزندان تان 
دارید، مي توانید خانه تکاني عید را 
از یک اجبار ســخت و طاقت فرسا 
به یــک همکاري دســته جمعي و 
خانوادگي تبدیل کنید؛ به گونه اي 
که حتي بخشي از خاطرات خوش 
زندگي خودتــان و فرزندان تان به 
خانه تکاني هاي خانوادگي اختصاص 
یابد. سخت گیري و غر و لند کردن 
و اجبار شــما براي مشارکت دادن 
بچه ها در خانه تکانــي تنها با یک 
بود » اکراه«   واکنش مواجه خواهد 

و حتي نافرماني.

بهترین  شــاید  عید  خانه تکاني 
فرصت باشد تا فرزندان شما یاد بگیرند 
باید الاقل مسئولیت کارهاي شخصي 
خودشــان را بپذیرنــد. البته به کار 
کشیدن بچه ها به ویژه وقتي به سنین 
نوجواني مي رسند، کار چندان ساده اي 
بار مسئولیت  زیر  آنها کمتر  و  نیست 
مي روند. در ایــن میان، باید بپذیرید 
بخش مهمي از بي مسئولیت بار آمدن 

فرزندان تان به رفتار شما بازمي گردد

چگونه از خانه تکاني به مثابه ابزاري تربیتي براي مسئولیت پذیري فرزندان مان استفاده کنیم؟

خانه را خانوادگي بتکانیم!

دریچه
ای بهار جاودانی

همزمان با نزدیک شدن به عید نوروز، 
کاربری با نام »جبرئیل عبدی« در فضای 

مجازی نوشت:
با تو می شد تا ستاره پر کشید/ طرحی 

از شوق کبوترها کشید
با تو می شد عشق را آغاز کرد/ در هوای 

عاشقی پرواز کرد
بــا تو حتی آســمان آبی تر اســت/ 

چشم های قاصدک بی تو، تر است
با تو می شد آب را احساس کرد/ باغ را لبریز عطر یاس کرد

با تو حتی عشق، عاشق می شود/ یادی از داغ شقایق می شود
با تو شب ها نورباران می شود، شهر ما لبریز عرفان می شود

با تو می شد الله را باور کنیم آسمان دیده را ساغر کنیم
بی تو من حس کرده ام ققنوس را بر دل خود بسته ام ناقوس را

بی تو مرگ خویش را بو کرده ام با غم تنهایی ام، خو کرده ام
با تو می شد بوی باران را شنید! قطره ای از آب دریا را چشید
ای بهار جاودانی، ای شهید! ای وجودت آسمانی، ای شهید!
یاد تو، یاد تمام الله هاست معنی احساس خوب ژاله هاست



 حســن ابراهیمی/ کتاب 
»عصر امــام خمینی)ره(« نوشــته 
حجت االســالم والمسلمین حاجتی، 
امام جمعه موقــت اهواز یکی از آثار 
مهم در تبیین آن چیزی اســت که 
در پــی انقالب اســالمی به رهبری 
امــام خمینی)ره( در جهــان اتفاق 
افتاده و بــا این مبنا که رهبر معظم 
انقالب اســالمی این عصر را »عصر 
امام خمینی« نامیده اند، چنین نامی 
برای کتاب برگزیده شده است. پس از 
تجدید چاپ این کتاب برای چهلمین 
بار نسخه های ترجمه شده این کتاب 
به پنج زبان زنده جهان چاپ شده یا 
آماده چاپ است که به همت مسئوالن 
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام 
حسین)ع( مراسم رونمایی از این آثار 
و نیــز طلیعه ای بــرای همایش های 
بررســی بیانیه رهبــر معظم انقالب 
موســوم به گام دوم برگزار شــد که 
در ادامــه گــزارش ایــن همایش را 
می خوانید. گفتنی اســت، ســخنان 
فرمانده دانشــگاه افســری و تربیت 
پاسداری امام حسین)ع( طلیعه این 
مراسم بود و سپس چهار کارشناس 
برنامه در قالــب میزگرد با مدیریت 
دکتر نادر طالب زاده سخنرانی کردند.   

رویدادها، روندها و راهبردها را 
بشناسید

سرلشکر یحیی صفوی، دستیار 
و مشــاور فرمانده معظم کل قوا در 
نیمه این همایش در قالب میزگرد 
ســخنرانی کرد و گفــت: »باید به 
راهبردهــا، روندهــا و رویدادها در 

تبیین مسائل توجه جدی کنیم.«
وی افــزود: »جوانــان بایــد 
رویداد هایــی مانند تشــکیل رژیم 
صهیونیســتی، انقــالب کوبا، نحوه 
استقالل پاکستان، اشغال افغانستان 
به دست شوروی ســابق و به ویژه 
انقالب اسالمی ایران را مطالعه کنند؛ 
زیرا این انقالب، نظام دو قطبی حاکم 

بر جهان را به هم ریخت.«
با تأکید بر  سرلشــکر صفوی 
اینکه باید رویداد های دفاع مقدس را 
مطالعه کرد و وقایع فتنه های داخلی، 
مانند فتنه دهه 6۰ منافقین و فتنه 
ســال های 78 و 88 مطالعه شود، 
اضافه کرد: »امروز قدرت آمریکا رو 
به افول است و دیگر ابرقدرت جهان 
نیست؛ آمریکا می خواست قدرت و 

هژمونی برتر جهان باشد؛ اما امروز 
جهان به ســمت چندقطبی شدن 

حرکت می کند.«
وی با تأکید بر اینکه قدرت های 
امــروز جهــان نمی خواهند قدرت 
جهان اسالم به مرکزیت ایران شکل 
بگیرد، بیان کرد: »راهبرد اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسی جمهوری اسالمی 
ایران را باید بشناســید؛ برای نمونه 
برخی  داخلی ها آمریکا را دشــمن 
نمی دانند، ولی ما این کشور را دشمن 

خود می دانیم.«

یار صدیق امامین انقالب
فرمانده دانشگاه امام حسین)ع( 
در ابتــدای این همایش به پشــت 
تریبون رفت و ضمن خوش آمدگویی 
با حاضران گفت: »حاج آقای حاجتی 
یــار صدیق انقالب و امامین انقالب 
است که کتاب ایشــان هم در این 
مدت چهل بار تجدید چاپ شده و 
امروز به پنج زبان زنده جهان ترجمه 
شــده و چاپ شده یا در حال چاپ 
اســت.« وی افــزود: »مفتخریم در 
آستانه گام دوم انقالب که نایب امام 
زمان)عج( برای ما ترسیم فرمودند، 
چنین برنامــه ای را برگزار می کنیم 
که هم رونمایی از ترجمه این کتاب 
مهم باشد و هم مدخلی برای تبیین 

گام دوم انقالب اسالمی.«

فقط سید شهیدان اهل قلم!
در ادامه این همایش چهار نفر 
از کارشناسان برنامه در قالب میزگرد 
با حضور هم زمــان در روی صحنه 
سخنرانی کردند که مجری کارشناس 

این مراسم دکتر نادر طالب زاده بود.  
والمســلمین  حجت االســالم 
حاجتی، نویســنده کتاب عصر امام 
خمینــی)ره( اولین ســخنران این 
میزگرد بود. وی در ابتدای سخنانش 
تأکید کرد، بایــد همه ما در زمینه 
کم کاری هــا و ادا نکردن حق واقعی 
امامین انقالب و حق یاری ولی طلب 

استغفار کنیم. 
حاجتی افــزود: »رهبر معظم 

انقالب هر ســال در ســالگرد امام 
خمینــی)ره( و در دهــه فجــر از 
سال های 1369 تا 1379 می فرمودند 
عصر امام خمینی)ره( دوران جدیدی 
است که محققان روی این امر باید 
کار کنند. در این مدت من فقط یک 
مقاله دیدم و آن هم از سید شهیدان 
اهــل قلم بود که به حق این لقب را 
از سوی امام خود گرفته است؛ وی 

مقاله ای به نام عصر امام نوشت.«
وی افزود: »نباید غفلت کرد و 
خواب مانــد. امام خمینی با انقالب 
اسالمی عصر جدیدی در تاریخ بشر 

