
 علی حیدری/ رمضان موســم بیداری، فصل نو شــدن و زمان به بار 
نشستن اســت. رمضان موعد رویش، هنگامه تغییر و وقت رهایی است. رمضان 
فرصت خودیابی، مقطع تصمیم و ماه آشــتی اســت، مــاه برکت و رحمت، ماه 
خیــر و نیکی و ماه امید به نگاه رحمانی خالق یکتا، پروردگار سراســر مهربانی

و بخشش.
در شمارگان روزهای خوب خدا در طول سال، یک ماه، ماه میهمانی پروردگار 
است. این به معنای آن نیست که در روزهای دیگر سال بندگان میهمان خداوند 
نیستند؛ چرا که باور به مقدرات الهی در همه شئون زندگی و در لحظه به لحظه 
آن ما را به یقین می رســاند که حتی لقمه ای بدون اذن حضرت خالق نمی توان 
برداشت، همانطور که بی اذن پروردگار برگی از درخت نمی افتد. از این رو باید به 

این میهمانی از دریچه فرصت نگاه کرد و در مفاهیم بلند آن اندیشید. 
رمضان ماه تعالی معنوی اســت و این مهم از خواص روزه داری است. چشم 
بستن بر لذایذ و شیرینی های مادی و جذابیت های دنیوی، تقویت صفای باطن را در 
پی دارد و این مقدمه ای است برای برداشتن گام های بزرگ در تقرب به ذات احدیت 
و پیمودن پله های ترقی روح و جان برای رسیدن به حضرت معبود. در حقیقت، 
این چشم بستن و ندیدن مقدمه ای است برای دیدن آنچه با چشم دل باید دید.  
کالس رمضان درس های بسیاری دارد که در این مقال و مجال فرصت اشاره 
به آنها وجود ندارد و این قلم از نگارش آنها عاجز است؛ اما شاید ذکر چند نکته 

خالی از لطف نباشد.
ما در این میهماني بزرگ و میعاد ســترگ الهی وظایفي بر دوش داریم که 
باید به انجام آنها همت کنیم. نخســتین وظیفه ما نسبت به ماه مبارك رمضان، 
به دســت آوردن نگاه صحیح از آن است. نگاهی که از صحیفه الهی، کتاب خدا 
و تعالیم پیشــوایان و راهنمایان راه دریافته ایم. به این ترتیب، در گام اول باید به 
دنبال شــناخت و معرفت الزم درباره چیســتی این ماه و قدر و منزلت و جایگاه 
واالی معنوی آن باشیم؛ چرا که در ورای این شناخت می توان برای بهره مندی از 

نعمات و برکات این موسم پر فضیلت تالش کرد.
امــا نباید در پرتــو واژه ها و الفاظ بلند و پرمعنا که البته از بیان جایگاه این 
میهمانــی عظیم عاجزند، از کارکردهای اجتماعی و فرهنگی این ماه غفلت کرد. 
روزهای پرفضیلت ماه خدا افراد جامعه را به هم نزدیک تر کرده، همبســتگی و 
انسجام اجتماعی را تقویت می کند. در پرتو این فرصت بی بدیل روابط خانوادگی 
تحکیم و صله رحم، دوســتی و مودت که ســبک و سیره سنتی بوده و در پیچ و 
خم های عصر مدرن کم رنگ شده یا به فراموشی سپرده شده، احیا می شود. تقویت 
همدلی و گذشــت و اهتمام به صداقت و راستگویی از ویژگی های روزه داران در 
این ماه خوب خداســت؛ نکاتی که اگر همه آحاد جامعه با درك این واقعیت که 
همه روزهای سال در محضر خداوند و میهمانی او هستند، به آنها اهتمام کنند، 
جلوه های زیبایی از اخالق و معنویت در جامعه پدیدار می شود و آثار آن در همه 

ابعاد زندگی ظهور و بروز خواهد یافت.
درس دیگر مکتب رمضان، حفظ عزت و اتکا به داشته های مادی و معنوی 
خود است؛ هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی و حتی سیاسی. در پرتو این 
باور اســت که در مسیر پر سنگالخ، می توان استوار بود و با ایمان و باور قلبی به 
خود، راه رسیدن به قله های کمال را پیمود و در هنگامه ای که تنها راه مقاومت 
اســت، آنقدر باید مقاومت و ایســتادگی کرد تا دشمن مجبور به شکست شود؛ 
همان طور که بارها و بارها در اثر همین مقاومت به شکست خود اعتراف کرده است. 
رمضان تابلوی پرشــکوه ایمان، عزت و باور است. باور به آنچه داریم و آنچه 
می خواهیم داشته باشیم و برای تحقق این خواسته باید با اراده و انگیزه قلبی و 
وحدت و انسجام پیش برویم و به نصرت الهی ایمان داشته باشیم؛ چرا که پیر و 
مرادمــان حضرت روح اهلل به زیبایی فرمودند: »اگر ما را محاصره اقتصادی کنند، 
ما فرزندان رمضانیم و مقتدای مان امام علی)ع( است و اگر ما را محاصره نظامی 

کنند، ما فرزندان محرمیم و مقتدای مان امام حسین)ع( است.« 

فرزندان رمضان
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هفته نامه داخلی
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

    
یادداشت

برجام و چرایی ورود و خروج آمریکا

 سرمقاله

   دکتر یداهلل جوانی/ برجام یا »برنامه جامع اقدام مشــترک« به 
عنوان یک توافق بین المللی بین ایران و کشورهای گروه 1+5،  موضوعی 
است که در چند سال اخیر،  عالوه بر تأثیرگذاری بر مسائل مختلف، به 
شــدت ذهن ایرانی ها را به خود مشغول کرده است. با خروج آمریکا از 
برجام، بار دیگر این موضوع در اولویت تحلیلی رسانه ها و موضع گیری 
مسئوالن کشور،  جریان های سیاسی و اصحاب رسانه واقع شد. چرایی 
خروج آمریکا از برجام و اهــداف مورد نظر دولت ایاالت متحده از این 
اقدام، پرسشی است که از منظرهای مختلف و عمدتاً با نگاه سیاسی و با 
رویکردهای جناحی در رسانه های داخلی به آن پاسخ داده شده است. 
برای پاسخ دقیق به چرایی خروج آمریکا از برجام، باید چرایی ورود آمریکا 
بــه برجام را مورد توجه قرار داد. به عبارت دیگر، بدون توجه به دالیل، 
انگیزه ها و اهــداف راهبردی آمریکا از ورود به عرصه مذاکره با ایران و 
در نهایت شکل گیری برجام،  نمی توان دالیل و چرایی خروج را تحلیل 
کرد. ورود آمریکایی ها به مذاکره با ایران به دلیل تغییر راهبرد آنها در 
مواجهه با ایران پس از شکســت راهبردهای براندازی و مهار جمهوری 
اسالمی ایران طی سه دهه است. آمریکایی ها پس از سه دهه تالش برای 
براندازی در گام اول و مهار قدرت جمهوری اسالمی در گام دوم، بر راهبرد 
تغییر رفتار ایران از طریق سیاست »فشارـ مذاکره« متمرکز شدند. به 
عبارت دیگر، تصور آمریکایی ها این بود که با تبدیل سیاست و رویکرد 
تقابلی با ایران به یک رویکرد تعاملی با آغاز مذاکراه هسته ای، می توانند 
در نهایت جمهوری اسالمی ایران را وادار به تغییر رفتار در مسیر دلخواه 
خود کنند. در این رویکرد،  وارد کردن فشــارها و تحریم های اقتصادی، 
عامل اصلی وادار کردن ایران به پذیرش مذاکره برای کاهش فشارها از 

طریق امتیازدهی و تغییر رفتار ارزیابی می شد. 
فشارهای اقتصادی آمریکا در نهایت، موجب شد تا در داخل کشور 
عده ای با کدخداپنداری آمریکا در جهان،  حل مشکالت اقتصادی را به 
مذاکره با این کشور گره بزنند. مبتنی بر چنین نگاهی مذاکرات مستقیم 

با آمریکا شکل گرفت و برجام هسته ای حاصل این مذاکرات شد. 
در حالی که تصور عده  ای این بود که با برجام هسته ای تحریم ها از 
سوی آمریکا برداشته می شود، باراک اوباما با صراحت اعالم کرد، ایران در 
صورتی می تواند از منافع اقتصادی برجام برخوردار شود که به »روح برجام« 
عمل کند. از نظر دولت اوباما، روح برجام تغییر رفتار ایران در حوزه های 
مختلف منطقه ای، نظامی و موشکی،  تروریسم و حقوق بشر تفسیر شد. در 
واقع آمریکایی ها با برجام هسته ای و محدودسازی فعالیت های هسته ای 
ایران،  به دنبال شکل دهی به برجام های دیگری بودند که همگی، با منافع 
ملی، اســتقالل و عزت ملی ایرانی ها در تعارض بود. اینجا بود که رهبر 
حکیم و فرزانه انقالب اسالمی با هدف حفظ منافع ملی و عزت ایرانی ها، 
 باب هرگونه مذاکره در دیگر موضوعات را با آمریکایی ها مسدود کردند. 
در چنین شرایطی آمریکایی ها، از یک سو خود را موفق به محدودسازی 
برنامه  هسته ای ایران می دیدند، لکن از سوی دیگر راهبرد تغییر رفتار ایران 
را در تمامی حوزه های مورد نظر ناکارآمد ارزیابی کردند. البته آمریکایی ها 
از این نظر در دستیابی به اهداف کامل از طریق مذاکره با جمهوری اسالمی 
مطمئن بودند که  در داخل ایران کسانی برای مذاکره در موضوعات مختلف 
با آمریکا اعالم آمادگی می کردند. به هر حال ناکام شدن آمریکایی ها از 
پیشبرد راهبرد تغییر رفتار ایران از طریق سلسله مذاکرات و برجام های 
زنجیره ای، آنان را به خروج از برجام برای افزایش فشارها با هدف براندازی 
جمهوری اسالمی سوق داد. البته آمریکا موقعی تصمیم به خروج نهایی 
گرفت که  مطمئن شد ایران در برجام خواهد ماند و محدودیت های هسته ای 
جمهوری اسالمی پا برجا خواهد بود.                             ادامه در صفحه۲
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دستیار و مشاور عالی فرمانده 
معظم کل قوا گفــت هدف ما در 
ســال های اولیه جنگ این بود که 
انجام دهیم و  حمالت پی در پــی 
فرصتی به صدام برای بازســازی 
مرزهای  به  ندهیم. رسیدن  ارتش 
با  بود؛  دیگر هدف مان  بین المللی 
می کنند  تصور  بعضی ها  حال  این 
عملیات هایــی که انجــام دادیم 
بی حســاب و کتاب بوده است. در 
حالی کــه عملیات ها با روش های 
عقالنی طراحی و اجرا می شد؛ چون 

برتری فکری داشتیم.
بــه گزارش صبح صادق ســردار 
سرلشکر سیدیحیی صفوی در نشست 
واکاوی عملیــات الی بیت المقدس در 
مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس 
اظهار داشــت: »هدف اساســی و غیر 
قابل تغییر هــر حکومتی حفظ بقای 
ملی، استقالل، ســرزمین، ارزش ها و 
منافع ملی و امنیت ملی است؛ لذا ارتش 
صدام این هدف ها را مورد تهاجم قرار 
داد و در پی از بین بردن نظام سیاسی 

کشورمان بود.«
وی با اشاره به اینکه صدام فردی 
بود کــه برای امضای قــرارداد 1975 

پیش قدم شد، گفت: »بزرگ ترین اشتباه 
عراق این بود که قدرت امام)ره(، ملت 
ایران و ارتش را دســت کم گرفته بود، 
هر چند ارتش اوضاع خاصی داشت، اما 
هنــوز روی پا بود، به نحوی که در روز 
دوم جنــگ نیروی هوایی ارتش چنان 
عراق را بمباران کرد که هیچ گاه فراموش 

نمی شود.«
دستیار و مشــاور عالی فرمانده 
معظم کل قــوا تأکید کرد: »تهدیدات 
امروز علیه ایران فرامنطقه ای است؛ چون 
هیچ کشــوری که در همسایگی ایران 
قرار دارد را به تنهایی تهدید نمی دانیم؛ 
بنابراین قدرت های بزرگ مانند آمریکا و 
صهیونیست ها تهدید هستند. همچنین 
تهدیدات آینده دریاپایه و هواپایه است.«

داد:  ادامــه  صفــوی  ســردار 
»آمریکایی ها بعد از شکســت در عراق 
و افغانستان در استراتژی نظامی خود 
نوشــتند که آمریکا دیگر جنگی مانند 
عراق و افغانستان شروع نمی کند، پس 
جنگ آینده دورایســتا، کوتاه مدت و 
پرشدت بوده و فناوری در آن پیچیده 

خواهد بود.«
وی با تأکید بر اینکه عوامل اقتدار 
ملی کشورمان ملت و نیروهای مسلح 
ایران هســتند، گفت: »اکنون قدرت 
کشــورمان به حدی رسیده که اقتدار 
آن عامل بازدارندگی اســت؛ کشوری 
قدرتمند بــا 81 میلیون نفر جمعیت 
هستیم و نفوذ سیاسی و قدرت نظامی 
ما نسبت به 36 سال گذشته حتی در 

مقابل آمریکا و صهیونیست ها افزایش 
یافته است.«

سردار صفوی با بیان اینکه برای 
پیشرفت و آبادانی باید مردم را در امور 
مختلف مانند اقتصاد مشارکت دهیم، 
یادآور شد: »نظام سیاسی و انقالب ما 
با حضور و مشارکت دادن مردم در امور 
مختلف به پیشــرفت و اقتدار می رسد. 
مردم خواستار امنیت پایدار هستند و 

برای همین هوشیارند.«
وی درباره عملیات الی بیت المقدس 
که در ســال 61 انجام شــد نیز خاطر 
نشــان کــرد: »هدف مــا در عملیات 
الی بیت المقدس آزادسازی خرمشهر و 
رســیدن به مرزهای بین المللی بود و 
تصــرف بصره جزو اهداف این عملیات 
نبود، چون هنوز امام اجازه عبور از مرز 

را نداده بودند.«
سرلشــکر صفــوی با اشــاره به 
وضعیت عملیات در مرحله سوم اظهار 
داشت: »در این مرحله با مقاومت شدید 
عراقی ها مواجه شدیم و تلفات زیادی 
دادیم؛ لذا برای ادامه عملیات در مرحله 
چهارم به لحاظ نیروی انسانی با کمبود 
نیرو مواجه شدیم، اما عملیات به خوبی 

به نتیجه رسید.«

سرلشکر صفوی در نشست واکاوی عملیات الی بیت المقدس

برتری فکری عامل پیروزی ما در دفاع مقدس بود
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  صفحه11  صفحه1۲

گزارشی از افتتاح
 اولین بیمارستان تخصصی دندانپزشکی کشور

سپاه
 نهادی انسان محور

 و الگوساز است

هادی محمدیان، کارگردان »فیلشاه«
 در گفت وگو با صبح صادق عنوان کرد

اوج گیری
 انیمیشن ایران

 با بال تکنیک و هنر

رمزگشایی صبح صادق از  ابتکار عمل فلسطین در برابر خیانت غربی - عربی

آتش »انتفاضه بازگشت«
 خاموش نمی شود

 گزارش خبری ـ تحلیلی  از فرآیند همراهی اروپا با ایران در موضوع برجام

تکرار یک تجربه تلخ!

 تیغ مطالبه گری مــا باید چند برابر مطالبه گری 
رهبری باشــد؛ چرا که ایشــان در مقام والیت ممکن 
است مصلحت مدار باشند.  ایشان بسیاری از اوقات،ترمز 
یک سری تندروی ها را می گیرد؛ اما عده ای خیلی مواقع 
ارثی و ســطحی گرایانه عدالت خواه هستند؛ از این رو 
مطالبه گری از جانب ما باید به طور واقعی و نه براساس 

مسائل سیاسی و انتقام جویی صورت بگیرد

پس از ماه ها کشمکش و جنجال بر سر برجام باالخره دونالد ترامپ در یک سخنرانی اعالم کرد، از برجام 
خارج می شود. هر چند برجام قراردادی بود که بین هفت کشور منعقد شده بود و یک توافق دوطرفه نبود که 
با خروج یکی از کشــورها از این قرارداد به کلی از بین برود؛ اما خروج آمریکا از برجام در واقع ادامه آن را در 

هاله ای از ابهام قرار داد

  صفحه۴
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روی خط خبر
 خواب های سلطنتی

در ماه هــای اخیــر، اختالف 
اپوزیسیون  و  سلطنت طلبان  میان 
لندن نشین باال گرفته است. چندی 
پیش رامین پرهام از سلطنت طلبان 
مقیم خارج از کشــور در مناظره با 
تقــی زاده، یکی دیگر از فعاالن ضد 
انقالب که از شبکه ماهواره ای پارس 
پخش می شــد، در اعترافی جالب 
مدعی شد هیچ گاه سلطنت و حزب 
رستاخیز به ایران باز نخواهد گشت 
و اگر چنین اتفاقی بخواهد صورت 
گیرد، بنــده از وقوع آن جلوگیری 
می کنم! ایــن اظهارات در حالی از 
ســوی این فعال ضد انقالب مطرح 
می شــود که وی چنــدی پیش به 
نمایندگی از رضا پهلوی در نشستی 
با عنوان »مدیریت گذار از جمهوری 
اسالمی« شرکت کرده و در اظهاراتی 
متوهمانه به همــراه دیگر فعاالن 
ضدانقالب بــرای آینده ایران پس 
از جمهوری اســالمی چاره اندیشی 
می کردنــد! اینها در حالی به دنبال 
مدیریت گذار از جمهوری اسالمی 
هستند که از مدیریت خود ناتوانند!
خدمت سعودی ها به ایران

برجسته  مجری  قاسم،  فیصل 
»الجزیره«  تلویزیونی  شبکه  سوری 
قطر طی مقاله ای در روزنامه  »القدس 
العربی«، سیاست های عربستان علیه 
ایران را در منطقه بررسی کرد. در این 
مقاله آمده است: »زمانی که می بینیم 
بسیج رســانه های عربســتان علیه 
جمهوری اسالمی است؛ یعنی اینکه 
ایران اولین دشــمن برای عربستان 
محسوب می شود. بیشتر سیاست های 
عربستان سعودی به نفع ایران شده 
است؛ خصومتی که عربستان با ایران 
دارد، هماننــد خصومــت آمریکا و 
اسرائیل با ایران است؛ با این تفاوت 
که ایران اگر با آمریکا و اسرائیل تفاهم 
کند، از منافعی برخوردار می شــود 
برعکس عربستان که اگر با ایران هم 
تفاهم کند، باز هم ضرر می بیند. اگر 
ما به سیاست های سعودی نگاه کنیم، 
متوجه می شویم به قدری که به ایران 
خدمت کرده، به هیچ کشوری خدمت 

نکرده است.«
 علت عالقه مسلمانان به ایران

»اســپوتنیک«  خبرگــزاری 
با انتشــار یادداشــتی تحت عنوان 
»می گویند چرا ملت های منطقه به 
ایران گرایــش دارند«، رویکرد ایران 
در قبال کشورهای منطقه را بررسی 
کرده اســت. در این یادداشــت که 
به قلم عماد آبشــناس منتشر شده، 
می خوانیم: »یک تصمیم نابخردمندانه 
رئیس جمهوری ایاالت متحده منجر 
شد ده ها فلسطینی شهید و هزاران 
فلسطینی دیگر مجروح شوند و باز هم 
سؤال می کنند چرا ملت های منطقه به 
ایران گرایش دارند؟ آیا فکر نمی کنید 
ملت های مظلوم منطقه به این دلیل 
به ایران گرایش پیدا می کنند که از 
مظلومیت آنهــا دفاع می کند و تنها 

پشتوانه آنها است؟«
ضرر ۲۵ میلیارد دالری زنگنه

نایب رئیس کمیسیون انرژی در 
واکنش به بیانیه توتال مبنی بر خروج 
احتمالی این شرکت از قرارداد توسعه 
فاز 11 پارس جنوبی، اظهار داشــت: 
»واگذاری مرزی ترین فاز پارس جنوبی 
به شــریک کشور قطر در این میدان 
مشترك، یک خطای استراتژیک بود 
و پنج سال فرصت سوزی و بالتکلیف 
ماندن فاز 11 تنها به سود قطر تمام 
شــد.« هدایت اهلل خادمی گفت: »به 
محض روی کار آمدن دولت یازدهم 
یکــی از جکت هــای 200 میلیون 
دالری ساخته شــده در ایران آماده 
نصب بود؛ ولی وزیر نفت دستور داد 
این جکت اوراق شــود و هیچ کاری 
صــورت نگیرد تا توتال توســعه این 
فاز را برعهده بگیرد.« خادمی گفت: 
»وزیر نفت بارها گفته است هر سال 
تأخیــر در بهره بــرداری از یک طرح 
پارس جنوبی پنج میلیارد دالر ضرر 

به کشور می زند.«
به برجام اهانت شده!

پــس از اینکــه چنــد نفر از 
نمایندگان مجلس در اقدامی نمادین 
در برابر ســخنان ترامپ که پیشتر 
گفته بــود برجام را پــاره خواهد 
کــرد، اقدام به آتش زدن نســخه 
نمادین برجام و پرچم آمریکا کردند، 
اصالح طلبان مجلس بیان می کنند 
این موضوع وجهه کشــورمان را در 
جهان خدشه دار کرده است! هنوز 
اصالح طلبــان با قداســت تمام از 
برجام صحبت می کنند و سندی را 
که با طرف های غربی بسته شده و 
بی اعتبار است، معتبر جلوه می دهند.

ریزه کاری های بازی
عباس عبدی، فعــال و تحلیلگر 
اصالح طلــب گفت: »دولــت همچنان 
براساس شکافی که از دل آن به وجود 
آمد، به بقای خود ادامه می دهد؛ یعنی 
از شکاف میان اصالح طلبان و حکومت. 
البته معلوم نیست دولت تا کی می تواند 
بر این شــکاف سوار شود، از این طریق 
مشــکالت خود را پوشش دهد و جلو 
برود. روحانی به ریزه کاری های بازی هم 
مسلط نبود و همین باعث شد که نتیجه 
این بازی او، بیشتر ضرر باشد تا منفعت.«

راهکار نتانیاهو!
نشریه گاردین نوشــت: نتانیاهو 
نیست.  جنگ طلب  ظاهرش،  برخالف 
وی یکی از آن دسته از رهبران اسرائیلی 
است که بسیار از ریسک، جنگ یا صلح 

گریزان است. 
وی به دیپلماسی سنتی اعتقادی 
ندارد، مگر در تلفیق با فشار اقتصادی 

و بازدارندگــی نظامــی. نتانیاهو بر این باور اســت همراه بــا افزایش تندروی 
در دولــت ترامــپ، تحریم های جدید و فرســایش نیروهای نظامــی ایران در 
 ســوریه، رهبران ایران را مجبور به تســلیم کرده و حتی می تواند به سقوط آنها

 منجر شود!

سخنان ضد ایرانی در عراق!
ضیاء االسدی، رئیس دفتر سیاسی 
مقتدی صدر با ابراز نگرانی از اینکه دخالت 
های داخلی و خارجی قدرتمندی از جمله 
ایران اگر در تشکیل دولت به وجود بیاید 
مخالفتمان را پنهان نمی کنیم افزود: تالش 
هایی برای ایجاد ائتالف برای جلوگیری 
از هرگونه حضور ایران در موضوع تشکیل 

دولت وجود دارد و ما اکنون به دنبال تشکیل دولتی بدون حضور ایران و نیز به دور 
از ائتالف با هادی العامری و نوری المالکی هستیم. او در ادامه گفت: در صورتی که 
تهران برای اثرگذاری بر تشــکیل دولت تالش کند، جریان صدر به جای تظاهرات، 

فشارهای خود را از طریق مجاری قانونی و دمکراتیک انجام خواهد داد.

امام خامنه ای می فرمایند: ما در دنیای اسالم بایستی در همه  علوِم تمّدن ساز ـ از علوم عقلی تا مجموعه  علوم انسانی و اجتماعی، تا علوم طبیعی ـ حرکت جّدی ای را برای 
پیشرفت آغاز کنیم و می توانیم. یک روزی دنیای اسالم در قلّه  تمّدن بشری قرار داشته است؛ چرا آن نباید تکرار بشود، باید حرکت کنیم. این کاِر حکومت ها و کار نخبگان 
است؛ در دنیای اسالم باید یک حرکت عظیم فکری و یک خواست عمومی به وجود بیاورند برای پیشرفت علمی و رسیدن به قلّه  علم و دانش، و این کار، امروز ممکن است.

 وظیفه امروز نخبگان
 و حکومت های اسالمی

نکته و نظر
 مال بابام که نیست!

نکته: هواپیما داشــت سقوط می کرد همه داد و فریاد می کردند به جز 
یک نفر؛ از او پرسیدند تو چرا داد نمی زنی؟! گفت: مال بابام که نیست، بگذار 

سقوط کنه!
نظر: در روزهای اخیر یکی از موضوعاتی که افکار عمومی را درگیر 
کرده است، فیلترینگ تلگرام است و اتفاقاً برخی از مسئوالن دولتی 
هم به جای آنکه در جهت خیرخواهی مردم و اصالح روند نادرســت 
وابســتگی جامعه به یک پیام رسان خارجی، قدم بردارند و به مردم 
کمــک کنند، از یک فرد ضد ایرانی حمایت می کنند؛ آنها اگر چه در 
جلسات شورای عالی فضای مجازی و در جلسات مختلف به فیلتر این 
پیام رسان ضد امنیتی رأی داده اند، اما برای ایجاد جاذبه و محبوبیت 
برای خود و تخریب نهادهای حاکمیتی نظام، تقصیر را به گردن دیگر 
نهادهای نظام می اندازند و به عبارتی خود را از نظام جدا می دانند. االن 
زندگی بسیاری از مردم از طریق این شبکه اجتماعی در زمینه ترویج 
مواد مخدر، افزایش طالق، خودکشی دختران و... دچار مشکل شده 
است؛ لذا ضروری است مسئوالن با مسئولیت پذیری بیشتری نسبت 

به زندگی مردم حساس باشند.

یادداشت
نگراني هاي روزافزون اصالح طلبان

  مهدي ســعیدي/ خروج آمریکایي ها از برجــام بیش از هر کس 
اصالح طلبان را نگران کرده است. این نگراني را مي توان به وضوح در گفتار و 
نوشتار فعاالن سیاسي این اردوگاه مشاهده کرد؛ نگرانی ای که مي توان برای 

آن دو دلیل برشمرد:
1ـ این جریان تمام اعتبار و حیثیت سیاســي خود را بر حل مشکالت 
اقتصادي کشــور از طریق مذاکره و دیپلماســي گذاشته و با همه توان برای 
حمایت از روحاني به میدان آمده است و اینک به یکباره همه چیز را بر باد رفته 
مي بیند! ادعاي آنکه »یک موجود مزاحم از برجام خارج شده است« هر چند 
در مواجهه با رفتار زیاده خواهانه ترامپ اقدام تبلیغاتي مثبتي به شمار مي آید، 
اما این تعابیر نمی تواند براي هواداران اقناع کننده باشــد؛ چرا که گوینده این 
سخن پیش از آن از ضرورت گفت وگو با کدخدا سخن گفته بود! لذا نگراني ها 
از ریزش آرای روحاني و روي برگرداندن ملت از وي دوچندان شده است،  به 
طوری که صادق زیباکالم نگراني خود را چنین اعالم مي دارد: »از شــش ماه 
دیگر تحریم ها به طور جدي خواهند آمد؛ بنابراین عماًل اصولگرایان دست باال 
را در انتخابات مجلس یازدهم و ریاســت جمهوري سیزدهم خواهند داشت و 
آنها پیروز میدان مي شوند. از همین اآلن احساس پشیماني گسترده اي در بین 

آن 24 میلیوني که به روحاني رأي دادند، به وجود آمده است.«
سعید حجاریان نمي تواند کاهش محبوبیت دولت اعتدال را منکر شود، اما 
تالش دارد با زیرکي اذهان عمومي را از حقیقت گمراه کرده و عوامل دیگري 
را بــه جز ناکامي در برجام به منزله علت کاهش محبوبیت معرفي کند. وي 
به تازگي اعالم داشته است: »شاید مردم به نبود روحاني رضایت دهند! چرا 
که جایگاه رئیس جمهــور نزد حامیان خود به دلیل تحقق نیافتن وعده هاي 
اقتصادي و همچنین ناتوانی در رفع حصر و برخي دیگر از مسائل افول کرده 
است. از این گذشته روحاني در مقابل مسائل جاري چون فیلترینگ تلگرام و 

افزایش نرخ دالر نیز واکنش مناسبي نداشته است.« 
2ـ با انســداد ایجاد شده در مسیر برجام، راه خروجي براي این نگرش 
وجود ندارد! این جریان واداده آنچنان از تشــدید تحریم ها نگران است که از 
همین حاال خود را تســلیم آثار تحریم ها کرده است! بي اعتمادی به توانایي 
داخلي و عدم خودباوري براي استقامت در برابر فشارها سایه سنگین وحشت 
را بر این اردوگاه غالب کرده است! این نگراني را حتي در کالم نظریه پردازان 
اصالحات هم مي توان مشــاهده کرد! حجاریان پیش بیني مي کند: »من قباًل 
گفتــه ام »و ما ادراك ما تحریــم«؛ در تحریم هاي جدیدي که ترامپ و دار و 
دســته اش به خصوص خزانه داري آمریکا در نظر دارند، در بحث زنجیره مالي 
به تحریم ثانویه اکتفا نمي شود... فشار خارجي به  حدي شدت خواهد گرفت 
که دولت را کاماًل دست  و  پا بسته خواهد کرد، به  حدي که نتواند پاسخگوي 
مایحتاج روزمره مردم باشد و هر روز در هر گوشه کشور شاهد غائله اي باشد.«
در این شرایط دو راهکار پیش روي اصالح طلبان باقي مانده است. راهکار 
اول ماندن تا پایان کار با اعتدالیون و تالش براي حمایت از سیاست هاي دولت 
و امیدواري به نجات برجام از طریق اروپایي هاست! راهکار دوم واگرایي و روي 
آوردن به ســناریوي »عبور از روحاني«، با هدف کاستن از هزینه هایي است 
که مي تواند آینده سیاســي اصالح طلبان را در انتخابات آتي با تهدید مواجه 
کند! نشانه هایي از این رویکرد در اظهارات حجاریان نمایان است، آنجا که وي 
اشاره کرد: »در میان احزاب و چهره ها نیز عبور از روحاني محتمل است؛ چرا 
که هر یک از متحدان امروزین وي تئوري بقاي خاص خود را دارند و ممکن 
است در یک نقطه عطف به موضع عدم دفاع برسند. بنابراین بعید نیست در 

بزنگاه، روحاني بماند و یکي دو حزب اصالح طلب!«
البته هر دو راهکار پرهزینه  است و آینده سیاسي اصالح طلبان را با ابهام 
مواجه ســاخته و تصمیم گیري را براي این جریان دشــوار کرده است. وجود 
چالش هاي جدي دیگري در این اردوگاه، از جمله ناکامي عملکرد فراکسیون 
امید در مجلس و وجود تشــتت و واگرایي هاي درون اردوگاهي موجب شده 
آینده اصالح طلبي با ابهامات جدي مواجه شــود؛ امری که به نظر مي رســد 

مدت ها دامنگیر این جریان خواهد بود!

ضرورت هوشیاری نیروهای انقالب
   فرهاد مهدوی /  آمریکا پس از خروج از برجام به دنبال یک جنگ روانی طوالنی مدت، 
زمان بندی شده و »نشت هدایت شونده« تا آبان 97 با 180 روز زمانبندی است و این هدف را تعقیب 
می کند که در یک عملیات روانی فرسایشی، حاکمیت و نظام را هر روز در مسیر یک حادثه، تهدید و 
تحریم قرار دهد. از زمان محاسبه خروج از برجام این نکته حاصل می شود که آمریکا می خواهد یکصد 
و هشتاد روز خود را  تا 13 آبان که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است، ادامه دهد. این موضوع 
حکایت از این دارد که مبارزه آمریکا صرفاً در برنامه های هسته ای و موشکی نیست و آمریکا با این 
بهانه، هم وحدت جامعه را هدف قرار داده است و هم به دنبال آن است که شور انقالبی مردم فروکش 
کند؛ از این رو الزم است واکنش های مدبرانه ای را سرلوحه فعالیت های سیاسی و رسانه ای قرار دهیم.
1ـ نیروهای انقالبی به این نکته واقفند که؛ میزان دلسوزی جریان های اصالح طلب و بسیاری 
از حامیان سیاســی روحانی )که بارها از دولت روحانی به عنوان رحم اجاره ای نام برده اند( برای 
انقالب اسالمی و ارزش های آن بسیار کمتر از کوچک ترین نیروهای آنان در سراسر کشور است و 
هرگونه افزایش سطح درگیری با این نیروها و تنازل آن اهداف انقالب در مجادله با این نیروهای 

حقیر، به تقویت حیله های دشمن و اثرگذاری رفتارهای آنان بر مردم می انجامد.
2ـ برخی از جریان های افراطی اصالح طلب حامی دولت نه تنها از فشــارهای غرب نگران 
نیستند؛ بلکه در گرادهی برای تخریب برخی پایگاه های نظام با آنان همکاری دارند؛ ناگفته نماند 
که شروع تحریم ها در زمان فتنه 88 با آدرس دهی غلط آنان مبنی بر »فشار بیرونی و امتیازدهی 
از درون« روی داد! پس نباید انتظار داشت که جریان اصالح طلبی از رفتار خود در طول مذاکرات 
احســاس پشــیمانی و عذرخواهی کند؛ زیرا از دیدگاه آنها این مردم و نظام هستند که خواهان 

عذرخواهی از مردم هستند، نه کسانی که مذاکره کردند و امتیاز دادند.
3ـ عملیات روانی برجام مهم تر از دستکاری ساختارها، دستیابی به رمزها، بتون ریزی رآکتور 
اراك و بســته شدن ســانتریفیوژها بوده است؛ زیرا در آنجا آمریکا به دنبال آن بود که با نمایش 
مهروموم ســانتریفیوژها قدرت مهار شــده جمهوری اسالمی ایران را به جهانیان نشان دهد و از 
سوی دیگر دولت روحانی درصدد بود که قدرت نمایی خود در مذاکره را به عنوان »مذاکره برای 
مذاکره« به مثابه یک دســتاورد معرفی کند! اما این عملیات روانی موجودیت انقالب اســالمی و 

حتی نیروهای مقاومت در سراسر منطقه را هدف قرار داده است.
4ـ دولت جمهوری اسالمی ایران تنها بازنده این میدان نیست؛ بلکه آمریکا و اروپا نیز در این 
عرصه بخش اعظمی از اعتبار و حیثیت خود را از دست دادند؛ این جمله هنگامی معنا می یابد که 
به تبلیغات و نوشــته های برخی از غرب گرایان که همواره به دنبال ترمیم روابط با غرب و مدافع 
گفتمان آمریکایی بودند نگاهی انداخته شــود و به عنوان سندهای ساده لوحی جمع آوری شوند. 
این جریان اکنون در شرایط متناقضی در میان حرف و عمل قرار گرفته است که رونمایی از آن 

می تواند به روشنگری و افزایش سطح سواد مردم بینجامد.
5ـ نیروهای انقالبی از اکنون باید بکوشــند که تاریخ انقالب اسالمی را در پنج سال گذشته و 
به تحقیق سه سال آینده با دقت و وسواس بسیار بنگارند؛ زیرا تاریخ معلم انسان هاست و این برجام 
هسته ای بزرگ ترین درس ها را به ملت ایران و جوانان آینده خواهد داد که چگونه روند نظام اسالمی 

که در اوج شکوفایی فضایی و هسته ای بود با عالقه مندی گروهی برای رابطه با غرب، متوقف شد.
نتیجه این بازی برای آمریکا و غرب گرایان ایران بازی با حاصل جمع صفر است، اما در این میان 
نیروهای انقالبی و مردم ایران برنده این میدان خواهند بود و ان شاءاهلل این وعده الهی محقق خواهد شد.

تحلیل

سرمقاله

ادامه  از صفحه اول 
 اگر آمریکا خروج خود را مرگ قطعی برجام ارزیابی می کرد، شاید 

خروجش به این شکل انجام نمی گرفت.
اکنون به نظر می رسد بین آمریکایی ها و اروپایی ها یک تقسیم کار 
صورت گرفته، آمریکا با  خروج از برجام به دنبال تشدید تحریم ها و اروپا 
با ماندن در برجام، به دنبال نگه داشــتن ایران در برجام و وادار کردن 
جمهوری اســالمی ایران به تغییر رفتار تحت فشارهای سنگین آمریکا 
است. به عبارت دیگر، آمریکا با ورود به برجام، برنامه هسته ای کشورمان را 
محدود و با خروج از برجام بدون پرداخت هیچ هزینه ای، خود را در شرایط 
پیش از برجام قرار داد تا بتواند هرگونه فشــار اقتصادی را به جمهوری 
اســالمی ایران تحمیل کند. بدیهی است که در چنین شرایطی، منافع 

جمهوری اسالمی و ملت ایران تنها در دو حالت زیر تأمین خواهد شد:
1ـ اروپای باقی مانــده در برجام، تمام قد جلوی تمامی تحریم های 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران ایستاده،  تأمین منافع اقتصادی ایران 

در چارچوب برجام را تضمین کند.
۲ـ در صــورت ناتوانی اروپا در دادن چنیــن تضمینی، ایران هم 
به شــرایط پیش از برجام از حیث فعالیت های هسته ای بازگردد؛ زیرا 
منطقی و معقول نیســت که ایران از یک ســو، در برجام باشد و تن به 
محدودیت های هســته ای بدهد و از سوی دیگر آمریکایی ها با خروج از 
 برجام فشارهای اقتصادی بدتر از دوران پیش از برجام را علیه ملت ایران

اعمال کنند.

  امین پناهی/ پس از ماه ها کشمکش 
و جنجال بر ســر برجام باالخره دونالد ترامپ 
در یک ســخنرانی اعالم کرد، از برجام خارج 
می شــود. هر چند برجام قــراردادی بود که 
بین هفت کشور منعقد شده بود و یک توافق 
دوطرفه نبود که با خروج یکی از کشــورها از 
ایــن قرارداد به کلی از بین بــرود؛ اما خروج 
آمریکا از برجام در واقع ادامه آن را در هاله ای 

از ابهام قرار داد. 

ژست همراهی اروپا با برجام
پس از خروج ترامپ از برجام سردمداران 
اروپایــی تــالش کردند مخالفت خــود را با 
این تصمیــم و همراهی با برجام اعالم کنند. 
نخســت وزیر انگلیس اعالم کرد: »سه کشور 
انگلیس، فرانســه و آلمان به توافق هسته  ای 
متعهــد خواهند بــود.« ترزا مــی افزود: »به 
همه کشــورهای جهان یادآور می شــوم که 
برجام، پشــتوانه  ای حقوقی بــه نام قطعنامه 
2231 شــورای امنیت ســازمان ملل دارد و 
مفــاد آن کماکان برای جهانیــان الزم االجرا 
است.« وزارت خارجه آلمان هم طی بیانیه ای 
اعالم کرد، بــا برجام، جهــان امن تر از قبل 
شــده و اروپا به همین دلیل، برای حفظ آن 
»ســخت تالش خواهد کرد.« رئیس جمهور 
فرانســه نیز از تصمیــم رئیس جمهور آمریکا 
برای خروج از توافق هســته ای ابراز تأســف 
کــرد و در نهایت فدریکا موگرینی، مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا در واکنش 
بــه خروج ترامــپ از برجام گفــت: »اروپا از 
تحریم هــای ضد ایرانی آمریکا نگران اســت؛ 
به برجــام پایبندیم.« موگرینــی در واکنش 
به ســخنان ترامپ گفت: »اجازه ندهید هیچ 
 کســی برجام را از بین ببرد. ما در کنار ایران

هستیم.«
هر چند واکنش ســردمداران اروپایی به 
خروج ترامپ از برجام یک واکنش انتقادی بود؛ 
اما در واقع نباید انتظار داشــت این واکنش ها 
به جایی ختم بشود که اروپایی ها بزرگ ترین 
شــریک و هم پیمان خود، یعنی آمریکا را رها 
کرده و به ایران بپیوندند. از ســویی، توجه به 
این نکته ضروری اســت که دونالد ترامپ در 
ســخنرانی خود برای اعالم خــروج از برجام 
گفــت: »من اعــالم می کنم ایــاالت متحده 
آمریکا از برجام خارج می شود و طی چند روز 
آینده با صدور یک فرمان اجرایی، شدیدترین 
تحریم های هسته ای و اقتصادی را علیه ایران باز 
می گردانم. هر کشوری که به ایران کمک کند 
نیز می تواند تحت تحریم های ایران قرار گیرد.«

مهلت چند هفته ای دولت
آقای روحانی، رئیس جمهور هم بالفاصله 
پس از ســخنرانی ترامپ در نطق تلویزیونی 
خاطر نشــان کرد، حاال کــه آمریکا از برجام 
خارج شده، دولت او به دنبال حفظ برجام به 
کمک دولت های اروپایی، روسیه و چین است. 
آقای روحانی در همین ســخنرانی به فرصت 
چند هفته ای اشاره کرد که قرار است طی آن 
در صورت همکاری طرف های اروپایی، ایران 

همچنان در برجام بماند.

تأکید رهبری بر تضمین اروپایی ها
صبــح روز بعد، رهبــر معظم انقالب در 
دانشگاه فرهنگیان با اشاره به بدعهدی آمریکا 
در عمل به تعهداتــش فرمودند: »حاال گفته 
می شــود که برجام را می خواهیم با این سه 
کشــور اروپایی ادامه بدهیم؛ من به این ســه 
کشور هم اعتماد ندارم. من می گویم به اینها 
هم اعتماد نکنیــد؛ ]اگر[ می خواهید قرارداد 
بگذارید، تضمین به دســت بیاورید ـ تضمین 
واقعی، تضمین عملی ـ َوااّل فردا اینها هم همان 

کاری را خواهند کرد که آمریکا کرد.«

اروپا تضمین نکرد
اما پس از این ماجــرا وزیر امور خارجه 
به دنبــال صحبت دربــاره آینــده برجام و 
امکان سنجی تداوم آن به چند کشور می رود. 
ظریف شــروع به سفر می کند تا با طرف های 
قرارداد برجام مذاکره ای دوباره داشته باشد و 
بتواند تضمین ادامه برجام را از آنها اخذ کند. 
ابتدا به چین و روســیه سفر کرده و با وزرای 
خارجــه آنها صحبت  می کنــد؛ اما مهم ترین 
بخش این سفر حضور او در مقر اتحادیه اروپا 
و مالقــات با وزرای خارجی آلمان، فرانســه، 
انگلیس و همچنین خانم موگرینی، مســئول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپاست.
ظریــف این بار بــدون لبخند و پیش از 

شروع نشســت به طرف های مذاکره هشدار 
می دهد: »زمــان زیادی برای دســتیابی به 
مکانیــزم تضمین های الزم برای حفظ منافع 
ایران در صورت ماندن در برجام وجود ندارد. 
مــا امروز می خواهیم ببینیــم که آیا اعضای 
باقی مانده برجام آمــاده ارائه منافع اقتصادی 

برجام هستند یا نه.«
نشســت حدود یک ســاعت  ونیم طول 
می کشــد و ماحصل آن گویا آن چیزی است 
که رئیس دســتگاه دیپلماســی کشورمان را 
راضی کرده است. بیانیه ای که قرار است مفاد 
آن را »فدریکا موگرینی« قرائت کند، بندهای 
گوناگونــی دارد که اهم آن عبارت اســت از: 
»حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران، تأکید 
بــر تعامالت مؤثر بانکی با ایران، تداوم فروش 
نفت و گاز ایران، سرمایه گذاری بیشتر در ایران، 

حمایــت از فعاالن اقتصادی اروپا که در ایران 
مشغول هستند و ایجاد فضای اطمینان بخش 
حقوقی برای آنهــا«؛ پس از آن ظریف اعالم 
می کند که قرار است گفت وگوهای کارشناسی 
از هفته های آینده آغاز شــود و نتیجه آن به 

سمع وزرای خارجه چهار کشور برسد.
محمدجواد ظریف گویا با دســت پر به 
تهــران باز می گــردد و آن چیزی که در نظر 
داشــته، به دســت آورده اســت؛ اما آیا این 
آن چیزی اســت که رهبــر معظم انقالب در 
صحبت های  خود در دانشگاه فرهنگیان از دولت 
خواسته بودند؟ ایشــان از دولت می خواهند 
تضمیــن عملی و واقعی از دولت های اروپایی 
بگیــرد؛ اما هیــچ ســازوکاری در این بیانیه 
وجود ندارد کــه منافع ایران را به طور کامل 

تضمین کند.

نشانه های پا پس کشیدن اروپا
یکی از مســائلی که هم برای ایران و هم 
برای کشورهای اروپایی بسیار مهم است، نوع 
برخــورد تحریم های جدید آمریکا علیه ایران 
با ســرمایه گذاری هایی است که شرکت های 
بزرگ این کشورها پس از برجام انجام داده اند. 
هر چند دولت فرانسه ابتدا اعالم کرده بود، از 
سرمایه گذارانش در ایران حمایت و دفاع خواهد 
کرد تا استثناهایی برای این شرکت ها از دولت 
ترامپ دریافت کند؛ اما مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه اعالم می کند قرار نیست بر سر ایران 

با آمریکا جنگ تجاری راه بیندازد.
در واقع، اروپا بر سر یک دوراهی بین ایران 
و آمریکا مانده و فهمیدن اینکه در نهایت کدام 
یک را انتخاب خواهد کرد، کار خیلی دشواری 
نیست و با یک حســاب سرانگشتی می توان 
متوجه این موضوع شد. حجم معامالت دوطرفه 
آلمان، فرانسه و انگلیس با آمریکا 379 میلیارد 
دالر است؛ در حالی که این عدد درباره ایران 
از 5/9 میلیارد تجاوز نمی کند و این به معنای 
آن است که تجارت با ایران کمتر از دو درصد 
تجارت با آمریکاســت. از سوی دیگر، آمریکا 
صاحــب امتیاز چاپ دالر در جهان اســت و 
این صاحب امتیازی اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا 
دولت آمریکا هر شرکت یا بانکی را که بخواهد، 
می تواند از چرخه دالر خارج کند و بازگشت به 
این چرخه مستلزم تحمل جریمه های هنگفتي 

اســت که تجارت با ایران و سود حاصل از آن 
نمی تواند کفــاف این جریمه را بدهد. این در 
حالی است که دولت های اروپایی نیز در مقابل 
این جریمه بانک های شان نمی توانند کمکی به 

آنها کنند.
بنابراین، اروپایی ها برای حفظ برجام و از 
بین نرفتن قراردادی که روزی پای آن را امضا 
کرده اند، اگر بخواهنــد هم نمی توانند کاری 
بکنند. به این معنا که حتی اگر اروپا تضمین 
بدهد در برجام خواهد ماند، چندان نمی توان 
به این تضمین دل بست و امیدوار بود که هر 

آنچه می گوید انجام می دهد.

