
در جلسه معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
رئیس اتاق بازرگانی، معاون صادرات وزیر صنعت و نمایندگان صادرکنندگان و 
واردکنندگان مقرر شد با توجه به اینکه تصمیم دولت بر راه اندازی بازار ثانویه 
ارز بود، سازوکاری در بورس فراهم شود تا خرید و فروش ارز به سهولت میان 
صادرکنندگان و واردکنندگان صورت گیرد. در این جلسه، پیشنهادی که مورد 
توافــق همه اعضا قرار گرفت این بود که ارز حاصل از صادرات که نرخ مصوب 
۴۲۰۰ تومانی دارد، با اظهارنامه ای که از سوی صادرکنندگان به واردکنندگان 
اولویت ســه واگذار می شود، ترکیب شده و نرخ اظهارنامه صادراتی به صورت 
توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین شود. این کار به دو روش می تواند 
انجام شود، بر این اساس در روش اول، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه 
نیما صورت می گیرد که در آن، صادرکنندگان ارز، اظهارنامه صادراتی خود را 
در سامانه نیما به ثبت می رسانند و واردکنندگانی که تقاضای خرید این ارز را 
دارند، ارز و اظهارنامه را به نرخ توافقی خریداری کرده و اقدام به واردات کنند. 
روش دوم این اســت که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به صورت مستقیم 
به واردکننده صورت گیرد و بر این اساس، شیوه اصلی آن است که واردکننده 
پس از ثبت  سفارش، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کرده و 
شماره اظهارنامه  توافق شده را در سامانه درج کند؛ بر این اساس، سامانه نیما 
درباره صادرکننده استعالم الزم را انجام داده و بعد از تأیید وی، ارز را به حساب 

مورد درخواست واردکننده واریز کند.
در اثنای سیاستی که طی آن دولت بیست ودوم فروردین  ماه امسال نرخ 
۴ هــزار و ۲۰۰ تومــان را برای خرید و فروش و مبادلــه ارزی اعالم کرد، نام 
سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه معامالت ارز به میان آمد. طی آن قرار شد 
8۰ درصد از صادرات غیر نفتی مان شــامل محصوالت پتروشیمی و فوالد در 
خدمت چرخه اقتصاد به ویژه گروه کاالهای اساسی)پزشــکی و درمانی( قرار 
 گیرد. اما پس از هجمه هایی که صورت گرفت، تقاضاهای کاذب از بین رفتند 
و یک محدودیت هایی قائل شدند. به همین دلیل با اصالحاتی در روش جدید 
گروه بندی کاالیی، نوک پیکان اولویت به طرف تجهیزات پزشــکی و کاالهای 
روز و اساسی رفت. در این نوع تخصیص،  حتی خارج از سیستم نیما هم ارز را 
در اختیار این گروه قرار دادند؛ چرا که نباید این گروه معطل بمانند. گروه دوم 
اولویت های کمتری دارند، مانند ماشــین آالت و مواد اولیه موردنیاز واحدهای 
تولیدی که اینها از همان 8۰ درصد صادرکننده محصوالت پتروشیمی و فوالد 
بهــره می برند. بعد از این ایده پردازی بموقع، ســازمان بورس جایی به عنوان 
بورس ارز طراحی کرد. گروه های بعدی کاالهایی مانند لوازم خانگی را شــامل 
می شوند که از طریق سازمان بورس ارز، امورات شان پیگیری می شود. به همین 
دلیل بود که تصمیم گرفته شــد ما یک بازار ثانویه ای را تشکیل بدهیم که در 
این بازار، گروه ســوم ما که عمدتاً کاالهای غیرضروری هســتند؛ یعنی همان 
۲۰ درصد باقی مانده صادرکننده های غیر نفتی، مانند پســته و کشــمش و... 
که صادرکنندگان خرد محسوب می شوند، از این طریق ارتزاق ارزی می کنند؛ 
یعنی یک نرخی میان صادرکننده و واردکننده توافق می شــود. بنابراین یک 
نــرخ دوم ارزی هــم به وجود می آید. لــذا به گروه اول، ارز بــا ارزش ۴۲۰۰ 
تومان اختصــاص می دهیم، گروه دوم از 8۰ درصد محصوالت غیر نفتی بهره 
می برند و گروه ســوم از کاالهای غیرضروری استفاده می کنند. این پایه گذاری 
بازار ثانویه ارزی برای ما مطلوب تر اســت؛ به طوری که از وقتی بانک مرکزی 
ایــن خبر را اعــالم کرده نرخ در بازار افت کرده و اثــرات قابل قبولی در بازار 
 داشــته  است. انتظار می رود در روزهای آینده نیز این سازوکار علمی و اصولی 

جواب بدهد.
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  صفحه۴

تهدید حجت االسالم روحانی رئیس جمهور کشورمان به اینکه ممانعت 
از صدور نفت ایران به صادر نشدن نفت از سوی دیگران نیز منجر می شود، 
باید باورپذیر می شد و دشمن آن را »معتبر« تلقی می کرد؛ چرا که تهدید یک 
رئیس جمهور که درست یا نادرست در یک »جناح« و نه در اندازه ملی دیده 
می شود،  می توانست از سوی مخاطب یک اظهارنظر تبلیغاتی و گذرا تلقی 
شود، به خصوص اینکه پیشتر نیز از این نوع اظهارنظرها از سوی مقامات ارشد 
دولت ایران ابراز شــده و در عمل به جایی نرسیده بود. در واقع نامه سردار 
سلیمانی خطاب به »رئیس جمهوری اسالمی ایران« معتبرسازی تهدید ایران 
بــود و به همین دلیل هم جهان تهدید آقای روحانی را جدی گرفت. در این 

زمینه توجه به چند نکته ضرورت دارد: 
1ـ مخاطب اصلی و مؤثر ســخنان رئیس جمهور ـ مبنی بر اینکه معنا 
ندارد نفت ایران صادر نشــود و نفت منطقه صادر شود ـ یک کشور بیشتر 
نبود؛ »عربستان ســعودی«. این کشور هم اینک روزانه حدود 8/5 میلیون 
بشکه نفت صادر می کند و در پی موضع دونالد ترامپ مبنی بر تالش آمریکا 
برای قطع صادرات نفت ایران،  اعالم کرد، جای خالی  صادرات نفت ایران را 
پر می کند. هم اینک حدود 20 درصد از نفت عربستان از طریق خلیج فارس و 
حدود 80 درصد آن از طریق دریای سرخ صادر می شود. آقای روحانی وقتی 
از نفت منطقه سخن می گوید،  دقیقاً منظورش نفت عربستان است؛ چرا که 
حجم صادرات کشورهای دیگر در مقایسه با صادرات عربستان به اندازه ای 
نیست که مؤثر شمرده شود. عربستان سعودی از بدو پیروزی انقالب تالش 
کرد تا حد امکان یقه خود را در خلیج فارس از دســت ایران جدا کند و لذا 
پایانه های نفتی خود را به سرعت و با هزینه بسیار و پذیرش مخاطرات آن به 
سواحل دریای سرخ منتقل کرد. امروز بخش زیادی از این سواحل نیز برای 
عربستان سعودی امنیت کافی ندارد و حتماً می توان گفت امنیت پایانه های 
نفتی عربستان در خلیج فارس به نسبت سامانه های نفتی آن در دریای سرخ 

وضع بهتری دارد. 
نامه سردار سلیمانی به آقای روحانی در جایگاه »رئیس جمهور« در واقع 
به عربستان، آمریکا و اروپا یادآور شد که هر قدم به سمت محدودسازی ایران 
در صادرات نفت در واقع برداشتن یک قدم به سمت خارج کردن عربستان 
از چرخه صادرات نفت و ایجاد بحران نفتی به خصوص برای اروپاســت. در 
حقیقت گرفتن امنیت از صادرات نفت از ســاحل عربستان در دریای سرخ 
نه تنها مانع افزایش صادرات نفت عربستان می شود؛ بلکه صادرات آن را از 

اندازه کنونی نیز کاهش می دهد. 
2ـ نامه سردار سلیمانی پر کردن دست رئیس جمهور حین مذاکره او با سه 
کشور اروپایی نیز به شمار می آید. اروپایی ها در حین اصرار تیم مذاکره کننده 
ایرانی مبنی بر، رفع موانع از مراودات بانکی بین ایران و اروپا این ابهام را مطرح 
می کردند، به فرض که بانک ها همراهی کنند، اما توقف صادرات نفت ایران که 
از سوی ترامپ دنبال می شود، مجوزهای بانکی را بی اثر می کند. نامه سردار 
سلیمانی به طرف های اروپایی یادآور شد که تحقق خواسته های آمریکا در 
منطقه آسان نیست و راه هایی برای خنثی کردن مطالبات غیر قانونی ترامپ 
وجود دارد. به همین دلیل پس از نامه،  مذاکرات بین چهار کشور تا حد زیادی 
از آن فضا خارج شد. حال نوبت تیم دیپلماسی ماست تا این پشتوانه را به »نقد 
اقتصادی« تبدیل کند. مبادا طرف اروپایی با این برداشت که ایران تحت هیچ 
شرایطی از برجام خارج نمی شود، از تن دادن به تعهدات خود در برجام طفره 
برود و در عمل اروپا نیز از آن خارج شود، در حالی که ایران همچنان به طور 

یکطرفه بار سنگین اجرای تعهدات خود را بر دوش داشته باشد. 
3ـ نامه ســردار ســلیمانی در عین حال دو نکته دیگر نیز داشت که 
متأســفانه ســبب بروز برخی بگومگوها در بین بخشی از نیروهای دلسوز 
حزب اللهی شد.                                                                   ادامه در صفحه2

 سعداهلل زارعی
تحلیلگر ارشد بین الملل

یادداشت شفاهیسرمقاله

 بازار ثانویه ارز راه گشاست

بازنگاه صبح صادق به مؤلفه های قدرت ملی در مقابله با تهدیدات آمریکا 
در پرتو بیانات حکیمانه رهبر معظم انقالب در دانشگاه امام حسین)ع( 

 پادزهر مقابله با تهدیدات را 
تولید کرده ایم

از نظر تاریخی وجود تحریم های دامنه دار، گسترده و متنوع از بدو انقالب اسالمی سبب شده است تا جمهوری اسالمی 
ایران پادزهر مقابله با این تهدیدات را تولید کند و همواره توانسته است با ابزارهای مختلف تحریم ها را ناکارآمد کند که تا 
این زمان نتایج مثبتی به همراه داشته است. افزون بر این مؤلفه های تاریخی، جغرافیای سیاسی جمهوری اسالمی ایران تا 

حدود زیادی کشور را از تحریم های گسترده بین المللی مصون داشته است
توان نظامی و قدرت سخت و مؤلفه های مرتبط با آن را اگر به قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران و تکیه آن بر پشتوانه 
مردمی اضافه کنیم به این نتیجه می رســیم که به کارگیری هرگونه تهدید نظامی علیه جمهوری اســالمی ایران تنها در 
صورتی ممکن است که قدرت تصمیم گیری در اختیار یک فرد ابله و نادان باشد که در قرن بیست ویکم حتی جنگ طلب ترین 

استعمارگران نیز از چنین تصمیمات ویرانگری برای خود دوری می کنند

  صفحه2

حسین یعقوبی میاب
خرداد ماه امسال زمزمه هایی از  معاون بین الملل بانک مرکزی

وضعیت بد آب شرب و مصرفی مردم 
جزیره آبادان و خرمشــهر و مناطق 
اطراف شــنیده می شد. شوری آب و 
کیفیت بد آن بالی جان مردم شده 
بود و بدتر از آن، اینکه دشــمنان و 
بدخواهان مانند همیشه می خواستند 
از ایــن موضوع نیز برای مطامع خود 

استفاده کنند.

سپاه پای کار آمد
در همین زمان قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( سپاه به منزله بازوی 
عمرانی و سازندگی نهاد صیانت کننده 
انقالب با وجود همه مشکالت و عدم 
تأمین اعتبــارات همت کرد و پروژه 
غدیــر را که قرار بود چند ماه بعد به 
بهره برداری برسد، با تالش شبانه روزی 
در گرمــای بــاالی 5۰ درجه آماده 

بهره برداری کرد.
فرمانــده قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( در همین زمینه چند 
روز پیش از افتتاح و پس از جلســه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر 
از زمــان پایان این پروژه داد و گفت: 
»تا پانزدهم تیرماه آبرسانی به چهار 
شهر دارخوین، شادگان، خرمشهر و 
آبادان به صورت نهایی انجام خواهد 
شــد و حتماً آب به این چهار شــهر 

خواهد رسید.«
سردار عبداللهی در ادامه توضیح 
داد، بحث آب خوزســتان از مدت ها 
پیش مطرح بوده اســت. وی افزود: 
»طرح بزرگی در دســت بود که آب 

شــرب این منطقه از سد دز تأمین 
شــود و کل منطقه از آب این ســد 
بهره ببــرد. در عین حال یک طرح 
اضطراری مطرح شــد کــه آب این 
منطقه از طریق سد کرخه تأمین شود 
کــه در گام اول آب از کرخه تأمین 
شــد و گام دوم تأمین آب از سد دز 
است که آب باکیفیت و مناسب و در 
حد ممکن به شــهرهای خوزستان 

منتقل شود.«

بهره برداری از غدیر 2
در نهایــت این طــرح با عنوان 
طرح آبرسانی غدیر ۲ با حضور وزیر 
نیرو، مســئوالن قرارگاه ســازندگی 
استان  و مسئوالن  خاتم االنبیاء)ص( 
خوزســتان در منطقــه ام الدبس به 
بهره برداری رسید و آبرسانی به چهار 
شهر دارخوین، شــادگان، خرمشهر 

و آبادان به صورت نهایی انجام شد.
مدیر پروژه طرح آبرسانی غدیر 
در این باره توضیح می دهد: »قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( طی 1۰  
ماه گذشته نسبت به تأمین لوله های 
الزم با به کارگیری تمامی کارخانجات 
لوله سازی و پوشش کشور اقدام کرده 

است.«
ســازمند در این زمینه توضیح 
می دهد: »با توجه به شــرایط سخت 
جوی منطقه و گرمای طاقت فرسای 
باالی 5۰ درجه سانتیگراد که دمای 
هوا در حین جوشکاری داخل لوله ها 
حدود 65 تا 7۰ درجه سانتیگراد نیز 
می رســد، کار به صورت شبانه روزی 

انجام شد و این پروژه با این حجم و 
زمان در نوع خود بی نظیر بود.«

جزئیات طرح غدیر
اما طــرح غدیر چیســت؟ در 
این زمینه ســردار عبداللهی توضیح 
می دهــد، با توجه به مشــکالت آب 
شرب اســتان خوزســتان و تأکید 
همیشگی رهبر معظم انقالب مبنی 
بر رسیدگی به مشــکالت مردم در 
این اســتان و حمایــت دولت، طرح 
آبرســانی غدیر با هدف تأمین و رفع 
بحــران آب از نظــر کمــی و کیفی 
بــرای ۲5 شــهر و بیــش از 16۰۰ 
روستای شــهرهای غربی، مرکزی و 
جنوبی استان خوزستان شامل اهواز، 
آبادان، خرمشهر، دارخوین، شادگان و 
همچنین شهرهای شوش، حمیدیه، 
بستان، سوسنگرد، هویزه و... به دست 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در 

حال اجراست.
سردار عبداللهی می افزاید: »پس 
از تکمیل خط آبرســانی به آبادان و 
خرمشهر گام بعدی در طرح آبرسانی 
غدیر، شامل تکمیل خط دوم آبرسانی 
بــه اهواز و تکمیل خــط انتقال آب 

شادگان ـ دارخوین است.«
وی توضیح می دهد: »خط انتقال 
آب از ســد دز به مخازن ام الدبس از 
طریق دو خــط لوله فوالدی به قطر 
۲۴۰۰ میلی متر و طول ۲۰8 کیلومتر 
و اجرای آبگیر سد دز به منزله بخش 
اصلی و کلیدی طرح آبرســانی غدیر 
در دستور کار مرحله بعد قرار دارد.«

پروژه پنج ماهه
 در کمتر از دو ماه انجام شد

در حاشیه این طرح، طرح های 
عمرانی دیگری نیز به همت قرارگاه 
برای بهبــود وضعیت ایــن منطقه 
انجام شده اســت. یکی از پروژه های 
فرعی مهم در حوزه کیفیت بخشــی 
به آب شــرب منطقه جزیره آبادان، 
جلوگیری از نفوذ آب شور خلیج فارس 
به رودخانــه کارون بود که عملیات 
احداث بنــد خاکي بــر روي آن به 
همت جهادگران قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( به این منظور انجام 
گرفت که بهبود کیفیت و کمیت آب 
آبادان و خرمشــهر را در پی خواهد 

داشت.
با اجرای این طرح که شــامل 
احداث سد و سرریز و قفل کشتیرانی 
بــر روی رودخانــه کارون در پایین 
دســت ورودی کانــال مارد اســت، 
کمبود آب شــرب آبادان و خرمشهر 
از طریق ایستگاه پمپاژ و کانال مارد 
آبادان بهبــود می یابد. همچنین این 
بنــد به طول 1۲3 متــر و عمق 11 
متر، ظرفیت مناســبی براي ارتقاي 
کیفیــت آب مورد نیــاز محصوالت 
ایجاد می کند و  کشــاورزي منطقه 
سبب اشتغال زایی و توسعه صیادي 

و بهبود اقتصاد شیالتي خواهد شد.
ایــن پروژه طبق  زمان اجرای 
قرارداد پنج ماهه بود که بنا بر اضطرار 
و وضعیت ناگوار آب منطقه، این پروژه 
به صورت شبانه روزی و در کمتر از دو 

ماه انجام شد.

 با اجرای طرح آبرسانی غدیر  به وسیله جهادگران قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در خوزستان

خرمشهر شیرین کام شد

 با اجرای طرح آبرسانی غدیر  به وسیله جهادگران
 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در خوزستان

 خرمشهر 
شیرین کام شد

در گفت و گو با نویسنده کتاب »جنایات غرب« مطرح شد  

باید نسل جوان را 
با واقعیات پنهان غرب 

آشنا کنیم

  صفحه11

سردار محمدعلی آسودی در گفت وگو با صبح صادق 

جشنواره کتاب سال پاسداران اهل قلم 
جایگاه خود را پیدا کرده است

شهادت  
رئیس مکتب تشیع 
حضرت امام 
جعفر صادق) ع( 
تسلیت باد

ما 1۰ عنوان سیاســت حمایتی را مشــخص کردیم و به مجموعه فرماندهان ارائه 
دادیم که اغلب هم بار مالی چندانی برای سپاه ندارد. برای نمونه در بحث حمایت برای 
انتشار کتاب، سپاه یک میزان اعتبار از بانک انصار به عنوان قرض الحسنه پرداخت می شود

در صفحه اندیشه می خوانیدبحران کم آبی جدی است!

سلسله مباحث ماهیت شناسی
 و نحوه استمرار انقالب اسالمی 

صفحه ۸

  همین صفحه

 با توجه به مشکالت آب شرب استان خوزستان و تأکید همیشگی 
رهبر معظم انقالب مبنی بر رسیدگی به مشکالت مردم در این استان و حمایت 
دولت، طرح آبرسانی غدیر با هدف تأمین و رفع بحران آب از نظر کمی و کیفی 
برای 25 شهر و بیش از 1600 روستای شهرهای غربی، مرکزی و جنوبی استان 
خوزستان شامل اهواز، آبادان، خرمشهر، دارخوین، شادگان و همچنین شهرهای 
شوش، حمیدیه، بستان، سوســنگرد، هویزه و... به دست قرارگاه سازندگی 

خاتم االنبیاء)ص( عملیاتی شد



  امین پناهی/  رئیس جمهور کشورمان 
هفته گذشته سفری به دو کشور اروپایی اتریش 
و سوئیس داشت. این سفر که گفته می شد برای 
یک سری گفت وگوها درباره برجام و ادامه آن با 
کشورهای اروپایی انجام شده است، با مواضع قاطع 

و انقالبی آقای روحانی همراه شد. 

مواضع قاطع و انقالبی
اولین و مهم ترین موضع گیری که در هر دو 
دیدار اتفاق افتاد، موضع گیری رئیس جمهور درباره 
موضوع به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی 
بود. روحانی در واکنش به بخشــی از ســخنان 
رئیس جمهور ســوئیس مبنی بر مذاکره با ایران 
برای به رســمیت شــناختن رژیم صهیونیستی 
بیان داشت: »چون آقای رئیس جمهور به مسئله 
رژیم صهیونیستی اشاره کردند من تأکید می کنم 
کــه در صحبت های دیروز با آقای رئیس جمهور 
سوئیس به صراحت گفتم ایران، رژیم صهیونیستی 
را نامشــروع و فعالیت هــای آن را در منطقــه 

تجاوزکارانه می داند.«
در نشست با صدر اعظم اتریش نیز روحانی 
در پاســخ به وی با حمایــت از یهودیان جهان، 
رژیم صهیونیستی را به باد انتقاد گرفت و گفت: 
»همان طور که آقای صدر اعظم اشــاره کردند، 
برخی کشورهای اروپایی یک بدهکاری تاریخی 
بــه یهودیان دارند که این قضیــه به ما مربوط 
نیســت. اما یهود به ما بدهکار اســت، یعنی ما 
ایرانیــان منجی یهود در بابــل بودیم. ما آنها را 
نجات دادیم و آنها همیشه مدیون ایران و ایرانی 
هســتند. ما با یهودیان دنیا روابط بسیار نزدیک 
و خوبی داریم، اما صهیونیست ها به عنوان گروه 
اشغالگر و ظالم که به مردم ظلم می کنند، مردم 
غزه را در محاصره دارند، مردم بی گناه را بمباران 
می کنند، در ســوریه دخالت می کنند، داعش 
را حمایــت می کنند، مجروحیــن داعش را به 
اسرائیل می برند و مداوا می کنند، نقش اسرائیل 
در منطقه بســیار مخرب است. هدف نهایی هر 
دوی ما )ایران و اتریش( یک هدف واحد اســت 
و آن امنیت و صلح در منطقه بســیار حســاس 
خاورمیانه و همچنین کمک هایی که دو کشور 
می توانند برای صلح و ثبات منطقه و کمک های 

نوع دوستانه انجام  بدهند.«
آنچه گفته شــد، بخشــی از موضع گیری 
انقالبی روحانی بود که بر اســاس اصول اساسی 
انقــالب امام خمینی)ره( اخذ شــد که واکنش 
برخی از خبرگزاری های خارجی را هم در پی شد. 
در بخش دیگری هم وی در جمع ایرانیان 
مقیم سوئیس گفت: »آمریکایی ها مدعی شده اند 
می خواهند به طور کامــل جلوی صادرات نفت 
ایران را بگیرند. آنها معنی این حرف را نمی فهمند؛ 
چرا که این اصاًل معنی ندارد که نفت ایران صادر 

نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود. اگر شما 
توانستید، این کار را بکنید تا نتیجه اش را ببینید.«

حمایت از رئیس جمهور
این دو موضع گیری را می توان جزء مواضع 
بی نظیر حســن روحانــی در طول پنج ســال 
ریاســت جمهوری اش دانســت. پیش از همه و 
مهم ترین واکنش به این موضع گیری ها را می توان 
پیام سرلشکر ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه دانست. او در پیام خود برای رئیس جمهور 
نوشــت: »آنچه از فرمایشــات حضرت عالی در 
رسانه ها منعکس شــد، مبنی بر اینکه اگر نفت 
جمهوری اســالمی ایران صادر نشود، تضمینی 
برای صدور نفت کل منطقه نمی باشــد و بیانات 
بسیار ارزشمندی که در موضع جمهوری اسالمی 
ایران نسبت به رژیم صهیونیستی فرمودید، مایه 

مباهات و افتخار است.« 
پــس از پیام ســردار ســلیمانی در داخل 
نیز بســیاری از شــخصیت ها واکنش هایی در 

تأیید این نوع صحبت 
نشــان  رئیس جمهور 
دادند؛ اما از سوی دیگر 
واکنش های  شــاهد 
بــه  هــم  دیگــری 
رئیس جمهور  مواضع 
رسانه ها  در  کشورمان 
میان شــخصیت ها  و 
و سیاســیون خارجی 

بودیم.
بخــش  مــا  ا
ی  صحبت هــا م  دو

دکتــر روحانی بیشــتر مورد توجه رســانه ها و 
شخصیت های خارجی قرار گرفت؛ چرا که بخش 
دوم موضع گیری صریح تر و به عمل نزدیک تر بود. 
این موضع گیری که در رسانه ها به »تهدید نفتی« 
معروف شد، سبب ایجاد ترس در بین کشورهای 
ذی نفع شــده و بــه همین دلیــل واکنش های 
بیشتری را در پی داشته است. در این نوشتار سعی 

می کنیم به برخی از این واکنش ها اشاره کنیم.

واکنش رسانه ها
بازتاب  در  »آسوشــیتدپرس«  خبرگزاری 
اظهارات رئیس جمهور کشــورمان درباره تهدید 
آمریکا مبنی بر جلوگیری ایران از صادرات نفت 
کشورهای عربی نوشت: »رئیس جمهوری ایران 
از توضیح بیشــتر در این زمینه خودداری کرد، 
اما جمهوری اســالمی در گذشته و در مقابله با 
فشارها تهدید کرده بود که تنگه راهبردی هرمز 
را که محل عبور یک ســوم نفت جهان اســت، 

خواهد بست.«
خبرگزاری »رویترز« نیز به نقل از روحانی 

گزارش داد، فشار واشنگتن برای متوقف کردن 
جریان نفت ایران، ممکن است بر صادرات نفت 

منطقه خلیج فارس تأثیر منفی بگذارد.
روزنامه »دیلی استار« هم در همین زمینه 
نوشــت: »ایران به بر هم زدن محموله های نفت 

همسایگان تهدید کرد.«
شــورای ســردبیری روزنامــه آمریکایی 
»وال ا  ستریت ژورنال«، سرمقاله این روزنامه را به 
هشدار روحانی اختصاص داد. این روزنامه پس از 
تشریح برخی ناآرامی های ایران و فشار اقتصادی 
بر این کشور، درباره هشدار روحانی نوشت: »آقای 
روحانی بــا تهدید به مختل کردن محموله های 
نفتی کشــور های همسایه در خاورمیانه واکنش 
نشان داد؛ اما این امر، مداخله آمریکا برای استمرار 
جریان نفت از تنگه هرمز را در پی خواهد داشت. 
با توجه به اینکه هر بشکه نفت از قبل تقریباً 75 
دالر قیمــت دارد، آمریکا افزایش قیمت نفت را 

نمی خواهد.« 
روزنامه »نشــنال« امارات نیز در این باره 
نوشــت: »ایــران قول 
تحریم های  اگر  که  داد 
آمریــکا فشــار بیاورد، 
به تجــارت نفت حمله 

کند.«
»ســی ان ان«  اما 
در گزارشــی نوشــت: 
»مقامــات ایــران قباًل 
نیــز تهدید کرده بودند 
را که  تنگه هرمــز  که 
گــذرگاه  اصلی تریــن 
انتقال نفت خلیج فارس 
به دریای عربی است، می بندند. اظهارات روحانی 
بعد از اظهارات ترامپ درباره اینکه بســیاری از 
کشــورها قول داده اند که واردات نفت شان را از 
ایران به صفر خواهند رساند، مطرح شده است.«

»گلف نیوز« هم نوشت: »ایران تهدید کرد 
که تنگه هرمز را خواهد بست.«

»اویل پرایس« نیز با اشاره به مواضع روحانی 
و نامه تشکر سرلشکر سلیمانی، نوشت: »روحانی 
از سوی سیاست مداران اروپایی یک رئیس جمهور 
اصالح طلب خوانده می شود. این در حالی است 
که چند ســاعت پس از اظهار نظر او درباره تنگه 
هرمز، »قاســم ســلیمانی« فرمانده سپاه قدس 
ایران از رئیس جمهور بابت مواضع سختگیرانه اش 

تشکر کرد.«

موضع گیری شخصیت ها
پس از واکنش رسانه ها به این خبر، نوبت به 
شخصیت های گوناگون رسید. دستیار وزیر خارجه 
چین از ایران خواسته است جریان آزاد انرژی از 
خلیج فارس را تضمین کند. این در حالی اســت 

که چین خریدار اصلی نفت کشورهای عربی در 
خاورمیانه است و از بسته شدن شاهراه تنگه هرمز 

به شدت نگران است.
وزیر خارجــه بحرین نیز به این صحبت ها 
واکنش نشــان داد و مدعی شــد: »هر روز که 
می گذرد ایران بیشــتر به سمت خودش شلیک 
می کند. ایران به وسیله حوثی ها )انصاراهلل یمن( 
موشک هایش را به سوی مکه، ریاض و شهرهای 
دیگر شلیک می کند و امروز تهدید به بستن تنگه 
هرمز در برابر کشتیرانی بین المللی می کند. این 
در حالی است که ملت ایران خشمگین و گرسنه 
اســت)!( و ارز آنها هر روز بیشتر رکود می کند.« 
البتــه وزیر خارجه بحرین دربــاره وضع داخلی 
کشــورش و ایجاد مشــکالت فراوان برای مردم 
شیعه این منطقه که اکثریت جمعیت این کشور 

را تشکیل می دهد، صحبتی نکرده است.
اما »بانین« کارشــناس نفتی روس نیز در 
گفت وگو با بخش عربی خبرگزاری »اسپوتنیک« 
روسیه گفت: »این موضع ایرانی ها قوی و کاماًل 
جدی است؛ زیرا در چنین حالتی صادرات نفت 
از عراق، عربستان سعودی و امارات قطع خواهد 
شد. این یعنی اگر آمریکا بخواهد چنین تحریمی 
را علیه ایران اعمال کند، ایران نیز راه صادرات یک 

سوم از کل نفت جهان را خواهد بست.«
ســخنگویان  از  یکــی  اوربــن«  »بیــل 
مرکــز فرماندهی ارتش آمریکا بــه خبرگزاری 
»آسوشــیتدپرس« گفت، ملوانان نیروی دریایی 
آمریکا و متحدان منطقه  این کشور »برای تضمین 
باز ماندن راه عبور کشتی های تجاری طبق قوانین 

بین المللی آماده اند.
این صحبت »بیل اوربن« البته ســبب شد 
کاربران شبکه های اجتماعی با اشاره به دستگیری 
ملوانان آمریکایی به دســت نیروی دریایی سپاه 
عکس هایی از زانو زدن و اشــک ریختن ملوانان 

آمریکایی منتشر کنند.

تهدید در برابر تهدید
رئیس جمهور  اخیــر  موضع گیری هــای 
اسالمی ایران در حالی صورت گرفت که دونالد 
ترامپ حدود دو ماه پیش از معاهده برجام خارج 
شد و اعالم کرد تحریم هایی برای محدود کردن 
فروش نفت ایران اعمال خواهد کرد و کشورهای 
خریــدار نفت ایران تــا 18۰ روز فرصت دارند 
جایگزین مناســبی برای نفت ایران پیدا کنند. 
پس از آن نیز بسیاری از کشورها و شرکت های 
خریدار نفــت ایران از ترس تحریم های آمریکا 
تصمیم گرفتند تا تجارت نفتی شان با ایران را 
به صفر برسانند. همچنین چندی پیش دونالد 
ترامپ گفته بود، اجازه نخواهد نداد نفت ایران 
صادر شــود که با واکنش تنــد رئیس جمهور 

کشورمان روبه رو شد.
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کار مشترک
حمیدرضــا ترقی، عضو ارشــد 
حــزب مؤتلفه در واکنش به ســعید 
حجاریان که گفته اســت؛ »انتخابات 
بت نیســت براي ما؛ چه کسي گفته 
اصاًل باید شــرکت کرد یــا نکرد. اگر 
شوراي نگهبان مي خواهد همین طوري 
رد صالحیــت کنــد اصاًل شــرکت 
نمي کنیــم«، گفــت: »جریان تندرو 
اصالح طلب چــون از مردم و جریان 
اعتدال ناامید شده و احساس می کند 
در بین جامعه هیچ طرفدار و زمینه ای 
ندارد؛ بنابراین چنین مواضعی را اتخاذ 
می کند. آقای حجاریان تئوریســین 
تندروهاست. تئوری سیاست »فشار از 
پایین و چانه زنی از باال« را او طراحی 
کرد. اصالح طلبان تنــدرو نیز امروز 
می خواهند بر همین اســاس فشــار 
بیاورند تا نظام از رفتار انقالبی خود دور 
شود و به اتخاذ مواضع محافظه کاری 
و انفعال روی آورد.« وی با اشــاره به 
ایــن جمله از حجاریان که گفته بود؛ 
در واقع می فرمایید از این به بعد هرچه 
تجمع اعتراضی داشته باشیم به پای 
آقای حجاریان نوشته می شود؟ گفت: 
»بله، به پای اینها نوشــته می شــود 
چون کار مشــترکی اســت و از قبل 
زمینه ایجاد اغتشــاش را در جامعه 

فراهم کردند.«

توطئه دالری!
نماینده  محجــوب،  علیرضــا 
مردم تهران در مجلس گفت: وزارت 
خزانه داری آمریکا با اعالم اینکه ۲۲ 
میلیارد دالر ارز کشــور در دســت 
مردم اســت، به دنبــال باطل کردن 
این اسکناس هاســت. این موضوع در 
صدر تصمیمــات وزارت خزانه داری 
آمریکا قرار گرفته اســت و شــخص 
رئیس جمهــور آمریکا بــه جد آن را 
دنبــال می کند که اگــر به اطالعات 
بنیــادی دســت یابــد، ابتــدا این 
اســکناس ها را مشکوک و بعد باطل 
اعالم کند. هدف آمریکا از این اقدام 
حادثه ســازی است تا ســبب ایجاد 
تجمع برای فروش دالر و پس دادن 
این پول ها شــود. دولت و دولتی ها 
باید رفتارهای خــود را اصالح کنند 
و ســپس مردم را دعوت به همکاری 
کنند. نوبخت و دیگر مســئوالن به 
جای اینکه از مــردم بخواهند کاری 
کنند، از خودشان و خانواده شان و از 
هیئت دولت بخواهند در این اقدامات 

پیشقدم شوند.

حساب آقازاده ها!
محمود بهمنی، عضو کمیسیون 
اقتصــاد مجلــس گفت: »دو ســال 
ارز ناشــی از صادرات به کشــور ما 
بازنگشــته اســت. چرا امــروز اعالم 
می کنند 1۴8 میلیارد دالر موجودی 
حســاب آقازاده های ما در بانک های 
خارجی اســت. ذخایر کشور ما این 
قدر نیست؛ یعنی بیش از ذخایر ارزی 
کشور ما موجودی حساب آقازاده ها در 
خارج از کشور است.« وی تصریح کرد: 
»این 5 هزار آقازاده در خارج از کشور 
چه می کنند؟ گفته می شود 3۰۰ نفر 
از آنها درس می خوانند. بقیه آنها چه 
می کننــد؟ دولت باید به این موضوع 
رسیدگی کند. باید گزارشی شفاف در 

این خصوص ارائه شود.«

اعتراض به حجاج!
هجمه  گذشــته  روزهــای  در 
سنگینی علیه سفر حج در شبکه های 
اجتماعی شکل گرفته است که نماینده 
ولی فقیه و سرپرست حجاج ایران در 
پاسخ به این جنگ روانی گفته است: 
»75۰ هزار نفر در چند ماه گذشــته 
به ترکیه سفر کردند و کسی اعتراض 
نکرد که ارز کشــور به هدر رفت، اما 
هنگامی کــه 85 هزار حاجی مظلوم 
قصد انجام حج واجب دارند برخی افراد 
اعتراض بیجا می کنند.« قاضی عسکر 
تصریح کرد: »حج را نمی توان تعطیل 
کرد و تعطیلی آن در شــرایط خاص 
اســت.« امام صادق)ع( فرمودند؛ اگر 
مــردم حج را تعطیل کننــد بر امام 
مسلمانان واجب اســت آنها را راهی 
حج کند، چه بخواهند، چه نخواهند.

نمازگزاران بیشتر شدند
در  کازرون  جمعــه  مــام  ا
گفت وگویی در پاسخ به این پرسش 
کــه؛ »خودتان گفتید شــایعه ای راه 
انداختند و منشــأ اعتراضات کازرون 
را به نماز جمعه نسبت دادند، آیا این 
مسئله بعد از آن واقعه روی جمعیت 
نمازگزار تأثیری داشت؟« گفت: »نه 
تنها تأثیر منفی نداشت؛ بلکه جمعیت 
نمازگزار بیشتر هم شد. این شایعات 
ساخته و پرداخته افراد مغرض یا معاند 
است. نماز جمعه و مواضع امام جمعه 

همه ثبت و ضبط است.«

حرکت نمایشی
بسیج دانشــجویی هفت دانشگاه 
بزرگ تهران در نامه ای خطاب به علی اکبر 
صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی با 
انتقاد از حرکت نمایشی این سازمان پس 
از ســخنان رهبر معظم انقالب نوشتند: 
»اگر سازمان متبوع شما اهتمامی جدی 
برای فراهم کردن مقدمات غنی ســازی 
1۹۰ هزار ســو را دارد، به صراحت بیان 
بفرمایید چه برنامه هایی را تاکنون برای 

اجرای فرمان رهبری انجام داده اید؟

هراس از تنگه
اســامه شاهین، نماینده مجلس کویت در واکنش به اظهارات اخیر حسن 
روحانــی، رئیس جمهور ایران درباره فروش نفت گفت: »پس از این اظهارات که 
موضوع بسته شــدن تنگه هرمز مطرح شد، نمایندگان مجلس کویت از دولت 

خواستند تا با طرح برنامه ای روشن، تدابیر و اقدامات الزم را اتخاذ کند.
 اظهارات مقامات ایرانی درباره تهدید بستن تنگه هرمز نگران کننده است و 

این تهدیدات نشان دهنده بعد جدیدی از خصومت ایران است.«
 عــادل الدمیحــی، نماینــده دیگــر مجلــس کویــت اظهار داشــت: 
»در واکنــش بــه تهدیــدات ایــران مبنی بر بســتن تنگه هرمــز، از مجلس 
را الزم  تدابیــر  و  کــرده  برگــزار  را  فوق العــاده ای  نشســت   خواســتیم 

 اتخاذ کند.«

طبیعی ترین واکنش
در پی نامه سردار سلیمانی به رئیس جمهور، علی علیزاده، کارشناس مسائل 
سیاسی مقیم انگلستان، در توئیتر خود نوشت: »1ـ روحانی تهدید کرده در صورت 
تحریم نفتی، ایران هرمزش را می بندد، ۲ـ در غرب سلیمانی نماد اصلی قدرت 
نظامی کشــوری به نام ایران شده اســت، 3ـ حاج قاسم دست روحانی را برای 
سخنانش بوسید و گفت در خدمت هستم، ۴ـ یعنی تهدید ایران بلوف توخالی 
سیاستمداران نیست و پشتوانه اجرایی نظامیان را دارد، 5ـ یک ملت یک ضربان.

بحث های حول نامه حاج قاسم در هر دو جناح نشانه ناآشنایی با بدیهیات 
سیاست جهانی است. در آمریکا و بریتانیا هم هر بار رهبران سیاسی تهدیدی جدی 
کرده اند، بالفاصله فرماندهان ارتش شان در مصاحبه یا سخنرانی آن تهدید را تکرار 
کرده اند. نامه حاج قاسم طبیعی ترین واکنش »کلیت نظام سیاسی ایران« بود.«

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی گفت: هدف واقعی آمریکا از تحریم، فشار به زندگی مردم است، اما آنها ادعا می کنند می خواهند به دولت ایران فشار وارد کنند. وقتی واردات 
مایحتاج ضروری مانند دارو و نهاده های دامی را تحریم کنند، به چه  کسی فشار وارد خواهد شد؟ آمریکایی ها مدعی شده اند می خواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. آنها 

معنی این حرف را نمی فهمند، چرا که این اصاًل معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود. اگر شما توانستید، این کار را بکنید تا نتیجه اش را ببینید.

 هدف آمریکا
مردم ایران هستند

 تور وحشت واقعی!
نکته: از آنجا که وجود ارواح ســرگردان و جن ها برای انسان خوف برانگیز بوده 
اســت و به نوعی ســبب ایجاد ترس می شود، اکنون شرکت هایی با هدف فیلم سازی، 
تولید محصوالت فرهنگی، فروش اسلحه برای مقابله با این موهومات ایجاد شده است 
و به همین دلیل به آن »جاذبه ترس« می گویند. گردشــگری وحشت نیز یکی از این 
همین موضوعات است که گردشگران بسیاری از سراسر جهان در محل های وحشت انگیز 

جمع می شوند که با هزینه خودشان در معرض ترس قرار بگیرند. 
نظر: ســازمان سیا در سال های گذشــته عالقه فراوانی به استفاده از 
شکنجه به طور گسترده داشته است و به این منظور در نقاط مختلف جهان 
اقدام به ایجاد زندان کرده است و قربانیان خود را در خارج از آمریکا به شدت 
شکنجه می کند. برای همین منظور چندین زندان حتی در شهرهای مدرن 
اروپا در دست سازمان سیا است. جنایت های آمریکا در سراسر جهان هر یک 
نمایشگاهی بزرگ است که باید در هفته حقوق بشر در سراسر جهان به عنوان 
یک گردشگری سیاسی مورد بهره گیری قرار بگیرد، هر چند که کشورهای 
وابسته اجازه و قدرت برگزاری چنین تورهایی را ندارند، اما بخش های خصوصی 

غیر وابسته می توانند آغازگر چنین روندهایی باشند.

در مدار سردرگمي

اردوگاه جریان اصالح طلبي پس از انتخابات ریاست جمهوري دوازدهم از سردرگمي 
رنج مي برد! ابهامات و پرسش های فراواني پیش روي هواداران این جریان وجود دارد 

که در ماه هاي اخیر متولیان و بزرگان اصالح طلب پاسخي براي آن ارائه نداده اند. 
1ـ چگونگي تعامل اصالح طلبان و دولت اعتدال یکي از مهم ترین مناقشاتي است 
که اصالح طلبان هنوز نتوانسته اند درباره آن به وحدت  نظر و رویه اي مشخص برسند و 
هواداران را نسبت به آن قانع کنند. عملکرد ضعیف دولت اعتدال و ناتواني از مدیریت 
اوضاع اقتصادي و ناکامي در حل مشکالت از طریق برجام و افسارگسیختگي بازار ارز 
و طال موجب شده است تداوم ائتالف اصالح طلبان و اعتدالیون با تردیدهاي جدي تري 
همراه شود. مسئله ضرورت ترمیم کابینه که با همراهي بخشي از اعضاي فهرست امید 
مجلس نیز مواجه شده است و در گامي فراتر طرح مسئله استیضاح رئیس جمهور که 
شایعه آن مدتي پیش در برخي محافل پیچیده بود، از جمله نشانه هایي است که از 

تقویت واگرایي و باال گرفتن اختالفات میان این دو جریان حکایت دارد.
۲ـ اختالف نظر حتي دامن سران اصالح طلب را نیز گرفته است. مرجعیت سیاسي 
مجموعه هایي، چون »شوراي عالي سیاست گذاري اصالح طلبان« مدت هاست زیر سؤال 
رفته و فصل الخطابي براي جمع کردن اختالفات وجود ندارد. طرح راه اندازي »پارلمان 
اصالحات« به مثابه نهاد باالدستي که مي تواند پایاني بر حیات شوراي سیاست گذاري 
باشد، مدت هاســت که مطرح شده، اما با مخالفت هاي جدي بخشي از اصالح طلبان 

مواجه شده و خود به عاملي براي افتراق و چندگانگي بدل شده است. 
3ـ حتي در زمینه نقش آفریني افراد و شخصیت هاي مؤثر این جریان نیز اختالفات 
باال گرفته اســت و انتقادات دیگر در خفا صورت نمي گیرد؛ بلکه خیلي زود رسانه ای 
مي شود. برای نمونه، مدت هاست که مسئله کم رنگ کردن نقش محمدرضا عارف از 
سوی طیف رادیکال تر این اردوگاه کلید خورده و در اظهارات عمومي برخي افراد نیز 
بیان می شود. آخرین نمونه آن اظهارات غالمحسین کرباسچي است که مدعي است: 

»عبداهلل نوري جایگزین خوبي براي عارف است!«
۴ـ اختالفات درون گروهي به مثابه آفتي مخرب، دامن احزاب سیاسي این اردوگاه 
را نیز گرفته است. برای نمونه، آخرین کنگره حزب اعتماد ملي مدتي پیش با جنجال 
بســیاري به پایان رسید. مهدي کروبي از شــوراي مرکزي استعفا داده که پذیرفته 
نشــده)!( و به جاي آن اعالم شده است، »الیاس حضرتي« به عنوان قائم مقام حزب 
جایگزین »رسول منتجب نیا« شده است! عضو دیگر این حزب انتخابات را غیرقانوني 

دانسته و احتمال انشعاب و در نهایت فروپاشي حزب اعتماد ملي قوت گرفته است!
5ـ آینده پیش روي اصالح طلبان نیز پر از ابهام و تردید است! این سردرگمي را 
مي توان در نگاه به انتخابات ســال آینده نیز از همین حاال مشاهده کرد. برای نمونه، 
سعید حجاریان در گفت وگو با شبکه اینترنتي »عصر ما« از شرط هایش براي شرکت 
در انتخابات گفته و معتقد است: »انتخابات بت نیست براي ما؛ چه کسي گفته اصاًل 
باید شرکت کرد یا نکرد. ممکن است شرکت کنیم؛ ممکن است شرکت نکنیم. بستگي 
به شرایط دارد. ممکن است ما هم بگوییم که شرکت نمي کنیم با وضع کنوني...، اگر 
شــوراي نگهبان مي خواهد همین طوري عمل کند )اشاره به مسئله رد صالحیت ها(، 

اصاًل شرکت نمي کنیم«!
در پس این شرط گذاري، نوعي نگاه انتقادي به ائتالف اصالح طلبان و اعتدالیون 
نهفته اســت! چرا که همین رویکرد شوراي نگهبان در انتخابات گذشته موجب شد 
اصالح طلبان به حمایت از اعتدالیون رو آورند که حاصل آن شکل گیري فهرست امید 
بود و امروز نظریه پرداز اصالحات را به ناامیدي کشــانده اســت و ترجیح مي دهد در 

صورت تداوم این وضعیت از حضور در انتخابات صرف نظر کند!
همین سردرگمي ها و نابساماني ها موجب شده است صادق زیباکالم با احساس 
نگراني اعالم کند »اصولگرایان انتخابات 1۴۰۰ را مي برند« و در ادامه گوشــزد کند: 
»من فکر مي کنم باید  تحرک جدید  و خون تازه اي در رهبري، سازماندهي، تشکل و 
رهبري اصالح طلبان وارد شود، براي اینکه اصالح طلبان هم به همان سرنوشتي دچار 
شدند که آقاي روحاني دچار شده است!«؛ اعترافي که در هفته هاي آتي بیش از این 

درباره اش خواهیم شنید!