ایجــاد کردند و عــده ای در دوران 
پــس از رحلت امــام خمینی)ره( 
می خواســتند امام را بــه موزه های 
تاریخ ببرند؛ اما از این غافل بودند که 
امام خمینی زنده، ساری و جاری در 

انقالب اسالمی است.«
امام جمعه موقــت اهواز ادامه 
داد: »نبایــد به امــام خمینی بال 
تقدیس و تکریم داد و با این دو بال 
او را پرواز داد تا دست نیافتنی شود. 
امام خمینی الگــوی حقیقی همه 
ماست و باید ایشان و عصر ایشان را 
به خوبی بشناسیم که این خود یک 
مقدمه بــرای درک بیانیه گام دوم 
رهبر معظم انقالب هم خواهد بود.«

مقابله با انقالب
 به روش جوجیتسو

نماینده ولی فقیه در مؤسســه 
کیهان هــم کارشــناس دیگر این 
میزگرد بود. وی با بیان اینکه انقالب 
اســالمی تداوم نهضت عاشوراست، 
اظهار داشــت: »این موضوع بحثی 
بود که در سال 1358 در محفلی با 
حضور شهید باهنر و شهید رجایی 
مطرح شد و شــهید باهنر همانجا 
گفت ندای هل من ناصر حســینی 
که بعد از شهادت تمام اصحاب امام 
حسین)ع( طنین انداز شد، با پیروزی 
انقالب اسالمی مخاطب واقعی خود 
را پیــدا کرد و عصــر خمینی عصر 
همین نصرت شــد. در واقع انقالب 
اسالمی بعثت دوباره همان اسالم بود 
و اسالم بار دیگر تکرار و به تعبیری 

احیا شد.«
حسین شریعتمداری ادامه داد: 

»امام خمینی)ره( ندای آشنایی سر 
داد و ایــن تفاوت انقالب اســالمی 
با انقالب های دیگر اســت. انقالب 
اسالمی حرف جدیدی نزد و در واقع 
نــدای امام همان مکتبی بود که در 
کتاب ها و در ذهن ها بود که عینیت 
یافت. کارســتان امام این بود که از 

اسالم ناب غبارزدایی کرد.«
وی در بخشی از سخنان خود 
افزود: »یکی از اندیشمندان دشمن 
معتقد اســت، راهکار مقابله با ایران 
استفاده از روش »جوجیتسو« است 
و این در واقع ورزشی است که اصول 
آن بر پایه استفاده از توان خود حریف 
بــرای زمیــن زدن و مغلوب کردن 
اوست. بر اساس این باید مواظب بود 
این حربه که حربه تاریخی دشمن 

است، تکرار نشود.«

رسانه های غرب امام را
 به جهان شناساندند

دکتر نادر طالب زاده که مجری 
کارشناس این برنامه بود،  گفت: »من 
هم قبــل از انقالب مثل خیلی های 
دیگر در یک فضــای دیگر بودم تا 
اینکه توفیق یافتم در خدمت انقالب 
باشــم. انقالب اسالمی از یک منظر 
یک انقالب جهانی اســت و دیری 
نپایید که این انقالب پس از پیروزی 

از ایران خارج شد.« 
انقالب  »معتقــدم  افزود:  وی 
در درون غــرب و پیش از پیروزی 
و با رســانه ها جهانی شد. زمانی که 
خبرنــگاران در نوفل لوشــاتو دور 
امام جمع شــدند، امام خمینی)ره( 
که خیلی ها تا قبل از این، ایشان را 
نمی شناختند، برای جهان شناخته 
شد. اما همان غرب به واسطه ماهیت 
انقالب دشمن خونی انقالب هم بوده 

و هست.«
طالب زاده ادامه داد: »پس از ده 
سال برای ساختن مستندی دوباره به 
آمریکا سفر کردم و دقیقاً تحولی را 
که امام خمینی در آنجا ایجاد کرده 
بود، به عینه دیدم که این کیمیاگری 

حضرت امام)ره( بود.«
وی تأکید کــرد: »هر صفحه 
کتاب عصر امام خمینی)ره( می تواند 
بستر تولید یک یا چند مستند شود. 
در این کتاب مصداق های فراوانی از 
افراد متعــددی در زمینه عصر امام 

خمینی)ره( بیان شده است.«

رهبر معظم انقالب هر سال در 
سالگرد امام خمینی)ره( و در دهه 
فجر از سال های ۱۳69 تا ۱۳۷9 
می فرمودند عصر امام خمینی)ره( 
دوران جدیدی است که محققان 
روی این امر باید کار کنند. در این 
مدت مــن فقط یک مقاله دیدم 
و آن هم از ســید شهیدان اهل 
قلم بود که به حق این لقب را از 
سوی امام خود گرفته است؛ وی 

مقاله ای به نام عصر امام نوشت

سال نزدیک شدن به قله ها
 علیرضا جاللیان/  سال 
1397 در روزهای پایانی خود قرار 
دارد؛ سالی که پر بود از اخبار جدید 
از حوزه های دفاعی و امنیتی. به نظر 
می رسد؛ سال 97 نوید یک جهش 
دیگر تا رســیدن به قله های قدرت 
دفاعی بود. سالی که با رونمایی پی 
در پی از دستاوردهای نوین دفاعی 
بومی همراه بود؛ دستاوردهایی که 
با دســت یافتن بــه پیچیده ترین 
دانش هــای موجــود در نیروهای 
یافت.  مســلح کشــورمان تحقق 
موشــک ها، پهپادها، ســامانه های 
پدافند هوایــی، خودروهای زرهی 
و جنگنــده بومــی برخــی از این 
دستاوردها بود. انتقام های سخت با 
تمرین نقطه زنی موشک ها و آزمون 
نفوذ و اشراف اطالعاتی بر تحرکات 
دشــمن، آزمون عملیــات هوایی 
انبوه پهپادها، تقویت قدرت جبهه 
مقاومــت و... در عرصه آزمون های 
عملیاتی موفق عمل کرد. همچنین 
نمایشــگاه هایی از دســتاوردهای 
دفاعی کشــور در دهه فجر امسال 
برگزار شد که در حوزه های دفاعی 
و محرومیت زدایی توانست به خوبی 
کارآمــدی و اثربخشــی نیروهای 
مســلح را به نمایش بگــذارد. به 
نظر می رســد، این روند رو به رشد 
نیروهای مسلح تازه آغاز جهش های 
بزرگ این نیروها به سمت قله های 
اقتدار است و جالب اینکه تمام این 
دســتاوردها در ایامی حاصل شد 
که کشــور درگیر جنگ تمام عیار 
اقتصادی است و مشکالت عدیده ای 
در تأمین بودجه و اعتبارات نیروهای 
مســلح وجود داشــته و تمام این 
دستاوردها در سایه مدیریت جهادی 
و انقالبی فرماندهان و آحاد نیروهای 
مسلح به دست آمده است. از سویی، 
نیروهای مسلح در عرصه های دیگر 
هم منفعل نبوده و توان خود را برای 
کمک به مردم محروم و نیز ایجاد 
زیرســاخت های اقتصادی کشــور 
به میــدان آورده انــد و از فرهنگ 
و حوزه هــای اجتماعی هم غفلت 
نکرده اند. خودکفایی بنزین، دست 
یافتــن به دانش و توان صد درصد 
بومی ســاخت پاالیشگاه و ارتقای 
اسالمی  جمهوری  مهندسی  توان 
ایران از دیگر دســتاوردهایی بوده 
که در ســایه ورود نیروهای مسلح 
به جنگ اقتصادی و نه فعالیت های 
اقتصــادی رخ داده اســت. توان 
فناوری نیروهای مســلح به کمک 
آب و هوا و مســئله کم آبی آمد و 
با بارورســازی ابرها این مشکل را 
نیز حل کرد، ارتقای فناوری تولید 
خــودرو و موتورهای برقی و... هم 
از دیگر دستاوردهایی است که در 
سایه همت نیروهای مسلح به دست 
آمده است. به نظر می رسد، امروز 
در سایه یک جنگ اقتصادی سخت 
در ســایه تالش نیروهای انقالبی 
و جهادی کــه عمدتاً در نیروهای 
مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی متمرکز هستند، می تواند 
در طــی یکی دو ســال آینده به 
نقطه ای از قدرت برســد که عماًل 
عالوه بــر ایجاد قدرت بازدارندگی 
دفاعی که در چند سال اخیر محقق 
شــده، در حوزه قدرت اقتصادی، 
فرهنگی و سیاســی نیــز به اوج 
قله هایی برسد که در این حوزه ها 
نیز بازدارندگــی کامل را رقم زده 
و ایرانــی قدرتمند در قطب محور 
مقاومت در منطقه ایجاد شود که 
بتواند با مدیریت و هدایت جریان 
مقاومت و گسترش آن در سطوح 
جهانــی به رســالت اصلی انقالب 
اســالمی، یعنی زمینه سازی برای 
ظهور حضــرت مهدی)عج( عمل 