تکرار یک تجربه تلخ
البته نباید فراموش کنیم ســه کشــور 
انگلیس، آلمان و فرانســه همان سه کشوری 
هستند که در سال 1383 قرارداد سعدآباد را 
به ملت ایران تحمیل کردند. کشورهای موسوم 
به تروئیکای اروپا که طی این قرارداد توانسته 
بودند از هر گونه فعالیت هسته ای ایران حتی 
در سطح آزمایشگاهی جلوگیری کنند و قرار 
بود به ازای آن از رفتن پرونده ایران به شورای 
امنیت جلوگیری کنند؛ اما عماًل چنین اتفاقی 
نیفتاد و حسن روحانی به عنوان دبیر شورای 
عالی امنیت ملــی در آن زمان در نامه ای به 
محمد البرادعی نوشت: »متأسفانه، در مقابل 
اگر نگوییم هیچ، ایران مابه ازای بسیار اندکی 
دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادســاز خود 
را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول های 
انجام نشده و درخواســت های بیشتر روبه رو 

شد.«
اروپــا چنین تضمینی نــداده و نخواهد 
داد؛ در واقع آنها به دنبال یک سازوکار قانونی 
هســتند که بتوانند شــرکت های خود را از 
تحریم های آمریکا مستثنی کنند و البته این در 
صورتی امکان پذیر است که ترامپ این استثنا 

را برای شرکت های مزبور بپذیرد. 
هــر چند اگر چنیــن اتفاقی هم بیفتد، 
این ایران اســت که نتوانسته هیچ استفاده ای 
از برجــام ببرد. به این معنا که در حال حاضر 
تحریم هایی که به واســطه برجام تعلیق شده 
بودند، با شــدت بیش از پیش باز می گردند و 
ایران تنها به بهای همکاری با چند شــرکت 
اروپایی حق نخواهد داشــت هر گونه فعالیت 
هســته ای را که در برجام از آن منع شــده، 
دوبــاره راه اندازی کند. بعید نیســت اروپا و 
آمریــکا با ایفای  نقش پلیــس خوب و بد به 
 دنبال چنین ســناریویی بــرای آینده برجام

 باشند.
اما با نگاهی به پیشینه تاریخی کشورهای 
اروپایی درباره ایــران و همچنین با توجه به 
اظهارنظرهــای برخی مقامات این کشــورها 
دربــاره مذاکرات جدیــد با ایــران، به نظر 
می رســد این ســه کشــور اروپایی به دنبال 
دریافت امتیازات جدیــد از ایران برای حفظ 
برجام هســتند و بهــای همراهــی خود را 
کشاندن کشورمان به پای میز مذاکره درباره 
 توانمندی موشکی، مسائل منطقه ای و... قرار

 داده اند.

 گزارش خبری- تحلیلی صبح صادق از فرآیند همراهی اروپا با ایران در موضوع برجام

تکرار یک تجربه تلخ!

برجام و چرایی ورود و خروج آمریکا



  حسین عبداللهی فر/ هم صدایی از سوی جریان ها و احزاب سیاسی مختلف در برابر برخی 
پدیده های مهم به ویژه موضوعاتی که پای دشمنان انقالب اسالمی در میان است، امری پسندیده و 
ضروری است؛ چراکه هم جلوی سوءاستفاده بیگانگان را می گیرد و هم تصمیم گیری قاطع و سریع را 
آسان می کند. اما آنچه در جریان خروج آمریکا از برجام رخ داد، نشان داد که مقصود برخی از هم صدا 
شــدن در برابر دیگران، تک صدایی و همراهی با مواضع آنان اســت. از منظر آنها هم صدایی تأیید یا 
سکوت مطلق است. مؤید این ادعا برخورد و واکنش های تندی بود که از سوی برخی از شخصیت های 
سیاسی، دولتمردان و رسانه های وابسته به جریان حاکم نسبت به بیانیه رسمی خبرگان صورت گرفت. 
صرف نظر از جایگاه مجلس خبرگان رهبری و لزوم رعایت شأن آن و بدون توجه به فرمان رهبر معظم 
انقالب اســالمی به این مجلس در موضوع ضرورت مطالبه گری از مســئوالن، شوربختانه باید گفت؛ 
اظهارنظرهایی مبنی بر تهدید خبرگان از سوی برخی دولتمردان، تنزل بیانیه ای رسمی یک نهاد بلندپایه 

به مواضع شــخصی یک نفر با 
برجسته سازی تیترهایی چون؛ 
»به کام جنتی، به نام خبرگان« 
و... نشان دهنده بی صبری یک 
جریان سیاسی به ویژه جریان 
حاکم در برابر حتی یک مورد 

نقد رسمی است. 
با این گونــه برخوردها و 
مواضــع تند در برابــر بیانیه 
رســمی یک نهاد حاکمیتی، 
تکلیف دیگــران برای هرگونه 

نقد و انتقاد روشــن می شــود و همگان مقصود از هم صدایی را با همــه مضامین و مفهوم آن درك 
می کنند. این در حالی است که هم صدایی الزاماتی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1ـ سعه صدر در برابر انتقاد
از ابتدای ورود دولت فعلی به پرونده هسته ای و وعده های بسیاری که نسبت به رفع تحریم ها به 
مردم داده شد، برخی از احزاب و شخصیت های سیاسی نگاه دیگری داشته و خوش بینی جریان حاکم 
را نداشتند، اما نه تنها انتقاد آنها مورد توجه قرار نگرفت؛ بلکه با عنوان هایی چون؛ بی سواد، بی شناسنامه 
و... مواجه شدند. با خروج آمریکا از برجام و اعتراف دولت به تأثیر نداشتن برجام بر اقتصاد کشور، باز 
هم این منتقدان بودند که باید طرد شوند. این در حالی است که اگر دولت صدای منتقدان را می شنید، 

یا حداقل با سعه صدر با آنها برخورد می کرد، هم صدایی آنها نیز در اوضاع فعلی مورد انتظار بود.  
2ـ رعایت انصاف در نقد و برخورد با آن

نقد منصفانه از ســوی منتقدان امری ضروری برای اســتماع نقطه نظرات شان است، اما اگر در 
برابر انتقاد هم انصاف رعایت نشود و هر انتقادی با سرکوب مواجه شود، انتظار هم صدایی در شرایط 
مقتضی هم بجا نخواهد بود. متأســفانه آنچه از ســوی مدعیان نقدپذیری مشاهده می شود، نداشتن 
تحمل در برابر هرگونه نقد و انتقاد است و این امر به طور طبیعی مانع همراهی جریان های مخالف و 

هم صدایی رقبای سیاسی می شود.  
3ـ پرهیز از خودمحوری و حق دانستن خود

یکی از آفت های هم صدایی و همراهی جریان های مخالف و منتقد با دولت این است که جریان 
حاکم همه مواضع و رفتارهای خود را درست و خالی از اشکال دانسته و دچار خودمحوری شود. در 
شرایطی که دولت خود را حق و دیگران را باطل تصور کند بدیهی است که نظرات و انتقادات آنها را 
برنخواهد تابید. چنین دولتی نباید انتظار داشته باشد دیگر احزاب سیاسی با او همراه و هم صدا باشند. 

4ـ پذیرش اشتباه و عذرخواهی پیشدستانه
آنچه هم صدایی همه جریان های سیاسی را تسهیل می کند این است که جریان حاکم و دولتمردان 
اشتباهات و خطاهای محاسباتی خود را پذیرا باشند. وقتی دولتمردی بر اشتباه خود اعتراف می کند، 
نه تنها از ارزش کار و تالش خود نمی کاهد و نه تنها موافقانش را آزرده خاطر نمی کند؛ بلکه منتقدانش 

را تأیید و آنها را ناگزیر به همراهی می کند.   
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اخبار

   حســن خدادی/ یکــی از دغدغه های امــام خامنه ای کــه همواره در 
سخنرانی های مختلف به ویژه در چند سال اخیر بر آن تأکید کرده اند، موضوع »علوم 
اسالمی« و مشکالت آن است. ایشان بارها درباره وضع موجود این علوم گله داشته اند. 
معظم له در دیدار شــرکت کنندگان در کنگره »نقش شیعه در پیدایش و گسترش 
علوم اسالمی« در همین باره فرمودند: »یکی از مواردی که اسالم می تواند در مسائل 
مختلف بشری »حرف نو« داشته باشد، در زمینه  مسائل فقهی است که باید در این 
زمینه کار بیشتر و جدی تری انجام شود... غربی ها، فلسفه  خود را تا عرصه های مختلف 
مسائل سیاسی و اجتماعی امتداد داده اند و ما نیز باید چنین کاری را انجام دهیم؛ زیرا 
فلسفه  اسالمی، قوی تر، ریشه دارتر و مستحکم تر از فلسفه  غربی است.«)1397/2/22(

علوم غربي، محصول و مولود »مدرنیته« هســتند و به همین ســبب، »علوم 
مدرن« خوانده مي شــوند و مدرنیته نیز یا دین را »نفي« مي کند، یا آن را از جنس 
»معارف نامعتبر« مي داند و در »حوزه خصوصي« افراد، محصور مي سازد. در جهان 
مدرن، »علم« جایگزین »دین« شده و بر جایگاه تدبیر حیات انسان تکیه زده است. 
کشوری که داعیه تمدن سازی دارد ضمن اینکه از دستاوردهای علمی دیگران 
بهره می برد، خود نیز باید به خالقیت، نوآوری و تولیدات علمی جدید همت گمارد و 
راهبرد تشکیل جبهه فرهنگی تولید علم را وجهه همت خود در تمامی عرصه ها قرار 
دهد؛ از این رو رهبر معظم انقالب از دهه 70 آغازگر گفتمان جدیدی در عرصه علم 
و فرهنگ کشور بودند که از آن با عناوینی چون جنبش نرم افزاری نهضت تولید علم 
و آزاداندیشــی یاد می شود. ایشان معتقدند حرکت عظیم انقالب اسالمی که منادی 
نظام ســازی، دولت سازی و تمدن سازی با مبانی، اصول و ارزش های جدید است که 
نه با غرب و نه با شــرق همخوانی دارد، شایســته اســت که مقلد نباشد و بتواند در 
حوزه های مختلف و ابعاد گوناگونی که برای اداره یک جامعه و یک کشــور به نحو 
علمی الزم اســت، به نوآوری و نواندیشی بپردازد. از این رو ما باید ضمن اجتهاد در 

همه عرصه های علوم از تقلید و ترجمه صرف دوری کنیم.
البته، ما منابع کافی اســالمی در اختیار داریم، ولی فرآیند استخراج محتوا از 
منابع نداریم. در واقع، نرم افزار کارآمدی برای تغییر و بومی سازی در اختیار نداریم. 
اگرچه تاکنون تالش هایی هم در زمینه علوم اســالمی صورت گرفته اســت، اما به 
دلیل تشکیل نشدن جبهه  فرهنگی، نبوِد نقشه راه، نبوِد روِش اجرایی مدون و نبوِد 
وحدت رویه بین متولیان امر، بیشتر تالش ها به دلیل همین مسائل و جزیره ای بودن 
 فعالیت ها به سرانجام نرسیده است. در این زمینه سه رویکرد درباره علوم اسالمی داریم:

1ـ اول، رویکرد مســئله محور است، یعنی نگاه تهذیبی به علم. این رویکرد، به علم 
دینی معتقد است؛ ولی برای دستیابی به آن به شکل مسئله محور عمل می کند. این 
رویکرد به لحاظ اینکه تهذیب علم را در الیه های رویین دنبال می کند به نتایج جدی 
دســت نیافته است.  2ـ دوم، رویکرد فلسفی به اصالح مبانی علوم است. می گویند 
اصالح علوم فعلی را باید از الیه های زیرین انجام داد، مهم ترین انتقادی که می شود 
این است که این رویکرد به تولید علم فلسفی منجر می شود، نه علم دینی. 3ـ رویکرد 
سوم این است که باید روش تحقیق دینی و شیوه تعقل، تفکر و تجربه را ایجاد کنیم. 
همچنین تولید روش ها و نرم افزارهای تعقل اســت که آن روش تحقیق را به دست 
می دهد. توضیح اینکه؛ تولید علوم اســالمی نیازمند داشتن یک نظام و روش است: 
نظام علوم اسالمی یا روش شناسی اجتهادی. ما الزاماً برای تولید باید روش و نرم افزار 
داشته باشیم و این روش را هم خودمان باید تولید کنیم و سپس روش تولیدشده را 
در قالب فرایندها و روش های اجرایی مثِل روش اجرایی نقد و ارزیابی، روش اجرایی 
ایده پردازی و نظریه ســازی؛ روش اجرایی استخراج منابع و تولید محتوای اسالمی، 
روش اجرایی جذب اســتادان و... به کار بگیریم؛ باید توجه داشته باشیم که نباید از 
روش های غربی استفاده کنیم، همان گونه که در تهیه نقشه، الگوهای غربی را کنار 

گذاشتیم، اینجا هم باید همین کار را بکنیم.

ضرورت تشکیل جبهه فرهنگی برای تولید علوم اسالمی

دیدگاهرهیافت

»شــاهد خاقان عباســی« نخست وزیر پاکستان  در نشست سازمان کنفرانس اسالمی در ترکیه، با محکومیت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و طرح 
این موضوع که باید جنایات صهیونیست ها علیه مردم غزه پایان یابد، گفت: برای حمایت از مردم فلسطین باید با یکدیگر متحد شده و خواهان تحقیقات شفاف 

سازمان ملل متحد درباره جنایات رژیم صهیونیستی شویم.

 برای فلسطین
 متحد می شویم

 ناطق هم »برجام روحانی« را به گردن رهبری انداخت
حجت االســالم ناطق نوری 
گفته است: »نباید از این موضوع 
غافل شویم که مذاکره و پذیرفتن 
تصمیم گیری  حاصــل  برجــام 
نظام  کلیدی  نهادهای  مجموعه 
همچون دولت، مجلس، شورای 
عالی امنیت ملی و با نظر مساعد 
رهبر معظم انقالب بوده است.«  
وی افزوده اســت: »رهبر معظم 
انقالب ضمن اعالن بی اعتمادی 

به آمریکا، کلیات برجام را تأیید کردند که بدون اذن ایشــان، برجام از ســوی ایران قابل پذیرش 
نبود. ایشــان مکرر تیم مذاکره کننده را تأیید و حمایت کردند، ضمن اینکه پیش بینی بدعهدی و 
خروج آمریکا را هم کرده بودند!« ماجرای انداختن برجام به گردن رهبری نظام پس از شکست آن! 
موضوعی است که تحلیلگران پیش از انعقاد برجام پیش بینی می کردند. در همین راستا و پس از 
خروج آمریکا از برجام طی هفته های اخیر که درآمدی بر اعالم »شکست رسمی برجام« به  شمار 
می رود، شماری از اصالح طلبان به صحنه آمده و رهبری نظام را مقّصر برجام روحانی جلوه داده اند. 
با استدالل آقایان، حکماً امام راحل نیز موافق تمام کارهای خالف بنی صدر و تصمیمات خطرناك 
او )نظیر تصمیماتی که برای جبهه ها می گرفت( بوده اند! اما همگی شاهد و ناظر بودیم که آن یار 
سفر کرده گفت حتی به بنی صدر رأی هم نداده است و همه دانستند آن حمایت ها نه حمایت از 

کارهای غلط بنی  صدر، که حمایت از رأی مردم بود.

توافقات پشت  پرده با تلگرام
بــه تازگــی آقــای میثــم 
پیام رســان  مدیر  ســیدصالحی، 
ســروش اعالم کــرد، دولت اگر 
همان حمایتی را که از تلگرام کرد، 
از پیام رسان های داخلی انجام دهد، 
وضعیت آنها بهتر می شود. پیش از 
آن  هــم آقای عزت اهلل ضرغامی از 
اعضای شورای عالی فضای مجازی 
گفته بود، رئیس جمهوری عالقه مند 
است که با صدای بلند بگوید دولت 

مزاحم هیچ پیام رسان خارجی نیست. قبول! ولی اگر آن جوان روسی به تعهدات خود در مقابل جمهوری 
اسالمی ایران عمل نکرد و عماًل مردم را تحقیر کرد و از دوپینگ فنی و سیاسی ما نهایت سوءاستفاده را 
کرد، رئیس جمهوری برای حفظ استقالل کشور می تواند سکوت کند؟ اگر محرمانه نداریم، بهتر است متن 
توافقات دولت با پیام رسان تلگرام برای اطالع عموم منتشر شود. 6  اردیبهشت  97 وزارت ارتباطات اعالم 
کرد مجوز استقرار CDN های تلگرام در ایران لغو شده است. آقای حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری 
در توئیتر نوشــت: »مجوز استقرار ســرورهای شبکه توزیع محتوای پیام رسان تلگرام )CDN( در ایران 
لغو شده است و ترافیک این پیام رسان تنها از طریق ارتباطات بین المللی کشور راه یابی خواهد شد. این 
تسهیالت حاصل یک توافق مشروط بود، حاال که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است، دلیلی 
برای ادامه آن باقی نمی ماند.«  کدام توافق؟ کسی نمی داند؛ چراکه به  مثابه دیگر قراردادهای محرمانه 

دولت، این نکته نیز شفاف نشده و آشنا خواسته یا ناخواسته گاف بزرگی داده است.

  عزیز غضنفری/ یکی از مسائلی که این روزها ممکن است عده ای مطرح کنند، این است که 
موضوع هایی، مانند مصلحت و امنیت نظام که مســئوالن کشور بر آن تأکید می کنند، گاهی در نقش 
موانع اساسی برای اجرای عدالت ظاهر می شوند. در واقع، از منظر این گروه و نحله فکری، حفظ مصالح و 
امنیت کشور اجازه تحقق عدالت را سلب کرده است؛ زیرا این موضوعات دستمایه ای شده است تا مدیران 
نظام سیاسی در شرایط خاص، بین اجرای عدالت با لحاظ مصلحت و امنیت کشور، دومی را برگزینند.
واقعیت آن است که در این زمینه بحث های ارائه شده در فقه سیاسی شیعه هم بسیار گسترده، 
عمیق و تخصصی اســت؛ از این رو به طور طبیعی فرصــت پرداختن به همه ابعاد آن در اینجا وجود 
ندارد؛ اما به قدر ضرورت و فرصت برخی محورهای اساسی این شبهه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
مصلحت در بیشتر نظام های سیاسی اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد؛ این اهمیت در نظام حکومت 
اســالمی دوچندان است؛ زیرا حکومت اسالمی متضمن احکام ثابت و متغیری است که با حفظ ثبات 
دین، خود را مسئول حل بحران 
در زمان های گوناگون می داند. 
مســئله اساســی در اینجا آن 
اســت که آیا حکومت اسالمی 
و نظــام سیاســی و اجتماعی 
مبتنی بر والیت فقیه با توجه 
به احکام ثابت و جاویدانش، به 
مصالح عمومــی و متغیرهای 
اجتماعی توجه دارد؟ واقعیت 
آن است که فقه سیاسی شیعه 
که سال های زیادی را خارج از 
عرصه اجتماعــی و چارچوب 
حکومتی مشــروع گذرانده اســت، همواره در معرض اتهاماتی با عنوان ناسازگاری با نیازها و اقتضائات 
زمان بوده است؛ به این معنا که شیعه در حوزه اداره جامعه به الزامات و شرایط زمانه و روزگار بی تفاوت 
اســت یا آنکه برنامه ای ندارد؛ از این رو مصلحت با درك این ســؤال در فقه شیعه و حکومت اسالمی 
مورد توجه خاص واقع شده است. در این باره باید گفت، برخالف نگاه اشتباه و ناصحیحی که مصلحت 
را ابداع و محصول جمهوری اسالمی می دانند، مصلحت را »شیخ مفید« در فقه امامیه پي نهاد، شهید 
اّول با بررســي آن در قواعد فقهي به آن تعمیم بخشــید و آن را روشــمند کرد. صاحب »جواهر« نیز 
رابطــة والیــت فقیه و مصلحت را نمایاند و حضرت امام)ره( آن را در طرحي جامع در انداخت و آن را 
به صورت یک نظریه و ســاخت سیاســی درآورد. از نگاه امام)ره(، مصلحت به معناي منافعي است که 
به جامعه باز مي گردد و قلمرو وسیعي دارد؛ به گونه اي که منافع دنیوي، اخروي، فرهنگي، اقتصادي، 
سیاسي و... را در بر مي گیرد. مصلحت به این معنا از مهم ترین ضوابط احکام حکومتي است و رهبران 
جامعه باید در تصمیم گیري هاي خود به آن توجه کنند. هر گاه مصلحت ها با هم متزاحم شوند یا حکم 
حکومتي دربردارندة مصلحت با احکام شرعي ناسازگار باشد، باید »مصلحت یا حکم مهم« را در مواجهه 
با »حکم و مصلحت اهم« قرباني کرد. امام راحل راهبردهاي اجرایي و آیین نامه این مســئله فقهي را 
به گونه ای جامع ارائه دادند؛ بدین سان که مرجع تشخیص مصلحت و سازوکارهای فقهی و ساختاری 
تشخیص »مهم و اهم« را در جمهوري اسالمي ایران تعیین کرد. این نکات را به این دلیل آوردیم که 
اگر عده ای به ناآگاه یا مغرضانه دوگانه »مصلحت ـ عدالت« را به وجود آوردند، در دام آنان نیفتیم و در 
مقام دفاع از عدالت، این گونه تلقی نشود که نظام اسالمی اهل مصلحت اندیشی نیست! نکته دیگر در 
این زمینه آن است که چنین افرادی که مایلند بین عدالت و مصلحت تزاحم نشان دهند، فهم آنان از 
عدالت بسیار سطحی و تقلیل گرایانه است. این افراد عدالت را صرفاً در حّد عدالت قضایی و برخورد با 
فساد و مفسدان می دانند؛ وااّل اگر عدالت را به معنای وسیع و عمیق آن در نظر می گرفتند، آن هنگام 
پی می بردند بزرگ ترین مصلحت که برای اسالم، عامه و نظام سیاسی منفعت می رساند، اجرای عدالت 
است و از قضا همه هّم و غم والیت و رهبری در نظام اسالمی تالش برای تحقق عدالت به معنای وسیع 

و حقیقی آن در سطح جامعه است.

عدالت در پرتو والیت ـ ۴
 مصلحت، امنیت و عدالت

 یکصد مدیر دو تابعیتی
اسامی 100 مدیر دوتابعیتی به 
منظور بررسی ها و تصمیم گیری های 
الزم در قالب گزارشــی به دادستان 
کل کشور تقدیم شده است که شامل 
مدیران در حــوزه تصمیم گیری و 
تصمیم سازی می شود. نقوی حسینی، 
عضو فراکسیون والیی مجلس در این 
باره اظهار داشــت: »این حساسیت 
هیئت تحقیق و تفحص درباره این 
پیگیری ها فقط به دلیل جلوگیری از 
پروژه نفوذ بود و هیچ موضوع دیگری 

جز این مدنظر قرار نگرفت.«
 چرا به توتال اعتماد کردیم؟

چــرا توتــال قصد خــروج از 
فــاز 11 پارس جنوبــی را دارد؟ با 
نگاهی به ســهامداران این شرکت 
آمریکایی ـ فرانسوی می توان فهمید 
که حدود یک  سوم توتال )حدود 30 
درصد(، متعلق به آمریکایی هاست. 
بانک هــای آمریکایی در 90 درصد 
فاینانس های توتال حضور مؤثر دارند 
و در صورتی که از دستورات دولت 
آمریکا سرپیچی کنند، بدون شک از 
فاینانس های دالری دولت آمریکا نیز 
محروم خواهند شد. برخی بررسی ها 
نشــان می دهد، ارزش دارایی توتال 
در آمریکا 10 میلیارد دالر اســت. 
بنابراین با چنین اعدادی نباید توقع 
داشت توتال از دستورات آمریکایی ها 
ســرپیچی کند. آیا وزیر نفت از این 
اعداد خبر نداشت که توسعه فاز 11 
پارس جنوبی را به این شرکت داد؟
ادامه برجام، بدون مشورت

مجتبی ذوالنور، رئیس کمیته 
هسته ای مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه ادامه دادن برجام خالف 
قانون اســت، گفت: »بعضی افراد از 
اینکه رهبری اصل مذاکرات برجام 
را پذیرفته، سوء اســتفاده می کنند. 
رهبــری را در مقابل عمــل انجام 
شده قرار دادند. هیچ مشورتی قبل 
از ادامه برجام با کشــورهای دیگر 
با رهبــری صورت نگرفــت. اینکه 
می گویند رهبری موافق برجام است، 
بیان کننده این است که رهبری باید 
به روحانی بگویــد بیخود کرده ای 
ادامــه برجام را پذیرفتی یا حال که 
این مسیر را می روی، از کشورهای 
حاضر در برجام تضمین بگیر؛ چرا که 
روحانی بالفاصله پس از صحبت های 
ترامپ، سخنرانی و اعالم کرد ایران 

در برجام باقی می ماند.«
حق قابل گفت وگو نیست

ســعید جلیلی با ذکر خاطره ای 
نوشت: »سال ها قبل وقتی معاون اروپا 
و آمریکایــی وزارت خارجــه بودم، با 
همتای فرانسوی ام دیداری داشتم. در 
آن زمان برای ساختمان سفارت فرانسه 
در تهران مشکلی پیش آمده بود و من 
گفتم کمیته ای تشکیل شود تا مشکل 
را بررســی کنیم. دیپلمات  فرانسوی 
خیلی ناراحت شــد و گفت اصاًل چرا 
کمیته تشکیل می دهید؟ من مجدداً 
گفتم کمیته ای تشــکیل شود تا این 
مشکل را بررسی کند، اما او قبول نکرد 
و گفت این موضوع جزء حقوق ماست 
و حق قابل گفت وگو نیست. بالفاصله 
به او گفتم اتفاقاً من هم می خواســتم 
بــه همین جا برســید! اگر حق قابل 
گفت وگو نیست، چرا می خواهید این 
همه درباره حق مســلم ایران درباره 

انرژی هسته ای مذاکره کنید؟«
واکنش به پیروزی  حزب اهلل

یــک هفتــه پــس از پیروزی 
انتخابات  در  حزب اهلل  شــگفت انگیز 
لبنــان، آمریکا و چند کشــور عرب 
منطقــه خلیج فارس در یــک اقدام 
انفعالی، رهبران حــزب اهلل لبنان، از 
جمله سیدحسن نصراهلل و نعیم قاسم، 
معاون وی را تحریــم کردند. وزارت 
دارایی آمریکا درباره این اقدام گفت: 
»تحریم رهبران ارشد حزب اهلل اقدامی 
چشمگیر برای اخالل در کار یک گروه 
تروریستی مورد حمایت ایران است! 
این تحریم هــا در پی تصمیم ترامپ 
برای خروج از برجام، وضع شده است.«

مرغ همسایه!
ارتباطات  وزیر  آذری جهرمی، 
از اینســتاگرام دفاع کرد و به کنایه 
از احتمال فیلتر شــده آن سخن به 
میان آورد. وی در مطلبی نوشــت: 
»به تازگی دیدم آقای رشــید پور در 
تلویزیون در برنامه حاال خورشــید، 
اینســتاگرام را تبلیــغ می کند. به 
دوســتان گفتم به ایشــان بگویید 
انقدر تبلیغ اینســتاگرام نکن، اینم 
می بندند.« حمایــت آقای جهرمی 
از یک پیام رســان خارجی در حالی 
اســت که وی هیچ گونه حمایتی از 
پیام رسان های داخلی در هفته های 

اخیر به عمل نیاورده است.

روی خط خبر

هم صدایی جریان های سیاسی و الزامات آن

عکس خبر

حجاب محدودیت نیست، کمال است

مردم بنگالدش جلوتر از اعراب خلیج فارس در دفاع از قدس تلگرام در حال سقوط است، اگر دولت بگذارد!

درس انسانیت به سلبریتی های ایرانیعاقبت پهن کردن فرش قرمز زیر پای مدیر توتال چه شد؟!

 مقاومت در فلسطین ادامه  داردبزرگ ترین سفره افطاری جهان در مشهد مقدس

نکته گرام

صدا و تصویر افشار با  خاطرات دفاع مقدس گره خورده است



فلسطین  زارعی/  سعداهلل   
در هفته های اخیر شــاهد دو رویداد 
بــود؛ تأســیس ســفارت آمریکا در 
بیت المقــدس و انتفاضه های مردمی 
در منطقه غزه. تأسیس سفارت آمریکا 
مصوبه ای بود که از ســال 1374 در 
دستور کار رؤسای جمهور آمریکا قرار 
گرفتــه و هر یک از رؤســای جمهور 
پیشــین با این اســتدالل که زمینه 
اجرای آن فراهم نیست، از اجرای آن 

طفره رفته  بودند.

اشتباه راهبردی
 ترامپ 

1396 آذر   15 ترامــپ   امــا 
)5 دسامبر 2017( طی حکمی غیر 
منتظره قدس را بــه پایتختی رژیم 
صهیونیستی معرفی کرد و در سخنانی 
پس از امضای حکــم، گفت: »اعالم 
اســرائیل  پایتختی  به  بیت المقدس 
اقدامی است که باید پیش از اینها برای 
پیشــبرد صلح و دستیابی به صلحی 
ماندگار صورت می گرفت... ما در کنگره 
قرار شد که اورشلیم )بیت المقدس( را 
به پایتختی اســرائیل به رســمیت 
بشناســیم، اما همه رؤســای جمهور 
آمریــکا آن را به تعویــق انداختند، 
ولــی اکنون زمان آن رســیده که به  
طور رســمی اورشلیم را به پایتختی 
اســرائیل به رسمیت بشناسیم... من 
از وزارت خارجه آمریکا خواســته ام 
که برای اجرای قانونی که 20 ســال 
اجرا نشــده است، به ســرعت برنامه 
انتقال ســفارت مان به بیت المقدس 
را آغاز کند...آشــکارا می گویم انتقال 
ســفارت مان به بیت المقدس مغایر با 
مذاکرات ســازش میان فلسطینی ها 
و طرف های اســرائیلی نیســت. من 
همچنان حداکثر تالش خود را می کنم 
که مذاکرات صلح از سر گرفته شود.«

 اگرچــه ترامــپ پــس از این 
سخنرانی، قانون انتقال سفارت آمریکا 
از تل آویو بــه بیت المقدس )مصوب 
1995( را بــه مدت شــش ماه دیگر 
تعلیق کرد و مدعی شد این شش ماه 
فرصتی برای تحقق این مسئله است 
و قصد پایان انتظار صهیونیست ها را 
دارد. ســرانجام با پایان این شش ماه 
دولت آمریکا در مراسمی نمادین روز 
دوشنبه هفته گذشته، سفارت خود را 
از تل آویو بــه قدس منتقل کرد و به 
همین منظور هیئتی بلندپایه از آمریکا 
با حضور افرادی چون استیو منوچن، 
وزیر خزانه داری، ایوانکا ترامپ و جراد 
کوشنر دختر و داماد ترامپ و نزدیک 
به 300 نفر از نمایندگان کنگره آمریکا 

به قدس اشغالی سفر کردند.
مصادف شــدن مراســم انتقال 
ســفارت آمریکا با یوم النکبه، سالروز 
تشــکیل رژیم جعلی اسرائیل، باعث 
وقوع درگیری های خونینی شــد که 
شهادت بیش از 60 نفر و زخمی شدن 
بیش از 2700 نفر از فلسطینی ها در 
این روز را به دنبال داشــت. برخالف 
تصور رئیس جمهور آمریکا، اقدام وی 
در انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به 
قدس درست زمانی که بیش از گذشته 
زمینه  آن فراهم نبــود،  اتفاق افتاده 
است. با این حال اگر نگاهی به آنچه 
از ســوی دولت آمریکا در روز نکبت 
درمی یابیم  بیندازیم،  گرفت،  صورت 
که دونالــد ترامپ موضوعــی را که 
می توانســت در »وقت خود« شکل 
دهنده به یک روند باشد، عمالً در نطفه 
خفه کرد و باعث شــد نه تنها موجی 
از انتقال سفارتخانه ها به بیت المقدس 
به وقوع نپیوندد؛ بلکه بار دیگر مسئله 
فلسطین که در سایه تروریسم تکفیری 
در منطقه، به حاشیه رفته بود، به صدر 
مسائل جهان اسالم بازگردد و موجی از 
مخالفت با آمریکا در بین افکار عمومی 
و حتی نزدیک ترین کشورهای اروپایی 
به آمریکا،  نظیر انگلیس و فرانسه   شکل 
بگیرد. مشخص است که از این پس 
یک ســفارت در بیت المقدس و یک 

دولت در تل آویو خواهیم دید.
حال این سؤال مطرح است که 
آیا این بود مصوبه ای که رؤسای جمهور 
آمریکا آن را مهم دانســته و به زمانی 

مناسب حواله می دادند؟
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به 
بیت المقدس را برخی کلید یک طرح 
بزرگ  منطقه ای ارزیابی می کنند. اگر 
این واقعیت داشــته باشد، باید گفت 

کلیــد در اینجا کار خــود را نکرده و 
در سوراخ شکسته شده است. برخی 
از تحلیلگران به خصوص تحلیلگران 
عــرب می گویند طرحی تحت عنوان 
»صفقه القرن« وجود دارد که بر اساس 
آن کشــورهای عربستان،  مصر،  رژیم 
صهیونیستی، اردن،  آمریکا و اروپا به 
زایش یک منطقه جدید در »خاورمیانه 
تاریخی« روی خواهند آورد و از این 
طریق روند کنونی و چشم انداز منطقه 
را دستخوش دگرگونی اساسی خواهند 
کرد. براســاس آنچه این تحلیلگران 
گفته انــد، حل وفصل نهایی مســئله 
فلسطین و یهودی کردن کل فلسطین 
در مقدمه و طلیعه این طرح قرار دارد 
و خود یک محک برای امکان اجرایی 
کردن »طرح قرن« می باشد. اگر این 
تعابیر درســت باشند می توان گفت، 
موضوع تا حد زیادی روشن شده است. 
طرح انتقال ســفارت بدون همراهی 
دیگران معنا و مفهومی ندارد؛ چرا که 
رژیم اشغالگر قدس نمی تواند فقط با 
تکیه به سفارت آمریکا مرکزیت را از 
تل آویو به بیت المقدس انتقال دهد. با 
شکست این بخش از طرح، سرنوشت 
بقیــه نیز تــا حد زیادی مشــخص 
می شــود. ذکر این نکته نیز ضروری 
است که در کشــورهای مصر، اردن 
و عربســتان و حتی در میان احزاب 
صهیونیستی هیچ گاه از »صفقه  القرن« 
به منزله یک مولود طبیعی یاد نشده 
اســت و طبعاً اعتماد به اینکه چنین 
پروژه پر حاشــیه ای بــه مرحله اجرا 
درآید، کم است و این در حالی است 
که عده ای از اعراب اساساً از آن به یک 

رویداد نفرت انگیز یاد کرده اند. 
حوادث روزهای منتهی به فعال 
شدن سفارت آمریکا در بیت المقدس، 
در غزه و کرانه باختری نشان داد مردم 
فلسطین در شرایط یک فرد خواب آلود 
قرار ندارند و آمریــکا برای پیگیری 
سیاســت های خود با دشــواری های 

زیادی مواجه است. 

حقیقت
 انتفاضه بازگشت

انتفاضه بازگشــت پــس از آن 
مطرح شــد که دونالــد ترامپ اعالم 
کرد، آمریــکا در 12 ماه می 2018  
)22 اردیبهشــت ماه ( اقدام به انتقال 

سفارت خود خواهد کرد که طرف های 
فلسطینی با هدف ایجاد شرایط جدید 
بــرای مقابله با این طرح دســت به 
»ابتکار عمل«  زدند. ابتکار آنان بر این 
اساس بود که در روز تأسیس سفارت 
آمریکا،  صدای فلســطینی بر صدای 
آمریکایی و صهیونیستی غلبه داشته 
باشــد. این سیاست از آن روی اتخاذ 
شد که انتقال ســفارت یک عالمت 
رمــز و در واقع یک عملیات تهاجمی 
علیه فلسطینی ها و جهان اسالم بود 
و نمی توانســت در خفا و در شرایط 

عادی صورت گیرد؛ از این رو ترامپ در 
بیانیه ای رسمی تصمیم خود را اعالم 
کرد. بر این اساس فلسطینی ها دست 
به کار شدند تا صدای شان را تا آنجا باال 
ببرند که سروصدای تأسیس سفارت 
را بخوابانــد و در واقع طرح آمریکایی  

را ضربه فنی کند. 
قرار رهبران فلسطینی این شد 
کــه در حد فاصل دهــم فروردین تا 
22 اردیبهشت ماه، یعنی طی شش 
هفته هر جمعه دســت به راه پیمایی 
بزنند و آرمان فلســطین را بار دیگر 
بــه عنوان مهم ترین مانع تجاوز رژیم 
صهیونیستی فریاد کنند. این انتفاضه 
نام معنادار »بازگشــت« )العوده( به 
خود گرفت تا مشخص باشد که یک 
اســتراتژی معینی پشت این موضوع 
قرار دارد. در واقع انتفاضه بازگشت به 
یکی از مهم ترین مسائل فلسطینی ها 

اشاره دارد؛ »بازگشت آوارگان«.
بازگشــت حــدود 6 میلیــون 
آواره فلســطینی که برخــی از آنان 
در اردن، برخــی در لبنان، برخی در 
ســوریه و عده ای هم در شهرك های 
داخل سرزمین ها اشغالی،  مستقرند، 
موضوعی اســت که حداقل از ســال 
1948 که رژیم منحوس و اشــغالگر 
قدس پدیــد آمده در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد مطرح بوده است 
و بر این اساس قطعنامه های  متعددی 
شامل قطعنامه 191 صادر شده است. 
در ایــن میــان ســاکنان غزه 
می گوینــد، ما حق داریــم به مراکز 
آبــا ء و اجدادی مــان رفتــه و نیز به 
خویشاوندان خود که ده ها سال است 
از وضــع آنان بی خبریم،  ســر زده و 
بازگردیم و از سوی دیگر همه کسانی 
که از ســرزمین  مادری شان به نقاط 
دیگری منتقل شده اند،  حق بازگشت 
دارند، به خصوص اگر در شرایط عسر 
و حرج باشــند. این موضوعی نیست 

که کسی بتواند با آن مخالفت کند.
هم اینک نزدیک به 4/5 میلیون 
شهروند فلســطینی در اردوگاه های 
اردن سکونت دارند، نزدیک به 300 
هزار نفر در لبنان ساکن می باشند و 
همین حدود هم در ســوریه زندگی 
می کننــد. افزون بر اینها بخشــی از 
آوارگان در درون سرزمین فلسطین 
جابه جا شــده اند، کمــا اینکه گفته 
می شــود دســت کم 300 هزار نفر 
از آوارگان در اردوگاه هــای نوار غزه 

سکونت دارند.

موج انتفاضه بازگشت
 فرو نمی نشیند

تحوالت  عرصــه  در  انتفاضــه 
محسوب  کارآمد  ابزاری  فلســطین، 
می شود و این به خصوص در مواقعی 
که فشارها بر فلسطینی ها برای دست 
کشیدن از آرمان  خود فزونی می گیرد 
و کار دشوار می شود، از تأثیر ویژه ای 

برخوردار است.
منطق فلســطینی در راه اندازی 
»انتفاضه بازگشت« که هم اینک هفت 
هفته از آغاز آن می گذرد، کاماًل  انسانی 
و در عین حال کاماًل  هوشمندانه است. 
بر این اســاس اگرچه فلســطینی ها 
به ســالح های دفاعــی و از جمله به 
موشک های با برد کم و متوسط مجهز 
هستند، اما در طول این هفته ها از آنها 
اســتفاده نکرده و حتی وقتی چهار 
روز پیش مورد حمله سنگین هوایی 
ارتش رژیم اشغالگر واقع شدند، ماشه 
ســالح  های خود را فعال نکردند. در 
این ماجرا اگرچه فلسطینی ها نزدیک 
به 100 شــهید و هزاران مجروح نثار 

کردند و از بعد نظامی،  آسیبی به ارتش 
رژیم صهیونیستی وارد نشد، اما ضربه  
انتفاضه بازگشــت به اقتدار و امنیت 
آنان به گونه ای بود که ارتش احساس 

کرد به تله فلسطینی ها افتاده است.
مقامات فلســطینی کــه ابتدا 
دوره ای شــش هفتــه ای را در حــد 
فاصــل 10 فروردین 97  )30 مارس 
2018 ( تا 22 اردیبهشــت ماه برای 
این انتفاضه معین کرده بودند،  پس از 
اقدامات وحشیانه نظامیان صهیونیست 
در روز 22 اردیبهشت ـ یوم  النکبه ـ که 
به شــهادت حدود 70 نفر فلسطینی 
انجامید،  اعالم کردند که این انتفاضه 
را در جمعه هفته های آینده نیز ادامه 
می دهند، کما اینکه جمع گذشته با 

حرارت زیاد ادامه پیدا کرد. 
در اینجــا رژیم صهیونیســتی 
دو راه پیــش رو دارد؛ یــک راه ادامه 
دادن به کشتار فلسطینی هاست، در 
ایــن صورت نتیجه ایــن خواهد بود 
که ارتــش این رژیم دچار درماندگی 
شده و تحت فشار زیاد قرار می گیرد؛ 
راه دیگر این اســت کــه ارتش رژیم 
صهیونیستی پیش از ارتکاب جنایاتی 
که بــه نتیجه دلخواه آن نرســیده، 
 بــه طور کامل یا تــا حدی در مقابل 
حرکت فلســطینی ها،  انعطاف نشان 
دهد. جلوه هــای این انعطاف ممکن 
است برداشــتن محاصره 11 ساله یا 
امکان ارتبا ط گیری فلســطینی ها با 
خویشــاوندان خود در مناطق متصل 
به غزه و کرانه یا به شکل پایان دادن 
به درگیری های هــر از گاهی ارتش 
اشغالگر قدس علیه فلسطینی ها باشد 
که در این صورت انتفاضه بدون آنکه 
امتیازی بدهد، به نتایج اولیه دســت 
یافتــه و می تواند برای اهداف بلندتر 

تالش کند.
حدود 11 ســال پیشـ  پس از 
جنگ 22 روزه ـ که رژیم اشــغالگر 
قــدس محاصره غزه را شــروع کرد، 
توقع داشت به خلع سالح مقاومت در 
غزه بینجامد. سران این رژیم معتقد 
بودنــد محاصره، حماس و دولت او را 
در شــرایطی قــرار می دهد که برای 
حل مسئله و حفظ دولت خود، سالح 
را زمین بگذارند و به آتش بس دائمی 
با صهیونیست ها تن بدهند. مقامات 
صهیونیســتی در این سال ها منتظر 

بودند مردمــی که در محاصره کامل 
طوالنی مدت قرار گرفته اند، گروه های 
مقاومت را وادار به پذیرش شــرایط 
دشمن کنند. اما برخالف توقع رژیم 
صهیونیستی، جنبش های جهادی و 
گردان های جهادی نــه خود به رها 
کــردن مقاومت مســلحانه در برابر 
اقدامات ارتش دشمن تن دادند و نه 
از سوی مردم مظلوم غزه برای پذیرش 
شرایط رژیم صهیونیستی تحت فشار 

قرار گرفتند.
از آن سو، فلسطینی های ساکن 
غزه که تعدادشــان از دو میلیون نفر 

فراتر مــی رود، به یــک ابتکار عمل 
روی آوردنــد. ابتکار آنان این بود که 
دشــمن را با موضوعی ارزشــمندتر 
و اســتراتژیک تر از رفــع محاصــره 
تحت فشــار قرار دهند. بر این اساس 
»راه پیمایی های بازگشــت« شــکل 
گرفت. راه پیمایی بازگشت با هدف به 
هم زدن توطئه ای موسوم به »معامله 
قرن« که طیفی از کشورهای غربی، 
عربی و رژیم صهیونیســتی را در بر 
می گرفت، دنبال شد و نتایج راهبردی 
بــرای ملت مظلوم فلســطین در بر 

خواهد داشت. 

نتایج راهبردی
 انتفاضه بازگشت

»انتفاضه بازگشــت« در پرونده 
فلســطین دارای نتایجــی راهبردی 
است و این موضوع می تواند یک تحول 
کیفی در »آزادســازی کل سرزمین 
فلســطین« تلقی شود. بر این اساس 
رژیم جعلی اسرائیل اگرچه در سرکوب 
شدید آن چیزی کم نگذاشت، اما خود 
را شکست خورده ارزیابی کرد. این در 
حالی اســت که اقدام فلســطینی ها 
به صورت غیر نظامی دنبال شــده و 
صهیونیســت ها با گلوله های آتشین 
که مستقیماً سروسینه راه پیمایان را 
هدف گرفت،  پاسخ آن را دادند. اعتراف 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به 
اینکه کشتار غیرنظامیان یک باخت 
بــرای مقامات این رژیم بود، نشــان 
می دهــد، »انتفاضه بازگشــت« راه 
ناشناخته ای را مطرح و رژیم تل آویو 
را غافلگیر کرده است. در این خصوص 

نکاتی وجود دارد:
1ـ طرف فلسطینی در انتفاضه 
بازگشت حرف روشنی برای گفتن دارد 
که به سادگی نمی توان با آن مخالفت 
کرد و این ســالح برنده ای به حساب 
می گویند،  فلســطین  مردم  می آید. 
»آوارگان«، یعنــی بیــش از شــش 
میلیون نفر فلسطینی حق بازگشت به 
خانه ها، مزارع و امالك خود را دارند 
و این موضــوع در حد فاصل 21 آذر 
1327 تــا اول دی 1396 بارها مورد 
تأکید مجمع عمومی سازمان بوده و 
در قالب قطعنامه هایی به آن اشــاره 
شده است. منطق حرکت فلسطینی ها 
این است که فقط مرزهای غیرقانونی 
مانع بازگشت آوارگان هستند و ما این 
مانع را برمی داریم. به عبارت دیگر، اگر 
اراده ای در ســازمان ملل و در میان 
کشــورهای عربی  ـ اسالمی و نیز در 
کشورهای میزبان آوارگان فلسطینی 
وجــود ندارد، ما خود به احقاق حقی 
که همــه آن را قبول دارند، مبادرت 

می  کنیم.
می گوینــد  فلســطینی ها  2ـ 
محاصره 11 ســاله غــزه غیرقانونی 
اســت و وظیفه همه کشــورها و به 
خصوص کشــوری مانند مصر که به 
دلیل مجاورت امــکان عملی دارند، 
برداشتن آن است. حدود دو میلیون 
شهروند فلسطینی در غزه در محاصره 
مطلق به سر می برند و کسی نمی پرسد 
چرا. 11 ســال محاصــره در حالی 
است که ساکنان باریکه غزه در همه 
نیازهای خود به خارج وابســته اند و 
نمی توانند نیازهای غذایی، دارویی و... 
خود را تأمین کنند. اکنون ســاکنان 
این منطقه می گویند این محاصره را 
کــه همه دولت ها نیز آن را ظالمانه و 
غیرقانونی می دانند، خود برمی داریم.