»بانین« کارشــناس نفتی روس نیز 
عربی خبرگزاری  بخش  با  گفت وگو  در 
»اسپوتنیک« روسیه گفت: »این موضع 
ایرانی ها قوی و کاماًل جدی است؛ زیرا 
در چنین حالتی صادرات نفت از عراق، 
عربستان سعودی و امارات قطع خواهد 
شد. این یعنی اگر آمریکا بخواهد چنین 
تحریمی را علیه ایران اعمال کند، ایران 
نیز راه صادرات یک ســوم از کل نفت 

جهان را خواهد بست.«

در گفت و گو با نویسنده کتاب »جنایات غرب« مطرح شد  
باید نسل جوان را  با واقعیات پنهان غرب آشنا کنیم

   احســان امیری/ اختتامیه سومین جشــنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی روز 
سه شنبه 1۲ تیرماه و همزمان با روز افشای حقوق بشر آمریکایی با حضور مسئوالن، هنرمندان 
و اندیشــمندان داخلی و خارجی برگزار شد. در این دوره از جشنواره، کتاب »جنایات غرب« در 
حوزه کتاب رتبه اول را کسب کرد و در حوزه فضای مجازی هم در این جشنواره »کانال جنایات 
غرب« با مدیریت پدیدآورندگان کتاب جنایات غرب اول شد. دکتر مهدی سعیدی، عضو تحریریه 
و دبیر گروه تاریخ هفته نامه صبح صادق، نویسنده این کتاب است که گفت و گویی کوتاه با وی در 

زمینه کم و کیف این موضوع انجام داده ایم.
ستون سیاحت غرب صبح صادق و ایده تدوین کتاب 

وی درباره تدوین کتاب گفت: »این کتاب محصول ســه ســال فعالیت تیمی در مجموعه 
پژوهشــی هیئت امام جعفر صادق)ع( است که دی ماه سال ۹6 منتشر شد. کتاب 8۰۰ صفحه 
دارد و در چهار فصل تدوین شده است. فصل اول مقدمات نظری، فصل دوم ادوار استعمار، فصل 

سوم میراث استعمار و فصل چهارم کارنامه استعمار است.«
ســعیدی با اشــاره به اینکه ایده اولیه کار کتاب به ستون کوتاه »سیاحت غرب« در صفحه 
تاریــخ هفته نامه صبح صادق بر می گردد، افزود: »پس از اینکه با حجم انبوهی از کدها و مطالب 

در این زمینه مواجه شدیم، ایده نوشتن چنین کتابی جدی شد.«
وی ادامه داد: »کتاب هایی که در گذشته از دهه 133۰ تا دهه 136۰ نوشته شده، اغلب متأثر 
از نگاه مارکسیستی نویسندگان و فضای دوقطبی دوران جنگ سرد است که بیشتر با ادبیات جریان 
چپ مارکسیستی تدوین شده است؛ اما کدهای خوبی در نتیجه این تقابل در کتاب ها وجود داشت 
که می توانست راهنمای مناسبی برای دقت در بحث ها شود و به کار کتاب جنایات غرب بیاید.«
ســعیدی با بیان اینکه کتاب های این حوزه همواره قدیمی بوده و تجدید چاپ نشده یا در 
حوزه های آکادمیک با ادبیات علمی نوشته شده اند، افزود: »تقابل جدی تمدن غرب و تمدن اسالمی 
پس از پیروزی انقالب اســالمی، این الزام را برای ما ایجاد می کند که به درســتی تمدن غرب را 
بشناسیم و بدانیم که در این بایکوت خبری، در غرب چه اتفاقاتی افتاده است و تالش کنیم این 

حقایق را مستند کرده و با زبان ساده برای فهم عموم جامعه تدوین کنیم.«
وی افزود: »برای نوشتن این کتاب حدود 3۰۰ جلد کتاب و ده ها مقاله مطالعه و فیش برداری 
شــده که در این میان حجم انبوهی اطالعات از نسل کشــی ها، غارت منابع طبیعی، ایجاد فقر، 
قحطی، تجاوز، جنایت، آدم کشــی، برده داری، فرقه سازی و تشدید اختالفات قومی، نژادی و... به 

دست آمده است.«
سعیدی اظهار داشت: »در این کتاب به ۹ کشور عمده استعمارگر، شامل پرتغال، اسپانیا، هلند، 
انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، بلژیک و در نهایت آمریکا پرداخته شده است که استعمارگری را 
از اواخر قرن پانزدهم میالدی آغاز کرده اند و سرزمین های بسیاری از قاره آمریکا، آفریقا، آسیا و 

اقیانوسیه را برای سالیان متمادی تحت اشغال خود داشته اند.«
قدم های بعدی

وی افزود: »همه منابع این کتاب ترجمه فارسی بوده، اما وقتی گام را از کتاب های ترجمه 
فراتر بگذاریم و به سراغ کتابخانه های کشورهای استعمار زده بردیم، به طور حتم تاریخ هر کشور 
خود جای نوشــتن چندین جلد کتاب را دارد و می شود دایره المعارف جنایات غرب را در دهه ها 
جلد تألیف کرد. برای نیل به این هدف، افزون بر به کارگیری مترجمان مسلط به زبان های گوناگون 
و تقویت تیم پژوهشی، حمایت های دستگاه های دولتی، به ویژه وزارت امور خارجه را نیاز داریم.

سعیدی در پایان تأکید کرد: »باید در برابر فضای بایکوت شده به وسیله رسانه های غربی و 
سرپوش گذاشتن بر پیشینه تاریخ غرب و جنایاتی که به دست غربی ها به وقوع پیوسته، جهادی 
همه جانبه و تالشی رسانه  ای به راه انداخته و این فضا را بشکنیم و جوانان کشورهای استعمارزده 
و حتی جوانان کشورهای غربی را از واقعیت چگونگی به قدرت رسیدن غرب مطلع کنیم که این 

کتاب قدمی کوتاه در این حوزه به شمار می آید.«

خبرتحلیلی

روی خط خبر

یادداشت

ادامه از صفحه اول
لحن صمیمی نامه و اشاره به سوابق آقای »حسن روحانی« و تکریم 
مواضع اخیر ایشان که با واژه »دست  بوسی« توأم گردید، سبب انتقاد بخشی 
از نیروهایی شد که به مواضع رئیس جمهور در یک جمع بندی و در مجموع 
اعتراض دارند و آنها را سبب بروز مشکالت کنونی در عرصه سیاست های 
داخلی و خارجی کشور به شمار می آورند. این نیروها معتقدند؛ »اسطوره 
جهاد و شهادت«  که اینک بر تارک منطقه می درخشد، نباید هزینه می شد. 
واقعیت این است که »نامه سردار سلیمانی به رئیس جمهوری« درواقع 
تالشی بود برای برهم زدن نقشه دشمن ملت ایران که به دنبال استفاده از 
ابزار تحریم و تشدید فشار است. به یاد داشته باشیم که یکی از موضوعاتی 
که دشمن برای مؤثر واقع شدن فشارهای خارجی روی آن حساب کرده 
است، ایجاد دو دستگی در میان مسئوالن بخش های مختلف کشور است. 
این موضوعی بود که در داخل نیز به آن دامن زده و میدان آن هر روز فراخ تر 
می شد. نامه سردار سلیمانی یکی از هدف گذاری های آمریکا را عقیم کرد و 
عملی به جز »لحن کاماًل صمیمانه« نمی توانست این فضا را منعکس کرده 
و آن هدف شــیطانی را کور کند. وقتی سردار سلیمانی با همه عظمتش 
برای حل مشکالت مردم به میدان می آید، همان گونه عمل می کند که در 
موقع مشکالت بزرگ امنیتی منطقه عمل می کند؛ حضوری گرم، در خط 
مقدم و خاکسارانه. لذا نباید گمان کرد که قدردانی از موضعی انقالبی در 
هنگامه حساس حل مسئله و در حالی که دشمن تالش می کند دولت ما را 
در کادری بسته و سردرگم به دام اندازد و به گوشه رینگ ببرد، معنایی به 
جز بن بست شکنی دارد، بله، سردار هر دستی که گرهی از کار این مردم 
بگشاید را می بوسد، کما اینکه هرکسی که درکی انقالبی دارد این موضع 

را درمی یابد و گرفتار وساوس نمی شود.

پیام های یک نامه
سرمقاله

نکته و نظر

اخبار ویژه

مهدی سعیدی
روزنامه نگار

گزارش خبری صبح صادق از بازتاب های مواضع اخیر رئیس جمهور

تهدید در برابر تهدید



ضرغامی: عملکرد و رفتار خوب عالقه مندان به رهبری، موجب افزایش 
اعتبار و تقویت جایگاه »والیت فقیه« است و هزینه کردن از رهبری، 
برای پیشــبرد مقاصد فردی یا وجه المصالحه قرار دادن آن برای توجیه عملکرد 

ناصواب و غلط، خیانت به ایشان است.

 زاکانی: آمریکا همان قدر مدافع آزادی است که زن، بچه و نوزادان گروه 
دیودیان را ۲5 سال پیش در آتش زنده زنده سوزاند و همان قدر منجی 
ملت هاست که در حمله به ایرباس ایران، داغ فراموش  نشدنی شهادت ۲۹۰ نفر از 

هموطنان مان را بر جگر ملت گذاشت.

عبــداهلل گنجی: کــره جنوبــی واردات نفــت از ایــران را قطع 
می کنــد، آیــا دولت هــم می توانــد مقابله بــه مثل کنــد و برای 
 رونــق کاالی ایرانــی بــه واردات ال جــی، کیا موتورز، هیونــدا و...

 پایان دهد؟

حسین شمسیان: متن بیانیه نخستین نشست مشترک کمیسیون 
برجــام پس از خــروج آمریکا از ایــن توافق نامه به شــکل عجیبی 
یــادآور لفاظی هــای پوچ و بــدون ضمانــت اتحادیه اروپــا و گروه 
1+5 در جریان مذاکرات هســته ای اســت! این بیانیه در حالی منتشــر شــد 
کــه یک شــب پیش از صدور ایــن بیانیه، آلمان مقامات ایــران را تهدید کرده 
 بــود که مــدام از خروج از برجــام دم نزنید؛ زیرا پیامدهــای وخیمی برای تان

 خواهد داشت!

  حســین عبداللهی فر/ »پوالنتزاس« معتقد است دولت ها دو گونه اند؛ یک دسته نرمال و 
قاعده مند و یک دســته دیگر اســتثنا و بحران زی. دولت های نرمال به دنبال ثبات و استانداردسازی 

هستند و اما دولت های استثنا حیات خویش را در بحران ها جست وجو می کنند. 
ســعید حجاریان، از این نظریه برای همراه ســازی اصالح طلبان و حمایت از روحانی استفاده و 
چنین بهره برداری کرده بود که دولت احمدی نژاد مصداق دولت های استثنایی بوده و اکنون روحانی 
به دنبال نرمال ســازی کشور اســت و این حالت زمینه ساز دموکراتیزه کردن کشور خواهد بود که به 

دست اصالح طلبان صورت خواهد گرفت. 
ایــن خواب حجاریان با یک اقدام ترامپ در پاره کردن برجام به عکس تعبیر شــد و اکنون که 
کشــور با مشــکالت فزاینده ای مواجه شده، اصالح طلبان تالش می کنند هر گونه همراهی و حمایت 

خود از روحانی را تکذیب کنند. 
اظهارات علی شکوری در همایش ملی احزاب که در رسانه ها بازتاب یافت، در همین راستا قابل 

ارزیابی است. وی با پاک کردن 
همه ســوابق حزب و جریان 
خویش در مانع تراشی در مسیر 
انقالب، از هشــت سال حضور 
در قــدرت، تالش برای تغییر 
قانون اساسی، بحران سازی در 
78 و فتنه گــری در 88 و آن 
همه حمایت از روحانی، اکنون 
می گویــد نــه اصالح طلبان و 
احزاب در کشور کاره ای هستند 
و نه دولت و فقط رهبری نظام 
است که باید پاسخگوی شرایط 

باشد و راه حل خروج کشور از این وضعیت را ارائه کند!
حمیدرضا جالیی پور در همین زمینه با بهره گرفتن از نظریه پوالنتزاس، راه نجات کشور را بازگشت 
به قاعده دانسته و با ادعای اینکه همه قدرت کشور در اختیار بیت رهبری است، چنین نتیجه می گیرد 

که چنانچه این مجموعه به قاعده برگردد، کشور نیز از بحران خارج می شود.
وی با همین نگاه اهداف سیاسی خود و جریان متبوعش را قاعده و خالف آن را استثنا معرفی 
کرده و برای نمونه می گوید: »قاعده این است که مثل همه کشورها با تصویب قانون مبارزه با پول شویی 
FATF موافقت شود، ولی استثناطلبان می گویند تصویب این قانون تأمین منافع کشورهای قدرتمند 
است. قاعده این است که امام جمعه ها نمازگزاران را به تقوا دعوت کنند، اما استثنا این است که هر 
هفته امامان جمعه به دولت و جامعه مدنی ایران تشــر بزنند. قاعده در حکمرانی، مخالفت با حجاب 

اجباری است، ولی استثنائاً اجبار حجاب و راه ندادن زنان به ورزشگاه ها در دستور کار است.«
این ادعاها در حالی صورت می گیرد که حجاریان، جالیی پور و دیگر همفکران و همقطاران شان 
هنوز درنیافته اند که نوع حکومت در ایران پس از انقالب اسالمی اساساً به دلیل ویژ گی های منحصر 
به فردش از نظر غربی ها یک استثناســت؛ چرا که جمهوری اســالمی، حکومت والیی، والیت فقیه، 
استکبارســتیزی و  ده ها دال اصلی در گفتمان انقالب اسالمی برای غربی ها غیرنرمال است و تا ایران 
اســالمی رفتاری متناسب با خواست آنها انجام ندهد، یک استثناست؛ از این رو جای قاعده و استثنا 
در این نظام عوض شــده اســت. چنانچه قاعده این است که مدعیان روشنفکری قدرت فهم و درک 
بهتری نسبت به آنچه در نظام جهانی روی می دهد، داشته باشند؛ اما استثنا این است که روشنفکران 
ما هنوز این را نفهمیده و حرف های دشــمنان انقالب اســالمی را تکرار می کنند. قاعده این است که 
شــرکت کنندگان در نماز جمعه ندای خطیب جمعه در دعوت به تقوا را بشنوند و تقوای شان ایجاب 
می کند دروغ نگویند و دفاع بسیاری از خطبا در حمایت از دولت را تأیید کنند؛ اما استثنا این است 
که عده ای یا به نماز جمعه نمی روند یا این اصل ضروری را نمی شــنوند یا تقوای الزم را نداشــته و به 
سادگی دروغ می گویند.  قاعده در یک حکومت اسالمی این است که برای تحقق احکام الهی، مانند 
حجاب و مقابله با منکرات و زمینه های آن تالش کنند؛ اما اســتثنا این است که یک جریان سیاسی 
مدعی اصالحات، هنوز پس از چهل سال برای ترویج فساد و بسترهای مفسده انگیز تالش می کنند. 
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   حســن خدادی/ امام خامنه ای)مدظله العالی( در مراسم دانش آموختگی 
افسران پاسدار دانشگاه امام حسین)ع( دو عامل »صبر« و »تقوا« را پادزهر و خنثی کننده 
دسیسه های دشمنان اسالم و انقالب و همچنین عامل پایایی و ماندگاری نهضت انقالبی 

ایران برشمردند که نیازمند تبیین است.
1ـ صبر انقالبی/ »صبرآموزی« اولویت یک جامعه انقالبی اســت. اگر جامعه 
اســالمی و انقالبی در هویت خود صبر را به  منزله یک فرهنگ عمومی نهادینه نکند، 
فضای ناامیدی که دشمنان انقالب ساخته اند، بر جامعه حاکم شده و راه برای تسلیم 
در برابر نیرنگ دشمنان انقالب هموار می شود. بنابراین، آگاهی و معرفت زمینه ساز صبر 
ذاتی در جوان مؤمن انقالبی است: رهبر معظم انقالب در این باره می فرمایند: »قضّیه 
این جوری اســت؛ اگر صبر کردیم، افق های دور مال ما است؛ اگر شما امروز ایستادید، 
نســل های آینده به آن قلّه دست خواهند یافت. آنها به قلّه می رسند اّما این هنر شما 
اســت، این کار شما است... انقالب، ریشــه دار است، آینده دار است و نیازمند استمرار 

است. این صبر.«)13۹7/۴/۹(
همچنین پرواضح اســت که داشتن خصلت صبر انقالبی، یک قانون غالبی است 
و نه دائمی، باید موارد را شــناخت و بر اســاس ضوابط اسالمی با آن برخورد کرد. در 
بعضی از موارد که صبر موجب سوء اســتفاده گمراهان شود، باید سد صبر را شکست 
و فریاد زد و شــدت عمل نشــان داد؛ زیرا همیشه افرادی هستند که از صبر بزرگان، 
سوءاســتفاده می کنند و تا زیر ضربات خردکننده شالق مجازات قرار نگیرند، از کردار 
زشــت خود دست برنمی دارند، در این گونه موارد باید در برابر آنها شدت عمل نشان 

داد تا فتنه ایجاد نکنند.
هیچ آرزوی بزرگی جز در سایه   صبر، استقامت، جدیت، توجه و توکل به خدا و 
وارستگی و پاکی از آلودگی های دست و پاگیر، قابل دسترسی نیست. بی تردید، وقتی از 
صبر سخن گفته می شود، منظور موضعی انفعالی و تأخیر در عمل به موقع، نشستن و 
تماشا کردن، ظلم پذیری و بی تفاوتی نیست؛ بلکه منظور دو مؤلفه دیگر به شرح زیر است:
الــف ـ مقاومت و پایداری و خارج نشــدن از صحنه مبارزه، یعنی از مشــکالت 
نهراسیدن و آستانه تحّمل خود را در برابر مشکالت و معضالت و سرکوفت ها و مانند 
آن باالبردن، در برابر طوفان حوادث و فتنه ها چون کوه ایستادن، در برابر بالها، مصائب 
و زخم زبان ها استقامت کردن و خود را نباختن. همچنین است مقاومت در برابر هواهای 

نفسانی و وسوسه های شیطانی.
 ب ـ با تدبیر و درایت و ســنجیده عمل کردن، از کوره به در نرفتن، احساساتی 

عمل نکردن و با اقدامات نادرست و بی موقع، بهانه به دست دشمن ندادن.
2ـ تقوای انقالبی/ در حال حاضر، جامعه ما به واسطه بروز مسائل و مشکالت 
اقتصادی با خطری جدی مواجه شــده است که می توان اسم آن را »غفلت از حیله ها 
و مکرهای دشــمنان« گذاشــت. بنابراین می توان گفت، این امر ناشی از این است که 
تعهد، تقوا و مســائلی که  باید به  منزله ارزش  مطرح شود و مورد توجه قرار بگیرد، به 
نوعی مورد هجمه دشمن قرار گرفته است. جامعه انقالبی، باید توجه به آنچه را که به 
نــام »تقوای انقالبی« از آن یاد می کنیم، همواره پررنگ نگاه دارد. نباید فراموش کرد 
که به محض فاصله گرفتن جامعه از تقوا، به طور قطع حیله دشــمن تحقق می یابد و 
مضرات و آسیب های جدی به کشور وارد می کند. در کنار این عامل باید اشاره کنیم 
که اگر جامعه بخواهد در جای خود مسیر رو به  رشدی را طی کند، باید به سنت های 
الهی سیاسی، به ویژه تقوا به معنای غفلت نکردن از توطئه های دشمن توجه کند. در 
همین راستا رهبر فرزانه انقالب می فرمایند: »تقوا به این معنا است: مراقبت از خود در 
مقابله  با دشمن، پرهیز از اعتماد به دشمن ـ به دشمن اعتماد نکنید ـ تقوا به این معنا 
است؛ به معنای مراقبت از حیله و مکر دشمن است؛ نه فقط به او اعتماد نکنید بلکه 
حّتی ترفند او را هم بفهمید، بدانید چه کار دارد می کند، چه حیله ای به کار می زند؛ 

آماده باشید، مراقب باشید؛ حیله های دشمن هم فقط حیله  نظامی نیست.«)همان(

تقوا و صبر؛ عوامل ماندگاری نهضت انقالبی

مصطفی میرســلیم، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با انتقاد از اعتماد دولت به آمریکایی ها برای حل مشکالت اقتصادی کشور گفت: راهبرد 
اصلی دولت یازدهم و سپس دولت دوازدهم این بود که با مذاکره با آمریکا به تفاهم نائل شوند تا آمریکا دست از شرارت خود بردارد، در حالی که روند 

خباثت های آمریکا و هم پیمانانش به ویژه پس از پیروزی انقالب نشان داد حساب باز کردن روی حسن  نیت آمریکا افسانه و خوابی بیش نیست.

امید به آمریکا 
خیالی بیش نیست

برگ های برنده کره شمالی در مقابل آمریکا
در حالی که اوایل ماه گذشــته میالدی رهبران ایاالت متحده و کره شمالی در 
ســنگاپور با یکدیگر مالقات و توافق کردند کره به سمت »خلع سالح اتمی« حرکت 
کنــد؛ اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بالفاصله تحریم های کره شــمالی را به 
مدت یک ســال تمدید کرد و این پرسش به وجود آمد که آیا واقعاً کره شمالی قرار 

است خلع سالح شود؟
دونالد ترامپ با راه اندازی یک شــوی تبلیغاتی درباره موضوع کره شمالی، آن را 
موفقیت آمیز خواند و اعالم کرد دیگر هیچ تهدید هسته ای از جانب کره شمالی وجود 
نخواهد داشــت. اما واقعیت این اســت که کره شمالی تا اینجا برنده اصلی مذاکرات 
است؛ زیرا سه امتیاز مهم را از آمریکایی ها گرفته و ترامپ در مقابل چیزی به دست 

نیاورده است. 
نخســتین امتیازی که کره شــمالی به آن رسید، خاتمه یافتن تمرینات نظامی 
ارتش آمریکا و کره جنوبی در شــبه جزیره کره اســت. کره شمالی در سال هایی که 
موشک های خود را آزمایش می کرد، دلیل این امر را همین رزمایش ها و تهدیدهایی 

عنوان می داشت که از جانب آمریکا برای کشورش متصور بود.
 امتیاز دوم نیز که در مفاد بیانیه هم آمده است، اینکه دو طرف متعهد شده اند 
برای ایجاد یک نظام صلح آمیز پایدار و عاری از ســالح هســته ای در شبه جزیره کره 
تالش کنند. موضوعی که در مفاد معاهده ان پی تی نیز وجود دارد و هر کشــوری که 
دارای بمب اتمی اســت، باید به تدریج به ســمت خلع سالح هسته ای برود که البته 
هیچ یک از کشورهای دارای این سالح مرگبار به آن توجهی ندارند. امتیاز سوم نیز 

درباره بهبود روابط اقتصادی با کره جنوبی است.

تنها 30 درصد مشکالت مربوط به تحریم هاست
محمدرضا باهنر گفته است: »بنده به عنوان فردی که هفت دوره نماینده مجلس 
بوده ام، امروز به این نتیجه رسیده ام که با یک مجلس نمی توان کشور را اداره کرد و 

ما به دو مجلس نیاز داریم.«
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: »در وضعیت کنونی نمایندگان مجلس 
به دنبال مطالبات منطقه ای، قومی، جنســیتی و قشری هستند و آنچه کمتر مورد 
توجه قرار می گیرد، منافع ملی است. به همین دلیل قانون اساسی باید اصالح و دو 
مجلس ســنا و شورای اسالمی در کنار هم تشــکیل شود. در اسالم توجه کردن به 
مشــورت وجود دارد؛ ولی مجلس و دموکراسی وجود ندارد. دموکراسی و مجلس از 
غرب وارد ایران و اسالم شده است. بنده حتی معتقد هستم دو مجلس نیز نمی تواند 
به تنهایي مشــکالت کشــور را حل کند، بلکه مجلس نیز باید متکی بر نظام حزبی 
باشد. هنگامی که مجلس متکی بر نظام حزبی باشد، نماینده براساس سیاست های 
حزب خود فعالیت کرده و از اقدامات سلیقه ای و شخصی پرهیز می کند. در ایران هر 
رئیس جمهور شیوه خاص خود را دنبال می کند. برای نمونه، آقای احمدی نژاد تالش 
کرد برنامه های دولت اصالحات را تغییر بدهد و از سوی دیگر آقای روحانی برنامه هایی 
متفاوت از دولت آقــای احمدی نژاد در پیش گرفت. در وضعیت کنونی دولت آقای 
روحانی تدبیر الزم را دارد؛ اما شــجاعت کافی ندارد. آقای روحانی گمان می کردند 
همه مشــکالت کشــور با برجام حل می شود؛ به همین دلیل نیز همه تخم مرغ های 
خود را در ســبد برجام قرار دادند. بنده در دولت آقای احمدی نژاد عنوان کردم تنها 
3۰ درصد مشکالت کشور به تحریم های بین المللی ارتباط پیدا می کند و بقیه آن به 

ناکارآمدی داخلی مربوط است.«

  مصطفی قربانی/ بحث و گمانه زنی درباره  دولت و کیفیت سرنوشت آن در روزها و ماه های 
آتی، از جمله محورهای خبری در روزهای اخیر در کشــور بوده است. در این میان، از سه سناریو 
برای دولت بحث شده است؛ استعفای دولت، استیضاح دولت و ترمیم آن با عزل برخی مدیران و 
وزیران و جایگزینی آنها با گزینه های کارآمدتر و پویاتر. در این میان به نظر می رسد، دو سناریوی 
اول مناسبتی با اوضاع کشور ندارد؛ زیرا در حالی که کشور نیازمند مدیریت جدی و یکپارچه دولت، 
به ویژه برای مدیریت نوسانات بازار و مقابله با تحریم های ضدایرانی آمریکا در روزها و ماه های آتی 
اســت، اســتعفای دولت نه تنها هیچ تأثیر مثبتی در این روند ندارد؛ بلکه می تواند دامنه  ضعف ها 
و نارســایی ها را گســترده تر کند و به ویژه بر نوسانات بازار بیفزاید. استیضاح دولت نیز از آنجا که 
اختالفات میان جریان های سیاسی حامی و رقیب دولت را افزایش داده و عمیق تر می کند، با وضع 
موجود کشور که اقتضای آن، وحدت، انسجام، همدلی و هماهنگی میان مسئوالن و مجموعه های 

نخبگی کشور است، منافات دارد. 
امــا در این میان به نظر 
می رســد، ترمیم و بازسازی 
دولــت گزینه ای اســت که 
مقتضای وضعیت موجود بوده 
و می تواند به تحرک، چاالکی 
و کارآمدی بیشــتر دولت در 
مواجهه با مسائل و تکانه های 
تحریمی و بازاری کمک کند. 
در واقع، وضعیت موجود اقتضا 
می کنــد که بخشــی از بدنه  
دولت کــه انگیــزه و قدرت 
تطبیق پذیــری چندانی برای مواجهه با وضعیت پیچیده و پرتحرک امروزی ندارد، کنار گذاشــته 
شــده و با گزینه ها و نیروهای باانگیزه، کارآزموده، باتجربه و توانمند جایگزین شود. نکته  مهم در 
این زمینه، کیفیت این ترمیم و بازسازی است. به عبارتی، اکنون که ضرورت ترمیم دولت مشخص 
است و می توان گفت مسئله ای بدیهی است، پرسش این است که این ترمیم باید چگونه باشد؟ آیا 
این تغییر باید بر مبنای نگاه های سیاسی و جریانی صورت پذیرد یا نگاه ها در این زمینه باید تغییر 

کرده و بر مالک های دیگری به جز وابستگی های جریانی و سیاسی توجه شود؟
همان گونه که اشــاره شــد، مسئله امروز کشــور، کارآمدی، پویایی، خنثی سازی توطئه ها و 
تحریم های دشمنان، مدیریت نوسانات بازار، امیدبخشی به مردم و... است و به نظر می رسد، تحقق 
این قبیل مسائل، بیش از آنکه به معیارها و ارتباطات سیاسی وابسته باشد، تخصصی و کارشناسانه 
بوده و در ترمیم دولت باید به این مســئله اساســی توجه شود؛ یعنی در بازسازی دولت، به منزله 
گزینه  مطلوب و الزامی اساســی برای مدیریت وضعیت موجود کشور، مالک بازسازی باید تعهد و 

توانایی های تخصصی باشد نه وابستگی های سیاسی. 
بر همین اساس، وظیفه  خطیر جریان های سیاسی، به ویژه جریان  حامی دولت، آن است که 
دولت را در زمینه  ترمیم و بازسازی تحت  فشار قرار ندهند تا چنانچه دولت بخواهد اقدامی جدی 
در زمینه  ترمیم مدیران و کابینه انجام دهد، آن را در کمال آرامش و با بررسی همه ابعاد و جوانب 
موضوع انجام دهد؛ زیرا چنانچه این نیروهای سیاســی بخواهند دولت را برای انجام تغییرات در 
راستای دلخواه خود تحت  فشار قرار دهند، نگاه های سیاسی و جریانی غلبه پیدا می کند و در مقابل، 

نگاه های مبتنی بر کارآمدی، توانمندی و تخصص گرایی در محاق قرار می گیرد. 
در پایان باید گفت، وضعیت موجود کشور اقتضا می کند که به ویژه در تیم اقتصادی دولت، 
تغییراتی برای مدیریت کارآمدتر وضعیت موجود کشــور صورت گیرد. در این راســتا، هم دولت و 
هم جریان های سیاسی، به ویژه جریان  سیاسی حامی دولت، باید با درک این شرایط خطیر، سعی 
کنند در خالل این تغییرات به دنبال وزن کشــی سیاســی و سهم خواهی برای خود نبوده و صرفاً 
درصدد آن باشند که در این زمینه، بر توانایی دولت برای مدیریت وضعیت موجود و حل مشکالت 

پیش  روی مردم افزوده شود. 

چند و چون ترمیم احتمالی دولت

واکنش به استعفا 
از حجاریــان، عبدی،  پــس 
زیباکالم، اکنون نوبت موسویان از 
همکاران سابق روحانی است که برای 
به اســتعفا کشاندن روحانی تالش 
می کند. رئیس دفتر رئیس جمهور در 
واکنش به اظهارات اخیر موسویان 
که خواستار استعفای روحانی شده 
بــود، گفت: »آقای موســویان که 
ایران نیست چنین اظهاراتی را بیان 
می کنند!« محمــود واعظی رئیس 
دفتر رئیس جمهور، درباره اظهارات 
اخیر سیدحسین موسویان مبنی بر 
استعفای حسن روحانی و برگزاری 
انتخابات زودهنگام گفت: »اظهارات 
ایشان به هیچ وجه ارتباطی با دولت 
ندارد، آقای موســویان یک شخص 
است نه جریان.« وی افزود: »برخی 
مصاحبه های وی خوب بوده و برخی 
هم مناسب نبوده است؛ این مصاحبه 
اخیرش هم بسیار بد بوده و نمی دانم 
ایشــان بر اســاس چه مبنایی این 
حرف را زده است؟ آقای موسویان 
که ایران نیست چنین اظهاراتی را 

می کنند!«

درخواست فتنه گر!
روزنامه اطالعات در یادداشت 
خود به قلــم ابوالفضل فاتح، عضو 
فراری ســتاد میرحسین موســوی 
ایران را دچار بحران عقلی دانست. 
این روزنامه با اشاره به سوءاستفاده ها 
از ارز، برخی اقدامات مدیران دولتی 
را رســوایی ملی نامید و خواستار 
اســتعفا یا کناره گیری آنان شــد. 
فاتح در حالی که عضو ارشد ستاد 
جنبش ســبز بــوده و این طیف از 
حامیان دولت فعلی بوده اند، مسائل 
اخیر کشور را ناشی از »بی تدبیری« 
دانست و امپراتوری فساد را منتسب 
به دولت کنونی کرد! ابوالفضل فاتح 
مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایسنا و 
از اعضای ارشــد ستاد موسوی بود 
که چند روز پس از فتنه 88، و در 
بحبوحه حوادث، ایران را به مقصد 
انگلیــس ترک کــرد و هیچ گاه به 
ایران بازنگشت و اکنون در کسوت 
یادداشــت نویس روزنامه اطالعات 

ظاهر شده است!

خرابکاری اقتصادی
محسن جالل پور رئیس سابق 
اتاق بازرگانی ایران که از دوســتان 
نزدیک مسعود نیلی به شمار می رود، 
در یک توئیت عجیب چنین خبر داد 
که دســتیار ویژه رئیس جمهور 1۰ 
ماهی می شود که استعفا داده و در 
محــل کارش حضور نمی یابد. همه 
شواهد نشــان می دهد که دستیار 
ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی 
برای ســومین برهه مهــم تاریخی 
تصمیــم گرفته عطــای حضور در 
مســئولیت های دولتی را به لقایش 
ببخشــد و نهاد ریاســت جمهوری 
را تــرک کنــد. نیلــی در پیروزی 
دولــت تدبیر و امیــد در انتخابات 
ریاست جمهوری ۹۲ به طور رسمی 
مشــاور اقتصادی رئیس جمهور شد 
تــا هدایت تیم اقتصــادی دولت را 
بر عهــده بگیرد و  اکنون اســتعفا 

داده است.

کمک به اروپا
در  رحمانی فضلی  عبدالرضــا 
مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر  با اشاره به اینکه بیش از 3 هزار 
و 8۰۰ شهید و چندین برابر در این 
راه مجروح شده اند، اظهار داشت: در 
سوریه دیدیم که وقتی تعداد اندکی 
از مهاجران به سمت اروپا رفتند چه 
غوغایی شــد. به عنوان وزیر کشور 
و مســئول امنیت داخلی می گویم 
اگر ۲۴ ساعت چشمانم را روی هم 
بگذارم، بیش از یک میلیون پناهنده 
از مرزهای غربی بــه اروپا می روند، 
ولی ما از نظر دینی و انســانی این 
کار را نمی کنیم و به قوانین و صلح 
بین الملل پایبندیم، اما باید پرسید 
چرا دیگران به ایــن قوانین پایبند 

نیستند؟

نرمالیزه کردن ایران!
»برایان هــوک« مدیر بخش  
سیاست گذاری وزارت خارجه آمریکا 
در جمع خبرنگاران درباره آخرین 
اقدامــات و رایزنی های ضد ایرانی 
دولــت ترامپ علیــه ایران مدعی 
شد، با عملی شدن درخواست های 
دوازده گانه وزیر خارجه این کشور 
از ایران، »آینده ای بهتر« در انتظار 
این کشور خواهد بود. به گفته او، 
راهبرد آمریکا در قبال ایران، »تغییر 
رژیم و سرنگونی نظامی« نیست؛ 
 بلکه هدف تغییر رفتار رهبران آن

 است.

جای قاعده و استثنا عوض شده است!

خاوری بزرگ ترین بدهکار فراری درکانادا  » کرمی« قهرمان تکواندو در روستاهای  سیستان وبلوچستان

آسیب ندیدن کلمه »اهلل« در آتش سوزی غرفه هایی در کرج دیپلماسی ورزش روشی مناسب برای اثرگذاری فرهنگی در جهان شهید »ابراهیم رشید« از حرم حضرت زینب)س( تا حرم حضرت معصومه)س(

بازداشت کودکان؛ آمریکا فقط زورش به کودکان می رسد

روی خط خبر

تبیین

نکته گرام

عکس خبر

اخبار

دیدگاهرهیافت

امروز هم همین جوانان خرمشهر را آباد خواهند کرد

شب را نخوابیدی تا دیگران راحت بخوابند



  حســن خدادی/ از بدو 
انقالب اســالمی و به خصوص پس 
از تســخیر النه جاسوسی به دست 
دانشجویان پیرو خط امام)ه( که به 
فاش شدن ماهیت سیاست خارجی 
آمریکا در قبال جمهوری اســالمی 
ایران انجامید تا زمان حال، تهدیدات 
مختلف، متنوع و گسترده ای از سوی 
آمریــکا علیه ایران وجود داشــته و 
خواهد داشت. با وجود تنوع گسترده 
این تهدیــدات و تحریم ها و درجه 
شــدت و ضعف آنهــا در برهه های 
مختلف، اما یک واقعیت انکارناپذیر 
وجود دارد و آن هدف اصلی آنها برای 
تغییر نظام سیاسی است و روش های 
به کار گرفته شــده بنا به مقتضیات 

زمانی تغییر یافته است.
اکنون و در شرایط فعلی موضوع 
خروج آمریکا از برجام مطرح است و 
رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا 
شــعار تغییر نظام سیاسی در ایران 
را مطــرح می کنند. موضوعی که به 
ذهن متبادر می شود مؤلفه های قدرت 
ملی ایــران در مقابل این تهدیدات 
اســت. در واقع، هدف اصلی آمریکا، 
چه تغییر نظام سیاســی ایران و چه 
فروپاشی تمامیت ارضی ایران باشد، 
نیازمند پاســخی درخور اســت که 
باید آن را در مؤلفه های قدرت ملی 

جست وجو کرد.
خامنه ای)مدظله العالی(  امــام 
به تازگی در مراسم دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه امام حسین)ع( به 
این مؤلفه ها اشاره کردند و فرمودند: 
»اساســاً حیات یک ملّت و بالندگی 
یک ملّت، وابســته به این است که 
مؤلّفه های قدرت و عناصر قدرت را در 
خود تقویت کند و آنها را در جای الزم 
و بهنگام، مورد بهره برداری و استفاده 
قرار بدهد.«)13۹7/۴/۹( بهره برداری 
بموقع مورد اشاره ایشان در درجه اول 
نیازمند شــناخت این مؤلفه هاست. 
اینکه جمهوری اسالمی ایران در برابر 
هرگونــه تهدید نظامی یا اقتصادی، 
از چه تــوان، ظرفیت و قدرتی برای 
پاســخگویی برخوردار است و سطح 
پاسخگویی در چه حدی خواهد بود، 
موضوعاتی است که در ادامه بررسی 
می شوند. برای بررسی این مؤلفه ها، 
بهترین روش تقسیم بندی بر اساس 
اقدام آمریکاســت. مسئله این  نوع 
اســت که ترامپ در نهایت مجبور 
بــه اتخاذ یکــی از دو روش؛ »اقدام 
نظامی« یا »تحریم اقتصادی« علیه 
جمهوری اسالمی ایرانی خواهد شد 
و اقدامــی خارج از ایــن دو گزینه 
وجود ندارد. در پاســخ به هر یک از 
این دو روش احتمالی است که باید 
قدرت و مؤلفه های اصلی در ایران را 

بررسی کرد.

مؤلفه های قدرت ملی 
در مقابل تهدید نظامی

با اینکه بسیاری از کارشناسان 
نظامی و سیاسی و حتی دولتمردان 
آمریــکا نیز این گزینــه را ناممکن 
می دانند و در سخنان و بیانیه های شان 
نیز نشانه ای از چنین تهدیدی وجود 
ندارد؛ اما عقل سلیم حکم می کند با 
در نظر گرفتن احتیاط های الزم در 
این زمینه، مؤلفه های قدرت ملی و 
نظامی را برای هرگونه تهدید نظامی 
مورد بررسی قرار داد. بهترین پاسخ 
در مؤلفه هــای قــدرت ملی در این 
زمینه و در واقــع اصلی ترین مؤلفه 
قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران، 
استقالل نظامی و وابسته نبودن به 
قدرت های بیرونی است؛ شاخصه ای 
که موجب شــده کشــور طی چهار 
دهه اخیر روی پای خود بایســتد و 
از توان الزم برای بازدارندگی با تکیه 
بر پشتوانه های داخلی بهره مند شود. 
در این زمینه رهبــر معظم انقالب 
می فرمایند: »معنای اقتدار ملّی این 
نیست که انسان پول های کشور را به 
یک کشور بیگانه بدهد و سالح های 
مدرن او را بخــرد و در انبار ذخیره 
کند که خودش حّتی قادر نباشــد 
به درستی از آنها استفاده بکند؛ این 
حماقت اســت، این اقتدار نیســت. 
اقتدار ملّی این نیست که یک کشوری 
از آن طرف دنیا بیاید برای حمایت از 
یک حکومتی و یک دولتی، در آنجا 
پایگاه بزند و حضور پیدا کند و خون 
ملّت را بمکد و هر غلطی می خواهد 

در آن کشــور بکند برای اینکه این 
خاندان منحوس را مثاًل در کشــور 
حفظ کند؛ اینها اقتدار نیست، اینها 
ذلّت اســت. اقتدار این است که یک 
ملّتی از درون بجوشد؛ هم علم را، هم 
نظامی گری را، هم سازندگی را، هم 
پیشــرفت را، هم عّزت بین المللی را 
برای خود کسب کند. اینها مؤلّفه های 
اقتدار ملّت ایران اســت؛ این را شما 
امــروز دارید، خوبــش را هم دارید، 
ظرف پُرش را هــم دارید به توفیق 
الهی؛ باید از این عناصر قدرت، بجا و 
بهنگام استفاده بشود.«)13۹7/۴/۹(

توانمندی های نظامی ایران در 
حوزه زمینی، هوایی و دریایی از بدو 
انقالب اسالمی به جهان ثابت شده 
است. هشت ســال جنگ تحمیلی، 
تجزیه طلبانه،  کنترل شــورش های 
شکســت کودتای نظامــی و حمله 
مستقیم آمریکا در طبس، مقابله با 
تروریسم و انواع دولتی و غیردولتی 
آن، شکست جریان های تکفیری و 
تروریستی در منطقه، توانمندی های 
نظامی در نقــاط مختلف منطقه ای 
و... واقعیت هایی هســتند که توان 
نظامی ایران را بــرای طرف مقابل 
اثبات کرده است و آنچه سبب چنین 
ثمــره و قدرتی در بعد نظامی ایران 
شده است نه تنها استقالل نظامی، 
بلکه توانمنــدی و کیفیت مدیریت 
انقالبی در عرصه نیروهای مســلح 
از یک ســو و دستیابی به تسلیحات 
نظامی در حوزه موشکی و دریایی بر 
از سوی  اساس ظرفیت های داخلی 
دیگر اســت؛ مؤلفه های مهمی که 
بازدارندگی را برای جمهوری اسالمی 
در مقابل هرگونه تهدید نظامی فراهم 

آورده است.
بــرای نمونه پیشــرفت ایران 
در زمینــه ســاخت و تولیــد انواع 

موشــک های بالســتیک، دوربــرد 
زمین به زمین، زمین به هوا و انواع 
موشــک های دریایی مانند موشک 
ماهواره بر ســفیر، شــهاب، سجیل، 
موشک کروز، به  قدری شگفت انگیز 
بــوده که ایــران را در ردیف معدود 
فناوری ساخت  دارنده  کشــورهاي 
موشک های فوق دقیق سطح به سطح 
قرار داده اســت، همچنین ساخت 
انواع »رادار« با بُرد بیش از یک هزار 
کیلومتر و پرتاب چندین »ماهواره« 
با سرنشین و بدون سرنشین به فضا 
از جمله اقداماتی است که کسب رتبه 
هفتم جهان در سامانه کامل پرتاب 
ماهواره و رتبــه دوازدهم جهان در 
طراحی و ســاخت ماهواره را برای 
یازدهمین عضو باشگاه فضایی جهان، 
یعنی ایران به ارمغان آورده اســت. 

همه  این دستاوردها بدون وابستگی 
به خارج و با تکیه  بر مدیریت انقالبی 

و دانش بومی محقق شده است.
ســاخت زیردریایی، ساخت و 
تعمیر انــواع ناو و ناوچه، ســاخت 
هاورکرافت)قایق هــای دوزیســت( 
ساخت انواع قایق های تندرو و قایق 
پرنده، ساخت و تعمیر انواع زره پوش 
و تانــک و خودکفایي در ســاخت 
انواع تجهیزات و ســالح های سبک، 
نیمه سنگین و ســنگین مانند انواع 
خمپاره انداز و توپ های مدرن، انواع 
سامانه ها و ســالح های پدافند ضد 
هوایی و مهمات ســبک و سنگین 
و توسعه صنایع مخابراتي و ساخت 
انواع بی سیم و تقویت و توسعه صنایع 
اپتیک و ســاخت انواع دوربین های 
معمولی و دید در شب و صدور برخي 
از این محصوالت به 3۲ کشور جهان 
از دیگر دستاوردهاي صنایع نظامي به 
شمار می آیند. مجموع دستاوردهای 
نظامــی ازجمله مواردی هســتند 
که پیش از انقالب اســالمی، تولید 
بیشــتر آنها در کشور سابقه  نداشته 
و مهم تر اینکه بخش چشمگیری از 
آنها، صرفاً در انحصار تعداد معدودی 
از کشورهای پیشــرفته جهان قرار 

داشته است. 
این توان نظامی و قدرت سخت 
و مؤلفه هــای مرتبط با آن را اگر به 
قدرت نرم جمهوری اســالمی ایران 
و تکیه آن بر پشتوانه مردمی اضافه 
کنیــم به این نتیجه می رســیم که 
به کارگیــری هرگونه تهدید نظامی 
علیه جمهوری اســالمی ایران تنها 
در صورتی ممکن اســت که قدرت 
تصمیم گیری در اختیار یک فرد ابله 
و نادان باشد که در قرن بیست ویکم 
حتی جنگ طلب ترین استعمارگران 
نیــز از چنیــن تصمیماتــی دوری 

می کنند.