کند. ان شاءاهلل
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همسر شهید مدافع حرم منوچهر سعیدی

شیعه شد و به خواستگاری من آمد
منوچهر   زینب محمــودی / 
سعیدی، مدافع حرم آل اهلل از کردستان 
است که 1۰ خرداد ماه سال 139۴ در 

االنبار عراق به شهادت رسید.
فریبا زرین، همسر شهید می گوید: 
»منوچهر متولد 1359 از اهالی روستای 
میهم شهرستان قروه کردستان بود. سال 
1383 ازدواج کردیم و دو فرزند پسر به 
نام های رادمهر 9 ساله و ماهان سه ساله 

به یادگار ماند. ماهان سه ماه پس از شهادت پدرش به دنیا آمد. سال 1383 در 
یک مراســم عروسی مادربزرگ و عمه منوچهر مرا دیده بودند و به خواستگاری 
من آمدند و گفتند مذهب شــان ســنی است؛ اما خانواده ام مخالفت کردند و من 

هم گفتم قبول نمی کنم. 
آن موقع شغل منوچهر تأسیساتی بود و به همراه همکارانش به پابوس امام 
رضا)ع( رفته بود. از مشهد با منزل مان تماس گرفت و گفت من عاشق امام رضای 
شــما شدم. چه همسرم بشوی چه نشوی، من شیعه می شوم. من عاشق مذهب 
شــیعه شدم و آنچه می خواستم در این مذهب پیدا کردم. دوباره به خواستگاری 
آمدند و عقد کردیم و پس از عروســی به تهران رفتیم. همسرم شش ماه پس از 
ازدواج مان وارد سپاه شد. به امامان معصوم)ع( اعتقاد بسیاری داشت. در طول یازده 
ســال مأموریت سپاه، به کربال و سوریه زیاد می رفت. اخالق منوچهر طوری بود 
که اآلن می گویم ای کاش می دانستم با چه کسی زندگی می کنم، زندگی آرامی 
داشتیم. از صفر شروع کرده بودیم و به اتفاق هم کار  کردیم و توانستیم خانه 5۰ 
متری در تهران بخریم. منوچهر برای خانواده خیلی اهمیت قائل بود. بین فامیل 
و دیگران به من خیلی احترام می گذاشت. وقتی مظلومیت مردم عراق و سوریه را 
می دید، می گفت چقدر مسلمانان مظلومند. وقتی بحث داعش پیش آمد و تعدی 
به زنان و کودکان را  دید و خطر تخریب حرم اهل بیت)ع( وجود داشت، خونش 
به جوش آمد و گفت اگر من مسلمانم باید برای دفاع از مظلوم برخیزم. چندین 

بار برای آموزش نیروها به عراق، سوریه و لبنان رفته بود.
 زمانی که می خواست برای آخرین بار اعزام شود، می دانستم تنها می شوم. آن 
موقع باردار بودم. دکترها گفته بودند حال بچه مان خوب نیست. با التماس گفتم 
»منوچهر اجازه بده بچه مان به دنیا بیاید، بعد برو مأموریت.« می گفت من قسم 
خوردم که از وطن و دین مان دفاع کنم، خدای شما هم بزرگ است. شب قبل از 
شــهادتش خواب می بیند، ساعت سه نصف شب از خواب می پرد و به دوستانش 

می گوید من شهید می شوم. 
 منوچهر آخرین بار روز پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه 139۴ همزمان با روز 
پاســدار به مأموریت رفت. غروب نهم خرداد ماه ســال 139۴ با رزمندگان کنار 
ســردار قاسم سلیمانی عکس می گیرند و عکس در اینترنت پخش می شود. پس 
از آن بر اثر حمله آمریکایی ها به مقر رزمندگان اســالم منوچهر به همراه تعداد 
زیادی از رزمندگان مدافع حرم به شهادت می رسند. وقتی پیکر همسرم را آوردند، 
التمــاس کردم و گفتم بگذارید برای آخرین بار او را ببینم. همان لحظه مهرم را 
حاللش کردم و اسم پسرمان را به او گفتم. سه ماه پس از شهادت منوچهر پسر 

دوم مان به دنیا آمد.

فرمانده گــردان ما بود. گردان 
چند ماهی برای انجام مأموریت به 
یکی از مناطق غربی کشــور اعزام و 
در مقری در این مناطق مستقر شده 
بودند که من هم به این گردان اعزام 
شدم. وقتی وارد مقر یگان شدم ظهر 
بود. ســراغ دفتر فرمانده را گرفتم، 
گفتند همه ناهارخوری هستند. به 
ناهارخــوری رفتم و فرمانده گردان 
را دیدم که گوشــه ای ایستاده بود، 
خــودم را معرفی کــردم، من را به 
صرف ناهار دعوت کرد. گفتم شــما 
چرا ناهار نمی خورید؟ گفت؛ فرمانده 
مثل مادر بچه هاست. تا مطمئن نشوم 
همه نیروها غــذا نخورده اند، لب به 

غذا نمی زنم. 

 فرمانده مادر بچه هاست!

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری گفت: سپاه مردم داری و مردم یاری را وظیفه خود دانسته که در کنار مباحث دیگر همواره در کنار مردم باشد و این انتظاری است که رهبری از ما دارند. 
ســپاه و بســیج وظیفه دارند در عرصه ســازندگی، محرومیت زدایی و خدمات اجتماعی وارد شوند و طرح های مختلفی در کشور انجام شده و ادامه دارد. کمک به ازدواج آسان و تأمین جهیزیه برای 

کمک به مردمی که مشکل دارند، از جمله این کارهاست. با توجه به اینکه دشمنان جنگ و تحریم اقتصادی را آغاز کردند، بیش از گذشته توجه به طبقات محروم نیاز است.

 توجه به طبقات 
محروم

نقطه سرخط

پاسداران خورشید

     

سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

جمع بندی تریبون پایانی
چرا رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب
 روی جوانان، واقع بینی و عقالنیت تأکید دارند؟

نزدیک به هشــت سال با هم اندیشی پیامکی تریبون در خدمت خوانندگان 
محترم هفته نامه بودیم و در این مدت توانســتیم با نظرات و دیدگاه های عموم 
خوانندگان در موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روز آشنا شویم. 
از آنجا که تغییر یکی از الزامات کار اســت، در ســال آینده با توجه به تغییرات 
اساسی در شــکل، صفحات و ستون های نشریه این آخرین شماره از تریبون در 
هفته نامه خواهد بود. از همین رو، الزم است از همراهی شما گرانمایگان در این 

مدت کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.
آخرین شماره هم اندیشی پیامکی تریبون به مهم ترین موضوعاتی اختصاص 
دارد که رهبر معظم انقالب در چند سال اخیر به ویژه در بیانیه راهبردی گام دوم 
انقالب روی آن تأکید دارند. در ادامه بررسی و جمع بندی نظرات و دیدگاه های شما 
همراهان را درباره این موضوع ها،  یعنی جوانان، واقع بینی و عقالنیت می خوانید.