3 ـ نکته ســوم این اســت که 
ساکنان غزه می پرســند چه نهاد یا 
قانونی به رژیم صهیونیستی اجازه داده 
است تا دور مردم در غزه و کرانه دیوار 
و سیم خاردار بکشد و ارتباط آنان را 
با جهان خارج قطع کند. فلسطینی ها 
می گویند ایــن دیوارها و حصارهای 
ظالمانه و غیرقانونی که جمعیت غزه 
و کرانه را از اقوام و خویشاوندان خود 

جدا می کند، خود برمی دارند.
4ـ  انتقال سفارتخانه  آمریکا به 
بیت المقدس عالمت رمز به حســاب 
می آمــد و از ایــن رو ســازمان ها و 
جنبش های مقاومت با هوشیاری روی 
22 اردیبهشت که موعد انتقال سفارت 
آمریکا به قدس بود متمرکز شدند و 
اجازه ندادند بازگشایی سفارت آمریکا 
به یک موج تبدیل شده و عماًل قدس 
به پایتخت رژیم غاصب صهیونیستی 

تبدیل شود.
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  اکبر معصومی/ با اجرایی شدن توافقنامه هسته ای )برجام( رفت و آمدهای 
مقامات اروپایی به کشور شدت گرفت. تصور بر این بود که تحرك اقتصادی با جذب 
سرمایه گذار خارجی شتاب خواهد گرفت، در حالی که به جز توافق بر روی کاغذ اتفاق 
چندانی در اقتصاد کشــورمان رخ نداد، به طوری که حضور بی نتیجه اروپایی ها در 
کشور و تأمین نکردن منافع کشور سبب تذکر و هشدار رهبر معظم انقالب به مقامات 
دولتی شد. سیاست های دوگانه اتحادیه اروپا، به ویژه سه کشور مطرح آن نسبت به 
جمهوری اسالمی ایران سبب بی اعتمادی به اروپایی ها شده است. در واقع، پس از 
رسمیت یافتن اتحادیه اروپا در سال1992، این اتحادیه همواره دنباله رو سیاست های 
ظالمانه آمریکا در قبال ایران بوده اســت و سیاســت مشترکی را  با ایاالت متحده 
اتخاذ کرده که مصادیقی از این سیاست های تبعی را می توان به صورت زیر برشمرد:

1 ـ موضوع حقوق بشــر؛ اتحادیه اروپا به نوعی سیاست آمریکا را در زمینه 
حقوق بشر دنبال می کند. در طول نزدیک به سه دهه اخیر، اتحادیه اروپا همواره 
موتور محرکه تهیه پیش نویس و بسیج همه امکانات برای تصویب قطعنامه های 
حقوق بشری علیه ایران در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل 
بوده اســت. رفتار دوگانه اتحادیه اروپا در قبال حقوق بشــر به گونه ای است که 
با وجود آنکه آمریکا در جریان به اصطالح مبارزه با تروریســم دست به اقدامات 
ضد حقوق بشــری می زند؛ رفتار خشن با زندانیان گوانتانامو و ابوغریب داشته و 
عملیات های مخفی ســیا در اروپا و نقاط دیگر جهان را طراحی کرده است، ولی 
هرگز پیگیری های خاصی از ســوی اروپا بــرای محکوم کردن رفتار آمریکایی ها 
صورت نگرفته است. همین موضع گیری های اتحادیه اروپا در قبال کشورمان در 
بحث حقوق بشر، موجب جریان سازی منفی علیه ایران شده و به نوعی بی اعتمادی 

مردم کشورمان به اروپا را نیز در برداشته است.
2 ـ مشــارکت در حمالت ســایبری؛ برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
در برنامه ریزی حمالت ســایبری علیه کشورمان نقش داشته  و با آمریکایی ها در 
این زمینه همکاری کرده اند. برای نمونه می توان به نقش آلمان در حمله بدافزار 

رایانه ای استاکس نت علیه برنامه های هسته ای کشورمان اشاره کرد. 
3 ـ حمایت از گروه های تروریســتی؛ خارج کردن نام گروهک تروریســتی 
منافقین از فهرست گروه های تروریستی تنها نمونه کوچکی از حمایت این اتحادیه 

از گروه های تروریستی است.
4 ـ همراهی اتحادیه اروپا با آمریکا در حمایت از امنیت رژیم صهیونیستی: 
موضوع امنیت رژیم صهیونیســتی از اختالف نظرهای عمده ایران با اتحادیه اروپا 
است. کشورهای اتحادیه اروپا به دالیل متعددی چون پیوند منافع تجاری و سیاسی، 
تأثیرپذیری از البی های صهیونیســتی در جهان غرب و همراهی با سیاست های 
آمریکا از امنیت رژیم صهیونیستی در برابر هر تهدیدی حمایت می کنند. در چنین 
شرایطی حمایت جمهوری ایران از گروه های جهادی فلسطینی و حزب اهلل لبنان 
به منزله تقابل با سیاست های مورد نظر اروپا تلقی شده و سبب اختالف نظر شدید 
بین ایران و اروپا شده است. حمایت اتحادیه اروپا از امنیت رژیم صهیونیستی تا 
حد زیادی موجب بدبینی اتحادیه اروپا به برنامه های موشکی جمهوری اسالمی 
ایران نیز شده است. اتحادیه اروپا در دوران پسابرجام برنامه های موشکی جمهوری 
را تهدیــدی علیه منطقه و جهان بین الملل دانســته و هم صدا با آمریکا در حال 
فشــار آوردن بر جمهوری اســالمی ایران از راه های مختلف هستند. که این امر 
نیــز به نوعی اعتماد به اروپا را در مجامع بین المللی و منطقه ای با تردید روبه رو 
کرده اســت. با توجه به مباحث مطرح شده و سابقه منفی این اتحادیه در رفتار 
با جمهوری اســالمی ایران و همچنین وابستگی آن از نظر امنیتی و حجم باالی 
تجارت اتحادیه اروپا با آمریکا، به نظر منطقی نیست که اعضای اتحادیه اروپا پس 
از خروج آمریکا از برجام به تنهایی بتوانند به تعهدات برجامی جامعه بین المللی 
در قبال جمهوری اســالمی ایران را عمل کنند، با توجه به اینکه رئیس سیاست 
خارجی این اتحادیه هم اعالم کرد که نمی تواند تضمین بدهد؛ لذا ایران نباید این 

توافقنامه را با اروپا ادامه دهد.

خصومت  و دشمنی های اروپا
پرتو

نیم نگاه

سلطانی زاده/  ابوالحسن   
در چهل ســالگی انقالب اسالمی، که 
نمی خواهند  بدخواهان  و  دشــمنان 
شاهد جشن تولد چهل سالگی انقالب 
باشند، این سؤال مطرح است که امروز 
به طور مشخص خط و نقطه درگیری 

کجاست؟
به عبارت دیگر، براساس جمله 
راهبردی رهبــر معظم انقالب مبنی 
بر اینکه »مهم این اســت که در هر 
دوره ای طراحی و نقشــه دشمن در 
عرصه هــای مختلــف را بفهمیم و بر 
اساس آن پیشگیری، دفاع خوب و یا 
حمله پیشدستانه داشته باشیم.«، باید 
کجــا و کدام نقطه و صحنه را رصد و 
ارزیابی کنیم تا در این مقطع حساس 
و سرنوشت ســاز به وظیفه حراست و 
پاسداری از انقالب عمل کرده باشیم؟ 
بــا توجه بــه اینکه دشــمنان 
انقالب یک جنــگ تمام عیار را علیه 
کشــورمان بــه راه انداخته انــد و از 
نقاط ضعــف موجــود در داخل هم 
بهره برداری می کنند، برخی از زمینه ها 
و ظرفیت های داخلی که به گونه ای در 
این خط درگیری کمک کار دشــمن 
در هجمــه نرم علیه نظام هســتند،  

عبارتند از:
1ـ مشکالت ناشــی از مسائل 
اقتصــادی، بیکاری، تــورم و گرانی؛ 
بــه تعبیر رهبر معظــم انقالب، این 
مشکالت زخم هایی هستند که مگس 
)یعنی دشــمن( بر روی این زخم ها 
می نشیند و باید این زخم ها را مرتفع 
ساخت. این زخم ها با اهتمام و جدیت 
در پــردازش به اقتصــاد مقاومتی به 
عنوان یگانه راه عالج کشور در مقابل 
تحریم هــای هوشــمند و فلج کننده 
دشمن قابل التیام است که متأسفانه 

مورد غفلت واقع شده است. 
و  اجتماعــی  شــبکه های  2ـ 
دیگر  یکی  مجازی؛  پیام رســان های 
زمینه های ســرمایه گذاری جنگ  از 
نرم دشــمن علیه جمهوری اسالمی 
شــبکه های اجتماعی هستند که در 
سایه غفلت مسئوالن و بی توجهی به 
هشدارهای رهبر معظم انقالب، امروز 
پیام رســان بیگانه ای، چون تلگرام با 
داشــتن نزدیک به 45 میلیون کاربر، 
کشور را با یک سری تهدیدات فرهنگی، 
اقتصادی روبــه رو کرده  و  امنیتــی 
اســت. امروز دشمنان از این طراحی 
بیرونی و البته ظرفیت سازی داخلی به 
شکل های مختلف در القای ناامیدی و 
ناکارآمدی و خلق حوادث نقطه ای با 
فراخوان های مجازی استفاده می کنند. 
3ـ ارتجاع و رجعــت؛ از منظر 
رهبر معظم انقالب یکی از مهم ترین 
خطرها و آفت های همه انقالب ها که 
باید هشدار داد، ارتجاع است. ارتجاع 
یعنــی حرکت انقالبــی ملت در یک 
جاهایی سســت و متوقف شود و بعد 
برگــردد. امام خامنــه ای در این باره 
می فرمایند: »در ارتجاع همان آدم های 
انقالبی سابق سر کارند، اما خط و راه 

را عوض کرده اند.« 
گفتنی است، از ابتدای پیروزی 
انقالب اســالمی تاکنــون همواره با 
ریزش ها و البتــه رویش هایی مواجه 
بوده ایــم. در ریزش ها بــا انقالبیون 
خســته، فرسوده و پشــیمان مواجه 
هســتیم که به دالیل متعدد از ادامه 
مســیر رســیدن و فتح قله عزت جا 
مانده اند و در راه مانده یا از قطار انقالب 
خود را پیاده کرده اند. متأسفانه، این 
ظرفیت های موجه دیروز و خســته و 
پشــیمان امروز خواسته یا ناخواسته 
در مســیر نفوذ قرار گرفته و به جای 
پاسخگویی، اپوزیسیون می شوند یا به 
کناری رفته و کنج عزلت می گزینند 
و دیندار سکوالر می شوند. رهبر معظم 
انقالب در این زمینه می فرمایند: »ما 
امروز متأسفانه در داخل کشور با یک 
جریان شبه سکوالر مواجه هستیم که 
مرعوب دشمن است و درك درستی 
از دشمن و تهدیدات دشمن نداشته 
و دچار خطای ادراکی شده و زاویه دار 
با مبانــی انقالب حرکــت می کند. 
کســانی کــه در درون جبهه انقالب 
حضور دارنــد، اما دیگر به ایدئولوژی 
انقالبی اعتقادی ندارند و بر این باورند 
که دوره انقالبی گری به ســرآمده و 
نباید در گذشــته متوقــف ماند، این 
غیر انقالبی های امروز چون خودشان 
انقالب  می خواهند  شده اند،  استحاله 
را استحاله کنند، می خواهند انقالب 
را طوری تفسیر و توجیه کنند که با 
وضع جدیدشان مطابق باشد، انقالب 
را تمــام شــده و از جهانی شــدن و 
تعامل و همسویی با جهان می گویند؛ 
ولی غرض اصلی شان عقب نشینی از 

انقالبی گری است.«

نقطه درگیری کجاست؟
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه با بیان اینکه آمریکا تنها به دنبال منافع خود است و رحمی به دیگران نمی کند و اگر روزی دشمنی 
دشمنان تمام شود، باید به حقانیت انقالب اسالمی و راه مان شک کنیم، گفت: برای مقابله با مشکالت، ظرفیت ها و  توانمندی های زیادی در کشور داریم؛ اما با 
یک غفلت استراتژیک نیز مواجهیم و آن، این است که از سوی مسئوالن به خوبی به توانمندی داخل توجه نمی شود و به جای داخل، نگاه ها به بیرون است!

 با »غفلت استراتژیک«
مواجه  هستیم

 مصطفی قربانی/ همانگونه که رهبر معظم انقالب در دیدار اخیرشان با 
فرهنگیان با اشاره به خروج آمریکا از برجام و مورد اعتماد نبودن کشورهای اروپایی 
در ادامه  برجام، متذکر شدند که برهه  کنونی، فرصت و آزمونی برای مسئوالن است 
تا عزت مردم را تأمین کنند، باید یادآور شد که در اوضاع کنونی، تالش برای حفظ 
و ارتقای عزت ملی، موضوعی بســیار حیاتی برای کشور است. می توان گفت که 
عزت هم صرفاً از طریق فراهم شدن امکانات رفاهی و نبود مشکالت معیشتی و 
امثالهم تأمین نمی شود و چه بسا انسان هایی که از لحاظ برخورداری از این قبیل 
امکانات، از موقعیت خوبی برخوردار باشند،  اما احساس عزت نداشته باشند. از این 
 رو، احساس عزت تنها از طریق تأمین مادیات و رفاهیات حاصل نمی شود؛ بلکه 
بخش اساسی در تأمین عزت، در پایبندی و احترام به اصول و ارزش های الهی و 
انسانی حاصل می شود. فراتر از این، بخش مهمی از اینکه انسان ها احساس عزت 
داشــته باشند یا خیر، به میزان مساعد بودن شرایط محیطی برای برآورده شدن 
انتظارات ارزشی آنها و نبود تعارض میان ارزش ها و محیط زندگی انسان ها بستگی 
دارد. اهمیت این موضوع نیز به آن ســبب است که احساس عزت و غرور نیروی 
محرکه  مهمی برای هر انســانی است که در سایه  آن می تواند با اعتماد به نفس و 
اراده، برای تحقق اهداف متعالی زندگی خود قدم بردارد. در واقع، چه در ســطح 
فردی و چه در سطح اجتماعی و ملی، اگر سلسله مراتب نیازهای مازلو را معیار 
قرار دهیم، مسائلی چون تأمین و احساس عزت در رأس این سلسله مراتب و در 
زمره  نیاز انسان ها به خودشکوفایی قلمداد می شود. بنابراین، عزت جزو نیازهای 
متعالی هر انسان و بلکه هر ملتی است. اما مسئله اساسی در این زمینه، چگونگی 

تأمین عزت در سطح فردی و ملی است. 
همان گونه که به طور تلویحی گفته شــد، عزت انسان ها، چه در سطح ملی 
و چه در ســطح فردی، در گرو توجه به دو عامل مهم اســت؛ 1ـ تأمین نیازهای 
فیزیولوژیکی انســان ها، مانند نیاز به خوراك، پوشاك، مسکن، رفاهیات و... و 2ـ 
تأمین نیازهای خاص انســانی، مانند احساس شخصیت، احترام، عظمت و... . بر 
اساس این، در سطح ملی احساس عزت زمانی تأمین می شود که در کنار فراهم 
بودن نیازهای معیشتی افراد، آنها احساس احترام، وقار، شخصیت، کرامت و... نیز 
داشــته باشند؛  چه به لحاظ بین المللی و چه داخلی. بنابراین، تالش برای تأمین 
رفاهیات و حل مشــکالت معیشــتی، اگر منافی با شخصیت، کرامت و وقار ملی 
باشد، منافی عزت است. اکنون سؤالی که پیش می آید، این است که با توجه به 
وابستگی های متقابل کشورها، چگونه یک کشور می تواند، هم ارزش های انسانی، 
مانند عزت ملی را تأمین کند و هم در تأمین رفاه و معیشت مردمان آن مشکلی 
ایجاد نشود؟ واقعیت این است که در نظام بین الملل در بسیاری از موارد این دو 
مانعه الجمع فرض شــده اند؛ یعنی سردمداران مستکبر این نظام تالش می کنند 
تأمین یکی از این دو را به ضرر و بلکه حذف دیگری رقم بزنند. اما در این میان، 
تنها کشــورهایی می توانند در تأمین همزمان این دو موفق باشــند که قدرت و 
اقتدار خود را به جای گره زدن به نیروهای خارجی، در گرو شکوفایی استعداد و 

ظرفیت های داخلی خود و اتکای به آنها تعریف کرده باشند. 
این قضیه برای ایران اهمیت مضاعف دارد؛ چراکه اوالً، ایرانیان همواره مردمانی 
عزت مدار بوده اند و ثانیاً، در برهه  کنونی دشــمنان ملت ایران تالش می کنند با 
بهره برداری از مشــکالت اقتصادی در ایران، عزت ملی را خدشــه دار کنند. حال 
آنکه با روی آوردن به درون و اعتماد و به کارگیری ظرفیت های بی شمار داخلی 
در کنار تالش برای رفع تضییقات ظالمانه  خارجی می توان به عزتی خدشه ناپذیر 

دست یافت.

عزت مردم چگونه تأمین می شود؟
نگاه

دارای  بازگشــت«  »انتفاضه 
نتایجی راهبردی است و این موضوع 
می توانــد یک تحــول کیفی در 
»آزادسازی کل سرزمین فلسطین« 
تلقی شود. بر این اساس رژیم جعلی 
اسرائیل اگرچه در سرکوب شدید 
آن چیزی کم نگذاشت، اما خود را 
شکست خورده ارزیابی کرد. این در 
فلسطینی ها  اقدام  که  است  حالی 
به صورت غیر نظامی دنبال شده و 
صهیونیست ها با گلوله های آتشین 
که مستقیماً سروسینه راه پیمایان 

را هدف گرفت،  پاسخ آن را دادند

رمزگشایی صبح صادق از  ابتکار عمل فلسطین در برابر خیانت غربی ـ عربی

آتش »انتفاضه بازگشت« خاموش نمی شود

رژیم صهیونیســتی دو راه 
پیش رو دارد؛ یک راه ادامه دادن 
فلسطینی هاست،  کشــتار  به 
در ایــن صــورت نتیجه این 
خواهد بود که ارتش این رژیم 
دچار درماندگی شــده و تحت 
فشــار زیاد قرار می گیرد؛ راه 
دیگر این است که ارتش رژیم 
ارتکاب  از  پیش  صهیونیستی 
جنایاتی که به نتیجه دلخواه آن 
نرسیده،  به طور کامل یا تا حدی 
فلسطینی ها،  مقابل حرکت  در 

 انعطاف نشان دهد



آسیا  غرب  غفوری/  قاسم   
همچنــان اصلی ترین کانون تحوالت 
جهانــی اســت کــه صف بندی های 
گســترده منطقــه ای و جهانی را به 
همراه داشته اســت. آنچه این روزها 
کانون محافل رسانه ای و سیاسی شده، 
برجام و چگونگی تعامل و تقابل میان 
امضاکنندگان آن پس از خروج آمریکا 
از برجام اســت. این جوســازی های 
گسترده در حالی صورت می گیرد که 
بررسی ریشه ای تحوالت منطقه نکات 

قابل توجهی را در خود دارد. 
نخســت، اقدام آمریکا در اعالم 
انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو به 
قدس اســت که همزمان با ســالروز 
تأســیس رژیم صهیونیستی صورت 
می گیرد. اقدامــی که عملکرد واضح 
آمریکا در نادیده گرفتن حقوق ملت 
فلســطین و طراحی آن برای نابودی 
ماهیت فلســطین را نشان می دهد. 
خطر طرح زمانی بیشــتر می شــود 
که آمریکا با ایجاد کارناوال تبلیغاتی 
سعی در مشارکت برخی از کشورها، 
از جمله کشــورهای عربی دارد تا به 
آشکار صهیونیست ها  اشغالگری  این 
نوعی مشروعیت بدهد. در همین حال، 
برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان 
مصوبه کشــور یهودی را برای رژیم 
صهیونیســتی داشته اند که خود بعد 
دیگری از خیانت غربی به فلسطین و 

جهان اسالم است. 
دوم، برگزاری دو انتخابات مهم 
در لبنان و عراق اســت. لبنان پس از 
9 سال وقفه و عراق یک سال پس از 
موعد قانونی اقدام به برگزاری انتخابات 
پارلمانی کردنــد. مردم لبنان در 16 
برگزار کردند  انتخابات  اردیبهشــت 
و نتیجــه انتخابات از پیروزی جریان 
مقاومت با رأی مــردم حکایت دارد. 
ساختار پارلمان لبنان نشان می دهد، 
ساختاری جدید بر این کشور حاکم 
می شود که برخالف گذشته نگاه قومی 
و طایفه ای نداشــته؛ بلکه بر اساس 
ترکیبی مردمی و شایسته ســاالرانه 

صورت می گیرد. 
اردیبهشــت  مردم عــراق 22 

برای انتخاب نمایندگان پارلمان پای 
صندوق های رأی رفتند و این انتخابات 
در حالــی برگزار شــد که چند نکته 

درباره آن قابل توجه است: 
الف ـ حضور گسترده جریان های 
سیاسی از هر طیف، گروه و قبیله ای 
نشان دهنده بلوغ سیاسی ملت و نظام 
عراق است که در بسیاری از کشورهای 
عربی معادل آن دیده نمی شــود. در 
واقع باید گفت، در حالی که بسیاری 
از کشــورهای عربی مانند عربستان 
هیچ گونــه انتخابات و دموکراســی 
ندارند، عراق بــا برگزاری انتخابات و 
حضور گسترده جریان های سیاسی و 
مردم ساالری درون زایی را به نمایش 
گذاشته اند که برتری عراق نسبت به 
دیگر کشورهای عربی را نشان می دهد. 
ب ـ در وهله بعدی تأمین امنیت 
انتخابات از ســوی ارتش و گروه های 
مردمی در شــرایطی کــه همچنان 
گروه های تروریستی و دشمنان داخلی 
و بیرونی عراق به دنبال ناامنی هستند، 
نشان دهنده توانایی و ظرفیت باالی 
امنیتی این کشور است. امنیت باالی 
انتخابات نشان داد، پیوند میان ارتش 
و گروه های مردمــی راهکار برقراری 
ثبات و امنیت در این کشــور است؛ 
چنانکه ائتالف آمریکایی نه در مبارزه 
با تروریســت ها و نه در تأمین امنیت 
انتخابات کارکرد مناسبی برای عراق 

نداشتند.

در کنار موارد ذکر شــده، این 
ســؤال مطرح می شود که این حضور 
مردمــی و برگزاری موفــق با ثبات 
انتخابات چــه تأثیری بر آینده عراق 
خواهد داشت و مسئولیت نمایندگان 
انتخاب شده از سوی مردم چه خواهد 
شد. با توجه به ساختار سیاسی عراق 
که دولــت از درون پارلمان انتخاب 

می شود، اولین مسئولیت نمایندگان 
تالش برای تشــکیل دولتی مردمی 
بدون دیدگاه هــای قومی و قبیله ای 
و تحــت تأثیر قــرار نگرفتن در برابر 
فشــارهای خارجی است؛ دولتی که 
بتواند وحــدت و یکپارچگی عراق را 
حفظ کــرده و ثبات امنیتی پایدار را 

برای آن به ارمغان آورد. 
ج ـ نکتــه ای دیگــر در کارکرد 
پارلمان ارائه طرح و برنامه های جامع 

برای بازسازی ویرانه های بر جای مانده 
از حضور تروریســت ها در این کشور 
است. اقدامی که از یک سو می تواند 
مؤلفــه ای برای جلوگیــری از تکرار 
در  تروریستی  گروه های  شکل گیری 
عراق و نیز ارتقابخش جایگاه منطقه ای 
و جهانــی عراق به منزله کشــوری 

مستقل و پیشرفته باشد.
دـ یکی از مهم ترین کارکردهای 
پارلمــان جدید تالش برای توســعه 
روابط عراق با کشــورهای دوست و 
حامیان ثبات و امنیت در این کشور 
تروریستی  گروه های  اســت. حضور 
همچــون داعش در عــراق، هر چند 
خسارت های بسیاری بر این کشور وارد 
کرده، اما زمینه ساز آشکار شدن چهره 
دوستان و دشمنان عراق شده است. 
جبهه مقاومت در کنار ارتش و 
نیروهــای مردمی همه تالش خود را 
برای برقراری امنیت در عراق صورت 
داده؛ در حالی که آمریکا و شــرکای 
غربی و عربی آن نه تنها گامی در این 
عرصه برنداشتند؛ بلکه خود زمینه ساز 
تقویت گروه های تروریستی بوده اند. بر 
اساس این، تقویت همگرایی با جبهه 
مقاومت و نیــز مقابله با طراحی های 
دشمنان عراق از کارکردهای مهم و 
مطالبــات مردمی از دولت و پارلمان 

آینده عراق خواهد بود.
ترکیــب انتخابات لبنان و عراق  
چنــد پیام مهم را با خود به جهانیان 

مخابره می کند. اوالً، این انتخابات ها 
در حالی برگزار شد که این کشورها 
در  بسیاری  توانسته اند دستاوردهای 
مبارزه با تروریســم کسب کنند که 
برگزاری انتخابــات در فضایی کاماًل 
امن و باثبات خود گواهی بر این مهم 
است. ثانیاً، مشارکت گسترده مردمی 
در این انتخابات ها نشانه بلوغ سیاسی 
مردمی این دو کشور است؛ در حالی 
که در بســیاری از کشورهای عربی 
نظیر عربستان که تحت حمایت آمریکا 
هستند، حتی واژه ای به نام انتخابات 

وجود ندارد. 
ثالثاً، نوع رأی مردم به جریان های 
مذهبی و ملی در این انتخابات ها امری 
قابل توجه اســت؛ هر چند دشمنان 
مقاومت به دنبال دورســازی مردم از 
ایــن جریان ها بوده و حتی علیه آنها 
اقدامات بحران ساز انجام می دهند؛ اما 
مردم لبنان با رأی به جریان مقاومت و 
در عراق با رأی به جریان های مذهبی 
و حامیان مقاومت منطقه نشان دادند 

که راه مقاومت را ادامه خواهند داد.
بــه عبارتی دیگر، آنچه در روند 
انتخابــات این دو کشــور روی داده، 
دســتاوردهای بزرگی برای ملت های 
آزادیخواه منطقــه و جبهه مقاومت 
است که دشــمنان با برجسته سازی 
مسائل حاشــیه ای همچون برجام به 
دنبال اهمیت زدایی از این دستاوردها 
و البته به حاشــیه راندن اصلی مهم 
به نــام تحرکات اشــغالگرایانه رژیم 
صهیونیستی در قدس هستند. رفتاری 
که بهره گیــری از الگــوی مقاومت 
برای تکرار دســتاوردهای پیروزی بر 
تروریسم در مقابله با تحرکات صورت 
گرفته علیه مقدسات اسالمی از جمله 
در باب فلســطین می تواند مؤلفه ای 
برای خنثی ســازی ایــن طراحی ها 
باشــد. آنچه باید مورد توجه باشــد، 
رویکرد ملت های منطقه به گفتمان 
مقاومت اســت که با وجود اقدامات 
ضد مقاومتی همچنــان مورد توجه 
ملت های منطقه است و آن را راهکاری 
برای پایان بحران های منطقه و مقابله 

با دشمنان می دانند. 
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  رضا اشرفی/ انتخابات ایتالیا 
در پــی انحالل پارلمان، چهارم مارس 
2018 )13 اسفند 1396( برگزار شد. 
بیش از 46 میلیون نفر واجد شــرایط 
شــرکت در انتخابات بودند که در این 
روز بــا انتخاب خود، بار دیگر ایتالیا را 
وارد دوره و چالش جدیدی کردند، به 
گونــه ای که هنوز احزاب و اشــخاص 
پیروز نتوانســته  اند راهی پیدا کنند تا 

دولت تشکیل شود. 
ایتالیــا به واســطه چند حزبی 
بودن و همچنین چالش های سیاسی 
داخلــی همواره با چنیــن روندهایی 
مواجه بوده است، اما این دوره نسبت 
به گذشته با مشکل جدی و جدیدی 
روبه رو شده است که بیش از گذشته 
برای این کشــور و حتی اروپا و غرب 

چالش ساز است. 
در انتخابات پارلمانی ماه مارس، 
شــهروندان ایتالیایی برای مشــخص 
شدن 630 کرسی مجلس نمایندگان 
و 315 کرسی سنا وارد عرصه شدند، 
اما نتیجه انتخابات چندان مورد پذیرش 
اتحادیه گرایان و دموکراسی دوســتان 
نبود؛ زیرا همان گونــه که پیش بینی 
می شد رادیکال ها، پوپولیست ها و حتی 
فاشیســت ها از دیگر گروه ها و احزاب 
بیشــتر مورد توجه مردم قرار گرفته و 
از دیگران پیشی گرفتند تا برای تشکیل 

دولت نماینده مردم باشند. 
بر اســاس آمار و ارقــام، ائتالف 
راست که حزب میانه لگا نورد به رهبری 
ماتئو ســالوینی در رأس آن قرار دارد، 
بیشترین کرسی ها را در هر دو مجلس 
به دســت آورد. در همین حال حزب 
پنج ستاره که به ساختارشکن در عرصه 
سیاسی ایتالیا معروف است، به رهبری 
لوئیجی دیماریو بیشترین آرا را از آن 
خود کرد. همچنین ائتالف چپ میانه 
به رهبری ماتئو رنتســی، نخست وزیر 

کنونی، سوم شد. 
این ترکیب گویای آن اســت که 
هیچ یک از احزاب نتوانستند اکثریت 
مطلق را به دست آورند. به این معنا که 
ایتالیا بار دیگر به سمت پارلمان معلق 
پیش خواهد رفت. مسئله ای که آلمان 
به اشکالی با آن مواجه است و با اینکه 
انتخابات پارلمانی آن در شــهریورماه 
)سپتامبر( برگزار شده، هنوز نتوانسته 

کابینه را تشکیل دهد.
البته ایتالیا این مشکل را از دوره 
پیش به همراه دارد؛ زیرا در انتخابات 
ســال 2013 نیز هیچ یک از احزاب و 
ائتالف های اصلی همچون راست میانه 
به رهبری ســیلویو برلوسکونی، چپ 
میانه به رهبری پیر لوئیجی برسانی و 
جنبش پنج ستاره به رهبری بپه گریلو 
نتوانســتند اکثریت مطلق را به دست 
آورند. موضوعی که سبب شد پارلمان 
منحل شده و انتخابات زودهنگام برگزار 
شود، به این معنا که چنین چشم اندازی 
در آینده بار دیگر برای ایتالیا وجود دارد 
و هر ائتالفی که دولت را تشکیل دهد، 

باید منتظر فروپاشی خود باشد.
اما موضــوع بنیادی تــر در این 
بــاره ائتــالف و احزابی هســتند که 
پیروز انتخابات شده اند. طی سال های 
گذشته به خصوص از زمانی که بحران 
غرب آسیا عمق یافته و همین موضوع 
جریــان پناه جویان را ایجــاد کرده، 
احزاب و گروه هــای ضد مهاجر، ضد 
اتحادیه گرایی، ضد اسالمی و همچنین 
قوم گرا و نژادپرســت به شــدت رشد 

کرده اند.
ایــن موضوعی جدی در  البته، 
غرب است که دامن آمریکا را نیز گرفته 
است و نشان می دهد که تنها به دلیل 
بحــران حاضــر در خاورمیانه و بحث 
پناه جویان نیست؛ بلکه جامعه غرب به 
لحاظ فکری از اوضاع کنونی سرخورده 
شده و خواهان انتخاب مسیر دیگری 
اســت که این مسیر در حال حاضر به 
سمت رادیکالیسم  و نژادپرستی گرایش 

پیدا کرده است. 
این موضــوع وقتی بــه بحران 
سرمایه داری گره می خورد، مشکالت 
غرب را پیچیده تر می کند، به  ویژه که 
چنین فضایی بیش از این نیز به وجود 
آمده است. جهان غرب در دهه 1920 
به بعد، هم با چالش بحران مالی مواجه 
شد و هم به سمت نازیسم و فاشیسم 
پیش رفــت.  در انتخابات اخیر آلمان 
نیز مشخص شــد که نئونازی ها برای 
اولیــن بار پس از جنــگ جهانی دوم 
توانســتند وارد پارلمان این کشــور 
شوند. ایتالیا نیز به عنوان کشوری که 
فاشیسم در آن شــکل گرفت و رشد 
کــرد، در انتخابات ماه مارس احزاب و 
گروه هایی را به عنوان پیشتاز می بیند 
که نه تنها ایتالیا، بلکه اتحادیه اروپا و 

غرب را تهدید می کند.

  عبداهلل عبادی/  مجمع الجزایر کومور 
با حدود یک میلیون نفر جمعیت در جنوب شرق 
آفریقا و در نزدیکی آب های اقیانوس هند در شرق 
ســواحل موزامبیک واقع شده است. »کومور« که 
زمانی »اتحادیه قمر« نامیده می شد، یکی از اعضای 
اتحادیه عرب اســت که 98 درصد جمعیت آن را 

مسلمانان سنی مذهب تشکیل می دهند.
این کشــور مســلمان که زمانی در تصرف 
مســلمانان ایرانی بود، از ســال 1843میالدی به 
اشغال فرانســه درآمد و در سال 1912 مستعمره 
آن شد. در سال 1975 مجلس نمایندگان کومور 
رسماً اســتقالل کومور را اعالم کرد و از آن زمان 
تاکنون این کشــور مسلمان آفریقایی با شماری از 
کشورهای جهان از جمله ایران و عربستان روابط 

دیپلماتیک دارد.
مجمع الجزایر کومور از چهار جزیره تشکیل 
شــده که جزیره مایوت آن همچنان در اشــغال 
فرانسه است؛ از دیرباز حضور ایرانیان در این کشور 
مســلمان قاره آفریقا پررنگ بوده اســت؛ ایرانیان 
خطه فارس دارای آثــار تاریخی در جزیره آنژوان 
این کشــور می باشند و در دوران ریاست جمهوری 
عبداهلل محمد سامبی )2005 م.( که برای دفاع از 
جمهوری اسالمی و تحصیل در ایران مشهور است، 
دارای رابطه سیاســی دوستانه با کشورمان بود که 
در نهایت به افتتاح ســفارت ایران در این کشور و 
اعزام ســفیر انجامید و پس از آن ده ها موافقتنامه 

تجاری و اقتصادی نیز میان دو کشور منعقد شد.
پس از اعدام شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان 
عربســتان به دست آل سعود و شــمار دیگری از 
شیعیان این کشــور و نیز کارشکنی عربستان در 

بزرگنمایی مشکالت منطقه ای، »کومور« همسو با 
دیگر کشورهای کوچک عربی حاشیه خلیج فارس 
رابطه دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. تا پیش 
از قطع روابط دو کشور شیعیان کومور در آرامش 
به سر می بردند، اما با خروج دیپلمات های ایرانی و 
فشار رژیم آل سعود وضعیت شیعیان بسیار سخت 

و جانگداز شده است.
اقتصاد کومــور که به دلیل بافت جغرافیایی 
خاص از خشکسالی و قحطی شدید رنج می برد، بر 
کشاورزی متکی است. اما در این میان عربستان با 
سو ءاستفاده از این وضعیت خاص و به بهانه کمک 
مالی به این کشــور نیازمند، درصدد افزایش نفوذ 
سیاســی و اجتماعی خود در این کشور مسلمان 

برآمد.
این در حالی است که رژیم سعودی هیچ  گاه 
در راستای منافع جهان اسالم حرکت نکرده است 
و تنهــا هدفش از کمک های مالی به کشــورهای 
نیازمند، گسترش فرقه ضاله و ضد بشری وهابیت 
اســت؛ اقدامی که نتیجه آن گسترش خشونت و 

افراط گرایی و تروریسم در قاره آفریقا شده است.
با آغاز جنگ یمن، رژیم سعودی دولت کومور 
را تحت فشار قرار داد تا هرچه سریع تر سربازان خود 
را به حمایت از ائتالف سعودی اعزام کند، به همین 
دلیل در اواخر سال 2015 منابع خبری منطقه از 
اعزام 350 نظامی کوموری به عربســتان با حقوق 

ماهیانه 1000 یورو خبر دادند.
در اوت 2016 رئیس جمهــور جزایر کومور 
نقش عربســتان سعودی به رهبری خادم الحرمین 
الشریفین در خدمت به اسالم و مسلمین و مبارزه 

با تروریسم و افراط گرایی را ستود.

عثمان غزالی در همایش »اعتدال و نمونه های 
معاصر آن« که با مدیریت دانشگاه اسالمی مدینه 
منوره در مورونی، پایتخت کومور برگزار شد، نقش 
دانشگاه اسالمی مدینه منوره در تربیت و پرورش 
فرزندان مســلمان و نشر فرهنگ اعتدال را مهم و 

حیاتی دانست.
همچنیــن پس از تنش میــان قطر و رژیم 
آل سعود دولت ریاض از مقامات کومور درخواست 
کرد تا به سرعت روابط خود را با دوحه قطع کنند، 
از ایــن رو دولت کومور که ســالیانه مبالغ فراوانی 
کمک نقدی و غیر نقدی از ریاض دریافت می کند، 
بالفاصله سفارت خود در قطر را تعطیل کرد و سفیر 

خود را فراخواند.
وهابی ها با هدف گسترش وهابیت در کومور، 
برای جلب نظر مردم آن دست به اقداماتی زده اند 

که برخی از آنها عبارتند از:
1 ـ ساخت مدارس قرآنی: با توجه به فقر حاکم 
بر جامعه کومور، دولت این کشــور توانایی ساخت 
و اداره مدارس قرآنی به شــکل دولتی را ندارد، از 
این رو سازمان های اسالمی از جمله نهادهای وابسته 
به وهابیون با سو ءاستفاده از این موقعیت به نشر و 
گسترش افکار ضاله خود در چارچوب مدارس قرآنی 
پرداخته اند. بر این اســاس طی یک دهه گذشته 
ســازمان رابطه العالم اســالمی ده ها باب مدرسه 
در نقاط مختلــف کومور برای تعلیم دانش آموزان 

کوموری تأسیس کرده است.
2 ـ تأسیس ســازمان های اسالمی وابسته به 
وهابیت به کوشش رابطه العالم اسالمی: طی دو دهه 
گذشته ده ها سازمان وابسته به رابطه العالم اسالمی 
در کومور تأسیس شده است. این سازمان ها که از 

وضع مالی خوبی برخوردار بوده و تمامی هزینه های 
آنها را مراکز تبلیغی عربســتان پرداخت می کند، 
معموالً در برنامه های خود از جمله برگزاری مراسم 
و مناســبت های دینی به صورت مستقیم از آیین 
وهابیت حمایت می کنند، عالوه بر آن رابطه العالم 
اسالمی با صرف هزینه های کالن از نفوذ چشمگیری 
در شورای عالی امور مسلمانان این کشور برخوردار 
است و رؤسای این سازمان که نماینده مسلمانان 
در مقابل دولت هســتند در زمره هواخواهان آیین 

وهابیت به شمار می روند.
3 ـ انجام فعالیت های عمرانی: صندوق توسعه 
ســعودی یکی دیگر از نهادهای وابسته به وهابیت 
است که طی چند سال اخیر فعالیت های بسیاری 
در کومور انجام داده اســت، ساخت جاده در نقاط 
مختلف این کشور یکی از آنهاست. بر این اساس، این 
سازمان در سال 2014 با هزینه های 1/5 میلیارد 
ریال سعودی چندین پروژه عمرانی در این کشور 
 wanani به بهره برداری رســاند که ساخت جاده
در جزیــره موهیلی و جــاده dunddi در جزیره 
آنژوان و همچنین ساخت جاده فرودگاه این کشور 

از آن جمله است.
در پایان ذکر این نکته الزم است که رویکرد 
بیشتر مردم سنی مذهب این کشور مبنی بر حفظ 
استقالل سیاسی و خواست و مطالبه عمومی است 
که اکنون پیش روی دولت و مجلس این کشور قرار 
دارد. افزون برآن بدنه مذهبی این کشور نیز تمایل 
چندانی به پیروی از فرقه وهابیت و سیاســت های 
افراط گرایانه عربستان ندارند که این امر نشان دهنده 
وجود روحیه استقالل طلبانه در متن جامعه مدنی 

این کشور کوچک آفریقایی است.

خروج از برجام ابزار تحریم را تضعیف کرد
خبرگزاری فارس: »جرت بلنک« معاون هماهنگ کننده اجرای توافق هسته ای 
با ایران در دولت سابق آمریکا در واکنش به طرح های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای 
متقاعد کردن ایران به ادامه حضور در برجام، گفت: »دونالد ترامپ، رئیس جمهور 

آمریکا با خروج از توافق هسته ای ابزار تحریم را تضعیف کرده است.«
بلنک که اکنون عضو ارشد اندیشــکده »کارنگی« است، در توئیتر نوشت: 
»اتحادیه اروپا و ســه کشــور )آلمان، فرانســه و انگلســتان( امروز در دیدار با 
]محمدجواد[ ظریف ]وزیر امور خارجه ایران[ در بروکســل پیشــنهاد مقدماتی 

بسیار برجسته ای روی میز گذاشتند.«

ترامپ: امکان کاهش خرید نفت از ایران وجود دارد
خبرگزاری ایرنا: »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در اطالعیه ای به وزیر 
خزانه داری، وزیر خارجه و وزیر انرژی این کشــور، دســتور کاهش خرید نفت و 
محصوالت نفتی از ایران را صادر کرد. رئیس جمهور آمریکا در این اطالعیه اعالم 
کرد: »میزان عرضه نفت و فرآورده های نفتی از کشورهایی به جز ایران به اندازه ای 
هست که بتوان حجم خریداری نفت و محصوالت نفتی از ایران از سوی مؤسسات 

مالی خارجی یا به واسطه آنها را به نحو محسوسی کاهش داد.«

تحریم ها علیه ایران به روابط واشنگتن با اروپا لطمه وارد می کند
خبرگــزاری مهر: »مایکل هیدن« مدیر ســابق آژانس امنیت ملی آمریکا و 
ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا موسوم به »سیا« پیش بینی کرد، وضع مجدد 
تحریم هــای آمریکا علیه ایران با وجود اعتراضات ســران اتحادیه اروپا، به روابط 
واشنگتن با هم پیمانان اروپایی این کشور لطمه وارد می کند. آنها حق قانونی برای 
گرفتن پاسخ این پرسش ها دارند: »آیا نظر ما اهمیت دارد؟ آیا آمریکایی ها نظرات 
ما را در نظر می گیرند؟« افزون بر این، هر آنچه ممکن اســت یا ممکن نیســت 

در خلیج فارس رخ دهد، بهترین دوستان ما در جهان را از ما منحرف می کند.

ترامپ می خواهد ایران را محروم کند
خبرگزاری ایســنا: وزیر خارجه آمریکا می گوید رئیس جمهور این کشــور 
می خواهد ایــران را از ثروت هایی که صرف »اقدامــات مخرب« و آزمایش های 

موشکی می شوند، محروم کند.
وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با برنامه »Face the Nation«، در پاسخ 
به این پرسش که چرا »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا تالش نکرد برجام را 
اصالح کند، گفت: »ما این کار را انجام دادیم. تالش مان را کردیم.« وزیر خارجه 
آمریکا از توافق هسته ای برجام هم انتقاد کرد و مدعی شد: »این توافق، آنچه را 

که به ادعای وی رفتارهای »مخرب« ایران است، افزایش داده است.«

ادعای پمپئو درباره ایران
خبرگزاری تســنیم: »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا گفت: »ایران برای 
حفظ روابط تجاری با اروپایی ها باید دســت کم اتباع آمریکایی بازداشت شده در 
ایران را آزاد کند.« وی در پاســخ به این پرســش که آیا آمریکا حاضر به مبادله 
زندانیان با ایران است، گفت: »نمی توانم به این پرسش پاسخ دهم. ما برای ]آزادی[ 
بازداشتی ها در کره شمالی، کسی را مبادله نکردیم. آنها بازگشتند، چون برداشت 
رئیس کیم ]جونگ اون، رهبر کره شمالی[ این بود که به نفع اوست که این کار 

را انجام دهد. ما از این بابت از او ممنون هستیم.«

  محمد رضا مرادی/ همان طور که دونالد ترامپ شــش ماه پیش وعده 
داده بود، سفارت آمریکا از تل آویو به قدس انتقال پیدا کرد. در جریان این انتقال 
مردم فلسطین در نوار غزه با راه پیمایی بزرگی که همزمان با »یوم النکبه« نیز بود، 
به سیاســت های رژیم اشغالگر قدس و آمریکا اعتراض کردند که در جریان حمله 
وحشــیانه صهیونیست ها به فلسطینی ها در غزه و کرانه باختری 63 فلسطینی به 
شــهادت رسیده و 2900 نفر مجروح شدند. این جنایت صهیونیست ها سبب شد 
بیش از 80 مؤسســه بین المللی و حقوق بشری خواســتار بازخواست و محاکمه 
سران رژیم صهیونیستی به سبب ارتکاب جنایت هولناك اخیر شوند. در این راستا، 
دیده بان حقوق بشر اعالم کرد، آمریکا اعتبارش را به دلیل کشتار غزه از دست داد. 
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان نیز جنایات صهیونیست ها نسبت به مردم 
فلسطین را محکوم کرد. در کشورهای فرانسه، سوئد، یونان، آرژانتین، ترکیه، لبنان، 
پاکستان، یمن، اردن، تونس و برزیل تظاهرات هایی در اعتراض به کشتار فلسطینی ها 
در جریان تظاهرات میلیونی »بازگشــت« برگزار شد. تظاهرات در یونان به سطح 
درگیری های خشونت آمیز و پرتاب سنگ به ساختمان سفارت رژیم صهیونیستی 
در این کشــور رســید. صدها آرژانتینی نیز در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا از 
تل آویو به قدس اشغالی در مقابل سفارت این رژیم در بوینوس آیرس تجمع کردند. 