مؤلفه های قدرت ملی
 در مقابل تحریم های اقتصادی

واقعیت این اســت که در کنار 
ناامیدی از هرگونــه تحرک نظامی 
علیه جمهوری اسالمی ایران، موضوع 
تحریم های اقتصــادی به منزله در 
دسترس ترین تهدید، همیشه مورد 
نظر دولتمردان آمریکا بوده است و 
این تحریم ها از بدو انقالب اسالمی 
با جمهوری اســالمی ایران عجین 
بوده است، به طوری که شاید بتوان 
تا حدودی تحریم را همزاد جمهوری 
اسالمی ایران دانست و بخش زیادی 
از توانمندی هــای امــروز را مدیون 
همین تحریم هــای یکجانبه آمریکا 
دانســت. اما در اوضاع فعلی افزون 
بــر ماهیت تحریم هــای اقتصادی، 
فشارهای روانی ناشــی از تبلیغات 
گسترده خارجی از یک سو و برخی 
تبلیغات مسموم داخلی در کنار سوء 
مدیریت ها از سوی دیگر تا حدودی 
توانسته است سبب برخی بی ثباتی ها 
در اقتصاد ایران به خصوص در حوزه 
ارزی و دیگر کاالهای غیرمولد، مانند 
سکه، مسکن و زمین شود؛ موضوعی 
که در حال سرایت به دیگر کاالهای 

اساسی در جامعه است.
آنچه در متن ایــن اقدامات و 
تبلیغات گسترده مورد هدف است، 
از یک سو فراگیر شدن ناامیدی در 
جامعه اســت و از سوی دیگر ایجاد 
شکاف اجتماعی و سیاسی است. رهبر 
معظم انقالب در این باره می فرمایند: 

»امروز برنامه  دشمن، بعد از مأیوس 
شــدن از همه  کارهای دیگر، ایجاد 
شکاف بین نظام جمهوری اسالمی و 
ملّت عزیز ایران است.«)13۹7/۴/۹( 
در پی تحریم ها و فشارهای اقتصادی، 
ایجاد شــکاف نه تنهــا بین مردم و 
نظام سیاســی، بلکه بین مسئوالن 
و نهادهای حکومتی از اهداف اصلی 
دشــمن اســت. اما محور بحث این 
نوشتار تنها پرداختن به این تحریم ها 
و اثراتی که تا حدودی سایه آن را بر 
اقتصاد ایران می توان احساس کرد، 
نیست؛ بلکه پاســخ به این پرسش 
اساســی اســت کــه در مقابل این 
حجم از فضاســازی ها و تحریم های 
گســترده، جمهوری اسالمی ایران 
از چه مؤلفه هایی برای مقابله با آنها 

برخوردار است؟
قدرت  مؤلفه های  و  شاخصه ها 
ملی در مقابل تحریم های اقتصادی 
به چند صورت قابل بررســی است. 
رویکرد تاریخی به عبور از تحریم ها 
در چند دهه اخیر، جغرافیای سیاسی 
ایران، روش های دور زدن تحریم ها 
در ســال های اخیر و از همه مهم تر 
وابستگی بازارهای جهانی به ذخایر 
ایــران موضوعاتــی کلیدی  انرژی 
هستند که در تبیین مؤلفه های قدرت 

ملی در این حوزه تأثیرگذارند.
از نظر تاریخی وجود تحریم های 
دامنه دار، گســترده و متنوع از بدو 
انقالب اســالمی سبب شده است تا 
جمهوری اسالمی ایران پادزهر مقابله 
با این تهدیدات را تولید کند و همواره 
توانسته اســت با ابزارهای مختلف 
تحریم ها را ناکارآمــد کند که این 
اقدام شــامل سازوکار های مختلفی 
است که تا این زمان نتایج مثبتی به 
همراه داشــته است. افزون بر اثبات 
این مؤلفه هــای تاریخی، جغرافیای 

سیاسی که جمهوری اسالمی ایران 
در آن قــرار گرفته اســت تا حدود 
زیادی کشور را از تحریم های گسترده 
بین المللی مصون داشــته اســت. 
ســرزمینی که به اصطالح هارتلند 
جهانی اســت به راحتی در انزوای 
بین المللی قرار نمی گیرد. در واقع، 
نمی توان قلب جهان را از کار انداخت، 
ولی جهــان تداوم حیات داشــته 
باشد. دسترسی شمالی و جنوبی به 
دریا از یک ســو و مرزهای گسترده 
کوهستانی و ناهموار از سوی دیگر 
دسترســی جمهوری اسالمی ایران 
به مرزهای بیرونی را تسهیل کرده 
اســت و البته، در کنار این وضعیت 
جغرافیایی، نفوذ معنوی و سیاسی 
در کشــورهای پیرامونــی و ائتالف 
منطقه ای سبب شده است ایران به 

راحتی بتواند در برابر این تهدیدات 
و تحریم ها مقابله کند.

ذخایر انرژی ایران به خصوص 
در دو حوزه نفتــی و گازی از دیگر 
مؤلفه های قدرت ملی است که حذف 
آنها بارها در دستور کار آمریکا قرار 
گرفته اســت، ولی هیچ گاه موفقیت 
کاملی را نصیب آنها نکرده اســت. 
با وجود بلوف های کشورهای مزدور 
برای جبران نفت ایران، اما این امر در 
طول تاریخ تحریم های نفتی، هیچ گاه 
به صورت صد درصدی محقق نشده 
اســت و جمهوری اســالمی ایران 
همواره از مبادی رسمی و غیررسمی 
نیاز کشــور به فروش نفت را محقق 
کرده اســت. این انرژی و اثرگذاری 
آن زمانی اهمیت مضاعف می یابد که 
نیاز انرژی اروپا به خصوص در مقابل 
تهدیدات روس ها را نیز به آن اضافه 
کنیم. در حالی که اتحادیه اروپا در 
مقابل تحریم گازی روسیه به صورت 
جدی آسیب پذیری خود را نشان داده 
اســت، نمی تواند ذخایر انرژی ایران 
بــرای رفع محدودیت های انرژی در 

این قاره را نادیده بگیرد.
موضوع مهم دیگری که مؤلفه 
قــدرت ملی در مقابلــه تحریم های 
اقتصادی است از یک سو بازار ایران 
برای اروپا و چین اســت و از سوی 
برای  داخلی  توانمندی هــای  دیگر 
پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم 
است. واقعیت این است که هم چین 
و هــم اتحادیه اروپا نــه تنها برای 
رونق اقتصادی به طور جدی به بازار 
اقتصادی ایران نیازمندند؛ بلکه برای 
مقابله با تعرفه های ســنگین آمریکا 
نیز به دنبــال پیدا کردن روزنه های 
جدید اقتصادی هســتند که یکی از 
این راه ها بازار اقتصادی ایران است که 
دریغ کردن از آن تا حدودی سخت 

و دشوار است.
همچنین، ظرفیت های عظیمی 
در حوزه صنعت کشاورزی، دامداری 
و دیگر صنایع در داخل ایجاد شــده 
است که با مدیریت انقالبی می توان 
از آنها برای مقابله با تحریم کاالهای 
اساســی در ایران بهره برداری کرد. 
در واقع زیرســاخت های ایجاد شده 
در این چهار دهه توانسته است یک 
ریل گذاری اقتصادی و توسعه بخش 
در کشــور ایجاد کند که بهره گیری 
از این ظرفیت ها، راه گشای مناسبی 
اســت که در مقابل واردات بی رویه 
می تواند پاســخگوی مطالبات مردم 

باشد.

نکته پایانی
نتیجه اینکه؛ جمهوری اسالمی 
ایران با وجود اثرپذیری روانی ناشی از 
تحریم های اقتصادی، توان و ظرفیت 
الزم بر مبنای مؤلفه های قدرت ملی 
برای هرگونه پاسخگویی به تهدیدات 
نظامــی و تحریم هــای اقتصادی را 
دارد. امــا با وجود مؤلفه های مذکور 
اقتصادی و نظامی چند نکته کلیدی 
وجود دارد که بدون آنها، مؤلفه های 
قدرت ملی غیر قابل استفاده خواهند 

بود.
این نکات کلیدی افزون بر »صبر« 
و »تقوا« شــامل »اعتمادبه نفس« و 
»اعتماد به مردمی« است که در ۴۰ 
سال گذشته با تمام وجود در مقابل 
این تهدیدات و تحریم ها ایستادگی 
کردند. مسئوالن، مدیران و کارگزاران 
نظام سیاسی با وجود زحمات فراوان 
باید بذر امید و خودباوری و مقاومت 
را نه فقط با حرف و شعار، بلکه با نوع 
رفتار، عملکرد و حتی سبک زندگی 

در جامعه بگسترانند. 
شاه کلید این نوع رفتار و عملکرد 
را می تــوان در بیانــات رهبر فرزانه 
انقالب جســت وجو کــرد، آنجا که 
می فرمایند: »مسئوالن مراقب باشند 
از سهل انگاری، تنبلی، اشرافی گری، 
تکبر نســبت به مــردم، و تکیه به 
جایگاه چند روزه  ریاســتی اجتناب 
کنند.«)13۹7/۴/۹( اگر این راهبرد 
از سوی همه مســئوالن و مدیران، 
مؤلفه های  به کارگیری  اجرایی شود 
قدرت ملی در ســطوح سخت و نرم 
راحت تر خواهــد بود و مهم تر از آن 
جمهوری اســالمی ایــران همانند 
دهه های گذشــته می تواند از قدرت 
ملی برآمده از تــوان ملت و حضور 

همیشگی آنها بهره مند شود.

.www.sobhesadeghweeklyتحلیل هفته دوشنبه 18 تیر 139۷   سال هجدهم     شماره 855   i r

 محمدرضــا فرهادی/  
»نفوذ منطقه ای ایــران« همواره 
یکی از مواردی اســت که اولویت 
اصلی سیاست خارجی آمریکا بر 
روی آن تمرکــز دارد. طرح مهار 
ایران  برای نخستین بار در نشست 
ارشد رژیم  مشترک بین مقامات 
صهیونیســتی و دولت ترامپ در 
آغاز تابســتان گذشته شروع  شد. 
ترامــپ در آغاز مــاه می در یک 
سخنرانی مشــروح و سازماندهی 
شــده، اعالم کرد دیگر پایبندی 
ایران به برجام را تأیید نمی کند. دو 
هفته بعد مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا در فهرستی  دوازده گانه از 
ایران خواســت حمایت خود را از 
حزب اهلل لبنان و تهدید علیه رژیم 
صهیونیســتی متوقــف کند. وی 
 همچنین متذکر شد، تحریم های 
جدید تحمیل شــده علیه ایران 
می تواند زمینه فروپاشــی اقتصاد 

ایران را  فراهم کند.  
نقشه ها و برنامه ها برای مهار 

ایران عبارتند از؛
1ـ حداکثر فشار بر ایران در 
مناطق تحت نفوذ: فشــار اصلی 
علیه ایران در مکان هایی است که 
غربی ها از آن به »هالل شــیعه« 
یاد  می کنند. هاللی که حســنی 
مبارک و پادشــاه وقــت اردن با 
مطرح کــردن آن به دنبال مقابله 
با آن از طریق مردم ســنی بودند. 
البتــه طی ســال های اخیر ایران 
توانســته نفوذ خود را در مناطق 
گوناگون این هالل شیعی به زعم 
آنها افزایش دهــد و این افزایش 
نفوذ به فشــارهای وارده بر ایران 

منجر خواهد شد.
غربی ها بــرای مقابله با نفوذ 
ایــران در منطقه هالل شــیعی 
حمالت سخت نظامی علیه جبهه 
مقاومت طی ماه های گذشته انجام 
داده اند تا شاید بتوانند به دستاورد 

خاصی در این زمینه برسند. 
۲ـ دومیــن راه مهــار نفوذ 
ایران، گســترش نفوذ آمریکا در 
منطقه از طریق حضور مســتقیم 
و ایجاد پایگاه های نظامی اســت. 
برای نمونه، آمریکا از خلع سالح 
پایــگاه التنف در جنوب شــرقی 
 سوریه اجتناب کرده و این منطقه 
را کریدور زمینی ایران برای ارتباط 
دمشق و بیروت  می داند. همچنین، 
آمریکایی ها بــر ایجاد یک پایگاه 
جدید با همکاری کردها در نزدیکی 
التنف در مرز  عراق تأکید کرده اند. 
ترامپ در تناقــض با عقاید قبلی  
خود اکنون خواهان حفظ حضور 
نیروهای  نظامی آمریکا در سوریه 

است. 
آمریکا  راه حل  ســومین   3ـ 
فشــار در ابعاد سیاسی برای مهار 
ایران اســت. بــرای نمونه، قطع 
ارتباط دولت مراکش با ایران. دولت 
مراکش به دلیــل واهی حمایت 
حزب اهلل از جبهه پولیسارو که برای 
دستیابی به استقالل در صحرای 
غربی با دولت مراکش درگیر  است، 

روابط خود را با  ایران قطع کرد. 
همچنین از یک ســو تمرکز 
رژیم صهیونیستی پس از لغو توافق 
هسته ای بر این امر استوار است که 
با همکاری برخی بازیگران )از نظر 
آنها روسیه به دلیل ائتالف با ایران 
گزینه مطلوبی است( زمینه خروج 

ایران را در سوریه فراهم کند.
از ســوی دیگر رســانه های 
غربی از تشــکیل کمیته مشترک 
آمریکایــی ـ صهیونیســتی برای 
افزایش فشار از داخل بر جمهوری 
اســالمی خبــر داده و گفته انــد 
مقامات بلندپایه امنیتی از آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در همین زمینه 
دیدار داشته اند. شبکه ده تلویزیون 
رژیم صهیونیســتی به نقل از یک 
مقام صهیونیستی می گوید، هدف 
از تشکیل این کمیته بهره برداری از 
فشارهای داخلی در این کشور برای 
واداشــتن ایران به تغییر رفتارش 
است. گزارش های تازه حاکی از آن 
است که واشنگتن و تل آویو از ضد 
انقالب خارج نشین ناامید شده و به 
این نتیجه رســیده اند که بهترین 
راهبرد، ایجاد نارضایتی در داخل 
ایران اســت. آن گونــه که در این 
گزارش ها  آمده اســت، ویدئوهای 
اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی، خطاب به مردم 
ایــران و توئیت های مایک پمپئو، 
وزیر خارجــه آمریکا درباره وضع 
اقتصادی در ایران را نیز در همین 

زمینه باید دید.

نقشه »ترامپ و نتانیاهو« 
ســیدعباس عراقچی، معاون سیاســی وزیر امور خارجه با بیان اینکه؛ »تحریم ها و برجام در کنار هم نمی نشینند«، اظهار داشت: »ایرانی ها می گویند خروج 
آمریکا از برجام فقط بازی پلیس بد و پلیس خوب است و در این میان، نقش پلیس خوب را اروپا بازی می کند. آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای کامل و تمام عیار 

برجام است. برای ما اهمیتی ندارد که اروپا چگونه قصد دارد برجام را حفظ کند و تحریم های آمریکا را دور بزند.«

 برجام وتحریم 
جمع نمی شوند

نیم نگاه

 شعبان بی مخ ها نمی میرند!

اگر مرداد ماه ســال 133۲ کســی به مردم کوچه و خیابان می گفت که 
مأموری از ســازمان ســیا با طرح کودتایی با نام »عملیات آژاکس« و چمدانی 
دالر به ایران آمده و اراذل و اوباش تهران را به ســرکردگی شــعبان بی مخ و 
اشــرف چهارچشم به خدمت گرفته اســت تا دولت مصدق را سرنگون کند، 
چقدر حرف او جدی گرفته می شــد؟ ۲8 مرداد ایــن اتفاق رخ داد و همه به 
چشم خود نتیجه را دیدند، هرچند کسی نمی دانست چگونه، با کدام سازوکار 
و هماهنگی و طراحی و پول چه کسی کودتا شد. با وجود گذشت 65 سال از 
آن واقعه تاریخی، به اعتراف خود آمریکایی ها هنوز هم بخش بسیاری از اسناد 
آن ماجرا از طبقه بندی خارج نشده و در دسترس عموم نیست. این یعنی، هنوز 
اطالعات ما درباره آن تابســتان داغ و پرماجرا، ناقص اســت. به طور طبیعی و 
منطقی آنچه منتشر نمی شود، از اهمیت خاصی برخوردار است و شاید برخی 

از ابعاد ماجرا هرگز فاش نشود.
برای درک پیچیدگی جهان امروز نسبت به سال 133۲ مقایسه، ابزار خوبی 
است. برای نمونه مقایسه وضعیت و ابزارهای ارتباطی و اطالع رسانی؛ میزان تغییرات 
و پیشرفت در این زمینه چنان عجیب و غریب و شتابان بوده است که به طور فرضی 
اگر ناگهان فردی از ســال 133۲ به امروز منتقل شود، با دنیایی مواجه می شود 
که گویا از خواب اصحاب کهف برخاسته است! روش ها، ابزارها و طرح های توطئه 
نیز به همین نسبت در این دوره، تغییر کرده اند و هوشمندتر و پیچیده تر شده اند. 
بازار سکه و ارز به هم می ریزد و عده ای در بازار مغازه های خود را می بندند 
و عده ای را هم مجبور به بســتن می کنند و تجمعی اعتراضی شــکل می گیرد و 
ناگهان شــعاری به گوش می رسد که مدت هاست هدف و راهبرد آمریکا و رژیم 
صهیونیستی بوده است؛ »سوریه را رها کن/ فکری به حال ما کن«! یا در خرمشهر 
مشــکل آب شرب پیش می آید، تجمعی اعتراضی شکل می گیرد و خبر می رسد 
به طور مسلحانه به مأموران نیروی انتظامی شلیک شده است و عجیب تر اینکه 
خبر این حمله در فضای مجازی به صورت معکوس بازتاب می یابد، این گونه که 
نیروی انتظامی به ســوی معترضان آتش گشوده است! در همین حیص و بیص 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم پیام می دهد که ما با مردم ایران نه تنها دشمن 
نیســتیم؛ بلکه دوســت آنهاییم و حاضریم تجربه و دانش خود در زمینه مشکل 

کم آبی را در اختیارشان بگذاریم!
روزنامه صهیونیستی جروزالم پست از ائتالف پنهان آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و عربستان سعودی برای ضربه زدن به ایران و با هدف براندازی جمهوری اسالمی 
می گوید و تأکید می کند: »تمام اضالع باید به عنوان بخشــی از یک اســتراتژی 
منسجم همکاری کنند. اسرائیل می تواند مخفیانه به تسهیل براندازی کمک کند، 
عربستان می تواند کمک مالی کند و آمریکا هم در جبهه های مختلف پشتیبانی 
کند. براندازی ایران مثل آب خوردن نیست، سپاه و بسیج بسیار قوی هستند، اما 
حتی اگر تغییر رژیم هم ناکام بماند، بهتر است ایرانیان در میان خود جنگ کنند... 

من نمی توانم به جزئیات اشاره کنم و برنامه ها مخفی خواهد بود.«
هدف، ســازوکار کلی و ابزار دشمن تا حد زیادی مشخص است. طرح های 
سیا و موساد بدون شعبان بی مخ ها و اشرف چهارچشم های عصر جدید، به جایی 
نخواهد رسید. آنها فقط افراد میدانی و آشوبگر نیستند و به دلیل پیچیدگی طراحی 
دشمن، در حوزه ها و کسوت های مختلفی ـ از رسانه و دانشگاه و سیاست گرفته 
تا اقتصاد و فرهنگ و هنر و...  ـ  مشــغول انجام مأموریت خود هستند. شناختن 

آنها کار دشواری نیست. 

نگاه

 نوبت پاسخگویی است!

در تحلیل ها و رفتارهای مربوط به سیاســت داخلی و خارجی، ســال ۹۲ که 
بــا آغاز کار دولت دکتر روحانی تقارن یافت، یک نقطه عطف قلمداد می شــود. در 
آن هنگام تحلیل های نخبگان اصالح طلب و منسوبان به دولت بر مبنای اقتضائات 
و ســاخت نظام بین الملل بود. گفته می شد که ساختار حاکم بر نظام بین الملل به 
گونه ای است که نمی توان ساز ناکوک زد و با آن از در مخالفت وارد شد. آن روزها 
نظریات واقع گرایی و قدرت محوری اندیشــمندانی چون ادوارد کار، مورگنتا و کنت 
والتز و افرادی از این دســت تشریح می شــد. در ایران نیز متأثر از این فضا چنین 
بیان می شد که آمریکا کدخدای جهان است و باید گفت وگو با رعیت را رها کرد و 
به سراغ گفت وگو با کدخدا رفت. می گفتند باید به سمت مذاکره با آمریکا برویم تا 
تحریم ها برطرف شــود؛ چرا که مشکالت ما به این دلیل است که با غرب و آمریکا 

از در مخاصمه وارد شده ایم.
به هر ترتیب، با این ذهنیتی که در نخبگان اصالح طلب کشور ایجاد شده و به 
تبع آن به بخش اجتماعی جامعه سرایت کرده بود و همه اینها به تقاضا و مطالبه از 
نظام تبدیل شده بود، رهبر معظم انقالب با ذکر عبارت نرمش قهرمانانه اجازه مذاکره 
با آمریکا را نیز به تیم مذاکره کننده دادند و فصل جدیدی در فرآیند مذاکرات هسته ای 
کشور گشوده شد. اما مذاکرات با فراز و نشیب فراوان به توافقی به نام برجام رسید 
و آخراالمر رئیس جمهور آمریکا با خروج از این توافق و اعالم مواضع سختگیرانه و 

شدید علیه ایران، فضای جدیدی را در این زمینه پدید آورد.
در چنین وضعیتی اما این بار جامعه شناسان سیاسی اصالح طلب با تحلیل های 
جامعه شناختی وارد ماجرا شدند و با رویکردی جدید علت پدید آمدن مشکالت را 
متوجه حاکمیت و تصمیمات سیاسی نظام دانستند. شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد 
ملت، جالئی پور و آرمین به صراحت مسبب چنین اوضاعی را نظام اسالمی معرفی 
کردند و ریشه مشکالت پیش آمده را به حوزه ساخت قدرت در نظام سیاسی ایران 
نســبت دادند؛ آنها این بار چاره کار را گفت وگوهای ملی، انتخابات آزاد، آزادی های 

سیاسی، رفع حصر و موضوعاتی از این دست معرفی کردند.
صرف نظر از اینکه تحلیل ها و خوانش های سیاســی جامعه شناســان سیاسی 
اصالح طلب درباره وضعیت کنونی کشور تا چه اندازه واجد اعتبار است، اما نکته مهم 
آن است که چرا در یک دوران، متخصصان روابط بین الملل با تحلیل هایی منطبق بر 
نظم قدرت محوِر حاکم بر جهان، چاره حل مسائل را در مذاکره با آمریکا می بینند و 
حاال پس از وضعیت مبهم برجام، نظام را به اتخاذ تصمیمات دشوار در عرصه داخلی 
توصیه می کنند! به نظر می رسد کار چهره های روابط بین الملل به اتمام نرسیده است؛ 
آنها باید بیایند و توضیح دهند که چرا تحلیل های شان از وضع جهان و منافع ملی 
و اینکه مذاکره و توافق حالل مشکالت است، صحیح از آب در نیامد؟ باید توضیح 
دهند بر اساس کدام منطق روابط بین الملل به طرف مقابل اعتماد صورت گرفت؟ 
مگر نمی گفتند نظم حاکم بر روابط بین الملل آنارشیک و قدرت گرایانه است، پس 
چرا برجام به دلیل اینکه ضمانت اجرا نداشت و به قول کری اعتماد شده بود، مورد 
اعتراض واقع نشــد؟ سؤال جدی و اساســی مهم ما از روابط بین الملل شناس های 
اصالح طلب آن اســت که چگونه خوانش شــما از روابط بین الملل از سنخ مکتب 
رئالیسم در سیاست خارجی است، اما در حوزه اقدام و رفتار کاماًل بر اساس مکتب 

ایدآلیسم موضع می گیرید و با خوش بینی به طرف بدعهد غربی اعتماد می کنید؟
واقعیت آن اســت که جامعه ایران در طول تاریخ از جماعت غرب گرایی که با 
تحلیل هاِی خود کم بینانه در ســطح نظام بین الملل و تفسیرهایی حزبی و جناحی 
به دور از منافع ملی در عرصه داخل فضای کشــور را تحت تأثیر قرار می دادند، کم 
ضربه نخورده است. اما حاال وقت تجربه اندوختن و عبرت آموزی از گذشته و منطبق 

ساختن مسائل و مقدرات کشور بر مدار عقالنیت، تدبیر و اقتدار است.

پرتو

بازنگاه صبح صادق به مؤلفه های قدرت ملی در مقابله با تهدیدات آمریکا در پرتو بیانات حکیمانه رهبر معظم انقالب در دانشگاه امام حسین)ع( 

 پادزهر مقابله با تهدیدات را تولید کرده ایم

 توان نظامی و قدرت سخت 
را  آن  با  مرتبــط  مؤلفه های  و 
اگــر به قدرت نــرم جمهوری 
بر  آن  تکیه  و  ایران  اســالمی 
پشــتوانه مردمی اضافه کنیم 
به این نتیجه می رســیم که به 
کارگیری هرگونه تهدید نظامی 
علیه جمهوری اســالمی ایران 
تنها در صورتی ممکن است که 
اختیار  در  تصمیم گیری  قدرت 
یک فــرد ابله و نادان باشــد 
که در قرن بیســت ویکم حتی 
استعمارگران  جنگ طلب ترین 
نیز از چنین تصمیمات ویرانگری 

برای خود دوری می کنند

محمد صرفی
روزنامه نگار

عزیز غضنفری
کارشناس سیاسی

وجود  تاریخــی  نظــر  از 
گسترده  دامنه دار،  تحریم های 
انقالب اسالمی  بدو  از  و متنوع 
سبب شده اســت تا جمهوری 
با  مقابله  پادزهر  ایران  اسالمی 
این تهدیــدات را تولید کند و 
همواره توانسته است با ابزارهای 
مختلف تحریم ها را ناکارآمد کند 
که تا این زمان نتایج مثبتی به 
همراه داشته است. افزون بر این 
جغرافیای  تاریخی،  مؤلفه های 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران 
تا حــدود زیادی کشــور را از 
بین المللی  تحریم های گسترده 

مصون داشته است



 رضا اشرفی/ پیمان آتالنتیک 
شمالی)ناتو( در سال 1۹۴۹ با محوریت 
مقابله با اتحاد جماهیر شــوروی سابق 
و خطر کمونیســم با حضــور آمریکا 
و کشــورهای اروپایی تشــکیل شد. 
محوری تریــن اصل ناتو ماده پنجم آن 
است که بر اساس آن هر تهدیدی علیه 
اعضا برابر با فعال شدن این پیمان در 
حمایت از آن اســت. گمان می رفت با 
فروپاشــی بلوک شرق و پیمان ورشو، 
فلســفه وجودی خود را از دست داده 
و به تاریخ سپرده شود؛ اما رویدادها و 
حوادث دهه ۹۰ قرن بیستم خالف این 
تصورات را نشان داد؛ زیرا نه تنها پرونده 
ناتو بسته نشد، بلکه شاهد گسترش ناتو 
در بعد »جغرافیایــی« و »کارکردی« 
هستیم، به نحوی که در دهه اخیر ناتو 
توانسته است حوزه فعالیت خود را به 
کشورهای اروپای شرقی، منطقه قفقاز 
و آســیای مرکزی گسترش دهد و هم 
اکنون نیز این سازمان به دنبال گسترش 
حضور و نفوذ خود در مهم ترین منطقه، 

یعنی »خلیج فارس« است. 
راهبرد ناتو در ســال ۲۰۰1 و با 
حادثه 11 ســپتامبر با دگرگونی قابل 
توجهــی همراه بود و آن آغاز عملیات 
ناتو خارج از مرزهای اروپا بود؛ رویکردی 
که اولین قربانی آن افغانستان و سپس 

لیبی بود. 
تحّول مفهــوم امنیت در ناتو در 
یک فرآیند دو مرحله ای صورت گرفته 
و مبنای تقســیم بندی ایــن برهه ها، 
نشست ها و عملیات های ناتو  است. برهه 
دوم از ۲۰۰1 تــا ۲۰1۲ قرار می گیرد 
که حمالت تروریســتی 11 سپتامبر، 
نقطه عطف حیات آن قلمداد می شود. 
نشست لیسبون ۲۰1۰ و تدوین مفهوم 
راهبردی نویــن ناتو برنامه جدید این 
پیمان برای دوره جدید عنوان می شد. 
در همین راســتا و در اولین گام، 
سیاست نزدیکی به دولت های اروپای 
شــرقی و گســترش ناتو به خارج از 
حوزه ســنتی اروپای غربی در نشست 
ژوئیــه 1۹۹۰ در لنــدن مطرح و در 
نوامبــر 1۹۹1 مورد تأیید واقع شــد. 
بر اســاس این، ناتو پــس از تحّول در 

راهبرد امنیتی خود، گســترش حوزه 
جغرافیایــی و تّحول از یک ســازمان 
منطقه ای به سازمانی جهانی را در نظر 
گرفت، تا الزام های ژئوپلیتیکی جدید را 
پاسخ گوید. تدوین راهبرد نوین ناتو در 
اجالس رم در 1۹۹1، به تبدیل ناتو از 
سازمانی نظامی ـ سیاسی به اتحادیه ای 

سیاسی ـ نظامی منجر شد. 
در سال 1۹۹۹ »مفهوم راهبردی 
جدید« در اجالس واشنگتن تصویب 
شد. افزون بر مسائل امنیتی، بازدارندگی 
و دفاع، مسائل جدیدی چون مدیریت 
بحران، مشورت در تأمین اهداف حیاتی 
و مشــارکت دیگر کشورها مورد اشاره 

قرار گرفت.
از  پــس   ،۲۰۰1 دســامبر  در 
سرنگونی رژیم مزبور و صدور قطعنامه 
1386 شــورای امنیت، اجازه استقرار 
نیــروی بین المللی کمــک به امنیت 
)ایساف(، که یک نیروی چندجانبه بود، 
برای کمک به ایجاد ثبات در کشور و 
ایجاد شــرایط حفظ صلح در داخل و 
اطراف کابل از سوی سازمان ملل داده 
شد. در ماه اوت ۲۰۰3، ناتو نیز مرکز 
فرماندهی و هماهنگی نیروهای ایساف  

را در درون سازمان خود برقرار کرد.
پیش بینی »دفاع هوشــمند« در 
اجالس شــیکاگو، گام اساسی دیگری 

در روند تحّول و وظایف ناتو بود. دفاع 
هوشــمند، طرحی مبتنــی بر مقابله 
فراگیر با تهدیــدات و افزایش قابلیت 
واکنشی و عملّیاتی با استفاده همزمان 
از قدرت نرم و قدرت ســخت اســت. 
در ســال ۲۰16، در اجــالس بلژیک 

بر تشــکیل نیروی واکنش ســریع به 
اســتعداد ۴5۰۰ نیرو رأی داده شد تا 
دور جدید تحــرکات جهانی ناتو آغاز 
شود؛ در حالی که حوزه فعالیت ناتو به 
حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سایبری، 
مواد مخدر، فرهنگی و هرآنچه ناتو آن 
را تهدیــد بداند، گســترش یافت. در 
این میان باید توجه داشــت، در حالی 
که آمریکا در دوران بوش بیشــترین 
همــکاری را با ناتو داشــت، در دوران 

اوبامــا این روند با ادعــای رویکرد به 
تعامل جهانی و مشارکت همگانی در 

صلح تقلیل قابل توجهی یافت. 
با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا 
تغییراتی در رفتار این کشور مشاهده 
شده است؛ چنانکه ترامپ در کنار اصرار 
به فروش تسلیحات به کشورهای عربی 
و تقویت رژیم صهیونیســتی هرگونه 
اقــدام نظامی در منطقه را مشــروط 
بــه پرداخت هزینه های آن از ســوی 
کشــورهای منطقه می داند. چنانکه او 
اعالم می کند اعضای اروپایی ناتو باید 
با اختصاص دو درصد از درآمد ناخالص 
ملی خود به بودجــه ناتو، هزینه های 

امنیت خود را بپردازند. 
در جدیدترین اقــدام آمریکا در 
قبال ناتو ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
نامه هایی به چند نفر از سران کشورهای 
عضــو ناتو فرســتاده و از آنها به دلیل 
بی توجهی به تعهدات شان برای پرداخت 
هزینه های نظامی و دفاعی مد نظر این 
ائتالف نظامی غربی انتقاد کرد. دونالد 
ترامپ این نامه را به سران کشورهایی 
از قبیل آلمان، بلژیــک، نروژ و کانادا 
فرستاده است. حال این پرسش مطرح 
می شود که دلیل ترامپ از ارسال این 
نامه ها چه بوده و این اقدام چه پیامی 

را مخابره می کند؟ 

رفتارهای ترامــپ همواره اصلی 
ثابت داشته و آن تقالی وی برای تحقق 
وعده های انتخاباتی اســت. ترامپ در 
زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری 
خود در ســال ۲۰16 و همچنین پس 
از حضور در کاخ سفید، بارها از اعضای 
ناتو بــه دلیل نپرداختــن هزینه های 
نظامی و دفاعی آن و »سوءاســتفاده« 
از آمریکا گله کــرده و چند باری هم 
ناتو را »ســازمانی منســوخ« خوانده 
اســت. ترامپ که ســعی دارد خود را 
تنها رئیس جمهــوری معرفی کند که 
توانسته اســت همه وعده های خود را 
محقق کند،  می کوشد با فشار بر اروپا 
آنها را به پرداخت هزینه های ناتو مجبور 
کند؛ اما زیر چتر این تحقق وعده ها یک 
نکته نهفته است و آن، ابعاد اقتصادی 

این طرح است. 
وضعیت درونی و بیرونی آمریکا 
نشان می دهد، این کشور با چالش های 
اقتصادی بسیاری مواجه است و عماًل 
توان پرداخت بســیاری از هزینه های 
خارجی را ندارد. بر اساس این، آمریکا 
به دنبال کاهــش هزینه های جهانی 
خود است که کاهش حضور این کشور 
در نهادهای جهانی بــرای نپرداختن 
حــق عضویت ها، تعطیل کردن برخی 
پایگاه های جهانــی، اعمال تعرفه های 
گمرکی بــرای واردات کاالهای دیگر 
کشــورها، تأکیــد بر لــزوم پرداخت 
هزینه های حضور نظامــی آمریکا در 
خاورمیانه از سوی کشورهای عربی به 
مبلــغ 7 هزار میلیارد دالر و در نهایت 
اصرار بر باال بردن هزینه های کشورهای 
اروپایی در تهیه بودجه ناتو را می توان 

در این چارچوب ارزیابی کرد.
 در این میان، یــک نکته را نیز 
باید در نظر داشــت و آن نوع واکنش 
کشــورهای اروپایی است. بی توجهی 
آنها به اجرای تعهدات شــان در قبال 
ناتو نشان می دهد، این کشورها دیگر 
اعتمادی به آمریکا به منزله یک ناجی 
نداشــته و هر یک به دنبال استقالل 
دفاعی یا حداقل همگرایی در ســطح 
اروپا هســتند؛ روندی که ادامه شکاف 
در دو سوی آتالنتیک را نشان می دهد.
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  قاســم غفوری/ حقوق 
بشر مسئله ای اســت که همواره 
ســازمان ها و نهادهای بین المللی 
مطــرح کرده و حتی با این عنوان 
مجوز لشکرکشی قدرت های نظامی 
جهان، از جمله ناتو به دیگر کشورها 
را صــادر می کنند. ایــن روند در 
حالی صــورت می گیــرد که در 
ادامه رویکردهای به اصطالح بشر 
دوســتانه، سازمان ملل اخباری را 
مبنی بر سفر دبیر کل این سازمان 
به میانمار منتشــر کرده و در آن 
آورده است، آنتونیو گوترش، دبیر 
کل سازمان ملل گفت، در بازدید 
از اردوگاه هــای متعدد متعلق به 
از  یک میلیــون روهینگیایی که 
گریخته اند،  میانمار  خشونت های 
جنایاتی »تصورناپذیر« دیده است. 
وی وضعیــت اقلیت مســلمانان 
میانمــار را »یــک کابوس حقوق 

بشری و انسانی« توصیف کرد. 
گوتــرش در ایــن بــاره در 
توئیتر نوشت: »در بازاِر کاکس در 
بنگالدش، ماجرا هایی تصورناپذیر از 
قتل و تجاوز جنسی را از پناهندگان 
روهینگیایــی کــه بــه تازگی از 
میانمار گریخته اند، شــنیدم. آنها 
خواهان عدالت و بازگشــت ایمن 
وی  هســتند.«  خانه های شان  به 
همچنین پیش از حضور در دیگر 
اردوگاه ها در جنوب بنگالدش در 
توئیتر نوشته بود: »روهینگیایی ها 
یکی از آسیب پذیرترین جوامع بر 
روی زمینند که با تبعیض روبه رو 
هستند.« این مواضع از سوی آقای 
دبیر کل در حالی مطرح می شود 
که چند نکته قابل توجه اســت؛ 
نخســت آنکه، بحران مســلمانان 
میانمار سال هاست که در جریان 
است و تاکنون سازمان ملل اقدامی 
برای پایان درد و رنج آنها صورت 
نداده و صرفاً به ابزار تأسف بسنده 
کرده است؛ این در حالی است که 
برای دولتمردان  تاکنون مجازاتی 
میانمار نیز که دست شان به خون 
روهینگیایی ها آغشته است، در نظر 

نگرفته است.
دوم آنکــه، مشــابه وضعیت 
اعالم شــده برای میانمــار را در 
کشورهایی، مانند یمن و فلسطین 
نیز می توان مشــاهده کــرد. در 
فلسطین اشغالی بیش از هفت دهه 
است که اشغالگران فلسطینیان را 
آواره کرده اند؛ در حالی که سازمان 
ملل با وجود صدور قطعنامه هایی، 
ماننــد 338 و ۲۴۲ تاکنون هیچ 
اقدامــی برای بازگشــت آوارگان 
صورت  وطن شان  به  فلســطینی 
نداده  و حتی ســخن از حذف این 
حق قانونی به میان آمده است. در 
یمن نیز بیش از سه سال است که 
سعودی ها در حال کشتار و جنایت 
علیه بشر و آواره سازی مردم هستند 
و سازمان ملل اقدامی برای پایان 

این وضعیت نداشته است. 
در سوریه و عراق نیز گروه های 
منطقه ای  حامیان  و  تروریســتی 
و فرامنطقــه ای آنهــا در طــول 
ســال های اخیر میلیون ها نفر را 
آواره کرده اند و نه تنها سازمان ملل، 
بلکه کشورهای غربی مدعی حقوق 
بشر در برابر این وضعیت بحرانی به 
جای کمک به این کشــورها برای 
مبارزه با تروریســت ها، به دنبال 
همچون  بحران ســازی  طرح های 
سرنگونی نظام این کشورها هستند 
که خود موجب تشدید بحران شده 
است. در عربســتان و بحرین نیز 
شاهد اخراج و لغو تابعیت بسیاری 
از شهروندان هستیم. وقتی سازمان 
ملل در برابر ایــن وضعیت ها راه 
ســکوت در پیش می گیرد، دیگر 
نمی توان انتظــاری از میانمار در 
متوقف ســازی سرکوب مسلمانان 
داشته باشیم. سازمان ملل اگر واقعاً 
به دنبال حل این موضوع اســت، 
باید به مســئله فلسطین و یمن 
هم رسیدگی کند تا مؤلفه ای برای 
اراده جهانــی در مقابله با این لغو 
آواره سازی های دسته جمعی باشد. 
مجمــوع تحــوالت نشــان 
می دهد، ســازمان ملل همچنان 
قدرت ها  در مسیر خواســته های 
گام برمی دارد و هرگز گامی برای 
مســتضعفان برنخواهد داشــت و 
ملت های آزادیخواه جز رویکرد به 
مقاومت گزینه ای در پیش ندارند؛ 
چنانکه نمود عینی آن را می توان 
در مقاومت فلسطین و یمن در برابر 
رژیم های جنایتکار صهیونیستی و 

سعودی مشاهده کرد.

  عبــداهلل عبادی/ برقراری و ایجاد 
روابط مستحکم و نفوذ معنوی در کشورهای 
فقیر و مستضعف به ویژه در قاره آفریقا از بدو 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران از موضوعات 
مورد توجه مســئوالن بوده و هســت؛ اما به 
دالیل متعدد از جمله شــرایط بین المللی و 
منطقه ای این امر بــرای مدت زمان طوالنی 
به فراموشــی سپرده شده بود. در پانزده سال 
گذشــته و به ویژه در دوران ریاست جمهوری 
محمود احمدی نژاد شرایط جهانی و منطقه ای 
به گونه ای شــد که ایران به منظور رهایی از 
انزوای آمریکا و متحدان اروپایی اش و همچنین 
دورزدن تحریم هــا روابط خود با کشــورهای 
آفریقایــی و به ویژه غرب آفریقا را تا باالترین 
سطوح افزایش داد؛ به گونه ای که بسیاری از 
رؤسای جمهور کشورهای این منطقه، از جمله 
سنگال، گامبیا، توگو، سیرالئون و... با سفر به 
جمهوری اسالمی ایران خواستار ارتقای روابط 
دوجانبه و چندجانبه شــدند. در سال 138۴ 
»یحیی جامــه« رئیس جمهور وقت گامبیا از 
محمود احمدی نژاد دعــوت کرد تا به عنوان 
مهمان افتخاری در اجالس سران کشورهای 
آفریقایی که در گامبیا برگزار شــد، شــرکت 
کند. حضور احمدی نژاد و هیئت همراه در این 
اجالس و مذاکرتی که در حاشیه این اجالس 
با سران کشورهای غرب آفریقا صورت گرفت، 
زمینه ســاز حضور و نفــوذ معنوی جمهوری 
اســالمی ایران در غرب آفریقا شد. این موارد 
از چشم سردمداران رژیم آل سعود دور نماند؛ 
به همین علت به سرعت دست به کار شدند و 
ضمن حضور پر رنگ در منطقه از هر روشــی 
برای تحت تأثیر قرار دادن روابط کشــورهای 
آفریقایی با جمهوری اســالمی ایران و ایجاد 
چالش برای ما استفاده کردند. مهم ترین دالیل 
حضور وهابیت به سرکردگی آل سعود در غرب 

آفریقا به شرح زیر است:

1ـ حضور شیعیان: غرب آفریقا پس از 
خاورمیانه بیشترین جمعیت شیعه را در خود 
جای داده است و نیجریه با داشتن چند میلیون 
شــیعه از مهم ترین مراکز ســکونت شیعیان 
در آفریقا و جهان اســت. حضــور قدرتمند 

شــیخ زکزاکی و نهضت اســالمی نیجریه در 
پرجمعیت ترین کشور آفریقا سبب شده است 
مناطق شمالی به شدت تحت تأثیر فرهنگ و 
ارزش های تشیع قرار گرفته و میلیون ها نفر از 
تشنگان فرهنگ اهل بیت طی دو دهه گذشته 
به مکتب انسان ســاز تشیع مشرف شوند؛ به 
گونه ای که زکزاکی و نهضت اسالمی مرزهای 
نیجریه را درنوردیده، در بسیاری از کشورهای 
منطقه نظیر نیجر، سنگال، غنا، ساحل عاج و 
گینه کاماًل شــناخته شده و پیروانی به دست 

آورد. همچنیــن حضور پر 
تعداد طــالب نیجریه ای و 
منطقه  کشــورهای  دیگر 
ایران  در حوزه های علمیه 
ســبب شده اســت نشر و 
گســترش مکتب تشــیع 
در  دوچندان  ســرعتی  با 
غرب آفریقا توســعه یابد. 
گفتنی است، در حال حاضر 
نیجریه، سنگال،  بر  افزون 
غنا، نیجر و ســیرالئون به 
تشیع در غرب  پایگاه های 
آفریقــا مبدل شــده اند و 
سالیانه صدها نفر از جوانان 

مســتعد این منطقه به منظور فراگیری علوم 
اســالمی در حوزه های علمیه قم و مشــهد 
نام نویسی کرده و تحصیل علوم شیعی را آغاز 
می کنند. در حال حاضر طالبی از کشورهای 
گامبیا، غنا، ســیرالئون، سنگال، بنین، مالی، 

نیجر، نیجریه و دیگر کشــورهای این منطقه 
مشــغول تحصیل در مراکز علوم دینی ایران 
هستند تا در آینده به مبلغان تشیع در غرب 

آفریقا تبدیل شوند.

2ـ گسترش روابط سیاسی: در دهه 
138۰ روابط سیاســی ایران به دالیل مذکور 
به حدی گســترش یافت که در طول تاریخ 
ایران حتی در دوران اوج حکومت پهلوی نیز 
سابقه نداشــت؛ به گونه ای 
ایران  ســفارتخانه های  که 
کشــورهای  از  تعدادی  در 
منطقه، نظیــر گامبیا برای 
اولین بار ایجاد شد. در همین 
سطح  افزایش  شاهد  زمان، 
و سنگال  ایران  مناســبات 
بودیم به گونه ای که عبداهلل 
واد، رئیس جمهور وقت این 
به منظور  بار  کشــور چند 
گفت وگو و مذاکره با مقامات 
ایرانی از جمله رهبر معظم 
انقــالب و احمدی نژاد وارد 
ایران شــد. درباره موریتانی 
نیــز به همین منــوال بود. 
خلع معاویه ولد طایا از قدرت که از مهم ترین 
طرفداران رژیم صهیونیستی در غرب آفریقا بود 
و روی کار آمدن یک دولت اسالمگرا موجب 
شد روابط ایران و موریتانی به طرز چشمگیری 
رشد پیدا کند. طی این مدت بارها شاهد سفر 

مقامات ایرانی به غرب آفریقا و برعکس بودیم 
که نشان دهنده عمق روابط بود.