جوانان آینده کشورند
»محمدرضا مجیدی« از هفت چشمه، »مهربانی« از گالیکش، »هراسانی« از 
سمنان، »صیدانلو«  و »احمد ولی زاده« از ساری، »احمد محمدی« از آبیک، »کاظم 
موســایی« از کوهرنگ، »علی مجیدی« از آذرشهر، »بانشی« از شیراز، »فرامرز 
الیاسی« از سنقر، »جهانگیر دیدبان« از مراغه، »منصوره بخشی« از مشهد، »جواد 
صادقی ســطری« از سنقر و »کلیایی« و »زهرا کریم زاده« از زرین شهر معتقدند، 
جوانان آینده کشــور و سازنده آینده هستند؛ از همین رو رهبر معظم انقالب بر 

این امر تأکید کرده اند.
جوانان فعال تر، واقع بین تر، مثبت اندیش و عاقل تر هستند

»امیر پارسا بینایان« و »سیدمحمد میرنبی زاده« از محمودآباد، »حیدر بکاء 
عین الدین« از بستان آباد و »پاک« از تبریز هم معتقدند، جوانان بدنه فعال جامعه 
هستند که امید به آینده، مثبت اندیشی و نگاه عاقالنه تر به گذشته با پشتوانه یک 

تجربه چهل ساله را پیش رو دارند و فعال تر و واقع بینانه تر عمل خواهند کرد. 
سیره علوی

»کریم مبارکی« از گرمی هم این را سیره علوی می داند و در همین زمینه 
از نهج البالغه آورده اســت: »هرگاه به مشورت نیازمند شدی، نخست به جوانان 
مراجعه نما، زیرا آنان ذهنی تیزتر و حدســی سریع تر دارند...« )شرح نهج البالغه 

ابن ابی حدید، ج 2۰، ص 337(
»محمــد کریم زاده« از اصفهان هم معتقد اســت، آینده انقالب به جوانان، 

واقع بینی و عقالنیت متکی است.
جوان پر از انگیزه و ظرفیت است

اما انگیزه و ظرفیت های گوناگون در جوانان وجود دارد و »حسینعلی سخنگو« 
از کاشان، »ملیحه آقایی زاده« از آران و بیدگل، »محمد زارعی برآبادی« از خواف 
و »حســین حقیقت پناه« از ســبزوار بر آن تأکید دارند که رهبر معظم انقالب با 

چنین نگاهی این مسائل را مطرح کرده اند.
جوانان دست پرورده انقالبند

»رضا رضائی« از خوی هم معتقد اســت، این جوانان یعنی نســلی که زیر 
چهل ســال عمر کرده اند، همگی دســت پروده های پس از انقالب هستند و این 
سبب می شود گام دوم انقالب با تربیت شدگان گام اول رقم بخورد که تجربه های 

گرانبهایی در اختیارشان است. 
سازندگان گام دوم انقالب

با همین مبنا هم »موسی الرضا حیدری« از مشهد، »مهدی غالمي« از بیرجند، 
»عبدالعلی سیالنه« از شیروان، »محی الدین انصاری« از استهبان، »مریم دهقان« 
و »معصومه آقایی« از همدان معتقدند، جوانان تربیت یافتگان و رشدکردگان در 
انقالب هستند که گام دوم را باید اینها بسازند و عقالنیت و واقع نگری را همین ها 
در این مسیر کسب کرده اند.                                                خدا نگهدار...

تریبون

 »زندگی در ارتفاعات«
کتاب »زندگی در ارتفاعات، یادداشت هایی در حاشیه و متن دوران 
دفاع مقدس« نوشــته »محمدرضا مهراندیش« است که در دو بخش 
خاطرات خود را ثبت کرده است. بخش اول کتاب شامل موضوعات زیر 
است: »زندگی در ارتفاعات، )یادداشت های روزانه عملیات کربالی 2(«، 
»خاکریزهای شلمچه )خاطرات عملیات کربالی 5(«، با »بچه های گردان 
انصار، )یادداشت هایی از منطقه عملیاتی نصر 7(«، »مأموریتی که ناتمام 
ماند، )خاطراتی از بهار سال 67( و »ناگهان گلوله ای دیگر، )یادداشت هایی 

از عملیات مرصاد(«. بخش دوم کتاب نیز که سال های پس از جنگ تحمیلی را روایت می کند، شامل 
موضوعات زیر است: »بسیجی برای همیشه«، »آینه های تنهایی ما«، »مردی برای تمام فصول )یادی از 
شهید مرتضی آوینی(«، »یادی از سردار شهید سیدمحمدرضا دستواره و حماسه آزادی مهران«، »اشک 
و آهن )رهاورد ســفر به دهالویه و مراســم سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران(«، »فرهنگ و تاریخ 
مکتوب دفاع مقدس« و »یاد ایام )در گفت وگو با حمید داوودآبادی سردبیر ماهنامه فکه(«. در قسمتی 
از متن کتاب درباره شهید آوینی می خوانیم: »هنرمند بود، قلم و دوربین را می شناخت. ابزارهای گوناگون 
بیان را یک به یک تجربه کرده بود. با آگاهی از مکتب های متعدد هنر مرز جدیدی را برای هنر ترسیم 
کرده بود که دوسویه بیشتر نداشت، می گفت: هنر یا رحمانی است یا شیطانی. می خواست شاخه سبز 
هنر از درخت دین و دیانت رویانده شــود. تأمل و تعمق را توصیه می کرد. نمی خواســت مات و مبهوت 
تکنیک شویم. می گفت: اگر ما بی تأمل و بی تعمق در ماهیت هنر غربی قدم در راه بگذاریم از آنجا که 
تکنیک ذات تمدن غرب اســت، اختیار همان شیوه و ابزار مرسوم و معمول کافی است برای آنکه ما را 
عموماً به همان غایات متمایل کند.«»زندگی در ارتفاعات، یادداشت هایی در حاشیه و متن دوران دفاع 
مقدس« در 199 صفحه مصور به قلم »محمدرضا مهراندیش« نوشته شده و مؤسسه فرهنگی ـ هنری 
»جنات فکه« با همکاری مؤسسه فرهنگی ـ هنری »شهید آوینی« در سه هزار نسخه منتشر کرده است.

آخرین دفعه ای که به مرخصی آمد، ســلمان پسر دوم مان 25 
روزه بود. اما باز هم موفق نشد سلمان را یک دل سیر نگاه کند. در 
همین گیرودار کارهای خانه و ســپاه بود که شنید عراق به شلمچه 
حمله کرده، سریع به سمت جبهه حرکت کرد و یک هفته بعد خبر 
شهادتش را به ما دادند. قبل از شهادتش دو نامه من داد و گفت این 
نامه ها برای پسران مان است. یکی را در 7 سالگی و دیگری را در 17 

سالگی به آنها بده تا بخوانند.
به نقل از همسر روحانی شهید محمودرضا ساعتیان
محمودرضا 23 دی ماه سال 13۴۰ در یزد متولد شد. دو مقطع ابتدایی و راهنمایی را همانجا 
گذراند. سال اول دبیرستان را در یزد بود و از سال دوم به تهران نزد برادرش رفت و به تحصیل ادامه 
داد. در همین دوران بود که انقالب اسالمی به اوج رسید. پس از شروع غائله های جدایی طلبان به 
صورت داوطلبانه به مناطق درگیری اعزام شد. پس از اتمام دوران دبیرستان به عنوان پاسدار، در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی یزد مشغول به خدمت شد و در این مدت در سمت مسئول روابط 

عمومی سپاه فعالیت داشت. با شروع جنگ عازم جبهه شد. 
در همین ایام تصمیم گرفت تحصیالت حوزوی هم داشته باشد. هر زمان که در جبهه به نیرو 
نیاز داشتند به جبهه می رفت. به واسطه توانایی هایش در جبهه فرمانده گردان بود و عالوه بر وظیفه 
طلبگی به عنوان یک روحانی تبلیغی دوشادوش رزمندگان در عملیات ها حضور داشت. در 2۴ سالگی 
ازدواج کرد. این زندگی مشترک سه سال به طول انجامید و حاصل آن دو پسر به نام های ابوذر و 
سلمان بود. در عملیات های مختلف حضور داشت و در نهایت ششم خرداد ماه سال 1367 در منطقه 

عملیاتی شلمچه در تک عملیاتی در روزهای پایانی جنگ بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