اما نکته مهم در این زمینه به پیامدهای این اقدام ترامپ برمی گردد:
در درجه اول انتقال سفارت آمریکا به قدس به معنای پایان مذاکرات به اصطالح 
صلح خواهد بود. این مسئله خود سبب تشدید شکاف بین جریان های صهیونیستی 
نیز خواهد شد. احزاب چپ به رهبری اسحاق هرتزوگ و لیونی راه حل دستیابی به 
صلح با فلسطینیان را پذیرش طرح تشکیل دو دولت فلسطینی و یهودی می دانند. 
با این اقدام، عماًل این طرح با شکســت مواجه می شــود؛ زیرا سبب مشروع بودن 
موضوع شهرك ســازی شده و موضوع شهرك سازی بزرگ ترین مانع در راه اجرای 
طرح حل دو دولت اســت. از سویی، موجب تقویت احزاب راست افراطی شده که 
افزایش افراط گرایی در سرزمین های اشغالی و افزایش درگیری ها در سرزمین های 

اشغالی به ویژه قدس از پیامدهای آن است.
افزون بر این، شــخصیت های طرفدار ســازش در فلسطین پس از این اقدام 
ترامپ تضعیف خواهند شــد. احزاب و شخصیت هایی که طرفدار مذاکرات صلح و 
راه حل دو دولت بودند، با انتقال سفارت آمریکا به قدس به نوعی به پایان راه خود 
رسیدند. جنبش فتح و شخص ابومازن دچار انفعال خواهند شد و به همین دلیل 
اســت که در ماه های گذشته بیشترین تحرکات دیپلماتیک را انجام دادند تا مانع 
این کار شوند. در طرف مقابل، جایگاه گروه های مقاومت و شخصیت هایی که طرح 
مذاکره با رژیم صهیونیستی و راه حل دو دولت را رد کرده بودند و گزینه های دیگری 
مانند مقاومت را ابزار احقاق حق فلسطینیان مطرح می کردند، تقویت خواهد شد 

که حماس و جهاد اسالمی از اصلی ترین گروه ها هستند.
اما شاید بتوان مهم ترین پیامد این اقدام ترامپ را تقویت انتفاضه سوم دانست. 
یکی از مشکالت پیش روی انتفاضه ها در فلسطین نبود انسجام داخلی بین گروه های 
فلســطینی به دلیل تفاوت در راه حل های دو طرف بود. با شکست راه حل سازش 
اکنون گروه های بیشــتری به انتفاضه سوم خواهند پیوست و همین مسئله خود 

تهدید بزرگی را پیش روی رژیم صهیونیستی به وجود خواهد آورد.
افــزون بر این، همراهی تلویحی ارتجاع عرب بــا این طرح ترامپ به صورت 
صریح حامیان و مخالفان فلسطین را به خوبی مشاهده کرد. تا پیش از این، برخی 
کشورهای عربی مانند عربستان از مسئله فلسطین برای فریب افکار عمومی بهره 
می جســتند. عدم مخالفت جدی و حتی همراهی غیر مستقیم عربستان با طرح 
معامله قرن سبب شد تا این ابزار از دست عربستان خارج شود. در وضعیت کنونی 
به نظر می رســد، بازگشت فلســطین به صدر موضوعات منطقه ای و بین المللی و 
انسجام بیشتر گروه های داخلی فلسطین برای مبارزه با رژیم صهیونیستی مهم ترین 

پیامدهای اقدام ترامپ به شمار می آید.

وضعیت ایتالیا  و تهدید غرب 

آینده سیاسی منطقه در انتظار مقاومت

 ارتش یمن: امارات 
در فهرست اهداف موشکی

سرتیپ شرف لقمان، سخنگوی ارتش یمن هم پیمان با جنبش انصاراهلل اعالم کرد: در چند هفته گذشته شدت عملیات نظامی هجومی 
در جبهه های گوناگون به ویژه از ســوی امارات افزایش یافته اســت و به زودی برخی کشــور های عربی، از جمله امارات در فهرســت اهداف 

موشکی قرار می گیرند.

رخدادفراسو

کند و کاو

 نوع رأی مردم به جریان های 
مذهبی و ملــی در انتخابات های 
پارلمانی لبنان و عراق امری قابل 
دشمنان  چند  هر  اســت؛  توجه 
مقاومت به دنبال دورسازی مردم 
از این جریان ها بوده و حتی علیه 
انجام  بحران ســاز  اقدامات  آنها 
با رأی به  اما مردم لبنان  داده اند؛ 
جریان مقاومت و در عراق با رأی 
به جریان هــای مذهبی و حامیان 
مقاومت منطقه نشان دادند که آنها 

راه مقاومت را ادامه خواهند داد

نفوذ آل سعود در جهان اسالم ـ 1۴

 حضور سازمان یافته برای ترویج وهابیت درکومور

پیامدهای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس

دیدار ایکلیو رئیس جمهور سابق کومور
 با محسن الترکی رئیس سازمان رابطه العالم اسالمی

مدرسه نور معرفت در سال ۲۰1۴ به 
دست عمال وهابی در کومور ساخته شد

یوسف محمدا نماینده تشکل های وهابی کومور
 در دیدار با محسن الترکی
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اخبار اقتصادی

ظرفیت های داخلی باطل السحر تحریم های خارجی

انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تعاونی ها اصلی ترین ابزار اقتصاد به شمار می روند و باید دولت حمایت های گسترده ای از این بخش اقتصادی 
انجام دهد، گفت: متأسفانه هم اکنون دولت تنها با پرداخت یارانه از بخش تعاون حمایت می کند، یارانه بهترین وسیله ای است که نهادهای اقتصادی کشور را در درازمدت فلج 

 بیماری هلندی در اقتصادمی کند و آنها را به مرور زمان از بین می برد. سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور باید 25درصد باشد که در حال حاضر این سهم 7 درصد است.
 Dutch( هلنــدی  بیمــاری 
اقتصادی  مفهــوم  disease( یک 
اســت که تالش می کند رابطه بین 
بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی 
و رکــود در بخش صنعت را توضیح 

دهد. 
در سال  1959 برای اولین بار 
در هلند ذخایر گاز کشــف شد، این 
موضوع ســبب افزایش درآمدهای 
ارزی در هلند و تقویت بی ســابقه 
پول ملی آن کشــور شــد. ولی این 
فرصت بــه دلیل ایجــاد رونق در 
مبادله پذیر، مزیت  اقتصاد کاالهای 
تولید دیگر کاالهای صنعتی هلند را 
تضعیف کرد. در اثر این امر در دهه 
1960 و اوایــل دهه 1970 صنایع 
مهم کشور هلند تقریباً از بین رفتند، 
یا قدرت رقابت بین المللی خود را از 
دســت دادند. به همین دلیل پس 
از ســال 1977 به چنین پدیده ای 
اصطالحــاً »بیماری هلندی« گفته 

می شود.
در چرخــه طبیعی و ســالم 
اقتصاد، با افزایش درآمد، تقاضا هم 
افزایش پیدا می کند. اگر این افزایش 
تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، 
عرضــه جوابگو نبــوده و تعادل به 
هــم می خورد و در یک روند عادی، 
قیمت ها افزایــش می یابد و با یک 
تأخیر زمانی، تولید هم افزایش یافته 
و در نهایــت قیمت ها پایین خواهد 
آمد. اما بیمــاری هلندی زمانی رخ 
می دهد که دولت در جایگاه متولی 
اقتصاد کالن وارد کارزار می شــود 
و ســعی می کنــد از طریقی به جز 
افزایــش تولید، قیمت هــا را پایین 
نگه دارد. در واقع، دولت متوســل 
به واردات کاالهــای مصرفی ارزان 

می شود تا قیمت ها را مهار کند.
از سویی، سرمایه گذاری جدید 
در آن بخش هــای صنعتــی که با 
واردات قیمت شان مهار شده انجام 
نمی شــود و ســرمایه ها به سمت 
کاالهایــی مثــل زمین و مســکن 
هدایت می شود، در نتیجه این امر، 
تقاضای کاذبی برای این کاال ایجاد 
شــده و قیمت آنها با سرعت بیشتر 
 می شود و به صورت غیر طبیعی رشد

 می کند. 
در ایران نیز این پدیده رخ داده 
است. در ســال 1970 میالدی در 
اثر جنگ اعراب با صهیونیســت ها 
قیمت نفت در جهان چهار برابر شد 
و بودجه عمومی کشــور به دو برابر 
افزایش یافــت. رژیم پهلوی در آن 
زمان با طرح شــعار آموزش رایگان 
و کاهش قیمت کاالهای اساســی، 
انتظارات عمومی را افزایش داد، اما 
به دلیل رشد واردات و کاهش سطح 
تولیدات داخلی، همزمان با کاهش 
درآمدهای نفتی در فاصله سال های 
1355 تــا 1357، دوره ای از رکود 
اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش 
نقدینگی، نرخ تورم سالیانه کشور تا 
سال 1357 به طور متوسط به 35 

درصد رسید.
پــس از انقــالب نیــز برخی 
تصمیمات  معتقدنــد  اقتصاددانان 
اتخاذ شــده در دولت هــای نهم و 
دهم شــرایطی را ایجــاد کرد که 
می توان گفت اقتصــاد ایران دچار 
بیماری هلندی شد. در این دولت ها 
درآمدهــای نفتی به نحو معناداری 
افزایش یافت و دولت نیز تصمیم به 
هزینه آن در قالب بودجه گرفت که 
در نهایت به بروز بیماری هلندی در 

اقتصاد ایران منجر شد.
دربــاره راه های درمان بیماری 
باید نوشــت،  اقتصاد  هلنــدی در 
نروژی ها از بالیی که بر سر هلندی ها 
آمــد، درس گرفتند و با تأســیس 
صنــدوق ذخیــره ارزی، بــه جای 
اینکه درآمدهای حاصل از صادرات 
نفت خام را در بودجه های ســالیانه 
ریختــه و بودجــه را آلــوده کنند، 
آن را بــه این صنــدوق فروختند و 
بــه بیماری هلندی دچار نشــدند. 
صندوق یاد شده چند کاربرد عمده 
دارد؛ موجب توزیع مناسب بین نسلی 
درآمد حاصل از ثروت ملی کشور و 
ســبب تثبیت نرخ ارز و جلوگیری 
از شوك های ناشــی از نوسان نرخ 
ارز می شــود. همچنین کمک کار 
دولــت در ایجــاد کارایی اقتصادی 
بخش خصوصی و مالیاتی کشــور 
می شود. دولت را به دولتی پاسخگو و 
کوچک و با تمرکز حداقلی بر اقتصاد 
تبدیل می کند و موجب کسب اعتبار 
جهانی برای کشــور و تسهیل ورود 
 ســرمایه گذاران خارجی به کشــور 

می شود.

  محمد نوری/ اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران و از سوی کشورهای 
غربی، ســابقه ای طوالنی دارد و به دوران پس از ملی شدن صنعت نفت از سوی 
انگلیس بازمی گردد. تحریم اقتصادی ایران ، رویکردی بود که ســران کاخ سفید 
آن را از 13 آبان 58 و برای جلوگیری از روند پیشرفت و اعتالی انقالب اسالمی 
در پیش گرفتند و به  مدت بیش از 39 ســال ادامه دادند تا با تحت فشــار قرار 
دادن کشــورمان به مقصود خود برسند . سیاســتی که در عمل نتوانست آرزوی 
سیاست گذارانش  را برآورده کند و با شکست روبه رو شد؛ چرا که با وضع تحریم 
در عرصه  های گوناگون، ساختارهای متناسب با آن نیز در کشور شکل می گرفت 
و همچنین تالشــی همه جانبه برای یافتن راه های گوناگون مقابله با آثار و نتایج 
تحریم ها آغاز می شد. بی شک بازگشت تحریم ها و حتی وضع تحریم های جدید 
از سوی رئیس جمهور کم خرد آمریکا نیز همانند گذشته با اقتدار نظام جمهوری 

اسالمی ایران و اتکا به توان جهادی جوانان با استعداد کشور بی اثر خواهد شد.
 تحریم های خصمانه ای که آمریکا علیه ایران در ســال های گذشــته و به 
شکل وسیعی وضع کرده تا به هدف دیرین خود که همان اسقاط نظام جمهوری 
اسالمی است، دست پیدا کند، نه تنها تاکنون نتوانسته به آن دست یابد و خللی 
در روند رو به رشد انقالب اسالمی وارد آورد، بلکه در موارد بسیاری این تحریم ها 
فوایدی هم به همراه داشته است. از جمله مهم ترین موارد این فواید، خودکفایی 
کشــور در حوزه تولیدات دفاعی ـ نظامی است. بر کسی پوشیده نیست که ایران 
در دوران دفاع مقدس واردکننده تجهیزات نظامی بود تا در برابر دشمن متجاوز 
از سرزمین و ملت خود دفاع کند؛ ولی دشمنان این کشور به سردمداری آمریکا 
از فروش تجهیزات و ادوات نظامی به ما خودداری می کردند. این در حالی است 
که ایران اسالمی در حال حاضر در حوزه تولیدات نظامی نه تنها به واردات نیازی 
ندارد؛ بلکه صادرکننده برخی اقالم نظامی نیز به شمار می رود و این خودکفایی 

از برکات پنهان تحریم های ظالمانه آمریکا بوده است.
در آســتانه سال 1390، آمریکا برای رســیدن به اهداف شوم خود تحریم 
فروش بنزین به ایران را در دســتور کار قرار داد تا از این طریق مشکالت داخلی 
را در کشــور دوچندان کند؛ اما با درایت و تدبیر مناســب مسئوالن در مدیریت 
مصرف بنزین و با حمایت از تولید داخلی بنزین تالش شد ضمن ارتقای کیفیت 
بنزین تولیدی، به میزان مناسبی تولید این فرآورده نفتی نیز افزوده شده و این 

تحریم آمریکا بی اثر شود.
در حالــی گزینه های تحریمی ایران روی میز رئیس جمهوری آمریکاســت 
که ایران اســالمی در آســتانه خودکفایی بنزین قرار دارد. جوانان مؤمن، متعهد 
و متخصص کشــور عزیزمان در قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( با عزم ملی 
و مدیریت جهادی مجموعه پاالیشگاه های ستاره خلیج فارس را راه اندازی کردند 
تا ثابت کنند ایرانی در شــرایط سخت و دشوار هم می تواند جلوی زیاده خواهی 
استکبار بایستد و باج ندهد. پس از افتتاح فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
تولیــد و عرضه روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یورو 5، ایران را در مرز خودکفایی 
تولید بنزین قرار داد و در ادامه فرآیندهای توسعه ای، فاز دوم این پاالیشگاه برای 
تولیــد و عرضه روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یــورو 5 دیگر در حال انجام و در 

آستانه افتتاح قرار دارد.
بــا بهره برداری از ایــن فاز )فاز دوم(، به طور کامل و بــه صورت پایدار در 
تأمین نیاز داخلی بنزین خودکفا می شویم و ان شاءاهلل با اجرای فاز سوم، یکی از 
صادرکنندگان بزرگ بنزین خواهیم شد. پس می توان با اتکا به ظرفیت های درونی 
و مقاومت در مقابل زیاده خواهی و جنگ اقتصادی آمریکا ایســتاد و تحریم های 

ظالمانه را به فرصت تبدیل کرد.

سهم 7 درصدی 
تعاون از اقتصاد کشور

بررسی نقش مردم و مسئوالن در تحقق شعار سال ـ ۷آن روی سکه

بهبود فضای کسب وکار پیش شرط حمایت از کاالی ایرانی
  محمدابراهیم میانجی/ در 
سه شماره گذشــته نشریه بخشی از 
نقش مســئوالن در تحقق شعار سال 
بررسی شد. تأمین مایحتاج مورد نیاز 
دســتگاه ها، ســازمان ها و ارگان های 
دولتــی به منظور حمایت مســتقیم 
دولــت از کاالی ایرانی و باور و اعتقاد 
به حمایت از کاالی ایرانی، جلوگیری 
از واردات کاالی مشابه ساخت داخل، 
حمایت خاص از تولید با حمایت های 
تعرفــه ای، انتقال بار مالیاتی از تولید 
به مصرف، لزوم بازبینی سیاست های 
مالیاتی در دوران رکود و دســتگیری 
از واحدهــای کوچــک تولیــدی در 
سیاست های کالن اقتصادی به منزله 
بخشــی از حمایت های غیر مستقیم 
دولت از کاالی ایرانی بررسی شد. در 
این شماره مصادیق دیگری از حمایت 
غیر مستقیم دولت و مسئوالن از کاالی 

ایرانی مرور می شود. 

اصالح فضای کسب و کار، 
پیش شرط حمایت از کاالی ایرانی

حمایت  پیش شــرط  مهم ترین 
از »کاالی ایرانــی«، اصــالح فضای 
کسب وکار است. بی شک، برای تولید 
یــک کاالی بــا کیفیت و بــا قیمت 
مناســب، باید فضای کســب و کار در 
جامعه مناســب باشد. متأسفانه، این 
محیــط در وضعیت فعلی، مناســب 
توسعه کسب وکار نیست. بنابراین، برای 
تحقق رونق تولید ملی و تحقق شعار 
سال باید فضای کسب وکار در جامعه 
اصالح شــود. سال هاست که از رکود 
در فضای کسب وکار در کشور سخن 
گفته می شود و در دولت های گوناگون 
این موضوع مورد بحث بوده اســت، 
اما تاکنــون گام مثبتی برای اصالح 
روند کنونی برداشته نشده و اقدامات 
مقطعی بوده اســت. همچنان غلظت 
بیش از حد این فضا، بر ظرفیت های 
انسانی، معدنی، صنعتی، کشاورزی و... 

کشور سایه افکنده است. 
فضای کســب وکار بر اساس 10 
شــاخصه ؛ آغاز کســب وکار، دریافت 
مجــوز ساخت وســاز، هزینه دریافت 
اشتراك برق از سوی شرکت ها، ثبت 
دارایی ها، کســب اعتبارات یا دریافت 
وام، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت 
مالیات، تجارت کاال در جهان، سهولت 
اجــرای قراردادها و ورشکســتگی و 

می شود.  محاسبه  شرکت ها  تعطیلی 
این شــاخصه ها نشان دهنده سهولت 
و مناسب بودن هر کشور برای انجام 
فعالیت های اقتصادی و تجاری است، 
که متأسفانه رتبه ایران در هر یک از 
این شــاخصه ها در وضعیت مناسبی 

قرار ندارد.
بنا بر اظهارات حمیدرضا فوالدگر، 
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
ملی در مجلس »از 53 حکم موجود 
در قانون حمایت از کسب وکار، نزدیک 
به 10 مورد اجرایی شده و اجرای 17 
مــورد به طور ناقص بوده و مابقی نیز 
اجرا نشــده که در نتیجه حدود 20 
درصد قانون اجرا شده است.« بهبود 
فضای کسب وکار مهم ترین موضوعی 
است که بر تولید داخلی سایه انداخته 
و تــا زمانــی که فضای کســب وکار 
مطلوب نشود، نمی توان از تولید داخلی 

حمایت کرد.
با توجه به اینکه عمده اشــتغال 
کشــور مربوط به صنایــع کوچک و 
متوســط اســت، دولت برای حفظ 
اشتغال و پایداری تولید باید به معنای 
واقعی کلمه با بهبود فضای نامناسب 
کسب وکار از این بنگاه ها حمایت کند.

 ضرورت رفع موانع
 کسب وکار

در حال حاضر، انــواع قوانین و 
مقررات عمدتــاً دولتی موانع متعدد 
دســت وپاگیری را در مســیر تولید 
رقابتی کاالی ایرانی قرار داده اســت 

کــه تولیدکننــده کاال یــا خدمات 
ایرانی را با مشــقت و سختی روبه رو 
کــرده اســت. چنانچه بــدون توجه 
به ضــرورت رفع موانع کســب وکار 
بر  اقتصادی  و تســهیل فعالیت های 
حمایت از کاالی ایرانی به منزله فشار 
بر مصرف کاالی ایرانی تأکید شــود، 
نتیجه ای جز تحمیل و انتقال بخشی 
داخلی  تولیدکنندگان  مشــکالت  از 
به مصرف کننــدگان داخلی را در پی 
نخواهد داشت. این حمایت نیز حتی 
در صورت نتیجه بخش بودن آثار آن 
پر هزینه و کم دوام خواهد بود. دولت 
باید با حمایت واقعی از کاالی ایرانی، 
اصــالح ســاختارها و چارچوب های 
مخــرب و مانع تولید از جمله اصالح 
نظــام بانکی، اصالح نظــام مالیاتی، 
شناسایی و برطرف کردن کانون های 
فساد، اصالح قوانین به ویژه قانون کار و 
بازنشستگی، اصالح نظام بودجه نویسی 
و مالی دولــت، کاهش نقش دولت و 
نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد 

و... را در اولویت قرار دهد.

 پرهیز از شعار محوری
 در اصالح فضای کسب وکار 

در بهبود فضای کسب وکار ورود 
و حمایــت دولــت از کاالی ایرانــی 
صرفاً نباید به شــکل شــعار باشد و 
برای تحقق آن همه سیاســت گذاران 
اقتصــادی و تولیدکنندگان باید گام 
بردارند؛ به  گونــه ای که تولیدکننده 
داخلی نسبت به اثرات کاهش تولید بر 

افزایش بیکاری، ورشکستگی واحدهای 
تولیدی، افزایش فساد و رانت اقتصادی 
بی تفاوت نباشــد. دولتمــردان نیز با 
تبیین و تعریف سیاســت های عملی 
مناسب و رعایت انضباط مالی، کاهش 
ریسک،  مقررات زدایی و کاهش مداخله 
دولت، اقدامات مثبتی را در راســتای 

بهبود فضای کسب وکار انجام دهند.

عزم جدی سیاستگذاران
 برای ریشه کن کردن فساد 

از دیگر مصادیق فضای نامناسب 
کســب وکار وجود مفاســد اقتصادی 
در دســتگاه های اجرایی است. وجود 
این فضا وضعیــت نامطلوبی را برای 
واحدهــای تولیــدی فراهــم آورده 
که بــرای برون رفــت از آن و اصالح 
وضعیت موجود، کشور به عزم جدی 
سیاســتگذاران برای ریشه کن کردن 
فساد اداری و اقتصادی نیاز دارد. البته، 
مبارزه به شــکل غیرمنطقی می تواند 
سبب ترس ســرمایه گذاران و برهم 
خوردن امنیت ســرمایه گذاری شود. 
بنابراین، برای کاهش مفاسد اقتصادی 
باید قانونی مستقل از اراده  شخص یا 
گروه یا ســالیق  خاص تبیین شود و 
به  منزله فصل الخطاب به اجرا درآید. 
در این راســتا، اســتفاده از ابزارهای 
نظارتی، اصالح نظــام بودجه ریزی و 
اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 
از جمله اقداماتی اســت که می تواند 
زمینه کاهش فساد اداری و اقتصادی 
و بهبود فضای کسب وکار را فراهم کند.

تقویت تعامل بانک ها 
با بخش های تولیدی 

»مشــکل دریافت تسهیالت از 
بانک هــا«، »ضعف بازار ســرمایه در 
تأمین مالی تولید« و »نرخ باالی تأمین 
سرمایه از بازار« مهم ترین مشکل اداره 
واحدهای تولیدی در کشور است. این 
چالش نشان دهنده وضعیت نامطلوب 
میزان نقدینگی و گردش تشکل های 
اقتصادی و عدم برنامه ریزی آنها برای 
اســت. مهم ترین  بلندمدت  افق های 
اقدامی که سیاستگذار پولی در دولت 
می تواند برای حمایت از تولیدکننده 
کاالی ایرانی انجام دهد، تقویت تعامل 
بانک ها با فعاالن اقتصادی و تالش به 
منظور ســازگاری هرچه بیشتر میان 
منابع شــبکه بانکی و نیازهای واقعی 
بخش های تولیدی و نظارت بر عملکرد 

آنها است.
برای تحقق این امر، شناســایی 
تولیدکنندگان واقعی و تأمین نقدینگی 
آنها با سود تسهیالت پایین، اختصاص 
بخشی از یارانه ها به تولید و همچنین 
ترغیــب و تشــویق تولیدکنندگان به 
استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی 
امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا، 
وزارت صنایع می تواند دستورالعمل ها و 
قوانینی را برای شناسایی تولیدکنندگان 
واقعی، تعریف و تبیین کند. ســپس 
بانک مرکزی با همکاری این وزارتخانه 
می توانند با اولویت در تأمین سرمایه در 
گردش این واحد ها، بسترهای استفاده 
هر چه بیشتر از ظرفیت های تولیدی 

را فراهم کنند.
کارشناســان و فعاالن اقتصادی 
معتقدند، بانک ها می توانند با جلوگیری 
از »بی ثباتــی قیمت مــواد اولیه« بر 
فضای کسب وکار تأثیر داشته باشند. 
سیاســتگذاران پولی و مالی در دولت 
می توانند از بی ثباتی در ســطح کالن 
اقتصاد کشور جلوگیری کنند. دولت 
بــا مدیریت و کاهش نوســانات نرخ 
ارز، کاهــش میــزان دخالت خود در 
قیمت گذاری و ایجاد فضای رقابتی در 
عرصه تولید، می تواند توانایی پیش بینی 
قیمت محصوالت و نهاده های تولید از 
ســوی واحدهای تولیدی را افزایش 
داده و زمینــه برنامه ریزی بلندمدت 
بــرای افزایش تولید و ارتقای کیفیت 

را فراهم آورد.

 اکبر کریمی/ صنعت گاوداری یکی از 
مشاغل پر سود اقتصادی است که امروزه برخی از 
کشورهای جهان با روی آوردن به آن توانسته اند 
ســرمایه ارزی باالیی در این حوزه کسب کنند. 
کشــورهایی مانند برزیل، اســترالیا و آمریکا از 
جمله این کشورها هســتند که در این صنعت 
ســرمایه گذاری باالیی داشــته اند و توانسته اند 
بخش زیادی از بــازار فرآورده های این حوزه را 
به دست گیرند. کشور ما ایران نیز ظرفیت های 
اقتصــادی فراوانی دارد که گاوداری یکی از این 
موارد به شــمار می آید. در این گزارش یکی از 
فعاالن این حوزه از شهرســتان ارسنجان استان 

فارس را معرفی می کنیم.
سیف الدین محمودی پاسدار بازنشسته ای 
اســت که پیش از اتمام دوره خدمت در ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی برای دوران بازنشستگی 
خود برنامه ریزی کرد و در بهمن سال 1383 طرح 
گاوداری شیرده را با آغاز به کار ساخت گاوداری 
در زمین روســتایی خود شروع کرد. او هر چند 
خود کشاورز زاده است؛ ولی امور دامی و پرورش 
گاو را تا آن زمان تجربه نکرده بود؛ به همین دلیل، 
برای کســب تجربه الزم، به همراه شروع کار، از 
فعاالن این عرصه که در منطقه فعالیت می کردند، 
کمک و راهنمایی گرفت. محمودی این فعالیت را 
از صاحبان دیگر گاوداری های مجاور یاد گرفت 
و اآلن یکــی از تولیدکنندگان بزرگ شــیر در 

ارسنجان محسوب می شود.
آقای محمودی با وجود 13 سال سابقه در 
این فعالیت، همچنــان پا به پای کارگران خود 
در گاوداری کار می کند و شــاید بیشتر از آنها 
ســختی های کار را به جــان می خرد. این یک 
فرضیه اثبات شــده است که اگر می خواهید در 
کارتان موفق باشید، باید برای آن دل بسوزانید، 

وگرنه کسی برای کار شما دل نخواهد سوزاند.

*در ابتدا توضیح دهید چگونه وارد این 
فعالیت شدید؟

گام اول بــرای راه اندازی گاوداری، گرفتن 
مجوزهای الزم اســت که بــرای این کار باید از 
طریق امور دام جهاد کشاورزی شهرستان خود 

اقدام کنید برای اینکــه بتوانید مراحل پر پیچ 
و خم اداری را طی کنید و مجوزهای ســازمان 
محیط زیست، مرکز بهداشت، اداره منابع طبیعی 
یا احتمــاالً اداره اوقاف را بگیرید، تنها راه حل، 
پیگیری مستمر روزانه است. من با همین شیوه 
توانستم یک ماهه تمامی مجوزهای این فعالیت را 
بگیرم. ما زمین مورد نیاز برای گاوداری را داشتیم 
و با اندوخته خود توانستیم ساختمان گاوداری 
را نیز بســازیم؛ ولی برای خرید گاو سرمایه ای 
نداشــتیم که با دریافت 29 میلیون تومان وام 
مضاربه بانکی و خرید 10 گاو شــیرده فعالیتی 
را در سال 1384 شروع کردیم. در سال 1385 
توانستیم با دریافت 35 میلیون تومان تسهیالت 
از صندوق بنگاه های زودبازده، گاوداری را توسعه 
دهیم. در سال 1386 نیز 100 میلیون تومان از 

همین صندوق تسهیالت دریافت کردیم.
از درآمــد ایــن فعالیت راضی هســتیم و 
اکنون با بیش از 13 ســال تالش و پشتکار در 
این حوزه،  توانســته ایم افزون بر پرداخت کامل 
بدهی هــای بانکــی خود، صاحــب 170 گاو و 
گوساله، دو دستگاه تراکتور، ماشین حمل شیر 
و سایر وسایل و دستگاه های مورد نیاز این شغل، 
مانند خوراك ریز و دیلر شویم. این میزان سرمایه 
ارزش افزوده گاوداری شــیری است که همه با 
تســهیالت بانکی راه اندازی شده و با تال ش های 

ما به بار نشسته است.

*در کنار گاوداری فعالیت دیگری هم 
انجام می دهید؟

در کنار گاوداری  زمین 9 هکتاری کشاورزی 
هم داریم که برای تأمین بخشی از آذوقه دام ها در 
آن یونجه می کاریم. البته این میزان تولید یونجه 
کفاف گاوداری را نمی دهد و برای تأمین بخش 
دیگر خوراك دام  سالیانه بیش از 1500 تن ذرت 

و علوفه نیز از کشاورزان منطقه تهیه می کنیم.
گاوداری مــا 4000 متر مربع اســت که 
حدود 1200 متر مربع آن را فضای سرپوشیده 
تشــکیل می دهد. در این گاوداری روزانه دو تن 
شیر تولید می شود. افزون بر این، سالیانه حدود 
50 تن گوشت و 500 تن کود حیوانی از همین 

گاوداری به دست می آید.
با ایجاد این چرخه تولید که شامل گاوداری 
و زمین زراعتی می شــود، توانسته ایم برای پنج 
نفر شغل مستقیم ایجاد کنیم. در زمان برداشت 
یونجه نیــز بیش از 15 نفر به صورت فصلی در 

زمین کشاورزی ما کار می کنند.

*توصیه شما به کسانی که عالقه  دارند 
وارد این فعالیت شوند، چیست؟

شغل گاوداری شغل پرسودی است؛ ولی 
عالقه منــدان این فعالیت بایــد به چند نکته 

توجه کنند؛
اول، منطقه جغرافیایی؛ منطقه ای که قرار 

است این فعالیت در آن انجام شود، باید از شهر 
فاصله داشته باشد تا بتوان مجوزهای بهداشتی 
و محیط زیســتی آن را گرفت. همچنین باید 
منطقه ای خوش آب وهوا و دارای خوراك دام 
باشد تا مجبور به خرید علوفه مورد نیاز و انتقال 
آن از مناطق دوردست نباشید؛ چون این کار 
هزینه های شما را افزایش می دهد و میزان سود 

حاصله را کمتر می کند.
دوم، آشنایی کافی با شغل گاوداری؛ هر 
کاری به آگاهی و تخصص کافی نیاز دارد. شغل 
گاوداری نیز از جمله مشاغلی است که اگر افراد 
بدون تجربه به آن وارد شــوند، ممکن اســت 
ضررهای مالی باالیی متقبل شوند. در بازار فعلی 

ارزش هر گاو بیش از 8 میلیون تومان است.
سوم، شــروع کردن فعالیت با تعداد کم؛ 
گاوداری را پس از کســب مهارت های الزم و 
آشــنایی کامل با بازار محصوالت تولیدی آن 
و سنجش میزان درآمد حاصله توسعه دهید. 
حتی با پنج گاو شیرده هم می توان هزینه های 

زندگی یک خانواده را به راحتی تأمین کرد.
چهارم، انتظار یک شــبه پولدار شدن را 
نداشته باشــید. این کار سختی های خودش 
را دارد و فــرد عالقه مند بــه این حوزه، برای 
موفق شــدن باید پشتکار و تالش شبانه روزی 
داشــته باشد. چه بسا شما چندین شب برای 
وضع حمل یک گاو از خواب تان بزنید یا برای 
 مراقبــت از گاو مریض وقت زیادی ســپری

 کنید. 
پنجــم، خودتان را معاف از کار و فعالیت 
ندانید. امروزه، هر چند با ابداع ماشــین آالت 
گوناگــون در حــوزه گاوداری و به کارگیری 
نیروهای ماهر در این حوزه، سختی  کار برای 
تولیدکننده به مراتب کمتر از گذشــته شده 
اســت؛ ولی نباید فکر کنید تنها با استفاده از 
این ابزار یا با استفاده از کارگر ماهر می توانید 
خودتان در گوشه ای بنشینید و درآمد باالیی 

را کسب کنید.
برای تهیه گــزارش از فعالیت های 
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره 

تلفن ۰919۳۴۷۲981  تماس بگیرید. 

تکاپو
بازنشسته فعال اقتصادی ارسنجانی در گفت و گو با صبح صادق

روزانه ۲ تن شیر تولید می کنیم

 اجرای FATF به منزله نصب دیده بان دشمن در خاک خودی
سیدجواد ساداتی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم 
کاشان، آران و بیدگل در مجلس گفت: »ایاالت متحده از چند دهه پیش با ادعای 
واهی مبارزه با گروه های تروریســتی اقدام به استفاده از ابزار پولی و بانکی کرده 
است.« ساداتی نژاد افزود: »اجرای FATF به منزله نصب دیده بان دشمن در خاك 
خودی است.« وی با ابراز اینکه این اقدام آمریکا ساخت سالح پولی است، گفت: 
»دستیابی وزارت خزانه داری آمریکا به تمامی اطالعات بانک های گوناگون سبب 

تسلط کامل این کشور بر نظام مالی بین المللی می شود.«
ورودی ارز ناشی از صادرات در سامانه »نیما« افزایش یافت

ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه یک میلیارد و 200 
میلیون دالری ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نظام بانکی کشور 
گفت: »با وجود برخی مقاومت ها از سوی تعدادی از صادرکنندگان، پس از گذشت 
یک ماه از تصمیم جدید در حوزه ارز شاهد افزایش عرضه ارز ناشی از صادرات از 

سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم.«
قرارگاه خاتم االنبیاء و آستان قدس مالیات  پرداخت می کنند

یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: »قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
و آستان قدس رضوی مالیاتی های قانونی خود را می پردازند.« وی افزود: »آستان 
قدس رضوی باید مالیات تکلیفی و ارزش افزوده خود را بدهد؛ ولی بخش دیگری 
از مالیات را اگرچه اظهارنامه های آن را ارائه می دهد، اما با سازمان برنامه و بودجه 
در برخــی موارد تهاتر می کند. قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء نیز مطابق قانون 

مالیات های خود را پرداخت می کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.«
نفت بدون مشتری روی آب نداریم

ســید پیروز موسوی، مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران گفت: »سال 
گذشته بارگیری حدود 8 میلیون بشکه نفت از هشت پهلوگاه و دو عملیات کشتی 
به کشتی با استاندارد و ایمنی کامل در پایانه نفتی خارك به طور همزمان انجام 
شــد که یک رکورد اســت و اکنون آمادگی الزم برای افزایش این ظرفیت وجود 
دارد.« وی افزود: »ایران هیچ نفت روی آب و بدون مشتری ندارد که این موضوع 

نشان دهنده توان امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران است.«
شناسایی واردکننده 30 هزار خودرو بدون مالیات

غالمرضا قبله ای، مقام مســئول در ســازمان امور مالیاتی گفت: »به کمک 
سامانه های طرح جامع مالیاتی، آن دسته از افرادی که فرار های مالیاتی داشته اند، 
شناسایی و مالیات آنها را دریافت کرده ایم.« وی افزود: »بر اساس این، یک خانواده 
سال گذشته شناسایی شدند که 30 هزار خودرو وارد کرده و یک ریال هم مالیات 
نداده بودند، اما به کمک این سامانه آنها شناسایی شده و افزون بر اخذ مالیات به 
مراجع قضای معرفی شدند. همچنین 77 نفر شناسایی شده اند که معادل 990 

میلیارد تومان از آنها مالیات اخذ شده است.«
عدم وصول مطالبه ۴00 میلیاردی شرکت توزیع برق

حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران گفت: »شرکت توزیع برق 
تهران به 4/5 میلیون مشترك خدمات ارائه می دهد که 15 درصد مشترکان کشور را 
شامل می شود. با توجه به قرار گرفتن 650 مرکز حیاتی و حساس در تهران، اولویت 
نخست ارائه برق به صورت پایدار است.« وی افزود: »میزان مطالبات شرکت توزیع برق 
از نهاد ها و سازمان ها به 400 میلیارد تومان رسیده و هنوز این مبلغ وصول نشده است.«

تأثیر منفی خانه های خالی بر اقتصاد
افضلی، عضو کمیســیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت پیگیری دلیل 
اجــرا نکردن قانون اخذ مالیــات از خانه های خالی، گفت: »وجود این خانه ها در 
رشد قیمت مسکن و اجاره بها تأثیر داشته است. در نتیجه هر کسی که خانه اش 
را خالی نگه می دارد، باید هزینه اثری را که بر اقتصاد جامعه می گذارد، بپردازد.«
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 محمدرضا فرهادی/  طی ســال های اخیر، کاووس  ســیدامامی و تیم او با 
تشکیل یک سازمان مردم نهاد، از مراجع مربوط مجوز دریافت کرده و در برخی اماکنی 
که به فعالیت های نظامی کشور مشکوك بودند، اقدام به تحقیقات علمی روی محیط 
منطقه می کردند . به طور مشخص، نصب دوربین های پیشرفته در اطراف مناطقی که 
به فعالیت موشکی مشکوکند و تجزیه و تحلیل زمین این مناطق، از جمله فعالیت های 
این تیم با هدایت وی بوده اســت. فناوری GEOINT  که در جهان مورد استفاده 
سازمان های اطالعاتی و جاسوسی قرار می گیرد، بر اساس تصاویر گوناگون به دست 
آمده از سطح زمین در نقاط متعدد تغییرات ایجاد شده از سوی انسان در آن مناطق 
را بررســی می کند. با اســتفاده از این فناوری می توان از هر گونه تغییر ایجاد شــده 
انسانی در منطقه مد نظر، از جاده کشی، تونل سازی و... خبردار شد. به طور مشخص 
ساخت سیلوی زیرزمینی موشکی یا انبار و شهرهای موشکی، امری است که در هر 
حال سبب بروز برخی از تغییرات در شکل زمین در اطراف مناطق ساخت می شود که 
شاید خیلی اوقات در تصاویر هوایی یا ماهواره ای مشخص نباشد؛ اما تصاویر تهیه شده 
از زوایای پایین تر، مانند همین دوربین ها می تواند نقطه وصل و کامل شدن جورچین 

اطالعاتی و امنیتی طرف مقابل باشد. 
با آزمایش خاك یا گونه های گیاهی آن، می توان متوجه نوع سوخت مورد استفاده 
در موشــک های جدید ایرانی و تحوالت آن شد. اقدامی که حتی از عهده پرنده های 

ویژه جاسوسی آمریکا، مانند پهپاد آرکیو 170 نیز برنمی آید.
 برخی پرسش ها و گزاره ها از طریق این ماهواره ها یا پهپادها قابل بررسی نبوده 
است و نیازمند تیم های جاسوسی روی زمین هستند؛ پرسش هایی از قبیل اینکه یک 
پایگاه زیرزمینی موشکی، چند خروجی دارد؟ آیا تمام خروجی ها فعال هستند؟ نقل و 
انتقاالت اطراف پایگاه مد نظر چقدر حقیقی و چقدر در راستای عملیات فریب است؟ 
در صورت بروز جنگ و لزوم نفوذ به عمق پایگاه یا نقطه مد نظر بهترین مســیر چه 
خواهد بود؟ نقطه های مناسب برای فرود بالگردها و پرش چتربازها کجا هستند؟ خاك 
منطقه مد نظر آیا توان پذیرش برخی از هواپیماهای سنگین ترابری با قابلیت فرود در 
شرایط نامناسب را دارد؟ همه این اطالعات مسائلی هستند که در کنار تصاویر هوایی 

و ماهواره ای همچنان به نیروی انسانی در روی زمین نیاز دارد.
تیم  سیدامامی به دنبال چه اهدافی بودند؟

با توجه به نقش زیست محیطی مؤسسه پارسیان، این تیم تمرکز خود را بر روی 
مسائل زیست محیطی قرار داده بود که از قَِبل آن بتواند از مسائل موشکی جاسوسی 

کند. اهم اقدامات آنها را می توان در موارد زیر خالصه کرد:
1ـ یکی از زمینه های فعالیت ســیدامامی و همکارانــش در این پرونده، بحث 
جاسوسی از منابع استراتژیک آبی ایران بوده است. اینکه وضعیت ایران در دهه های آتی 
چگونه خواهد بود، از موضوعات اصلی این تیم و دادن اطالعات به سازمان سیا بوده است.
2ـ مبــارزه با بحران های زیســت محیطی در ایران همچــون تاالب ها و قضیه 
خشکســالی که برای موجه جلوه دادن اقدامات خود از برند ســازمان ملل استفاده 
کردند. یکی از نقاط مبهم پرونده سیدامامی، ارتباطات نزدیک او با فردی به نام »گری 
لوئیس«، نماینده سازمان ملل در ایران )پست سازمانی: هماهنگ کننده مقیم سازمان 
ملل در ایران( است. نکته تأمل برانگیز درباره آقای لوئیس این است که در چند سالی 
که در ایران حضور دارد، عالقه عجیبی به محیط زیست ایران و مسائل محیط زیستی 
نشان می دهد و بارها با مسئوالن ارشد سازمان محیط زیست به نقاط بحرانی محیط 

زیستی، چون تاالب هورالعظیم و دریاچه ارومیه سفر کرده است. 
3ـ داخل کردن کشور به بحران های زیست محیطی از دیگر اقدامات آنها به شمار 
می آید. یکی از مسائلی که اکنون کشور درگیر آن شده است، مسائل زیست محیطی در 
زمینه خشکسالی است. خشکسالی در دریاچه ها و تاالب ها به همراه پدیده گردوغبار 
اســت. یکی از احتماالتی که کارشناسان مطرح می کنند، دادن اطالعات نادرست به 
ســازمان حفاظت محیط زیست در بحث مســائل زیست محیطی از سوی این تیم و 

وجود پدیده های گردوغبار در استان های مرزی کشور است.

واکاوی پروژه نفوذ در سازمان محیط زیست ـ ۳
جاسوسی از منابع استراتژیک آب

ژرفا 

  حسین کبیری/ پدیده قاچاق یکی از معضالت اقتصادی کشور است که 
در این سال ها گریبانگیر اقتصاد کالن کشور شده و برای کاهش آثار و پیامدهای 
آن برنامه های متعددی به اجرا درآمده اســت؛ اما هیچ یک از برنامه ها نتوانســته 
میزان آن را کاهش دهد. ناگفته نماند که نبود اراده راهبردی، رانت و ویژه خواری 
و ضعف زیرســاختی دالیل عمده این مســئله است. تداوم این وضعیت به قدری 
نگران کننده اســت که رهبر معظم انقالب خطاب بــه وزیر کار می فرمایند: »اگر 
جای شما بودم یقه خودم را در هیئت دولت پاره می کردم.« هدف حضرت آقا این 
اســت که دولت به صورت جدی با قاچاق مبارزه کرده و آب را از سرچشمه پاك 
کند. یکی از مهم ترین ابزارهای تولید در داخل مبارزه با قاچاق در گمرك اســت. 
آمار واردات کاالی قاچاق تا حدود 21 میلیارد دالر برآورد شده است و حتی گفته 

می شود بیش از نیمی از محصوالت قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود.
امروزه، اهمیت و تأثیر گمرك در اقتصاد کشورها تا جایی است که کارشناسان 
مهم ترین علل توسعه آلمان را وجود سیاست گمرکی مؤثر و مفید می دانند. کشور 
آلمان با وضع سیستم تعرفه ای مناسب از صنایع تولیدی خود حمایت کرد و هرگز 
اجازه ورود کاالهای بی کیفیت و ارزان کشورهای دیگر را نداد. در واقع، نبود سیستم 
گمرکی مناسب سبب آن خواهد شد که اقتصاد کشورها به دست رقبای خارجی 
بلعیده شود، بالیی که امروز بر سر کشورهای جهان سوم آمده است. در سال های 
اخیر، بانک جهانی وضعیت گمرکی کشورهای جهان را بررسی کرد تا از آن طریق 
بتواند بازده گمرکی و شــفافیت مرزی کشــورها را ارزیابی کند. در گزارش بانک 
جهانی توسعه یافته ترین کشورها در ردیف اول یا دهم بازده گمرکی قرار گرفته اند. 
در واقع، این گزارش از تأثیر شگرف گمرك در توسعه اقتصادی حکایت دارد. یکی 
از پیشــرفته ترین کشورها در امر گمرك، کشور سنگاپور است. این کشور از سال 
2003 با تغییر ساختار در اداره گمرکی خود توانست بهترین سیستم گمرکی جهان 
را راه اندازی کند و با ایجاد پست های بازرسی در زمین، هوا و دریا نقش قابل توجهی 
در توســعه امروزی سنگاپور برعهده بگیرد. با نگاهی به وضعیت اقتصاد جمهوری 
اسالمی ایران به خوبی قابل درك است که قاچاق کاال عامل مهم در عدم توسعه 
اقتصادی کشور است. در واقع، با مقایسه اعالم گمرك کشورهای صادرکننده کاال به  
مقصد ایران با آمار گمرك ایران نشان می دهد، در سال 95 نزدیک به 20 میلیارد 
دالر کاالی قاچاق وارد ایران شده است که این مسئله سبب شده است تولید در 
کشور به حاشیه رانده شود. به بیان بهتر، بی توجهی به گمرك  سبب شده است 
قاچاق کاال از طریق مبادی گمرکی به سهولت انجام گیرد و در نتیجه گمرك به 
جای توجه به صادرات، مشغول خدمات دهی به قاچاق کاال باشد. در واقع، برای رونق 
تولید ملی همواره باید سیستم گمرکی و مرز اقتصادی کشور با جامعه بین المللی را 
تقویت کنیم. این سیستم باید طوری طراحی شود که به سهولت صادرات صورت 

گیرد و در عین حال از سیستم تعرفه ای مناسبی نیز برخوردار شود.
برای کارآمد کردن و در عین حال تقویت سیستم گمرکی موارد زیر پیشنهاد 
می شود:  1ـ استفاده از روش های کنترلی و نظارتی قوی؛ 2ـ تجهیز گمرکات به 
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری؛ 3ـ اصالح نظام تعیین ارزش؛ 4ـ ایجاد امنیت 
شــغلی و ارتقای روحیه خدمتی کارکنان گمرك؛ 5ـ ایجاد ساختار قوی همچون 
وزارت یا حداقل اختصاص یکی از معاونت های وزارت اقتصاد به اســم گمرك؛ 6ـ 

بهره گیری مناسب از فناوری اطالعات و ارتباطات.
گفتنی اســت،  موضوع مهم نبود نگاه راهبردی برای حل این معضل در بین 
متولیان امر اســت که باید ابتدا تغییر نــگاه و باور در مبارزه با این پدیده صورت 

بگیرد و بعد راهکارهای اعالمی عملیاتی شود.