3ـ گسترش روابط اقتصادی: در دهه 
138۰ شاهد افزایش تحریم ها از سوی آمریکا 
و شــرکای اروپایی اش علیــه نظام جمهوری 
اســالمی ایران بودیم. این شرایط سبب شد 
مسئوالن اقتصادی کشور به فکر برون رفت از 
وضعیت موجود برآیند و در اولین گام توسعه 
اقتصادی با غرب آفریقا را در دستور کار قرار 
دهند. به این ترتیب، طی این دهه شاهد حضور 
پر تعداد شرکت های اقتصادی ایرانی در غرب 
آفریقا بودیم؛ به گونــه ای که تقریباً در همه 

کشورها حضور اقتصادی ایران دیده می شد.
در 5 آذر 1387 خط تولید خودرو سمند 
از ســوی شرکت ســنیران اتو در شهر تیس، 
سومین شهر بزرگ سنگال با حضور علی اکبر 
محرابیان، وزیر صنایع و معاون رئیس جمهور 
سنگال و مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو 
افتتاح شد. اهمیت سیاسی و اقتصادی غرب 
آفریقا موجب شد در ســال 1387 مبادالت 
تجاری ایران و ســنگال به 1۲۰ میلیون دالر 
برســد که در طول تاریخ ایران کم نظیر بود. 
افــزون بر این، چندین پــروژه مخابراتی نیز 
به همت شــرکت های ایرانی در این کشور و 
کشورهای همسایه اجرا شد که به شدت مورد 
توجه قرار گرفت. فروش چند قایق ماهی گیری 
به کشور گامبیا و واردات فسفات و مواد اولیه از 
غرب آفریقا از دیگر مواردی است که می توان 

به آن اشاره کرد.
در مجموع می توان گفت، جدا از حضور 
پر تعداد شیعیان در این منطقه، برقراری روابط 
سیاســی و اقتصادی ســبب شد تا مسئوالن 
ســعودی به فکر چاره افتاده و از هر روشــی 
برای ســد کردن نفوذ ایران اســتفاده کنند. 
کشتار شــیعیان نیجریه در اربعین حسینی 
سال ۲۰1۴ و اتفاقات بعدی که به دستگیری 
و حبس شــیخ زکزاکــی در زندان دژخیمان 
نیجریه منتهی شد، با دستور آمریکا و حمایت 
البی وهابیت در نیجریه انجام اولین اقدام برای 
ســد کردن نفوذ ایران در این منطقه مهم و 

راهبردی جهان است.

 هدف آمریکا کاهش صادرات نفت ایران است
خبرگزاری ایرنا: »هیثر نائورت« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست 
خبری روزانه درباره موضوع بازداشت دیپلمات ایرانی در اتریش،گفت: »ما استفاده 
ایران از تروریسم را محکوم می کنیم. ما با حمالت ایرانی ها آشنا هستیم و آن را 
محکوم می کنیم.« ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا سپس با امتناع از اظهارنظر 
درباره صحبت های »حســن روحانی« رئیس جمهور ایران مبنی بر اینکه؛ آمریکا 
نمی تواند صادرات نفت ایران را کاهش دهد، افزود: »این مسئله هدف آمریکا است 

و آن را نیز اجرا خواهد کرد.«

 آمریکا کشوری سرکش است
خبرگزاری فارس: تحلیلگر اندیشکده »بروکینگز« با زیر سؤال بردن اقدامات 
مخرب آمریکا نوشت ترامپ نه تنها نظم جهان را به ورطه فراموشی سپرده، بلکه 
در حال دوشیدن کشورها برای حصول منافع خود است. »چن ویهوا«  در گزارشی 
دربــاره اقدامات مخرب آمریکا در جهان به ویژه در قبال برخی کشــورها چون 
»ایران«، نوشــت: »مقامات و سیاستمداران آمریکایی سال هاست که کشورهای 
دیگر را »ســرکش« می نامند، اما باید بدانند که این اصطالح به طور فزاینده ای 
درباره کشور خودشان کاربرد دارد.« »رابرت کاگان« نیز با اشاره به سیاست های 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در بخشــی از تحلیل خود در این باره نوشت: 
»به نظر گزینه سومی نیز وجود دارد و آمریکا در جایگاه یک ابرقدرت سرکش، نه 
انزواطلب و نه بین المللی، عقب نشینی نکرده و تحلیل نرفته، بلکه فعال، قدرتمند 

و کاماًل در مسیر مصالح خود در تالش است.«

استمداد ترامپ از پوتین برای مقابله با ایران
خبرگزاری مهر: جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا گفت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در دیدار با همتای روس خود از مســکو برای خارج کردن 
ایران از سوریه کمک خواهد خواست. وی در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا 
می تواند به قول های احتمالی روســیه درباره سوریه اعتماد کند؟ گفت: »زمانی 
کــه آن دو با هم دیدار کنند، می بینیم که چه می شــود. احتماالتی برای انجام 
گفت وگوهایی گســترده تر برای کمک به خارج کردن نیروهای ایرانی از سوریه و 
بازگرداندن آنها به ایران وجود دارد. توافق با روسیه گام مهم و رو به جلویی خواهد 

بود و این امر امکان پذیر است.«

 درخواست پمپئو از همتای چینی
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که پمپئو در 
تماس تلفنی با همتای چینی خود خواســتار کاهش واردات نفت از ایران شــده 
است.  »هیثر نائورت« سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری خود 
گفــت تماس با چین برای کاهش واردات نفت از ایران ادامه دارد، اما مشــخص 
نکرد که پاســخ چین به این خواسته غیرقانونی و یکجانبه آمریکا چه بوده است. 
وی گفت: »وزیر خارجه آمریکا در چهار روز گذشته با همتای چینی خود تماس 
داشته و در موضوعات مختلفی از کره شمالی تا ایران و موضوعات بسیار دیگری 

گفت وگو کرده است.«

هرگونه تالش برای ساقط کردن نظام ایران »دیوانگی« است
خبرگزاری فارس:  نشریه »امریکن کانسروتیو« در تحلیلی در زمینه اقدامات 
دولت آمریکا و همراهی برخی مقامات این کشــور، از جمله جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با گروه های ضد انقالب از جمله »منافقین« برای 
بلوا به پا کردن و برهم زدن آرامش در ایران و در نهایت ســرنگونی نظام نوشت: 
»اگر جان بولتون واقعاً معتقد است که می تواند با ضربه ای نظام ایران را سرنگون 

کند، بیشتر از آنچه می پنداشتیم، فریب خورده است.«

  محمد رضا مرادی/ به تازگی انور قرقاش، مشــاور وزیر خارجه امارات 
متحده عربی از توقف موقتی عملیات نظامی در ساحل غربی الحدیده خبر داد؛ اما 
انصاراهلل این خبر را تکذیب و این جنبش تأکید کرد، امارات همچنان به جنایات 
خود در الحدیده ادامه می دهد و هدف از این شایعه ســازی اخیر نیز تالش برای 
انحراف افکار عمومی است. به راستی، دلیل این اقدام امارات چیست و آیا عملیات 

نظامی در الحدیده متوقف شده است؟
در درجه اول باید توجه داشــت که امارات به دنبال ســرپوش گذاشتن بر 
شکســت خود در عملیات »النصر الذهبی« در الحدیده اســت. در واقع، مقامات 
امارات به دنبال آن بودند تا در الحدیده به یک پیروزی سریع دست یابند و حتی 
اعالم کرده بودند قصد دارند نماز عید فطر را در الحدیده اقامه کنند؛ اما شکست 
امارات سبب سردرگمی متجاوزان شده است. در این وضعیت، امارات با تمسک به 
ترفند جدیدی اعالم کرده است این عملیات متوقف شده است تا فرصت الزم برای 
پیشبرد راه حل سیاسی فراهم شود؛ اما در این زمینه چند نکته مهم وجود دارد. 
 اشغال بندر الحدیده در ساحل غربی یمن در دریای سرخ مهم ترین برنامه 
نظامی مشــترک آمریکا و ائتالف سعودی در یمن است که با وجود به کارگیری 
نزدیک به ۲۰ هزار مزدور و صدها فروند تانک و ناو جنگی با شکست روبه رو شده 
است. روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« در گزارشی نوشت، ترس امارات از ورود 
به جنگ خیابانی در شــهر الحدیده یمن پشت پرده تصمیم امارات برای متوقف 
کردن عملیات نظامی اش در الحدیده بوده است. این روزنامه به نقل از مسئوالن 
اماراتی نوشت: »اماراتی ها ترجیح دادند وارد شهر نشوند؛ چرا که آنها نمی خواهند 
درگیر یک جنگ خیابانی شوند، به این دلیل که نیروهای یمنی وفادار به ابوظبی 

آماده ورود به چنین جنگی نیستند.«
مسئله بعدی به دلیل شدت جنایات ائتالف سعودی در الحدیده است. نبرد 
اشغال الحدیده موجب خشم گسترده جامعه جهانی شده است؛ زیرا نگرانی هایی 
درباره ســالمت بیش از 6۰۰ هزار غیر نظامی در شــهر و قطع خطوط ارســال 
کمک های انســانی از طریق بندر الحدیده به حدود هشــت میلیون یمنی وجود 
دارد. این مســئله ســبب شده است امارات به حربه توقف عملیات پناه برده و به 
صــورت نمادین و اعالمی آن را بیان کند. در واقع، امارات و ائتالف ســعودی به 
دنبال آن هستند که از این طریق فشار افکار عمومی را علیه خود کاهش داده و 

با این اقدام خود را حامی مذاکره و راه حل سیاسی نشان دهند. 
نکته بعدی این است که امارات عملیات نظامی خود را متوقف نکرده و نخواهد 
کرد؛ بلکه از آن برای دروغ و فریبکاری بهره برداری می کند به این امید که روند 
امور خود را سروسامان داده، در نقشه نظامی  خود بازنگری کند و بتواند از باتالقی 
که نیروهایش در آنجا بین ارتش و نیروهای مردمی یمن گرفتار شــده اند، نجات 
یابند. در سه هفته نخست عملیات الحدیده سه هزار نفر از مزدوران سعودی کشته 
شده و شمار بیشتری نیز زخمی شده اند. افزون بر این، حدود ۴۰۰ تانک و نفربر 
زره پوش به دست نیروهای جنبش انصاراهلل به غنیمت گرفته شده است. نیروهای 
متجاوز به الحدیده در وضعیت کنونی در شش نقطه ساحلی در محاصره نیروهای 
ارتش و انصاراهلل هستند و نمی توانند اقدام مؤثری برای نجات خود انجام دهند. 
از ســوی دیگر، ناوهای کشــورهای مهاجم به دلیل هدف قرار گرفتن ناو اماراتی 
که نیروهای ســتادی آمریکا و رژیم صهیونیستی، عربستان و انگلیس را در خود 
داشــت  و 1۰۰ کشــته به جای گذاشت، جرئت نزدیک شدن به ساحل و نجات 

این مزدوران را ندارند.
 بنابراین، اعالم توقف عملیات نظامی در الحدیده از ســوی امارات با ســه 
هدف صورت گرفته است: سرپوش گذاشتن بر شکست عملیات الحدیده، تالش 
برای نجات سربازان و نیروهای محاصره شده در این بندر و در نهایت تالش برای 
انحراف افکار عمومی؛ اما جنبش انصاراهلل با موضع گیری صریح علیه این حربه به 

سرعت آن را نقش بر آب کرد. 

کابوس حقوق بشری

اختالفات میان دو سوی آتالنتیک

محکومیت
 کشتار کودکان یمن

هنریتا فور مدیر اجرایی یونیسف )صندوق کودکان ملل متحد( از تأثیر ویرانگر مناقشه سه ساله یمن بر کودکان انتقاد و اعالم کرد: بر اثر این جنگ 
تاکنون حدود ۲۲۰۰ کودک کشــته شــده اند. عده خیلی بیشتری گرسنه هستند و بسیاري وادار به شرکت در جنگ شده اند، یا به واسطه بیماری های 

قابل پیشگیری در حال مرگند. مناقشه بیرحمانه یمن این کشور را که از قبل هم در لبه پرتگاه قرار داشت، به عمق فاجعه کشانده است.

رخداد

کشــورهای  واکنش  نوع 
اروپایــی و بی توجهی آنها به 
اجرای تعهدات شــان در قبال 
ناتو نشان می دهد، این کشورها 
دیگر اعتمادی بــه آمریکا به 
منزله یک ناجی نداشــته و هر 
یک به دنبال استقالل دفاعی یا 
حداقل همگرایی در سطح اروپا 
هستند؛ روندی که ادامه شکاف 
در دو سوی آتالنتیک را نشان 

می دهد

نفوذ آل سعود در جهان اسالم ـ 20

تالش برای سد کردن راه ایران در غرب آفریقا

پشت پرده توقف عملیات در الحدیده!

جدا از حضور پر تعداد شیعیان 
در غرب آفریقــا، برقراری روابط 
سیاســی و اقتصادی سبب شد تا 
به فکر چاره  مسئوالن ســعودی 
افتاده و از هر روشی برای سد کردن 
کشتار  کنند.  استفاده  ایران  نفوذ 
شیعیان نیجریه در اربعین حسینی 
ســال 201۴ و اتفاقات بعدی که به 
زکزاکی  شیخ  حبس  و  دستگیری 
با دســتور آمریکا و حمایت البی 
وهابیت در نیجریه انجام اولین اقدام 
برای سد کردن نفوذ ایران در این 
منطقه مهم و راهبردی جهان است

فراسو

کند و کاورخنه
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دالیل و عوامل گراني دالر

شــهاب نادری نماینده مردم پاوه، جوانرود و روانســر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اخذ مالیات های سنگین از خریداران کالن سکه و ارز 
الزمه ثبات قیمتی در بازار است، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس در پی تصویب قانونی با هدف اخذ مالیات از افراد متناسب با تمکن مالی آنها در خرید 

سکه و ارز است. فردی که توانایی خرید سکه و ارز به تعداد باال را دارد باید بداند که طبق قانون نباید از پرداخت مالیات نیز سر بزند.
 پول داغ

 )Hot Money( پــول داغ
به پول ســرگردانی می گویند که 
در پی دریافت سود کوتاه مدت باال 
به ســرعت از بازاری به بازار دیگر 
انتقال می یابد. در ســطحي دیگر، 
حرکت جریان سرمایه و نقدینگی 
از یک کشور به کشور دیگر به علت 
اختالف در نرخ بهره و برای کسب 
ســود در کوتاه مدت را »پول داغ« 

می گویند.
در زمان تورم اصطالحی شبیه 
به »پــول داغ« نیز وجود دارد. به 
این ترتیب کــه، زمانی که اقتصاد 
دچار تورم باال باشــد، ارزش پول 
رو به کم شدن می گذارند. در این 
حالت مردم تمایلی به نگه داشتن 
پول یا نقدینگــی ندارند؛ زیرا اگر 
پول را نزد خود نگه دارند با همان 
پــول نمی تواننــد کاال و خدمات 
دیروز را تقاضا کنند. در این حالت 
پــول در بین افراد با ســرعت به 
گــردش درمی آید و بــه اصطالح 
مانند جســمی داغ دست به دست 
می شــود. نباید »داغ بودن پول« 
را بــا »پول داغ« اشــتباه بگیریم. 
عبارت اول در حوزه کالن اقتصاد 
رخ می دهد و عبارت دوم بیشتر در 

حوزه بین الملل مطرح است.
متعددی  ورودی  جریان های 
حامل پــول داغ هســتند. از این 
جریان ها می توان به سرمایه گذاری 
خارجی در بازار سهام، دریافت وام از 
بانک های خارجی و سرمایه گذاری 
بانک هــای خارجــی در قالب وام 
اشــاره کرد. زمانی که نقدینگی از 
راه های باال وارد اقتصاد می شــود، 
ظرفیت هایی را به آن اقتصاد اضافه 
می کند. زمانی که این پول ها تنها 
برای کســب ســود در کوتاه مدت 
وارد بازار شــوند، به محض یافتن 
موقعیت هــای بهتر به آنجا منتقل 
جریان های  تمام  ماهیت  می شود. 
ورودی کــه پول داغ محســوب 

می شوند، کوتاه مدت است.
پول داغ با خود دو اثر به همراه 
دارد؛ یکی زمان ورودش به کشور 
و دیگری زمان خروج آن از کشور 
اســت. ورود ناگهانی مقدار زیادی 
پول خارجی می توانــد پایه پولی 
کشور دریافت کننده را افزایش دهد 
که بــه ایجاد رونق اعتباری کمک 
می کند. این اتفاق باعث می شــود 
بیشتر از آنچه کاال و خدمات وجود 
داشــته باشــد، پول موجود باشد. 
عواقــب این امر ایجاد تورم خواهد 
بود. افزون بر این پول داغ می تواند 
سبب افزایش نرخ ارز شود. اگر روند 
افزایشی ادامه داشته باشد، تجارت 
کشــور پذیرنده پول داغ را تحت 
تأثیر قرار می دهد. افزایش نرخ ارز 
یا ضعیف شــدن پول ملی از این 
طریق به صــادرات کمک می کند 
ترغیب می شــود  که صادرکننده 
بیشتر صادرات داشته باشد. افزایش 
صادرات هم پول بیشــتری نصیب 
صادرکننده می کند. از سوی دیگر 
به دلیل اینکه کشورهای در حال 
توسعه به واردات وابسته هستند، 
شــرایط واردات برای آنها سخت 
می شــود؛ زیرا مجبورند کاالهای 
مورد نیاز خود را با قیمت گران تری 
خریداری کنند. گران شــدن مواد 
اولیه سبب می شود قیمت کاالهای 
صادراتی نیز گران تر شود و این امر 
قدرت رقابــت بنگاه های داخلی با 

خارجی را کاهش می دهد.
ورود جریان  ســرمایه با افق 
کوتاه مدت سبب افزایش سریع پایه 
پول، فشار تورمی، نرخ ارز و ایجاد 

کسری تراز جاری می شود.
از ســوي دیگر خارج شــدن 
ناگهانی سرمایه های خارجی سبب 
سقوط ارزش ســهام شرکت ها و 
دارایی ها می شود که در نهایت به 
سقوط ارزش پول کشور می انجامد.

بحران مالی آســیا در ســال 
1۹۹7 به دلیل خروج سرمایه های 
موقــت اتفاق افتاد. کــره جنوبی، 
تایلند و اندونزی که جزء بازارهای 
نوظهور بودند برای ساختن اقتصاد 
خود با گرفتن وام های کوتاه مدت 
از خارج اقدام به تأمین ســرمایه 
کردند. هر سه کشور میزان بدهی 
کوتاه مدت شان نســبت به ذخایر 

بین المللی بیشتر بود.
در اوضاع کنوني اقتصاد کشور 
ما پول داغ وارد بازار ارز و طال شده 
و پس از کســب سود باال در دوره 
زمانی به نسبت کوتاه و افول آن به 
دنبال بازار دیگری گشته و از بازار 
ارز و طــال خارج و وارد بازار بعدی 

خواهد شد.

  ابراهیــم قاضي/ در پی افزایش قیمت ارز به ویژه قیمت دالر در بازار، 
کارشناســان دالیل گوناگونی را برای این جهش قیمت ارائه داده اند که توجه به 

آنها مي تواند ما را در تحلیل وضعیت اقتصادي پیش  رو یاري کند.
برخی فعاالن بازار ارز معتقدند، علت افزایش قیمت دالر این است که بانک 
مرکزی ارز کمتری به صرافی های خود در بازار تزریق مي کند. ناگفته پیداســت 
که علت اصلي این امر به دلیل محدود شدن شبکه های ورود ارز به کشور است؛ 
چرا که به دلیل اعمال تحریم  علیه کشور، روند انتقال ارز حاصل از فروش نفت و 
صادرات به آساني نمي تواند وارد کشور شود و در اختیار بانک مرکزي قرار گیرد. 
بر اســاس قانون عرضه و تقاضا در علم اقتصاد، وقتي منابع موجود کاهش یابد و 

تقاضا براي آن افزایشي باشد، قیمت افزایش خواهد یافت. 
از دیگر دالیلی که در این باره ارائه شــده آنکه، دولت تالش دارد با افزایش 
قیمت ارز منابع مالي مناسبي براي خود، خارج از چارچوب بودجه جاري فراهم آورد 
تا در اجراي برنامه ها توفیق بیشتري داشته باشد، که البته این موضوع نمي تواند 

جایگاه مناسبي در افزایش نرخ ارز به صورت کنوني داشته باشد.
 جــو رواني حاصل از خروج آمریکا از برجــام و تأثیر آن بر اقتصاد داخلي 
ایران، هم به قطعی نبودن وضعیت اقتصادی آینده و هم به کاهش احتمالی ارزش 
ریال دامن زد که تقاضاي مضاعف براي ارز را پدید آورد و موجب شــد عده ای از 
سرمایه گذاران پول هاي خود را از بانک ها و مؤسسات مالی خارج کنند و با تبدیل 

آن به ارز )عمدتاً دالر و یورو( به دنبال حفظ ارزش دارایی خود باشند.
به دنبال کاهش نرخ ســود سپرده هاي بانکي که در سال گذشته رخ داد، 
برخي، مبالغ سپرده هاي خود را از بانک خارج کرده و به دنبال کسب سود در 
بازارهــاي دیگر )بازارهاي موازي مانند ارز، طال، مســکن و...( رفته و موجبات 
نوسان را در آن بازارها فراهم آوردند و افزایش حجم نقدینگي در سطح کشور 
و بی تدبیری دولت در سیاســتگذاري و نداشتن مدیریت بهینه در این زمینه، 
موجب شــد که این نقدینگي به هیوالیي افسارگســیخته در عرصه اقتصادي 
کشــور تبدیل شــود و بازارهاي موازي را تحت تأثیر قرار داده و بعضاً خسارات 

جبران ناپذیري را وارد کند.
هیجانــي عمل کردن مردم در زمینه خرید ارز از دیگر عوامل اصلي گراني 
آن در ماه هاي اخیر بوده اســت. متأسفانه یکی از فرهنگ های غلطي که در بین 
مردم وجود دارد این است که به هنگام روند افزایشي قیمت ها، تحریک به خرید 

می شوند که البته این موضوع درباره ارز، سکه و طال نمود بیشتري دارد. 
یکی دیگر از عواملی که مي توان آن را در باال رفتن قیمت ارز مؤثر دانست،  
اظهارات متفاوت و بعضاً متضاد مسئوالن اقتصادي در دولت است؛ چرا که در حالی 
که بازار ارز داراي نوســان بوده و ثبات الزم را ندارد، مسئوالن دولتي باید صداي 
واحــدي را در خصــوص قیمت ارز از درون دولت منعکس کنند تا از التهاب این 
بازار کاسته شود. این در حالي است که برخي از مسئوالن دولتی معتقدند برای 
جلوگیری از خروج ارز و جلوگیری از خدمت به شرکت هاي خارجی  باید قیمت 
دالر باالي هفت تا نُه هزار تومان در بازار باشــد تا مردم به ســمت خرید اجناس 

داخلی روی بیاورند و از مصرف اجناس وارداتي فاصله بگیرند.
همه  این عوامل و دالیل در چند ماه اخیر دســت به دســت هم داده اند تا 
قیمت دالر در ایران به صورت چشــمگیری افزایــش یابد، ولي نباید از نظر دور 
داشت که وزن اصلي نوسانات قیمت دالر در داخل کشور مربوط به محدود شدن 
کانال هاي ورود ارز به کشور بوده و قانون عرضه و تقاضا در علم اقتصاد آن را به 
اثبات مي رساند،  اگرچه عوامل دیگري هم مي تواند تشدیدکننده این نوسان باشد.

مالیات های سنگین 
بر معامالت سکه

لزوم همت همگاني براي اصالح الگوی مصرف

حفظ کاالی استراتژیک
میانجی/     محمدابراهیــم 
بــا توجه بــه کاهش میــزان نزوالت 
آســماني در فصول گذشــته و تداوم 
خشکسالي در کشــور، در سال جاري 
اهمیت صرفه جویــي در مصرف انرژي 
دوچندان شده است. زمانی که صحبت 
از خشکســالی به میان می آید، اولین 
موضوعی که به ذهــن خطور می کند 
کمبود آب و ضــرورت صرفه جویی در 
مصرف این مایع حیاتی است؛ که البته 
بجا و درســت است. اما با تداوم پدیده 
خشکسالی به خصوص در سال جاری، 
ضرورت صرفه جویی در مصرف برق اگر 
پر اهمیت تر از مصرف آب نباشد، به طور 

حتم اهمیت کمتری ندارد.
همه ساله در ماه های تیر و مرداد 
با افزایش دمای هوا و استفاده از وسایل 
سرمایشي و خنک کننده شاهد افزایش 
شــدید مصرف آب و برق در کشــور 
هســتیم، به طوری که در صورت عدم 
مدیریت مصرف در این خصوص، ذخایر 
آب موجود در پشت سدها و برق تولیدي 
در نیروگاه های کشور جوابگوی مصارف 

داخلي نخواهد بود.

آب و برق دو کاالی راهبردی
برای توضیح بیشــتر الزم اســت 
بدانیم هیچ گاه مســائل مربوط به آب و 
برق، این دو کاالی راهبردی از یکدیگر 
جدا نبوده و این پیوستگی در سال جاری 
بیشتر و در هم تنیده تر شده است؛ چرا 
که به دلیل کاهــش توان تولید انرژی 
برق آبی که به دلیل کاهش حجم آب 
ذخیره شــده در پشت سدهای کشور 
صورت گرفته است، هرگونه افزایش یا 
کاهــش در میزان مصرف آب و برق به 
صورت دینامیک بر روی یکدیگر تأثیر 
خواهد گذاشت. آنچه در این میان نقش 
کلیدی دارد، توجه به موضوع مدیریت 
مصرف است که عالوه بر یاری رساندن 
به عبور کم مسئله از بحران خشکسالی 
در ســال جاری، سبب اصالح الگوهای 
مصرف خارج از قاعده مردم خواهد شد.
ضروری است بدانیم اکنون میزان 
تولید برق در کل کشور معادل ۴۹ هزار 
مگاوات ســاعت می باشــد که به دلیل 
خشکســالي، از این میزان نیروگاه های 
برق آبی تنها حدود ۲ هزار مگاوات برق 
تولید می کنند. با توجه به این نکته که 
در ســال جاری به دلیل خشکســالی، 
ذخایر آب سدها به شدت کاهش یافته 

و به همین دلیل حــدود 75 درصد از 
ظرفیت تولید برق آبی کاسته شده است 
و پیش بینی می شود با روند فعلی میزان 
مصــرف برق به باالی 5۰ هزار مگاوات 
برسد؛ لذا به منظور جلوگیری از اعمال 
خاموشی های گسترده و طوالنی ضروری 
است با بسیج تمامی امکانات و هماهنگی 
همه آحاد ملت و دســتگاه های  اجرایی 
ضمن حذف مصارف غیر ضروری، تالش 
کنیم کمبود تولید برق را با صرفه جویی 
حداقل ده درصد در میزان مصرف برق 

جبران کنیم.

مصرف ایران 80 میلیوني 
معادل کشور200 میلیوني

در حالي میزان تولید برق در کشور 
به دلیل خشکسالي کاهش یافته است 
کــه رکوردزنی مــداوم مصرف برق در 
کشور رخ می دهد و بازه زماني آن نسبت 
به سال ماقبل کمتر مي شود، به طوري 
که در نیمه مرداد ماه سال گذشته نسبت 
به نیمه تیر ماه در ســال جاري کاهش 
پیدا کرده است. این در حالي است که 
بر اساس اعالم آژانس جهانی اطالعات 
انرژی، میانگین مصرف برق خانگی در 
ایران ۲۹۰۰ کیلو وات ساعت است، در 
حالی که متوسط مصرف جهانی برق زیر 
1۰۰۰ کیلو وات ساعت را نشان می دهد. 
به این ترتیب، ما ایرانی ها حدود ســه 
برابر مردم جهان برق مصرف می کنیم. 
معادل سازی دیگری که کارشناسان برای 
میزان مصرف برق در ایران ارائه داده اند، 
حاکی از آن است که کشور 8۰ میلیون 
نفری ایران تقریباً معادل یک کشور۲۰۰ 

میلیون نفري برق مصرف می کند.

ایران در زمره 25 کشور
 پرمصرف برق جهان

این میزان مصرف در حالی است 
که بررسی های کارشناسی نشان می دهد 
اگر تنها 1۰ درصد صرفه جویی در برق 
مصرفی خانوار هــا رخ دهد، می توان از 
محــل صرفه جویی آن شــش نیروگاه 
8۰۰ مگاواتی در  ســال راه اندازی کرد. 
اما مصرف باالی برق در کشــور سبب 
شده اســت که ایران نوزدهمین کشور 

مصرف کننده برق در جهان باشــد و با 
مصرف بیش از 1۴5 میلیارد کیلووات 
برق در زمره ۲5 کشــور پرمصرف برق 

جهان قرار گیرد.
تغییر ســبک زندگي مردم سبب 
افزایش مصرف برق در کشور شده است. 
در گذشــته نه چندان دور، یک کنتور 
پنــج آمپری جوابگوی یک خانه بزرگ 
با مســاحت حدود 3۰۰ متر مربع بود، 
اما اکنون برای خانه های حدود 6۰ متر 
مربعی در کشور، یک کنتور تک  فاز 3۲ 
آمپری نصب می شود. بنابراین مصرف 
برق نسبت به چند دهه گذشته بیشتر 

از شش برابر شــده و نمی توان کاهش 
مصــرف برق را با کاهــش رفاه خانوار 

تأمین کرد. 

قیمت پایین 
دلیل مصرف بي رویه

بی شــک یکــي از دالیل مصرف 
بي رویه و اســراف گونه برق در کشــور 
قیمت پایین آن است. بنا به اعالم وزارت 
نیرو اکنون میانگین قیمت فروش برق به 
مشترکان تنها 5۰ تا 6۰ تومان به ازای 
هر کیلووات ساعت است، این در حالی 
اســت که گاهی هزینــه تولید برق در 
برخی نیروگاه ها به بیش از 3۰۰ تومان 
برای هر کیلووات ساعت برق می رسد. 
بنابراین واقعی  نبودن قیمت فروش برق 
در کشور سبب شده است سرمایه گذاری 
در این صنعــت توجیه اقتصادی کافی 
نداشته باشد و به صنعتي زیان ده تبدیل 
شــود که از عــوارض آن ورود نیافتن 
ســرمایه گذار بخش خصوصي در این 
صنعت و ارتقای بهره وري در آن است.

با وجود این مي تــوان با مصرف 
بهینه منابع موجــود را مدیریت کرد. 
درســت مصرف کردن انرژي و رعایت 
الگوی مصــرف راهکارهای ســاده ای 
دارد کــه با قدری توجه می توان به آن 
دست یافت. در عین حال صرفه جویی 
در انرژی راهی بســیار عالی در پایین 
آوردن فشــار وارد بر محیط و کاهش 
هزینه های خانواده  است. براي کاهش 
مصــرف انرژي به ویژه برق در کشــور 

مي توان به راهکارهاي زیر اشاره کرد:
توجه و مشــارکت تمام مردم در 

مصرف بهینه برق و استفاده نکردن از 
وســایل برقی پرمصرف در ساعات اوج 
مصرف بین ســاعت 1۲ تا 16 و ۲۰ تا 
۲۴ می تواند موجبات مصرف بهینه برق 
در سطح کشور را فراهم کرده و از ایجاد 
اختالل در شبکه توزیع برق به ویژه در 

مناطق گرم کشور جلوگیري کند.
در مصــارف خانگــي بــا حذف 
المپ هــای رشــته ای و اســتفاده از 
المپ های کم مصرف به همراه خاموش 
کردن المپ های اضافي همچنین تغییر 
زمان استفاده از اتو، ماشین لباسشویی، 
چرخ گوشت، رایانه، مایکروویو، سرخ کن، 
ماشین ظرفشویی، مخلوط کن، کولرهای 
آبی و گازی، آبمیوه گیری، سشوار، پلوپز 
و... کــه برق زیادی مصــرف می کنند 
به ســاعات غیر پیک بار از اصلی ترین 
مواردي اســت که حجم مصرف را در 
بــه میزان  مصارف خانگــي مي تواند 

چشمگیری کاهش دهد.
به کارگیری دور کند در کولر های 
آبی، تنظیم ترموســتات در کولر های 
گازی بین ۲۴ تا ۲6 درجه سانتی گراد، 
استفاده نکردن همزمان از کولر و دیگر 
وسایل ســرمازا در ســاعات اوج بار و 
خاموش کــردن المپ هــای اضافی و 
اســتفاده از روشنایی طبیعی در روز از 
ساده ترین راه های صرفه جویی در مصرف 
برق است. از دیگر مواردي که مي تواند 
به کاهش مصرف انرژي در کشور کمک 
کند،  طرح کاهش ساعت کار اداری در 
نهادها، دستگاه ها، سازمان ها و مؤسسات 
دولتي و همچنین اهتمام مســئوالن 
امــر در این نهاد ها بــه خاموش کردن 
و به حداقل رســاندن مصرف برق پس 
از اتمام ســاعات کاري است که کمک 
بســیار مهمی به کاهش مصرف انرژي 

خواهد کرد.
نکته مهم در خصوص بهینه سازي 
مصرف انرژي در کشور، منطقی  و معقول 
 کردن قیمت حامل های انرژی اســت. 
یکي از اصلي ترین عوامل مصرف بي رویه 
انرژي در ایران، قیمت پایین و یارانه اي 
آن است. به عقیده بیشتر کارشناسان، 
مهم ترین راهــکار برای کاهش مصرف 
انرژي در ایران افزایش منطقي قیمت 
انرژي است تا مردم به صورت خودجوش 
به اصــالح الگوهای مصرف  روی آورند 
و از هدر رفــت منابع انرژي جلوگیري 
کنند و ســهم آیندگان را از این منابع 

محفوظ دارند.

 اکبر کریمی/ ماهــی قزل آال از نوع 
ماهی های سرد آبی است که در گروه ماهی های 
آزاد قرار می گیرد. به طور معمول ماهیان سرد 
آبی در دمای 1۲ تا 18 درجه سانتی گراد رشد 
مناســبی داشــته و خارج از این دما بازدهی 
کمتری دارند. حداکثر طول بدن ماهی قزل آال 
1۴۰ سانتی متر بوده و وزن آن به حدود پنج 
کیلوگرم می رسد که این میزان رشد در انواع 

ماهی قزل آال متفاوت است.
گوشت ماهی قزل آال یکی از منابع غنی 
آهن و امگا 3 محســوب می شــود. آهن در 
خون سازی و همچنین حفظ مقاومت بدن در 
برابر میکروب ها نقش مهمی ایفا می کند. آهن 
موجود در قزل آال به گونه ای اســت که جذب 
آن در دستگاه گوارش آسان بوده و به خوبی 
در بدن به مصرف می رسد. افزون بر آن، آهن 
موجود در قزل آال، جذب آهن منابع گیاهی را 
هم افزایش می دهد و از کم خونی ناشی از فقر 

آهن جلوگیری می کند.
طی یک دهه اخیر پرورش آبزیان افزایش 
چشمگیری داشته است که از این میزان، بیش 
از 8۰ درصد ماهی های پرورشــی کشورمان 
مختص ماهی قزل آال است. پرورش این ماهی 
به منطقه و شــهر خاصــی اختصاص ندارد و 
می توان گفت گستره پرورش آن به میزان شعاع 
سرزمینی کشور پراکنده و گسترده شده است.
ماهی قــزل آال قابلیت پــرورش در آب 
شیرین یا شور را نیز دارد، ولی شوری مناسب 
برای آن به میزان ppt 1۰ است که این آبزی 
تا شوری ppt 3۰ را نیز تحمل می کند. وجود 
این ویژگی موجب شــده است که سیدحسن 
طباطبایی در روستای »جرقویه« اصفهان نیز 
بتواند با بهره گیری از آب شــور چاه اقدام به 
پرورش ماهی قزل آال کرده و سالیانه بیش از 

17 تن گوشت سفید تولید کند.

از ساخت وساز مسکن تا پرورش ماهی
سیدحسن طباطبایی پاسدار بازنشسته ای 
اســت که ســال 1378 دوره خدمتش را در 

نهاد مقدس ســپاه به پایان رساند. او ابتدا به 
ساخت وســاز در حوزه مسکن روی آورد و تا 
ســال ۹۰ در این حرفه مشغول فعالیت بود. 
سیدحســن درباره علت کنار گذاشــتن این 

شغل و روی آوردن به حرفه 
پرورش ماهی می گوید: »به 
دلیــل کیفیت باالی خاک 
روستای جرقویه برای کشت 
زعفــران و همچنین تولید 
پسته، زمینی برای ایجاد باغ 
پسته خریداری کردم، ولی 
از آنجا که در این زمین قباًل 
پرورش ماهی انجام می شده، 
عالقه مند شدم این فعالیت 

را شروع کنم.«
او با سرمایه گذاری 15۰ میلیون تومانی در 
سال ۹۰ اقدام به ساخت و راه اندازی استخرهای 
پرورش ماهی در ۴ هزار متر مربع از زمین 6/5 
هکتاری اش کــرد و مجوزهای الزم برای این 
فعالیت را از مدیریت شــیالت سازمان جهاد 
کشاورزی، ســازمان دامپزشکی دریافت کرد. 
اکنون با گذشــت بیش از شش سال از شروع 
این فعالیت، طباطبایی از کارش بسیار راضی 
است و سعی در توسعه چند برابری آن دارد.

طرحی برای مصرف بهینه آب
قــزل آال چندین نوع مختلــف دارد که 
این پاسدار بازنشسته قزل آالی رنگین کمانی 
را در مجموعــه خــود پــرورش می دهد. در 
حال حاضــر 3۲ هزار بچه 
رنگین کمانی  نوع  از  ماهی 
ایــن مجموعه پرورش  در 

داده می شود.
بــا خریــد بچــه  او 
گرمی  یــک  ماهی هــای 
قزل آال، طی یک دوره پنج 
تا شــش ماهه آنهــا را به 
وزن های مناسبی رسانده و 
به فروش می رساند. ماهیان 
قزل آال از وزن های 3۰۰ گرم 
به باال روانه بازار مصرف می شوند. رستوران ها و 
غذاخوری ها معموالً تمایل به خرید وزن های 
پایین تر دارند و وزن های باالتر را نیز خانواده ها 

و برای مصارف خانگی خریداری می کنند.
آقــای طباطبایی برای مجموعه پرورش 
ماهی خود از آب شــور چاه استفاده می کند. 
او از طعــم و مزه منحصربه فرد ماهی پرورش 
یافته در آب شور می گوید و از استقبال خوبی 
که مشتریانش برای خرید این ماهی ها نشان 

داده انــد. او همچنین می گوید: »تلفات ماهی 
قزل آال در آب شور روستای جرقویه به نسبت 
ماهی پرورش یافته در آب شــیرین به مراتب 

کمتر است.«
به دلیل وجود بسترهای الزم اعم از زمین، 
برق، آب و نیروی کار حرفه ای، امکان توسعه 
این فعالیت در مزرعه طباطبایی فراهم است 
و او در صورت تأمین سرمایه این کار، اقدام به 

توسعه پرورش ماهی خواهد کرد.
محصــول تولیدی آقــای طباطبایی در 
منطقه خود بی نظیر اســت و او برای فروش 
محصول خود زحمت بازاریابی میدانی به خود 
نمی دهــد، چون اغلب خریداران او کســانی 
هســتند که با یک بار مصرف این محصول، 
مشتری دائمی وی شــده و خود برای خرید 

مراجعه می کنند.
آقــای طباطبایی توانســته اســت در 
مجموعه اش برای چهار نفر به صورت مستقیم 
شغل ایجاد کند و با توسعه آن افراد بیشتری از 
فعاالن روستایی را در این حرفه مشغول خواهد 
کرد. او می گوید: »مجموعه ما در حال حاضر 
سالیانه ظرفیت تولید نزدیک به ۲۰ تن گوشت 
ماهی قزل آال را دارد و اگر مجوزهای الزم برای 
تولید بیشتر به ما داده شود و بتوانیم تسهیالت 
مالی مورد نیاز را نیز تأمین کنیم، توانایی تولید 

15۰ تن در سال را خواهیم داشت.«
وی از شیوه مصرف آب در مجموعه فعلی 
خود راضی نبوده و معتقد است با کاشت نهال 
پســته و پرورش آن در کنــار پرورش ماهی 
می توان از هدر رفت پساب تولیدی جلوگیری 
کرد و آن را به مصرف کشاورزی رساند و معتقد 
اســت: »با افزایش تعداد استخرهای پرورشی 
می توان با همین مقدار آب مصرفی، هم میزان 
تولید را تا چندین برابر در سال افزایش داد و 
هم پساب آن را برای باغبانی و پرورش درخت 

پسته، استفاده کرد.«
برای تهیه گــزارش از فعالیت های 
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره 

تلفن 09193۴72981  تماس بگیرید. 

ابتکار پاسدار بازنشسته در استفاده از آب چاه برای پرورش ماهی

سالیانه بیش از ۱۷ تن گوشت سفید تولید می کنم

 کاهش سهم دالر از ذخایر ارزی جهان
داده های صندوق بین المللی پول نشــان می دهد، سهم دالر آمریکا در ربع 
اول امسال از ذخایر ارزی جهان به پایین ترین رکورد چهار ساله خود سقوط کرد؛ 
اما سهم یورو، یوآن و پوند انگلیس در ذخایر جهان افزایش یافته است. داده های 
»آی ام اف« نشان می دهد، در ربع اول امسال، میزان ذخایر ارزی جهان که به دالر 
آمریکا نگهداری می شوند، از 6/۲8۲ تریلیون دالر در ربع چهارم ۲۰17، به 6/۴۹۹ 
تریلیون دالر افزایش یافت؛ اما سهم آن از کل ذخایر ارزی جهان از 6۲/7۲ درصد، 
به 6۲/۴8 درصد افت کرد. به این ترتیب، سهم ذخایر ارزی دالری از کل ذخایر 
ارزی جهان، به کمترین میزان خود از زمانی که در ربع چهارم ۲۰13 به 61/۲۴ 

درصد سقوط کرده بود، رسیده است.

 لزوم بازگشت کارت هوشمند سوخت
آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نشان می دهد، در 
طول سه ماهه نخست امسال، متوسط مصرف روزانه بنزین با ثبت جهشی حدود 
1۰ درصدی از 77/۴ میلیون لیتر در مدت مشابه پارسال، امسال به رقم بی سابقه 
85 میلیون و 1۰۰ هزار لیتر در روز افزایش یافته اســت. از سوی دیگر، افزایش 
نرخ ارز، جاذبه و انگیزه قاچاق بنزین به کشورهای همسایه را دوچندان کرده که 

مصرف روزانه را به بیش از ۹۰ میلیون لیتر افزایش داده است.

 افزایش ۴ تریلیون روبل درآمد روسیه
صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه اعالم کرد، توافق کاهش تولید نفت 
اوپــک بیش از ۴ تریلیون روبل حدود 65 میلیــارد دالر درآمد اضافی برای این 
کشور به دنبال داشته است. در دسامبر سال ۲۰16 میالدی، اوپک، روسیه و دیگر 
تولیدکنندگان بزرگ نفت توافق کردند تولید خود را برای یک دوره شش ماه تا 
1/8 میلیون بشــکه در روز کاهش دهند. این قرارداد دو بار تمدید شــد و قیمت 

نفت از 5۴ دالر در هر بشکه به 8۰ دالر رسید.  

 افزایش صادرات غیرنفتی کشور
براســاس گزارش دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک ایران، تراز تجارت 
خارجی کشورمان در سه ماهه نخست با 365 میلیون دالر مازاد تراز تجاری همراه شد. 
صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 11 میلیارد و 618 میلیون دالر رسید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال پیش به میزان 15/58 درصد افزایش داشت. سال گذشته 
در همین مدت 1۰ میلیارد و 5۲ میلیون دالر کاال به خارج از کشور صادر شده بود.

 علت اظهارنظرهای گاه و بیگاه نفتی ترامپ
خبرگزاری »رویترز« نوشــت: »رابطه معکوس میان اولویت نخست سیاست 
خارجی ترامپ )تشدید تحریم ها علیه ایران( و وعده انتخاباتی وی )پایین نگه داشتن 
قیمت بنزین( علت اصلی اظهارنظرهای گاه و بیگاه ترامپ درباره قیمت نفت را توضیح 
می دهد. کاخ سفید یا باید صادرات نفت ایران را به صفر برساند یا اینکه قیمت بنزین 
را در آمریکا متعادل کند. انجام هر دو کار به صورت همزمان امکان پذیر نخواهد بود.«

 حضور چراغ خاموش پژو در ایران
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: »یک مقام دولتی فرانسه که نخواست نامش 
فاش شــود، با اشاره به کارشــکنی های دولت آمریکا در توافق هسته ای با ایران، 
اظهار کرده که شرکت خودروسازی پژو تالش می کند چراغ خاموش در ایران باقی 
بماند.« گفتنی است، شرکت پژو در سال گذشته توانست به فروش ۴۴۴ هزار و 
6۰۰ دســتگاه خودرو در ایران دست یابد. همچنین شرکت رنو در سال گذشته 

میالدی، 16۰ هزار خودرو در ایران به فروش رساند.

 تداوم فروش نفت ایران در بازارهای جهانی
طبق آمار رسمی شرکت ملی نفت، ایران در ماه ژوئن ۲۰18 )11 خرداد تا ۹ 
تیر ۹7( بیش از ۲ میلیون و ۲8۰ هزار بشکه نفت خام و بیش از 33۰ هزار بشکه 
میعانات گازی صادر کرده است. در واقع، متوسط صادرات روزانه نفت خام و میعانات 
گازی ایران در ماه گذشته میالدی حدود ۲ میلیون و 61۰ هزار بشکه بوده است.