 دو نامه برای ۷ سالگی و 1۷ سالگی

قبیله عشقگلی از باغ

 احسان امیری/  همایش فرهنگی و بصیرتی 
خانواده کارکنان نمایندگی ولی فقیه در سپاه پنج شنبه 

گذشته در مجموعه فرهنگی پنج آذر برگزار شد.
بــه گزارش صبــح صادق حجت االســالم 
نماینده  حاجی صادقــی،  عبداهلل  والمســلمین 
ولی فقیه در سپاه در این مراسم با بیان اینکه همه 
ما باید قدرشناس خانواده های محترم و فرزندان 
قرآنی خود باشیم، اظهار داشت: »باید قدرشناس 
محیط آرام زندگی باشــیم و از خانواده ها هم به 
دلیل هم ســنگری با سنگرنشینان انقالب تشکر 
کنیم.« وی با اشــاره به آغاز ماه مبارک رجب، 
افزود: »همه عبادت ها و همه دســتورات دینی 
برای این اســت که انسان مسیر خاک تا خدا را 
بپیماید و این هدفی است که باید همواره به آن 
توجه کنیم و همواره این را برای خود مرور کنیم 

تا از این مسیر منحرف نشویم.«

نماینده ولی فقیه در ســپاه افزود: »تقرب 
الهی ارزش نماز و روزه ما را تعیین می کند و در 
این مسیر باید فرصت های خاصی را که خدا قرار 
داده، غنیمت شــمرد؛ چرا که ما را سریع تر و با 
موانع کمتر به مقصود می رساند که سه ماه رجب، 

شعبان و رمضان از این جنس است.«
نماینده ولی فقیه در سپاه در انتهای سخنان 
خود با اشاره به فرمایش آیت اهلل بهاءالدینی افزود: 
»ایشــان می گفت بهترین ذکر بسم اهلل... است، 
بهترین دعا صلــوات بر محمد و آل محمد)ص( 

است و بهترین عبادت خدمت به مردم است.«
سردار سیدقاسم قریشــی هم در سخنان 
کوتاهی ضمن خوشــامدگویی، اظهار داشــت: 
»باید از همراهی همسران پاسداران تشکر کرد؛ 
زیرا بخش مهمی از پیروزی و موفقیت ۴۰ ساله 
انقالب اســالمی و پیروزی ملت ایران در مقابل 

دشــمنان که با هدایت و رهبری امامین انقالب 
بوده، مرهون همراهی خانواده پاسداران به عنوان 

پیش قراوالن جبهه انقالب بوده است.«
وی افــزود: »شــما خانواده هــا در همــه 
مأموریت های ســپاه شریک هستید و به واسطه 
همراهی شــما توطئه های دشمن خنثی شد و 
سطح دفاع از مرزهای کشور به فرامرزها و سطح 
جهانی رسید و شما در کیفیت و کمیت آن نقش 

اساسی داشته و دارید.«
نهادینه سازی فرهنگ کار و دین

حاضران در این مراســم از سخنرانی های 
اخالقــی حجت االســالم والمســلمین مهدی 

ماندگاری نیز بهره بردند. 
وی گفت: »جامعه مجموعه خانواده ها است 
و به تعبیری، مانند کندویی اســت که خانه های 
تشــکیل دهنده ایــن کندو خانواده اســت. اگر 

خانواده ها درست عمل کنند این جامعه خروجی 
درست و سالمی خواهد داشت.«

ماندگاری افزود: »خانواده ها مسئولیت تربیت 
آحاد افراد جامعه را دارند و اصلی ترین مسئولیتی 
که در انقالب و اسالم مطرح است، تبدیل انسان 
ســوداگر و منفعت طلب به انسان مجاهد و اهل 

استقامت است که انسان تراز قرآن است.«
وی ادامه داد: »مادر اصلی ترین رکن خانواده 
اســت و نیاز اســت که او در تربیت فرزندان به 
مباحثی همچــون نهادینه کردن فرهنگ کار و 
مجاهدت، همکاری و پر کاری تالش کند تا انسان 

در تراز انقالب اسالمی تربیت شود.«
مانــدگاری تربیــت دینــی را مبتنــی بر 
نهادینه ســازی فرهنگ دین دانست و ابعاد آن 
را چنین برشــمرد: »فهم دیــن، عمل به دین و 
استقامت پای دین را باید مادر به بچه یاد بدهد.«

در همایش فرهنگی و بصیرتی خانوادگی کارکنان نمایندگی ولی فقیه در سپاه عنوان شد

هنر اسالم تربیت انسان مجاهد است

حجت االسالم و المسلمین حاجتی در آیین رونمایی از ترجمه کتاب عصر امام خمینی)ره(
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یک  فهیم/  محمدتقی   
ـ وقتــی فیلم »تیــغ و ترمه«ی 
در جشــنواره  پوراحمد  کیومرث 
فیلم فجر اخیر نمایش داده شــد، 
بیشتر منتقدان را شگفت زده کرد 
و در همه فهرست ستاره های داده 
شده، نقطه سیاه برایش ثبت شد. 
برخی می گفتند پوراحمد در مسیر 
یعنی  قبلی اش،  فیلم  شــخصیت 
»کفش هایم کو«، آلزایمر را تجربه 
می کند، وگرنه مگر ممکن اســت 
ایشان نفهمیده باشد که آدم های 
فیلمش از یک ســوم به بعد محو 
شــده اند و کســانی دیگر،  قصه 
دیگری را پیش می برنــد و...؛ اما 
پوراحمد در مراسم تشییع مرحوم 
خشــایار الوند در عین محکومیت 
۴۰ ســال انقــالب، تصریح کرده 
خنده و شادی در این کشور حرام 
و مکروه اســت و به طور تلویحی 
مرگ خشــایار را ناشی از عداوت 
با شادی اعالم کرده است. باید به 
وی گفت، آقای پوراحمد! بگذریم 
که در »خندوانه« بساط خنده مفت 
برایت پهن کردند و شما یک لحظه 
خنده دار برای مردم فراهم نکردید. 
اتفاقاً ما به شما معترضیم که چرا 
پول بیت المال را  گرفتی و اینقدر 
فیلم های تلخ و ســیاه و افســرده 
ساختی؟ چند فیلم سینمایی پس 
می کند  ثابت  ســریال های تان  از 
رگه های طنز مجموعه »قصه های 
مجید«، از متن نوشــته هوشنگ 
مرادی کرمانی بوده که حتی شما 
شیرینی های کتاب را هم تعدیل و 
به سمت غمناکی بردید. اگر کسی 
ایــن حرف را مــی زد که خودش 
چند فیلم نامــه کمدی ارائه کرده 
یا ســاخته بــود و موانعی برایش 
ایجاد شــده بود، توجیه پذیر بود؛ 
نه جناب عالی که آثار سینمایی تان 
مملو از ناامیدی است و سبب غم باد 
تعداد قلیل تماشاگران فیلم های تان 
 شده اند. واقعاً انصاف هم چیز خوبی 
است که شبه روشنفکران ندارند. 
امیدواریم نهادها به خودشان بیایند 
و آدم های با پول های بدون زحمت 
از سینما کنار بکشــند؛ آن وقت 
خواهیم دید که آیا کســی حاضر 
اســت پول حالل و با رنج به دست 
آمده اش را بدهد تا شما فیلم های 
ضعیف، تلخ و ضد شادی را بسازی؟

دوـ حکایــت ایــن جماعت 
سلبریتی ها، عجیب پیچیده است. 
امیرمهدی ژوله، در مراسم تشییع 
مرحوم خشــایار الوند، خطاب به 
رئیس اسبق صداوسیما که در این 
مراسم حضور داشته، گفت: »آقای 
ضرغامی... خواهش می کنم ترتیبی 
بدهید تا درباره خشایار در تلویزیون 
صحبت کنیم.« یعنی از یک طرف 
به صداوســیما می گویند رســانه 
میلی است، مخاطب ندارد، کسی 
نمی بینــد و...، از طرفی هم برای 
حضور در قاب آن واسطه تراشــی 
می کنند. این چه تناقضی اســت؟ 
باید پرســید چه ارزشی دارد در 
رســانه به قول خودتان میلی که 
کســی نمی بینــد، می خواهید با 

التماس در آن دیده شوید.