گمرک و تولید کاالی داخلی
انعکاس

»فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش که آیا اتحادیه اروپا »می تواند حفظ همین سطح فعلی از تجارت با 
ایران در ماه ها و سال های پیش رو را تضمین کند، اعالم کرد:  »این اتحادیه قادر نیست ضمانت های حقوقی و اقتصادی به ایران بدهد؛ اما برای یافتن راهی 

به منظور حفظ سرمایه گذاری های پسابرجام اروپایی ها در ایران جدی است.«

 به ایران ضمانتی 
نمی دهیم

پژواک

 مهدی فرهادی/ در شماره 
گذشته درباره تأثیرگذاری شبکه های 
اجتماعی بر انتخابات، مواردی را مورد 
بحث قرار دادیم. در این شماره ادامه 

نکات ذکر شده را بیان می کنیم؛
6ـ پیش بینی پذیری سیاســت؛ 
شــبکه های اجتماعی سبب شده اند 
که رفتارهای سیاسی مردم، مسئوالن 
و حتی نهادهــای بین المللی به نحو 
محسوســی قابل پیش بینی باشد؛ از 
آنجایی که رسانه های اجتماعی سبب 
می شــوند افراد اطالعات بیشــتری 
درباره عادت ها، دغدغه ها و انتظارات 
خود به نمایش بگذارند، مهندســی 
آرا و دیدگاه هــای آنــان نیز راحت تر 
صورت می گیرد و به این ترتیب تهیه 
محتوای مناسب برای آن فرد راحت تر 

انجام می شود.
توده ها:  بودن  دسترس پذیر  7ـ 
رســانه های اجتماعی سبب شده اند 
توده هــا کــه در گذشــته گمنام و 
کم مراجعه بودند، امروزه به راحتی در 
دسترس تبلیغات سیاسی و انتخاباتی 
باشــند؛ از آنجایی کــه هر فردی در 
صفحه خود در رســانه های اجتماعی 
بخشی از اطالعات خود را منتشر کرده، 
به راحتی یک دام اطالعاتی برای خود 
تهیه کرده و خود را در معرض هجوم 

کانون های تبلیغاتی قرار داده است.
8ـ اقلیت های گمنام: رسانه های 
اقلیت های  بــروز  عرصه  اجتماعــی 
گمنامی را فراهم می کنند که تاکنون 
امکان عرض اندام سیاسی نداشته اند. 
با سخنان شــیرین، عکس های  آنها 
معنادار و حتی بیان سرگذشت خود به 
شکل کامالً عامیانه می توانند برای خود 
دنبال کنندگان و اعضایی را پیدا کنند 
که بتوانند آنها را وارد گود سیاســت 
کرده و حتی در انتخابات بتوانند آرای 

مردم را به خود جلب کنند.
توفان های سیاســی:  ایجاد  9ـ 
توفان های سیاســی در عرصه واقعی 
و حقیقی بــه روزها زمینه چینی نیاز 
دارد؛ امــا در توفان هــای ســایبری 
مبتنی بر رسانه های اجتماعی ایجاد 
کمپین ها و توفان های ســایبری در 
دقایق کوتاهی اثرگذار می شــود. این 
توفان هــا کــه با عالمــت # به طور 
مشــخص موضوع خاصــی را مورد 
حمله قرار می دهند، در اصطالح » ترند 
شدن« نام گرفته اند. در حالی که در 
صنعت ُمد و پوشــاك، وقتی از ترند 
شدن یا ترند بودن صحبت می شود، 
همواره منظور افزایش استفاده و رواج 
یافتن و فراگیــر )Popular( بودن 
اســت. تعداد الیک ها، بازدیدها و به 
 اشــتراك گذاری های یک موضوع باال 
تا شبکه ای مانند فیس بوك،  می رود 
اخبار خــود را برای دیگــر کاربرها 
نمایش بدهد. به این ترتیب، در یک 
چشم بر هم زدن همه از موضوع باخبر 
شــده و کنجکاو می شــوند تا درباره 
آن اتفاق یا شــخصیت بیشتر بدانند. 
ترندها همچنین یکی از پرکاربردترین 
ابزارهــای توئیتر به شــمار می آیند، 
به ویــژه در زمینه اطالع رســانی یا 
خبررسانی از طریق توئیتر و معموالً 
ترندهای مهم و روز و سرتیتر خبرها 
در جســت وجوهای گــوگل به طور 

اختصاصی نمایش داده می شوند. 
10ـ اهمیت یافتن افکار عمومی: 
شــبکه های اجتماعی سبب شده اند 
که شنیده شدن حرف افکار عمومی 
برای مردم جهــان به یک اصل مهم 
تبدیل شود. اگر رسانه های بزرگ مانع 
شنیده شدن صدای مردم هستند، این 
رسانه های کوچک هستند که وظیفه 
اطالع رســانی این ســخنان نگفته را 
به عموم جهانیان عهده دار می شوند. 
می شوند  سبب  اجتماعی  شبکه های 
سخن نشنیده ای در جهان باقی نماند 
و مردم سخنان گفته شده خود را در 
این شبکه ها حتی با اشاره یک انگشت 
که به یک الیک تبدیل می شوند، بدون 
اینکه هویت شان گم شود، درباره یک 

موضوع ابراز  دارند.
رایــج  چرخــه  تغییــر  11ـ 
خبررســانی: چرخه رایج خبررسانی 
در گذشــته بر روی دوش تعدادی از 
خبرنگاران و رســانه ها بود؛ اما امروز 
همه مردم در عرضه خبر فعال شده اند 
و از همه پســتوهای عالم خبرهایی 
را تولیــد می کنند کــه در همه عمر 
اطالع رســانی و خبر ســابقه نداشته 
اســت. با چنین وضعیتی ما دیگر با 
آدم هــای خاموش، ســاکت و بدون 
شناســنامه ارتباطی روبه رو نیستیم. 
بیش از نیمی از مــردم جهان امروز 
شناســنامه هویتی مستقل دارند که 
مواضع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

آنان را بیان می کند.

شبکه های اجتماعی و سیاست  ـ ۵

  شــهناز سلطانی/ رهبر 
معظم انقالب اسالمی 19 اردیبهشت 
ماه برای چندمین بار به صورت آشکار 
و با عتاب فراوان درباره اجرای سند 
2030 هشــدار دادند. ایشــان در 
دانشــگاه فرهنگیان فرمودند: »من 
ســال گذشــته، رســماً و علناً و با 
قاطعیت، اجرای این سند انحرافی را 
منع کردم که با استقبال مسئوالن 
هم مواجه شــد، اما شــنیده ام در 
بخش های مختلف، برخی مفاد سند 
2030 در حال اجرا است که این به 
معنای قرار دادن مهم ترین مســئله  
کشــور، در اختیار بیگانگان اســت. 
معنی ندارد کشوری همچون ایران 
با این سابقه و فرهنگ و با این نظام 
مقتدر، برنامه های آموزشی و تربیتی 

خود را از دیگران بگیرد.«
ســند چهــار رقمی یونســکو 
کشــورمان  در  وقتــی  از   )2030(
خبرساز شد که رهبر معظم انقالب 
اسالمی سال گذشته با نکته سنجی 
دقیق با صراحــت از آن نام بردند و 
نســبت به آن انتقاد کردند؛ سندی 
که یونســکو در 17 ســرفصل آن را 
تدوین کرده و در اختیار کشورهای 
عضو خود قرار داده اســت. یونسکو 
کــه از آن به یک نهاد بین المللی در 
عرصه آموزش یاد می شود، قرار است 
با سند 2030 خود شرایط و چگونگی 
تحصیل و سطح سواد در بین جمعیت 
کشورهای ذیل خود را ترسیم کند که 
یکی از این کشورها هم ایران است. 
البته در یک فاصله زمانی مشخص، 
یعنی از سال 2016 تا سال 2030. 

وقتی آذر 95 این سند پرحاشیه 
با حضور وزیــران علوم و آموزش و 
پرورش رونمایی و رسانه ای شد، هرگز 
تصور نمی شــد که در بطن خود تا 
این حد و اندازه مخالفت هایی داشته 
باشــد. اما وقتی رهبر معظم انقالب 
بی پــرده از آن ســخن گفت، ورق 
برگشت و نگاه ها از خوش بینی تمام 
و کمــال فاصله گرفت. هر چند این 
سند هنوز حامیان پنهانی هم همراه 
دارد که از موضع خود به هیچ وجه 
کوتاه نمی آیند کــه گاهی در نیت 
پافشاری آنها هم باید تردید کرد، ولی 
هنگامی که رهبر معظم با ریزبینی 

از آن انتقاد می کنند باید در اهداف 
نسخه های  این گونه  شفا بخشــی  و 

خارجی شک کرد. 
اما چرا باید این سند را که مورد 
تأیید چندین کشور است )البته باید 
دید چه کشــورهایی آن را تأیید و 
اجرا می کنند و چه کشــورهایی که 
خود برنامه های یونسکو و باالدست 
آن ســازمان ملل را تدوین می کنند 
زیر بار چنین تعهداتی نمی روند.( زیر 
ذره بین برد، آن هم وقتی سرفصل ها و 
اهداف و برنامه های آن به نظر پیش 
برنده است. )از جمله این سرفصل ها 
تضمین کیفیت آمــوزش فراگیر و 
عادالنه و ایجاد فرصت های یادگیری 
مادام العمر برای همه، پایان دادن به 
فقر در تمامی اشــکال آن در همه 
جا و تضمین الگوی تولید و مصرف 
پایدار( واقعیت این اســت که شاید 
بتوان نظام آموزشــی هر کشوری را 
مهم ترین نهاد آن کشور قلمداد کرد؛ 
چرا که بی شک اگر قرار باشد کشوری 
به پیشرفت و توسعه دست یابد، باید 
از این مسیر عبور کند و اگر در این 
میانه ســر از جایی به غیر از توسعه 
همه جانبه درآورد، پس جایی از این 
نهاد دچار اشکال و کاستی است که 

باید بیماری یابی و درمان کرد. 
از سویی، هر کشوری فرهنگ، 
و  هنجارهــا  خرده فرهنگ هــا، 
ارزش هایــی در خود نهفته دارد که 

مختص همان کشور است. بنابراین 
نظام آموزشــی آن بر همین اساس 
تعریف می شود. پس نمی توان نسخه 
کشــور دیگری را بــرای آن تجویز 
کرد، چه رسد به تک نسخه ای برای 
چند کشــور که گاهــی پیدا کردن 

شــباهت های میان آن به مثابه پیدا 
کردن سوزن در انبار کاه است و چه 
بسا فراتر از این. پیدا کردن شباهت 
میان مــا و یک کشــور زیر پونزی 
آفریقا چیــزی کمتر از اثبات قضیه 

فیثاغورث نیست!
وقتــی امیرکبیر ســنگ بنای 
دارالفنــون را گذاشــت، چه بســا 
می دانست با این کار نظام آموزشی را 
وارد سبک و سیاق جدیدی می کند، 
طوری که آموزش و پرورش به شیوه 
جدید خود همسن دارالفنون است؛ 
یعنی 168 ســال عمر دارد و چهار 
سال کمتر از این روزگار سپری شده 
وزارت علوم است. بنابراین در قدمت 

دو نظام آموزشــی کشــور )وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت علوم( هیچ 
شکی نیست؛ اما مسئله این است که 
چرا با این پیشینه ما هنوز اندر خم 
یک کوچه ایم؟ اما اشتباه نکنیم که راه 
عبور از این کوچه این نیست که مرغ 
همسایه )همسایه که چه عرض کنیم 
کدخدا بیشــتر برازنده سندنویسان 

2030 است!( را غاز بپنداریم. 
»شــورای عالــی آمــوزش و 
پــرورش« را اگــر اتاق فکــر نظام 
آموزشی کشور قلمداد کنیم، اشتباه 
نکرده و بیراهه نرفته ایم؛ شورایی که 
قدمتی بیش از یک قرن دارد، یعنی 
120 ســال. مهم تریــن قوانین این 
شــورا را آن هم در  سال 58 افرادی 
صاحب فکر همچون شهید رجایی و 
باهنر تدوین کردند که در شــورای 
عالی انقــالب فرهنگی هم تصویب 
شــد. بنابراین در اهمیت این شورا 
و تصمیمــات و برنامه ریزی های آن 
می توان با اطمینان صحبت کرد. از 
جمله این برنامه ها تأییدیه شــورای 
عالی آموزش و پرورش روی برنامه ای 
جامع با عنوان »سند تحول بنیادین« 
است. سندی که به همت 500 نفر 
کارشــناس و صاحب نظر در حوزه  
تعلیم و تربیت در یک کارگروه و در 
طول هفت سال تدوین شده و پس از 
تأیید در این شورا به تصویب شورای 
عالی انقالب فرهنگی رسید و هفت 

سال پیش رئیس جمهور وقت کشور 
آن را رونمایی و برای اجرا ابالغ کرد. 
سندی همه جانبه نگر که حکم قانون 
اساســی نظام تعلیم و تربیت کشور 
را بر پیشــانی دارد. سندی علمی و 
پژوهشی که در آن همه ساحت های 
یک نظام آموزشی مورد کنکاش قرار 
گرفته و بر همین اساس طرح و برنامه 
برای آن تعریف شــده است. حال با 
وجود این راهنما اگر مشکالت نظام 
آموزشی ماچندان رنگ نباخته به این 
دلیل است که هنوز سند تحول که 
برای آن هزینه بسیاری از بیت المال، 
چه مادی و چه غیر مادی صرف شده 
اســت، جدی تلقی نمی شود و برای 
اجرای آن مقاومــت وجود دارد که 
البته هر تغییری دشــوار است، ولی 
وقتی به درستی انجام شود، ثمراتش 

بیش از حد انتظار است. 
اما اگــر بخواهیــم بدانیم این 
سندی که برای تدوین آن چه راه های 
طویــل و درازی که نیامده ایم چقدر 
اجرایی شده است و تا چه اندازه نقشه 
راه بوده است، هیچ کس بهتر از محمد 
بطحایی وزیر فعلی آموزش و پرورش 
که خود سال های طوالنی در شورای 
عالی آموزش و پرورش بوده اســت، 
پاسخ آن را نمی داند. وی همین امسال 
بود که گفت، کمتر از 30 درصد آن 
اجرایی شده است و البته به نظر، این 
خوش بینانه ترین حالت است؛ چرا که 
برخــی از صاحب نظــران این رقم را 
کمتر از 10 درصد هم اعالم کرده اند. 
با این تفاســیر باید گفت، هیچ 
منطق و عقل ســلیمی نمی پذیرد 
وقتــی دوای درد یکی از مهم ترین 
نهادهای زیرســاخت کشــورمان را 
خودمان آن هم با دست های خودمان 
پیدا کرده ایم، چرا آن را از بیگانه ای 
طلب می کنیم که قطعاً دلســوزی 
آنها برای ما در طول تاریخ به اثبات 
رســیده و باید در آن شک کرد. به 
عالوه اینکــه  می دانیم با رفتن زیر 
بــار تعهد انجــام برنامه هایی از این 
دســت )ســند 2030( نه تنها به 
استقالل مان خدشه وارد کرده ایم که 
باید پاسخگوی کدخداهایی باشیم که 
برای تربیت نسل های آینده به روش و 
با اهداف خاص خود، برنامه ها دارند. 

»تطهیر  موسوی/  فخرالدین   سید 
رژیم پهلوی« یک اتفاق نیســت. جریان های 
غرب زده و مدعی روشــنفکری که حســرت 
فرصت تماماً غربی کردن ایران آن هم تنها در 
ظاهر و پوســته را که با انقالب اسالمی مردم 
ایران در ســال 57 از دست رفت، می خورند، 
به دنبال آن بوده و هســتند تا سیاهی نزدیک 
به مطلق دوران پهلوی را سفیدی مطلق نشان 
دهند. این گروه بــه اعتبار حافظه کوتاه مدت 
تاریخی ما به بازســازی و اصالح تاریخ دست 
زده تا از دیکتاتور های پهلوی قهرمانان بی بدیل 
بسازند، موضوعی که البته پیشتر فقط در فضای 

دانشگاهی رواج داشت. 
در آن سوی مرزها، شبکه های فارسی زبان 
که با سرمایه مردم ایران که سران رژیم پهلوی 
و باقی ماندگان خانــدان پهلوی از ایران خارج 
کرده و به سرقت برده اند و البته حمایت مالی 
ایاالت متحده را ه اندازی شده اند، این ماجرا را 
وارد مرحله جدیدی کردند، که دیگر نمی توان 
نام دلبستگی و تعریف های کوچه و بازاری بر آن 
گذاشت؛ بلکه یک سناریوی جدی است که به 
شکلی کاماًل حساب شده و با دروغ پردازی های 
حرفه ای رســانه ای در حال پیگیری است، اما 
فراتر از این تالش، آنچه موجب تأســف است، 
اینکه همگام بــا این جریان خارجی در داخل 
نیز بعضی از چهره های سیاســی با این پروژه 
همراه شده اند. این افراد با برخی از رسانه های 
جریــان خاص بــا این پیش فرض و اشــتباه 
محاســباتی که می توان با سود جستن از این 
حربــه جریان رقیــب را در موضع ضعف قرار 
داد، بــه این فضا دامن زدنــد و به طبع با داغ 
شدن ماجرای سلبریتی های حامی آن جریان 
سیاسی نیز پای شــان به میان کشیده شد تا 
این گونه رؤیاپردازی کنند که در ســایه طرح 
این مسئله، اهداف شان در دسترس تر از همیشه 
قرار خواهد گرفت؛ اما غافل از آنکه ماجرا جای 
دیگر در حال طراحی و اجراست و نتیجه این 
خطای راهبردی در ناآرامی های دی ماه سال 
گذشته خود را نشان داد؛ یعنی عبور از جریان 
سیاســی مورد اشاره و ســتایش و حمایت از 

دیکتاتور اول پهلوی!

در آن زمان بسیاری از افراد و رسانه ها به 
اشــتباه خود پی بردند؛ اما افراد دیگری هنوز 
هســتند که بر این روش پافشاری می کنند و 
تالش دارند خوب را بد و بد را خوب جلوه دهند 
و از هیچ قهرمان بسازند. یکی از چهره هایی که 
عنوان دانشگاهی، استاد، فعال سیاسی، تحلیلگر 
و... را نیز به یدك می کشــد و از مشهورترین 
چهره های پیش برنده این موضوع است، آقای 

صادق زیباکالم اســت. او به صراحت می گوید: 
»ما مدیون چکمه هاي رضا شــاهیم.« او حتی 
نقــش انگلیس در روی کار آمدن رضاشــاه با 
وجود اســناد متعدد و متواتر تاریخی را منکر 
می شود و در عین ناباوری می گوید: »زمانی که 
رضاخان میرپنج از قریــه آق بابا قزوین به راه 
می افتاد به طرف تهــران که کودتا کند، روح 

دولت انگلســتان و وزارت خارجه آن کشــور 
هم در جریان این کار نبــود.« برای زیباکالم 
و همراهانش موضوع کشــف جســد مومیایی 
دیکتاور اول پهلوی موقعیت مناسبی برای تکرار 
این ســخنان بود؛ اما این بار این تکرار به جای 
آنکه مورد حمایت قرار گیرد و تیتر یک شود، به 
نوعی تقابل در این جریان تبدیل شد؛ تقابلی که 
روزنامه »شرق« بیشترین سهم را در آن داشت 
و ابتدا به قلم ســردبیر خود، »احمد غالمی« 
می نویســد: رضاخان همچون غالِب چهره های 
تاریخــی دیگر ایــران چهــره ای چندوجهی 
اســت. اما آنچــه همگان به آن بــاور دارند و 
اکثر روشــنفکران در آن اتفاق نظر، این است 
که رضاخان دیکتاتوری تمام عیار بوده اســت، 
گیرم اصالح طلبانــی از جمله صادق زیباکالم 
و تئوریسین های »لیبرال« با ایده دیکتاتوری 
مصلح بخواهند نقاب بر چهره رضاخان بگذارند 
و تاریک تریــن وقایع تاریخی آن دوره را با این 
الفاظ نادیده بگیرند و واقعیت را مخدوش کنند. 
شاید برای اینکه مخاطبان بتوانند چهره واقعی 
رضاخان را فارغ از هرگونه پیش داوری به قضاوت 
بنشــینند، این گفته گرامشی قابل اعتنا باشد: 
»قیصرگرایی]ها[ از اهمیت تاریخی یکســانی 
برخوردار نیســتند. در تاریخ می توان اشــکال 
مترقی و مرتجع قیصرگرایی را ســراغ گرفت. 
در تحلیــل نهایی، اهمیت ویژه هر یک از این 

اشکال را صرفاً می توان از بستر تاریخ عینی و 
نه  تنها به  مدد قوانین جامعه شناختی استنتاج 
کرد. قیصرگرایی زمانی مترقی است که ظهور 
و حضور آن به پیروزی نیروهای مترقی انجامد. 
در مقابل، قیصرگرایی زمانی ارتجاعی اســت 
که ظهــور و حضور آن مؤید پیروزی نیروهای 
ارتجاعی باشد.« و این تصویرسازی را که ایران 
نیازمند یک قهرمان تمامیت خواه اســت، یک 
انتحار می داند. این روزنامه همچنین در چند 
شــماره بعدتر بار دیگر با عنوان »در خدمت و 
خیانت مومیایی« با اشاره به آثار ادبیات مانده 
از دوران پهلوی اول می نویسد: »رضاخان، نماِد 
»بورژوازِی کمپرادور« در ایران و متحد تمام عیاِر 
انگلیس ها و عامل اجرای قرارداد 1919، در ابتدا 
با داعیه »جمهوری خواهی« پا به میدان سیاست 
گذاشــت و در برابر قاجاریه به مبارزه پرداخت 
و برای جلب  نظر روشنفکران و انقالبیون نقاب 
جمهوریخواه بر چهره زد، اما دیری نپایید که با 
حمایِت انگلیس ها و با هدِف جلوگیری از نفوذ 
بلشویسم در ایران، بر تخت سلطنت نشست و 
ناگزیر، نقاب از چهره انداخت. سرکوب شدید 
و گسترده مخالفان از شمال تا جنوب و از شرق 
تا غرب، به  شرحی که کشتار و شدت  و حدِت 
آن در تاریخ آمده است، حقیقِت این »قهرمان 
ملی« را افشــا می کنــد. قهرمانی که به قوِل آ. 
ســلطان زاده دربست در دســت ارتجاع بود.« 
خصلِت ارتجاعی رویکرد زیباکالم، در داستاِن 
»آذری غریِب« او که از قضا در آستانه سال 88 
درآمد، خود را بیشتر عیان می کند. داستان با 
این جمله آغاز می شود: »هنوز هر بار که وارد 
کریدورهای دانشــکده حقوق و علوم سیاسی 
می شوم و از پله های قدیمی که از زمان رضاشاه 
تا به  حال خم به ابرو نیاورده اند باال می روم...« 
باقی داستان بماند، همین تک جمله نشان دهنده 
تلقی زیباکالم از رضاخانی است که در خدمت 
بــه خلق، دانشــکده حقوق و علوم  سیاســی 
دانشگاه تهران را بنا کرد. این رسانه ها و جریان 
مطلوب شان نگران بازماندگان سناریوی تغییر 
کرده تغییر تاریخ برای تطهیر شــاهان پهلوی 
هستند و خود درصدد برآمده اند راه را تا پیش 

از آنکه دیرتر شود، از این جماعت جدا کنند.

کنکاش
گزارش صبح صادق به بهانه هشدار مجدد رهبر معظم انقالب درباره اجرای مخفیانه سند ۲۰۳۰

جدال دو سند پای تخته سیاه

پایش

تاریخ را نمی توان تغییر داد

آن  برای  که  تحول  هنوز سند 
هزینه بســیاری از بیت المال، چه 
مادی و چه غیر مادی صرف شده 
است، جدی تلقی نمی شود و برای 
دارد  وجود  مقاومــت  آن  اجرای 
است،  تغییری دشوار  هر  البته  که 
انجام شود،  درستی  به  وقتی  ولی 

ثمراتش بیش از حد انتظار است

جریان های غرب زده و مدعی روشنفکری 
که حسرت فرصت تماماً غربی کردن ایران را 
که با انقالب اسالمی مردم ایران در سال 5۷ 
از دست رفت، می خورند، به دنبال آن هستند 
تا سیاهی نزدیک به مطلق دوران پهلوی را 
سفیدی مطلق نشان دهند. این گروه به اعتبار 
حافظه کوتاه مدت تاریخی ما به بازســازی و 
اصالح تاریخ دســت زده تا از دیکتاتور های 

پهلوی قهرمانان بی بدیل بسازند



نوری گلجایی/در  عبداهلل   
راســتای بررســی و مطالعه عملکرد 
انجمن حجتیه در زمان پهلوی دوم، در 
این مطلب با فعالیت های فرهنگی آنها 
آشنا می شــویم. انجمن حجتیه براي 
مشارکت،  روحیة  تقویت  کادر  سازي، 
ایجاد تفاهم و همدلي در میان اعضا، 
نظام مند  کردن فعالیت هاي گروهي و 
تبدیل آن به فعالیت هاي ســازماني، 
اقدام به یک  سري فعالیت ها، از   جمله 
ساخت مدرسه، انتخاب دانش  آموزان 
مســتعد، تشــکیل کانون هاي بحث 
و مناظــره می کــرد، به   طــوري   که 
تربیت  شــدگان این انجمن در قالب 
این فعالیت ها برنامه هاي انجمن را یاد 

می گرفتند.
1ـ ســاخت مدرســه: انجمــن 
حجتیه به جــز معرفي خودش براي 
اعضاي رسمي و خاص، در هیچ  جایي 
خود را بــا نام انجمن حجتیه معرفي 
نمي کرد و این ســنت را تا امروز هم، 
حفــظ کرده اســت. آنها با ســاخت 
مدارسي مانند مدرسة علوي، مکتب 
صادقیه، دبیرســتان احمدیه و کانون 
تعلیمات علمي و فرهنگي در شهر هاي 
مختلف اهداف خود را دنبال مي کردند.

2ـ انتخاب دانش  آموزان مستعد: 
یکــي از مهم  تریــن روش هایي که 
انجمــن پیش از برپایی و تشــکیل 
جلســات و کالس هــاي تدریس در 
زمینة مباحث اعتقادي سرلوحة کار 
خود قرار مي داد، جذب نیرو از میان 
جوانان مستعد و باهوش بود. یکي از 
مراکز عمده براي شناسایي و جذب 
نیروهاي انجمني، مدرسة علوي بود. 
حاج فرج دباغ، معروف به عبدالکریم 
ســروش، یکي از همین افراد جذب 
شــده اســت. وي در  بارة چگونگي 
جــذب خود به این انجمن مي گوید: 
»من سال ششم دبیرستان بودم، در 
سال های 1341 و 1342 در مدرسة 
علوي و من در سنین 18ـ17 سالگي 
بودم. انجمن حجتیه از مدرسة علوي 
عضوگیري کالنــي مي کرد و برخي 
هم  کالسي هاي  و  هم مدرسه اي ها  از 
ما کــه بعداً در عالم سیاســت و در 
جمهوري اســالمي وارد شــدند و 
صاحب مقام هاي باالیي شدند از اینجا 

پا به انجمن حجتیه گذاشتند.«)1(
ایجاد مکان هــاي فرهنگي:  3ـ 
بسیاري از گروه ها و جریان هاي فعال 
در کشور هاي مختلف براي نشر عقاید 
خود و همچنین جذب نیرو، براي ایجاد 
گســتردگي دامنة فعالیت هاي خود، 
دفاتر یا نمایندگي هاي بسیاري را در 
شهرهاي گوناگون تأسیس مي کنند؛ 
انجمن نیز در هر شهري که بهائیت در 
آنجا فعالیت بیشتري داشت دفتري با 
  عنوان »بیت امام زمان)عج(« راه  اندازي 
مي  کرد. این بیت مسئول داشت و زیر 
نظر گروه تدریس، تحقیق و ارشــاد 

فعالیت مي کرد.)2(
4ـ انتشار کتاب: انجمن حجتیه 
با استفاده از آثار مکتوب خود در میان 
اقشار مختلف نفوذ می کرد. التوحید 
و العدل، تقریرات شیخ محمود حلبي، 
نشریة انتظار، همگام با انقالب اسالمي 
و روزنامــة احزاب از   جمله کتاب ها و 
نشــریاتي بود که به  دست هواداران 
انجمن پیش از انقالب اسالمي منتشر 
شــد. با بررســي آثار جریان انجمن 
حجتیه در قبل از انقالب اســالمي، 
بــه این نتیجه مي رســیم که نگاه و 
جریان  این  نویسندگان  جهت  گیري 
فکــري، در دوران قبــل از انقــالب 
اســالمي، همگي همســو با حرکت 
لیبرالیسم و اباحه گري فرهنگي بود؛ 
زیرا تفکرات مــردم را فقط به خطر 
بهائیــت معطوف مي کــرد. این در 
  حالي بود کــه فرهنگ بي  بندو  باري، 
فرهنگ اسالم  ستیزي و اسالم  گریزي، 

جایگزین فرهنگ ضد اســتکباري و 
استعماري شده بود. از سوي  دیگر، آثار 
آنها از آن نظر که متأثر از سیاست هاي 
حمایتــي از رژیــم طاغــوت بود؛ با 
مخالفت طیف عظیمي از انقالبیون و 
افرادي که پیرو خط حضرت امام)ره( 
بودند، مواجه می شد و پس از انقالب 
اسالمي، آثار آنها که بیشتر معطوف 
به مباحث اعتقادی مانند مفهوم انتظار 
و مهدویت بود، با رویکردي منفعالنه 

ارائه می شد.
5ـ راه انــدازي جلســات بحث، 
گفت وگــو و مناظره: یکــي دیگر از 
روش هاي نفوذ انجمن حجتیه، برقراري 
جلسات بحث، گفت  وگو و مناظره بود؛ 
مثاًل، کنفرانســي با عنــوان حقانیت 
اســالم، سالیان بســیاري بود که در 
نواحي مختلف تهران تشکیل مي شد 
مانند  گوناگونــي  و شــخصیت هاي 
شــیخ  محمود حلبي در آن شــرکت 
مي  کردنــد و در آنجا به طرح مباحث 
خود دربارة مسائل مذهبي با محوریت 

مبارزه با فرقة بهائیت مي  پرداختند.)3(
6ـ برگزاری جشن نیمة شعبان: 
یکــی از فعالیت های بــارز انجمن 
حجتیــه پیش از انقــالب برگزاری 
جشن نیمه شــعبان بود، اما انجمن 
که خود را در مســیر حــق دیده و 
دیگر جریان ها از جمله فعالیت هاي 
ضد اســتعماري و ضد اســتبدادي 
امام خمینــي)ره( را برخالف باورها 
و اعتقادات خود مي دانست، در این 
موضوع نیز با روند انقالب به مخالفت 

برخاســته و خالف رهبري نهضت 
اســالمي حرکت مي کردنــد؛ براي 
نمونه، در نیمة شــعبان سال 1357 
حضرت امام خمیني)ره( فرمان دادند: 
»اکنون الزم است در این اعیادي که 
در سلطنت این دودمان ستمگر براي 
ما عزا شده اســت، بدون هیچ گونه 
تشریفات، که نشانگر عید و شادماني 
باشد، در تمام ایران، در مراکز عمومي 
مثاًل مسجد بزرگ، اجتماعات عظیم 
برپا کنند و گویندگان شجاع و محترم 
مصایــب وارده بر ملــت را به گوش 

شنوندگان برسانند.«)4(
افزون   بر   این، امام)ره( در آن زمان 
و در شهر نجف اشرف، حفظ حرمت 
خون شهیدان را واجب دانسته، برپایي 
هر  گونه جشني را توهین به مقام واالي 
شهیدان  دانستند؛ ایشان در این  باره 
فرمودند: »ما که هنوز مادرهاي داغدار 
جوانان مان سیاه پوشــند، ما که هنوز 
شــاهد صدمات جانکاه شاه به اسالم 
بزرگ و کشور اسالمي هستیم، جشني 

نداریم.«)5(
اما انجمن حجتیه با اعالمیة امام 
خمیني)ره( مخالفت کرده و با لحني 
توهین  آمیز ســخنان ایشان را چنین 
به ســخره  گرفتنــد: »مي  خواهند تا 
مسلمانان و دوستان علي و آل علي)ع( 
را از افتخار برگزاري این جشن بزرگ، 
این جشن مذهبي، این جشن ملي و 
این جشن انساني محروم سازند. زهي 

تصور باطل، زهي خیال محال.«)6(
انجمن حجتیه به مخالفت کالمي 

با حضرت امام)ره( اکتفا نکرد و همگام 
با رژیم ستمشــاهي بــراي مقابله با 
فرمان ایشــان کوشــش هاي فراواني 
براي برگزاري جشن هاي نیمة شعبان 
مبذول  داشت؛ به   طوري   که همراه با 
رژیم در مقابل فرمان امام ایســتاد و 
در تهران و شهرســتان ها جشن هاي 
دلخــواه خود را برگزار کــرد و براي 
اینکه پاسخي براي عمل خود داشته 
باشند، هیئتي را به سرپرستي حسین 
تاجــري، از مســئوالن انجمن، نزد 
آیت  اهلل شریعتمداري فرستاد و از وي 

کسب تکلیف کرد.)7(
با وجود مخالفــت جدی امام و 
انقالبیون، آنها نه تنها هرگز از عملکرد 
خــود در همراهي با رژیــم طاغوت 
در برگزاري مراســم هایي مانند نیمة 
شعبان ابراز پشیماني نکردند؛ بلکه آن 
را نقطه قوت خود معرفی مي کردند. 
اما امام خمینــي)ره( چنین حرکاتي 
را ولو با اســم قــرآن مجید و وليّ  اهلل 
اعظم، منحرف   دانستند و تأکید  کردند: 
»ملت ایران بیدار اســت و راه خود را 
یافته و با هوشــمندي مي داند که هر 
نغمه با هر اسم، او را از مسیر خود که 
قیام ضد شــاهي است، منحرف کند، 
شیطاني اســت. اگرچه با اسم قرآن 
مجید و یا ولي اهلل اعظم)عج( باشــد. 
ما روزي را جشن مي گیریم که بنیان 
ظلم و ظالم را منهدم کنیم و دســت 
دودمان ســتمکار پهلوي را از کشور 
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 دکتر سیامک باقری چوکامی/ نظریه های 
جنبش های اجتماعی با خاستگاه غالباً آمریکایی از 
سال 1960 میالدی توجه نظریه پردازان بسیاری را 
به خود جلب کرده است. ایده های این نظریه پردازان 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم مورد بهره برداری 
بازیگران جنگ نرم قرار گرفته است. دو نمونه از آنها 

به شرح زیر است.

نظریه اسملسر
 و عوامل بروز جنبش های اجتماعی

»نیل اسملسر« یک جامعه شناس آمریکایی 
اســت که در نظریه خود بر شــش عامل اساسی 
مؤثر که سبب بروز و ظهور جنبش های اجتماعی 
می شود، تأکید دارد.) قاسمی، 1386، ص 65( این 

عوامل عبارتند از:
یک ـ زمینه ساختاري: ساختار جامعه باید به  
گونه اي باشد که شکل خاصي از رفتار جمعي در آن 
به وقوع بپیوندد. در واقع، زمینه ساختاري به شرایط 
کلي اجتماعي گفته مي شــود که مشــوق یا مانع 
تشکیل انواع مختلف جنبش هاي اجتماعي است. 

دو ـ فشــار ســاختاري: این عامل زمینه های 
ســاختاری را فعال مي کند. نوسانات بازار، جنگ و 
منازعات گروه هاي اجتماعي از این قبیل هستند؛ 
زیرا فشار ســاختاري به تنش هایي گفته مي شود 
که ســبب ایجاد منافع متعارض در درون جامعه 
می شــود. براي نمونه بحران اقتصادي در جامعه، 
افــراد را دچار ناراحتي هاي روحي کرده و آنها را با 
یکدیگر در سرپیچي از نظم حاکم متحد مي کند؛ لذا 
تنش ساختاري هنگامي اتفاق می افتد که ساختار 
اجتماعي و شرایط موجود، نیازها و انتظارات افراد 
را محقــق نکند و نوعــي نارضایتي در میان جمع 

منتشر شده باشد. 
سه ـ رشد عقاید تعمیم یافته و باور همگاني 
شــده: پیش از اینکه راه حلي دســته جمعي براي 
یک مسئله پیدا شود، نخست همه باید به این باور 
برسند که وضع موجود غیر قابل قبول است. از نظر 
اسملسر این اعتقادات ناشی از فشارهای ساختاری 
اســت و ممکن است سال ها در بطن جامعه وجود 

داشته باشد. 
چهار ـ عوامل شتاب دهنده: عوامل شتاب دهنده 
همان حوادث و رویدادهایی اســت که افراد را به 
واکنش جمعي برمی انگیزاند. این رویداد خاص اغلب 
با شایعه و مبالغه به  صورت برجسته جلوه مي کند تا 

زمینه ورود مستقیم کساني که در جنبش شرکت 
مي کنند، را فراهم کند. 

پنج ـ بسیج مردم به عمل جمعي: این عامل 
ناظر بر گروه هاي هماهنگ ساز یا رهبری است که 
ســازماندهي و بسیج جنبش اجتماعی را بر عهده 
دارد. هنگامي که رویداد شتاب دهنده رخ داد، گروه 
براي اقدام، بسیج مي شود. رهبران به پیش می آیند 
و مسیري را براي حرکت معین می کنند، یا هنجاري 
نوظهور را به وجود آورده تا افراد را تحریک به انجام 

رفتاری مشترك کنند. 
شــش ـ فقدان کنترل اجتماعــی قوی: این 
عامل مربوط به پاسخ قدرت حاکم سیاسي در برابر 
جنبش اســت. در این رابطه مسئوالن و مقامات، 
ممکن است با مداخله و تعدیل زمینه ساختاري و 
فشار، که انگیزه ظهور جنبش را ایجاد کرده است، 
به جنبش پاسخ دهند. یا اینکه جنبش با واکنش 
پلیس و نیروهاي مســلح روبه رو شــود. چگونگي 
هدایت و کنترل اجتماعي از سوی نخبگان جامعه 
مشــخص مي کند که آیا جنبشي که شروع شده 
تداوم می یابد، یا اینکه چگونه موفق خواهد شــد؟ 
اگر قدرتمندان جامعه، مصمم به مقابله باشــند و 
پلیــس منظم و کارآ و کنتــرل اجتماعي دقیق و 
نظارت بر رســانه ها همه جانبه باشــد، جنبش در 
نطفه مهار خواهد شــد، در غیر این صورت امکان 
دارد جنبش شــکل دیگري به خود بگیرد. در هر 
صــورت در مرحله نهایي، چگونگي هدایت کنترل 
اجتماعي، عامل تعیین کننده به راه افتادن و تداوم 
یا عدم تداوم جنبش به شــمار مي رود.) اسملسر، 

1380، ص 26ـ 20(
یافته های نظری اسملســر به اشکال مختلف 
در راهبردهــای براندازانه بازیگران جنگ نرم قابل 
جست وجو است. به کارگیری برخی از این یافته ها 
در تحوالت سیاسی لهستان، چکسلواکی و اوکراین 

قابل مشاهده بود.  

نظریه تورن 
و اصول  سه گانه جنبش های اجتماعی 

نظریه آلن  تورن، جامعه شناس   فرانسوي توجه 
بسیاری از نظریه پردازان جنگ نرم و بازیگران داخلی 
و خارجی نبرد نرم را  به خود جلب کرده است. او در 
پایان زمستان 1380 به دعوت عطاء اهلل مهاجراني به 
تهران آمد و معتقد بود: »ایران، مکان ایده آلي براي 
دانشــجویان و جنبش هاي دانشجویي به خصوص 
جنبش دانشجویي دختران است، چون این جنبش 
نظرگاه خاصي در مورد یک مشکل اجتماعي دارد؛ 
تحصیل کرده اند، مدرن فکر مي کنند، تفکرات شان 
شکلي جهاني دارد و در پي ایجاد نهادهاي سیاسي 
جدید هستند. به اعتقاد من شما مي توانید نخستین 
کشوري در جهان باشید که انقالبي برپایه حمایت 
از حقوق زنان به وجود مي آورد؛ چرا که برحســب 
آنچــه دیده ام ایران از معدود کشــورهایي اســت 
که مســئله زنان در کانون مســائل آن قرار دارد. 
همچنیــن ابراز کرد که راه تجّدد ایران از مرزهاي 
ترکیه عبور مي کند. ترکیه براي ما آزمایشگاه است. 
آزمایشگاه خوبي ها و بدي هاي تجّدد و چالش ها و 
برون رفت هاي روشنفکران دیني از آن.«)فضلی نژاد، 

همان، ص 61ـ 48( 
با توجه به اینکه بخشــی از مبانی سیاسی ـ 
اجتماعــی جنــگ نرم بــر پایه جامعــه مدنی و 
جنبش های اجتماعی اســت و بازیگران جنگ نرم 
نیز به ایــن نظریه ها ازجمله نظریــه تورن توجه 
دارند، آگاهی از نظریه جامعه مدنی یا جنبش های 
اجتماعی آلــن تورن گشــایش دهنده فهم رفتار 
بازیگران جنگ نرم خواهد بود. تورن معتقد است 
که موجودیت جنبش های اجتماعی بر اصول  سه گانه  

زیر مبتنی است:
یک ـ اصل  ضدیت یا مخالفت : اصل »ضدیت 
یا مخالفت« در اندیشه آلن تورن اشاره به عناصری 
دارد که افراد جامعه با آنها مخالفند، همین عناصر 
زمینه های ساختاری را برای تشکیل جنبش های 
اجتماعــی و در نهایــت هویت یابی این جنبش ها 
فراهم می کند. به همین دلیل از نظر وی بیشــتر 
جنبش هــاي  اجتماعــي اهداف  خــود را با وضع  
موجــود در تعارض  مي بینند و  همیشــه  با وضع  

موجود مخالفند.
دو ـ اصــل  هویت : بــه اعتقاد تــورن الزمه 
جنبش  های اجتماعي  داشتن هویتي  مشخص است. 
هویت جنبش نیز جمع جبری عناصری است که 

جنبش در مخالفت با آنها شکل گرفته است. 
ســه ـ اصل  همگانــی یا عمومیــت : از نظر 
تورن جنبش  های اجتماعي  با توســل به ایده ها یا 
ارزش هاي  برتر آغاز به فعالیت می کنند. ایده ها و 
آرمان های برتری مانند منافع  ملي ، آزادي ، رفاه  و 
خوشبختي  جمعي ، حقوق  انساني ، سالمت  همگاني  
و... عوامل اصلی کنش اجتماعی هستند. به بیان 
دیگر، جنبش های اجتماعی معموالً برای معرفی 
»هویت« خویش به اهــداف و آرمان هایی چنگ 
می زنند که از زمره ارزش های مطلق و مورد قبول 
همگان اســت، همانند آزادی، استقالل، عدالت، 
برادری و برابری که آلن تورن برای تشــریح این 
فرآیند از مفهوم »همگانی بودن« سود می جوید.) 

روشه،  1376، ص 131(
یکی از دالیلی که ســبب می شود بازیگران 
جنگ نرم به نظریه تورن توجه ویژه ای داشته باشند، 
تمرکز نظریه وی بر تحول است. وي به جنبش هاي 
اجتماعي به مثابه کنشگران اجتماعي مي نگرد که 
تحول را ایجاد مي کنند. به این ترتیب، جنبش ها به 
سه گروه جنبش هاي تاریخي، جنبش هاي اجتماعي 

و جنبش هاي فرهنگي تقسیم مي شوند.