کشور  در  برق  باالی  صرف 
ســبب شده اســت که ایران 
نوزدهمین کشور مصرف کننده 
برق در جهان باشد و با مصرف 
کیلووات  میلیارد  از 1۴5  بیش 
برق در زمره 25 کشور پرمصرف 

برق جهان قرار گیرد

قزل آال،  گرمی  یک  ماهی های 
طی یک دوره پنج تا شش ماهه به 
باالی  300 گرم رسیده، روانه بازار 
مصرف می شــوند. رستوران ها و 
غذاخوری ها معموالً تمایل به خرید 
وزن های پایین تر دارند و وزن های 
باالتــر را نیــز خانواده ها و برای 
مصارف خانگی خریداری می کنند

شاخص

آن روی سکه

تکاپو

کلید واژه
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 شــهناز سلطانی/ تابستان با مسئله »آب« گره خورده که البته در 
مناطق گوناگون کشور وضعیت متفاوتی دارد. در برخی مناطق به دلیل شرایط 
جغرافیایی و میزان بارش ها وضعیت سخت تر از برخی مناطق دیگر است؛ اما 
بســیاری از ما قطعی آب را، آن هم برای ساعت های طوالنی به خاطر داریم؛ 
اما نمی دانم چه می شــود که گاهی یادمان می رود چه لحظه  های سختی را 
سپری می کردیم و چقدر انتظار می کشیدیم تا چشمان مان به جمال قطرات 
آب روشن شود و دوباره از شیر آب چکه چکه کند و با خودش انرژی مثبت و 
شادی همراه بیاورد؛ اما فردا روز از نو و روزی از نو می شد. در سال های اخیر، 
هر چه از کم آبی بیشتر شنیده ایم، خوشبختانه کمتر با قطع آن روبه رو بوده ایم 
که البته اگر این گونه می شد، شاید کمی بیش از این به خودمان می آمدیم که 

علت این همه مصرف چیست؟
ســرزمین ما ایران در منطقه آب وهوایی خشک و نیمه خشک قرار دارد 
که به گواه آمارها متوســط بارندگی در آن تقریباً مساوی با یک سوم متوسط 
جهانی آن است و این یعنی حواس مان باید بیشتر جمع این نعمت بی جایگزین 
باشد که متأسفانه نیست. به نظر می رسد، یکی از مهم ترین دالیل آن، نادیده 
گرفتن مسئولیت اجتماعی در برابر انرژی آب است. ما اگر متوجه این مسئله 
باشــیم که در برابر چگونگی مصــرف انرژی های حیات بخش که در طبیعت 
خداوند به ودیعه گذاشــته، مسئولیم و وظیفه داریم، به حتم جور دیگر و به 
شــکل بهتری با آن برخورد می کردیم. ضروری است، به این موضوع فراتر از 
یک مســئله فردی نگاه کنیم و آگاه باشیم که نوع رفتار ما سبب می شود نه 
فقــط اینهایی که در روزگار ما زندگی می کنند، بلکه آیندگان هم از رفتار ما 

متضرر یا منتفع  شوند. 
در جامعه ما وقتی مســئله ای به بحران تبدیل می شــود، تازه نگرانی ها 
شروع و اطالعات و آگاهی ها داده می شود؛ در صورتی که مسئله ای همچون 
کمبود منابع آبی ما همیشه و در همه حال باید محور باشد، نه اینکه در یک 
بازه زمانی محدود، مانند فصول گرم سال به آن توجه شود و در باقی فصول 

به فراموشی سپرده شود. 
تجربه بر پایه پژوهش های علمی نشان می دهد، کودکان را نباید به هیچ 
وجــه در چنین تأثیرگذاری های مهمی در مصرف انرژی از جمله آب نادیده 
گرفت. آنها به واســطه قرار گرفتن در ســنین خوب گوش کردن و خوب به 
حافظه سپردن و خوب از آن بهره برداری کردن، می توانند کمک کننده و حتی 
راهگشا باشند. از ســویی آنها به خوبی می توانند روی هم سن و ساالن خود 
تأثیر بگذارند، همان هایی که در چشم برهم زدنی مهم ترین استفاده کنندگان 

از این منابع انرژی هستند. 
به تصویر کشــیدن پیامدهای کم آبی و در مقابل جاری بودن زندگی به 
وقت پر آبی در رسانه های دیداری بی  شک ما را به تأمل وامی دارد. از سویی، 
بهتر اســت به شکل عملی نشان دهیم که باید چگونه صرفه جویی کرده و از 
آب های به هدر رونده چطور در جای دیگر استفاده کنیم. هنوز برای بسیاری 
از مــا صرفه جویی با کم مصرف کردن و به تبع آن در تنگنا قرار گرفتن معنا 
می شود؛ در حالی که باید روشن و شفاف نشان دهیم که صرفه جویی درست 

و بجا و به اندازه مصرف کردن است. 
به هر حال، از هر ســو که به »آب« نگاه کنیم، در برابر آن مســئولیت 
فردی، اجتماعی، انسانی، قانونی و شرعی داریم که هیچ یک از آنها را نمی توان 
نادیده گرفت و آیندگان درباره اینکه ما با این نعمت حیات بخش چه کردیم، 

قضاوت خواهند کرد.

در برابر آب مسئولیم!

  حمیدرضا حیدری/ در روزها و هفته های گذشته مشکالتی بر سر 
تأمین آب شــرب مردم خرمشهر، آبادان و شادگان ایجاد شد. داستان از این 
قرار بود که بر اثر شکست خط لوله انتقال آب به این شهرها، آب شرب شیرین 
با آب شــور مخلوط شــد و وضعیتی پیش آمد که دیگر برای آشامیدن قابل 
استفاده نبود. مشکلی که اگرچه دست اندرکاران و نهادهای دیگر درگیر حل 
آن بودند، اما به دلیل برخی شایعات و دامن زدن به آنها در فضای مجازی از 

مجرای خود منحرف شد.
در این میان دو نوع واکنش متفاوت به این ماجرا وجود داشت؛ 

اولین گروه همان کســانی بودنــد که با شــایعه پراکنی درصدد ایجاد 
بحران بودند. آنها به مدد شــبکه های اجتماعی بــه دنبال القای این مطلب 
بودند که دولت آب شیرین با کیفیت باال را به کویت و عراق انتقال می دهد؛ 
در حالی که آب مصرفی مردم خرمشــهر و آبادان شــور است! چنین خبری 
به محض شــنیده شدن، ســبب عصبانیت برخی از مردم در شهرهایی شد 
که در روزهای اخیر با موضوع کم آبی مواجه هســتند؛ اما اصل داســتان این 
اســت که در زمان دولت اصالحات صحبت هایــی درباره انتقال آب ایران به 
کویت شــده بود که پس از آن لغو شــد و هیچ وقت اجرایی نشــد. در این 
شــرایط رسانه ها و فضای مجازی نیابتی دشــمنان ملت ایران به این شایعه 
دامن می زنند و از آن برای بحران ســازی اســتفاده می کننــد تا با تحریک 
 معدودی اغتشاش ایجاد کنند و با دروغ پردازی و کشته سازی به دنبال ایجاد 

ناامنی باشند.
در کنار آنها برخی سلبریتی ها را هم مشاهده می کنیم که مانند گذشته 
تنها کاری که می توانند انجام دهند، این است که در صفحات گوناگون مجازی 
هشتگ بزنند که خوزستان آب ندارد. گویا فقط اینها از مشکل مردم خبر دارند 

و دیگران هیچ نمی دانند و هیچ اقدامی هم نمی کنند!
اما گروه دومی نیز بودند که در این روزها بیکار ننشستند، از کار و زندگی 
خود دست کشیدند و به یاری مردمی شتافتند که در ابتدایی ترین نیاز خود، 
یعنی آب آشامیدنی دچار مشکل شده بودند. از همان روزهای اول این اتفاق 
شاهد حضور نیروهای جهادی بسیج در این مناطق بودیم که خانه به خانه و 
محله به محله آب آشامیدنی در میان مردم پخش کردند. تا جایی که جمع آوری 
آب در شهرهای دیگر و رساندن آن به مردم خرمشهر و آبادان به حد نیازشان 

توانست مشکل آب خوردن مردم آن منطقه را حل کند.
البته در کنار این اقدامات، گروه دیگری نیز خواب از چشمان شان ربوده 
شــده بود و در حالی که قرار بود مدتی دیگر کار احداث خط لوله انتقال آب 
شــیرین کرخه به خرمشهر و آبادان را به پایان برسانند؛ اما به دلیل مشاهده 
وضعیت پیش آمده، عزم خود را جزم کردند تا با کار شــبانه روزی خود این 

پروژه را بسیار زودتر به اتمام برسانند.
در اینجا جا دارد از نقش امام جمعه محترم خرمشهر هم یاد شود که در 
طول این مدت همواره در کنار مردم بوده و هست. وی در محل پروژه حضور 
می یابد و با دستان خود عمل جوشکاری را انجام می دهد تا قوت قلب کارگران 
باشد. در واقع باید گفت، ایشان در این ماجرا در قامت یک امام جمعه انقالبی 

ظاهر شد و رهبر معظم انقالب نیز از وی تشکر کرد.
پس از آنکه دشــمنان در ناآرام ســازی ناکام ماندنــد و آب هم به این 
شــهرها رســید، اوضاع به حالت عادی خود برگشــت؛ اما با نگاهی به وقایع 
روزهای گذشــته درمی یابیم که دشمن از هر مشکل کوچک و بزرگی برای 
بحران نمایی در کشــور اســتفاده می کند و همه اینها در راستای توطئه ای 
است که در اتاق های فکر آمریکا طراحی شده و قرار است با پول های کثیف 
 سعودی عملیاتی شــود. پس باید هوشیار بود، چون خرمشهر آخرین هدف 

دشمن نیست.

بحران نمایی برای ایجاد بحران!

اکبر ترکان از نزدیکان حسن روحانی با انتقاد از عملکرد برخی از اعضای کابینه گفت: بعضی وزرای کابینه جسارت و شجاعت کافی را برای ورود به مسائل جدی ندارند. 
برخی وزرا بیشتر مراقب خودشان هستند تا مراقب انقالب. در واقع، آنها بیشتر سعی دارند به خودشان صدمه ای وارد نشود. چون می دانند در یک سطوحی اختالفاتی وجود 

دارد که اگر سر باز کنند امکان دارد به بعضی افراد صدمه وارد شود، به همین دلیل شجاعانه به مسائل ورود نمی کنند و تصمیم گیری هایی سست و با تعلل دارند.

 منافع شخصی
 یا منافع انقالب؟

 مهدی فرهادی/
5ـ فروپاشی اعتماد: یکی از آثار 
انتشار اطالعات غلط، مبهم و مخلوط 
به راست و دروغ »فروپاشی اعتماد« 
است. مردمی که سواد سیاسی اندکی 
دارند، شــاید فرق منابع انتشار خبر 
را ندانند و بــه همین دلیل همه یا 
بخشی از اطالعات منتشر شده را از 
ناحیه دولت یا نظام ارزیابی می کنند 
و انباشت این اطالعات ضد و نقیض 
بی اعتمادی فرد را به خبر و اطالعات 
سیاسی حتی از منابع رسمی افزایش 

می دهد.
6ـ افزایــش خشــونت: ضعف 
نظــارت و مدیریت در شــبکه های 
اجتماعی ســبب حضــور گرو ه ها و 
افراد شــیاد و خشونت طلب خواهد 
شد و این افراد از این طریق مبادرت 
به خشونت کالمی و حتی تحریک 
به اغتشاش و ناآرامی می کنند. این 
موضوع سبب می شــود که هزینه 

تأمین امنیت مردم باال برود.
7ـ کاهش ارتباطات انســانی: 
شــبکه های اجتماعی به تدریج در 
حال ایجاد مرزهایی بین انســان ها 
هســتند و درصددند مدیریت فکر 
انسان ها را برعهده بگیرند، انسان هایی 
که تحــت تأثیر این ماشــین ها یا 
است  ممکن  نامرئی اند،  آدمک های 
اصاًل این فکر در آنها شــکل نگیرد 
که چه کسانی پشت این همه دستور 

سیاسی هستند.
8ـ مرجعیت رسانه ای: اکنون در 
حال جابه جایی مرجعیت رسانه ای و 
سیاســی مردم به دلیل شبکه های 
اجتماعی هســتیم. در حال حاضر، 
شــبکه های اجتماعی تا حدودی به 
اندازه خبرگزاری های بزرگ منشــأ 
اثر شــده اند و حتی در برخی مواقع 
بیشتر از آنها نفوذ دارند. برای نمونه 
برخــی آمارها نشــان می دهد، در 
آمریکا یا کشــورهای اروپایی گاهی 
اوقات یک مدیر یا مسئول دولتی و 
غیر دولتی یک خبر را در شبکه های 
اجتماعی، بسیار زودتر از رسانه های 
رسمی منتشر می کند. این فضا در 
به همین منوال  کشــورهای دیگر 
در حال پیشــرفت است و می تواند 
رســانه های بــزرگ را در معــرض 
حذف شدگی قرار دهد. این وضعیت 
اطالع رســانی نیز برای کشور ما در 
حال اتفاق افتادن است و در برخی 
موارد اخباری خاص، پیش از اینکه 
در رسانه های رسمی و خبرگزاری ها 
دیده شــود، به وسیله یک مسئول 
رســانه  ای و حتی یک شــهروندـ 
خبرنگار در شــبکه های اجتماعی، 
همچون پالس یا فیس بوک و... قرار 

می گیرند.
۹ـ اطالعــات پراکنده: عمیق 
نبودن مطالب شبکه های اجتماعی 
نیز یکی دیگر از عیوب این شبکه ها 
اســت؛ اطالعات پاره پاره و کوتاه و 
خوانش ســریع آنان سبب می شود 
افراد در این شــبکه ها به ســرعت 
اشتهای رسانه ای خود را پر از اخبار 
و تحلیل هایی کننــد که نمی تواند 
دیدگاه جامعی به او درباره مسائل و 

حوادث منتقل کند.
1۰ـ جاسوسی: از آن جایی که 
ورود اطالعات و گروه ها و شبکه های 
فردی و اجتماعی در این شــبکه ها 
دسترسی سرویس های جاسوسی را 
آسان تر می کند، بنابراین استفاده های 
جاسوسی از آن راحت تر نیز خواهد 
بــود. »جولیان آســانژ« مؤســس 
وبــگاه ویکی لیکس دربــاره یکی از 
معروف ترین شــبکه های اجتماعی 
می گوید: »فیس بوک تنفرآمیزترین 
ابزار جاسوســی اســت که تاکنون 
خلق شــده اســت. هرکس که نام 
و مشــخصات دوســتان خود را به 
شــبکة اجتماعی فیس بوک اضافه 
می کند، باید بداند که به شکل رایگان 
در خدمت دســتگاه های اطالعاتی 
آمریکاست و این گنجینة اطالعاتی 

را برای آنها تکمیل می کند.«
11ـ تأثیرپذیری از سازمان های 
جاسوســی: از آنجایــی که مدیران 
شبکه های برتر تحت سیطره آمریکا 
قرار دارنــد، اثرپذیری راحت تری از 
آنان نیز دارند. دستگاه های اطالعاتی 
آمریکا می توانند با روش های حقوقی 
یا سیاسی، این شبکه اجتماعی را زیر 
فشار قرار دهند. رویدادهای سیاسی 
سال های اخیر از انتخاب باراک اوباما 
به ریاســت جمهوری آمریکا گرفته 
تــا ناآرامی های پــس از انتخابات 
جمهوری اسالمی ایران، همگی کم 
و بیش متأثر از فعالیت های کاربران 

شبکه های اجتماعی بودند.

آثار منفی شبکه های اجتماعی بر سیاست ـ 2 
گسترش بی اعتمادی

  مریــم زاهدي/ انقالب 
صنعتــي در غــرب نیازمند نیروي 
کار ارزان قیمت بود و جنگ جهاني 
دوم و حضــور مردان در جبهه هاي 
جنــگ چنین ایجــاب می کرد که 
چرخش  براي  جایگزیني  نیروهاي 
چرخ هــاي صنعــت در کارخانه ها 
حضور یابند. ویل دورانت مي نویسد: 
»آزادي زنــان از عــوارض انقالب 
صنعتي اســت... یک قرن پیش در 
انگلستان کار پیدا کردن برای مردان 
دشــوار شــد، اما اعالمیه ها از آنان 
مي خواست که زنان و کودکان خود 
را به کارخانه بفرستند.« این موضوع 
پشت پرده جریاني است که بعدها 
تحت عنوان فمینیسم ظهور کرد تا 
منشأ ظلم هاي بسیاري شود که به 
نام حمایت از حقوق زنان و در قالب 
شعار برابري جنسیتي تجلي یافت 
و همین شــعار، خانواده غربي را به 

ورطه بحران کشید. 
تزلزل نظــام خانواده، افزایش 
آمار طالق، بروز جرائم و فســاد و 
فرزندانــي که از ســایه  پدر و مادر 
محروم شــده اند، فجایعي هستند 
کــه هم اکنون غــرب در میان آنها 
دســت و پا مي زند و اندیشمندان 
و حتــي دول غربي بــه این نتیجه 
رســیده اند که براي حفظ ساختار 
سیاســي و اقتصادي خود ناگزیرند 
به  گونه اي تکه هاي درهم  شکســته  
ساختار خانواده را پیوند بزنند. پیش 
از آن در جهان غرب، زن حتي حق 
مالکیت و حق رأي هم نداشت، اما 
حاال نیاز به نیروي کار ارزان قیمت 
ایجاب مي کرد زنان را از خانه بیرون 
بکشــند. اما براي این منظور باید 
سناریویي طراحي مي شد تا با تظاهر 
به احیاي حقوق زنان آنان را از خانه 
بیرون بکشند. این سناریو با جنبش 

فمینیسم به ثمر رسید.
بــر اســاس داده هــاي مرکز 
ملــي آمار در آمریــکا، بیش از 15 
میلیون زن در ایاالت متحده آمریکا 
سرپرســت خانوار هستند و حدود 
36/8 درصد از این مادران در روابط 
داده هاي  بچه دار شده اند.  نامشروع 
موجود نشــان می دهد که بیش از 
3۰ درصد زنان سرپرســت خانواده 
در  آمریــکا در فقــر مطلق زندگی 
می کنند. بیش از ۴۰ درصد مادران 
سرپرســت خانــواده در ایالت هاي 

مي سي ســي پي، لوئیزیانا، کلمبیا و 
تگزاس به ســر می برند. اوضاع در 
دیگر کشــورهاي غربي هم بهتر از 

این کشورها نیست.
آمار آســیب هاي اجتماعي در 
کشور ما هم مدت هاست تأمل برانگیز 
شــده و به خصــوص موضوعاتی 
همچون افزایش آمار طالق و کاهش 
آمار ازدواج نشان می دهد که ایران 
هم در مسیري قرار گرفته که جهان 
غرب در حال بازگشت از آن است. 

خانواده ایرانی
 و وضعیت مادری 

در بررســی و ارزیابی وضعیت 
خانواده در ایران، با جریان هاي فکری 
مختلفي مواجه مي شویم که جریان 
روشــنفکری با فراگیري باال آثار و 
پیامدهایی را بــرای خانواده ایراني 
داشته است. به بیان دیگر، مدرنیته 
در ایران کارکردهای طبیعی، تاریخی 
و مشــخصه های هویتی ما را دچار 
اختــالل جدی کرد. پیامدهای این 
طرز تفکر، ازخودبیگانگی نسل های 
بعدی، متجدد شــدن خانواده های 
سنتی و استقبال از فرهنگ غربی و 
در نهایت سست شدن بنیان خانواده 

و مادری بود.

اقبال به تحصیالت غفلت از زندگي 
 استقبال چشمگیر دختران از 
تحصیالت دانشگاهی یکي از عوامل 

جدی تغییر در خانواده های ایرانی 
به شمار مي رود. کلین معتقد است، 
تحصیــالت، مجرایی بــرای تغییر 
نگرش و ارزش هر دو جنس است. در 
هر صورت ارتقای سطح تحصیالت 
زنان که انتظار می رود تأثیر مثبتی 

بر رشــد و استحکام خانواده داشته 
باشد، به دلیل هماهنگ نبودن دیگر 
عوامل، از جملــه تحصیل مردان، 
می تواند بــه تهدیدی علیه خانواده 

تبدیل شود.

اشتغال زنان و تضعیف 
نقش هاي مادري و همسري

در ســبک زندگــي ایرانــي ـ 
اسالمي نقش های مادري و همسري 
داراي باالتریــن جایگاه اســت، اما 
رسوخ الگوهای نادرست غربی نظیر 
کــم ارزش دانســتن دو نقش مهم 
مصلحت گرایی  همسری،  و  مادری 
فردی و استقالل طلبی، برابری خواهی 

و تمایل زنان به نقش های مردانه، از 
جمله عوامل عمده گرایش زنان به 
اشــتغال خارج از منزل اســت. در 
حال حاضر انگیــزه اصلی دختران 
از تحصیالت عالی پس از کســب 
موقعیت اجتماعی، اشتغال و کسب 
درآمد و در نتیجه استقالل مالی و 
وابسته نبودن به همسر و پدر است، 
این در حالي است که تحصیالت و 
اشــتغال و استقالل مالی زنان، اگر 
با ارتقای فرهنگی و رشــد باورهای 
دینی و تقویت هدف گذاری متعالی 
در ازدواج و تشکیل خانواده همراه 
نباشد، سبب خواهد شد خانواده به 
میدان رقابتی با همســر و دیگران 
تبدیل شود که این موضوع به سود 
زنــان و خانواده نخواهد بود. همین 
مســائل هم پیامدهایی در جامعه 

ایراني داشته است. 

صعود طالق
هــم چیدن  کنار  بي تردیــد 
تکه هاي پازل گرایش به ســمت و 
ســوي جریان هاي روشــنفکري و 
جاري شدن سبک زندگي و الگوهاي 
غربي در زندگي مردم کشــورمان 
مي تواند مبین چرایي افزایش آمار 
طالق و کاهش آمار ازدواج در کشور 
باشد. میزان طالق در ایران متأثر از 
رویکردهای جدید اجتماعی افزایش 
نگران کننــده ای را نشــان می دهد 
کــه مهم ترین آنهــا بی توجهی به 

ارزش های دینی و کم رنگ شــدن 
پایبندی های معنوی است. در حال 
حاضر ۲ میلیــون و 8۰۰ هزار زن 
سرپرســت خانوار وجــود دارد که 
بــا افزایش آمار طــالق تعداد زنان 
سرپرســت خانوار هم رو به فزوني 
مي گذارد. پیامدهای قطعی طالق، 
چیزی جز تزلزل در کارکرد خانواده، 
نابســامانی در وضعیت کودکان و 
تربیت آنان و تشدید ناهنجاری هاي 

اجتماعي  نیست. 
افزایش ســن ازدواج در ایران 
روي دیگر این ســکه اســت و این 
آمار نشــان دهنده تأخیر در واقعه 
ازدواج است که امر مادری را نیز به 
تأخیر انداخته و فرصت مادری را در 
سنین جوانی از زنان می گیرد و طول 
باروری را کاهش داده و در یک نگاه 
از ظرفیت مادری در کشور می کاهد. 
همین موضوع هم موجب شده تا با 
بحران پیري جمعیت مواجه شویم 
و سیماي جوان کشور در آینده اي 
نزدیک مورد تهدید جدي قرار گیرد. 
اما پیوستن به کنوانسیون هاي 
بین المللــي یکــي از ریشــه هاي 
آســیب هایي است که امروز جامعه 
با آن دســت و پنجــه نرم مي کند 
و همچنــان هــم حضــور در این 
کنوانســیون ها قرباني مي گیرد. یا 
برنامه هاي سازمان جهاني بهداشت 
که اصلي ترین دلیــل بحران امروز 
جمعیت در کشور است؛  بحراني که 
پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک 
و منع خشــونت سند ۲۰3۰ نشان 
مي دهد هنوز جدي گرفته نشده اند. 
جهان غرب بــه دنبال اصالح 
مســیري است که طي کرده  است. 
به نوشته  روزنامه انگلیسي  زبان »ملت 
و جهان« در ایاالت متحده  آمریکا، 
 بسیاري از زنان،  مشاغل خود را رها 
کرده و به مادران تمام وقت تبدیل 
شــده  اند. »دیوید بالنکــن هوان«، 
رئیس مؤسســه  ارزش هاي  آمریکا، 
این رویکرد جدید را »مکتب جدید 

طرفداري از خانواده« نامیده است.
»هنري ود روژت النگ فلو«، 
شــاعر بزرگ آمریکایي هم چنین 
سروده اســت: »در خانه بمان قلب 
من و استراحت کن،  قلب  هاي حافظ 
سؤال  خانواده،  خوشبخت ترینند.« 
این اســت ما قرار است کي به این 

نتیجه برسیم؟!

 سید فخرالدین موسوی/ بی تردید 
ســخنان تهدیدآمیز رئیس جمهور در جمع 
ایرانیان مقیم سوئیس درباره پیامدهای تحریم 
نفت ایران مهم ترین مواضع آقای روحانی در 
ماه های اخیر در مواجهــه با خروج آمریکا از 
برجــام و تهدیدهای دولت ترامپ علیه ایران 
بوده اســت؛ جمالتی که بازتاب آن در داخل 

کمی تعجب برانگیز بود.
 روزنامه هایی چون کیهان، آرمان امروز، 
آفتاب یزد و... با گرایش هایی کاماًل متضاد! به 
سادگی از کنار این اظهارات گذشتند و صبح 
روز چهارشــنبه 13 تیر ماه تقریباً هیچ تیتر 
تأمل برانگیزی در این بــاره برای صفحه اول 
خــود در نظر گرفتند! امــا در مقابل روزنامه 
»صبح نو« با تیتر یک »ایران نفروشد، نفتی از 
منطقه خارج نمی شود«، به موضوع پرداخت 
و در ســرمقاله خود با عنوان »چشم در برابر 
چشــم«، نوشــت: »یکی از ایرادهای وارد بر 
روند سیاســت خارجی دولت کنونی در پنج  
ساله اخیر، تمرکز تک عاملی به یک مشکل و 
بی توجهی به ظرفیت های سایر بخش هاست. 
نمونه بارز آن، عمق استراتژیک گسترده ایران 
در آسیای جنوب غربی است که آن را در قامت 
قدرت منطقه ای مطرح کرده و متأســفانه از 
جانب برخی بخش های دولتی، تنزیل داده شد. 
به این ادبیات که به جای هر قدرت منطقه، ما 
به  دنبال منطقه قدرتمند هستیم. به این اعتبار، 
فرصت های زیادی از دست رفته، اما هنوز زمان 
باقی است و سخنان اخیر رئیس جمهوری در 
دیدار با مدیران اجرایــی با رویکرد داخلی و 
ایرانیان مقیم ســوئیس با رویکرد خارجی را 
می توان تحرکی مثبت برای احیا و به روزرسانی 
ابزارهای متعدد کشــور برای حل مشــکالت 
دانســت. در حالی که حمالت ســخت علیه 
ایران )منهای برخورد نظامی مستقیم( فراگیر 
شده؛ تنها راهکار، مقابله به مثل و حتی اجرای 
حمالت پیشدســتانه اســت. اجرای چنین 
راهبردهایی ضمن افزایش غرور ملی و اعتماد 

افکار عمومی، اقتدار کشور را نیز ارتقا می دهد و 
به  طور طبیعی در عقب نشینی دشمن و کاهش 
فشارها مؤثر خواهد بود.« دیگر رسانه ای که به 

این مسئله پرداخت روزنامه 
»وطن امــروز« بود که در 
این باره نوشت: »عربستان 
اعالم کرد در پی درخواست 
دولت آمریکا، افزایش تولید 
نفت را در دستور کار خود 
قرار خواهــد داد. اظهارات 
روحانــی و تهدید او درباره 
صــادرات نفــت از منطقه 
ایران  که  اســت  هشداری 
سال هاســت بــرای تأمین 
امنیت فروش نفت خود آن 

را مطرح می کند. با توجه به اینکه روزانه ۴۰ 
درصد نفت مورد نیاز جهان از تنگه هرمز عبور 
می کند؛ هرگونه اخالل در این مسیر ترانزیتی 
هزینه های غیرقابل برآوردی را بر اقتصاد دنیا 
تحمیل خواهد کرد. از ســوی دیگر با توجه 

به وضعیت قیمت فروش نفت، کارشناســان 
معتقدند یادآوری تســلط ایران بر مهم ترین 
منطقه محل عبور نفت دنیا می تواند در افزایش 
قیمت فــروش این کاالی 

حیاتی مؤثر باشد.«
با  نیز  »جام«  روزنامه 
تیتر »تهدید نفتی روحانی« 
نوشــت: »آخریــن گزینه 
بســتن تنگه هرمز اســت 
که به هر حال چالش های 
جدی در پی خواهد داشت. 
اگر این تنگه بســته شود 
قطعاً صــادرات نفت جهان 
مختل خواهد شــد و همه 
از نفت محروم خواهند شد. 
این گزینه ای اســت که به هر حال آمریکا را 
ناچار خواهد کرد در تصمیمات خود بازخوانی 
و بازنگری کند. اگر ایران درصدد اجرایی کردن 
چنین تصمیمی برآید، فضای بازار نفتی جهان 
دچار تالطم می شود و کشورمان ناچار خواهد 

بــود که این گزینه را به  عنوان آخرین گزینه 
در دستور کار خود قرار دهد.«

 روزنامه  اصالح طلب »شرق« با تیترهای 
»بدون نفت ِایران هرگز«، »هشــدار روحاني 
بــه آمریکا از قلب اروپــا«، روزنامه »اعتماد« 
با تیتر »نتوانیم نفت  صادر کنیم دیگران  هم 
نمي توانند«، روزنامه »سازندگی« با تیتر »نفت 
در برابــر نفت« و روزنامه »قانون« با درج این 
جمالت؛ »ناراحت ترین سیاســتمداران روی 
زمین، رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی و پادشــاه پیر و شاهزاده جوان 
ســعودی بودند. آنها فکرش را هم نمی کردند 
کــه در این اوضــاع قمر در عقــرب برجام، 
رئیس جمهــور روحانی بــا اوکی کردن بلیت 
تهران ـ برن، راهی کشور صلح و آرامش باشد 
و در آنجا دیپلماســی ناب ایرانی را به خوبی 
جهانــی کند. سیاســتمداران ناراحتی که از 
آنها نام بردیم، فکر می کردند ایران در موضع 
ضعف قرار گرفته و منفعالنه در گوشه رینگ 
به تماشــای ماجراجویی هــای رئیس جمهور 
آمریکا می نشــیند.« در مطلبی تحت عنوان 
»دیپلماسي با چاشني خشم« به این موضوع 
پرداختند؛ رســانه هایی که گرایش های کاماًل 

متضادی دارند!
چرایــی عبور برخی از رســانه ها از این 
ماجرا چندان مشــخص نیســت؛ اما آنچه به 
نظر می رســد، لزوم عبور از دلبســتگی های 
حزبی و جناحی، سهم خواهی ها و انتقادها در 
هنگامه تهدید دشمن است، امروز دیگر هیچ 
کس منکر دشــمنی آمریــکا و هم پیمانانش 
با نظام اســالمی نیســت و در این شرایط و 
در حالی که ایــن اتفاق نظر در میان نخبگان 
و افکار عمومی شــکل گرفته است، ضرورت 
توجه و حمایت از مواضع مقتدرانه مسئوالن 
و تالش برای عقب رانــدن آمریکایی ها جزء 
مهم ترین مســائل کشور است و به هیچ وجه 
 نباید اجازه داد این مســئله قربانی موضوعات

 فرعی شود.

نگاهی به سرایت بحران خانواده از غرب به شرق

 اسناد بین المللي گذاره هایی برای تغییر

نگاهی به واکنش رسانه ها به سخنان مهم رئیس جمهور در سوئیس

اتحاد برای عقب راندن دشمن

ارزان  کار  نیروي  به  نیاز 
قیمت ایجــاب مي کرد زنان 
را از خانه بیرون بکشــند. 
باید  منظور  ایــن  براي  اما 
ســناریویي طراحي مي شد 
به احیاي حقوق  با تظاهر  تا 
زنان آنــان را از خانه بیرون 
بکشند. این سناریو با جنبش 

فمینیسم به ثمر رسید

 امــروز دیگر هیچ کس منکر 
دشــمنی آمریکا با نظام اسالمی 
نیســت و حال که این اتفاق نظر 
در میــان نخبگان و افکار عمومی 
شکل گرفته است، ضرورت توجه 
و حمایــت از مواضــع مقتدرانه 
مســئوالن و تالش بــرای عقب 
مهم ترین  آمریکایی ها جزء  راندن 
مسائل کشور است و به هیچ وجه 
نباید اجازه داد این مسئله قربانی 

موضوعات فرعی شود

پژواک

کنکاش

پایش

ژرفا 

انعکاس



 عبداهلل نوری گلجایی/ وحدت اسالمي یک 
وظیفة دیني است که خداوند بر همة مسلمانان واجب 
کرده است. در مقابل، دشمنان اسالم از شیوه  هاي کهن 
و تاریخــي در نابودي، انحراف و کند کردن مبارزات و 
نهضت  هاي آزادیبخش، بهره گرفته، ســالح تفرقه را 
جایگزین آن همدلي مي کننــد. امروز نیز با مطالعات 
کارشناسي و روان شناسي دقیق و با روش ها و ابزارهاي 
گوناگون از این ســالح براي شکســت انقالب ها بهره 
مي جویند. با توجه  به آنچه بیان شــد، برخي گروه ها 
و افراد مختلف، اگرچه در کســوت اسالم   هستند، اما 
همواره یار و یاور دشمنان اسالم بوده، در ایجاد تفرقه 
و اختالف میان مســلمانان سابقة طوالني دارند؛ برای 
نمونه، گروه هایي مانند وهابیت خود را مرّوج دین اسالم 
مي دانند، ولي با ترویج فرهنگ ضد شیعي عاملي براي 
ایجاد اختالف در میان مذاهب مختلف دین اســالم به 
  شمار مي  آیند؛ در   مقابل، افراد دیگري از مذهب تشیع 
نیز وجود دارند که همواره آتش این اختالف را شعله  ور 
می کنند، به   طوري   که مبارزه و مخالفت با اهل سنت را 
یکي از برنامه هاي اصلي خود قرار داده  اند. انجمن حجتیه 
نیز در   حال   حاضر مشغول فعالیت هاي اختالف  افکنانه 
است و در قالب گروهي شیعي، عامل اختالف در میان 

مسلمانان، به  ویژه در ایران اسالمي به   شمار مي  رود.

تفرقه افکنی بین شیعیان و اهل تسنن
محمدمهدي میرزایي  پور، از جمله افرادي که سال ها 
در محیط انجمن حجتیه تربیت یافته، دربارة دشــمن 
اصلي از دیدگاه انجمن حجتیه مي گوید: »اهالي انجمن 
از آنجا که معیار حق و باطل را به  دلیل اخباري گري شان، 
شخص معصومین، نه رفتار آنها مي  پندارند، خطر اصلي 
در   برابر اسالم را اهل سنت معرفي مي  کنند؛ یعني انجمن 
به    جاي اینکه با دشــمنان اصلي بشریت، یعني استکبار 
جهاني به ستیز برخیزد]در  حالي که اهل سنت[ مي  توانند 
هم  سنگراني خوب در  جهت احیاي عدالت بشري باشند، 

دشمن انگاشته مي  شوند.«1
عباس سلیمي نمین دراین باره مي گوید: »به نظر 
من یکــي از مصادیق مهمي که امروزه از آن مي توان 
به   عنوان تهدیدآفرینــي انجمن حجتیه براي نظام و 
انقالب یاد کرد، تفرقه  افکني میان شیعه و سني است. 
این یکي از مسائلي است که عناصر انجمن حجتیه به   
شدت روي آن کار مي کنند. یکي از میراث هاي بزرگ 
امام خمیني)ره( وحدت شــیعه و سني براي مقابله با 
دشمنان اسالم است. امام با ایدة وحدت، خدمت بزرگي 
به مســلمانان کرد، اما در   حال   حاضر، انجمن حجتیه 
در  صدد اســت تا با طرح مسائل اختالف  برانگیز میان 

شیعه و سني، زحمات امام را از بین ببرد.«۲
در ادامة مصاحبه، وقتي از او مي  پرســند؛ آیا در   
حال   حاضر، مصادیق روشــني در ایــن زمینه وجود 
دارد؟ مي گوید: »بله، در خیلي از شهرستان ها اعضاي 
انجمن حجتیه در همین راستا فعالیت مي کنند و به 
اختالف شیعه و سني دامن مي زنند. آنها دشمن اصلي 
را مسلمانان سني قلمداد مي کنند و گروه هاي مشابهي 
در میان اهل تســنن هم دشــمن اصلي را، شیعیان 
معرفي مي کننــد. این هم دقیقاً در راســتاي همان 
دشمن شناســي انحرافي و در   حقیقت دشمن  تراشي 

غیر واقعي اســت؛ یعني قبل از 
انقالب که دشمن اصلي استبداد 
و اســتعمار بود، آنهــا بهائیت را 
مطرح مي کردند. بعد از انقالب که 
تهدید امپریالیسم مطرح بود، آنها 
بزرگ  نمایي  را  خطر مارکسیسم 
مي کردنــد. اآلن هم که تجاوز و 
استعمار نوین کشورهاي اسالمي 
را تهدید مي کند، آنها شــیعه و 
ســني را دشمن یکدیگر معرفي 

مي کنند.«3
در تشــدید اختالفات مذهبي بین شیعه و اهل 
سنت انجمنی ها »بر موارد تنش زا دست مي گذاشتند و 
آنها را پررنگ مي کردند، حتي در برخي مسائل به شیوة 
غالیان شیعي عمل مي کردند و در منقبت امام علي)ع( 
اغراق هاي نابجایي مي کردند. به نظر مي رسد، انجمن 
حجتیه... در مقطعي مبارزه با بهائیان را رها و اهل سنت 
را جایگزین آن کردند. در   برابر این اقدامات انجمني ها، 

در برخي از مناطق سني نشین عکس العمل هایي بروز 
کرد و فضاي وفاق ملي را مورد تهدید جدي قرار داد.«۴

مغایرت رویکرد انجمن با اندیشه امام)ره(
این رویکــرد انجمني ها، مغایر با اندیشــه هاي 
وحدت آفرین امام خمیني)ره( بود و دروغ ادعای تبعیت 
از رهبري آنها را نشــان داد. انجمن حجتیه با نوشتن 
کتب و مقاالتی در اهانت به خلفا و تحریک احساسات 
دیني سني ها، بسیاری، از جمله القاعده را به واکنش 
متقابل در برابر تشــیع واداشت. آنها پس از انقالب، با 
تقریب مذاهب  »مجمع جهاني 
اســالمي« که در  واقع در مسیر 
اتحاد و همدلي مسلمین اعم از 
شــیعه و سني، حرکت مي کرد، 
از ســویی،  مخالفــت کردند.5 
همواره  انجمن حجتیه  رهبران 
ادعا مي کنند که اعضای انجمن 
نه   تنها موافق وحدت   هســتند؛ 
بلکــه با تفرقــه مخالفند. آقاي 
حسن تاجري وحدت ستیزي را، 
هم در بُعد وحدت و وفاق ملّي و 
هم در بُعد وحدت شیعه و سّني کاماًل مردود دانسته و 
این نسبت را اتّهامي بدون سند و مدرک برمي  شمرد.6

در   مجموع، اگرچه برخي رهبران انجمن حجتیه 
ادعــا مي کنند، انجمــن براي ایجــاد تفرقه در میان 
مســلمانان اقدام نکرده است، ولي بســیاري از افراد 
سابق انجمن، نیروهاي امنیتي و برخي از تحلیلگران 
معتقدند که یکي از فعالیت هاي انجمن حجتیه در این 

دوران، اختالف  افکني در میان شــیعیان و اهل سنت 
اســت. در این میان، افرادي همچون یعســوب الدین 
رستگاري جویباري با انتشــار کتابي با نام »حقیقت 
وحدت در دین« واکنش هاي شدیدي در میان علماي 
اهل ســنت پدید آورد. چاپ و توزیع این کتاب  که با 
طرح جعلي چاپ بیروت، بدون مجوز در قم انجام  شد، 
در کشورهاي عربي، پیامدهاي نامناسبي داشت. این 
موضع نشان می دهد اگرچه گروه هایي مانند وهابیت 
و انجمن حجتیه، در ظاهر دشمن یکدیگرند، ولي در 
مقام عمل هر   دوي آنها آلت دســت دشــمنان اسالم   
هستند و عاملي براي تشدید اختالف در میان جوامع 

اسالمي شمرده مي  شوند.
فعالیت هاي تفرقه  افکنانة انجمن که مطابق با آیات 
و روایات اســالمی و رهبران انقالب اسالمی به شدت 
نهی شــده و برعکس مهم  ترین عامل پیروزي انقالب 
اسالمي وحدت و وفاق ملي همة اقشار و گروه ها تلقی 
شده اســت. امام)ره( در این باره می فرمایند: »حفِظ 
اسالم در ایران به وحدِت شماهاست، وحدت روحاني 
و مردم، مردم و روحانــي، ارتش و ژاندارمري و قواي 
مســلح با دولت، همة اینها با هم، همه وقتي دست به 
هم دادیم و همه شــدیم »یٌد واِحَدْهٌْ َعلَيَ َمْن ِسواُهْم« 
همان  طوري که فرمودند، اینها دست واحد هستند بر 
ِسواي  شان. اگر دست واحد شدیم ... هیچ  کس نمي  تواند 
به ما ضرري بزند. آن روز به ما ضرر مي خورد که خلل 

در وحدت ما پیدا بشود.«7
حضرت امام خمیني)ره( که پیروي از جدش را 
سرلوحه کار خود قرار داده بود، ایام والدت با سعادت 
پیغمبــر اســالم)ص( را »هفتة وحــدت« نام  گذاري 
کردند. نام  گذاري این ایام، تدبیري حکیمانه از ســوی 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمي بود که با نگاهي تیزبین 
و فکري دور  اندیش، مسائل را کانون توجه قرار مي داد، 
در  حالي  که گروه هایي مانند انجمن حجتیه با القابي ناروا 
از هفتــة وحدت که بر  گرفته از آموزه ها و مکتب دین 
اســالم است تحت عنوان »هفتة نکبت« یاد مي کنند 
و این درست حرکت در راستای طراحی های دشمنان 

اسالم و انقالب است. 
پی نوشت ها: 

ـ گروه مؤلفان، دیانت عافیت، همان ص ۴3. 
۲ـ مصاحبه با عباس سلیمي نمین، باشگاه اندیشه، همان.

3 ـ همان.
۴ـ مصاحبه با مرحوم آیت  اهلل سید  محمدعلي روضاتي، همان.

5ـ همان.
6ـ مصاحبه با حسن تاجري، همان.

7ـ ســیدروح  اهلل موســوي خمیني، صحیفة امام، همان، ج 17، 
ص 38۴ ـ 383.
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 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/ 
در شماره گذشته به اجمال با مفهوم و 
تعریف انقالب اســالمی از منظر برخی 
اندیشمندان مســلمان آشنا شدیم. در 
این مطلب تالش می شود ضمن آشنایی 
با مفهوم انقالب اســالمی در اندیشه و 
بیان متفکران غربی، به تعریفی منتخب 
از انقالب اسالمی نائل شویم و تا پایان 
این مطلب تحقیقی به آن پایبند بمانیم. 
ذکر دیدگاه های متفکران غربی به 
ما کمک می کند، اوالً، زاویه دید آنها را 
نسبت به انقالب اسالمی دریابیم؛ ثانیاً، 
تعریف آنها از انقالب اســالمی در نقش 
شاهدانی خارج از محیط انقالب که آنچه 
را دیده و درک کرده اند، می تواند ارزش 
تاریخی و علمی داشته باشد و ثالثاً، به 
تمایز این دیدگاه ها با نگرش های اصیل 

انقالب اسالمی پی ببریم. 
اگرچــه بســیاری از متفکران در 
غرب، چه موافــق و چه مخالف انقالب 
اســالمی درباره این انقالب اظهار نظر 
کرده و صدها کتاب و مقاله به رشــته 
تحریر درآورده اند؛ اما از میان آنان، میشل 
فوکو، خانم تدا اسکاچ پل و جان فوران، از 

اهمیت بیشتری برخوردارند. 

انقالب اسالمی در بیان میشل فوکو
میشــل فوکــو یک اندیشــمند 
پست مدرن است که صحنه های پیروزی 
انقالب و حوادث پس از آن را از نزدیک 
مشــاهده کرده و نظریات بدیعی درباره 
انقالب اســالمی ارائه داده اســت. وی 
درباره علل وقوع انقالب اسالمی معتقد 
است، این انقالب نمی تواند با انگیزه های 
اقتصادی و مادی صورت گرفته باشد؛ زیرا 
جهان شــاهد شورش و قیام همه مردم 
علیه قدرتی است که مشکالت اقتصادی 
آن در حد بزرگ نبوده که در نتیجه آن، 
میلیون هــا ایرانی به خیابان ها بریزند و 
قیام کنند، از این رو ریشــه این انقالب 
را باید در جایی دیگر جست وجو کرد.)1(

وی با تأکید بر نقش مکتب تشیع 
و رهبری مذهبی انقالب، می نویســد: 
»شــخصیت آیت اهلل خمینــی پهلو به 
افسانه می زند. هیچ رئیس دولتی و هیچ 

رهبر سیاسی ای حتی به پشتیبانی همه 
رسانه های کشورش نمی تواند ادعا کند 
که مردمش با او پیوندی چنین شخصی 

و چنین نیرومند دارند.«)۲(
مبنای تحلیل فوکو درباره انقالب 
اسالمی، معنویت گرایی سیاسی است و 
از این رو وی، انقالب اسالمی را انقالبی 

فرامدرن معرفی می کند.

انقالب اسالمی در تعریف تدا اسکاچ پل
 خانم تدا اسکاچ پل که با پیروزی 
انقالب اســالمی، نظریه ساختاری خود 
درباره انقالب ها را با چالشــی مفهومی 
مواجه دید، در ســال 1۹8۲ با نوشتن 
مقاله ای با عنــوان »دولت تحصیلدار و 
اسالم شــیعه در انقالب ایران« نوشت: 
»این انقالب قابل توجه مرا وادار می سازد 
تــا به درک خود در قبال نقش بالقوه و 
محتمل سیســتم های عقاید و ادراک  
فرهنگی در شکل بخشیدن به کنش های 
سیاسی، عمق و وسعت بیشتری ببخشم. 
این انقالب مطمئناً شرایط یک »انقالب 
اجتماعی« را داراست. با  وجود این، وقوع 
آن به ویژه در راستای وقایعی که منجر 
به سقوط شاه شدند، انتظارات مربوط به 
علل انقالب ها را که من قباًل در تحقیق 
تطبیقیـ  تاریخی ام در مورد انقالب های 
فرانسه، روسیه و چین تکامل و توسعه 

بخشیده ام، زیر سؤال برد.«)3(

انقالب اسالمی از منظر جان فوران
 جان فــوران در کتاب مقاومت 
شــکننده با توجه بــه نقش مذهب و 
دین در انقالب ایران، انقالب اسالمی 

را با تأکید بر ریشــه های تاریخی آن 
از دوره صفویــه بــه بعد تحلیل کرده 
است. او در این کتاب با تأکید بر نقش 
اسالم مبارز در انقالب، مي نویسد: »در 
میان فرهنگ هــاي گوناگون مخالف 
در دهــه 1۹7۰، اســالم مبارز موفق 
شــد قدرت دولتي را به دست گیرد. 
به دلیل  امــام خمیني)قدس ســره( 
موضع گیري ســازش ناپذیر درازمدت 
علیه شاه، جاذبه و صراحت و صداقت 

شــخصي و دیدگاه هایش در مسائل 
مهــم سیاســي، در صــف اول جاي 
گرفت و توانست اســالم مردم گرایي 
ارائه دهد که براي گروه هاي گوناگون 
اجتماعي جاذبه داشت، هرچند پایگاه 
اجتماعي اش در صفوف برخي از علما، 
طاّلب دیني و تجار و پیشه وران بازار 
بود؛ ولي سیاست ضدامپریالیستی اش 
نیز روشنفکران غیرمذهبي، چپ گرایان 
و زحمت کشــان را جــذب مي کرد؛ 
وانگهــي، کالم مذهبــي او در میان 
گروه هاي حاشیه اي شهري و روستایي 
که آنها را مستضعفان مي خواند نفوذ 

مي کرد.)۴(
انقالب اسالمی  از  تحلیل فوران 
تحلیلی ســاختاری است که در کنار 
عواملی، مانند وضعیت دولت، شــیوه 
تولیدی و اقتصــادی و وضعیت نظام 
بین الملل، به نقش مذهب هم به منزله 
یک عامل در شــکل گیری و پیروزی 

انقالب اسالمی اشاره کرده است.