بی انصافی شبه روشنفکران
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 انتظار فرج در نوروز
امام صادق)ع( به معلي بن خنیس 
فرمود: »روز نوروز همان روزي است 
که پیامبر اکرم ـ صلّي اهلل علیه وآله ـ در 
غدیر خم، از مردم برای امیرمؤمنان)ع( 
عهــد و پیمان گرفــت. در این روز با 
والیت علــي)ع( تجدید پیمان کنید، 
خوشــا به حال کســي که در والیت 
علي)ع( ثابت قدم بماند و واي به حال 
کسي که پیمان شکني کند. ما در روز 
نوروز انتظار فرج داریم؛ زیرا آن روز از 
روزهاي ویژه ما اهل بیت است که شما 
آن را ضایع کردید، اما فارس ها آن را 

حفظ کردند.«
وسائل الشیعه، ج 8، ص ۱۷۳

عبدالمجید فرائی
شاعر

 یک سال پیرتر
آدمی در جوانی فکر می کند پیری حالت 

عجیب و غریبی است
که میلیاردها سال با آن فاصله دارد!

اما وقتی به آن می رسد، می بیند فرصت ها 
را از دست داده و موهایش سفید شده،

پاهایش ضعــف می رود و دیگر نمی تواند 
جنب وجــوش روزهای جوانی را داشــته 

باشد!
و از همه بدتر، بار خاطره هایی است که در 
ذهن دارد و در ذهن دیگران گذاشته است.

یک سال به پیری نزدیک تر شده ایم،
بیاییــم خاطره هایــی کــه از این پس 
می سازیم، در پیری برای مان افتخارآمیز 

باشند!

sardabir@ssweekly.ir
info@ssweekly.ir

 سیدفرید موسوی/ سومین 
فرج اهلل  مرحوم  درگذشت  سالگرد 
سلحشــور، خالق آثار ارزشمندی 
چون؛ »اصحاب کهف« و »یوســف 
یادگار  پیش تولید  آغاز  با  پیامبر« 
او، یعنی سریال حضرت موسی)ع( 
همزمان شد. سریالی که طرح اولیه 
و فیلمنامه  آن را وی آماده کرد، اما 
از دنیا رفت و نتوانست آن را تولید 
کارگردانی  دلیــل  همین  به  کند. 
سریال موسی)ع( به جمال شورجه 

واگذار شد. 
به همین بهانه و برای کســب 
آخرین اطالعــات از وضعیت این 
میرعالیی  ســیداحمد  با  سریال 

تهیه کننده آن، گفت وگو کردیم. 
***

* به نظر شــما اهمیت پروژه 
ســریال حضرت موســی)ع( در 

چیست؟ 
این ســؤال از ابتدای پذیرش این 
پروژه برای من هم مطرح بود. روایت های 
قرآنی از داســتان موسی فرای تمام آن 
ســناریوهایی اســت که تاکنون تولید 
شده است. جذابیتی که در قرآن درباره 
داستان موسی)ع( وجود دارد، در هیچ 
فیلمنامه، رمان یا نمایشنامه ای در این 
زمینه که تا به حال کار شده وجود ندارد.
* آثــار پیشــین مرحــوم 
سلحشور، جهانی شدند، آیا سریال 
حضرت موســی)ع( نیز به چنین 

نتیجه ای می رسد؟
قصه حضرت موســی)ع( تنها به 
ایران ارتباط ندارد و مخاطب آن جهانیان 
هستند؛ چرا که از یک زاویه دیگر، این 
قصه قرآنی است و مسلمانان عالقه مندند 
این داســتان را ببینند. از ســوی دیگر 
یهودیان جهان به ایــن موضوع عالقه 
دارند؛ چرا که حضرت موسی)ع( پیامبر 
آنان است. در عین حال مسیحیان هم 

به این داستان عالقه دارند و می خواهند 
بدانند دین پس از نبی آنها درباره دین 
پیــش از نبی آنها چــه می گوید. ما در 
این زمینه خدمت بزرگان دین خودمان 
رســیدیم و تأکید همه این بزرگان این 
بود که این فیلم باید وحدت را در ادیان 
جهان ایجــاد کند و ازایــن رو این کار 
بسیار حساس است. در قرآن نیز بیش 
از 1۰۰۰ آیه، یعنی یک ششم)حدود پنج 
جزء قرآن( به قوم یهود و داستان حضرت 

موسی)ع( اختصاص دارد.
* از علما هم برای تولید این 

مجموعه کمک گرفته اید؟ 
اثر  این  وقتی خالصه فیلمنامــه 
آماده شد، ابتدا به مراجع ارسال کردیم 
که بسیار اســتقبال کردند. پس از آن 
برای افراد غیر مســلمان ارسال کردیم. 
بسیار اســتقبال می کنیم اگر زمینه ای 
فراهم شود تا برای علمای االزهر و دیگر 
بالد اسالمی هم ارسال کنیم. در همین 
زمینــه با یهودیان ایران ارتباط داریم و 
طی جلسات متعدد از کارشناسان آنها 
استفاده کردیم. قصد داریم تا جایی که 
امکان دارد از این ظرفیت ها بهره ببریم.

* آیا فیلمنامه سریال همانی 
نوشت،  است که مرحوم سلحشور 

یا تغییراتی هم دارد؟
فیلمنامــه اصلــی کار را آقــای 
سلحشور با زحمت فراوان نوشته بودند، 
اما در بستر بیماری آرزوی شان این بود 
که بتوانند آن را بازنویسی کنند. اصوالً 
هر فیلمنامه ای که نوشــته می شود، در 
زمان اجرا به بازنویسی نیاز دارد. کاری 
تاریخی مانند این کار هم از این قاعده 
مستثنی نیست. این فرصت پس از فوت 
ایشان ایجاد شد و گروه خوبی همکاری 
کردند تا بازنویســی کار آغاز شود. اآلن 
در مراحل پایانی بازنویســی هســتیم. 
آقای سلحشور این کار را در 72 قسمت 
نگارش کردند، اما مسئوالن سیما نظر 

داشتند که کار موجزتر شود. ازاین رو یک 
چارچوب حرفه ای 52 قسمتی طراحی 
و فیلمنامه در آنها تقسیم شد. داستان 
از پیش از تولد حضرت موسی)ع( آغاز 
می شــود و تا پس از وفات ایشان ادامه 
دارد. در این مســیر از برخی داستان ها 
چشم پوشــیدیم و چون نمی توانستیم 
همه داستان ها را پوشش بدهیم، چند 
انقطــاع تاریخی داریم. اکنون فیلمنامه 
تا آنجا آماده اســت کــه بتوانیم کار را 

کلید بزنیم. 
نمونه های  تولیــد  درباره   *
ســاخته شــده در این زمینه هم 

بررسی کرده اید؟ 
در این موضوع فیلم های بسیاری 
ساخته شده است،  برای نمونه در یکی 
از آخرین نمونه های آن کشــور برزیل 
یک سریال15۰ قسمتی درباره حضرت 
موسی)ع( ساخته است. البته، تمام آثاری 
را که تاکنون در این زمینه ساخته شده 
است،  گروه نویسندگان و کارگردان ما 
بررســی کرده تا پس از بررســی نقاط 

ضعف و قوت آن کارهــا، از نقاط قوت 
آنها بهره بــرداری و از نقاط ضعف آنها 

پرهیز شود.
* برای انتخــاب بازیگران با 
فردی صحبت شــده اســت؟ آیا 
استفاده از ســلبریتی ها به لحاظ 
هزینــه ای ضربه ای بــه کار وارد 

نمی کند؟ 
بازیگران انتخاب شده اند، اما هنوز 
هیچ چیــزی در این زمینه مشــخص 
نیســت. گروه سازنده نظر دارند که کار 
جذابیت باالیی داشته باشد تا بتواند به 
هدف خود در عرصه جهانی برســد. ما 
اجازه نخواهیم داد که با یک گروه ضعیف 
بازیگری کار را خراب کنیم. البته، قرار 
نیست این کار به هر شکلی ساخته شود. 
به طور حتم از نیروهای داخلی و محلی 
استفاده خواهیم کرد و اولویت ما استفاده 
از توان نیروهای داخلی در تمام زمینه ها 
اســت. اما اگر ببینیم برای جذابیت کار 
باید از توان خارج از کشور استفاده کنیم، 
با برنامه ریزی های پیش بینی شده از آنها 