خانم آلیس واکر، شاعر، نویسنده و فعال اجتماعی سیاه پوست آمریکایی در نامه ای خطاب به کودکان غزه، ضمن انتقاد از سیاست رژیم صهیونیستی و 
دولت آمریکا می نویسد: »جهان به همان سمتی می رود که غزه می رود. آنچه در غزه رخ می دهد، وحشی گری، سرقت زندگی انسان ها و معیشت مردم است. 
تمام انسان ها به مردم غزه، برای آنچه از سر می گذرانند، مدیون هستند. جهان به دلیل غفلت ، در آینده رنج خواهد برد و در آینده همه ما را خفه خواهد کرد.«

 فتح اهلل پریشــان/ محمدحســن نجفی، از فقیهان و اندیشمندان 
بزرگ قرن ســیزدهم اســت که با تألیف بزرگ ترین دائرة المعارف فقهی به نام 
»جواهرالکالم« در احیای نظام کامل و جامع اسالم در زمینه های گوناگون زندگی 
بشر کوشیده و به همین دلیل به »صاحب جواهر« شهره است. اندیشه های فقهی 
سیاسی این اندیشمند سترگ که برگرفته از منابع دینی )کتاب، سنت، عقل و 
اجماع( است، در راستای ترسیم یک نظام سیاسی مطلوب و ارائه عوامل ثبات 
و پایداری آن اهمیت ویژه ای دارد. ما در این سلسله مقاالت تالش خواهیم کرد 
دیدگاه فقهی و سیاســی این فقیه بلندمرتبه را با تأکید بر جایگاه والیت فقیه 
بررسی کنیم تا پس از تبیین بستر و اهمیت چنین کاوشی، تأثیر آن را در ابواب 
گوناگون فقهی تحلیل و به این دســتاورد نایل شــویم که در اندیشه جواهری، 
والیت مداری فقیهان در همه زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، هسته 
مرکزی تدبیر و رهبری جامعه را تشــکیل می دهد تا آنجا که اندیشــه والیی 
حضــرت امام خمینی)ره( به گونه ای تکامل علمی و عملی نگرش های صاحب 

جواهر تلقی می شود.
محمدحسن دوران کودکی خود را در دامان خاندان علم و فضیلت سپری 
کــرد و کودکی بیش نبود که وارد حوزه علمیه نجف شــد. او دروس مقدماتی 
را به ســرعت فرا گرفت و در سایه تالش زیاد در نوجوانی به درس خارج فقه و 
اصول راه یافت. محمدحسن ســالیان دراز در درس های استادان بزرگ، چون 
آیت اهلل شیخ جعفر کاشف الغطا، آیت اهلل سیدمهدی بحرالعلوم، آیت اهلل سیدجواد 
عاملی و آیت اهلل شیخ موسی کاشف الغطا شرکت کرد و در 25 سالگی به درجه 
اجتهاد رسید و به تدریس علوم اسالمی همت گمارد. آغابزرگ تهرانی درباره او 
می گوید: »صاحب جواهر این امتیاز را داشت که همه شاگردانش از علمای بزرگ 
و سرشــناس بودند و به گوشه و کنار جهان اسالم پخش شدند و به مرجعیت 
رسیدند.« تعداد شاگردان حوزه درسی صاحب جواهر را نمی توان به شماره آورد. 
برخی از شاگردان او عبارتند از: آیت اهلل سیدحسین کوه کمری، آیت اهلل شیخ جعفر 

شوشتری، مالعلی کنی و شیخ محمد ایروانی. 
صاحب جواهر تألیفات متعددی دارد که مهم ترین آنها کتاب »جواهرالکالم« 
اســت. صاحب جواهر از 25 سالگی شــروع به نوشتن آن کرد و طی 32 سال 
این کتاب را نگاشــت.)1( شیخ انصاری درباره جواهر گفت: »برای مجتهدی که 
می خواهد احکام الهی را اســتنباط کند، کافی است که جواهر و وسائل الشیعه 
داشــته باشد.« صاحب جواهر در اواخر رجب سال 1266 ه.ق به بستر بیماری 
افتاد و زمام امور دینی را به شاگردش شیخ انصاری سپرد. صاحب جواهر افزون 
بر چند دختر، هشــت پسر دانشمند داشت: شیخ محمد، شیخ عبدالعلی، شیخ 
عبدالحسین، شیخ باقر، شیخ موسی، شیخ حسین، شیخ حسن و شیخ ابراهیم. 
با گسترش اندیشه اخباری گری، تفکر مجتهدان اصولی اندك اندك در انزوا 
قرار گرفت. با ظهور وحید بهبهانی بار دیگر مکتب اصولی رشد یافت و سیدمهدی 
بحر العلوم و شــیخ جعفر کاشف الغطا، از شاگردان بهبهانی، مکتب و اندیشه های 
استاد را گسترش دادند. پس از وفات شیخ جعفر کاشف الغطا و فرزندانش، ریاست 
حوزه علمیه در اختیار محمدحسن نجفی قرار گرفت. در این میان، بسیاری از 
علمای شــیعه از وی حمایت کردند که می توان از کسانی همچون مال کتاب، 
شیخ محسن خنفر، شیخ محسن اعسم، شیخ خضر شالل، شیخ مشکور حوالوی و 

شیخ حسن صاحب انوارالوالیه و فرزند کاشف الغطا نام برد.)2( 
مکتب فقهی که محمدحسن از آن پیروی می کرد و تا زمان شاگرد برجسته 
وی، شــیخ انصاری نیز کماکان ادامه داشت، وارد کردن قواعد اصولی در شیوه 
استنباط و اجتهاد است. در مقابل مکتب فقهی جواهر اخباری گری قرار داشت 
که معتقد بود یگانه منبع اســتنباط فقه شــیعه باید کتاب و سنت باشد و وارد 
کردن قاعده های اصولی برای عمل اجتهاد امری باطل است. در دوره ای که ایشان 
می زیسته اند، به تدریج جریان اخباری گری رواج پیدا می کند. کتاب جواهر به مثابه 
نماینده تفکر اصولی و نیز اجتهاد اصولی دقیقاً در مقابل کتاب »حدائق الناظره« 
شیخ یوسف بحرانی قرار می گیرد. وی از استقالل سیاسی مسلمانان و نفی سلطه 
کافران بر سرزمین های اسالمی بر اساس قواعد فقهی دفاع می کند. برای نمونه، 
درباره مرتفع نبودن منازل کفار نســبت به مسلمانان بر این باور است که نباید 
بنای ساختمان کافر از ساختمان مسلمان بلندتر باشد که مبتنی بر بلندمرتبگی 
مسلمان است.)3( وی همچنین معتقد است، فروش بنده مسلمان به شخص کافر 
صحیح نیست. از موارد دیگری که محمدحسن نجفی در فقه سیاسی به آن باور 
دارد، ظلم ستیزی است. در نظر وی، وجوب رفع ظلم و حکم کردن به عدل حتی 

در داوری بین یک مسلمان و غیر مسلمان نیز باید رعایت شود. 
پی نوشت ها:

1ـ صاحب جواهر فقیه جاودانه، ابراهیم اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، ج اول 1373 
ش، صص 21ـ 22.

2ـ سیدمحسن امین، اعیان الشیعه، ج9، ص 149.
3ـ اندیشه سیاسی صاحب جواهر، سیدسجاد ایزدهی، بوستان کتاب قم، ج سوم، 1386ش، 

صص42ـ 44.

واقعیتی که هم در سنجش های علمی به 
دست آمده و هم در اجتماع قابل رؤیت است، 
روند نگران کننده کاهش  ســرانه مطالعه در 
جامعه امروز ایرانی است. بی شک یکی از علل 
این معضل، ناشی از خوب نشناختن کتاب ها، 

یا نشناختن کتاب خوب است. 
کتاب »بازگشت از نیمه راه: جریان شناسی 
مخالفت ها با نظام و رهبری جمهوری اسالمی 
ایران« را محمدعلی الفت پور در سال 1394 
تألیف و منتشــر کــرده و تاکنــون به چاپ 

ســی ودوم رسیده اســت. اگرچه برخی تمایل دارند این کتاب پرفروش را که در 
شش چاپ 2500 نسخه ای 15 هزار نسخه از آن تنها در یک ماه به بازار عرضه 
شــده، با عنوان »تاریخ نگاری عامه پسند« مورد نقد قرار دهند، اما استقبال از آن 

نشانه این پیام است که در کانون توجه مخاطبان قرار گرفته است. 
 مروری بر اسناد، نشان از اسرار و ناگفته های جاماندگان قافله انقالب دارد؛ 
آنچــه در ادبیات رهبر معظم انقالب بارها تعبیر به ریزش های انقالب می شــود. 
البته انقالب اســالمی رویش هــای جدید و بیشــتری از ریزش ها در حوزه های 
مختلــف دارد که در جای خود قابل بحث و بررســی اســت. اما موضوع کتاب 
بازگشــت از نیمه راه، بررسی ســوابق و سرنوشت سیاسی و اجتماعی 32 چهره 
انقالبی چون؛ بازرگان، سروش، منتظری، خاتمی و... است که به مرور و کم کم با 
انقالب و رهبری زاویه پیدا کرده اند و به نوعی به ضد انقالبی تبدیل شــده اند که 
 روزگاری خود در مســیر مبارزه برای رسیدن به آن زحماتی طاقت فرسا متحمل 

شده اند.
 مطالعه این قبیل کتاب ها که با استنادات متقن و تحلیل های درست انجام 
می شود در روزگاری که دشمن به دنبال وارونه نمایی واقعیت های انقالب اسالمی 
است، ضرورت امروز نسل جدید، هادیان، مربیان و عموم پاسداران و خانواده های 
آنان اســت. ما تالش خواهیم کرد از مطالب این کتاب در ستون جدیدی که به 
مناسبت چهل سالگی انقالب در مورد ریزش ها ایجاد شده، به صورت سریالی بهره 
ببریم همچنین می توانید جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام 
 خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره 9810003022 ارسال نمایید. 

بررسی اندیشه سیاسی صاحب جواهرـ 1
زندگی و زمانه سیاسی

 بازگشت از نیمه راه

15 جریان شناسی فکری ـ فرهنگی انجمن حجتیهـ 

فعالیت هاي فرهنگي با اهداف و مسیر انحرافی

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالمی ـ قسمت یکصدوچهارم

وام گیری بازیگران جنگ نرم از نظر یه های جنبش های اجتماعی

 سرقت زندگی انسانی 
در غزه!

سیاست نامه

کتابخوان

آفاق

»ریزش ها«ی عبرت آموز
 شــهاب زمانــی/ یکی از 
مشابه سازی ها و شبهات تردیدافکنی که 
از دهه های گذشته به ویژه در سال های 
اخیر، از سوی برخی دشمنان انقالب و 
نظام اسالمی درباره »انقالب اسالمی« 
طرح و تولید شــده و متأسفانه گاهی 
از ســر جهل یا سودای سود یا قصدی 
مغرضانه از ســوی افراد و جریان های 
سیاسی در محیط های علمی برای آن 
نظریه پردازی شــده و سپس از طریق 
تالش های رســانه ای و حلقه واســط 
جامعه روشنفکری و دانشجویی به افکار 
عمومی جامعه تعمیم و توســعه داده 
می شود، دامن زدن به بحِث »پشیمانی 
و ریزش« انقالبیون از اطراف انقالب و 
به تبِع آن سیر مسیر فروپاشی از سوی 

انقالب اسالمی است. 
گاهی چنان بر تنــور آتش این 
ناامیدسازی مبتنی بر برداشتی ناقص 
و غلــط از ترمیدور یــا حرکت دوری 
انقالب ها که حاکی از مرحله ارتجاعی 
انقالب ها و حاکمیت ضدانقالب هاست، 
دمیده می شود که گویی انقالب اسالمی 
جشــن پیروزی چهل سالگی خود را 
نخواهد دید. اما امروز انقالب اسالمی 
در حالــی وارد چهل ســالگی؛ دوره 
پختگی و بلوغ می شود که تجربه عبور 
پیروزمندانــه از صدها توطئه، بحران، 
فتنه و مسیر انحرافی، آن را به قدرتی 
تعیین کننده در مدیریت بحران ها در 
منطقــه و جهان تبدیل کرده اســت. 
بنابراین انقالب اسالمی از این تحلیل 
جامعه شناختی کرین برینتون در کتاب 
»کالبدشــکافی چهار انقالب« به کلی 
مستثناست. در انقالب اسالمی پادزهِر 
فــرود انقالب در خود این انقالب و در 
با  »قانون اساسی جمهوری اسالمی« 
نقش محوری مردم و مســئله والیت 

فقیه و رهبری تعبیه شده است.
از قضا رهبری از 19 سال پیش 
با تبیین بحث بســیار مهم »ریزش ها 
و رویش هــای انقالب اســالمی« در 
خطبه تاریخی 26 آذر 1378 آستین 
همــت باال زده و بــه خوبی با تبیین 
وضعیت گذشــته، روندها و ترســیم 
موقعیت کنونی، پوچــی نظر و تهی 
بودن دست دشــمن خناس را برای 
مردم باز کرده اســت. از منظر ایشان، 
یکی از ســنت های طبیعــی و الهی 
در همــه زمان ها و مکان هــا درباره 
تحوالت و تحرکات اجتماعی و سیاسی، 
ریزش هاست؛ یعنی به موازات سپری 
شــدن مدت زمانی از شــکل گیری 
حرکــت، انقالب یا نظامی سیاســی 
و اجتماعــی، عــده ای از انقالبیون و 
صاحبان آن حرکت به دالیل مختلف 
خسته و فرســوده می شوند و از ادامه 
»راه انقالب« بــاز می مانند، یا کاماًل 
از راه رفتــه برمی گردند، یا گاهی در 
روندی رادیکال تر، بنا را بر انهدام بنایی 
می گذارند که خود برای اســتحکام و 
استواری اش مشقاتی را تحمل کرده و 
بهترین لحظات از سرمایه تکرارناپذیر 

عمر خود را صرف آن کرده اند.
اما آنچه دشمن نمی ببیند، یکی 
دیگر از ســنن طبیعی و الهی، یعنی 
بحث »رویش های جدید« اســت که 
با ادله مستدل و متقن می توان اثبات 
کرد که در انقالب اســالمی برخالف 
خواسته دشمنان، رویش های انقالب در 
حوزه ها و ساحات مختلف از ریزش ها 
زیادتر هم بوده است و چه بسا یکی از 
دالیــل تعبیر رهبری از زنده، جوان و 
رو به پیشرفت بودن انقالب در همین 

نوشوندگی است. 
بی شک در چنین فضایی، کسانی 
که انقالب را از نزدیک ندیده اند، بیشتر در 
معرض تهدیدات مسموم دشمنان در ارائه 
الگوهای کاریکاتوری از انقالب هستند. 
دشــمن امروز می خواهد با سوءاستفاده 
از خأل معرفتی و شناختی نسل جدید، 
انقالبی نماها را به جای انقالبی های واقعی 
جا بزند و مسیر را به مرور برای نابودی 
آن فراهم کند. به همین دلیل در چهل 
ســالگی انقالب به صورت ویژه به جای 
ستون پردازش، تحت عنوان »ریزش ها« 
به معرفی اجمالی برخی از رجال انقالب 
خواهیم پرداخت که در پیمودن مسیر 
انقالب با امام زاویه پیدا کردند و نه تنها 
تا پایان با امام و خلف صالحش نماندند؛ 
بلکــه در پیش گرفتــن روند جدایی یا 
مدعی شــدن علیه انقــالب بر صورت 
گفتمان انقالب پنجه کشــیدند چرا که 
مروری بر تاریخ انقالب نشــان می دهد 
بــا معرفی برخی از ایــن انقالبی نماها، 
جاماندگان از قافله انقالب، منحرفان از راه 
انقالب و واداده ها و پشیمان ها می توان بر 
حافظه تاریخی نسل های جدید، نوری از 
بصیرت تشخیص حق از باطل و روشنایی 
انباشت علمی و تحلیلی با جهت درست 

انقالبی تاباند.

ریزش ها

تورنا سملسر

شریعتمداری سروش



 اکبر ادراکی/ زنان به مثابه 
بخشي از هویت اجتماعي و نیمه ای 
از پیکــره جامعه از موضوعات مهم 
تاریخ بشــریت هستند، تاریخی که 
در اغلب برگه هاي آن، حوادث تلخ 
و غیرانساني بسیاري ثبت شده است. 
دین مبین اسالم را مي توان پیام آور 
آزادي زن از اســارت زنجیرهایــي 
دانست که روزگاري در قالب بردگي 
و بي اعتباري زن و روزگاري در قالب 
برهنگي و اباحه گري خودنمایي کرده 
اســت. البته آنچه در حکومت هاي 
مدعي اســالم در طول قرون اخیر 
اتفاق افتاده با آموزه هاي اسالم ناب 
محمــدي)ص( فرســنگ ها فاصله 
داشته اســت که آخرین آن دوران 

ستمشاهي پهلوي است.
حضرت امــام خمیني)ره( در 
تحلیل آنچه بر زندگي زنان گذشته 
است، فرموده اند: »زن در دو مرحله 
مظلوم بوده اســت؛ یکي در دوران 
جاهلیت و اســالم منت گذاشت بر 
انســان و زن را از آن مظلومیتي که 
داشت بیرون کشید. مورد دیگر در 
ایران ما، زن مظلوم شــد و آن دوره 
شاه ســابق و شاه الحق بود. با اسم 
اینکــه زن را مي خواهند آزاد کنند، 
ظلم هــا کردند بــه زن، زن را از آن 
مقام شرافت و عّزت که داشت پایین 
کشیدند، زن را از آن مقام معنویت که 
داشت، شی ای کردند و به اسم آزادي، 
»آزاد زنان« و »آزاد مردان« آزادي را 
از زن و مرد ســلب کردند و زن ها را 
و جوانان ما را فاسد االخالق کردند.« 
رضاخان خیلي زود در مســیر 
استحاله فرهنگي جامعه ایراني قرار 
گرفت و نسخه هاي اربابان انگلیسي 
خــود را به بهانه حرکت در مســیر 
تمدن ســازي در پیــش گرفت و از 
مبارزه با مظاهر اسالمي آغاز کرد که 
اوج اقدامات انحرافي وي کلیدزدن 
پروژه »کشــف حجاب« بود! فرمان 
کشــف حجاب به صورت رســمي 
در 17 دي 1314 صــادر شــد. در 
این روز، علي  اصغر حکمت که خود 
نقش فعــال و مؤثري در این ماجرا 
داشت، در دانشسراي مقدماتي و در 
حضور رضاشاه جشني برپا کرد. در 
این جشــن همسر و دختران شاه و 
جمعي از همسران وزیران و وکیالن 
بدون حجاب شــرکت داشتند. شاه 

طي نطقي همه زنان را به بی حجابی 
تشویق کرد و اعالم کرد که تاکنون 
نیمي از جمعیت کشــور به حساب 
نمي آمدنــد؛ زیرا در پرده به ســر 
مي بردند و ادامــه داد که نجابت و 
عفت زن به چادر مربوط نیســت و 
زن روحاً و اخالقاً مي بایست عفیف 
باشــد. از این تاریخ به بعد، استفاده 
از چادر یــا هر سرپوشــي، به جز 
کاله  هاي اروپایي، ممنوع اعالم شد. 
زنان محجبه حق ورود به خیابان ها 
یا استفاده از وسایل نقلیه را نداشتند. 
کســبه نیز مجاز به فروش اجناس 
به زنــان محجبه نبودنــد. آنهایي 
که جرئــت مي کردند در مقابل این 
بي قانوني خشــونت بار ایســتادگي 
کنند، با حمله و بي حرمتي مأموران 

شهرباني مواجه مي شدند.
سیاست هاي پدر از سوی پسر با 
عناوین دیگر و با سرعت بیشتر دنبال 
شــد. رژیم پهلوي با دست اندازي به 
عبارت آزادي زن، عماًل سیاست هاي 
خود را در راستاي به ابتذال کشاندن 
زنــان و تزلزل در بنیــان خانواده ها 
پایه ریزي کرد و با اقداماتي که انجام 
داد، شــأن و جایگاه واالي انساني و 
معنوي زن را به پایین کشــید و از 
زنیت زن و ویژگي هاي جسماني او 
سوءاســتفاده و زن را استثمار کرد. 
این اقدام آنهــا دقیقاً همان اهدافي 
را داشــت که جوامــع غربي نیز در 
راســتاي همان اهداف آزادي زنان 

را در برهنگــي مي دانند. با برهنگي 
زنان و مشغول کردن زنان و مردان 
به هرزگي، جامعه نیز به فساد کشیده 
مي شود و با فاســد شدن جامعه و 
پرداختن به لذایذ جنســي و مادي، 
دیگر قدرت تفکري بین مردم باقي 
نمي ماند؛ دیگر قدرت تشخیص حق 
از باطل از بیــن خواهد رفت؛ دیگر 
انســان به دنبال کمال و جاودانگي 
نخواهــد بود و به این ترتیب چپاول 
دارایي هاي انسان از سوي مستکبران 
آغاز مي شود و ادامه مي یابد و استثمار 

و استعمار انسان ها اوج مي گیرد.
در مســیر به فســاد کشاندن 
زنــان جامعــه خانــواده درباریان 
پیشگام بودند! زنان دربار و همسران 
محمدرضــا در اماکن عمومي و در 
معرض دید مردم به صورت بي حجاب 
ظاهر مي شدند و در بسیاري از اوقات 
حرکات زشت و شنیعی از خود بروز 
مي دادند. راه اندازي خانه هاي عفاف 
و کاباره هــا، برگزاري جشــنواره ها 
و مســابقه هایي به منظور انتخاب 
برترین زنان و دختران از نظر زیبایي 
تحت عنــوان »دختر شایســته«، 
سوءاســتفاده از زنــان در تبلیغات 
کاالهاي تجاري، سوءاستفاده از زنان 
در عرصه هنر و سینما و تئاتر، رواج 
فساد و آزادي روابط دختر و پسر در 
محیط هاي آموزشي و دانشگاه ها از 
جمله اقدامــات رایج در این دوران 
بــود که در نهایت بــا واکنش ملت 

مســلمان ایران همراه شد و حاصل 
آن آغاز نهضت اســالمي و سقوط 

رژیم پهلوي بود.
انقالب اسالمي موجب تحوالتي 
در فرهنگ و ساختار فکري جامعه 
و به طور اخص زنان شد که جهشي 
باور نکردني را در وضعیت آنها پدید 
آورد و »خودبــاوري« و »هویــت 
اســالمي« را براي ایشان به همراه 
داشت. این دو دستاورد زمینه رشد 
و تعالــي زنــان را در جامعه فراهم 
آورد و فرصــت حضور آنهــا را در 
جامعه پررنگ تر کــرد تا بتوانند به 
شکل توانمندتري در همه عرصه ها 
قــدم بردارند. البته این حرکت هاي 
متعالي و مثبت باعث نشد که بنیان 
خانــواده تحت تأثیر قــرار گیرد و 
تهدید شود، بلکه به عکس با افزایش 
آگاهي بانوان بنیان خانواده و نقش 
مادرانــه آنها تحکیم شــد و بعد از 
انقالب اســالمي خانواده  به عنوان 
مهم ترین و اصلي تریــن نهاد براي 
رشد و کرامت انساني و همچنین زن 
در یک خانواده به عنوان موجودی 

انسان ساز معرفي شد.
اســالمي  انقــالب  از  پــس 
بــراي فعالیت  عرصه هاي مختلفي 
اجتماعي زنان فراهم شد، ضمن آنکه 
سالمت محیط نیز با حفظ کرامت و 
شخصیت ایشان تضمین شد. یکی 
از عرصه هاي مهم اجتماعي که زنان 
توانســتند حضور موفقــي را در آن 

تجربه کنند، عرصه دانشگاه و محافل 
علمي است. مطابق آمار طي سال هاي 
55 تــا 59، 13 هزار و 690 نفر زن 
در آموزش عالي پذیرفته شدند. این 
تعداد در سال های 65 تا 66، 51 هزار 
و 776 نفر، در ســال های 75 تا 76، 
132 هزار و 229 نفر و در سال های 
85 تــا 86 به 381 هزار و 826 نفر 
رسید. داده هاي مذکور نشان می دهد 
که در آغاز انقالب اســالمي، حدود 
یک سوم پذیرفته شدگان در آموزش 
عالي را زنان تشکیل می دادند و این 
رشد در سال 85 تا 86 حاکی از رشد 
51 درصدي زنان پذیرفته شــده در 

آموزش عالي بود.
البته فعالیت و مشارکت سیاسي 
زنان نیــز در دوران شــکل گیري 
نظام اسالمي تغییرات جدي کرده 
اســت. زنان در همه سال هاي پس 
از انقــالب، هم در انتخابات مجلس 
قانونگذاري شــرکت کرده و هم به 
عنــوان نماینده برگزیده شــده اند. 
اولین زن  خانم منیره گرجي فــرد 
نماینده مجلس در بررســي نهایي 
قانون اساســي بــود. وی از حوزه 
انتخابــي تهران به مجلس راه یافت 
و به عضویت گروه ســوم آن درآمد. 
این گروه اصــول مربوط به حقوق 
ملــت و نظارت عمومي را بررســي 
مي کرد. مشــارکت زنــان در احراز 
نمایندگي مجلس شوراي  ســمت 
اســالمي قابل توجه است. در ادوار 
انتخابات مجلس شــوراي اسالمي 

زنان توانستند به مجلس راه یابند.
بــا توجه بــه جایــگاه زن در 
قانون اساسي شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي، به پیشنهاد شوراي فرهنگي 
اجتماعــي زنــان در ســال 1383 
منشور حقوق و مسئولیت هاي زنان 
در نظام جمهوري اســالمي ایران را 
تصویب کرد که این منشور با الهام 
از شــریعت معتدل و جامع اسالم و 
مبتني بر قانون اساسي و اندیشه هاي 
واالي بنیانگذار جمهوري اســالمي 
ایران حضــرت امــام خمیني)ره( 
تدوین شــد و در سال 1385 تحت 
عنــوان قانون حمایــت از حقوق و 
مســئولیت هاي زنان در عرصه هاي 
داخلــي و بین المللــي در مجلس 
تصویب و به تأیید شــوراي نگهبان 

قانون اساسي رسید.
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 جماران آغاز راه...

روایت یار

در آیینه تاریخ

امام خامنه ای در گذر زمان ـ 188
فتنه های بعد از سال ۸۸

 مهدی حســن زاده/  در ابتداي دهه 
1350، در حالي که رژیم ستمشاهي حاکمیت 
مطلقه خود را بر کشور گسترانیده بود و با تسلط 
دستگاه هاي امنیتي و پلیسي فضا را براي هرگونه 
انتقاد و نظر مخالف به تنگ آورده بود و با سرلوحه 
قرار دادن توسعه غربي و گسترش فرهنگ غرب 
مي خواست نشانه اي از دینداري و اسالم در این 
سرزمین نماند، جواناني در دامان مطهر مادران 
این سرزمین تربیت یافتند که عشق شان به اسالم 
و وطن آنهــا را وارد عرصه مبارزه و جهاد علیه 

دستگاه فاسد حاکم کرد. 
محمد بروجردي و جمع دوستانش از جمله 
این جوانان بودند که در محله مولوي از محله هاي 
جنوبي و فقیرنشــین تهران زندگي مي کردند 
و گروهــي را براي مبارزه بــا رژیم طاغوتي به 
وجود آوردند. محمد بروجردي 16 ساله رهبري 
و هدایت جمع را برعهده داشــت و آشــنایي با 
توضیح المسائل حضرت امام)ره( زمینه ساز ورود 
این جمع به عرصه مبارزه سیاســي شــد. این 
گروه در کنار توزیع اعالمیه و نوارهاي سخنراني 
حضرت امام)ره(، با افکار انقالبی و مبارزاتی ایشان 
نیز آشنا شــده، در مدت زمان کمي توانست با 
تهیه امکانات قابل توجه، حیطه فعالیت خود را 

به شهرستان ها نیز گسترش دهد. 
 در سال 1355، گروه توحیدي صف وارد 
مرحله مبارزات مســلحانه مي شــود و تصمیم 
مي گیرد با مســلح کردن گروه و تهیه ســالح 
اقداماتــي را علیه رژیم انجام دهد. آشــنایي با 
مصطفي تحیري، افســر فــراري ارتش که در 
مســائل نظامي تبحر خاصي داشت، گام مهمي 
در فعالیت هاي مســلحانه گروه صف بود که با 
حضــور وي دوره هاي آموزش نظامي گروه آغاز 
شد. گفتنی اســت، تحیري، مسئولیت آموزش 

نظامي گروه را برعهده گرفت. 

مالقات با حضرت امام)ره( 
گروه توحیدي صف با توجه به پرسش های 
فراواني که طي مبارزه مطرح شده بود، تصمیم 
گرفــت از نزدیک با حضرت امــام)ره( مالقات 

کرده و پاســخ هاي خویش را از ولي فقیه زمان 
دریافت کند. در اواخر سال 56، شهید بروجردي 
موفق مي شود از مرز گذشته و به محضر حضرت 
امام)ره( شــرفیاب شــود. امکان مالقات فراهم 
مي شــود. در این جلسه ابتدا توضیحاتي درباره 
اوضاع سیاسي ـ اجتماعي ایران داده شد و سپس 
حضرت امام)ره( توضیحاتي را بیان کردند. ایشان 
در قسمتي از بیانات خویش درباره مقابله با ارتش 
چنین گفتند:  »شما هنوز ارتش را نشناخته اید. 
ما باید بین ارتشي ها تفاوت قائل باشیم. این کار 
شما ارتش را عماًل به سوي شاه سوق خواهد داد و 
شاه انگیزه پیدا خواهد کرد که ارتش را مقابل شما 
قرار دهد. در میان ارتش افرادي هستند که تمام 
وجودشــان تعلق به اسالم و ملت دارد.« سپس 
آیه 190 سوره بقره را تالوت کردند: »وقاتلوا في 
ســبیل اهلل الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا ان اهلل ال 
یحب المعتدیــن«. پس از این دیدار و مخالفت 
حضرت امام)ره( با عملیات نظامي علیه ارتش، 
حمله و ضربه زدن به مستشاران نظامي آمریکایي 

در دستور کار قرار مي گیرد.  

انفجار هتل خان ساالر
بــا اوج گیري نهضت اســالمي ملت ایران 
پــس از 19 دي ماه 56، گــروه توحیدي صف 
نیز بر فعالیت خود مي افزاید.  هتل خان ســاالر 
باالتر از میدان آرژانتین، نرســیده به ساختمان 
تلویزیون واقع بود کــه به محلي براي تفریح و 

عیش و نوش آمریکایي ها تبدیل شــده بود. آن 
روز )1357/5/22( مصطفي تحیري و عباسعلي 
احمدي مأموریت داشــتند »خان ســاالر« را با 
بمبي دست ساز که در ساکي جاسازي شده بود، 
به آتش بکشند. این عملیات که براي اجراي آن 
زمان زیادي صرف شده بود، سرانجام با به هالکت 
رســیدن 70 نفر به پایان رسید، ولي متأسفانه 
عباسعلي احمدي بر اثر انفجار شهید شد و نام وي 
به منزله اولین شهید گروه توحیدي صف به ثبت 
رسید. فرداي آن روز، اولین اطالعیه نظامي گروه 
صف منتشر و به مستشاران آمریکایي هشدار داده 

شد تا ایران را ترك کنند. 

انفجار بالگرد شنوک
 در آسمان شهر اصفهان

برنامه دیگر گــروه به منظور ایجاد ناامني 
براي مستشــاران آمریکایي، طرح انفجار بالگرد 
حامــل آمریکایي ها بود. بمب از طریق کارکنان 
هوانیروز به داخل بالگرد منتقل مي شــود. 15 
دقیقه پس از سوار شدن مستشاران آمریکایي، 
بالگرد بر فراز آسمان شهر اصفهان منفجر مي شود 
و کلیه افراد آن به هالکت رســیده، الشه آن در 

حوالي شهر به زمین مي افتد.  

حمله به میني بوس
 حامل مستشاران آمریکایي

 بعدازظهــر همان روز یــک میني بوس از 

ســتاد نیروي هوایي وارد خیابان پیروزي شده 
و به شمال شهر تهران مي رفت. این میني بوس 
حامل مستشــاران نظامــي آمریکایي بود که از 
ســوی گروه صف شناسایی می شود و مصطفي 
تحیري به همراه حسین شکوري آن را با نارنجک 
دستي که از پنجره نیمه باز به داخل انداخته شده 
بود، منفجر می کند و اجساد هفت آمریکایي بر 

زمین مي افتد. 

 محافظت از امام)ره(
یکی از دغدغه های انقالبیون در آســتانه 
پیروزی انقالب اسالمی هنگام ورود امام)ره( به 
کشور بود. تصمیم گیری درباره سپردن اقدامات 
امنیتی به ویژه محافظت از جان حضرت امام)ره( 
به گروهی که توانایی انجام این امر خطیر را داشته 
باشــد، بر عهده شورای انقالب بود که جلسه اي 
با حضور آیت اهلل طالقاني، شهید بهشتي، شهید 
مطهري، شهید مفتح، مهندس بازرگان تشکیل 
شد. در این جلسه که مسئوالن سازمان مجاهدین 
خلق )مسعود رجوي، مهدي ابریشم چي، موسي 
خیابانــي( نیز حضور داشــتند، ابتدا طرح آنها 
بررسي شــد. درخواست آنها تهیه اسلحه بود و 
اینکه پرچم و آرم سازمان در طول مسیر مراسم 
نصب شود و هیچ کس در تصمیمات نظامي آنها 

دخالت نکند. 
 شهید بهشتي طرح گروه توحیدي صف را 
که از توانایي باالي گروه حکایت مي کرد، تشریح 
کرد. توانایي مســلح کردن 4000 نفر، استفاده 
از ده دســتگاه اتومبیل ضدگلوله، بهره گیري از 
سالح هایي چون موشک انداز و آر.پي.جي براي 
مقابلــه با مقاومت احتمالي تانک ها و...، در آخر 
اینکه نامي از گروه توحیدي صف به عنوان مجري 

طرح برده نشود! 
در نهایت با توجه به برتري هاي آشکاري که 
طرح پیشنهادي گروه توحیدي صف نسبت به 
سازمان مجاهدین خلق داشت، تصمیم شوراي 
انقالب بر این شد که گروه توحیدي صف عهده دار 
این وظیفه خطیر شود؛ افتخار بزرگي که به نام 

این گروه در تاریخ انقالب به ثبت رسید. 

 ســید مهدی حسینی/ چنانکه گذشــت پس از ماجرای فتنه سال 
88 و ســفر امام خامنه ای)مدظله العالی( به شــهر مقدس قم و حضور در جمع 
علما، مدرســان و طالب حوزه علمیه و انجام سخنراني های متعدد و دیدارها با 
جمعیت هــای علمی متعدد و ایراد بیانات روشــنگرانه و بصیرت افزا، معظم له بر 
فعالیت ها در راستای حفظ نظام تأکید کردند. امام خامنه ای در این ایام همواره 
خطر توطئه های دشمن را یادآور می شدند و بعضاً از فتنه بزرگ تری نسبت به فتنه 
سال 88 نام می بردند. به نظر می آید که نقطه شروع از سال 90 بود و یک سلسله 
اقداماتی به صورت جزیره ای، اما مرتبط به هم انجام گرفت و حوادث غم انگیزی 
را رقم زد که برای امام خامنه ای و امت مسلمان بسیار تأسف بر انگیز بود. یکی از 
شاخص ترین انها ترور دانشمندان هسته ای و نخبگان انقالبی جامعه بود. اگرچه 
در ابتدا سعی فراوانی کردند تا نخبگان را در محاصره و تحریم علمی قرار دهند 
و پــس از چندی روند جذب آنها را در پیش گرفتند و رفتار خبیثانه ای از خود 
نشان دادند، اما ناکام ماندند؛ چرا که آنها جوشیده از ملت ایران و به ارزش های 
اسالمی و ملی متعهد و معتقد بودند. در واقع آنها عزم راسخ خود را جذب کرده 
بودند که گام های بلندی در راســتای استقالل و خودکفایی کشور بردارند و در 
حد توان ضعف های علمی کشــور را جبران کنند. آنها در بحث انرژی هسته ای 
تالش فراوانی کردند تا بنیان علمی کشــور دور از وابستگی ها باشد. دشمنان به 
خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی با استفاده از نفوذی های شان در دستگاه ها 
و قرار دادن عوامل شان اراده کرده بودند دانشمندان هسته ای ایران را از سر راه 
بردارند. البته پیش از سال 88 هم عده ای از چهره های علمی به طور مشکوکی 
دچار مسمومیت ها و ترورهای بیولوژیکی شدند، مانند دکتر آشتیانی که این روش 
آنها بحث جداگانه ای را می طلبد. اما از ســال 90 برخی از دانشمندان هسته ای 
مانند دکتر شهریاری، احمدی روشن یا رضایی نژاد مورد هدف قرار گرفتند و به 
شــهادت رسیدند و بسیاری از دانشمندان دیگری که در عرصه های مهندسی و 
علمی در برنامه های شان بود که الحمدهلل نقشه آنها با هوشیاری نیروهای اطالعاتی 

و امنیتی خنثی شد.
در روند توطئه ها یکی از دسیســه های استراتژیک دشمن، به خصوص در 
فتنه 88 مدیریت افکار عمومی از طریق رسانه ها بود که به سرعت راه ناکارآمد 
کردن آن در دست گرفته شد، اما تمام نشد، بلکه به شکل فضای مجازی خیلی 
فعال تر شد و با به کارگیری امثال تلگرام و دیگر شبکه های خبررسانی علیه انقالب 
و ارزش ها نظام ورود پیدا کردند و از این طریق بسیاری از جاسوس ها را جابه جا 
کردند و در واقع خطوط ارتباطی جایگزین جاسوس ها شدند و این گونه کار آنها 
تسهیل تر شد. روشی که تا حدودی هم موفق به ضربه زدن شد. اما امام خامنه ای 
تدابیری اندیشیدند و دستگاه ها موظف به اقدام پیشگیرانه ای در این زمینه شدند 
و فعالیت های خوبی انجام گرفت، اما دشــمن در سال 90 در ماجرای ترورها و 
با اســتفاده از عوامل نفوذی ها سعی داشتند دانشمندان فنی و مهندسی ما در 
عرصه هــای دفاعی را مورد هدف قرار دهند، از جمله آنها چهره فعال و بی نام و 
نشانی همچون حسن طهرانی مقدم بود، که در حالی او را شناسایی و ردیابی کردند 
که اصاًل در جامعه شناخته شده نبود، اما دشمن سال ها رّد او را گرفته بود. او که 
در راستای ساخت و پرتاب موشک هنرمندانه امور دفاعی کشور را پیش می برد و 
هرگونه تهدید دشمنان را خنثی می کرد، گمنام بود، به شهادت رسید. این حادثه 
برای امام خامنه ای غم سنگینی بود که در پیامی به این مناسبت مرقوم فرمودند: 
»حادثه خونین در یکی از مراکز پشتیبانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی که به 
شهادت جمعی از عناصر ممتاز آن سازمان و در پیشاپیش آنان سردار عالی قدر، 
دانشمند برجسته و پارسای بی ادعا سردار حسن طهرانی مقدم انجامید، واقعیتی 
تلخ و اندوه بار بود. آن جان برکفان نستوه با سینه گشاده و عزم راسخ همواره به 
پیشباز خطر شتافته و در دوران دفاع مقدس و پس از آن، هرگز احساس خستگی 
به خود راه ندادند. شهادت، بی شک برترین آرزوی آنان بود... ما همه در غم این 

عزیزان با خانواده های گرامی آنان شریک و همدردیم...«

 حمیدرضــا میري/ هفده 
مــاه از انجام عملیات ناکام توکل در 
منطقه پل نادري و شــرق رودخانه 
وحشي کرخه مي گذشت و دشمن 
همچنان در منطقه گســترده فکه، 
شوش، عین خوش، چنانه و مناطق 
دیگري از جبهه جنوب به سر مي برد، 
تا ســرانجام عملیات فتح المبین در 
براي آزادسازي بخش  چهار مرحله 
وسیعي از خاك میهن و خارج کردن 
شهرهاي دزفول، اندیمشک و جاده 
اهواز ـ اندیمشــک از برد توپخانه و 
پایگاه موشــکي ســنگین و پرکار 
عراق طرح ریزي شــد. در عملیات 
طریق القدس زمینه مناســبي براي 
این کار بزرگ و سرنوشت ساز فراهم 

شده بود.
ســاعت 30 دقیقه بامداد دوم 
فروردین مــاه 1361 یکصد گردان 
از سپاه و 35 گردان از ارتش ایران، 
در غــرب دزفول و شــوش با رمز یا 
زهرا)س( به قلب دشــمن زدند. در 
مقابل 170 گــردان از قواي رزمي 
عراق صف کشــیده بودند. نیروهاي 
خودي در قالب چهار قرارگاه عملیاتي 
سازماندهي شــده و از چهار محور 
شوش، رودخانه کرخه، کوه میشداغ 
در جاده اهواز ـ اندیمشــک و غرب 

دزفول حمله را شروع کردند.
فتح المبین  عملیــات  انجام  با 
2400 کیلومتر از خــاك ایران در 
شمال خوزستان آزاد و دستیابي به 

چاه هاي نفت ابوغریب حاصل شد.
همچنین شــمار 150 دستگاه 
تانک، 170 دستگاه نفربر، 165 قبضه 
توپ، شماري ســالح سبک و نیمه 
ســنگین، یک پایگاه کامل موشک 
ســام به همراه ســه فروند موشک 
و انبوهــي مهمات دیگر به دســت 
رزمندگان اسالم افتاد. این عملیات 
با فرماندهي مشترك قرارگاه کربال 
ســپاه و ارتش و چهار قرارگاه قدس 
به فرماندهي سردار محمدعلی )عزیز( 
جعفري، نصر به فرماندهي ســردار 
شهید حسن باقري، فجر به فرماندهي 
سردار شهید مجید بقایي و قرارگاه 
فتح به فرماندهي سردار رحیم صفوي 

و سردار غالمعلي رشید انجام شد.

سامانه های دفاعی و رزمی، به ویژه 
سامانه هایی چون شناورهای جنگی به 
این صورت نیستند که یک بار ساخته 
شده و ســپس رها شوند؛ بلکه پویایی 
این ســامانه ها در به روز رســانی آنها 
است. امروزه علم با سرعت در حال رشد 
است و اگر ما بخواهیم راکد بمانیم، در 
بحث مهمی ماننــد رزم در دریا بازنده 

خواهیم بود.
پس از به آب اندازی ناو جماران در 
سال 88 در حضور فرماندهی معظم کل 
قوا، ارتباط با شرکت های دانش بنیان و 
صنایع حفظ شده و هنوز هم گروه های 
علمــی و تحقیقاتی به ایــن ناو آمده و 
ســامانه ها را بازرســی می کنند. برای 
نمونه ما اآلن در بخش هایی از ناوشکن 
جماران، سامانه هایی را نصب کرده ایم 
که نسل پنجم در مقایسه با سامانه های 
نصب شــده در ســال 1388 هستند 
و در برخــی از بخش ها نیــز در حال 
انجام آزمایش ســامانه های نسل ششم 
یا هفتم برای نصب بر روی این شــناور 
هســتیم که البته بــه دالیل حفاظتی 
نمی توانیم توضیحات بیشــتری درباره 

آنها ارائه دهیم.
تمام این سامانه ها تولید داخل بوده 
و عموماً با همکاری مراکز دانشگاهی و 
شــرکت های دانش بنیان توسعه یافته 
است. در حال حاضر 1500 سامانه در 
این ناوشــکن نصب شده است، که هر 
یک از آنها نه یک دستگاه بلکه چندین 
دستگاه هستند که به صورت دائم نیز 

تحت مراقبت و به روزرسانی هستند.
ناوشــکن جماران چندین بار با 
هــدف مقابله با پدیده دزدی دریایی و 
برقــراری امنیت خطوط مواصالتی، به 
آبهای بین المللی ســفر کرده است. در 
ابتدا، این موضوع برای آنها)شناورها و 
یگان های خارجی( جای تعجب داشت، 
اما امروز یک بعد دیگر حضور جماران 
در مأموریت های بین المللی سبب تعجب 
اســت و آن اینکه، چگونه کشوری که 
تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی 
و تسلیحاتی قرار دارد، ناو ساخت خود 
را به روزرســانی کــرده و به مأموریت 
می فرســتد. بنابر فرمایش رهبر معظم 
انقالب که در دفتر فرماندهی ناوشکن 
جماران نیز ثبت شده است، »جماران« 

تنها آغاز راه است.
ناخدا رحیمیان فرمانده ناو جماران

تاریخ حماسه
فتح الفتوح رزمندگان اسالم

محافظان امام)ره(
مروری بر اقدامات انقالبی گروه توحیدي صف در مبارزه با رژیم پهلوی

ما نباید فتح هاي بزرگ مثل خرمشهر را از یاد ببریم... رزمندگان عزیز ما نباید این پیروزي معجزه آسا را جز با مددهاي الهي ببینند و اگر چنین شد، 
غرور آنها خالصه مي شود در اینکه ما مورد عنایت قادر متعال هستیم و از خود چیزي نداریم و آنچه داریم از اوست و باید به راه او نثار کنیم. 

)صحیفه امام، ج 17، ص 318(

 پیروزي 
معجزه آسا

رویش

از اسارت تا آزادي زنان
کارنامه

الگوي متانت و نجابت
 مهدي دنگچي/ یکی دیگر از رویش های 
انقالب اسالمی دالورمردی از دیار لرستان بود که در 
روستاي »دره گرگ« بروجرد به دنیا آمد و زودتر از 
آنچه گمان مي رفت بزرگ شد و خود را براي مبارزه 
با دژخیم پهلوي آماده کرد. میرزاي 17 ســاله که 
مخالف خدمت در نظام ستمشاهي بود، از خدمت 
سربازي گریخت و براي دیدار حضرت امام)ره( راهي 
»عراق« شــد. در بازگشت دستگیر شد و به مدت 

شش ماه، در زندان ها و شکنجه گاه هاي رژیم به سر برد. 
با اتمام سربازي به طور جدي مبارزات سیاسي ـ نظامي خود را آغاز کرد و 
با چند نفر از همراهانش گروه توحیدي صف را راه انداخت. اعضاي مسلح این 
گروه در تسخیر کالنتري ها، پادگان ها و دیگر نقاط تحت تصرف رژیم پهلوي 
تا 22 بهمن ماه نقش  مهمي را برعهده داشتند. گروه توحیدي صف در کنار 
شــش گروه مبارز دیگر به توصیه رهبران انقالب، سازمان مجاهدین انقالب 
اســالمي را برای دفاع مسلحانه از انقالب و مقابله با گروهک هاي انحرافي و 
جریان منافقین راه اندازي کردند که در آن بروجردي از شخصیت های کلیدي 

به شمار مي آمد.
بروجردی در نخستین روزهاي پس از پیروزي انقالب اسالمي، زماني که 
عوامل داخلي ابرقدرت ها، فتنه و آشوب را در مناطق کردنشین به راه انداختند، 
با فرمان تاریخي حضرت امام)ره( مبني بر مقابله و سرکوب ضد انقالب عازم 
پاوه شــد. حضور وی در کردستان منشأ خیرات و برکات زیادي شد. پس از 
تصویب طرح تشکیل سازمان »پیشمرگان مسلمان کرد«، مسئولیت این کار از 
رهبران انقالب به ایشان سپرده شد. اقدامات مؤثر این تشکیالت در کردستان، 
سازماندهي ضد انقالب و نقشه هاي مزورانه اجنبي پرستان را به هم ریخت و 
آرزوي ایجاد اسرائیل دوم در کردستان را در دل آمریکا و ایادی اش دفن کرد. 
او که در این مدت با تشــکیل یک ستاد عملیاتي در شمال غرب، فرماندهي 
پاسداران و بسیجیاني را که به کردستان مي رفتند برعهده گرفته بود، موفق 

شد بیشتر مناطق آلوده را پاکسازي کند. 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه اي که آن روزها در جایگاه نماینده حضرت 
امام در شوراي عالي دفاع در مناطق حساس غرب حضور مستقیم و مستمر 
داشت درباره شخصیت برجسته شهید بروجردي مي فرمایند: »مرحوم شهید 
بروجردي بسیار فعال بود. یک بار در سال 1359 یا اوایل 1360 رفتم منطقه 
غرب. ایشان آنوقت در باختران بود و من از نزدیک شاهد کار او بودم. اما چیزي 
که از شــهید بروجردي در آنجا احساس کردم و یک احترام عمیقي از او در 
دل من به وجود آورد، این بود که دیدم این برادر، با کمال متانت و با کمال 

نجابت، به چیزي که فکر مي کند، مسئولیت و وظیفه است.«
محمد بروجردي چنان مجذوب مردم کردستان شده بود که به وي لقب 
»مسیح کردستان« را داده بودند. شهید بروجردي براي همیشه در کردستان 
ماند و در جایگاه فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء امنیت کردستان و غرب 
کشور را براي مردم مظلوم و محروم این مناطق تأمین کرد، تا اینکه در تاریخ 
اول خرداد 1362 در حالي که با عده اي از همرزمانش در مسیر جاده مهاباد، 
نقده حرکت مي کردند بر اثر انفجار مین به آرزوي دیرینه اش رسید و به فوز 

عظیم شهادت نائل شد. 
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 عثمان بن حنیف ـ ۲
تعلیم توسل

طبق روایتی که از عثمان بن حنیف نقل شــده است، نابینایی طبق تعلیم 
پیامبر اکرم)ص(، به ایشان متوسل شد و بینایی خود را به دست آورد. جریانی 
در اسالم که با توسل و زیارت قبور اولیای خدا مخالف هستند و آن را اشتباه 
می پندارند، در پاســخ به این روایت گفته اند که توسل در دوران حیات پیامبر 

اشکالی ندارد، اما پس از رحلت و شهادت ایشان دیگر جایز نیست! 
اما شــیعیان و بخش مهمی از اهل ســنت این کالم را نمی پذیرند و در 
جای خود به آن پاسخ داده اند که در این نوشتار برای پاسخ، به نقل دیگری از 

عثمان بن حنیف بسنده می شود. 
طبرانی از عثمان بن حنیف نقل می کند:

»مردی به جهت درخواستی، مکرر نزد خلیفه سوم می رفت، اما به او توجهی 
نمی شــد. آن مرد به عثمان بن حنیف مراجعه کرد و مسئله اش را با او در میان 
گذاشت. عثمان بن حنیف به او گفت وضو بگیر و به مسجد برو و دو رکعت نماز 
بگذار. سپس این دعا را بخوان: »بنبینا محمد صلی اهلل علیه وسلم نبی الرحمه، یا 
محمد إنی أتوجه بک إلی ربی فتقضی لی حاجتی.« سپس خواسته ات را بگو. 
مرد رفت و همین کار را کرد. آنگاه به سوی خانه عثمان رفت دربان بیرون آمد و 
دست او را گرفت و نزد عثمان بن عفان برد. عثمان او را احترام کرد و خواسته اش 
را بر آورد. سپس عثمان گفت من همین حاال به یاد خواسته تو افتادم و از این 
به بعد هرگاه خواسته ای داشتی نزد ما بیا. آنگاه مرد نزد عثمان بن حنیف رفت 
و از او تشکر کرد. عثمان بن حنیف گفت این سفارش از من نبود، روزی خدمت 
رسول خدا بودم، مرد نابینایی نزد ایشان آمد و از پیامبر خواست برای بازگشت 
بینایی اش دعا کند. پیامبر)ص( همین دستور را به او دادند، مرد نابینا پس از 

انجام این دستور، در حالی  که چشمانش می دید به ما ملحق شد.«
از آنجایی که طبق نظر اهل عامه و تمام صحابه رســول خدا عادلند و با 
توجه به اینکه عثمان بن حنیف از صحابه است، پس عدالت عثمان بن حنیف امری 
قطعی نزد ایشان است. چنانچه در کتب روایی مهم اهل سنت روایاتی از جناب 
عثمان نقل شده است. البته ابن تیمیه هنگامی که از سر لجاجت بنای نقد شیعه 
را دارد، این اصل مهم نزد اهل سنت را نیز ندید می گیرد و به عثمان می تازد!