نقد تعاریف پوزیتیویستی از انقالب 
درباره  فــوق  نظریه های  اگرچه 
انقــالب اســالمی از چارچوب هــای 
مدرنیســتی که علل مــادی و عینی 
را در وقــوع انقالب هــا حتمی فرض 
می کنند، فراتر رفته و به نقش فرهنگ و 
دین هم در وقوع انقالب اشاره کرده اند، 
اما در تحلیل درســت انقالب اسالمی 
نیز ناکام بوده و صرفاً از زاویه ای خاص 
انقالب را تحلیــل کرده اند. چارچوب 
تحلیلی آنها همان است که در تحلیل 
همه حوادث اجتماعی به کار می بندند، 
یعنی روش های پوزیتیویستی. بر اساس 
این تحلیل ها، بــه واقع نمی توان بین 
تعریف انقالب اســالمی که آنها انجام 
می دهنــد، با انقالبی مانند الجزایر که 
در آن مؤلفــه دین و مذهب و عقیده 
نقش داشــت)5( تفاوت چندانی قائل 
شد. به عبارت دیگر، دین یکی از عوامل 
شکل دهنده انقالب بود و ماهیت آن را 
تشکیل نمی دهد. آنها انقالب را حرکتی 
دانستند که موجب ســرنگونی رژیم 
شاهنشاهی شد، بنابراین متعلق به سال 
1357 است. در حالی که در بیانات امام 
و رهبری اسالم تشکیل دهنده ماهیت 

انقالب اسالمی اســت و فرآیندی به 
شــمار می آید که سال 1357 یکی از 

مقاطع آن بوده و هنوز ادامه دارد. 

تعریف مختار انقالب اسالمی 
با توجه به آنچه گفته شد، تعریف 
پذیرفته شــده ما از انقالب اسالمی با 
توجه به مجمــوع بیانات رهبر معظم 
انقــالب و حضرت امام)ره( به شــرح 

زیر است:
انقالب اسالمی »تحولی اساسی 
در همه ابعاد فــردی و اجتماعی)اعم 
از سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و...( 
بر مبنای جهان بینی و اصول بنیادین 
اســالم  بود که در بستری طوالنی از 
زمــان در ملت رخ داد و هنوز در حال 
گســترش و نهادینه سازی و به کمال 
رســاندن این تحوالت تــا ایجاد یک 
تمدن نوین اســالمی است که همان 

حیات طیبه می باشد.« 
با این تعریف نسبتاً جامع و مانع، 
مؤلفه های انقالب اسالمی عبارتند از؛ 
تحول بنیادین بر اساس مبانی و اصول 
بنیادین اسالم در فرآیندی بلندمدت و 
مستمر که ابتدا در کل ملت ایران و در 
ادامه به کلیه ملت های منطقه و جهان 
تســری می یابد و هدفش پایه گذاری 
تمدن نوین اســالمی یا همان حیات 

طیبه است.
پی نوشت ها:

1ـ جمعــی از نویســندگان، انقــالب 
اســالمی ایران، چ11، قم: معــارف، 138۴، 

ص۴۴.
۲ـ میشل فوکو، ایرانی ها چه رویایی در 
سر دارند؟ ترجمه حسین معصومی همدانی، 

ص6۴.
3ـ تدا اسکاچ پل، دولت رانتیر و اسالم 
شــیعي در انقالب ایران، ترجمه محمدتقی 
دلفروز، فصلنامه مطالعات راهبردی، ســال 
ششم، شماره اول، بهار138۲، شماره مسلسل 

۹1، ص5.
۴ـ عبدالوّهــاب فراتي، رهیافت نظري 
بر انقالب اسالمي )مجموعه مقاالت(، چ دوم، 
معارف، معاونت امور اساتید و دروس معارف 
اسالمي نهاد مقام معّظم رهبري در دانشگاه ها، 

137۹، ص 36۰ و 361.
5ـ بیانات در دیدار شرکت کنندگان در 
همایش آسیب  شناسی انقالب ، 1357/1۲/15.

حجت االسالم دکترمحسن ملک افضلی اردکانی، رئیس مؤسسه حکمت می گوید:  مسئله حفظ نظام، به مثابه یک واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی و اصولی مورد تأکید قرار گرفته است. بر این حکم 
همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی داللت دارد. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مانند سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسالم و خرده نظام های سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کار می رود. در آیین اسالم، وجوب حفظ نظام و حرمت اخالل در نظام، به هر یک از این مفاهیم، در راستای هدف اساسی اسالم، یعنی سعادت دنیوی و اخروی انسان است.

 فتح اهلل پریشان/ در همه الگوهای حاکمیتی و اندیشه ای جهان، حکومت 
کردن و به دست گرفتن قدرت سیاسی به دالیل متعدد و اهمیت جایگاه قدرت در 
سرنوشت ملت ها، منوط به داشتن یک سری ویژگی هاست. اساساً در اندیشه سیاسی، 
هر کسی صالحیت حکومت بر مردم را ندارد؛ بلکه به دلیل جایگاه ویژه حکومت باید 
عنان آن را به دست افراد باکفایت، مدبّر و صاحب صالحیت های الزم و کافی بسپرد.

در تئوری حکومتی والیت فقیه و مهندسی حکومت اسالمی نیز برای حاکم 
شرایطی الزم است که فقها در طول حیات مکتب شیعه بنا به شرایط و اقتضائات 
عصر و زمانه خود به آنها توجه کرده اند. صاحب جواهر در این راستا معتقد است، 

حاکم جامعه اسالمی باید واجد هفت شرط باشد:
1ـ فقاهت و اجتهاد؛ شــرط اسالم شناسی، فقاهت و اجتهاد به تکرار در آرا و 
آثار صاحب جواهر آمده است؛ »المراد بالفقیه الجامع الشرایط الفتوی و الحکومه«)1( 
و »بان یکون مجتهداً مطلقاً«)۲( ترجیع بند نگاه و منظومه فقهی وی درباره شــرط 
اساسی حاکم اسالمی است. صاحب جواهر معتقد است برخی ادعا کرده اند مستفاد 
از کتاب و ســنت، صحت حکم به حق، عدل و قســط از هر مؤمنی است. در واقع، 
هر کسی که احکام شرعی را بداندـ خواه از طریق اجتهاد صحیح یا تقلید درست ـ 
و بین مردم به حق و عدالت حکم کند، قابل قبول اســت. صاحب جواهر در پاسخ 
می گوید حکومت بین مردم ـ حتی بر اساس قسط و عدالت ـ منوط به اذن و نصب 
از جانب ائمه)ع( است؛ چون عمومیت والیت ائمه)ع( اقتضا می کند که حاکم باید 

مأذون از آنها باشد.)3(
صاحب جواهر می گوید در اینکه حاکم باید مجتهد باشــد، اختالفی در بین 
علما ندیدم؛ بلکه در کتاب »مسالک« ادعای اجماع شده است و فرقی بین حالت 
اختیــار و اضطرار در لزوم اجتهاد وجود نــدارد. باید به همه آنچه در تحت والیت 
اوســت، عالم باشد؛ یعنی مجتهد مطلق باشــد و اجتهاد تجزی)اجتهاد در برخی 

باب های فقهی( کافی نیست.)۴(
اما اعلم بودن شــرط نیست همان طور که افضل بودن هم شرط نیست. »در 
غیر این صورت می بایســت امام صادق)ع( بفرمایند در اختالف ها به فرد افضل در 
بین خود مراجعه نمایید نه به فردی که شــرایط )اجتهاد( را دارد و این مســئله با 
اندک دقتی روشــن می شــود.«)5( در بیان صاحب جواهر به چند دلیل می توان به 

غیر افضل مراجعه کرد؛
1ـ در ادله نصب فقها به والیت؛ همان طور که اشاره شد، در ابتدا افضل بودن 
شــرط نشده؛ بلکه روایت همه کســانی را که از شرایط فتوا برخوردارند، به والیت 
منصوب کرده اســت. ۲ـ سیره عملی در بین مسلمانان و علما، جواز رجوع به غیر 
افضل را می رساند. در طول تاریخ علمای موجود فتوا داده اند، در حالی که در فضیلت 

با هم تفاوت داشته اند.
۲ـ بلوغ و کمال عقل؛ حاکم اسالمی باید بالغ بوده و از عقل کامل برخوردار 
باشــد. کودکان، مجانین و افراد ســفیه در افعال و گفتار خود حالت عادی ندارند. 
آنها چگونه می توانند به امر حکومت داری بپردازند، در حالی که خود به سرپرست 

و قیم احتیاج دارند.)6(
3ـ ایمان و عدالت؛ از نظر صاحب جواهر، حاکم اسالمی باید فردی مسلمان، با 
عدالت و امین باشد. حاکم بر مسلمین، باید حافظ جان و مال مردم باشد: »اشتراط 
االمانه و المحافظه علی الواجبات، ضروره عدمها فی غیر االمین و تارک الواجب کما 
هو واضح«)7( از سوی دیگر حاکم اسالمی باید مسلمان باشد؛ چون منصب امامت 
و قضــاوت در واقع حامل امانت اســت و کافر صالحیت امانت داری ندارد و آیاتی، 
مانند »و لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیال«)8( و روایاتی، مانند »االسالم 
یعلو و ال یعلی علیه«)۹( منابع و مصادر چنین استناداتی است. این نحو استدالل در 
مباحث مالی اسالمی نیز در آثار صاحب جواهر دیده می شود. وی در بحث زکات 
معتقد است: »فردی که زکات را می گیرد، باید با عدالت و امین باشد؛ چون که اگر 
امین نباشد، ممکن است حتی با حیله های شرعی به نوعی در انجام وظایف خود 

دچار ضعف و نقص شود.«)1۰(
۴ـ حالل زاده بودن حاکم اسالمی؛ حالل زاده بودن حاکم اسالمی شرط دیگری 
است که از منظر صاحب جواهر اختالفی در بین فقها بر سر آن نیست. از نظر صاحب 
جواهر، حاکم اسالمی باید مرد باشد؛ چرا که اوالً آنچه از روایت های نصب در عصر 
غیبت به ذهن می رسد، نصب مردها به والیت است. حتی در بعضی روایات به آن 
تصریح شده است. ثانیاً، وقتی می دانیم منصب متعلق به ائمه)ع( است، با شک در 

تعلق والیت به زن ها، اصل عدم اذن است.)11(
 پی نوشت ها:

1ـ محمدحسن نجفی، جواهرالکالم، ج 15، ص ۴۲5.                            ۲ـ همان، ج ۲۲، ص 33۲.
3ـ همان، ج ۴۰، ص 16ـ15/ ر.ک: محسن مهاجرنیا، اندیشه سیاسی متفکران اسالمی، ج ۲، ص 353.
۴ـ همان.                                                   5ـ اندیشه سیاسی متفکران اسالمی، ج ۲، ص 35۴.
6ـ محمدحسن نجفی، پیشین، ص ۴۴.              7ـ همان، ص 13.                         8ـ نساء: 1۴1.
۹ـ وسائل، باب اول، کتاب فرائض.    1۰ـ نجفی، پیشین، ج 15، ص ۴۲5.            11ـ همان، ص 1۴.

در نوشته ها و مباحثات علمی و فقهی 
همواره این طور می بینیم و می شــنویم که 
حفظ نظام از اوجب واجبات بوده و به قدری 
مهم است که رهبر جامعه اسالمی و ولی فقیه 
می تواند برای اجرای آن اگر الزم باشد واجب 
دیگری را تعلیق و تعطیل کند. اما برخی از 
نحله ها و گروه های سیاســی و دانشجویی 
موضوع حفظ نظام را به دلیل اینکه وسیله 
توجیه برخی ناکارآمدی ها قرار گرفته مورد 
انتقاد قرار می دهند. برای آشــنایی با برخی 

ســؤاالت و نحوه مواجهه با آنها، مطالعه کتاب قاعده حفظ نظام مناســب به نظر 
می رسد. در کتاب پنج فصلی »قاعده حفظ نظام« تألیف حجت االسالم والمسلمین 
محســن ملک افضلی اردکانی که در ســال 13۹7 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی به بازار عرضه کرده، تالش می شود به چند پرسش اصلی و فرعی 
در این باره پاسخ داده شود. پرسش اصلی، حکم شرعی »حفظ نظام« چیست و 
آیا می توان آن را بر اســاس منابع فقه، به عنوان یک قاعده فقهی به شمار آورد؟ 
در کنار پرسش های فرعی چون؛ 1ـ مفهوم نظام چیست و انواع آن کدام است؟ 
۲ـ ماهیت، مبانی و ادله فقهی قاعده حفظ نظام چیست؟ 3ـ قلمرو »قاعده حفظ 
نظام« و کاربرد آن چگونه است؟ ۴ـ آثار حفظ نظام در حوزه عمومی فقه، حوزه 
حقوق و حوزه سیاسی و اجتماعی کدام است؟ 5ـ مصلحت حفظ نظام و مفسده 
اختالل نظام، ذاتی است یا اقتضایی؟ 6ـ رابطه میان مصلحت نظام و حفظ نظام 
چیست؟ 7ـ مرجع تشخیص مصداق های مصلحت نظام و اموری که موجب حفظ 
و اختالل نظام می شود، کیست و ابزار و اصول حاکم بر آن کدام است؟ 8 ـ رابطه 
قاعده حفظ نظام و شعار »هدف وسیله را توجیه می کند« چیست؟ در این کتاب 
مورد توجه پژوهشــگر قرار گرفته اســت.   در مقدمه کتاب آمده است: »بررسی 
متون فقهی روشن می کند که در میراث گرانبهای علما رویکردهای متفاوتی به 
مســئله حفظ نظام شده است. در جمهوری اسالمی ایران نیز، یکی از نکاتی که 
همــواره مورد تأکید بوده و به مثابه دلیل برخی اقدامات در عرصه های داخلی و 
بین المللی از سوی مسئوالن نظام و دولت مورد استناد قرار گرفته، مسئله »حفظ 
نظام« است. مسئله حفظ نظام به ویژه در امر قانون گذاری اهمیت بسزایی دارد؛ 
به همین سبب برای تشخیص مصلحت نظام، نهاد ویژه ای به نام »مجمع تشخیص 

مصلحت نظام« در قانون اساسی نهادینه شده است.

بررسی اندیشه سیاسی صاحب جواهر  ـ 8
 شرایط حاکم در تئوری والیت فقیه

 قاعده حفظ نظام

جریان شناسی فکری فرهنگی انجمن حجتیه ـ 22

تفرقه  افکني انجمن میان شیعه و سني

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ 5

مفهوم شناسی متفکران غربی از انقالب اسالمی

 حرمت اخالل
 در نظام اسالمی

سیاست نامه

فراز و فرود ابراهیم یزدی ـ 3
 استمرار در لجاجت با انقالب

 شهاب زمانی/ دکتر ابراهیم 
یزدی از مؤسســین و اعضای نهضت 
آزادی و دبیــر کل آن پس از بازرگان 
بود و در حالی به این گروه و تشــکل 
سیاسی ملی ـ مذهبی عشق می ورزید 
کــه در بســیاری از مبانــی،  طرح ها 
و سیاســت های راهبــردی و حتــی 
تاکتیکــی با مبانی انقالب اســالمی 
زاویه داشــت. بیانیه نهضت آزادی در 
نامیدن دانشــجویان پیرو خط امام به 
پیرو خط شــیطان به دلیل افشاگری 
نقش ابراهیم یــزدی و دیگر اعضای 
اصلی نهضت، همســویی با دشمنان 
ملــت در جریان جنگ تحمیلی علیه 
ایران از ســوی حزب بعــث عراق و 
دیدارهای مخفیانه اعضای دولت موقت 
با مسئوالن آمریکایی سبب مخالفت 
صریح نیروهای انقالبی با این جریان 
شد. روند جدایی و واگرایی نهضتی ها 
از امام)ره( و انقالب در سراشیبی تندی 
قرار گرفته بود، به گونه ای که پس از 
سال 136۰، نهضت آزادی رفته رفته از 
انقالب، امام و نیروهای انقالبی دور و 
به یک نیروی اپوزیسیون تبدیل شد. 
اگرچه نهضت آزادی با دیگر نیروهای 
ضد انقــالب ، اعم از چپ و راســت، 
اختالف  فکری و بینشــی داشت؛ اما 
داشــتن هدف مشترک، یعنی مقابله 
و مخالفت با انقالب و رهبران آن و به 
خصوص روحانیت، همه نیروهای گروه 
مخالف را در عمل،  به مواضع واحد و 

مشترک رسانید.1
مخالفت نهضــت آزادی با الیحه 
قصاص و نامه امام)ره( خطاب به وزارت 
کشور وقت تیر خالص به حیات سیاسی 
و مدیریتی نهضت بود. امام)ره( در پاسخ 
به نامه وزیر کشــور وقت درباره نهضت 
آزادی نوشت: »نهضت به اصطالح آزادی 
طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به 
آمریکاست و در این باره از هیچ کوششی 
فروگذار نکــرده.... نهضت به اصطالح 
آزادی صالحیــت برای هیــچ امری از 
امور دولتی یا قانون گذاری یا قضایی را 
ندارند و ضرر آنها به اعتبار آنکه متظاهر 
به اسالم هستند... از ضرر گروهک های 
دیگر حتی منافقین ـ این فرزندان عزیز 
مهندس بازرگان ـ بیشتر و باالتر است.«۲

در ســال 136۹ دکتــر یــزدی 
به مرحــوم حاج احمــد خمینی اتهام 
جعــل نامه امام را زد که با شــکایت و 
پیگیری مجدانه یادگار امام و درخواست 
کارشناس خط از دادگستری، درستی 
خط و امضای امام)ره( به اثبات رســید 
و یزدی به خاطر تهمت به شالق متهم 
شــد.3 اگرچه پس از این نامه امام، این 
تشکل هیچ گاه نتوانست جایگاه حقوقی 
و سیاسی مناسبی در ساختار قدرت و 
مدیریت جمهوری اسالمی پیدا کند، اما 
در عرصه اجتماعی و رسانه ای با تشبث و 
چنگ زدن به هر وسیله از جمله تعریف 
خود در ذیل اردوگاه دوم خرداد پس از 
انتخابات ریاست جمهوری 1376، تالش 
می کرد نام و حیات سیاسی خود را زنده 
جلوه دهد. تحریم انتخابات دوم خرداد 
1376، تقلبی دانستن نتیجه انتخابات 
1388 و نقش آفرینــی و همراهــی با 
فتنه گران حوادث پس از انتخابات دوره 
دهم ریاست جهموری، شرکت در نماز 
جمعه غیر قانونــی در اصفهان که در 
سال 138۹ از سوی فرقه وهابیت بر پا 
شد و زیر سؤال بردن خیزش و بیداری 
اسالمی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا 
به تأســی از انقالب اسالمی در نامه به 
راشد الغنوشی،  بخشی از اقدامات دکتر 
یزدی برای حفــظ نیم بند این حیات 
سیاسی به شمار می آید که در تک تک 
آنها شاهد نقش آفرینی در مسیر مخالفت 
و معاندت با خط انقالب اسالمی هستیم. 
این روند در رفتار وی چنان مشهود است 
که حتی علیرضا میبدی،  مجری شبکه 
ســلطنت طلب پارس در آبان 13۹۰ با 
واکنش تند به نامه نگاری وی با راشــد 
الغنوشی می نویسد: »آقای یزدی! شما 
درک درســتی از آزادی ندارید... شما 
اســالم را به عنوان نردبان قدرت قبول 
دارید و حاال که در قدرت نیستید نگران 
سرنوشت تونس شده اید که مبادا آنها 
هم همین اشتباه را تکرار کنند.«۴ دکتر 
یزدی از ریزش هایی اســت که موجب 
پیرایش،  پاالیش و رویش هایی در انقالب 
اسالمی شد و تنها مرگ توانست نقطه 
پایان بر رونــد مخالفت و لجاجتش با 

انقالب اسالمی بگذارد. 
منابع: 

1ـ محمدعلــی الفت پــور،  بازگشــت از نیمه 
راه،  ص ۲۲.

۲ـ صحیفه امام،  ج ۲۰، ص ۴7۹.
3ـ ماهنامه یادآور،  مصاحبه به محتشمی پور،  

خرداد 1387، ص ۲۴.
۴ـ نامه نگاری دبیر کل نهضت آزادی اپوزیسیون 

را برآشفته کرد، جام نیوز، 13۹۰/8/1۲.

ریزش ها

 یکــي از میراث هاي بزرگ 
امام خمیني)ره( وحدت شیعه 
و سني براي مقابله با دشمنان 
اسالم است. امام با ایدة وحدت، 
خدمت بزرگي به مسلمانان کرد، 
اما در   حال   حاضر، انجمن حجتیه 
در  صدد اســت با طرح مسائل 
اختالف  برانگیز میان شــیعه و 
سني، زحمات امام را از بین ببرد

 انقــالب اســالمی تحولی 
اساســی در همه ابعاد فردی و 
جهان بینی  مبنای  بر  اجتماعی 
و اصول بنیادین اســالم  بوده 
از  بستری طوالنی  در  که  است 
زمان در ملت رخ داده و هنوز در 
حال گسترش و نهادینه سازی و 
به کمال رساندن این تحوالت تا 
اسالمی  نوین  تمدن  یک  ایجاد 

است

کتابخوان

آفاق

جان فورانمیشل فوکواسکاچ پل

یعسوب الدین رستگاري
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اصحاب انقالب ـ 7
زندانیان ۱5 خرداد ۴2

 سید مهدی حسینی/ در مباحث قبلی به سیر تکوینی قیام 15 خرداد ۴۲ در 
شهرهای قم، تهران، ورامین و شیراز پرداخته شد و گفته شد رژیم شاه عده زیادی از مردم 
شهرهای مختلف را در این روز قتل عام کرد و فاجعه خونینی را رقم زد و ننگی دیگر بر 
چهره سیاه رژیم پهلوی افزود. نیروهای امنیتی رژیم عالوه بر به شهادت رساندن گروه هایی 
از مردم، افرادی را از اقشــار مختلف دســتگیر و روانه زندان ها کردند. در حالی که اوضاع 
عمومی شهرهای بزرگ ایران مانند اصفهان، مشهد، تبریز و دیگر نقاط نیز ملتهب بودند، 
دستگاه  امنیتی رژیم شاه در تعیین متهم حادثه درمانده بود و مردم مصیبت زده و عزادار 
بودند و جریان اعتراضات و تعطیلی ها تا روز هفتم شهدا ادامه داشت، بسیاری از خانواده ها 
از سرنوشت شهدا و دستگیرشدگان اطالعی نداشتند. ساواک و دیگر مجموعه های امنیتی 
رژیم اهرم های فشار را علیه کسانی که در این ماجرا نقشی نداشتند، به کار گرفتند و اقدام 
به دســتگیری افراد سرشناس و صاحب نفوذ و صاحب سرمایه میدان تره بار یا بارفروشان 
میدان شــوش در تهران کردند، افرادی چون؛ طیب حاج رضایی، حاج اســماعیل رضایی، 
حســن شمشــادی و غیره که تعداد آنها در اسناد به 17 نفر می  رسد. ساواک آنها را تحت 
بازجویی های سخت و سنگین قرار می داد، به طوری که طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی 
را به شهادت رساند و بقیه در زندان شهربانی و قصر تحت فشار بوده و بعضاً تا پایان سال 
۴۲ در اسارت بودند، مانند حاج حسن اردستانی جعفری، یکی از کفن پوشان قیام 15 خرداد 
در پیشوای ورامین که خودش شاهد بسیاری از ماجراها در هنگام دستگیری و زندانی ها 
بوده است. وی در مصاحبه  ای با نگارنده این سطور چنین اظهار داشت: »ما را در رکن ۲ 
ارتش سازمان امنیت بردند و به صف کردند و مشخصات ما 8 نفر را یادداشت کردند، به 
من که رسیدند با مشت زدند دهانم و دندانم را شکستند و آن فرمانده نظامی گفت مثل 

اینکه شما کفن پوشیده بودی به ما این طور خبر دادند.
آن فرمانــده نظامی به من توهین  هایی کرد و درباره آیت اهلل خمینی)رحمه اهلل علیه( 
گفت. بعد از دو روز که ما را در رکن ۲ ارتش ســازمان نگه داشــته بودند، به شهربانی کل 
کشور بردند، هم در رکن ۲ ارتش و هم در زندان شهربانی ما را بازجویی و ضر ب وشتم کردند. 
در زندان شهربانی بعد از اینکه پالک بر گردن مان انداختند، عکس گرفتند و لباس زندان 
هم به ما پوشاندند، ما را بردند داخل زندان در اتاق کوچکی که حدود چهل نفر یا چیزی 
بیشــتر جا داده بودند، اما در آن شرایط خیلی تحت فشار بودیم. شکنجه کردند، عده ای 
از دوســتان و آشنایان را به آنجا آوردند و اذیت ها و آزارهای این چنینی بعد از دو الی سه 
هفته ، 1۰ نفر از ما را جمع کردند داخل هشتی، ضبط صوت آماده کردند و از ما خواستند 
که بگوییم نفری بیست وپنج ریال از آقای طیب گرفتیم که بیاییم تهران تظاهرات کنیم. 
تصمیم داشــتند این گونه برای طیب پرونده سازی کنند. همه ما انکار کردیم و گفتیم نه 
طیب را می شناسیم و نه از کسی پول گرفتیم و جهت اعتراض نسبت به دستگیری مرجع 
تقلیدمان آیت اهلل خمینی خودمان حرکت کردیم. ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند، ولی 
تحمل کردیم و چیزی نگفتیم، دیدند که نمی توانند از ما اقرار بگیرند با ضرب و شتم شدید 
دوباره ما را برگرداندند زندان، بعد تعدادی از زندانیان متفرقه مثل قاچاقچیان و غیره را بردند 

با تهدید و شکنجه از آنها علیه مرحوم طیب اقرار گرفتند و برایش پرونده سازی کردند...
پــس از چند روز دیگر ما را از آنجا به زندان قصر بردند و حدود ســه ماه در زندان 
قصــر بودیم، مرحوم آیت اهلل طالقانی و بازرگان و دیگــران در آنجا زندانی بودند. آیت اهلل 
طالقانی در آنجا نماز جماعت می خواندند و برنامه داشــتند. تا قبل از آوردن مان به زندان 
قصر ممنوع المالقات بودیم و به خانواده های مان خبر داده بودند که می خواهند ما را اعدام 
کنند. گفتند اگر اعدام نشــوند، حبس ابد می شوند، باالخره با چنین حال  وهوایی تا نوروز 

سال ۴3 در زندان بودیم که در ایام مصادف با شب عید غدیر ما را آزاد کردند.«
برشــماری افراد دستگیر شــده و زندانی و خاطرات هر یک در این روز )15 خرداد( 
حجم باالیی را به خود اختصاص می دهد، افرادی مانند آیت اهلل محالتی و شهید دستغیب 
و دیگر علما و روحانیون که تا مدتی در زندان به سر می بردند. گزارش ساواک نیز درباره 
زندانیان 15 خردادی قابل توجه اســت که در بخشی از آن آمده است: »در جریان وقایع 
اخیر خرداد ماه 13۴۲ قبل از اعالم فرمانداری نظامی تهران، 35۲ نفر به وسیله مأمورین 
انتظامی دستگیر و به ساواک اعزام و به اتهام اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت با صدور 
بازپرس  نظامی در زندان های موقت شــهربانی کل کشــور، قزل  قلعه، پادگان عشرت آباد، 

پادگان بیسیم بازداشت گردیدند.«
در این گزارش آمده اســت: »طبق صورتجلسه متشکله 5۰ نفر که سن شان به حد 

قانونی نرسیده بود با اخذ تعهد از زندان آزاد گردیدند.«

پایان  با  میري/  حمیدرضا   
مرحله سوم عملیات الی بیت المقدس، 
زمــان برای عملیــات پایانی و آزادی 
خونین شــهر فرا رسیده بود. سرانجام 
در ســاعت ۲۲:3۰ اول خرداد 1361 
تالش برای آزاد سازی خرمشهر با رمز 
»یا محمدبن عبداهلل)ع(« آغاز شد. در 
برابر تک سریع و غافلگیرانه، نیروهای 
عراقی دچار وحشت و سرگردانی شدید 
شدند و نتوانســتند واکنش مهمی از 
خود نشــان دهند و ارتباط یگان های 
دشمن با یکدیگر قطع شد. فرار افسران 
و درجه داران و سربازان عراقی از منطقه 
خرمشــهر گویای از هم پاشــیدگی 

سازمان یگان های دشمن بود.
در روز دوم خــرداد نتیجه پیکار 
بسیار درخشان بود و قرارگاه کربال به 
هدف خود که احاطه کامل خرمشهر 
بود، رســید. تعداد اســرای عراقی در 
ایــن روز از ۲83۰ نفــر تجاوز کرد و 
یگان هایی از دشمن که در منطقه بین 
نهر عرایض و شلمچه مستقر بودند، به 

میزان زیاد منهدم شدند.
بــا وجــود حضــور گســترده 
هواپیماهای عراقی در آسمان منطقه، 
عقابان تیزپــرواز نیروی هوایی ارتش 
در پشــتیبانی از یگان هــای رزمنده، 
در صحنه عملیــات الی بیت المقدس 
حضوری فعال داشــتند و با بمباران 
پل شــناور عراقی ها بر روی اروندرود 
و مناطــق تجمع آنان در آن ســوی 
رودخانه، نقش ارزنده ای در آزادسازی 

خرمشهر ایفا کردند.
در اواخر روز دوم خرداد، قرارگاه 
کربال پس از بررسی آخرین وضعیت، 
تصمیم گرفت با ورود نیروها به شهر، 
آن را از لوث وجــود نیروهای عراقی 
پاک گرداند و در ســه بامداد روز سوم 
خــرداد واحدهایی از رزمندگان ایران 
به آن ســوی رودخانه وارد شــدند. از 
سوی دیگر، جمعی از نیروهای عراقی 
با استفاده از تاریکی شب و قایق اقدام 
به فرار کردند که تعدادی از این قایق ها 
هدف تکاوران نیروی دریایی قرار گرفت 

و سرنشینان آنها غرق شدند.
از ساعت 3:5۰  نیروهای عراقی 
بامــداد تا نیــم بعدازظهر روز ســوم 
خرداد از ســمت شلمچه سه بار اقدام 
به پاتک کرده و کوشــیدند از طریق 
جاده شلمچه ـ خرمشهر حلقه محاصره 
خرمشــهر را بشــکنند؛ اما هر بار با 
پایداری و مقاومت دالورانه رزمندگان 
ایرانی مواجه شدند و با دادن خساراتی 

عقب نشینی کردند.

ســامانه راداری فتح 1۴ و سامانه 
مدیریــت کنتــرل و فرماندهی فکور، 
از جملــه ســامانه هایی اســت که در 
رزمایش مشترک محرم در سال 13۹۴ 

رونمایی شد.
ایــن رادار یک ســامانه مراقبتی 
و پوششــی با بــرد 6۰۰ کیلومتر بوده 
که توانمندی کشــف اهداف ریز پرنده 
و اهداف با ســطح مقطع کــم را دارد. 
سامانه راداری فتح 1۴ همچنین توانایی 
شناسایی سامانه های موشکی را دارد و 
می توانــد با جنگ الکترونیک به خوبی 
مقابله کند. این رادار همچنین قابلیت 
شناسایی اهداف در ارتفاع باال و برد بلند 
را دارد که اولین نمونه در منطقه غرب 
آسیا بوده که دارای خصوصیات منحصر 

به فردی است.
ســامانه فرماندهــی و کنتــرل 
هوشمند تاکتیکی قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء)ص( تحت عنوان »فکور« با 
قابلیت جمع آوری اطالعات از همه منابع 
اطالعاتی دفاع هوایی شامل حساسه های 
پســیو و اکتیو اعم از راداری نظامی و 
کشوری، سامانه های شنود و سیگنالی 
و عناصــر دیده بانی، مراکز فرماندهی و 
کنترل همجوار، سامانه های موشکی بوده 
و با پردازش اطالعات تصویر یکپارچه ای 
از منطقه تحت مســئولیت را در زمینه 
هدایت و کنترل سامانه های دفاع هوایی 
هواپایه و زمین پایــه ارائه می دهد. این 
سامانه از چند قسمت مجموعه عملیات 
شامل فرماندهی نبرد، عملیات و ارتباط 
داخل و بخش مجموعه ارتباط راه دور 
تشکیل می شود که هر یک با قابلیت های 

ویژه انجام وظیفه می کنند.
دریافت اطالعات و داده ها از همه 
منابــع اطالعاتی مرتبط با دفاع هوایی، 
پــردازش و تلفیــق داده ای دریافتی با 
آخرین روش هــا و الگوریتم های بومی، 
هدایت  کامل مکانیزه و هوشمند عوامل 
دفاعی موشکی و توپخانه ای با استفاده 
از روش هــای ابداعی و خاص منطبق با 
جغرافیا و اصول دفاعی کشــور، هدایت 
کامــاًل نظام منــد هواپیماهای جنگی 

خودی  را فراهم کرد.

آزادی شهر خون ـ ۱

امام خامنه اي: دشمنان ما تصور مي کردند با رحلت امام، فروپاشي این نظام مقدس کلید زده خواهد شد. آنها خیال مي کردند امام که رفت، به تدریج این شعله خاموش 
خواهد شد، این چراغ خاموش خواهد شد. بعد، مراسم تشییع جنازه  امام، آن احساسات مردم، آن حرکت عظیم مردم در حمایت از کاري که خبرگان کردند، اینها را مأیوس 

کرد. یک برنامه ریزي ده ساله کردند، ده سال بعد امیدوار بودند که نتیجه بدهد. سال 78 که آن حوادث پیش آمد، آن کسي که این حوادث را خنثي کرد، مردم بودند.

مردم فتنه ۱8 تیر را
خنثي کردند

مدیر انقالبی
 مهدي دنگچي/ حسن عباسپور از 
جمله جوانان نخبه ای بود که همه توان خود 
را در راه خدمت به مردم و نهضت اســالمی 
ملت ایران گذاشــت. وی در تاریخ 13۲3 در 
شــهر تهران و در خانواده اي متدین متولد 
شــد و در ســال 13۴۲ با ورود به دانشکده 
فني دانشگاه تهران، در رشته الکترومکانیک 
مشــغول به تحصیل شد. در دوران دانشکده 
فني با مبارزات سیاسي ـ مذهبي و گروهي بر 

ضد رژیم ضد خلقي شاه آشنا شد و همراه با دیگر دانشجویان مسلمان در تشکیل 
جلسات مذهبي ـ سیاسي فعاالنه شرکت کرد.

وی در ســال 13۴6 به عضویت هیئت علمی دانشــگاه شریف در آمد و در 
ســال 1351 راهی لندن شد تا دکترای خود را در رشته برنامه ریزي و مدیریت 
سیســتم هاي انرژي بگیرد. در لندن ضمن شرکت فعال در اتحادیه انجمن هاي 
اســالمي اروپا با بیشتر گروه هاي مخفي و علني مخالف رژیم به طور مستقیم یا 
غیر مســتقیم ارتباط داشت و به طور وسیع به تکثیر و توزیع جزوه های انقالبي 

بین دانشجویان و ایرانیان مقیم انگلیس دست مي زد.
پس از بازگشت به ایران به همراه گروهي دیگر شبکه ارتباطي بین استادان 
مســلمان دانشــگاه هاي گوناگون و مدارس عالي ایجاد کــرد و با ارتباطي که با 
دانشجویان مسلمان ایجاد شده بود، مبارزات خود را علیه رژیم شاه ادامه داد. به 
همراه عده معدودي از استادان، هسته اولیه سازمان ملي دانشگاهیان را تشکیل 
داد که این سازمان پیش از انقالب نقش برجسته اي در مبارزات مردم علیه شاه 
ایفا کرد. پس از مدتي شهید عباسپور به عضویت هیئت دبیره این سازمان درآمد و 
در طراحي عملیات مبارزاتي این سازمان علیه رژیم نقش مهمي را به عهده گرفت.

پس از پیروزي انقالب در بازسازي ایران و تثبیت حکومت اسالمي آخرین 
تالش خود را کرد و خانه و خانواده خود را رها کرد و دربســت خود را در اختیار 
انقالب قرار داد و شبانه روز نزدیک به هجده ساعت کار و تالش می کرد. او تالش 
در راه اســتمرار انقالب اسالمي ایران را با فعالیت در  حزب جمهوري اسالمي و 

همکاري با دیگر ارگان هاي انقالب ادامه داد.
شــهید عباسپور در تاریخ 1358/۹/1 از سوی شوراي انقالب به سمت وزیر 
نیرو منصوب شد که تا لحظه شهادت صادقانه در کابینه مکتبي محمدعلی رجایي 
در این ســمت تالش کرد. مدیریت صحیح و انقالبي او موجب شــد ظرف مدت 
کوتاهي فعالیت هاي چشمگیري در وزارت نیرو به منظور خدمت به مستضعفین 
انجام گیرد. براي نمونه، روند برق رســاني به روســتاها با حداقل هزینه، 1۰ برابر 
گذشته شد و برنامه هاي جامعي براي آب رساني و برق رساني به شهرهاي دورافتاده 
و ایجاد سدها و نیروگاه ها در زمان مدیریت ایشان پیش بیني شد. از دیگر خدمات 
این مرد بزرگ، حذف قراردادهاي تحمیلي اســتعماري و تالش برای خودکفایي 
صنعت آب و برق و قراردادن طرح هاي عمراني در خدمت مستضعفین و به کارگیري 

نیروهاي جوان و مؤمن در اداره امور مملکتي در حوزه فعالیت وزارت نیرو بود.
دکتر حسن عباسپور سرانجام در روز هفتم تیرماه 136۰ به دست منافقین 

کوردل به شهادت رسید و آسمانی شد.

 اکبر ادراکی/  بهداشــت و 
ارائه خدمات درماني یکي از مهم ترین 
شاخصه هاي پیشرفت و توسعه یافتگي 
بــه شــمار مي آید؛ شــاخصه  ای که 
مي تواند متضمن زندگي برخوردار و 

امنیت و آرامش رواني جامعه باشد.
طبق برخي آمار اوضاع بهداشتي 
ایــران در دوران قاجــار و پهلوي به 
شــدت بحرانــي و نابســامان بود و 
مردم با مشــکالتي عدیده در زمینه 
بهداشت، سالمت، معیشت و درمان 
روبه رو بودند. تا نیمه قرن بیســتم، 
ایران حتي در مقایســه با کل منطقه 
خاورمیانــه در پایین ترین رتبه قرار 
داشــت. بیماري هاي واگیردار خیلي 
زود شیوع مي یافت و عاملي مؤثر براي 

مرگ ومیر به شمار مي آمد.
با گذشــت زمان و جانشــیني 
پهلوي ها، تغییر محسوسي در وضعیت 
بهداشــتي مردم روي نــداد. در این 
دوران، بخش زیادی از بودجه، خرج 
مســائل نظامي و عمراني مي شــد و 
بهداشــت و مســائلي این چنیني به 
همان صورت سابق باقي ماند. در این 
میان، وضعیت روســتاها و شهرهاي 
حاشیه اي به مراتب وخیم تر از مناطق 
اصلي شهري بود. سطح سواد و میزان 
درآمد مردم بر روند وضعیت نامطلوب 
سالمت جامعه ایراني، تأثیري مضاعف 

داشت.
دربــاره روستانشــیني و رابطه 
آن با بهداشــت، باید به این نکته نیز 
اشاره کرد که موضوعاتی مانند تهیه 
آب آشــامیدني، بهداشــت مسکن، 
کمبود مواد غذایي، شــرایط اقلیمي، 
وفور حشــرات موذي و سیستم دفع 
فضوالت، شــرایط نامســاعدي را از 
نظر بهداشــتي به وجود مي آورد و بر 
احتیاج این نقاط به خدمات درماني 
مي افزود. افــزون بر اینها، شــرایط 
عمومي زندگي در روســتا و مسائل 
مربوط به عدم پیشــرفت اجتماعي و 
اقتصادي، مشکالتي نظیر بي سوادي 
و کمي آگاهي عمومي و اجتماعي به 
خصوص در زمینه مسائل بهداشتي، 
کمي میــزان درآمد، باال بودن میزان 
باروري، باال بــودن میزان مرگ ومیر 
کــودکان، آداب و رســوم و عــادات 
خاص اجتماعي و شــرایط حرفه اي، 
سبب آلودگي عمومي محیط روستا به 

اشکال گوناگون مي شد. وفور امراض و 
ناراحتي هاي گوناگون، مانند تب مالت، 
سیاه زخم، سل، هاري، امراض ناشي از 
ســوءتغذیه، سوانح ناشي از سقوط از 
از  خستگي  مسمومیت ها،  ارتفاعات، 
کار، سرمازدگي و انواع دیگر، عوارض 

چشمگیر مناطق روستایي بود.
و همیــن وضعیــت بــود که 
زمینه هاي تشــکیل سپاه بهداشت را 
مبتني بر اصل هفتم انقالب ســفید 
فراهم آورد. قانون ایجاد سپاه بهداشت 
که داراي هشــت ماده و یک تبصره 
است، در جلسه روز یک شنبه بیستم 
بهمــن ماه 13۴۲ به تصویب مجلس 
شــوراي ملي به ریاســت مهندس 
عبداهلل ریاضي رسید و همچنین این 
قانون را مجلس سنا در جلسه روز 7 

اردیبهشت 13۴3 به تصویب رساند.
هدف از تشکیل گروه هاي سپاه 
بهداشت در ســطح روستاها عبارت 

بود از:
1ـ باال بردن ســطح بهداشــت 

عمومي و پرورش نسل سالم؛
۲ـ مداواي بیماران و پیشگیري 

از شیوع بیماري هاي واگیردار؛
3ـ واکسیناســیون افــراد علیه 

بیماري ها؛
۴ـ ایجاد محیط سالم و بهداشتي 
با استفاده از وسایل و امکانات مهندسي 

بهداشت؛
5ـ راهنمایي بهداشــتي مردم 

براي به دست آوردن زندگي بهتر؛
6ـ مراقبت هــای بهداشــتي از 
مادران و کــودکان با هــدف ایجاد 

نسل سالم؛
7ـ آموزش به روســتاییان برای 

بهبود وضع تغذیه و زیست آنها.
اما با وجــود راه اندازي ســپاه 
بهداشــت، حوزه سالمت در آن زمان 
همچنان با چالش های جدی مواجه 
بود و رژیم پهلوی نتوانســت بر این 
مشــکالت فائق آید. در سال 1356 
عقب ماندگی حوزه بهداشت و درمان 
کشــور به جایی رســید که ایران در 
پزشک ـ  نســبت  بدترین  خاورمیانه 
بیمــار، باالترین میــزان مرگ ومیر 
نوزادان و اطفال و پایین ترین نسبت 
تخت بیمارســتان به جمعیت را دارا 

بوده است.