استفاده خواهیم کرد. 
* بــه نظرتان دلیــل اقبال 
مردم جهان از آثار مرحوم فرج اهلل 

سلحشور چه بوده است؟
نــگاه فرج اهلل سلحشــور به هنر، 
فطری بود. به همین دلیل هم ســعی 
می کرد بــا دل و نگاه پاک کار کند. او 
با همین گرایش ســریال های »یوسف 
پیامبــر« و »اصحاب کهــف« را بدون 
امکانــات منحصر به فــرد و حتی بدون 
هنرپیشــه معروف ساخت و صرف نظر 
از تأثیرات داخلی توانســت در خارج از 
کشور هم اتفاقات خوبی را رقم بزند. در 
کشورهایی مانند ترکیه هنگام نمایش 
خیابان ها  پیامبر«  »یوســف  مجموعه 
خلــوت می شــود، در حالی کــه آنجا 
فیلم هایی با ســاختار بســیار قوی تر و 
شــاید جذاب تر تولید می شــود. آنچه 
مردم را پای این ســریال می نشــاند، 
بــاور به پاکی هنر و رســیدن به پاکی 
ذاتی است. هرجای جهان که مجموعه 
»یوســف پیامبــر« را ببینند، به یقین 
تمام تبلیغات دشمن برای نشان دادن 
ایــران به عنوان پایــگاه داعش پایمال 
خواهد شــد؛ چون هرکس با تماشای 
این ســریال و با پی بردن به نگاه قرآن 
متوجه می شــود کــه از چنین نگاهی 
داعش بیرون نمی آید و کشوری هم که 
این مجموعه تلویزیونی را ساخته است، 
بی شک با افکار داعش مخالف است. یکی 
از ویژگی های سلحشور این بود که در 
تولید آثار هنری توجه خاصی به قرآن 
داشت که به طور معمول ما در مسائل 
فرهنگی کشــور از این موضوع غفلت 
می کنیم. قرآن، اساس وحدت مسلمانان 
است و در دیگر سریال ها کمتر چنین 
موضوع مهمی دیده می شــود و پیروان 
دیگر ادیان از این نظر عالقه مند دیدن 
این سریال بودند که ما درباره حضرت 

یوسف)ع( چه می گوییم.

سیداحمد میرعالیی، تهیه کننده سریال موسی)ع(

قصه ای قرآنی که جهان را فتح خواهد کرد
حرف تو حرف

نامه ای به پراید؛ دوباره ۲0 میلیون شو...
سالم پراید عزیزم! خوبی؟ اوضاعت چطور است؟ بنزین و آب روغنت به راه است؟ فیلتر 
هوایت تمیز است؟ امیدوارم باد چرخ هایت همیشه تنظیم باشد و هیچ وقت موقع حرکت ریپ 
 نزنی و صبح های زود هم صدای جیر جیر تســمه ات کل کوچه را برندارد. اگر از حال ما هم 
بپرسی، باید بگویم ما هم بد نیستیم و ماللی نیست جز گرانی تو. اما کمی هم دل مان تنگ 
شده. نه! راستش کمی از تو دلگیریم. از وقتی که سرعت رشد قیمتت از سرعت خودت باالتر 
زده اســت، دیگر ما را تحویل نمی گیری. نمی دانیم سایپا تو را کیلویی چند حساب می کند 
که این روزها رسماً دست مان از تو کوتاه شده و بی معرفت شده ای. تنه ات خورده است به تنه 
سانتافه و آزرا که سراغی از ما نمی گیری؟ خیلی دل مان برایت تنگ شده است. دل مان تنگ 
شده برای همان قدیم ترها که وقتی موتورمان را می فروختیم، فقط کافی بود سه چهار تومن 

دیگر جور کنیم و بگذاریم روی پول مان تا یک پراید بخریم.
قدیم که می گویم منظورم 5۰ـ 6۰ ســال پیش نیست ها. همین چهار پنج سال پیش 
را می گویم. همان زمانی که تاریخ هنوز به احترام برجام قیام نکرده بود و چرخش چرخ های 

اقتصاد به این سرعتی که اآلن می بینی، نرسیده بود.
تو مثاًل قرار بود خودرو فقرا باشی در این کشور؛ اما حاال پولدارها برای داشتنت سر و 
دست می شکنند و با نهایت صبر و حوصله، ساعت ها وقت می گذارند برای ثبت نامت که تازه 
آن هم خیلی وقت ها سرکاری از آب در می آید؛ اما با همه این وجود، ای پراید دوست داشتنی 

ما دل مان هنوز هم هوای تو را دارد.
هوای زه های بغلت را کرده ایم. دلمان می خواهد زه های بغلت را بغل کنیم و به یاد روزهایی 

که فنرهایت را می خواباندیم و توی کوچه پس کوچه های شهر ویراژ می دادیم، زار بزنیم.
آهاااای پراید؛ اصالً خاطرات مان یادت هست؟ نکند با شاستی بلندها پریده باشی و گذشته 
خودت را فراموش کرده باشی؟ یادت هست یک روز صبح از کوچه که بیرون می رفتیم، یک 
لحظه حواســم پرت شد و با یک ماشین دیگر سپر به سپر شدیم؟ روی سپر ماشین جلویی 
دو تا خط کوچک کمرنگ افتاد، اما تو کاپوتت جمع شد. من دلم برای همین لوس بازی هایت 
تنگ شده است. می دانم. ما قدر تو را ندانستیم. قابلیت های تو را نادیده گرفتیم و برایت جک 
درست کردیم. وانت شدن و یخچالدار شدن و باری شدن و جرثقیل شدنت را مسخره کردیم 

و حاال سازندگانت دارند از ما انتقام می گیرند.
لطفاً ما را ببخش و دوباره 2۰ میلیون شو.

رضا عیوضی

رونمایی از شهید
 دستمال سرخ ها

آییــن رونمایــی از کتــاب »حلوای 
عروســی« درباره زندگی شهید محمدرضا 
مرادی، از رزمندگان گروه دستمال سرخ ها 
که در کردستان با گروهک های تجزیه طلب 
مبارزه می کردند، در فرهنگســرای رضوان 
بهشــت زهرا برگزار شــد. ذوالفقاری مادر 
شهید مرادی با بیان اینکه در روزی که قرار 
بود مراسم عروسی محمدرضا برگزار شود، 
خبر شــهادت وی را دادند، بیان داشــت: 
»بــه خاطر امــام و به دلیل اینکه پســرم 
جانش را در راه اسالم فدا کرد، هیچ اشکی 
نریختم.« وی تصریح کرد: »مصادف با هفتم 
شهادت محمدرضا با دعوت خصوصی امام 
خمینی)ره( به دیدار ایشان مشرف شدیم که 
شهید فالحی، فکوری و چمران نیز حضور 
داشتند. آنها به امام گفتم حاضر هستم خودم 

هم جانم را فدای اسالم و انقالب کنم.«

سریال شهید بهشتی
 جلوی دوربین می رود

زندگی شهید بهشتی دستمایه تولید 
سریالی ۴۰ قسمتی می شود و سریال شهید 
بهشتی این  روزها مراحل تحقیقات را پشت 

سر می گذارد. 
تحقیقات برای نگارش فیلم نامه این 
سریال از یک سال  و نیم پیش آغاز شده و 
برای فرایند تحقیقات سه مرحله پژوهش 
اولیه و سرفصل ها، پژوهش جامع و میدانی 
و همچنین پژوهش شکلی و دراماتیک در 

نظر گرفته شده  است.
در حــال حاضــر، مرحله نخســت 
پژوهش به پایان رسیده و از آبان ماه سال 
جــاری گروه تحقیقاتی این ســریال وارد 
مرحله جدید تحقیقــات، یعنی پژوهش 
جامــع و میدانی شــدند کــه پیش بینی 
 می شــود این مرحله تا خــرداد 1398 به

 اتمام برسد.