از روایــت دوم این گونه فهمیده می شــود که گویا صحابی جلیل القدری، 
مانند عثمان، برداشــتش از روایت نبوی این بوده اســت که توسل جستن به 
پیامبر تنها به زمان حیات ایشــان محدود نمی شود. به نظر، اگر چنین فهمی 
در آن زمان شــایع بود، ابن حنیف با توجه به تقوا و جایگاه علمی اش هیچ گاه 
چنین سفارشــی را بیان نمی کرد. از فحوای روایت این گونه برداشت می شود 
که توســل به پیامبر)ص( در آن زمان امری روشن بوده است؛ چنانچه آن فرد 
نیز بدون اعتراض و شــبهه ای به دستورالعمل عثمان عمل می کند. در نتیجه 
از مجموع این دو روایت می توان این گونه بیان کرد که توســل به پیامبر)ص( 
به طور مطلق جایز اســت و فرقی ندارد به ذات و وجود مبارك ایشــان توسل 
جســت یا به مقام و جایگاه ایشان. از سوی دیگر، در توسل به ایشان فرقی در 
دوران حیات و ممات نیســت. همچنین در توسل جستن تفاوتی میان حوایج 

دنیوی و معنوی وجود ندارد.
ضمن اینکه به اعتقاد شــیعیان و مسلمانان راستین پیامبر اعظم، زنده و 
نزد پروردگار متنعم است! ضمن آنکه اگرچه این روایت توسل به نبی مکرم را 
ثابت می کند؛ اما طبق دیگر آیات و روایات همین گونه توسل را می توان نسبت 

به دیگر اولیای الهی و ائمه معصوم نیز داشت.

آیینه خواص

 دوشنبه 31 اردیبهشت 139۷   سال هجدهم     شماره ۸4۸  

نقطه نظر

کریم  قرآن  جمالی/  احمد   
کامل ترین و آخرین کتاب آســماني 
براي هدایت بشــر است. اگرچه برای 
رســیدن به سعادت و کمال حقیقی، 
تالوت این کتاب نورانی و تدبر در آن 
در تمام ماه های ســال امری ضروری 
اســت؛ ولی خواندن قــرآن و انس با 
آن در ماه مبــارك رمضان ضرورتی 

مضاعف دارد.
قرآن کریم در ماه مبارك رمضان 
نازل شــده و نزول آن در شــب قدر 
دانسته شده است. بنابراین، میان ماه 
رمضان و قرآن کریم، پیوندی آسمانی 
و ناگسستنی وجود دارد. روزه گرفتن 
در این ماه مبارك، زمینه ساز رسیدن 
به تقواست و انسان باتقوا شایستگی 
آن را پیدا می کند که از هدایت قرآن 
کریم بهــره گرفته، به هدف آفرینش 

دست یابد.
تدبر در قرآن کریم و انس با آن، 
دو فایده عظیم را بهره انسان می کند:

جهــل  جهــل:  زدودن  1ـ 
بزرگ ترین مانع رشد و تکامل انسان 
است. بسیاری از محرومیت های واقعی 
و معنوی انســان ها از آن روست که 
برخــی از حقایق جهان را نمی دانند. 
قرآن کریم با تبیین مهم ترین حقایقی 
که انسان برای تکامل به آنها نیاز دارد، 
در ســه عرصه  »عقاید«، »اخالق« و 
»اعمــال«، این مانع بزرگ را از میان 

برمی  دارد.
2ـ زدودن غفلت: گاهی انســان 
برخی از حقایق را می داند؛ ولی انس 
با دنیا و مظاهــر فریبنده آن موجب 
می شــود از آنها غافل شده، از تکامل 
بازماند. قرآن کریم با تکرار و تذکر پی 
در پی حقایقی، مانند توحید، مرگ، 
قیامت و حساب و کتاب آخرت، قاری 

را از خطر غفلت نجات می دهد.
تدبــر در قرآن کریــم و انس با 
آن، در نهایت موجب انس با محبوب 
حقیقــي و خدای مهربان می شــود؛ 
انسی که شیرین ترین و شورانگیزترین 
لحظات زندگی انسان را رقم می زند و 
وی تا آنجا پیش می رود که لحظه ای 
مناجات با حضرت حق را با تمام دنیا 

عوض نمی کند.
پژوهشگر قرآني
 بنیاد علوم وحیانی اسراء

ماه بازگشت به قرآن
آیت اهلل مجتبی تهرانی می گوید: ممکن است برخی بخواهند اعمال وقیح خودشان را توجیه کنند، ولی شما فریب این چیزها را نخورید و بدانید که اینها از عدم تعادل قوای 
نفسانی نشئت گرفته است. یک نفر »آدم بی حیا و بی شرمی« است، اما می گویند: »مهم نیست، ادبّیاتش خوب نیست یا بدسلیقه است«؛ در حالی که »اَل إِیَماَن لَِمْن اَل َحَیاَء لَُه«. 

در روایتی پیغمبر)ص( می گوید: »ال دیَن لَِمن ال َحیاَء لَه«؛ هرکس حیا ندارد، اصاًل دین ندارد.

 »بی حیا«
 دین ندارد

راه نرفته

گوشــه گیری و سرگرم شدن به 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
و همچنیــن حضــور در کنــار گروه 
همســاالن در نوجوانان به موضوعی 
جدی تبدیل شده که بسیاری از اوقات 

موجب نگرانی خانواده ها می شود.
این نوجوانان و جوانان عالقه ای 
به ســپری کردن وقت خود با اعضای 
خانواده ندارند به  راستی در برخورد با 

آن چه باید کرد؟
با گسترش شبکه های ماهواره ای 
و افزایش مخاطبان، گسترش و توسعه 
شــبکه مجازی و اجتماعــی آنان به 
اصلی ترین ابزار پر کردن اوقات فراغت 
تبدیل شده اند. از سوی دیگر، گرفتاری 
اقتصــادی خانواده ها و در بســیاری 
از موارد اشــتغال بــه کار مادر و پدر 
موجب شده است آنان در ایجاد رابطه 
با فرزندان، همفکری و هدایت آنان با 
کمبود وقت روبه رو شــوند؛ به همین 
دلیل شاهد ظهور نسل هایی هستیم که 
تلفن همراه و دوستان خود را مهم ترین 
تکیه گاه عاطفی خود می دانند و کمتر 

از والدین الگوبرداری می کنند.
در ایــن میان، کاهــش روابط 
گفتاری در خانواده و توجه محض به 
آموزش در نهــاد آموزش و پرورش و 
توجه به مســائل سیاسی و اقتصادی 
بیــش از هر چیزی در رســانه وجود 
دارد که موجب شده است خانواده ها 
از فرزندان خود فاصله گرفته و بی خبر 

بمانند.
البته در صورتی کــه بخواهیم 
تعادل رفتاری بین این نسل ها برقرار 
کنیم، نمی توان همه آنان را در یک نگاه 
ارزیابی کــرد. همین جوانان عزاداران 
محرم و صفر، مســافران راهیان نور، 
اعضــای اعتکاف و مســافران اربعین 
هســتند؛ از ایــن رو نباید از وضعیت  

جامعه و این نسل ناامید شد.
دکتر مجید ابهری، 
عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید بهشتی

امنیت اجتماعی زنان تعادل رفتاری با نسل جوان
  این روزها در شــبکه هاي 
اجتماعــي هشــتگ »امنیــت 
اجتماعي زنان« حسابي داغ است.
انتشــار  با  قرباني  مرتضي 
تصویر گذرنامه یک خبرنگار زن 
خارجي دربــاره وضعیت امنیت 
اجتماعي زنــان از وي این گونه 
نقل قول کرده اســت: برخالف 
آنچه رسانه ها نشان می دهند من 

احساس امنیت بیشتری در ایران داشتم تا نیویورك. من در سفرهایم به شهرهای 
مختلف، دوســتانی پیدا کردم و توانستم با اطمینان در خیابان ها قدم بزنم، آنها 

سعی می کردند به من کمک کنند و آزاری به من نرساندند.

دریچه

 دوره 1۵ جلدی »اولین دانشگاه و آخرین پیامبر«
شهید دکتر سیدرضا پاك نژاد، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی 
از جمله شــهدای حادثه تروریســتی هفتم تیر است. تحصیالت در حوزه طب، 
ســطح مقدمات حوزوی و ادبیات عرب ســبب شــد تا وی بتواند پژوهش های 
خوبی در این حوزه داشــته باشد. پاك نژاد رســاله دکتری خود با عنوان »تمام 

برنامه های پزشــکی در اسالم« در انطباق 
آموزه های اسالم با یافته های علمی روز را 
با درجه ممتاز گذراند. هر چند او با استناد 
به آیات و روایات مهر تأییدی بر یافته های 
بشــر می زد؛ اما نمی خواســت نظریه ها و 
فرضیه هــای جدید دانشــمندان را به هر 
قیمتی با احکام اســالمی تطبیق دهد؛ از 
این رو معتقد بــود »ما نمی خواهیم آیات 
قرآن را با نظریه ها و تئوری ها و حدسیات 
علمای غرب تطبیق کرده و مســرت خود 
را با این عنــوان که خدای نکرده آیه ای از 

قرآن به یادداشت و پیش نویس فالن دانشمندی تأیید می شود، ابراز داریم؛ بلکه 
می خواهیم بگوییم بسیاری از دانشمندان، با کوشش خستگی ناپذیر توانسته اند 
نقاب از چهره بعضی از رازهای نهان در آفرینش، آنچنان بردارند که مورد تأیید 

قرآن، یعنی خدا قرار گیرد.«
بررسی علمی احکام الهی آن هم با زبانی ساده و همه فهم و البته مستند، 
ویژگی منحصر به فردی اســت که کمتر نوشــته ای با این ویژگی ها دیده شده 
است. این کتاب می تواند منبع و مبنای خوبی برای تبیین سبک زندگی اسالمی 
قرار گیرد. شهید پاك نژاد برای این کتاب به تعداد 110 جلد فیش برداری کرده 
بود و تنها موفق به چاپ 37 جلد از آنها شــد، که انتشارات اخالق در یک دوره 
15جلدی به شــرح زیر اقدام به تجمیع و چاپ آن در ســال 93 کرد. عناوین 

مجلدات کتاب به شرح زیر است:
جلد 1: اسالم و میکروب شناسی، جنین شناسی، بهداشت شهر، بهداشت اجتماعی؛
جلد 2: اسالم و تغذیه، بهداشت غذا و تغذیه؛  جلد 3: عسل، شیر؛  جلد 4: خرما 
و انگور، گوشت؛ جلد 5: میوه و سبزی؛ جلد 6: بهداشت بدن، تربیت بدنی؛ جلد 
7: بهداشت بدن، خواب؛ جلد 8: بهداشت لباس؛ جلد 9: بهداشت لباس، حجاب؛ 
جلد 10: پاسخ به پرسش های مذهبی؛ جلد 11: مظلومی گمشده در سقیفه؛ جلد 
12: مظلومی گمشده در سقیفه؛ جلد 13: اسالم و سقط جنین، تنظیم خانواده؛ 
جلد 14: ازدواج مکتب انسان سازی؛ جلد 15: روش زن داری، روش شوهرداری.

یار مهربان 

گروه »زندگی« صبح صادق آماده است تا 
پلی بین شما خوانندگان با مشاوران خبره 

و امین ایجاد کند.
سؤاالت خود را از طریق سامانه پیامک 

۳۰۰۰99۰۰۳۳ برای ما ارسال کنید.

پژوهشــگر  جایگاه  *در 
دانشگاه  استاد  و  معاصر  تاریخ 
بارها بحث عدالت و والیت را از 
کرده اید،  بررسی  مختلف  ابعاد 
لطفاً بفرمایید عدالت و امامت و 
والیت چه رابطه ای با هم دارند 
و دربــاره کارکردها و تأثیرات 
تحقق این اصل دینی هم توضیح 

بدهید.  
بحث امروز جامعه این اســت 
که بسیاری به اجرای عدالت انتقاد 
دارند و می گویند عدالت خواهی دچار 
تزلزل شده و ما به خاطر اینکه بعد از 
پیروزی انقالب حکومتی را تشکیل 
داده ایــم و برای حفــظ حکومت 
حساسیت های مان را از دست داده ایم 
چون حفظ حکومت برای مان مهم 
بوده، بعضــی از خطاهــای افراد، 
جناح ها، جریان های همســو را هم 
نادیده گرفته ایم. آنها این ســؤال را 
مطرح می کننــد که عدالت خواهی 
مقدم است، یا والیتمداری؟ در گام 
اول باید جایگاه عدالت را بررســی 
کرد که جزء اصول و شعار حضرت 
حجت)عج( هم هســت و در میان 
برخی از ادیان مطرح است جهان را 
از ظلم و جور به سمت عدالت هدایت 
می کنند ـ والیت را بیرون از فضای 
جهان اسالم متوجه نمی شوند، ولی 
عدالت را برخی از اهل فلسفه جزء 
محاسن ذاتی به شمار می آورند. در 
واقع، عدالت شــاخصه ای است که 
مذهبی و غیرمذهبی ندارد و حضرت 
حجت)عــج( آن را نیز جزء اصول و 

شعائر خود قرار داده اند. 
امیر مؤمنان علی)ع( وقتی به 
حکومت رســیدند درباره بسیاری 
از معضــالت اجتماعی و موضوعات 
سیاسی، یا درباره حقانیت خودشان 
ســخنی به میــان نیاوردنــد؛ اما 
دربــاره عدالت خواهــی مباحثــی 
را مطــرح کردند. نکته اینجاســت 
حضــرت امیر)ع( وقتی به حکومت 
می رسند، شــعارهای غیر مذهبی 
ســر می دهند. یکــی از دالیل به 
کار نبردن شــعار شیعی، این است 
کــه امیرالمؤمنین)ع( را شــیعیان 
و کســانی که ایشــان را افضل بر 
خلفای دیگر می دانستند بر سر کار 
نیاوردند، بلکه اهل تسننی بودند که 
او را قبول نداشتند. تمام دغدغه و 
فریادشان این بود که خسته شدیم 
از این همه تبعیض و فســاد!! حتی 
برخی از سقیفه و حقانیت حضرت 
می گویند، امیرالمؤمنین)ع( آنها را 
توبیخ می کنند. نه اینکه مهم نباشد، 
نه، ولی حضرت می فرمایند این چه 
سؤالی است و جای آن نیست. من 
قبول کــردم که دوبــاره جام زهر 
دیگری را بنوشم؛ چرا که اگر حضرت 
امیر)ع( نمی آمدند، طلحه حکومت را 
به دست می گرفت؛ کسی که دستش 
به خون عثمان آغشته بود. معاویه 
با طلحه درگیر می شد و از آنجا که 
توان نظامی نداشت، معاویه حاکم 
مسلمانان می شد. امیرالمؤمنین)ع( 
وقتی به حکومت می رسند، شعارها 
عموماً شعارهای عدالت خواهانه است 
و ایشان به دنبال وحدت مسلمانان 
هستند. جامعه منتظر اتفاقات جدید 
و متفاوت  است؛ حضرت)ع( به دنبال 
این هســتند که مشکالت را کمتر 
کنند و در عین حــال می فرمایند 
جلوی حرام خواری هــا را می گیرم 
و کارگزاران حکومت من باید میان 

مردم زندگی کنند. 

*به عدالت و والیت در دوره 
به  پرداختید،  امیر)ع(  حضرت 
در  توانسته ایم  نظر شما چقدر 
این  اسالمی  انقالب  پرچم  زیر 
دو اصل دینی را نهادینه کنیم؟ 

ساده زیستی و پرهیز از تبختر 
مســئوالن،  تبعیض هــا را کاهش 
می دهد. بی شــک ایــن ویژگی ها 
جزء فلســفه حکومت هــا و بعثت 
انبیاست؛ لذا اگر مسئولی عدالت خواه 
نباشد، ما او را منافق می دانیم. حاال 
متأسفم بگویم بعد از انقالب افرادی 
بوده اند و هســتند که ظاهرشان را 
حفظ کرده انــد، ولی تفکر امام)ره( 
و رهبــر معظــم انقــالب را قبول 
نداشــته  و ندارند. مــا در طول این 
سال ها می بینیم یک وزیر اطالعات، 
یک معاون اول رئیس جمهور،  یک 
نائب رئیس مجلس، یک وزیر ارشاد، 
یک وزیر بهداشت وقتی شعارهای 
امیرالمؤمنین)ع( را به آنها می دهید 
می گویند شــعارهای مارکسیستی 
ندهید. مطمئنــاً آنها نهج البالغه را 
نخوانده اند؛ و ســطح زندگی شــان 
با زندگــی عمومی مــردم تفاوت 
زیادی دارد. سالیان اخیر این افراد 
بیشتر شده اند و درباره ساده زیستی 
مسئوالن بحث می کنند و این اصول 
را زیر سؤال می برند. در صورتی که 
جزء اصــول حکومتی امیر مؤمنان 
وقتی  اســت. حضرت)ع(  علی)ع( 
وارد کوفه می شوند یک کاخ بسیار 
باشکوه به ایشان پیشنهاد می دهند، 
ولی ایشــان ترجیــح می دهند به 
منزل یکی از آشنایان شــان بروند. 
برخی می گفتند این کاخ ســاخته 
شده و اسراف می شود!! حضرت)ع( 
می فرماینــد اگــر یــک فقیری از 
کارگزاران شــکایت کند و این کاخ 
را ببیند دیگر نمی تواند حق و باطل 

را تشخیص بدهد. من نمی خواهم 
غــم دل فقــرا را بیشــتر کنم. لذا 
نیســت که  این طور  حضــرت)ع( 
اعتقــادی به حکومــت داری افراد 
اما در  ثروتمند نداشــته باشــند، 
دوره حکومت داری نباید به واسطه 
پولــداری تفاخر کنــد. برخی فکر 
می کنند در بحــث  عدالت خواهی، 
پولدارها حق حکومت داری ندارند؛ 
در صورتی که خود امیر مؤمنان)ع( 

هم ثروتمند بودند. 

* افــراد متمــول  وقتی 
قرار  مقامی  یا  در مســئولیت 
می گیرند چگونه باید در دولت 
و حکومــت، رفتار کنند که در 
مظاّن انتقاد مردم قرار نگیرند؟

درســت اســت کــه حضرت 
علی)ع( به حضــور ثروتمندان در 
عرصه حکومــت ایرادی نگرفته اند، 
امــا فرموده اند این امــر از دو نظر 
دچار اشکال است. اینکه این ثروت 
را از کجــا آورده؟ ما نمی گوییم اگر 
کســی پولی دارد حق دولتمردی و 
حکومت داری ندارد. اگر اســتعداد 
و تدبیر هدایت و مدیریت حکومت 
را دارد، بــه میــدان بیاید. در وهله 
بعدی اگر ثروت او حالل و از طریق 
کارآفرینی به دســت آمده مشکلی 
نــدارد، اما اگر با زد و بند و رانت به 
این ثروت رسیده این ثروت نامشروع 
است و اشکال دارد. در دوره حکومت 
حق ندارد از ماشــین های لوکس و 
اصطالحاً میلیاردی اســتفاده کند. 
در دوره مســئولیت نباید در مکان 
اشرافی زندگی کند. حضرت شعار 
عدالت خواهی ســر می دهند، ولی 

به این معنا نیســت که ثروتمند یا 
کســی که قبالً  دچار فساد شده به 
طور کامل باید کنار گذاشته شود. 
در باب کلی اگر کســی درد مردم 
کند،  حکومــت داری  می فهمد،  را 
این طور نیست که حضرت با پولدار 
مخالف باشند. در حکومت حضرت 
علی)ع( شعار عدالت خواهی و بحث 
ساده زیستی و دست دراز نکردن به 
بیت المال خیلی پررنگ اســت. اگر 
کسی در باب عدالت خواهی کم فروغ 
عمل کند، در واقع حکومت اسالمی 
را زیر سؤال برده است. حقیقتاً کسی 
که اموال مسلمانان و بیت المال برای  
او اهمیت نداشته باشد، نفاق دارد. 
در مطالبــات رهبری به طور جدی 
آمده است که پرچم عدالت خواهی 
به دست کســانی داده شود، که به 

حفظ نظام پایبندند.

*نقــش مردم بــه منزله 
»امت« و والیت به منزله »امام« 

را چطور می بینید؟
تیغ مطالبه گری باید چند برابر 
مطالبه گری رهبری باشــد؛ چرا که 
ایشان در مقام والیت ممکن است 
مصلحت مدار باشند. ایشان بسیاری 
از اوقات، ترمز یک سری تندروی ها را 
می گیرد؛ اما عده ای خیلی مواقع ارثی 
و سطحی گرایانه عدالت خواه هستند؛ 
بنابراین مطالبه گری از جانب ما باید 
به طور واقعی و نه براساس مسائل 
سیاسی و انتقام جویی صورت بگیرد؛ 
یعنی باید برای حفظ نظام و احترام 
به مردم به دنبال عدالت باشیم، نه 

برای اهداف سیاسی و انتقام جویی 
از دولت ها. از سویی عدالت خواهی 
نباید به صورت موســمی باشــد یا 
اینکه عدالت خواهی وسیله ای شود 
تا از گروه ها و جریان ها باج بگیریم. 
امیرالمؤمنین علی)ع( خودشان فساد 
را علنی می کنند؛ نه اینکه بترسند! 
برخورد نکردن با مفســدان اشتباه 
اســت؛ چنانچه امیرالمؤمنین)ع( و 
پیامبر)ص( فســادی را می دیدند، 
پنهان نمی کردنــد. برخورد نکردن 
آبرو و اعتبار یک دولت را زیر سؤال 
می برد. آیا واقعاً در نظام ما این طور 
است؟! اینها یکی از ضعف هایی است 
که نقد به رئیس جمهور نمی شــود 
و نقد بــه برخــی از نهادها و نقد 
منصفانه به مسئوالن!! عدالت خواهی 
باید در جامعه اصل باشــد و اعمال 
سلیقه نشــود. ما در سالیان اخیر 
از رهبری بســیار هزینــه کردیم؛ 
چرا که بقیه وظایف شــان را انجام 
ندادنــد. عدالت خواهــی، به خاطر 
نماند،  انقالبــی  معیارمان  اینکــه 
فسادستیزی مان در دستگاه قضایی 
در جاهایی کلید مصلحت ســنجی 
داشــت. به همین دلیــل ما باب را 
برای عدالت خواهی بــاز کردیم؛ از 
ایــن رو باید حرف عدالت خواه های 
واقعی را فهمید، اگرچه امروز پرچم 
عدالت خواهی را کسانی بلند کرده اند 

که خودشان فساد کرده اند!
والیت فقیه فصل الخطاب است؛ 
یعنــی اینکه وقتی امــام فرمودند 
ولی فقیه می تواند نماز را تعطیل کند، 
بسیاری وحشت کردند و خواستند او 

را زیر سؤال ببرند. اگر کسی حقیقت 
والیت  فقیه را بفهمد، متوجه می شود 
و دیگــر اختالف نظر پیدا نمی کند. 
هرکسی یک تفکری دارد؛ به همین 
دلیل باید شــخص باشد و نه گروه، 
که تشتت درون آن وجود دارد. اگر 
والیت  فقیه جا بیفتد، تشــخیص 

مصلحت آسان تر خواهد بود.

*چطور مصلحت اندیشی را 
برای والیت ارزشمند می دانید؛ 
امــا برای فرد دیگــر این طور 

نمی دانید؟
مصلحت معنای قبیح هم دارد؛ 
یعنــی ولی فقیه طــوری صحبت 
نمی کند که دنیایش تضمین بشود 
و بــه مصلحت امت می اندیشــد. 

مصلحــت جامعه یعنی اینکه کدام 
یک از اینهــا برای جامعه مصلحت 
اســت؛ چون برای جامعه تصمیم 
می گیرد. البته ولی فقیه در مورد یا 
مواردی به شخص یا گروه ها تفویض 
اختیار می کنند؛ مانند بحث آتش  به 
اختیار که مطرح کردند. بحث والیت 
فقیه کاماًل عقالنی است که جامعه 
انســجام خودش را از دست ندهد. 
در واقع، والیت فقیه آمده است که 

جلوی تزاحم را بگیرد. 

*با توجه به آنچه گفته شد، 
آیا شورای نگهبان به خودی خود 
نمی تواند مصلحت اندیشی کند؟

عملکرد شورای نگهبان به طور 
قطع  عملکرد صد درصدی نیست و 
شورای نگهبان هم خطاهایی دارد. 
ما با ولی فقیه می توانیم اختالف نظر 
داشته باشیم؟! آزادی اندیشه اشکالی 
نــدارد، ولــی وقتــی او اعمال نظر 
می کند، مــا حجت داریم که التزام 

عملی داشته باشیم. 

*ممکن است فردی منصوب 
رهبری باشــد، اما در وظایفش 
برای جامعه پدید  را  مشکالتی 
او  می گویند  مردم  که  می آورد 
منصوب رهبری اســت، به نظر 
و  پیامبر)ص(  زمان  آیا در  شما 
امیرالمؤمنین)ع( هم این اتفاق 

افتاده است؟
پیامبر در ماجــرای تنگه احد 
خطاب به یاران لشکر گفتند که همه 
کشته شــدند اینجا را ترك نکنید. 
عالم و آدم برای امتحان است. اینجا 
آدم هایی  پیامبر)ص( می توانســتند 
را بگذارند که یقیناً ترك نمی کنند؛ 
ولی باید امتحان بــرای آدم ها قائل 
شوند. آیا کســی حق را نمی دانست 
و نمی دانســتند باید به حق چگونه 
عمل کننــد؟ امروز هم هزینه برخی 
بپردازد.  باید رهبــری  عملکردها را 
خیلی هــا هــم اقدامات خــود را به 
رهبری منســوب می کنند تا از زیر 
بار مسئولیت شــانه خالی کنند. در 
مســئله برجام از یک ســو آن را به 
رهبری منســوب می کنند و از سوی 
دیگر می گویند این اتفاق افتاد تا افکار 
عمومی با اهداف پنهان آمریکا و جهان 

غرب آشنایی بیشتری پیدا کند.

در  می گویند  *برخی هــا 
الگوی  از  باید  فعلی  شــرایط 
صلح امام حســن مجتبی)ع( 
پیروی کرد  یا عده ای از عاشورا 
به عنــوان درس مذاکــره یاد 
تا چه  این دو موضوع  می کنند 

حد بر هم منطبق هستند؟
اصاًل تطبیق آن دوران با شرایط 
فعلی از اساس ایراد دارد؛ چرا که ما 
اآلن رژیم صهیونیســتی را تهدید 
نظامی می کنیم. آیا امام حسین)ع( 
شــرایط تهدید یزید را داشتند؟! ما 
اآلن امنیــت داخلــی و خارجی را 
توسعه می دهیم. 30 سال پیش ما 
در خطر رژیم صهیونیستی بودیم؛ 
امــروز آنها از ما می ترســند. اآلن 
جوانان ما در دفاع از حرم به فرمان 
والیــت لبیک می گویند. شــرایط 
لشکر امام حسن)ع( متفاوت از امروز 
است. ما در بسیاری از مواقع پیروز 
هستیم اگر شرایط امام حسن)ع( و 
امام حسین)ع( درست تبیین شود؛ 
این طور تحلیل نمی کنیم.  هیچ گاه 
امام ســجاد)ع( مصلحت دیدند در 
دوره یزید یک ســخنی هم نداشته 
باشند. اگر شــرایط خدای ناکرده 
به جایی برســد که انقالب اسالمی 
نیــروی امیــن و هوادار پــا به کار 
 نداشــته باشد، آن شــرایط تکرار

می شود. 

 بررسی جایگاه عدالت در حکومت اسالمی درگفت وگوی اختصاصی با حجت االسالم حامد کاشانی

والیت  درمقابل تندروی ها  می ایستد
 مجتبی برزگر/  انســان در انتخاب و پیمودن راه زندگی، به هدایت، راهنمایی و رهبری نیاز فراوانی دارد. هدایت دو مرحله دارد؛ یکی مرحله راهنمایی و نشــان دادن راه و 
دیگری مرحله رهبری؛ یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن. معلم به انسان می آموزد؛ مربی انسان را در مسیر می برد؛ مرشد می آموزد و به انسان راه را نشان می دهد، اما 
پیر راه، انســان را با خود در راه می برد و به همراه خود به ســوی آنچه هست می کشاند. در زندگی اجتماعی، رهبر راه های سعادتمند زیستن را ترسیم می کند و انگیزه های به راه 
افتادن در این مســیر را در انســان برمی انگیزد و تقویت می کند با این هدف که انسان ها بدانند، راه سعادتمند زیستن از کجا می گذرد تا در این مسیر بیفتند و حرکت کنند. اما در 
مقام عدالت، انبیا پیام آوران عدل و قسط هستند و از مردم می خواهند که این ویژگی را رعایت کنند؛ چرا که عدل در درجه اول، عدل خود انسان است. عدل اخالق، عدل فرهنگ، 
عدل معرفت، عدل ایمان. عدل در عمل مهم است؛ انبیا عادل سازند. شهید بهشتی در دوران ریاست بر قوه قضائیه می گفتند؛ »جمهوری اسالمی ما، مادام که موفق به ایجاد عدل 
اقتصادی و عدل سیاسی و اجتماعی نشود، این بُعد از رسالت انبیا را تحقق نداده است.« با این مقدمه و برای تبیین بهتر موضوع عدالت،  در حکومت اسالمی و پاسخ به شبهاتی که 
این روزها عده ای با نام تقدم عدالت بر والیت و امامت مطرح می کنند، به سراغ حجت االسالم والمسلمین حامد کاشانی، استاد دانشگاه امام صادق)ع( رفتیم و با وی هم کالم شدیم.

مشروح این گپ وگفت را در ادامه می خوانید.

 تیغ مطالبه گری ما باید چند 
باشد؛  رهبری  مطالبه گری  برابر 
چرا که ایشــان در مقام والیت 
ممکن است مصلحت مدار باشند.  
ایشان بســیاری از اوقات،ترمز 
یک سری تندروی ها را می گیرد؛ 
اما عده ای خیلــی مواقع ارثی 
عدالت خواه  و ســطحی گرایانه 
هســتند؛ از این رو مطالبه گری 
از جانب مــا باید به طور واقعی 
و  مسائل سیاسی  براساس  نه  و 

انتقام جویی صورت بگیرد

این است که  از ضعف ها  یکی 
نقــد به رئیس جمهــور  و نقد به 
برخی از نهادها و نقد منصفانه به 
مسئوالن نمی شود!!  عدالت خواهی 
باید در جامعه اصل باشد و اعمال 
سلیقه نشود. ما در سالیان اخیر از 
رهبری بسیار هزینه کردیم؛ چرا که 
بقیه وظایف شان را انجام ندادند. به 
خاطر اینکه معیارمان انقالبی نماند، 
به خاطر اینکه فسادستیزی مان در 
کلید  در جاهایی  قضایی  دستگاه 

مصلحت سنجی داشت

بایــد برای حفــظ نظام و 
احترام به مردم به دنبال عدالت 
باشیم، نه برای اهداف سیاسی 
و انتقام جویــی از دولت ها. از 
به  نباید  عدالت خواهی  سویی 
اینکه  یا  باشد  موسمی  صورت 
عدالت خواهی وسیله ای شود تا 
از گروه ها و جریان ها باج بگیریم
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اولین  ابراهیمی/   حســن 
دندانپزشکی  تخصصی  بیمارســتان 
کشور و چهارمین بیمارستان تخصصی 
دندانپزشکی جهان با نام »بیمارستان 
شــهید دکتر بهرام شکری« به همت 
دانشگاه علوم پزشــکی بقیه اهلل)عج( 
با حضور سرلشکر محمدعلی جعفری 
فرمانده کل  ســپاه پاســداران و ایرج 
حریرچی معــاون وزیر بهداشــت و 
درمــان در پردیــس دانشــگاه علوم 
پزشــکی بقیه اهلل)عج( افتتاح شد. در 
ادامه گزارشــی از مراسم افتتاح این 
بیمارستان که با سخنرانی فرمانده کل 
سپاه، معاون وزیر بهداشت و فرمانده 
دانشگاه علوم پزشــکی بقیه اهلل)عج( 

همراه بود را می خوانید.

چهارمین بیمارستان دندانپزشکی جهان
جعفری  محمدعلی  سرلشــکر 
ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارك 
رمضان، اظهار داشــت: »یاد شــهید 
شــکری عزیز را که این بیمارســتان 

اوست، گرامی می  داریم.«
ایــن  »اهمیــت  گفــت:  وی 
بیمارستان به این دلیل است که اولین 
دندانپزشکی  تخصصی  بیمارســتان 
محسوب می شود و آن طور که سردار 
عبداللهی گفتند، چهارمین بیمارستان 
تخصصی دندانپزشکی در جهان پس از 
آمریکا، انگلیس و کره  جنوبی است.«

فرمانده کل ســپاه تصریح کرد: 
»توجه ســپاه به خدمات درمانی به 
این دلیل اســت که ســپاه سازمانی 
انسان محور و نه تجهیزات محور است؛ 
ســازمان های نظامی دیگر جهان اگر 
قدرتی دارنــد، محوریت آنها به دلیل 
تجهیزات  نظامی،  فناوری  بهره گیری 
و قدرت آتش شــان اســت، اما سپاه 
پاسداران که نیرویی فرهنگی، سیاسی، 
امنیتی و نظامی است، ایجاب می کند 
بیش از گذشته نسبت به نیروی انسانی 
توجه داشته باشد و محوریت سازمانی 
خود را بیش از گذشــته در رابطه با 

نیروی انسانی گسترش دهد.«
سرلشــکر جعفری با اشــاره به 

ویژگی هــای انقالبــی، مؤمن و بصیر 
بودن پاسداران گفت: »مردمی بودن 
پاسداران یکی از شاخصه های انقالبی 
بودن آن اســت و این از ویژگی های 

سپاه است.«
وی افزود: »چالش هایی که ما در 
حفظ این ویژگی ها داریم؛ الگوگیری 
و تقلید از سیستم های رایج در داخل 
کشــور و جهان اســت. این موضوع 
اشتباه است که ما در بحث نظامی از 
کشورهای دیگر الگو بگیریم؛ زیرا سپاه 
به تأکید فرمانده معظم کل قوا پیش از 
اینکه سازمانی نظامی باشد، سازمانی 

فرهنگی، سیاسی و امنیتی است.«
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه 
ارائــه خدمات ما در مراکز پزشــکی 
وابسته به سپاه باید نمونه و درجه یک 
باشد، گفت: »اولویت ما در سپاه، نباید 
منافع اقتصادی و درآمدزایی باشــد و 
نباید الگوی ما سازمان ها و شرکت های 
خصوصی باشند که نگاه آنها تنها کسب 

منافع مالی بیشتر است.«
وی یادآور شد: »هنر ما به عنوان 
بازو و صیانت کننده انقالب این است 
که در این مجموعه حاکمیتی خدمات 
ارزان و همــراه با کیفیــت را همراه 
با رضایتمندی بیمــاران ارائه کنیم. 
البته هدف دیگر در این مرکز موضوع 
آموزش است، دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل)عج( باید بتواند کادر متخصص 

پزشکی را برای سپاه و انقالب اسالمی 
تربیت کند.«

پاســداران  فرمانده کل ســپاه 
انقالب اســالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: »ســپاه در جایگاه یک مجموعه 
خط شــکن باید در این عرصه و سایر 
عرصه ها نمونه باشد. از آنجا که وظیفه  
ســپاه الگوسازی است؛ لذا باید در هر 
کاری بهترین باشــد که بحمداهلل بر 
اســاس گزارش هــا و اطالعاتــی که 
داریم، مجموعه دانشگاه علوم پزشکی 

بقیه اهلل)عج( این گونه است.«

اولویت خدمات فقرا هستند
در ادامه این مراسم نیز دکتر ایرج 
حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت ضمن 
قدردانی از این اقدام ســپاه در حوزه 
»خدمات  داشت:  اظهار  دندانپزشکی 
دندانپزشــکی بســیار گران است و 
بســیاری از مردم استطاعت پرداخت 
هزینه های آن را ندارند؛ لذا هیچ اقدامی 
در حوزه ســالمت از ســوی دولت و 
نهادهای حاکمیتی نباید صورت بگیرد، 
مگر آنکه فقرا از آن بهره مند شوند و ما 
در هیچ کاری نباید »حامی فقرا بودن« 

را فراموش کنیم.«
بهداشت گفت:  وزارت  قائم مقام 
»پیشــگیری و ارائه خدمــات ارزان 
به مــردم، باید راهبرد مــا در حوزه 

دندانپزشکی باشد.«

وی در پایان افزود: »پاسداران و 
نیروهای مسلح هم از قشری هستند 
که اســتطاعت مالی باالیی ندارند و 
این بیمارســتان قدم خوبی برای این 
قشر محسوب می شود؛ اما از مسئوالن 
مربوط می خواهم در این بیمارستان 
خدمت رسانی به دیگر اقشار محروم را 

هم مد نظر داشته باشند.«

هشت طبقه با تجهیزات مدرن
لــی  جال ضــا  علیر کتــر  د
پزشــکی  علوم  دانشــگاه  فرمانــده 
بقیه اهلل االعظم)عج( هم در این مراسم 
ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مجموعه 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( طی 
20 ماه تصدی خود در این مجموعه، 
اظهار داشت: »باید از خدمات عزیزانم 
دکتر خاتمــی و دکتــر اصالنی که 
پیــش از من در این مســند زحمات 
فراوانی کشــیدند و ایــن مجموعه را 
به اینجا رســاندند و تحویل ما دادند، 

تشکر کنم.«
وی گفت: »بیمارستان تخصصی 
دندانپزشکی شهید شکری در هشت 
طبقه و مســاحتی بیش از 12 هزار 
متر مربــع در مجاورت بیمارســتان 
بقیه اهلل)عــج( و در مجموعه پردیس 

دانشگاه ساخته شده است.«
جاللی ادامه داد: »این بیمارستان 
دارای هشت طبقه است، که دو طبقه 

زیرزمین مربوط به تأسیســات بوده، 
طبقه همکف مربوط به اروژانس و تریاژ، 
یک طبقه مربوط بــه کودکان و یک 
طبقه هم مربوط به بانوان است. مرکز 
تصویربرداری، بخش جراحی و لیزر و... 
دیگر بخش های این بیمارستان است.«
به گفته دکتر جاللی، ســاخت 
بیمارستان شهید شکری از سال 89 
شــروع شــد که پس از وقفه ای چند 
ســاله ادامه یافت و در مدت کوتاهی 

تکمیل شد.

۷۰ درصد تجهیزات و 9۰ درصد بنا 
افزود: »حــدود 70 درصد  وی 
تجهیزات این بیمارســتان و نیز 90 
درصد بنای ســاختمان از تجهیزات 

کامالً ایرانی است.«
بقیه اهلل)عج(  بیمارستان  رئیس 
افــزود: »در حال حاضــر 35 یونیت 
در این بیمارســتان فعال می شــود 
و در آینــده نزدیک ایــن ظرفیت به 
100 یونیت می رســد و خدمات این 

بیمارستان شبانه روزی خواهد بود.«
وی افزود: »این بیمارســتان در 
مســاحتی حدود یک هــزار و 650 
متر مربع با استانداردهای روز جهان 
ســاخته شــده و از عالی ترین سطح 
خدمات دندانپزشکی با برترین کیفیت 
و ایمنی با رویکرد سالمت محور، مبتنی 
با ســبک زندگی اســالمی و ایرانی 

برخوردار است.«
بیان برخی دیگــر از پروژه های 
در دســت ســاخت دانشــگاه علوم 
پزشکی بقیه اهلل)عج(، وضعیت علمی 
و پژوهشــی دانشــگاه و وضعیــت 
رتبه بندی بیمارستان های زیرمجموعه 
این دانشگاه بخش های دیگر سخنرانی 
دکتر جاللی را تشکیل می داد و همگی 
نشان از ارتقای این مجموعه در سطح 

منطقه ای و جهانی  دارد.
گفتنی است، شهید دکتر بهرام 
شکری نخستین دندانپزشک رسمی 
سپاه بود که در سال 1360 به دست 
خلق)منافقین(  مجاهدیــن  گروهک 
ترور و به درجه رفیع شهادت نائل شد.
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پدر شهید مدافع حرم علی عابدینی

سجده های طوالنی اش برایم عجیب بود
 احسان امیری/ اردیبهشت ماه سال 95 
خبر شهادت 13 شهید ایرانی در خان طومان سوریه 
منتشر شد. »علی عابدینی« یکی از این شهدای 
نیروهای یگان ویــژه صابرین بود که پیکرش در 
منطقــه ماند و در زمره شــهدای جاویداالثر قرار 
گرفت. یوسف عابدینی پدر شهید درباره فرزندش 
می گوید: »علی اولین ثمره زندگی مشــترك مان 
اســت که در صبح 25 مرداد ماه سال 1367 به 

دنیا آمد. قبل از به دنیا آمدنش، نذر کردیم اگر بچه سالم به دنیا بیاید، او را 
بیمه اهل بیت)ع( کنیم. هر سال در روز عاشورا به یاد حضرت علی اصغر)ع( 
بین عزاداران با دســت خودش نــذری پخش می کرد؛ علی این کار را خیلی 
دوست داشت و چون یکی از عموهایش به نام »علی اصغر« در جبهه به شهادت 
رسیده بود، راه و روش زندگی را از عمویش الگو گرفت. سجده های طوالنی اش 
پس از نماز حتی زمانی که به سن تکلیف نرسیده بود، برایم عجیب بود. یکی 
از اعضای فعال بســیج محل بود. ســال 1385 طی فراخوان استخدام سپاه 
پاسداران عضو این نیرو شد. پوشیدن لباس پاسداری را خیلی دوست داشت 
و همیشه خودش را سرباز امام زمان)عج( می دانست. پیش از استخدام سپاه 
مدتی برق کار بود و در شــرکتی کار می کرد که حقوق خوبی داشت؛ اما پس 
از یک هفته دیگر سر کار نرفت و گفت صاحب کارم اهل نماز و روزه نیست. 
گفتم او اهل نماز و روزه نیست، تو که هستی، اشکالی ندارد. در جواب گفت 

از کجا بدانم که حقوقم حالل است؟
وارد گردان صابرین ساری شد و چندین بار به مأموریت های مرزی رفت 
و در درگیری با گروهک های تروریســتی ریگی و پژاك حضور داشــت. یک 
روز به ما گفت داعش به سوریه حمله کرده و جنایت هایی را که انجام داده، 
هر روز از رســانه ها می بیند. پس از چند بار نام نویسی و با اصرار زیاد باالخره 
با درخواســتش برای رفتن به ســوریه موافقت کردیم. علی دو بار به سوریه 
رفت. آبان ســال 94 در یک حمله که سبب آزادی منطقه خان طومان شد، 
از ناحیه کتف چپ با اصابت تیر مســتقیم دشــمن مجروح شد و پس از 30 
روز به ایران بازگشــت. وقتی به تهران آمد، به اتفاق خانواده به تهران رفتیم 
و خواستیم او را به خانه برگردانیم، اما حاضر نشد با آمبوالنس سپاه به خانه 
 بازگردد و با ماشین خودمان برگشتیم می گفت تا می توانیم نباید از بیت المال 

استفاده کنیم. 
درمانش کامل نشــده بود که باز اصرار داشــت برود. 15 فروردین ماه 
در یــک مهمانــی بودیم که تلفنش زنگ خورد، شــام را نخــورده رها کرد 
و بلند شــد تا برای اعزام آماده شــود. همان شــب ســاعت 12 جزء اولین 
کســانی بود که خود را به پادگان رســاند. همانند مرغی کــه از قفس آزاد 
شــده باشــد، پروازکنان می رفت و ما تنها نظاره گرش بودیم. یک ماه بعد با 
ما تماس گرفت و خبر ســالمتی اش را داد. شــب جمعــه اش هم با خانواده 
صحبــت کرد. فردایش خبــر درگیری در خان طومان از طریق شــبکه های 
مجازی پخش شــد. چند دقیقه بعد تصویر مجروحیتش را دیدم و روز شنبه 
 قطعی شــد که علی و چند نفر از نیروهای سپاه استان مازندران به شهادت

 رسیده اند.