بــا پیــروزی انقالب اســالمی 
وضعیت بهداشــت در کشور روندی 
شــتاب زا به خود گرفت؛ تالشی که 
با هدف گســترش همگانی بهداشت 
و با اولویت بخشــی به مناطق محروم 
دنبال شــد. برنامه چهار دهه گذشته 
در حوزه بهداشــت موجب شــده تا 
جمهوری اسالمی ایران قطب پزشکی 
خاورمیانه معرفی شود، و به مرکزی 
برای رجوع خیل بیمارانی که ترجیح 
می دهد در ایران درمان شــوند تا در 

اروپا، بدل شود.
قائم مقــام معــاون تحقیقات و 
فنــاوري وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکي در پنجمین همایش 
دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور 
حوزه های  دانش آموختــگان  ویــژه 
پزشــکی و پیراپزشکی که در اسفند 
ماه سال گذشته برگزار شد، با اشاره 
به اینکه در بخش بهداشت و درمان به 
اجراي عدالت بسیار نزدیک شده ایم، 
گفت: »ایران از نظر بهداشت و درمان 
رتبه نخست در منطقه را کسب کرده 
است... اعتبارات پژوهشي ما یک دهم 
کشور ترکیه اســت؛ اما از نظر توان 
علمــي به خصــوص در بخش علوم 
پزشکي از این کشور پیشي گرفته ایم... 
با ۴8 محقق یک درصد از برترین هاي 
دنیا را داریم کــه رتبه قابل توجهي 
است و اینکه از نظر جایگاه علمي رتبه 
16 را در دنیا داریم، نشان دهنده این 
است که کمبود امکانات مانعي براي 
رشــد علم در کشور نشده و باالتر از 

کشورهاي منطقه هستیم.«
وی تأکیــد داشــت: »در کنار 
دستاوردهاي علمي که وزارت بهداشت 
و درمان کسب کرده به اجراي عدالت 
در بخش بهداشت و درمان نیز بسیار 

نزدیک شده ایم.«
به گفته وزیر بهداشت و درمان 
کشور؛ »در حال حاضر میانگین عمر 
مردان به 7۴ سال و متوسط عمر زن ها 
هم به 78 سال رسیده است... قبل از 
انقالب 7۰ درصد مرگ ومیرها بر اثر 
بیماری های واگیر بود و واکسیناسیون 
برای حدود 3۰ درصــد مردم انجام 
می گرفته، اما االن مرگ ومیر ناشــی 

از بیماری های واگیــردار به کمتر از 
1۰ درصد رســیده اســت و میزان 

واکسیناسیون هم به 1۰۰ درصد.«
دکتر قاضی زاده هاشمی که در 
شب ۲۲ بهمن 13۹6 به برنامه تیتر در 
رسانه ملی رفته بود، با اشاره به تجهیز 
همه روستاهای کشور به خانه بهداشت 
گفت: »قبل از انقالب از هر 1۰۰ هزار 
مــادر 13۰ نفر می مردند که در حال 
حاضــر این آمار به 1۰ نفر رســیده 
است؛ یعنی 1۲۰ مادر از مرگ نجات 
یافته اند و تالش داریم این میزان به 
6 درصد برسد که مطابق کشورهایی 

چون سوئد و سوئیس است.«
دکتر هاشــمی افزود: »االن ما 
5۰ هــزار متخصص و فوق متخصص 
داریم، در حالی که اول انقالب تعداد 
پزشکان متخصص کشور ۲۹۰۰ نفر 
بود. ۹6 درصد مردم کشــور بیمه و 
نزدیــک به 35 میلیــون نفر رایگان 
بیمه شــده اند... االن تقریباً در همه 
روســتاهای کشــور ماما داریم و در 
همین دولت حدود 1 میلیون و 8۰۰ 
هزار زایمان رایگان انجام گرفته است، 
بدون اینکه یک ریال دریافت شود. 7 
هزار متخصص زنان و زایمان داریم که 
همه از بانوان کشور هستند که این از 
افتخارات کشور است... قریب به 3۰ 
هزار دندان پزشک تربیت شده اند، در 
حالی که پیش از انقالب برای دریافت 
خدمات دندانپزشــکی باید به خارج 

سفر می کردند.«
وزیر بهداشت درباره تولید دارو 
در کشــور هم با بیــان اینکه قبل از 
بودند،  انقالب بیشتر داروها خارجی 
گفت: »انصافاً در حوزه دارو وضع مان 
خوب اســت و ۹6 درصــد داروهای 
مــورد نیاز را در داخل کشــور تولید 
می کنیم. برخی از شرکت های داروساز 
ما به 5۰ کشــور جهــان دارو صادر 
می کننــد. کشــورهای بزرگی مانند 
روســیه، آفریقای جنوبی و... اما من 
شخصاً راضی نیســتم، برای اینکه با 
این دانشی که پزشکان و داروسازان 
ما دارند و امکاناتی که فراهم اســت 
می توانیم در عرصه بین الملل بیشتر 
رقابت کنیم و افزایش رضایت خارجی 
از محصوالت ایرانی به افزایش کیفیت 
داروها خواهد انجامید و درآمد ارزی 

کشور را هم باال خواهد برد.«

 مهدی حسن زاده/ معاهدات بین المللی 
تنظیم شده پس از جنگ جهانی که حاصل دوران 
تفــوق و برتری آمریکا در جنگ جهانی و برخی 
قدرت های بزرگ دیگر است، پروتکل های یکسویه 
و استعماری  است که با هدف حفظ و تداوم بخشی 
به این استیال طراحی شده اند و پیامدهای آن تا 

به امروز در جهان مشاهده می شود.
در ژوئیه سال 1۹۴۴، برای تعیین ساختار 
و نظم اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم 
بر اســاس سیستم آمریکایی اقتصاد آزاد مطابق 
اندیشه های »هری دکستر وایت« و »جان مینارد 
کینز« شــکل گرفت. در گذشته، اساس کار بر 
این بود که هر کشــور می توانست به ازای میزان 
طالیی که داشت، اسکناس چاپ کند و هر شخص 
می توانست در ازای اسکناس از بانک طال بگیرد؛ 
اما مشکل زماني به وجود مي آمد که اگر در یک 
زمان مراجعه کنندگان زیــادی تقاضای تبدیل 
اسکناس به طال می کردند، خزانه تخلیه شده و 
میزان تورم افزایش می یافت؛ به عبارتی نرخ طال 
موجب افزایش یا کاهش نرخ ارزهای دیگر می شد.
به دلیل مشــکالت فراوان این ساختار، در 
جوالی 1۹۴۴، کشورهای متحد شامل آمریکا، 
انگلیس و فرانسه طی نشســتی که در »برتون 
وودز« بر پا شد، پیمانی به تصویب رساندند. در 
این پیمان که به »برتون وودز« معروف شد، یک 
ارز مشترک، یعنی »دالر« انتخاب و ارزهای دیگر 

برحسب دالر ارزش گذاری شدند.
نشست برتون وودز در هتل ماونت واشنگتن 
برگزار شد و به مدت سه هفته از 1 تا ۲۲ ژوئیه به 
طول انجامید. در انتها، موافقت نامه هایی به دست 
۴۴ کشــور حاضر امضا شد. نشست برتون وودز 
بسیاری از ابزارهای تجارت بین الملل نوین را بنا 
 ،)IMF(نهــاد، از جمله صندوق بین المللی پول
توافق نامه عمومی تعرفه و تجارت)GATT( که 
بعدها به سازمان تجارت جهانی)WTO( تبدیل 
 .)IBRD(شد و بانک بین المللی بازسازی و توسعه
تأسیس این نهادهای بین المللی در سال های بعد 

به شکل گیری بانک جهانی منجر شد.
برای مشــخص کــردن ارزش دالر از طال 

استفاده می شد، این گونه که ارزش هر اونس طال 
35 دالر تعیین شــد. در این پیمان کشورهای 
عضو پذیرفتند محدوده تغییر ارزش ارزهای خود 
را درصد مشــخصی )کمتر از 1۰درصد( در نظر 
بگیرند و تغییرات بیشتر از محدوده را مهار کنند. 
ایــن نظام در ســال 1۹71 میالدی از هم 

فروپاشید؛ زیرا کسری موازنه 
پرداخت های آمریکا به دلیل 
جنگ ویتنام طوری بود که 
مقدار زیادی دالر در دست 
مانند  طلبکاری،  کشورهای 
ژاپن، تایوان، کره جنوبی و 
حتی فرانســه و آلمان قرار 
گرفــت و آنها پس از مدتی 
تصمیم گرفتنــد دالرها را 
بــه آمریکا بدهند و در ازای 
آنها طال بگیرند؛ ولی چون 
میزان دالرها زیاد بود، از این 
رو طالی موجود در آمریکا 

کفاف آن را نمی داد. بنابراین، در ســال 1۹71 
میالدی نظام پولی برتون وودز از هم فروپاشــید 
و نیکســون به طور یکجانبه رابطه طال و دالر را 
قطع کرد و گفت: »از این پس، من در مقابل 35 

دالر یک اونس طال نمی دهم و تعهدی ندارم!«
علی یاسری، رئیس اداره روابط بین المللی 
بانک مرکزی آن سال ها می گوید: »در آن زمان، 

نرخ ارزهــای مختلف ثابت بــود و نظام ایجاب 
می کرد که چون طال و دالر قیمت ثابتی داشتند، 
ارزهای دیگر نیز قیمت ثابتی داشته باشند، مثاًل 
یک دالر برابر بود با 75 ریال و این قیمت 15 تا 
۲۰ سال کما بیش به صورت ثابت باقی مانده بود. 
شاید از سال 1337 تا 1357 نرخ برابری ریال و 
دالر ثابت بود. بر اساس نظام 
مجاز  کشورها  وودز،  برتون 
نبودند نرخ برابری پول شان 
را باال و پاییــن کنند، مگر 
با اطالع و اجــازه صندوق 
صندوق  پــول.  بین المللی 
هم این اجــازه را نمی داد، 
مگر آنکه تغییر تا حدود 1۰ 
درصد و خیلی جزئی باشد. 
بنابراین، نرخ دالر در ایران 
برای سال های متمادی 7 تا 
7/5 تومان بود و نوسان های 

جزئی داشت.«
پس از اظهارات نیکسون، بدون تضمین طال 
هیچ تکیه گاهی برای ارزش دالر وجود نداشــت. 
بانک های مرکزی خارجی با این مشــکل روبه رو 
بودند که آیــا آنها باید به خرید و فروش دالر با 
ارزش های برابری رســمی پیشــین ادامه دهند 
یا خیر. پس از این اقدام، آشــفتگی بسیاری در 
نظام پولی بین المللی پدید آمد. در دسامبر سال 

1۹71 نمایندگان کشورهای پیشرفته صنعتی در 
واشنگتن در مؤسسه »اسمیت سونیین« به منظور 
ایجاد یک ســری ترتیبات تازه نرخ ارز، تشکیل 
جلســه دادند و با افزایش قیمت هر اونس طال 
از 35 دالر به 38 دالر موافقت کردند. به عبارت 
دیگــر، ارزش دالر ۹ درصد کاهش یافت. ارزش 
»مارک« آلمان و »ین« ژاپن به ترتیب 13 درصد 
و 17 درصــد افزایش یافت. افزون بر این، دامنه 
مجاز نوسانات از 1 درصد به ۲/۲5 درصد افزایش 
یافت. به این ترتیب، نرمش بیشتری در نرخ ارز از 
آنچه در ترتیبات برتون وودز مجاز مطرح شده بود، 
اعالم شد. در ژوئن سال 1۹7۲، انگلستان پوند و 
شش کشور اصلی بازار مشترک اروپا یعنی بلژیک، 
فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند و آلمان غربی 
نیز پول های خود را نسبت به دالر شناور کردند. 
با توجه به کســری های عظیم تراز پرداخت های 
آمریکا در ســال 1۹7۲ بار دیگر این احســاس 
پدید آمد که قرارداد اسمیت سونیین نیز چندان 
راهگشا نیست و باز هم به کاهش ارزش دالر نیاز 
خواهد بود. این پیش بینی به انجام سوداگری ارزی 
به زیان دالر منجر شــد و در فوریه سال 1۹73 
ارزش دالر آمریــکا بار دیگر در برابر طال کاهش 
داده شــد. به گونه ای که قیمت هر اونس طال به 
۴۲/۲۲ دالر افزایــش یافت. بنابراین، در مارس 
1۹73 نظام برتون وودز فروپاشــید و نظام نرخ 

ارز شناور مدیریت شده پدید آمد.
با شناور شــدن نرخ ارزها، روند چاپ دالر 
بدون پشــتوانه آغاز شد؛ به گونه ای که بر اساس 
گزارش های رســمی، دولت آمریکا پس از زیر پا 
نهادن معاهده برتــون وودز و لغو تعهد خود در 
ذخیره طال به منزله پشــتیبان دالر، حدود ۴۰ 
سال است با تزریق بیش از ۲1 هزار میلیارد دالر 
دارایی کاغذی و غیرواقعی به اقتصاد جهانی، به 
همین مقــدار دارایی واقعی ملت ها را به صورت 
نظام مند تصاحب کرده اســت. روشن است که 
حیات اقتصادی آمریکا و سرمایه داران حاکم بر 
آن، مرهون این غارت ســازمان یافته است که به 
نوبه خود، سلطه سیاسی و امنیتی آمریکا را نیز 

تضمین می کند.

فراز و فرود »معاهده برتون وودز«

بازنگاهی به  وضعیت بهداشت و درمان پس ازپیروزی انقالب اسالمی

تحول در نظام سالمت

معاهدات بین المللی تنظیم 
که  از جنگ جهانی  شده پس 
حاصــل دوران تفوق و برتری 
و  جهانی  جنــگ  در  آمریکا 
دیگر  بزرگ  قدرت های  برخی 
اســت، پروتکل های یکسویه 
با هدف  که  است  استعماری   و 
حفظ و تداوم بخشــی به این 
اســتیال طراحی شــده اند و 
پیامدهای آن تــا به امروز در 

جهان مشاهده می شود

ما اکنون 50 هزار متخصص 
و فوق متخصص داریم، در حالی 
پزشکان  تعداد  انقالب  اول  که 
بود.  نفر  متخصص کشور 2900 
96 درصد مردم کشــور بیمه 
و نزدیک بــه 35 میلیون نفر 
االن  بیمه شــده اند...  رایگان 
تقریباً در همه روستاهای کشور 
ماما داریــم و در همین دولت 
حدود 1 میلیــون و 800 هزار 
زایمان رایگان انجام گرفته است
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پس از پیروزی انقالب، صهیونیست ها 
و اســتکبار جهانی تصمیم گرفتند علیه 
انقالب اسالمی هر کاری که می توانند انجام 
دهند. مهم ترین کاری که اینها کردند و تا 
حدودی هم موفق بودند که جلوی صدور 
این انقــالب و فتح عالم به وســیله این 
انقالب را بگیرند، این بود که برای شعارها 
و مفاهیم انقالبــی ما بدل بزنند.  یکی از 
کارهایــی که اینها برای بدل زدن علیه ما 
استفاده کردند، حجاب طالبانی بود. اآلن 
شما در هر کشور اروپایی با حجاب بروی، 
تلقی شان از شما این است که شما تحت 
تأثیر بن  الدن این گونه هستید. اصاًل اسالم 
را اینها اسالم طالبانی می شناسند و اسالم 

دیگری را نمی شناسند. 

عوامل گسترش بدحجابی
در بررسی های انجام شده و نمی گویم 
حتماً به  صورت تجربی عالمانه است، اگر 
از بسیاری از دختران غیرمحجبه بپرسید 
که شما چرا غیرمحجبه هستید، انگیزه های 

خودشان را این گونه اعالم می کنند:
1ـ زیبایی گرایی

اولین انگیزه ای که ممکن است اعالم 
کنند، »زیبایی گرایی« است. در حالی که 
همین دختران نمی دانند پســران درباره  
ایشــان چه می اندیشند. وقتی به دختران 
گفته می شــود شما به هر انگیزه ای تبرج 
کنید، دیگران به شــما چه نگاهی دارند 
به شدت تعجب می کنند! من می خواهم 
بگویم سوءتفاهمی که بین دو جنس زن و 
مرد طبیعتاً پیش می آید ـ چون هر یک از 
این دو جنس خصلت هایی دارند و براساس 
فکر خودشــان به اطراف نــگاه و قضاوت 
می کننــد ـ یکی از عوامل شــیوع دهنده  
بی حجابی است. با این زیبایی گرایی باید 

برخورد منطقی کرد.
زیبایِی مادی را آدم با چه چیز قاطی 
می کند؟ اگر با زشتی معنوی قاطی کند، 
خیلی بد اســت؛ اما اگر با زیبایی معنوی 
قاطی کند خیلی خوب است. خدا به زن ها 
دستوری داده، به ایشان گفته این زیبایی 
مادی را که خدا به شما داده است، با یک 

زیبایی معنوی جمع کنیــد. این زیبایی 
معنوی چیست؟ حجاب. 

2ـ سنت گریزی دوره  جوانی
موضوع حجاب تازگی ندارد. 3۰ سال 
از شعار حجاب و اقدام برای محجبه سازِی 
جامعه گذشــته اســت. همین که تازگی 
ندارد، برای نســل نو یک دلزدگی ایجاد 
می کند. چون نســِل نو سنت گریز است. 
اذیتش کنید می شــود سنت ســتیز. این 
خاصیتی اســت که خدا قرار داده است. 
این گونه است. مادرش باحجاب است، در 
مدرســه هم می گویند حجاب، حکومت 
هم می گوید حجاب، بــه همین دلیل از 
حجــاب حالش به هم می خــورد. خدا او 
را این جوری ســاخته و گفته اســت من 
نمی خواهم تو مقلدوارانه نسبت به سنت 

پیشینیان برخورد کنی. 
 اگر جوان های جامعه شما در حجاب 
حرف نویی نســبت به پیشینیان یافتند، 
محجبه تر از پیشینیان خواهند شد، وگرنه 
بی دینی و بی حجابی و سنت گریزی را پیشه 

می کنند و حق هم دارند. 
3ـ محجبه هــای بی نشــاط و 

بداخالق
محجبه هــا بایــد خوش اخالق تر و 
بانشاط تر از غیرمحجبه ها باشند. آیا این جور 

بوده است؟ خب این یکی از عواملش است. 
من می گویم کسی که نماز می خواند، اگر 
از نمــاز انرژی، هیجان، شــادی و روحیه  
نگیرد، اگر یک کســی این را نگاه کرد و 
بی نماز شــد، حق با آن فرِد بی نماز است. 
تو نماز خواندی، آنقدر دمقی که نمی شود 
به تو نگاه کرد، با آن اخالقت! تو مگر نماز 
نخوانــدی؟ پس کو فایده  نمازت؟ پس ما 
یک ضدتبلیغ هایی هــم در جامعه مان از 
رفتار محجبه های مان برای حجاب داریم. 

۴ـ ترس از تحقیر
یک جایی در دانشگاهی از دختران 
دانشــجویی که چــادر داشــتند و چادر 
را برداشــته بودنــد، پرســیده بودند. 7۰ 
درصدشــان در آن دانشکده در یک زمان 
خاصــی گفته بودند برای اینکه دیگران ما 
را تحقیر می کنند. خانم ها احساساتی اند و 
خیلی خوب تحــت تأثیر جّو و تبلیغات و 
جنگ روانی قرار می گیرند. اگر کسی بیاید 
در این میــدان بخواهد موجی در خانم ها 
علیه حجاب ایجاد کند، موفقیتش دو سه 
برابر بیشتر است؛ این یک روی سکه است. 
روی دیگر سکه این است که مردها هم در 
این زمینه نامردی و سودجویی می کنند. 
خب به یک مرد چه ربطی دارد که خانم ها 
حجاب داشــته باشند یا نه؟ وقتی در یک 

دانشگاهی یک مرد برای بی حجابی تبلیغ 
می کند، این جز برای ســودجویِی طبقه  
مردان است؟  این زن برود در کوه بی حجاب 
بشود، در تنهایی خودش که اشکالی ندارد! 
کی گفتــه خانم ها باید در تنهایی حجاب 
داشته باشند. وقتی زن پیش یک مرد است 
باید حجاب داشــته باشد دیگر. وقتی یک 
آقایی علیه حجاب صحبت می کند، دنبال 

سودجویی های خودش است.  
5ـ ضعف تبلیغات دینی

ما کار خوب برای حجاب نکرده ایم. 
هنــوز یکی از بهترین کتاب های ما کتاب 
»مسئله حجاب شهید مطهری« است که 
حدود 5۰ سال پیش نوشته شده است. این 
جامعه هر سال باید یک کتاب جدید درباره  

حجاب برایش نوشته شود. 
به  طور کلی، روند تبلیغات دینی در 
این حوزه ضعیف است. من تبلیغات حوزه 
را نمی توانم بپســندم. من معتقدم برای 
جوان 1۴ ســاله از حجاب یک جور باید 
صحبت کرد، برای 18 ســاله ها یک  جور، 
برای ۲۰ ســاله ها یک جــور دیگر، برای 
مزدوجان یک جــور دیگر، برای مجردها 

هم یک جور دیگر. 
 6ـ نارسایی های رسانه ها

بعضی وقت ها هم بحث هایی داریم 

که ضدحجاب است. فضای فرهنگی کلی 
کشوِر ما به ویژه با توجه به ابزار رسانه که 
خوراک روزمره  مردم اســت، مثل سینما 
کــه تمام هنرها را در خــودش دارد، هر 
روز دارد بی حجابــی ترویــج می کند. اگر 
ترویج با حجاب ضدیت نکند، حداقل دارد 
بی حجابی ترویج می کند. از سینما گرفته 
تا تلویزیون ما.  بعد از 3۰ سال یک فیلم در 
خدمت حجاب ساخته نشده است. حجاب 
این قدر مسئله فرعی است که نمی شود به 

آن پرداخت؟! 
 7ـ فعالیت های بین المللی علیه 

حجاب
عامل بعدی برای ایجاد فضای منفی 
علیه حجــاب، تقویت موتور فعالیت علیه 
حجــاب در مجامع بین المللی اســت. در 
همین 3۰ ســال پــس از انقالب ماهواره 
درســت شــد. در همین 3۰ سال پس از 
انقالب در جهان این همه فیلم ســازی ها 
رونق پیدا کرد و بالاستثنا همه  بنیانگذاران 
اصلی بنگاه های هنری و رسانه ای در جهان، 
همه در دست صهیونیست هاست. یکی از 
بندهای پروتکل شان ایجاد فساد و ضدیت با 
عفاف است. تئوری پردازی هایی که کرده اند 
در بحث فمینیســم را ببینیــد؛ مجامع 
حقوقــی که در جهان درســت می کنند، 
مانند کنوانســیون حقوق زنان؛ اما بعضی  
در ایران هنوز نمی دانند اینها یعنی چه؟  

 8ـ ســوءتفاهم و افزایش سن 
ازدواج

اگر دختر خانمــی دارد بی حجابی 
می کنــد به احتمــال ۹۹ درصــد دچار 
سوءتفاهم و اشتباه شده است. به احتمال   
۹۹ درصد انگیزه  فســاد ندارد و فاسد هم 
نیست. اگر به او بگویی تو فاسد هستی، از 

سخن تو مشمئز و ناراحت می شود. 
و اگر پســرها هم در مقابِل حجاب 
انفعال خوبی نشان نمی دهند، به دلیل این 
است که متأسفانه سن ازدواج باال رفته و 
همه  این پسرها باید یک خوابگاه متأهلی 
و خانمی داشــته باشــند که منتظرشان 
باشــد تا از کالس برگردند، اما متأسفانه 

این گونه نیست.
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 عثمان بن حنیف ـ 9
قدرت زهد و ذلت اشرافیت

قدرت و مقام لذیذترین امور برای افراد دنیاطلب است و برای رسیدن به 
آن حتی حاضرند پول های کالن خرج کنند و از خانواده و دوستان خود بگذرند. 
چنین اشخاصی هنگامی که به مقامی می رسند و لذت آن را می چشند، دیگر 
به هیچ قیمت حاضر نیستند از کرسی قدرت پایین آمده و آن را رها کنند)!( 
که در حکومت دینی منافقان این گونه اند؛ در مقابل مؤمنان و انقالبیون واقعی 
دنیای فانی را کنار نهاده و برایش ارزشی قائل نیستند و از دست دادن مقام را 
حتی در برخی موارد سبک شدن بار خود می دانند و از آن استقبال می کنند 
و هنگامی که در رأس قرار دارند، به جای لذت از مقام همواره ترس و خوف 
حق النــاس و روز قیامت را دارند. البته ایشــان تا زمانی که بر منصبی تکیه 

می کنند، با همه وجود خدمت کرده و برای مردم کم نمی گذارند. 
منافقین از یک سو دلبسته مقامند و از سوی دیگر برای آنکه بتوانند در 
حکومت دینی راه خود را بروند، تظاهر به ایمان می کنند! راهکار اینان برای 
ماندگاری در مقام پس از مدتی توجیه و تئوریزه کردن اشــرافیت و تجمل و 

وادادگی است. 
روشن است انسان ها تا زمانی قدرت تظاهر دارند و زمانی خواهد رسید 
که از دورویی خســته می شــوند و از همین جاست که زبان توجیه آنها برای 

کنار گذاشتن آرمان ها باز می شود. 
توجیهاتی از این دســت که اگر مســئول جامعه، زندگی خوبی نداشته 
باشــد، ممکن است به فساد و ارتشا کشیده شود پس باید آن را تأمین کرد 
تا گرفتار فساد نشود. به این ترتیب،  برای ایمن نگه داشتن جامعه اسالمی از 
فساد باید قاضی، وزیر و... در این جامعه زندگی مرفهی داشته باشد تا چشم 

و دل سیر شود! 
یا هنگامی که از مذمت حقوق های نجومی گفته می شود، بیان می دارند 
که اگر به فالن مدیر حقوق خوب و باال داده نشود، ممکن است به خارج برود 
و جامعه دینی از تخصص او محروم شود و به یقین این برای جامعه و مردم 
مسلمان خسارت خواهد داشت! چنین توجیهی در حالی است که خیل افراد 
جوانان متخصص و جهادی در جامعه وجود دارند و حاضرند برای امت و کشور 

خالصانه و با حقوق بسیار کمتر و البته با کیفیت خیلی بهتر تالش کنند.
امیرالمؤمنین علی)ع( در نامه مشهور خود به عثمان بن حنیف، پس از بیان 
ســبک زندگی زاهدانه خویش، در برابر این توجیهات دفع دخل مقدر کرده 
و پاســخ می دهد: »گویی یکی از شما را می بینم که می گوید، اگر قوت پسر 
ابوطالب چنین است، باید که ناتوانی اش از پای بیفکند و از نبرد با هماوردان 
و کوشیدن با دلیران بازش دارد. بدانید که آن درخت که در بیابان ها پرورش 
یافته، چوبی سخت تر دارد و بوته های سرسبز و لطیف، پوستی بس نازک. آری، 

درختان بیابانی را به هنگام سوختن، شعله نیرومندتر باشد و آتش بیشتر.«
در ایــن کالم حضرت امیرمؤمنان علی)ع( ساده زیســتی و زهد نه تنها 
سبب ضعف و نقص نمی شود؛ بلکه فرد را قوی تر و مفیدتر می کند. به فرموده 
امام راحل تجربه نشان داده است در طول تاریخ خاصیت اشرافیت و حکومت 
رفاه طلبان این بوده اســت که همواره در برابر سفارتخانه های خارجی ذلیل 
بوده اند. )ســخنرانی ۲۹ اســفند 1367( اینان در قبال کار برای مردم خود 
تنبل و کم بازده هستند و در برابر سختی ها و فشار دشمنان شکننده و ترسو! 
اما از آن سو مدیران زاهد و دنیاگریز در تب و تاب خدمت به مردم شب 

و روز نمی شناسند و در برابر دشمنان عزتمدارانه برخورد می کنند.

 دوشنبه 18 تیر 139۷   سال هجدهم     شماره 855  

 محمد گنجی لیسار/ روایتی از 
امام جعفر صادق)ع( نقل شده است که 
مخاطب آن حضرت در این روایت یکی از 
اصحاب ایشان به نام »عبد اهلل بن جندب« 
اســت. حضرت در این روایت، مطالبی 
بســیار مفید و ارزنده را بیان فرموده اند 
که به طــور قطع برای کســانی که در 
مسیر خودسازی و سیر و سلوک و تقرب 
الی اهلل گام برمی دارند، می تواند بســیار 

راه گشا باشد. 
 بــرای نمونه، در بخشــی از این 
حدیث که به صفات شــیعه اشاره شده، 

آمده است:
ََّما ِشیَعُتَنا یُْعَرُفوَن  »یَا ابَْن ُجْنَدٍب إِن
بِِخَصاٍل َشتَّی)1(«؛ ای پسر جندب شیعیان 
ما با امتیازاتی شناخته مي شوند.« شیعه 
بودن به زبان نیست؛ بلکه صفات خاصی 
دارد کــه به همان صفات نیز شــناخته 

می شود.
»ســخاوت و بخشــش نسبت به 
بــرادران«؛ گشاده دســتی و احســاس 
مســئولیت نســبت به برادران ایمانی، 
اولین صفت یک شــیعه  واقعی اســت. 
کسی که نســبت به امور دیگر مؤمنان 
بی تفاوت باشــد، از منظر امام صادق)ع( 

شیعه  حقیقی نیست. 
»خواندن پنجاه رکعت نماز ]واجب 
و مستحب[ در شبانه روز«؛ ما به این دلیل 
نسبت به اهل بیت گرامی پیامبر)ع( ارادت 
و عشــق داریم که آنان بندگان ممتاز و 
بی نظیر خدای تعالی بودند. پس کســی 
که خود را شــیعه  ایشــان می داند، باید 
نشــانه ای از این بندگی و عبودیت در او 

به چشم بخورد. 
»شیعیان ما... همنشین با دشمنان 
ما نیســتند و از کینه توز ما درخواســت 
نمي کنند گرچه از گرسنگی بمیرند«؛ یکی 
از صفات پســندیده  انسانی »عزت نفس« 
است. انســان تا حد ممکن حتی نباید از 
نزدیکانش درخواست کند، اما گاهی ناچار 
می شــود دست تمنا به  سوی دیگران دراز 
کند. حال این پرســش مطرح می شود که 
باید از چه کسی تقاضا کنیم؟ امام صادق)ع( 
می فرمایند: »باید از کســی تقاضا کرد که 
حداقل بغض اهل بیت)ع( در دلش نباشد.« 
شــاید توجه به این نکته  مهم گره گشای 

بسیاری از مشکالت کنونی ما باشد. 
پی نوشت :

1ـ بحار االنوار؛ ج 75؛ کتاب الروضه؛ باب 
۲۴؛ روایت 1؛ ص ۲86ـ ۲7۹.

پندهای صادق آیت اهلل عبدالکریم حق شــناس می گوید: ابلیس شــاگرد نفس اســت، اگر شما بخواهید این  نفس را که استاد شیطان است بکوبید و رام کنید، باید خود را فقیر 
کنید. باید خودتان را در مقابل عظمت حضرت حق هیچ بدانید. آنچه  در دست توست ملک خودت ندانی. بعد از این مرحله، مرحله شب زنده داری است، این دو راه، 

راه مبارزه با نفس است.

 دو راه 
مبارزه با نفس

 دکتر مجیــد ابهري/یکي از 
مهم ترین دغدغه هاي خانواده هاي مؤمن 
و مذهبي این است که چگونه رفتارهاي 
دینــي را به فرزندان خود بیاموزند و این 
رفتارها را در وجــود آنها نهادینه کنند. 
گاهي اوقات بچه ها آن طور که باید و شاید 
به امور مذهبي رغبت نشــان نمي دهند. 
سؤال این است که در برابر چنین رفتاری 
چــه باید کرد؟ بــرای نمونه چگونه باید 
فرزندان مــان را نمازخوان و روزه گیر بار 
بیاوریم، یا چگونه دیگر رفتارهاي دیني 
را به آنها بیاموزیم تا عامل به دین باشند؟

براي رفــع دغدغــه تربیت دیني 
فرزندان در خانــواده همواره باید به این 
نکته توجه داشت که خانواده اصلي ترین 
مدرسه تربیت دیني است و براي تحقق 
ایــن مهم والدین بــا رفتارهاي خود در 
جایگاه الگوهاي اولیــه پایه گذار تربیت 
دیني هستند. وقتي فرزندان را به کاري 
دعوت مي کنند، یا از رفتاري نهي مي کنند 
خود باید عامل واقعي به آن رفتار باشند. 
برای نمونه اگر قرار است فرزنداني راستگو 
تربیت کنیم، والدین حتي به شوخي هم 

نباید دروغ بگویند. 
در یک نمونه آشــکار متأســفانه 
برخی از والدین وقتي تلفن زنگ مي زند 
از فرزندشان مي خواهند بگوید پدر یا مادر 
در خانه نیســتند. با چنین رفتارهایي از 
سوي والدین پایه  دروغ در ذهن فرزندان 
گذاشته مي شود. در یک نمونه دیگر، اگر 
قرار است والدین فرزند شان را به خواندن 
نماز ترغیب کنند، باید بدون اجبار و اصرار، 
خودشان در اول وقت نماز را بجا بیاورند. 
در حقیقت می توان گفت، کودکان رفتار 
پدر و مــادر را دنبال و اجرا می کنند، نه 
توصیه هاي آنان را. از همین جا سنگ بناي 
آموزش نفاق و رفتار منافقانه برای کودکان 

گذاشته مي شود.
بنا بر آنچه گفته شــد، به صراحت 
می تــوان گفت؛ پدر و مادر الگوي تربیت 
دیني فرزندان هستند و خانواده اصلي ترین 
و بنیادي ترین کالس برای آموزش سبک 

رفتاری آنها به شمار می آید.  
گروه »زندگــی« صبح صادق 
آماده اســت تــا پلی بین شــما 
خوانندگان با مشاوران خبره و امین 
ایجاد کند. سؤاالت خود را از طریق 
سامانه پیامک 3000990033 برای ما 

ارسال کنید.

تربیت دیني

 عکس خانوادگی

همه هستند؛
همه؛

مادر، پسران و پدر؛
آخرین عکس خانوادگی خانواده شهید 

مدافع حرم »ابراهیم رشید«.
بیاییم هر چنــد وقت یک بار موقع 
گرفتن عکــس خانوادگی، موقع عکس 
گرفتــن با پدر، عکس گرفتــن با برادر، 

عکس گرفتن با همسر، یادی کنیم از شهدا، شهدای مدافع حرم، از خانواده 
شهدا.

شــاید آن وقت دیگر حتی فکرش را هم نکنیم که مدافعان حرم برای مال 
دنیا به سوریه رفته اند.

شــاید آن وقــت دیگــر ســاده از کنــار دروغ پراکنــی آن جماعــت 
جاهــل که پیــش گوش و چشــم ما از شــهید مدافــع حرم بــد می گویند، 
 نگذریــم و بــدون تــرس از اخــم آنــان، غیــرت کافی بــرای پاســخ را در 

خود بیابیم!

 روابط زن و مرد یا اخالق در خانواده
ازدواج و تشــکیل  اهمیــت  امروز 
خانواده و برقراری روابط ســالم میان زن 
و مرد، والدین و اوالد، بر کســی پوشیده 
نیســت. جامعه مجموعه ای متشــکل از 
افرادی اســت که طبق قوانین خاصی با 
هم زندگی می کنند، اگر افراد آن جامعه، 
اســتعدادهای خوب و ســپس اخالق و 
روحیات عالی داشته باشند، آن جامعه نیز 
موفق خواهد بود. خانواده پایه اساسی هر 
فرد در جامعه محسوب می شود، به طوری 

که اگر افراد خانواده بتوانند با روابطی شایسته و مناسب، روح و جسم یکدیگر 
را آرامش بخشند و زمینه شکوفا شدن صفات و استعدادهای درونی را آماده 
کنند، جامعه ای موفق به وجود خواهد آمد. اگر زن و شــوهر، با تفاهم کامل 
و دوستی و صمیمیت، محیطی باصفا در خانه ایجاد کنند، آنها نه تنها با این 
کار، فرزندانی شایســته و با ادب پرورش می دهند؛ بلکه خودشان نیز از این 
محیط سالم نیرو می گیرند و زندگی آنها همواره پرفروغ و بانشاط خواهد بود. 
مرد و زن، همواره از دیدن یکدیگر لذت می برند و در کارهای مربوط به خود 
نشاط و آمادگی بیشتر برای حل مشکالت و یا استقامت در مقابل آنها خواهند 
 داشــت؛ چرا که فضای محبت و امید، همواره نشاط آفرین و پویا خواهد بود.

محیط ســالم خانواده، فضای بسیار مناسبی برای شکوفا شدن استعدادهای 
فکری، روحی و جســمی فرزندان است، تا بتوانند، به سعادت خود و اجتماع 
کمک کنند. یکی از افتخارات بزرگ دین مقدس اسالم، توجه خاص و تأکید 

فراوان به نظام خانواده است. 
کتــاب روابــط زن و مرد یا اخالق در خانواده بــه وظایف زن و مرد در 
قبال یکدیگر مي پردازد. در این کتاب به وظایف زن یا شــوهرداری و وظایف 
مرد یا آداب زن داری پرداخته شــده اســت. سپس برنامه زندگی از نگاه امام 
موسی بن جعفر)ع( مورد بررسي قرار گرفته است. والدین موفق و تربیت فرزند 
در مکتب اهل بیت)ع( و مســائل محرم و نامحرم از بخش هاي دیگري است 

که در این کتاب به آن پرداخته شده است. 

مذهب و معنویت با زندگي 
ما آمیخته شده است و نقشي 
محوري برای ما دارد. ارتباط 
با یک وجــود متعالي،  باور 
و  به رشــد  باور  و  به غیب 
خم هاي  و  پیــچ  در  تعالي 
زندگــي و تنظیــم زندگي 
با  ارتباط  مبناي  بر  شخصي 
تعریفي  متعالي  موجــودي 
 است که مي توان از معنویت

 ارائه داد

 مریــم زاهدي/ کشــتي 
زندگي همیشه بر روي دریایی آرام 
در جریان نیست، گاهي وقت ها این 
دریا مّواج و طوفاني مي شود و یک 
حادثه، یــک اتفاق ناگهاني و حتي 
فاجعه هایي در میانه هاي راه کشتي 
زندگي شــان را با تکانه هایي مواجه 
مي کند که گاهي سبب غرق شدن 
همه اعضاي خانواده می شود. اما در 
این میان کم نیستند خانواده هایي 
که مي داننــد چگونه باید با چنین 
طوفان هایي مواجه شوند و چگونه 
در صورت لزوم از قایق هاي نجاتي 
همچون ایمان و ارتباطات قوي درون 
خانوادگي بهره بگیرند و خانواده را به 

ساحل نجات برسانند. 
مهمي  بســیار  نقش  خانواده 
در سالمت رواني انسان ها دارد، به 
طوری که بسیاري از نابهنجاري هاي 
انســان ریشــه در خانواده دارد و 
بسیاري از موفقیت ها و پیشرفت هاي 
افراد نیز در ســایه خانواده اي سالم 
و موفق شــکل مي گیــرد. یکي از 
ویژگی های مهمی که در خانواده ها 
باید به آن عمل شود، تاب آوري در 
مواجهه با مشکالت و چالش هاست. 
در شرایط آسیب زا و به خصوص 
آسیب هاي عودکننده پیچیده ممکن 
اســت کارکرد خانواده و شبکه هاي 
حیاتي وابسته به آن از هم گسیخته 
شود. در این میان تاب آوري جایگاه 
ویژه اي در روانشناسي خانواده دارد. 
تاب آوري توانمندي تحت شــرایط 
تنش زا و همچنین در طول بحران 
و مصیبت تعریف مي شود. به عبارت 
پویاست  فرآیندي  تاب آوري  دیگر، 
که در برگیرنده ســازگاري مثبت 
دریافتي از شرایط ناگوار است. نباید 
فراموش کرد کــه تاب آوري افزون 
بر ســازگاري یا حل مسئله، شامل 
تغییر یا رشــد مثبت هم می شود. 
تاب آوري خانواده محصول عواملي 
در درون و بیــرون خانواده اســت. 
 انسجام و انعطاف پذیري در خانواده، 
نظام باورها، یعني ارزش ها،  عقاید  و 
نگرش هاي غالب در خانواده ها و نوع 
ارتباطاتي که میان اعضاي خانواده 
در انتقــال این باورهــا و ارزش ها 

وجود دارد، جزو عواملي است که در 
تاب آوري خانواده ها در موقعیت های 
نامســاعد و مصائب احتمالي نقش 
دارد. اما ببینیم این فرآیند چگونه 

شکل مي گیرد. 

بازیگران عرصه تاب آوري
 اعضاي خانواده 

اتفاقات ناخوشــایند و بد هم 
بخشــي از زندگي ماست که خیلي 
وقت هــا از مواجهه با آنها ناگزیریم. 
مشــکالت شــدید مالي، از دست 
دادن یکــي از عزیزان یــا اعضاي 
خانــواده، وقوع حوادث غیر مترقبه  
همچون تصادفات جاده اي یا حوادث 
طبیعي همچون سیل زلزله و... که 
نیازمنــد آن اســت در برابر چنین 
شــرایطي تاب آوري الزم را داشته 
باشیم. اما عواملي همچون مذهب، 
باورها و اعتقادات ما مي تواند تأثیر 
چشمگیری در میزان تاب آوري ما 

در مصائب داشته باشد.
مذهب و معنویت با زندگي ما 
آمیخته شده است و نقشي محوري 
برای مــا دارد. ارتباط با یک وجود 
متعالي،  باور به غیب و باور به رشد 
و تعالــي در پیچ و خم هاي زندگي 
و تنظیم زندگي شخصي بر مبناي 
ارتباط با موجودي متعالي تعریفي 
است که مي توان از معنویت ارائه داد. 

معنویت همان قدر که فردي است، 
جمعي هم هســت. خانواده داراي 
یک روح جمعي اســت و بسیاري 
از تحقیقات نشــان مي دهد میان 
تقیدهاي مذهبي افراد و خانواده ها 
با تاب آوري آنهــا در موقعیت های 
سخت و بحراني ارتباط مستقیمي 

وجود دارد.  
بر این در خانواده هایي  افزون 
کــه ارتباطات اعضــاي خانواده با 

یکدیگــر محکم تر اســت، توانایي 
بهتــري در تــاب آوري دارنــد. اما 
نکته  تأمل برانگیز در این اســت که 
اعضاي خانواده هاي  میان  تعامالت 
مذهبي قوي تر است. پس مي توان 
این گونه نتیجه  گرفت که معنویت 
در خانواده عــالوه بر اینکه به طور 

مســتقیم بر میزان تــاب آوري اثر 
مي گذارد، در عین حــال با بهبود 
کیفیت ارتباط مي تواند موجب شود 
اعضاي خانواده همراهي و همدلي 
بیشــتري با یکدیگر داشته باشند 
و این مســئله تحمل موقعیت های 
سخت و طاقت فرسا را براي همگي 
آنها راحت تر مي کند؛ چرا که هر یک 
از اعضا به حضور و همراهي یکدیگر 
امید دارند و به قولي پشت شــان به 

حضور هم گرم است. 

نقش معنویت
 در استحکام خانواده 

بــا  خانــواده  در  معنویــت 
ســازوکارهاي خاص خود باورهاي 
مثبــت و کارآمــدي را در اعضاي 
خانواده پرورش مي دهد. از ســوي 
دیگــر همین معنویــت و باورهاي 
مذهبي موجب مي شود افکار منفي 
و مخرب در ارتباطات اعضاي خانواده 

رخنه نکند. 
تجربه مواجهه با افراد مؤمن و 
مذهبي به ما اثبات مي کند که این 
افراد به واسطه ارتباط محکمي که 
با خداونــد دارند، در تعامالت خود 
بــا دیگران از رفتارهــاي تخریبگر 
ارتباط همچون؛ تحقیر،  سرزنش و 

ناسزاگویي پرهیز مي کنند. 
فرهنگ ایراني ـ اسالمي همواره 

بایدها و نبایدهایي را براي ارتباط با 
دیگران براي ما در نظر گرفته است 
که رعایت آنها مي تواند نظام ارتباطي 
سالمت و کارآمدي را رقم بزند. در 
خانواده هاي معنوي اساس ارتباط بر 
مبناي احترام متقابل اعضاي خانواده 
به یکدیگر است. احترام کوچک ترها 
بــه بزرگ ترهــا و همراهي اعضاي 
خانــواده در انجــام تکالیف دیني 
و وظایف معنــوي همچون نماز و 
کارهاي خیر موجب مي شود تا در 
این قبیل خانواده ها رذایلی همچون 
غیبت و تهمت و آسیب هاي رفتاري 

به حداقل برسد. 
به یقین، خانواده اي که اعضاي 
آن نمي تواننــد با یکدیگــر روابط 
مناسبي برقرار کنند و احساسات و 
هیجانات خود را با یکدیگر در میان 
بگذارند، نمي توانند در هنگام مواجهه 
با مشکالت رفتارهاي معقولي بروز 
داده و کارکرد مناسبي داشته باشند؛ 
چرا که در هنگام بروز مشــکالت و 
بحران ها نظام خانواده تحت الشعاع 
قرار مي گیرد و اگر ساختار ارتباطي 
مناســبي در میان اعضاي خانواده 
برقرار باشد، این ارتباط نقش حامي 
ســاختار و نظام خانــواده را بازي 
اما فقدان مهارت هاي  خواهد کرد. 
ارتباطي یا وجود روابط منفي میان 
اعضــاي خانواده مي تواند آنها را در 
با بحران هــا دچار چالش  مواجهه 

جدي کند. 

ایستادگي در مقابل 
روي دیگر زندگي

ارتباطات میان اعضاي خانواده 
یکي از کلیدي ترین عواملي اســت 
کــه کیفیت زندگــي خانواده ها را 
با  تعیین مي کند. ارتبــاط والدین 
فرزندان و ارتباط فرزندان با یکدیگر 
را تشــکیل  شــالوده هاي خانواده 
مي دهد و به آن استحکام مي بخشد. 
خانواده هاي مذهبي به واسطه عمل 
به ارزش ها و بایدها و نبایدهاي دیني 
ارتباطات محکم تري دارند؛ بنابراین 
وقتــي زندگي روي خوشــش را از 
قوي تر  مي توانند  برمي گرداند،  آنها 

و مستحکم تر عمل کنند.

تاب آوري خانواده ها در برابر سختی ها و بحران ها

خانواده هاي مذهبي مستحکم ترند

گفتاری از حجت االسالم علیرضا پناهیان به مناسبت روز عفاف و حجاب

 بدحجابی  با سوء تفاهم  و تبلیغات دشمن گسترش می یابد

سراج

راه نرفته

آیینه خواص

یار مهربان 

دریچه



 / ن لیــا ضا جال علیر  
پاسداران اهل قلم عنوانی است 
که بیش از یک دهه به عنوان یک 
موضوع مهم در سپاه و در مجامع 
شده  مطرح  کشــور  فرهنگی 
است. پاســدارانی که اگرچه از 
نگاه بسیاری نظامی هستند، اما 
چون به واسطه صیانت از انقالب 
اسالمی وارد این عرصه شده اند، 
تنها به موضوعات نظامی بسنده 
نکرده اند، بلکه در همه عرصه ها 
حضور دارنــد، از جمله عرصه 
فرهنگ و کتــاب. در نیمه های 
فراخوان سیزدهمین دوره جایزه 
قلم  اهل  پاسداران  سال  کتاب 
اهمیت موضوع قلم  به  با توجه 
و نخبگان فرهنگی در ســپاه، 
میزبان سردار محمدعلی آسودی 
دبیر جشــنواره انتخاب کتاب 
سال پاسداران اهل قلم در دفتر 
هفته نامه صبح صادق بودیم و از 
کم ّ و کیف این برنامه پرس وجو 
کردیم که در ادامه ماحصل این 

گفت وشنود را می خوانید.