چاپ عربی
»یادت باشد«

کتــاب »یــادت باشــد« بــا عنوان 
»تذکــری« از ســوی رایزنــی فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران در عراق به زبان 

عربی ترجمه و منتشر شد.
کتاب »یادت باشد« داستان زندگی 
دومین  ســیاهکالی مرادی،  حمید  شهید 
شــهید مدافع حرم استان قزوین است که 
شــمس حجازی به زبــان عربی ترجمه و 

منتشر کرد.
ایــن کتــاب، عاشــقانه ترین کتاب 
شــهدای مدافع حرم برای شهید پاییزی 
دفاع از حریم اهل بیت)ع( اســت. شهید 
ســیاهکالی مرادی، در پاییز ســال 1389 
به کربال رفت، در پاییز ســال 1391 عقد 
کرد، در پاییز ســال 1392 ازدواج کرد و 
 در نهایت در پاییز سال 139۴ به شهادت

 رسید!

توقف سریال
 شهید حججي

ساخت سریال شهیدمحسن حججي 
به دلیل کمبود بودجه متوقف شده است.

در حالي که متن سریال به قلم یکي 
از کارگردانان صاحب نام کشور نوشته شده، 
شنیده ها حاکي است احتماالً این متن به 
دلیل کمبود بودجه رســانه ملي به تصویر 

کشیده نمي شود.
پیش از، این انتشارات شهید کاظمی 
کتاب سربلند را با موضوع شهید حججی 
روانه بازار کرده بود که با استقبال مخاطبان 
مواجه شــد و ظرف شــش مــاه به چاپ 

هشتم رسید.
امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع 
شــهداي مدافع حرم و ضــرورت ترویج 
فرهنگ شهادت و تکریم شهدا، سریال هایي 
چون ســریال شــهید حججي در اولویت 

ساخت قرار گیرند.

خاطرات خودگفته رهبر معظم انقالب منتشر شد
خاطرات رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای از دوران تبعید و 
مبارزات انقالبی که به تازگی به زبان عربی نشر یافته بود، ترجمه و با عنوان »خون دلی که لعل 

شد« برای نخستین بار از سوی انتشارات انقالب اسالمی منتشر شد.
این کتاب ترجمه  فارسی کتاب »إّن مع الّصبر نصراً« است که پیش از این به زبان عربی در 
بیروت منتشر شد و سّیدحسن نصراهلل آن را معّرفی کرد.  آنچه کتاب حاضر را از کتاب های مشابه 
متمایز می کند، بیان حکمت ها، درس ها و عبرت هایی است که به فراخور بحث ها بیان شده و هر 
یک از آنها می تواند چراغ راهی برای آشــنایی مخاطب کتاب، به ویژه جوانان عزیز با فجایع رژیم 
منحوس پهلوی و همچنین سختی ها، مرارت ها و رنج های مبارزان و در مقابل پایمردی ها، مقاومت ها، 
خلوص و ایمان انقالبیون باشد. زندگی نامه خودنوشِت معّظم له، تصاویر مرتبط و نمایه های گوناگون 
از دیگر بخش های این کتاب است. عالقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به پایگاه اطالع رسانی 

www.book-khamenei.ir مراجعه کنند.

عظمت سریال سلمان سه برابر مختارنامه است
داوود میرباقری با  اشاره به اینکه برای نوشتن فیلم نامه این مجموعه 2۰ سال فکر و پژوهش 
کرده است، گفت: »اگر بخواهیم این مجموعه را با سریال »مختار« قیاس شکلی بکنیم، سه برابر 
زمان الزم دارد، چون در »مختار« با یک جغرافیا و یک منطقه عربی سر وکار داشتیم.« وی افزود: 
از این رو برای ساخت این سریال باید از صفر تا صد کار را خود برعهده بگیریم. این کار به خودی 
خود یک پروژه کامل است و یک پروژه هم بیزانس که قلمرو بسیار وسیعی از اورشلیم و بیت المقدس 

شروع می شود، از ترکیه امروز یعنی همه این کشورهای حدفاصل را شامل می شود.«
مرتضی میرباقری، معاون سیما نیز با  اشاره به اینکه »سلمان فارسی« عظیم ترین سریالی است 
که در ایران ساخته می شود، تصریح کرد: »اقدام دیگری که اکنون به موازات این فعالیت ها در حال 
انجام است، شناسایی بازیگران است. تخمین زده شده است برای انتخاب بازیگران باید با حدود 15 
هزار بازیگر مصاحبه شود. بر اساس این می توانیم بگوییم تمام مقدمات الزم برای آغاز تصویربرداری 

از اوایل تابستان 98 در حال فراهم شدن است.«

اخبار فرهنگی

رژیم با تمشیت
رژیم پهلوی با تمشیت بود
به فکر رعیت بی تربیت بود
دهان منتقد را ماچ می کرد

در این کارش کمی با جدیت بود
اگر با خر سفر می کرد دهقان

به جای آن خرش باشخصیت بود
همه از بیخ و بن آزاد بودند

ساواک اصاًل نماد حریت بود
به دست هر کسی تریاک و وافور

همیشه پای منقل امنیت بود
رضاخان آن تنورانداز معروف

نماد قاطی قاطعیت بود
خودش می گفت فرق ِهر و بِر را

به هر کس که شعورش عاریت بود
فرح دریای مّواج نجابت!
مقام شامخ او مامیت بود

اگر اشرف همیشه بی شرف بود
دلیل اصلی اش اشرافیت بود
خدای میهن ما مم رضا شاه

رفیق دزد و شاه مملکت بود
دِر کاخش همیشه چارطاق و

به ِگردش حلقه های بابیت بود
کنار شاه اذناب تل آویو

و رو در روی او، روحانیت بود
خالصه طبق اسناد جهانی
رژیم پهلوی با تمشیت بود

محمد اسدی

کشکیات

ساقی کوثر
حقیقت وجود علی)ع( ّسِر اکبر است

بعد از رسول، از همة همگنان سر است
او را خدا شناخته به همراه مصطفی)ص(
او همتراز و همسِر زهرای)س( اطهر است
گر چه خلیل، جّد گرانمایه علی)ع( است
او رهبر خلیل)ع(، به صحرای مشعر است

در آسمان شناخته تر از زادگاه خویش
بین ملک، به عرش، عزیز و مّطهر است

پا در مقام معرفتش، لَنگ می زند
در معرفت، معلّم سلمان و بوذر است

در بندگی چنان شده از خویشتن جدا
در حق، خالصه گشته و ایمان و باور است
مردی که در کشاکش شمشیر و ذوالفقار

در لحظه جهاد، علی یک دالور است
چون کوه استوار، به هنگامة نبرد

غواّص وش، به بحر عقیده شناور است
ایثار او به خاطر دین، از عدد برون
او بر رسول خاتم اعظم، برادر است

شیعه به نام و یاد علی، فخر می کند
او سنگر دیانت و ساّقی کوثر است

ذکر علی)ع( همیشه »فرائی« عبادت است
درک علی، ز همچو منی، نامّیسر است

کتیبه سبز

شوق دیدار...
دیگر دلتنگی های مان

 مخصوص شب های جمعه نیست
روز به روز و لحظه به لحظه 

دلتنگ آمدنت هستیم
آقا جان!

تنها امید ادامه زندگی مان 
تپش های قلب شماست

گویی بی قراری دل های ما
 از شوق دیدار شماست

آقا! 
بگو که آمدنت نزدیک است!

موالجان!
 دیگر از انتظار نگو، از وصال بگو

از پایان جمعه های بی تو بگو! 
آقاجان!

 بگو که به زودی هدهد صبا 
خبر آمدن تان را نوید می دهد

بگو که می آیی
 و مرهم دل های شکسته 

و خسته ما می شوی
بگو که دیگر غریب نیستیم.

موالی من! خیلی کارها داریم
 که بعد از آمدنت انجام دهیم

فقط به شوق دیدار شما
سختی ها را تحمل می کنیم

بگو که می آیی و اشک های شبانه 
و غریبانه ما را پایان می دهی
به امید ظهور آقای خوبان...