می گفــت والیتمداری باید در 
عمل باشــد، نه فقط در کالم. گفتم 
حرف شما یک بخشش درست است 
و بخش دیگرش اگر اصالح شــود، 
درست می شــود. والیتمداری نباید 
در کالم بمانــد و باید در عمل هم 
جاری باشــد. بعد برایش یک مثال 
زدم و گفتم در همین تیپ خودمان 
در نظر بگیر مثــاًل فرمانده گردان 
»ولی« است، اما اگر او را نشناسید و 
نحوه اطاعت از او و فهم دستوراتش 
را نداشته باشید، عماًل گردان مفهوم 
ندارد. اگر او را شــناختید و اطاعت 
نکردید هم گردان از هم می پاشــد. 
پس فرمانده به شــرط شــناخت و 

تبعیت نیروها می شود نخ تسبیح.

نقطه سرخط
 نخ تسبیح!

 پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

اقدام  جاللیان/  علیرضا    
ناهمتــراز نوعی کنش اســت که در 
آن مبتنی بر نقاط ضعف دشــمن و 
نقاط قوت خــودی عملکردها تنظیم 
شده و این اقدامات چون به شناسایی 
نقاط ضعف دشــمن و شناخت دقیق 
از مزیت های خودی معطوف اســت، 
نمی تواند بدون اشــراف اطالعاتی و 
نیز مطالعــه و تفکر صورت گیرد. در 
جمهوری اســالمی ایران در تفکیک 
رده های نیروهای مســلح هشت رده 
اصلی نیرویی مطرح می شود که چهار 
نیــرو مربوط به ارتــش و چهار نیرو 
مربوط به سپاه است. تفاوت بین این 
نیروها هم در نوع اقدام تراز و ناهمتراز 
اســت. در این میان وظیفه ارتش در 
جایگاه یــک مجموعه کالســیک و 
مدرن شده با تجهیزات مربوطه کاماًل 
مشــخص است. اما ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی یک مجموعه چند 
بعدی است که متناسب با نیاز انقالب 
عمــل می کند. ســپاه در بعد نظامی 
مجموعــه ای از نیروهــای با عملکرد 
ناهمتــراز را در مقابل دشــمن دارد 
که عمده توجه این نوشــته مربوط به 
همین موضوع است. دکترین و قاعده 
اصلی ســپاه در امــور نظامی مبتنی 
بر آیه ای اســت که در آرام آن آمده؛ 
»واعدوا لهم مااســتطعتم من قوه...«. 
از سویی در سپاه مؤلفه مهم در نبرد 
مقابل دشمن میزان اتصال رزمندگان 
و مجموعه ســپاه به قــدرت حقیقی 
و الیزال اســت و ایــن مؤلفه کلیدی 
مبتنــی بــر ایمان فــردی و جمعی 
می تواند مســئله »َکم ِمن فَِئٍة َقلیلٍَة 
َغلََبت فَِئًة َکثیَرًة بِإِذِن اهللِ« را رقم بزند 
که در معیت الهی ممکن است. البته 
قیــد در اینجا »مقاومت« یا به اعتبار 
قرآنی آن »صبر« بعد از ایمان اســت. 
بر همین اساس انفاس قدسی شهیدانی 
چون غالمحسین افشــردی یا شیخ 
عبداهلل میثمی روی ایمان و معنویت 
رزمندگان تأکید فراوان داشــتند. در 
تبییــن این موضوع می تــوان مثالی 
جالــب آورد که هر آنچه از تجهیزات 
و توان دفاعی اعم از سالح های سبک 
و ســنگین، خودرو، ابزار هوشمند و... 
در مقابله با ضعف های دشمن تدارك 
دیده شده را می توان به عنوان عددهای 
صفری کنار هم دانست. آنچه در قرآن 
هم بر آن تأکید شده همین عمل صالح 
اســت، اما تا وقتی که یک عدد غیر 
از صفر قبــل از همه این صفرها قرار 
نگیــرد، این عدد همــان صفر و فاقد 
ارزش اســت، این عــدد همان ایمان 
اســت که در بحث حیــات طیبه به 
عمل صالح ارزش می دهد و در رابطه 
با امور نظامی در اقدام ناهمتراز قدرت 
مؤمنــان را افزون می کند. البته نباید 
لزوم وجود قدرت ایمان را در اقدامات 

تراز هم نادیده گرفت.
بر اساس این یک رکن اصلی در 
مجموعه نیروهای مسلح و مجاهدان 
جبهه حق ایمان الهی اســت و میزان 
ایــن ایمان قدرت را افزون تر می کند. 
عوامل دخیل در افزایش این ایمان هم 
فراوان است؛ از لقمه حالل تا توسل و 
کسب معرفت، نیکی به دیگران و... که 
همگی در تقوا، یعنی انجام واجبات و 
ترك محرمات خالصه شده است. بر 
اساس همین اســت که در قرآن در 
هر امری که واکاوی می شــود، یکی 
از نقــاط اصلی تکیه بــر تقوای الهی 
است، مثاًل در همین امر معیت الهی 
در کنار صبر و مقاومت تأکید بر »اِّن 
اهللَ َمَع الُمَتّقین«  شده است. بنابر آنچه 
گفته شد می توان نتیجه گرفت ریشه 
موفقیت در اقدام مبتنی بر شــناخت 
احکام پنج گانه و عمل بر اســاس آن 
است و اینجاست که پیوند فقه و امور 

دفاعی ناگسستنی می شود.

جمع بندی تریبون سوم
ایران در مقابل خروج آمریکا از برجام

 باید چه عکس العملی داشته باشد؟
در حالــی که آمریکا که به زعم مذاکره کنندگان ایرانی و غیر ایرانی یکی از 
مهم ترین طرف های مذاکرات هســته ای منتج به برجام بود، این کشور با تصمیم 
رئیس جمهور احمق آمریکا از برجام به صورت یک طرفه خارج شــد و در مقابل، 
طرف اروپایی برجام هنوز واکنش دقیقی بروز نداده است. رهبر معظم انقالب نیز 
تصمیم بر خروج یا ادامه برجام با اروپایی ها را بر عهده مسئوالن مربوطه نهاده و 
صد البته به طور تلویحی به پایان برجام به دلیل بدعهدی دیگر طرف ها توصیه 
داشته اند. در ادامه جمع بندی نظرات شما همراهان گرامی را درباره عکس العمل 
ایران در مقابل این اقدام بیان می کنیم. متأســفانه، در این ایام ســامانه پیامکی 
هفته نامه دچار مشــکل بوده و همین موضوع ســبب شــده است عمده نظرات 

همراهان گرامی به دست ما نرسد.
خروج از برجام و شــروع فعالیت های هسته ای صنعتی/ بسیاری از 
مخاطبان معتقدند، ایران باید از برجام خارج شــده و با اقدام تقابل فعالیت های 
هسته ای صنعتی خود را قوی تر از گذشته با کیفیت و کمیت بیشتر شروع کند. 
»مهــدی اقبالی« با همین نظر معتقد اســت، در اقتصاد هم باید بر توان داخلی 
و بازارهای همسایه تکیه کنیم. »حسین پورشاهرودي« از مشهد مقدس معتقد 
است برجام بدون یک طرف معنا ندارد و نظر به خروج از آن داده است. »پاك« 
از تبریز، »ســعیده بنام« از جزیره خارگ و »علي شــعبان« از بروجرد همگی بر 
خروج از برجام رأی داده اند. »یوسف صبحاني نسب« از بوشهر آتش زدن برجام را 
مطرح کرده و »رحیمیان« از شــهرکرد  در کنار خروج از برجام، خروج از پیمان 

ان پی تی را هم پیشنهاد داده است.
به اروپا اعتماد نکنیم/ اروپا هم مانند آمریکا قابل اعتماد نیست. این سخن 

»زهرا کریم زاده« و »جابر بینائیان« از سمنان است.
ادامه برجام با اروپا/ اما »آیت رســتمي« از جوانرود در نظری متفاوت از 

دیگران ادامه برجام با اروپا را بیان کرده است.
دیگــر نظرات/ »علیرضا میرزایي« از تهران به اقــدام متقابل رأی داده و 
گفته اســت، بیش از این از نظام هزینه نکنیم. »محسن نورعلي پور« از هرسین 
هم معتقد اســت حاال وقت تکیه بر توان داخلي و حمایت همه جانبه از نخبگان 
متعهد و رونق اقتصاد درون گرا است. »ابراهیم ملکي« از مالیر هم راه را مقاومت 

می داند، نه انتظار برای عکس العمل. 
»خیرالنسا قرباني« از املش معتقد است هر عکس العملی از ما باید برای آمریکا 
درس عبرتی باشــد. »فؤاد جمیل پور« از کرج توجه به منویات رهبری و اعتماد 
نکردن به اروپایی ها را مهم دانسته است. »محمد کریم زاده« از اصفهان می گوید 
باید از این میدان بی عملی در برجام دل کند و شجاعانه فعالیت های هسته ای را 
رونق داد. »علیرضا صبحاني نسب« از بوشهر هم در کنار چنین نظری، تقویت توان 
موشکی را خواستار شده است. »یزداني« از نکا تکیه به توان داخلی و نیز پیگیری 
حقوقی و شکایت از آمریکا را پیشنهاد داده است. »محمد زارعي برآبادي« از خواف 
نیز به بخشی از اقدامات مقابله ای اشاره کرده که از جمله تحریم کاالی آمریکایی 
و در کنار آن تقویت توان داخلی است. »مجید زاده رحیم« از شهر سه قلعه توجه 
به توان داخلی را مهم دانسته و »محمدرضا زاهد« از بیرجند اقدام متقابل همراه 
با عدم نرمش را خواســتار شده اســت. »یزداني« از میاندرود اجرای قانون اقدام 
متقابل و عمل به دستورات رهبری از سوی مسئوالن دولتی را بیان کرده است.

برندگان تریبون سوم
»ابراهیم ملکي« از مالیر/ »یزداني« از میاندرود / »زهرا کریم زاده«

پرسش تریبون چهارم
چرا جامعه اسالمی به انس با قرآن نیاز دارد؟

پاسداران خورشید

تریبون

در دفاع بیولوژیک 24 دستگاه مسئول هستند و برای شان وظیفه تعیین شده است، ما باید با انضباط جدی و فرماندهی چند دستگاه را به کار بگیریم تا بتوانیم 
دفاع کنیم. جنگ زیستی با ایجاد ناامنی می تواند چهارچوب های اقتصادی را بر هم بزند. این جنگ سه الیه دارد؛ الیه اول این تهدیدات بیماری است که نظام بهداشت 

و درمان آن را دنبال می کند، الیه دوم بیوتروریسم است که نظام اطالعاتی پیگیر آن است و الیه سوم پدافند زیستی است که باید یک دفاع زیستی را دنبال کند.

 سه الیه جنگ 
زیستی

قبیله عشق گلی از باغ
 مجید بربری حّر مدافعان حرم شد

»مجید بربری« با زیر عنوان »زندگی داستانی حّر مدافعان 
حرم مجید قربان خانی« نام کتابی است به قلم کبری خدابخش 

که نشر دارخوین آن را منتشر کرده است. 
داستان کتاب از زمان شهادت مجید شروع می شود، زمانی 
که خبر می رســد عده ای از رزمندگان ایرانی در خان طومان به 
شــهادت رسیده اند و کسی از پسر شر و شور ولی با مرام محله 

یافت آباد که به سوریه اعزام شده بود، خبر دقیقی نداشت. کتاب شامل 18 داستان از زندگی 
شهید مجید قربان خانی است که در هر بخش نویسنده اشاره ای به ویژگی های شهید با توجه 
به روایت هایی که آورده می کند. اما نویســنده خط تعلیق داســتان را به شکل تاریخی پیش 
نبرده و در هر قســمت با بازگشــت به ماجراهای پیش از شهادت مجید آشنایی بیشتری به 

خواننده کتاب درباره شهید می دهد. 
اگرچه در ابتدا خواننده کتاب ســردرگم می شــود، اما زمانی که خواندن کتاب به پایان 
می رســد، درك درستی از این شــهید پیدا می کند. شهید قربان خانی اگرچه ظاهری شبیه 
به ســایر شهدای مدافع حرم نداشــت، اما دلی پاك داشت که همین دل پاك سبب شد در 
مواجهه با دشــمن تکفیری غیرت شیعی اش به جوش بیاید و وارد کارزار دفاع از حرم شود؛ 
امری که شــاید در ابتدا برای خیلی از فرماندهان گردان های مربوط به دلیل سوابق و ظاهر 
مجید پذیرفته نبود، اما باالخره مجید در خان طومان عاقبت به خیر شد. در انتهای کتاب نیز 

تصاویری از شهید آمده است.
در بخشی از کتاب می خوانیم: »حاجی قبل از رفتن مجید می دانست رفتنش به شهادت 
ختم می شــود، روزهای آخر بدجوری نورباال می زد. بنر تبریک و تســلیت شهادت مجید را 

همراه شان برده بودند و داخل تویوتای سپاه گذاشته بودند...«

با احمد شیخ حسیني و شهید عباس رضایي در آب در حال 
عملیات بودیم که ناگهان کوسه ما را دور زد، اگر صدایي مي آمد، 
عراقي ها ما را سوراخ سوراخ مي کردند و اگر نه دندان هاي کوسه 
ما را تکه تکه مي کرد. امیر با آن صداي پرامیدش در حال ذکر بود 
و ناگهان گفت یا فاطمة الزهرا)س( خودت کمک مون کن؛ همین جا 
بود که کوسه از کنار ما دور شد و رفت و او در آب گریه اش گرفت. 

در آن کارزار هر کجا نام بی بی را می شنید، گریه امانش را می گرفت...
به نقل از همرزم شهید محمدامیر فرهادیان فرد 
امیر در بهار ســال 1342 در یکی از محله های شــیراز دیده به پهنای این جهان گشود. 
آرام، متین و بردبار بود. از همان کودکی به خاندان عصمت و طهارت بسیار عالقه مند بود و 
با نوای قرآن انس داشــت. دوران ابتدایی و راهنمایی را ســپری کرد. با سن کمش در دوران 
انقالب به همراه دوســتانش به راه پیمایی می رفت. در اوایل دوران دبیرســتان بود که پس از 
شــنیدن خبر حمله دشــمن بعثی به خاك ایران جنگ سلحشوری، او را به خود خواند و به 
منزله یک بسیجی به خود جلب کرد، او ماه ها در جبهه به مبارزه با دشمن بعثی مشغول بود. 
 همه فنون کار را آموخت و به جمع ســپاهیان سبزپوش پیوست و از کارکشته های اطالعات

 و شناسایی شد.
 روحیه رازداری باالیی داشت؛ از این رو حتی زمانی که در عملیات ها زخمی می شد، به 
خانواده خود در این باره چیزی نمی گفت. توسل به ائمه اطهار از ویژگی های بارز او بود. وی 
که از فرماندهان واحد اطالعات عملیات بود، سرانجام چهارم دی ماه سال 1365 در عملیات 
کربالی 4 در شلمچه در اثر اصابت ترکش به شقیقه اش به شهادت رسید و پیکر مطهرش در 

گلزار شهدای شیراز خاك سپاری شد.

 یا زهرا)س( خودت کمک مون کن

گزارش خبری

 علیرضا حسینی/ سپاه از اولین نهادهایی 
بود که پس از وقوع زلزله 21 آبان ماه سال 1396 
در کرمانشاه، خدمت رسانی را به مردم زلزله زده این 
منطقه شروع کرد و این اقدام را تا پایان روند امداد و 
اسکان ادامه خواهد داد. قرارگاه مهندسی حاج احمد 
متوســلیان از جمله مجموعه هــای خودجوش از 
پاسداران و بسیجیان است که در این منطقه و در 
روستاها فعالیت دارد. در ادامه گفت وگوی خبرنگار 
اعزامی صبــح صادق را با یکی از مســئوالن این 
قرارگاه در روستای کوئیک عزیز منطقه سرپل ذهاب 
می خوانید. طبرستانی جانشین حاج سعید قاسمی 

در قرارگاه مهندسی حاج احمد متوسلیان است. 
*  قرارگاه حاج احمد متوسلیان تاکنون 
چند واحد مســکونی در روستای کوئیک 

عزیز ساخته است؟
 قــرارگاه حاج احمد متوســلیان از دو گروه 
تشکیل شده است که محوریت یکی به فرماندهی 
سردار اسداللهی فرمانده لشکر عملیاتی 27 محمد 
رسول اهلل)ص( اســت و محوریت دیگری با سردار 
حاج سعید قاسمی است که در روستای کوئیک عزیز 
ما با حاج سعید کار می کنیم. در این روستا ساخت 

حدود 20 واحد مســکونی به اتمام رسیده است. 
در مجمــوع، تاکنون در منطقه حدود 60 واحد به 
همت قرارگاه جهادی احمد متوسلیان به سرپرستی 
ســردار قاسمی و سردار اسداللهی به اتمام رسیده 
است. عالوه بر ساخت منزل مسکونی بیش از 70 
چشــمه حمام و دستشویی ساخته شده و بیش از 
چند صد کانکس نیز تحویل زلزله زده ها شده است 
که همه اینها به همت پاسداران و بسیجیان سپاه 
محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ بوده است. مهم 
در اینجا ســرعت و دقت ساخت بوده که تقریباً در 
منطقه بی نظیر اســت. هزینه ها هم از طرف خود 

مجموعه بسیجیان و پاسداران جمع آوری شده است.
* برنامه هــای آینده قرارگاه حاج احمد 

متوسلیان چیست؟ 
ما در حوزه اشتغال ورود پیدا کرده ایم و در 
حــال تدارك برای راه اندازی 20 واحد بازارچه و 
نانوایی هستیم. همچنین برنامه دیگر این قرارگاه 
ورود به شهر ســرپل ذهاب برای ساخت منزل 
مســکونی برای نیازمندان تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیســتی اســت. در شهر سرپل ذهاب 
وضعیت خیلی بد اســت، اما وضعیت روستاها با 

ورود برادران سپاه خیلی بهتر است.

روســتاهای  زلزله زدگان  میان  در   *
سرپل ذهاب نحوه انتخاب خانواده هایی که 
برای شان واحدهای مسکونی ساخته شده 

چگونه است؟
نحــوه انتخاب افراد نیازمند بر اســاس نظر 
شورای روستا و دهیار و ماموستای منطقه بوده است.

*  در حال حاضر مهم ترین مشکالت این 
روستا چیست؟ 

افزایش هزینه مصالح پس از نوروز باعث شده 
پیمانکاران بنیاد مسکن کیفیت کار خود را پایین 
بیاورند. همچنین کمبود وسایل سرمایشی، چادر 
و کانکس های مناسب و مهم تر از همه مشکل زباله 

و فاضالب وجود دارد.
* در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟

با توجه به وضعیت موجود پیشنهاد می دهم 
که هیئت دولت به همراه استانداران یک جلسه 
هیئت دولت را در سرپل ذهاب تشکیل دهند و 
با حضورشان واقعیات را از نزدیک مشاهده کنند 
و یک شبانه روز را در کانکس و چادر سپری کنند 
تا میزان سختی زندگی مردم اینجا را لمس کنند 

تا بتوانند تصمیمات درست بگیرند.

گزارش خبرنگار اعزامی صبح صادق به مناطق زلزله زده سرپل ذهاب

سپاه تهران حدود 60 واحد مسکونی را به زلزله زدگان تحویل داد

گزارش صبح صادق از افتتاح اولین بیمارستان تخصصی دندانپزشکی کشور

سپاه نهادی انسان محور و الگوساز است
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حسن ختام
 یادها...

گاهــی چنــان وقف ایــن و آن 
می شوی

که یــادت می رود خــودت هم 
هستی

و گاهــی چنان تالش می کنی و 
خشت بر خشت خیال می گذاری

که گویی آمده ای برای همیشــه 
بمانی

تو گاهی در شلوغی همین برو و 
بیاها گم می شوی

آن قــدر گــم، که چشــم آب 
نمی خورد دوباره پیاده شوی

گاهی آن قدر همپــای عقربه ها 
می َدوی که از خودت جا می مانی...

رو راست باش!
آخرین باری که با خودت خلوت 

کرده ای یادت هست؟
چند وقت است که پای حرف های 

دلت ننشسته ای؟
چند وقت اســت که به وجدانت 

سر نزده ای؟
تو حق داری!

دنیا و حواشــی اش تــو را چنان 
تسخیر کرده اند

که همه چیــز را پاك فراموش 
کرده ای

حتی فراموش کرده ای که عزیزی 
در راه است

او که وجود نازنینش سامان این 
سرزمین است

بیا و از قید تعلقات رها شو
بــاور کن صالح تــو و همه اهل 

زمین در همین است...

صادقانه
یادداشت

 حسین کارگر/ از اواسط دهه 
70 رفته رفته یک مناســک رسانه ای 
جدید در کشــورمان به وجود آمد. از 
آن دوران، دنبال کردن ســریال های 
مناســبتی تلویزیون برای ماه مبارك 
رمضــان در لحظات پــس از افطار، 
به یــک عادت فرهنگــی جمعی در 
ایران تبدیل شــد؛ به ایــن معنا که 
تعقیب کردن این سریال ها بخشی از 
برنامه های روزمــره مردم در این ایام 
می شــود. حتی آن دسته از مردم که 
در طول ســال و در روزها و شب های 
معمولــی، عالقه چندانــی به دنبال 
کردن سریال های تلویزیونی ندارند، با 
شروع ماه مبارك رمضان، به پیگیری 
این گونه برنامه ها عالقه مند می شوند. 
یکــی از دالیل چنین گرایشــی نزد 
مــردم، همزمــان بــودن پخش این 
ســریال ها با لحظات خــاص پس از 
افطار اســت که همه اعضای خانواده 
گرد هم می آیند و فضایی پر از نشاط 
و معنویت در خانه ها حاکم می شــود. 
دلیــل دیگر، خاطــرات خوش به جا 
مانــده از این گونه سریال هاســت که 
ســبب می شود بســیاری از مردم در 
شــب های رمضان، خود بــه خود به 
سمت تماشای سریال های تلویزیونی 
جذب شوند؛ به همین دلیل، موقعیت 
زمانی ماه مبارك رمضان و به ویژه حد 
فاصل افطار تا نیمه شب، یک فرصت 
مناســب رســانه ای و فرهنگی براي 
صداوسیماست؛ به ویژه اینکه در این 
زمان، حال و هواي فردي و اجتماعي 
مردم هم به گونه اي است که آمادگي 
بیشتری برای پذیرش مضامین متعالي 
دارند. همچنان که بار مسئولیت رسانه 
ملی برای تأمین نیازهای مخاطب در 
ایــن مقطع زمانی افزایــش می یابد. 
به ویژه اینکــه این برنامه ها دقیقاً در 
تأثیرگذارتریــن ســاعت های زندگي 
هموطنان مــان، یعنی لحظات پس از 

افطار به آنها عرضه می شوند.  
بنابراین، ســریال های تلویزیون 
در این مقطع از زمان می توانند نقش 
مکمل عبادت های مردم را ایفا کنند؛ 
اما متأســفانه طی چند ســال اخیر 
ســریال های ماه رمضان سیما از نظر 
تأثیرگذاری مثبت بر تعالی مخاطب، 
رو بــه افول بوده انــد. این برنامه های 
مناسبتی، پس از دوران اوج دهه 80، 
از اواخر آن دهه با افت کیفیت، ساختار 
و محتوا مواجه شــدند؛ به گونه ای که 
سریال های شش، هفت سال گذشته 
ســیما در ماه رمضــان را نمی توان با 
آثاری چــون »صاحبدالن«، »او یک 
فرشته بود«، »اغما« و »میوه ممنوعه« 
و حتــی مجموعه هــای طنزآمیز آن 

دوران مقایسه کرد.
سریال های ماه رمضان سال 97 
تازه شروع شــده اند. باید منتظر ماند 
و دید که آیا این ســریال ها می توانند 
خاطــرات برنامه های یک دهه قبل را 
زنده کرده و بار دیگر مناسک رسانه ای 
تماشای سریال های رمضانی در بین 

مردم را احیا کنند؟

جشنواره سریال های رمضانی
 حسنات بر باد رفته

پیامبراعظم)ص( فرمودند:
گروهي روز قیامت وارد صحراي محشر 
مي شــوند؛ در حالي که حسنات و کارهاي 
نیکي به بزرگي کوه هــا دارند، اما خداوند 
حسنات ایشــان را همچون ذرات غبار در 
هوا می پراکند، سپس فرمان مي دهد آنها را 
به آتش دوزخ اندازند. سلمان عرض کرد: یا 

رسول اهلل! آنها را براي ما توصیف نما.
فرمــود: آنها کســاني هســتند که 
روزه مي گرفتند، نماز مي خواندند و شــب 
زنــده داري مي کردند؛ امــا هنگامي که به 
حرامي دســت مي یافتند، بــر آن هجوم 

مي بردند.
مستدرک الوسائل

تیتر
حرف تو حرف

sobhesadegh@iran.ir
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 بهار واقعی
تا از خودت شروع نکني

بهار را تجربه نخواهي کرد
حتي اگر صدها بهــار در بیرون از تو بیاید 

و برود 
و همه به هم و از جمله به تو، 
آن را هزاران بار شادباش گویند

بهار واقعي 
باید در درون تو متولد شود 
بهار را تجربه نخواهي کرد 

مگر آنکه رخت آگاهي ات نو شود 
 تا آگاهي ات رشد نکند 

و جوانه هاي فهم در تو نشکفد،
درخت ذهنت بارور نمي شود 

و آرامش میهمان منزلت نمي شود

تلخند

ssweekly:کانال پیام رسان سروش@

کتیبه سبز

 علی برکِت اهلل
بــه گزارش همه خبرگزاری های داخلــی و خارجی، »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهــور آمریکا چند روز پیش تصمیم خــود را درباره »برنامه جامع 
اقدام مشــترك« )برجام( یا توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 اعالم کرد. او 
در یک اقدام پیش بینی شــده از جانب سیاستمداران کشورمان، باالخره آن 
روی عهدشکنانه و غیرقابل اعتماد بودن خود را به جهانیان نمایاند و موجب 
شــد یکی از مسئوالن وقت دولت در اظهار نظری شجاعانه بگوید: »دیدید 
گفتم این آمریکا بدعهده و نمی شــه بهش اعتماد کرد؟! البته ناگفته نمونه 
که ما در باب توافق برجام، این قدم های ســخت و طاقت فرســا، آن هم زیر 
آفتاب گرم و ســوزان کشورهای غربی، از جمله فرانسه را برداشتیم تا شما 
مردم شــریف ایران متوجه بشــید این آمریکا همون آمریکاییه که در دوره 
دکتر مصدق و رژیم گذشته علیه این ملت اقدامات خصمانه داشته تا جایی 
که حتی حمایتش از صدام و ســرنگونی هواپیمای مسافربری و اقداماتی را 
که علیه مردم افغانستان، یمن و عراق و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و 

دیگر مناطق داشته، به صراحت اعالم کرده است.«
به گزارش خبرگزاری ما و حاضران در میدان »نقش برجام«، جهانیان 
نیز با انداختن حلقه گل دوستی بر گردن تیم مذاکره کننده ما، ضمن دعوت 
ایشان به ادامه راه، با تشویق تیم ایرانی، بر این تیزهوشی و پیش بینی صورت 
گرفته احســنت گفتند و باالتفاق در صف موافقان برجام و پشــت سر تیم 
مذاکره کننده، در حالی که ایشان را با لبخند و شاخه گل به سمت ادامه راه 
برجام ُهل می دادند، بر این مهم اقرار کردند که تیم مذاکره کننده ما اونقدر 
آقاســت که چنانچه همه طرف های مذاکره از برجام خارج شوند، این تیم، 
حتی به تنهایی و در سرما و گرمای روزگار، پابرجا بر سر عهد خود ایستاده 

و مواد توافق را بند به بند و موبه مو به صورت داوطلبانه اجرا می کند. 
همچنین به نقل از شاهدان عینی، طرف های مذاکره کننده 5+1 که با 
یک حساب سرانگشتی مساوی است با 5، در دفاع از مواضع انسان دوستانه 
و مسئوالنه تیم مذاکره کننده ما و پاسخ به خروج غیر مسئوالنه دولت آمریکا 
از برجام، در یک اقدام شجاعانه و غیر منتظره، با پرتاب کردن خودکارهای 

خود بر روی زمین، یکصدا گفتند: »ااااّه!«.
به گزارش خبرنگار ما، مسئول حفظ برجام در پاسخ به پرسش یکی از 
خبرنگاران حاضر که نخواست نام خود را فاش کند، در حالی که نگاه خود 
را با حالت اسلوموشن از خبرنگار برمی گرداند، بدون بیان حتی یک کلمه و 
صرفاً با نگاه معنادارِ توأم با زبان بدن اظهار نظر فرمود: »ترامپ تصور کرده که 
با خروج از برجام، ما درجا می زنیم و برجام را ترك می کنیم، غافل از اینکه، 
برجام حق ماست، عالوه بر آن، هنوز طفلی نورسته است با عمری به طول 
حدود دو ســال و اندی و نامردیست که این طفل را با این طول عمر کوتاه، 
بی دفاع در بزرگراه جهان تنها بگذاریم تا زیر دست و پای رهگذران له شود. 
تازه، ما با این همه مسئولیت و پست و مقام، اینقدرها بیکار نبودیم که قلب 
رآکتورمون رو اول با سختی از بدن صنعت هسته ای کشورمون دربیاوریم و 
جایش را سیمان پرمالط پرکنیم با قیمت کیسه ای چقدر تومان، اون هم از 
بــازار آزاد، بعدش هم تو این قحطی کارگر بیکار، بریم دنبال کارگر بگردیم 
که این همه سیمان رو از گودال خارج کنن. حاال به فرض هم کارگر بیکار 
پیدا کردیم که اصاًل پیدا نمی شه، اونوقت چاله رو هم خالی کردیم، قطعات 
قلب رآکتور رو از کجا پیدا کنیم تا بزاریم سرجاش؟ بنابراین دنیا بداند اگر 
شــده حتی پــس از خروج همه اعضای توافــق 1+5 از برجام، خودمون به 
تنهایی و با امید می ایســتیم تا تدبیری بیندیشــیم و ببینیم چطور و با چه 
راه هایی می توانیم این توافق خوب رو که به قول وزارت خارجه آلمان موجب 
امن تر شدن دنیا نسبت به قبل از برجام شده و حتی اروپا به همین خاطر، 
برای حفظ آن »سخت تالش خواهد کرد« را حفظ کنیم، توافقی که سبب 
می شه جهان از ما خیالش راحت بشه و شب ها دیگه از ترس ما خواب های 
بد نبینه. به امید دنیایی بدون خونریزی زیر آسمانی آبی در کنار همپیمانان 

مؤدب غربی. علی بََرَکِت اهلل
بی شناسنامه

 مهدی امیدی/ بهار امســال را می توان 
فصل برداشت محصول تالش های گروهی از جوانان 
ایرانی در عرصه انیمیشن هم دانست. امروز جوانانی 
با نگاهی کاماًل اسالمی و انقالبی، طالیه داران هنر-

صنعتی که تا پیش از این در انحصار شــرکت های 
غربی و شرقی بود، شده اند. چند سال پیش وقتی 
»شاهزاده روم« به نمایش درآمد، همه از پیشرفت 
انیمیشن در ایران سخن می گفتند، اما پس از آن، 
آثار دیگری از جمله »فهرســت مقدس« به منصه 
ظهور رسید که از نظر تکنیکی، انیمیشن ایران را 
چند قدم جلو برد. »فیلشاه« را می توان اوج گیری 
انیمیشــن ایرانی دانســت. این اثر به کارگردانی 
هادی محمدیان تولید شده است. او پیش از این، 
سریال هاي انیمیشن »دره زنجفیل« و »بینا و دینا« 
و انیمیشن هاي کوتاه »مردي که خودش را کشت« 
و »پرواز تا بي نهایت« را ساخته بود. محمدیان پیش 
از این یکي از برندگان جشنواره فیلم عمار معرفی 
شده بود. پس از تشکیل گروه هنر پویا، »شاهزاده 
روم« را در این گروه تولید کرد و امروز با »فیلشاه« 
پرچمدار عرصه انیمیشن شده است. محمدیان 36 
سال سن دارد. با این حال، معتقد است که هنوز به 
نقطه آرمانی نرسیده و هدفش بسیار فراتر از جایگاه 
کنونی است. به بهانه موفقیت »فیلشاه« در اکران 
عمومی، با هادی محمدیان گفت وگویی انجام دادیم 

که در ادامه می آید.

اوج گیری هنر- را می توان  *»فیلشاه« 
صنعت انیمیشن در ایران دانست. بفرمایید 
چطور توانستید در این مقطع سنی، به چنین 

توفیقی دست پیدا کنید؟ 
البته معتقدم که هنوز با نقطه ایده آل فاصله 
دارم. اگر توفیقی هم حاصل شده، لطف خدا بوده 
اســت. اما یک نکته مهم این است که من خودم 
عاشق کارم هستم؛ عاشق انیمیشنم و زندگی ام را 
وقف این کار کرده ام و کاماًل هدفمند پیش می روم. 

*چرا عاشق انیمیشن هستید؟
من از ابتدا، هم به سینما و به ویژه به طراحی 
صحنه خیلی عالقه مند بــودم و هم به طراحی و 
نقاشی. اما وقتی تحصیالتم را در رشته گرافیک ادامه 

دادم در این مسیر قرار گرفتم. واقعیت این است که 
وقتی یک فریم انیمیشن بسازید، دیگر نمی توانید 
آن را با سینمای رئال عوض کنید. به خصوص اینکه 
مخاطب شما بســیار ویژه است. وقتی وارد دنیای 
زالل و پاك کودکان می شــوید، روح و ذهن شما 
هم صیقل پیدا می کند و به واســطه شفافیت روح 
آنها شما هم زالل می شوید. به طور کلی کار کردن 

برای بچه ها خیلی لذت بخش تر است. 

*به طور معمول آثار شما در دایره هنر 
مذهبی قرار می گیرد، اما هیچ یک از آنها دچار 
شعارزدگی نشده و محتوای دینی کامالً در فرم 
این آثار جلوه یافته است، از نگاه شما رمز این 

اتفاق مثبت چیست؟
برای من شــخصاً این گونه نبــوده که برای 
دغدغه هایم انیمیشــن بسازم. این آفت وجود دارد 
که خیلی ها چون دوســت دارند به فرهنگ و هنر 
کمک کنند، وارد یک حوزه ای می شــوند، اما اصاًل 
توجــه نمی کنند کــه اول باید عالیق و ســالیق 
خودشان را پیدا کنند و توانایی های خود را کشف 
کننــد. همان طور که گفتم من از بچگی طراحی و 
نقاشــی و انیمیشن را دوست داشتم. کسی که در 
مســیر عالقه و استعدادش کار هنری می کند، اگر 
دغدغه های دینی و اعتقادت مذهبی، درونش رسوب 
کرده باشد، همان طور که بر مبنای این باورها زندگی 

می کند، همان طور نیز فیلم می سازد. 

*بــرای انتقال پیام و محتوا به مخاطب 

چطور؟ در این زمینه، چه نکاتی باید رعایت 
شود؟

انیمیشــن، رسانه ای بســیار قدرتمند برای 
انتقال اندیشه و پیام است، اما فرایند انتقال فکر به 
مخاطب با این رسانه وقتی با موفقیت انجام می شود 
کــه در قدم اول مؤلفه هاي سرگرم ســازي رعایت 
شــود؛ یعنی فیلمساز ابتدا باید با مخاطب خودش 
ارتباط برقرار کند و بعد حرف خود را با او در میان 
بگذارد. در کشور ما متأسفانه اغلب برعکس اتفاق 
می افتد؛ یعنی ابزار هنری را با شعار و بیانیه اشتباه 
می گیریم که این سبب می شود محتوای دینی در 

فرم اثر جلوه پیدا نکند.

»فیلشاه«  تکنیکی  تجربه های  *درباره 
توضیح بدهیــد، چطور این توانایی را عملی 

کردید؟
انیمیشن یک شاخه از سینماست که فناوری 
در آن به شدت دخیل است؛ یعنی کسی که در این 
رشته کار می کند افزون بر اینکه باید درگیر روایت 
و قصه باشــد، با تکنیک هم درگیر است. تکنیک 
ســاخت »فیلشاه« کاماًل بومی و ایرانی است. هیچ 
کس تجربه و صنعت خود را به یک کشــور جهان 
سومی نمی فروشــد. چون خیلی تأثیرگذار است. 
ما در »شــاهزاده روم« این زیربنای فناورانه را به 

وجود آوردیم. 

*یکی از ویژگی های آثار شما، کار گروهی 
است؛ یعنی این آثار در مجموعه ای با عنوان 

»هنر پویا« ساخته می شوند، بفرمایید اهمیت 
کار گروهی در تولید این آثار چه بوده است؟

بــه یقین اگــر »فیلشــاه« به ایــن نتیجه 
موفقیت آمیز رسیده، حاصل کار گروهی است. در 
این پروژه حدود 220 نفر با تخصص های گوناگون 
دخیل بودند. ما گروه »هنر پویا« به طور هدفمند 
در حال فعالیت هستیم. هدف ما این است که سالی 
یک انیمیشن ســینمایی تولید کنیم. اولین قدم 
این است که بچه های ایرانی بتوانند انیمیشن هایی 
که محصول کشــور خودشان است را تماشا کنند 
و آثاری که دارای قهرمانان و داســتانی برآمده از 
فرهنگ ایرانی و اسالمی باشد در دسترس فرزندان 
این کشــور قرار بگیرد؛ آثاری کــه با آنها بتوانند 
نقشــی در زندگی کودکان و نوجوانان ایفا کنند و 
الگوهایی در زندگی آنها باشند. این هدف جمعی 

ما در هنر پویا است. 

*نکته مهم این است که شما و گروه تان، 
منتســب به جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
هستید، امروز موفقیت انیمیشن ایران به نام 
شما ثبت می شود، اما چرا مسئوالن فرهنگی 

به این مسئله کمتر توجه می کنند؟
متأسفانه جوانان در این گونه عرصه ها کمتر 
جدی گرفته می شوند. این معضل در عرصه علمي 
کمتر شده است. به همین دلیل هم شاهد شکوفایی 
و رشد علمی چشــمگیری در کشورمان هستیم. 
اما ایــن اتفاق در عرصه فرهنگ و ســینما کمتر 
دیده می شــود. شاید یکي از دالیل این بوده که ما 
مسحور آثار غربي هستیم و فکر مي کنیم خودمان 
هیچ گاه نمي توانیم کار خوبي تولید کنیم. اما این 
اشتباه بزرگي است. همان طور که در عرصه علمي 
توانستیم به موفقیت هاي بزرگي برسیم، در عرصه 
فرهنگ هم مي توانیم، منتها باید به جوان ها اعتماد 

و از آنها حمایت شود.

*کار آینده شــما درباره چه موضوعی 
خواهد بود؟

در حــال کار روی یک داســتان با موضوعی 
امروزی و در ایران هستیم. این انیمیشن موضوعات 

مختلفی ازجمله محیط زیست خواهد داشت.

هادی محمدیان، کارگردان »فیلشاه« در گفت وگو با صبح صادق عنوان کرد

اوج گیری انیمیشن ایران با بال تکنیک و هنر

اخبار فرهنگی

سبک زندگی بزرگان دین
 در یک برنامه تلویزیونی

ســبک زندگی و ســیره خانوادگی 
امام خمینی)ره(،  شــخصیت هایی، چون 
عالمه طباطبایی، شــهید بهشتی، شهید 
مطهری و... در قالب یک برنامه تلویزیونی 

به نمایش درمی آید.
مرکز مستند ســوره آثار کوتاهی را 
با موضوع ســبک زندگی علما تولید کرده 
اســت که در ایام ماه مبارك رمضان روی 

آنتن خواهد رفت. 
در ایــن مجموعه 20 قســمتی که 
»قصه های زندگی« نام دارد، داستان های 
کوتاهــی از زندگی علمای قدیم و معاصر 
روایت شده اســت که از این شخصیت ها 
می تــوان بــه عالمــه طباطبایــی، امام 
تهرانی،  مجتهدی  آیــت اهلل  خمینی)ره(، 
شهید بهشتی، شهید مطهری، شیخ عباس 

قمی، شیخ کبیر و...  اشاره کرد.

برپایی نمایشگاه
 پایان یک داعش

آیین افتتاحیه نمایشگاه »پایان یک 
داعش« به مناسبت روز نکبت متشکل از 
65 اثر برگزیده از سراسر جهان در نگارخانه 

ابوالفضل عالی حوزه هنری برگزار شد.
در این نمایشگاه،870 شرکت کننده از 
64 کشور جهان، بیش از دو هزار و صد اثر 
را به دبیرخانه ارسال کردند. این آثار شامل 
هزار و 78 کارتون، 415 کاریکاتور چهره و 

635 پوستر بود.
 ایران با 329 شرکت کننده، چین با 
212 هنرمند و ترکیه با 45 شرکت کننده 
رویــداد ایــن  در  را   بیشــترین ســهم 

 دارند.
گفتنی است، نمایشــگاه پایان یک 
داعش تــا روز 12 خرداد همــه  روزه )به 
  جــز ایــام تعطیــل( از ســاعت 9 تا 18 

برپاست.

نمایش فیلم ضد داعش 
در کره و ژاپن

فیلم »به وقت شــام« به کارگردانی 
راه  ابتــدای  در  حاتمی کیــا  ابراهیــم 
اکــران بین المللــی، اواخر تابســتان در 
 کشــورهای کره جنوبی و ژاپن به نمایش 

در خواهد آمد.
این فیلم ســینمایی را که به ســه 
زبان بین المللی ســاخته شــده اســت، 
چندین کشــور خریــداری کرده اند و در 
 کره جنوبی و ژاپن بــه روی پرده خواهد

 رفت.
 »به وقت شام« به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا و تهیه کنندگی محمد خزاعی 
با گذشــت نزدیک به دو مــاه از اکران در 
ســینماهای تهران و شهرستان همچنان 
با اســتقبال مردم همراه است و توانسته 
است در آستانه فروش 13 میلیارد تومانی 

قرار گیرد.

خداحافظی
 با اخبارگوی خاطره ساز

قاسم افشار، گوینده به یادماندنی اخبار 
صداوسیما از میان ما رفت و خاطرات خود 

را به جا گذاشت.
صدای مرحوم افشــار با بســیاری از 
حوادث دوران دفاع مقدس در هم آمیخته 
است. وی از سال هاي اول انقالب، گویندگي 
در بخش هــاي خبري رادیو و تلویزیون را 
برعهده داشت و در بحبوحه سال هاي دفاع 
مقدس با صدایي حماسي بارها اخبار مربوط 
به پیروزي هاي رزمندگان اسالم را به اطالع 

هموطنان رسانده بود.
قاســم افشــار روز چهارشــنبه 26 
اردیبهشــت 97 در 67 ســالگی و بر اثر 
ســکته قلبی از دنیا رفت. پیکر وی پس از 
تشــییع، طبق وصیت خود وی در بهشت 
زهرا)س( و در جــوار آرامگاه دخترش به 

خاك سپرده شد. 

سکوت در کن برای جایزه!
سینماگران ایرانی حاضر در جشنواره کن در مقابل 
جنایات رژیم غاصب صهیونیستی سکوت کردند. امسال 
هم جشــنواره فیلم کن میزبان تعــداد قابل توجهی از 
فیلمســازان و بازیگران ایرانی، از جمله اصغر فرهادی و 
گلشیفته فراهانی بود. با توجه به اینکه برگزاری این دوره از 
جشنواره کن با کشتار گسترده فلسطینی ها همزمان شد، 
حوادث این روزهای فلسطین در جشنواره کن هم بازتاب 
پیدا کرد؛ اما در کمال شگفتی، اعتراض به جنایات رژیم 

کودك کش صهیونیستی نه از سوی هنرمندان ایرانی، بلکه از سوی منال عیسی، بازیگر لبنانی ـ فرانسوی 
به نمایش درآمد. بسیاری معتقدند، علت سکوت سینماگران ایرانی حاضر در جشنواره کن در مقابل 
جنایات رژیم صهیونیستی این است که در صورت اعتراض ممکن است از جوایز این جشنواره باز بمانند.

 شعر مرگ برجام خوانده شد
ویژه برنامــه »مــرگ برجام ســراب« با حضور 
چهره های شعر و موسیقی انقالب با موضوع برجام در 

النه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد. 
در این همایش، شاعرانی چون علی محمد مؤدب، 
میالد عرفان پور، عباس احمدی و ملیحه رجایی شعر 
خواندند و در بخش موسیقی نیز حمیدرضا استادیان 
قطعه »جعبه سیاه« و ساسان نوذری قطعه  بوشهری 
»جاشوی بی پروا« را علیه آمریکا خواندند و محمدرضا 

شهبازی نیز استندآپ کمدی اجرا کرد.  در ادامه این برنامه از طریق ارتباط اینترنتی، ابراهیم احمد 
ابواشعر از فعاالن رسانه ای فلسطینی در نوار غزه که برخی بستگانش را در جنایات اخیر رژیم جعلی 

صهیونیستی از دست  داده است، صحبت کرد.

 امروز فلسطین
جامعه جهانی امروز دیدنی است

عدل و عدالتش به فلسطین شنیدنی است
کودك کشی عدالت غرب است در جهان
با گرگ های وحشی و خونخوار، همزبان

در غزه آب نیست بنوشند کودکان
مظلوم و بی پناه، سپارند تشنه جان

باید نوشت باز لغت نامه ای دگر
چون قاعده عوض شده، با دست فتنه گر

معیارها دوگانه شده در مرام غرب
خون می چکد، فریب مخور از پیام غرب

هر روزه می زنند، طلبکار می شوند
هر روز بگذرد، همه مکار می شوند

حمله دفاع)1( نام گذارند، غربیان
باشد هجوم)2( دیوصفتان، بلکه ارمغان
شرم و حیا، به باد فنا رفته این زمان
واضح ترین مسئله گردیده چیستان

منظور من ز غرب عموسام آشناست
بس که دریده، خورده، بگویید اژدهاست

عبدالمجید فرائی
________

1ـ رژیم اشغالگر قدس با برنامه قبلی و با اجازه آمریکا، به فلسطینیان حمله می کند، 
»ترامپ« و دولتمردان آمریکا می گویند، از خود دفاع می کند.

2ـ هجوم و تجاوز به افغانســتان و عراق را نجات و دفاع از مردم آن دو کشور قلمداد 
می کنند.