*  سردار در ابتدا لطفاً درباره 
ســال  کتاب  پدیده  تاریخچه 
پاسداران اهل قلم توضیح دهید.
تاریخچه پاســداران اهل قلم، 
به ســال های 83 و 8۴ برمی گردد. 
دوران اوج تهاجم فرهنگی و حضور 
سرســختانه جریان دوم خرداد. در 
همــان دوران در ســپاه، معاونــت 
فرهنگی به وجود آمد و مرحوم شهید 
حجت االسالم دکتر اسکندری در این 
معاونت مسئول بود و پس از ایشان 
اکبری.  علی  دکتر  حجت االســالم 
حضور ســردار صفوی در ســمت 
فرماندهــی و ســردار احمدیان در 
سمت رئیس ستاد هم در شکل گیری 
این برنامه مؤثر بود؛ چرا که همه این 
عزیزان خود از نخبگان و اهالی قلم 
سپاه بودند و هستند. در این شرایط 
اولین مراســم جایزه پاسداران اهل 
قلم و کتاب سال سپاه سال 8۴ در 
مجموعه النه جاسوسی برگزار شد. 
پس از سه دوره برگزاری این مراسم 
معاونت فرهنگی منحل شــد و در 
حوزه نمایندگــی ولی فقیه معاونت 
فرهنگی و تبلیغات ایجاد شــد و تا 
سال ۹3 این برنامه در همین معاونت 

اجرا شد. پس از آن با دستور فرمانده 
محترم کل ســپاه دوره های یازدهم 
و دوازدهــم در معاونــت فرهنگی ـ 

اجتماعی سپاه پیگیری شد. 
سخن در این زمینه بسیار است، 
اما در یک آمار کلی می توان گفت، 
در مجموع 1۲ جشنواره گذشته، 6 
هزار و ۲1۴ پاسدار اهل قلم، 8 هزار 
و 375 عنوان کتاب را به دبیرخانه 
ارسال کرده اند که موضوعات کتاب ها 
هم در 13 فصل دســته بندی شده 
است؛ از فنی مهندسی و پزشکی تا 

شعر و داستان و... 

*  آیا مجموع این فعالیت ها 
تاکنون یکجــا به فرماندهان و 
داده شده  نشــان  مردم  آحاد 

است؟
مــا در این زمینــه از ظرفیت 
نمایشگاه بین المللی کتاب استفاده 
کرده ایم که این خود نشــان دهنده 
توان فرهنگــی باالی ســپاه بوده 
اســت. برای عموم مردم هم همین 
کــه  چنین ظرفیتی از ســپاه را در 
نمایشــگاه کتــاب می بینند خیلی 
جالــب و تحســین برانگیز اســت. 
مجموعه کتاب های برتر پاســداران 
را در نمایشــگاه های بین المللی هم 
عرضه خواهیم کرد. نباید تلقی مردم 
فقط این باشــد که پاسداران دوران 
دفاع مقدس فقط تفنگ داشتند و 
اآلن فقط پهپاد و موشــک؛ چراکه 
در بین آحاد پاسداران و فرماندهان 
 افــراد صاحــب قلم خوبــی وجود

 دارند.

*  عالوه بر برگزاری مراسم 
جایزه کتاب ســال و برگزاری 
نمایشگاه آیا موضوع حمایت از 
پاسداران اهل قلم و نوقلمان را 

هم در برنامه های خود دارید؟
ما ده برنامه داریم. با تدابیری 
که اندیشــیده شــد به این نتیجه 

رســیدیم که راه اندازی کارگاه های 
آموزشــی برای نوقلمــان هم الزم 
است. قرار نیســت تنها یک عده پا 
به سن گذاشته در سپاه صاحب قلم 
باشــند؛ بلکه باید نیروهای جوان و 
مستعدتر با قلم های قوی تر در سپاه 

تربیت شوند. 

*  آیا از این ظرفیت ها برای 
خود سپاه هم بهره برده می شود؟

با توجه به اینکه آنچه در تاریخ 
می ماند کتاب اســت، مــا در اولین 
قدم آمدیم بــا تعامل با فرماندهان 
نیروی زمینی 15 اهل قلم پاســدار 

را انتخاب کردیم. ســردار پاکپور و 
ســردار اصانلو این عزیزان را توجیه 
اولیه کردند و قرار اســت که آنها در 
رابطه با عملیات سپاه در برخورد با 
گروهک های شمال غرب و پاکسازی 
این مناطــق از لوث وجود پژاک به 
دســت نیروی زمینی ســپاه کتاب 
بنویســند که اآلن در حــال انجام 
کارهای میدانی و بازدیدها هستند. 
از این دســت کارها در سپاه فراوان 
داریم و دغدغه مــا مکتوب کردن 
 ایــن آثار اســت و ظرفیــت آن را 

داریم.

*  لطفاً درباره سیاست های 
حمایتی بفرمایید.

ما 1۰ عنوان سیاست حمایتی 
را مشــخص کردیــم و به مجموعه 
فرماندهان ارائه دادیم که اغلب هم 
بار مالی چندانی برای ســپاه ندارد. 
برای نمونــه در بحث حمایت برای 
انتشار کتاب، سپاه یک میزان اعتبار 
از بانک انصار برای وام قرض الحسنه 
مشخص می کند و در کمیسیونی این 
وام ها به انتشــار کتاب ها اختصاص 
داده می شــود، یا همیــن برگزاری 
نمایشگاه دائمی از آثار، اولویت دادن 
خرید کتاب هــای این عزیزان برای 
کتابخانه هــای عمومی و تخصصی 
یــا دادن هدیــه در ســپاه و چند 
برنامه دیگر و برگزاری نمایشگاهی 
در حســینیه امام خمینــی)ره( و 
دیدار بــا رهبر معظــم انقالب که 
 این را به فرماندهان سپاه پیشنهاد

 داده ایم.  

*  لطفاً درباره دوره سیزدهم 
هم توضیح دهید.  

برای دوره سیزدهم از اول سال 
فراخوان کردیم. البته طبق روال اصل 
کار بعد از نمایشــگاه کتاب هر سال 
شــروع می شــود. مهلت را آخر تیر 
مشخص کردیم، اما تصمیم به تمدید 
تــا آخر مرداد گرفتیم. هر نویســنده 
باید سه جلد از کتاب را همراه با فرم 
دریافتی از پایگاه اینترنتی ما پر کرده و 
ارسال کند. پس از این مرحله کتاب ها 

در معرض داوری قرار می گیرند.
الزم است همین جا درباره فرآیند 
داوری ها هم بگویم که در چند مرحله 
انجام می شود. گروه داوری که مشخص 
شده اند کل آثار را می بینند و درواقع 
پاالیش اول را انجام می دهند. پاالیش 
دوم کتاب مربوط به مطالعه آن است 
که خــارج از موضوع نباشــد. در هر 
گروه ســه داور حضور دارد. هر داور 
بر اساس معیارهایی که وجود دارد به 
کتاب امتیاز می دهد و بر این اســاس 
با جمع بندی امتیازات کتاب های برتر 
هر گروه مشخص می شود. ما در دوره 
دوازدهــم یکی از بهتریــن تیم های 
داوری را در گروه سیاســی داشتیم؛ 
اما نکته اینکه ما هم مکان جشــنواره 
را بیرون از سپاه بردیم و هم جوایز را 
افزایش دادیم و عالوه بر جوایز نفرات 
برتر کــه افزایش پیدا کــرد به همه 
واسطه زحمت  به  شــرکت کنندگان 
ارسال کتاب و شــرکت در جشنواره 

هدایای نقدی دادیم. 
مؤسسه علمی ـ فرهنگی پاسداران 
اهل قلم عنوانی اســت که برای این 
مجموعه انتخــاب کرده ایم و درصدد 
کارهای ثبت آن هستیم و برای دوره 
سیزدهم از طرف وزارت ارشاد، بانک 
انصار و مجموعه های ســپاه حمایت 

می شویم. 
از دوره یازدهــم وزارت ارشــاد 
جشنواره ما را جشنواره برتر انتخاب 
کرد. آثار جشنواره هایی که برند ملی 
دارنــد در کتابنامه ای که آثار ملی در 
آن منتشــر می شود به چاپ می رسد 
که خالصه آثــار و معرفی کتاب های 
منتخبان دوره های یازدهم و دوازدهم 
در این کتاب بــه صورت کامل انجام 
شده است و این جشــنواره در زمره 
جشنواره های کتاب کشور جایگاه برند 

ملی پیدا کرده است.
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۱۱  تقویت مؤلفه قدرت

     

مادر طلبه شهید مدافع حرم »محمدامین کریمیان«

می گفت آدم باید اول در دلش شهید شود
 زینــب محمودی /  شــهید محمدامین 
کریمیــان از مدافعــان حرم اهل بیــت)ع( بود که 
۲7 خرداد 13۹5 در شــهر حلب سوریه به شهادت 
رسید. »رقیه تیرگر بهنمیری« مادر شهید می گوید: 
»محمدامینم سال 73 به دنیا آمد. عموی محمدامین 
و همسر ســابقم از شهدای جنگ تحمیلی بودند و 
شــهادت در خانواده ما موروثی بود. محمدامین در 
چنین خاندانی رشد کرد و از کودکی عاشق شهادت 

بود. ما هفته ای یک بار در منزل مان زیارت عاشورا می خواندیم، که او در این مراسم 
حضور فعال داشت و در وصیت نامه اش هم سفارش کرد مراسم برای امام حسین)ع( 
را ادامه دهیم. بچه زرنگ و باهوشی بود. به ما خیلی احترام می گذاشت. هیچ گاه 
جلوتر از من و پدرش راه نمی رفت. هر وقت مرا می دید دستم را می بوسید. نمازش را 
اول وقت می خواند و دائم الوضو بود. سوم راهنمایی را که تمام کرد، گفت می خواهم 
به حوزه علمیه بروم، گفتم اگر قم قبول شدی برو. امتحان داد و نفر اول شد. از 
نظر درسی نخبه بود. به شهدا خیلی اعتقاد داشت و مدام می گفت دعا کنید من 
شهید شوم. وقتی بحث سوریه پیش آمد، گفت سفره شهادت دوباره پهن شده. 
خیلی والیی بود. یک بار که حضرت آقا فرمودند ما مثل شهید آوینی کم داریم، 
محمدامین گفت باید کارشناسی مستندسازی بخوانم، دوربین هم خریده بود. قبل 
از حضور در ســوریه برای تبلیغ به لبنان رفته بود، به زبان های عربی و انگلیسی 
تســلط کامل داشت. ۲۲ سال بیشتر نداشت، اما پایه 1۰ درس حوزوی و سطح 
3 و ترم 6 رشــته فلسفه بود. از یک دانشگاه در آلمان بورسیه شده بود، اما همه 
را رها کرد و برای دفاع از ناموس اهل بیت)ع( به ســوریه رفت. او در رفاه بزرگ 
شد و هیچ نیاز مالی نداشت. حتی زمانی که به سوریه اعزام می شد، هزینه بلیت 
هواپیما را پدرش می داد. برای اولین بار ماه رمضان سال ۹۴ به سوریه رفت و بار 
دوم بهمن ۹۴ و ســومین بار خرداد ۹5 بود که به سوریه رفت و خلعت شهادت 
پوشید. می گفت شهید شدن به همین راحتی نیست. آدم اول باید در دلش شهید 
شود، بعد به مقامی برسد که خدا او را به عنوان شهید قبول کند. به پسرم گفتم 
االن به ســوریه نرو. گفت االن جنگ بین اســالم و کفر است، داعشی ها حرامی 
هســتند، اگر به حرم حضرت زینب)س( جسارت کنند، جواب امام حسین)ع( را 
چه می دهید؟! قبل از شهادتش به واسطه دیدن خوابی خیلی خوشحال بود، به 
همرزمانش گفته بود: »خواب دیده ام که امشب عملیاتی در پیش است و فرمانده 
و من در آن شهید می شویم و پیکرمان برنمی گردد.« بعد غسل شهادت می کند 

و آماده شهادت می شود.
هنگام عملیات از شــدت آتش دشــمن فرمانده شان مجروح و همرزمانش 
زمینگیر می شــوند و در محاصره قرار می گیرند. محمدامین بلند می شود شروع 
می کند به رجزخوانی. می گوید مگر ما شــیعه امیرالمؤمنین نیستیم! شیعه علی 
نمی ترســد، به پا خیزید و بروید. بعد به ســمت دشــمن تیراندازی می کند و با 
شجاعتش 16۰ نفر از آن مهلکه جان سالم به در می برند. منتها محمدامین کنار 
فرمانده اش که شهید شده بود می ماند و دو تیر به زانو و کتفش اصابت می کند. 
همرزمانش فکر می کنند می تواند از آن مهلکه ســالم بیرون بیاید، به طوری که 
تا ۹ شب منتظر می مانند، اما وقتی جبهه النصره عکس شهید محمدامین را در 
شــبکه اورینت به نمایش می گذارد همه متوجه می شوند که محمدامین خواب 

شهادتش تعبیر شده است.«

بچه کرمانشاه و از مسئوالن 
ستاد تیپ زینبون در سوریه بود. 
از زمان جنگ تا زمان شهادتش با 

هم بودیم. 
هــر موقع که توی ســوریه 
عملیات داشــتیم بهش می گفتم 
اکبر* بین ســاختمان ها ســریع 
حرکت کن، یه کم خم شو ترکش 
اینکه  از  نخوری. می گفت، قصدم 
اینطوری حرکت می کنم اینه که 
می خوام بچه های پاکستانی که با 
ما هستند و ما الگوی آنها هستیم، 
احساس ضعف نکنند، محکم باشن 
و با اقتدار بجنگند ما باید مواظب 

رفتارها و کارهامون باشیم. 
*شهید مدافع حرم اکبر نظری

 الگوی اقتدار

سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

  حســن ابراهیمی/ امام 
خامنــه ای، فرمانده معظم کل قوا 
هفته گذشــته در مراســم میثاق 
پاســداری در دانشــگاه افسری و 
تربیت پاســداری امام حسین)ع( 
حاضر شدند و طبق روال هر سال 
در این مراســم سخنان راهبردی 
درباره انقالب اسالمی، کشور و سپاه 
بیان داشتند. در این میان، اشاره 
ایشان به موضوع »صبر« و »تقوا« 
برای پیشــبرد اهداف و مقابله با 
دشمنان و نیز معرفی سپاه به منزله 
یکی از مؤلفه های قدرت جمهوری 
اســالمی، از محورهای قابل توجه 
بود کــه خطاب به پاســداران به 

صورت خاص بیان شد.
در بیان ایشــان، واژه قرآنی 
»صبــر« که امــروز در قالب واژه 
رایج »مقاومت« استفاده می شود، 
به طور کامل توضیح داده شــد و 
ایشان این صبر را مبتنی بر اهداف 
دور و بلنــد انقالب تبیین کردند. 
ایشــان همچنین به موضوع تقوا 
اشاره داشتند. به بیان ایشان، تقوا 
معنای گســترده ای دارد. مراقبت 
از خود و منحرف نشــدن از جاده 
شریعت اسالمی و مراقبت در مقابل 
دشــمن از جمله این معانی است. 
ایشان در این تعریف تأکید دارند، 
»مراقبت از خود در مقابله  با دشمن 
و پرهیز از اعتماد به دشمن« معنای 
تقوا اســت. در این مبنا نه تنها به 
دشمن اعتماد نمی شود؛ بلکه حتی 
ترفند او را هم باید فهمید و آماده 
مراقبــت در برابر او بود. در تعبیر 
ایشان در این معنا تقوا به اعتباری 

رعایت تدبیر هم هست.
امــا در وجــه اینکه ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی یکی 
از مؤلفه هــای قــدرت جمهوری 
اسالمی است، ایشان نکته هایی را 
خطاب به آحاد سپاهیان داشتند. 
تأکید ایشان روی موضوع اعتال و 
کیفیت بخشی روزبه روز سپاه یکی 
از این نکات بود. ســپاه از این نظر 
که یک نهاد انقالبی است، نباید در 
گیرودار دیوان ساالری گیر کرده و 
باید به منزله یــک نهاد پویا و رو 
بــه اعتال خود را متناســب با نیاز 
و وضعیــت انقالب تنظیم و عمل 
کند. ایشــان با تأیید بر کارهایی 
که امروز در ســپاه در حال انجام 
است، معتقدند سپاه ظرفیت ها و 
پیــش روی اش خیلی  میدان های 
بیشــتر از این اســت. از این پس 
خطاب ایشــان به پاسداران جوان 
و دانش آموخته دانشــگاه افسری 
امام حســین)ع( بــود. در واقع، 
پاســداران امروز ســپاه مأموریت 
دارند برای پیشــبرد ســپاه آماده 
باشــند و بتوانند این مؤلفه قدرت 
کشــور و انقالب را پیــش ببرند؛ 
اما نســل های جدید سپاه که این 
مأموریت را از نسل های قدیمی تر 
تحویل می گیرند، بار سنگین تری 
بــه دوش دارنــد. در این مســیر 
هم یکی از اساســی ترین توشه ها 
صبر و تقوا اســت و این بیان امام 
خامنه ای)مدظله العالــی( با نکات 
ابتدای ســخنرانی در زمینه عمل 
به دو موضــوع صبر و تقوا با همه 
تفاسیر و نکاتی که بیان شد، راهبرد 
کلی این مســیر برای پاســداران 
اســت. نگاه به اهــداف و آرمان ها 
برای دریافت درست واقعیات روی 
صحنه برای درک بهتر نســبت به 
مقاومت در این مسیر و نیز شناخت 
درست مسیر و شناخت دشمن و 
دشــمنی هایش طی این طریق و 
حرکت درست در این مسیر وظیفه 

پاسداران است.

 تخفیف های اتکا واقعی نیست!
۰۹13۰۰۰16۴۲/ نیروی انسانی سپاه در زمینه ارشدیت تحصیلی به ما پاسخگو 

نیست، لطفاً پیگیری کنید، شاید پاسخگوی شما باشد.
۰۹1۴۰۰۰8۴38/ به جایگاه حقوقی و ارزشــی مربیان عقیدتی ـ سیاسی توجه 

بیشتری شود. 
۰۹1۴۰۰۰۲۰83/ ما در مقام پاسدار انقالب دغدغه مشکالت کشور را داریم و 

ای کاش می توانستیم برای رفع این مشکالت کاری کنیم.
۰۹11۰۰۰15۴8/ آقای روحانی در بندرعباس بحث مفصلی در زمینه صرفه جویی 
داشــته اند، لطفاً همین موضوع را در ســفرهای داخلی و خارجی، همایش ها و 

کلنگ زنی های دولت به دقت رعایت کرده و به مردم گزارش دهند. 
۰۹11۰۰۰86۲6/ کارت حکمــت برای ارتش و ناجا و حتی بازنشســتگان این 

سازمان ها از ابتدای سال ۹7 تاکنون شارژ شده است؛ اما از سپاه خبری نیست.
۰۹1۴۰۰۰73۴1/ تخفیف هــای اتــکا اصاًل به کار مــا نمی آید. جنس را گران 
می کنند و بعد با کارت حکمت تخفیف می دهند و قیمت می شود همانی که در 

فروشگاه های بیرون است. پس فلسفه وجودی اتکا چیست؟
۰۹17۰۰۰۹311/ ما عضو پروژه تعاونی مسکن منطقه سوم ندسا هستیم. لطفاً 

علت طوالنی شدن آن و مشکالتش را پیگیری کنید.
صبح صادق: پیگیر مشــکالت تعاونی های مسکن از مسئوالن مربوطه 

هستیم، به محض دریافت پاسخ در نشریه درج خواهد شد. 
۰۹1۹۰۰۰۰3۰8/ پیشنهاد می کنم معاونت بازرسی به صورت دوره ای ارزیابی 
از فرماندهان اســتانی و هیئت رئیســه را بر اساس مؤلفه هایی در دستور کار قرار 
دهد و این ارزیابی از طریق آحاد کارکنان و مدیران و با استقرار صندوق هایی در 

سپاه های استانی تکمیل شود.
۰۹36۰۰۰۲۰۴۹/ بنده مطالعاتی در زمینه دفاع از مبانی انقالب داشته ام، چطور 

می توان باب همکاری را با شما باز کرد؟
صبح صادق: مطالب خود را برای ما ارسال کنید. پس از بررسی مطالب 

با شما تماس خواهیم گرفت.
۰۹38۰۰۰58۹1/ بــه جز صبح صادق کاغذی یک صبح صادق هم ویژه فضای 
مجازی داشته باشید، نه اینکه مطالب صبح صادق را در فضای مجازی بارگذاری 
کنید؛ یعنی پیام های چند رسانه ای و تصویری و کوتاه از مطالب خود داشته باشید. 

۰۹3۹۰۰۰7766/ آدرس پستی شما را برای ارسال نامه مي خواستم.
صبح صادق: صندوق پستی 17۴۴5/1۴۴

۰۹33۰۰۰۲۰۰7/ یک پیشنهاد بر پایه اقتصاد مقاومتی و الگوسازی آن برای کشور 
داشتم. با توجه به حجم نقدینگی در کشور سپاه می تواند برای شروع، صندوق های 
سرمایه گذاری تأسیس کند و همه آحاد پاسداران شاغل و بازنشسته در آن عضو 
شده و ماهیانه مبلغ ناچیزی حداقل در حد 1۰ هزار تومان از حقوق ها به حساب 
هر نفر در این صندوق واریز شود و این مبلغ صرف تأمین مالی پروژه های قرارگاه 
شده و سود حاصله در قالب قرارداد مضاربه تقسیم شود و سرمایه ای برای آینده 

پاسداران باشد.
)ssweekly@(پیام های ارسالی در سروش

ســالم. شما فقط عکس نیم تای باالی صفحه اول و فایل پی دی اف نشریه را در 
کانال می گذارید که استفاده از آن با گوشی خیلی سخت است. لطفاً همه مطالب 

نشریه را در کانال بارگذاری کنید.
صبح صادق: مطالب نشــریه به صورت پــی دی اف در کانال بارگذاری 
می شود. البته بر اساس رویه جدید عمده مطالب مهم نشریه طی هفته 

در کانال بارگذاری خواهد شد.

ارتباط با سردار صفری مشاور فرمانده کل سپاه
 در امور ایثارگران- تلفن: ۳۵۲۳۴۵۰۶-۳۵۲۳۲۴۲۲

ســردار سرلشــکر محمدعلی جعفری گفت: تالش های نیروی زمینی سپاه برای مقابله با دشمنان و تأمین امنیت مناطق مرزی، به ویژه شمال غرب و 
جنوب شرق کشور موفق و برای مردم میهن اسالمی امنیت آفرین بوده است. نیروی زمینی سپاه برای دفاع از مناطق تحت مأموریت خود اشراف اطالعاتی 

و توان رزمی باالیی داشته و در واقع یکی از عوامل موفقیت این نیرو همین مؤلفه های مهم بوده است.

 موفقیت
 نیروی زمینی سپاه

 داستان فرار از جنگ و»دختر لوتی«
»دختر لوتی« نام رمانی است از شهریار عباسی که با دغدغه 

هویت در قالب جنگ به نگارش درآمده است. 
 »دختر لوتی« داســتان معلمی است که در سال های دوران 
جنگ تحمیلی برای خدمت نکردن در یگان های نظامی به عنوان 
ســرباز معلم برای تدریس به منطقه پل دختر در شمال خوزستان 
و جنوب لرســتان اعزام می شــود. او در آنجا و در آن سال های پر 

رفت و آمد نیروهای حاضر در دفاع مقدس، دلباخته دختری می شود که از قوم »کولی« است و از 
سوی دیگر، میل و انگیزه ای برای شرکت در مناطق عملیاتی و جنگی در او پدید می آید. داستان از 
نظر زمانی در دهه 6۰ و در منطقه ای نزدیک به منطقه  جنگی اتفاق می افتد. راوی اول شخص این 
رمان، خاطرات دوران جوانی خود را برای خواننده تعریف می کند. داستان با »سفر« آغاز می شود 
و خواننده از ابتدا، با خواندن نام فصل اول رمان می داند قرار اســت در سفری خاص همراه راوی 
شــده و تجربیات جدیدی را از ســر بگذراند. راوی داستان، مردی است به نام »هدایتی«. او دبیر 
فیزیک است و مقصدش شهر پل دختر در لرستان. موضوع هویت یابی آنقدر برای شهریار عباسی، 
نویســنده کتاب از درجه اعتبار و اهمیت برخوردار است که در بخشی از رمان، گفت وگویی بین 
راوی و مسئول پادگان درباره »پیدا کردن هویت« طراحی شده است. ایجاد تشکیک و پرسش گری 
از مسائل پیرامون و نیز پاسخ آن در خالل داستان از سوی شخصیت ها و قهرمان ها یکی از وجوه 
مثبت این رمان اســت. نویســنده در نگارش این رمان توانسته است به خوبی از زادبود بهره ببرد 
که این خود یکی از دالیل قوی بودن متن کتاب در قالب یکی از داستان های قوی دفاع مقدسی 
است. ورود به داستان کتاب انگار در ابتدا بویی از جنگ ندارد و خواننده پس از مدتی که در کتاب 

درگیر است، وقتی سر بلند می کند خود را در ماجرای جنگ می بیند.
دختر لوتی را انتشارات مروارید در 1۴۲ صفحه به زینت طبع آراسته است.

بدنش بیشــتر به مجموعه ای شــباهت داشــت که انواع و اقسام 
مجروحیت ها و زخم ها را در خود گرد آورده است. همین موضوع موجب 
شده بود، برخی از دوستان و همرزمانش او را »کلکسیون مجروحیت ها« 
توصیف کنند. جالب آنکه با وجود تمام این زخم ها که بســیاری از آنها 
هنــوز بهبود نیافته و با دردهای شــدیدی همراه بودند، اما یک بار هم 
ابوطالب از آنها شکایت نکرده بود، گویی همه دردها را به زانو درآورده بود!

به نقل از همرزمان شهید »محمدشرف محسن احمد ابوطالب«
ابوطالب اهل شهر »رازح« در استان »صعده« بود. هنگام شهادت ۲8 سال داشت. به اخالق 
نیک و اســالمی مشهور بود. نه تنها بر عمل به واجبات، بلکه در عمل به مستحبات از جمله نماز 
شــب تأکید داشت. تا زمان شهادت جز در موارد نادر و ضروری میدان رزم و جهاد را ترک نکرد. 
نبرد »القطعه« اولین حضور وی در این میدان بود. در نبردهای بعدی متحمل جراحت های متعدد و 
شدیدی شد. پس از انقالب ۲1 سپتامبر از سوی جنبش »انصاراهلل« به سمت مسئول دایره بهداشت 
و سالمت بیمارستان های شهر صنعا منصوب شد و مسئولیت بهداشت و درمان استان صنعا را بر 
عهده گرفت. پس از چهار ماه راهی جبهه مأرب شد. زخم های قدیم او را آزار می دادند، اما حتی 
آنها سبب نشدند خط مقدم را ترک کند. ابتال به بیماری های وبا و ماالریا هم به این دردها افزود. 
اما پس از درمان فوری به جبهه مأرب بازگشت. در حال امداد در بمباران بیمارستان 1۲ ترکش 
به بدنش اصابت کرد. دو بار دیگر هم مجروح شد، اما به دلیل نیاز به حضورش از مداوا سر باز زد. 
برای مجروحیت هایش او را به سمت ناظر بر وضعیت مجروحان در بیمارستان ها منصوب کردند 
که برای لغو این حکم تالش بسیاری کرد و موفق نیز شد. سرانجام در یک شب هنگام تردد بین 
دو مقصد بیمارســتانی، خودرو حامل او مورد حمله جنگنده های ســعودی قرار گرفت و پیش از 

رسیدن به بیمارستان به فیض شهادت نائل آمد. 

 کلکسیون زخم ها بود

سردار محمدعلی آسودی در گفت وگو با صبح صادق 

جشنواره کتاب سال پاسداران اهل قلم جایگاه خود را پیدا کرده است

ما 10 عنوان سیاست حمایتی 
را مشخص کردیم و به مجموعه 
فرماندهان ارائه دادیم که اغلب 
هم بار مالی چندانی برای سپاه 
نــدارد. برای نمونــه در بحث 
حمایت برای انتشار کتاب، سپاه 
یک میزان اعتبار از بانک انصار 
برای وام قرض الحسنه مشخص 
می کند و در کمیســیونی این 
وام ها به انتشار کتاب ها اختصاص 

داده می شود

یادداشت

نقطه سرخط

مراسم  با  همزمان  اســدی/  مریم   
تیر  هفتم  شــهدای  شهادت  بزرگداشت 
فرهنگی  قرارگاه  در شهرســتان دزفول، 
این  گروه جهادی شهید احمدی روشن در 
شهرســتان با حضور پدر این شهید آغاز 

به کار کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، حاج رحیم 
احمدی روشن در این مراسم با اشاره به اقدامات 
گروه جهادی شــهید احمدی روشن در مناطق 
محروم و روســتاهای دزفول، تأکید کرد: »کاری 
که شما در راستای دغدغه های رهبر معظم انقالب 
انجام می دهید، در حقیقت باالترین جهاد و جهاد 
اکبر است که این را قدر بدانید، ارزش این اقدامات 
به حدی است که بنده خودم را موظف می دانم با 

وضو وارد چنین محافلی شوم.«
وی در ســخنان خود با اشاره به آیه 1۲۰ 
سوره بقره »لَن تَرضَی َعنَک الَیهوُد واَلالنصادری 
َحتَّی تَتَِّبع ِملَّتهم«، تأکید کرد: »این کالم صریح 
کتاب آســمانی ماست که یهود و نصارا هرگز از 
شما راضی نخواهند شد مگر اینکه از آنها تبعیت 
کنید. این دستور قرآن کریم است که باید همیشه 
مورد توجه ما باشد؛ ولی غفلت ها موجب تأسف 
در این زمینه است؛ چرا که باید رفتار ما بر اساس 
قرآن و نظریه مرجعیت دینی باشــد و به همین 
دلیل است که هر جا این اصل را لحاظ نکردیم، 

به خسران رسیدیم.«
پدر شهید احمدی روشــن در ادامه افزود: 
»اگر ما به خیال باطل گمان کنیم که باید پیروی 

کدخدای جهانی باشیم، حتماً متضرر خواهیم شد، 
کالم والی ما حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( 
همیشه برای ما حجت و راه گشاست که با عمل 
به سخنان این سید بزرگوار می توانیم بر تمامی 
مشکالت فائق آمده و به خودکفایی کامل برسیم.«
سخنران دیگر این مراسم هم حجت االسالم 
عبداللهی، استاد حوزه و کارشناس مرکز مهدویت 
بود. وی در تجلیل از مقام بلند شــهید بهشتی و 
با تأکید بر اصل والیت مداری در فتنه های زمان 
غیبت امــام زمان)عج(، گفت: »شــهدا به ویژه 
شهید بهشــتی، شــهدای مدافع حرم و شهید 
احمدی روشن مصداق بارز پیروی از والیت فقیه 
هستند که می توان با تکیه بر آن، کسب بصیرت 
کرد. در واقع شهدا به منزله چراغ هدایت در مسیر 

بصیرت هســتند که مسیر والیت مداری را به ما 
نشان می دهند.«

از دیگــر برنامه های این مراســم تجلیل از 
خانواده شــهدای مدافع حرم دزفول و شــهید 
آزادسازی قدس شریف، شهید اثنی عشری بود. 
همچنین در این مراسم از شیوخ قبایل شهرک 

شهید بهشتی دزفول نیز تجلیل به عمل آمد. 
امــا بخش مهم این مراســم آغــاز به کار 
قرارگاه فرهنگی گروه جهادی شــهید مصطفی 
احمدی روشن در شهرســتان دزفول بود که به 
دست پدر این شهید صورت گرفت. گروه جهادی 
شهید احمدی روشن قرار است در این شهرستان 
مجموعه فعالیت هــای فرهنگی جهادی خود را 

برای تابستان ۹7 به انجام برساند.

همزمان با بزرگداشت شهدای هفتم تیر در دزفول صورت گرفت

راه اندازی قرارگاه فرهنگی گروه جهادی شهید احمدی روشن
گزارش خبری

قبیله عشق گلی از باغ
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 او که بیاید...
گاهی بی پناه ترینی

گاهی عزیزترین
گاهی جهانی پشت توست

گاهی بی یاورترینی
گاهی همه چیز موافق با توست
گاهی از زمین و آسمان می بارد
گاهی دلزده ای، گاهی دلخوش

گاهی شادی، گاهی ناخوش
گاهی پر از شعر و شوری

گاهی غم همسایه دیوار به دیوارت 
می شود

گاهی دعا دعا می کنی و به مطلوب 
نمی رسی

گاهی به زبان نرانده می یابی
گاهی پر می شوی از فریاد

گاهی سکوت تنها سالح توست
گاهی برگ برنده در دستان توست

گاهی باخت تنها نصیب تو از بازی 
زندگی است

مراقــب بــاش که ایــن گاه به گاه 
شدن ها تو را از تو نستاند

نه مغرور شو نه مأیوس؛ فقط بندگی 
کن!

و به انتظار بنشین ُدردانه زمان را...
او که بیاید همه »گاه ها« خوشند و 

تو در »همه حال« خوب

پورعباس/  کامــران   
دهــه 6۰ مقطعی بســیار مهم و 
سرنوشت ســاز در تاریــخ انقالب 
اســالمی ایران محسوب می شود 
که بــه دوران تثبیــت نظام نیز 

معروف است. 
در این برهه حوادث و فجایع 
عظیمی گریبان گیر نظام شد که هر 
یک به تنهایی برای ساقط کردن 
یک نظام نوپا کافی بودند؛ اما درباره 
نظام جمهوری اسالمی نه تنها این 
اتفاق نیفتاد؛ بلکه برعکس برخورد 
امام)ره( و امت با بحران های دهه 
شــصت به گونه ای بود که موجب 
شد نهال انقالب هر روز مستحکم تر 

و ریشه دارتر شود.
به همین دلیل نیز کار درباره 
ابعــاد و زوایای حــوادث دهه 6۰ 
با اســتفاده از ابزار هنر و رســانه 

ضرورتی مهم است.
برای نمونه، ســال 136۰ به 
خون شــهدای بســیاری آغشته 
است. در این سال ترورهای منجر 
به شــهادت و ترورهــای ناکامی 
اتفاق افتاد که چون ترورشدگان و 
ترورشوندگان از میان شخصیت های 
برجســته انقالبی بودند، دشمنان 
انتظار داشــتند نهــال انقالب به 
خشــکی گراید؛ اما نتیجه ترورها 
برعکس شــد و ذلت و شکست را 

نصیب شان کرد.
درباره  انقــالب  معظم  رهبر 
توجــه به ایــن موضــوع در هنر 
فرموده اند: »به نظر می رســد که 
ایــن کار را هم بایســتی ســپرد 
به جناح فرهنگــِی مؤمِن انقالبِی 
مردمِی خودجوش؛ این جوان هایی 
که می بینید در اطراف کشــور به  
انجام  کارهایی  خودجــوش  طور 
می دهنــد کارهای فرهنگی انجام 
انجام  هنری  کارهــای  می دهند، 
می دهند، حقایقی را احیا می کنند، 
می دهند،  بُروز  را  اســتعدادهایی 
از اســتعدادهای بالفعلی استفاده 
می کنند ایــن کار را هم آنها باید 

بکنند.
 بــا زبان هنر، با زبان تصویر، 
بــا اســتفاده  از ابزارهــای جدید 
بایــد بتوانند این حادثــه را، این 
شــخصّیت ها را ]معّرفــی کنند[؛ 
کسی مثل شــهید بهشتی را در 
دنیا معّرفی کنند، کسی مثل شهید 
رجایی را معّرفی کنند، شهید باهنر 

را معّرفی کنند. 
هر کدام از این شخصّیت هایی 
کــه در ماجــرای هفتــم تیر یا 
ماجراهای دیگر به شهادت رسیدند، 
شایســته  یک چهره نگاری بسیار 
باعظمتنــد که می شــود از اینها 

چهره نگاری کرد.«
هجمه به دهه شــصت و زیر 
ســؤال بردن برخوردهای نظام با 
منافقان یکی از رویکردهای جدید 
برخــی به اصطالح روشــنفکران 
اســت. در حالی که اگر فجایع و 
جنایات دهه شــصت به درستی 
بازخوانی شده و هنرمندانه نمایش 
داده شوند، به صورت خود به خود 
ضــرورت مقابله با منافقین در آن 
برهــه و مبارزه با ضــد انقالب و 
داعش و تکفیری ها در حال حاضر 

تداعی می شود.

دهه 60 در هنر
 هر کار نیکی صدقه است

حضرت رســول)صلی اهلل علیــه و آله( 
فرمودند: بر هر مســلمانی است که هر 

روز صدقه بدهد.
عرض شد: کســی که مال ندارد چکار 

کند؟ 
حضرت فرمودند: 

برداشــتن چیزهای آسیب رسان از سر 
راه صدقه است.

نشان دادن راه به کسی صدقه است 
عیادت بیمار صدقه است.

امر به معروف صدقه است.
نهی از منکر صدقه است.

و دادن جواب سالم صدقه است.
بحاراالنوار، ج 75، ص 50

sobhesadegh@iran.ir
ssweekly.ir

 باور کن می توانی
 باور کن می توانی به اوج برسی

 حرکت کن!
 باور کن می توانی به آرامش برسی 

مشکالت برای همه هست، برای همه
و کسی که این موضوع را بپذیرد با آن 

کنار می آید
 زندگی بی نهایت زیباست

و تو آمده ای که از زیبایی اش اســتفاده 
کنی

 نه اینکه غصه بخوری
 تو آمده ای که از زیبایی اش لذت ببری
 زیبایی در هر چیزی هســت، البته اگر 

بخواهی ببینی
@کانال پیام رسان سروش:ssweekly باور کن تو لیاقتش را داری...

 کاظم احمدی/  هالیوود در گذشــته، 
سیاه پوستان، سرخ پوستان و آمریکای التینی ها 
را مردمانی غیرعادی نشان می داد که این نگرش 
ســبب تأثیر منفی بر زندگــی این اقلیت های 
جامعــه آمریکا شــد. همین موضــوع درباره 
مســلمانان آمریکا صادق بــوده، با این تفاوت 
که درباره آنها، همچنان ادامه دارد؛ یعنی شما 
مســلمان عادی )مانند دیگر آمریکایی ها( در 
فیلم های هالیوود نمی بینید. به نحو مشابه در 
این فیلم ها مسلمان عادی در کشورهای دیگر از 
جمله آسیای غربی هم نمی بینید. چرا این قدر 
به این موضوع اهمیت می دهیم که آمریکایی ها 
و دیگر بینندگان غربی فیلم های هالیوود باید 
مســلمانان عادی را نیز ببینند؟ این موضوعی 
حیاتی اســت؛ زیرا کلیشه »غیرخودی« سبب 
نفرت، ترس، نژادپرســتی و تبعیض می شود و 
آنــگاه مردم بی گناه هدف قــرار می گیرند. در 
ســال های نه چندان دور، ملیت ها و نژادهای 
دیگر نیز قربانی همین نوع نگاه بودند. برخی از 

نتایج این نوع نگاه را مرور می کنیم؛ 

عواقب نگاه هالیوودی
در نیمه دوم قرن نوزدهم، مطبوعات آمریکا 
همان روشــی را داشــتند که هالیوود در قرن 
بیســتم داشته است. آنها با داستان سرایی های 
عجیب و غریب درباره جنایت های سرخ پوستان، 
چهره مخوفی از این قوم درمانده ساخته بودند؛ 
به گونه ای که ارتش آمریکا تحت فشــار مردم 
این کشور و سیاستمداران به سرکوب و کشتار 
بی دلیل سرخ پوستان دست می زد. ده ها قبیله 
سرخ پوست نابود شــدند و بازماندگان آنها در 
اردوگاه هــای دورافتاده تحــت مراقبت دولت 
ســکونت یافتند و اکنون نیز به همان شکل و 
در فقــر و فالکت زندگــی می کنند. روش آن 
موقع مطبوعات آمریکا درباره سرخ پوستان، در 

فیلم های هالیوودی برای مدت ها ادامه یافت. 
ســیاهان آمریکا پس از جنگ های داخلی 
این کشــور در دهه 186۰ برحســب ظاهر از 
بردگی آزاد شــدند؛ ولــی آزادی آنها به معنای 
سوءظن شدید سفیدپوستان به ایشان بود، زیرا 

داســتان های عجیبی درباره جنایات برده های 
آزاد شده منتشر می شد. در قرن بیستم، هالیوود 
چهره ای ترســناک با فرهنگی پست از سیاهان 
ترســیم می کرد، به گونه ای که کوکلوس کالن 
به ناجیان جامعه آمریکا از شــّر سیاهان تبدیل 
شدند )برای نمونه در فیلم تولد یک ملت ـ 1۹15 
اثردیوید گریفیث(. یکی از نتایج آن، لینچ کردن 
)قتل با شکنجه( هزاران سیاه در آمریکا بود. در 
خارج از آمریکا نیز وقتی بمب های اتمی در ژاپن 

انداخته شد، ویتنامی ها 
قتل  ویتنام  جنگ  در 
عام شــدند، عراقی ها 
زیر  افغانســتانی ها  و 
بمبــاران روزمره قرار 
گرفتند یا فلسطینی ها 
به دست صهیونیست ها 
شکار می شدند، بیشتر 
مــردم آمریکا واکنش 
از  و طبیعی  انســانی 
خود نشان ندادند؛ زیرا 

طی سال ها فیلم های هالیوود آن ملت ها را غیر 
طبیعی و غیر خودی معرفی کرده اند. 

فناوری در خدمت اسطوره سازی
اسطوره ها در هر جامعه نقش مهمی دارند. 
در آمریکا، اسطوره سازی هالیوودی بر فرهنگ 
حاکم است. تلویزیون و سینمای آمریکا بسیار 
وســیع تر و عمیق تر از هر ابزار دیگری در افکار 
مردم این کشور نفوذ دارند. همچنین محصوالت 
هالیوود به همه کشورهای دیگر صادر می شود و 

بخش بزرگی از مردم جهان از آن اثر می گیرند. 
در گذشته، هم سینما و هم تلویزیون اثر نسبتاً 
کمتری بر اذهان داشتند؛ چون برد آنها کمتر 
بود، ولی حاال دسترســی مردم آمریکا و جهان 
به فیلم ها به ســرعت در حال افزایش اســت. 
اسطوره ســازی هالیوودی در ســینمای دیگر 
کشورها نیز نفوذ کرده است. نه تنها مخاطبان 
جهانی، تصاویری وهم آلود از مسلمانان می یابند؛ 
بلکه فیلمســازان کشــورهای دیگر نیز از این 
می کنند؛  تقلید  اوهام 
تصاویر  همچنــان  اما 
بیشــترین  هالیوودی 
نفوذ را در جهان دارند.

این  از  تعــدادی 
سینمایی  اسطوره های 
از اواســط دهه 1۹8۰ 
که تلویزیون های کابلی 
توسعه یافتند و رابطه 
تلویزیون  بــا  هالیوود 
قوی تر شــد، هر هفته 
در یکی از کانال ها پخش می شوند و سپس به 
کانال های دیگر راه می یابند. چهره کاریکاتوری 
و غیر انسانی از مسلمانان به این ترتیب در بین 
صدها کانال تلویزیونی به طور دوره ای مصرف 
و بازیافت می شــود. برای نمونــه از فیلم های 
قدیمی، شــیخ )1۹۲1 ـ با شــرکت والنتینو(، 
مومیایی )1۹3۲ ـ با شــرکت بوریس کارلف( و 
اکسدوس )1۹6۰ـ اثر اتوپرمینگر(، از فیلم های 
نسبتاً جدیدتر، نیروی دلتا )1۹86ـ اثر مناخم 
گوالن(، بدون دخترم هرگز )1۹۹1 ـ با شرکت 

سالی فیلد( و قواعد درگیری )۲۰۰۰ـ  اثر ویلیام 
فریدکین( همــواره در کانال ها می چرخند و با 
ترسیم چهره مســلمانان، به نسل های جدید 

نفرت را آموزش می دهند. 
هزاران ســال پیش، افالطــون از قدرت 
اســطوره و داســتان آگاه بــود. او در کتــاب 
جمهوری خود می گوید: »آنان که داســتان ها 
را نقل می کنند بــر جامعه نیز حکم می رانند. 
فیلم ها نیز همانند قصه ها با تصویرســازی های 
خود به نســل های پی درپی درس می دهند و 
برای همیشه باقی می مانند. آنها افکار و عقاید 
را شکل می دهند.« یک استاد آمریکایی به نام 
»بنجامین باربر« می گوید: »زمان آن رسیده که 
درک کنیم معلمــان واقعی فرزندان ما دبیران 
مدارس یا اســتادان دانشــگاه نیســتند؛ بلکه 
فیلمســازانند...، دیزنی بیشتر از دانشگاه دوک 
اثر می گذارد و اسپیلبرگ وزنه ای سنگین تر از 

دانشگاه استانفورد است.« 

کلیشه های ضد سامی
غربی هــا دربــاره آنتی سیســتم یا ضد 
سامی گری بســیار دیده و شنیده اند. فیلم ها و 
کتاب ها و رسانه ها اغلب درباره آن بحث می کنند 
و آن را بــه معنای نژادپرســتی علیه یهودیان 
می دانند و هولوکاست یا رفتار هیتلر با یهودیان 
را ناشــی از آن می دانند. تبلیغات بسیار در این 
باره می شود که مخالفت با رژیم صهیونیستی نیز 
به معنای مخالفت با قوم یهود و نوعی نژادپرستی 
است؛ ولی کمتر کسی در غرب به این موضوع 
توجه دارد که عرب ها نیز قومی سامی هستند 
و چهره پلیــدی که از عرب ها با بینی بزرگ و 
عقابی و قبای بلند و سرپوش بیگانه در هالیوود 
همراه با باطنی بدجنس از آنها ترسیم می شود، 
تقلیدی از همان چهره ای اســت که نازی ها از 
یهودیان در نشریات و فیلم های آلمانی ترسیم 
می کردند )مانند فیلم زوس یهودی ـ محصول 
1۹۴۰ آلمان(. در همان نوع فیلم ها که اکنون در 
غرب، تابوهای شیطانی محسوب می شوند، قوم 
سامی را بی فرهنگ، پول پرست، سلطه جو، قاتل 
بیگانگان و طماع به زنان غربی معرفی می کردند.

 زمینه سازی سرکوب مهاجران و مسلمانان آمریکا در هالیوود

ساخت سریال »شهید حججی« 
به گروه دیگری سپرده شد

نگارش ســریال »شهید حججی« به 
نویسندگی مهدی کیا و تهیه کنندگی سعید 
کمانی و محمد معماریان آغاز شده است.

این سریال ۲6 قســمتی که پیشتر 
قرار بود به دســت رســول صانعی نوشته 
شــود، به گروه دیگری سپرده شد و طبق 
برنامه ریزی هــا تا دو ماه دیگر وارد مرحله 

پیش تولید خواهد شد. 
به جز 1۰ درصد از لوکیشــن ها که 
در تهران قــرار دارد،  مابقی لوکیشــن ها 
همگی در سوریه هستند و وضعیت کنونی 
این کشــور، تکفیری هــا و بحث مقاومت 
 مردم شــهر در این ســریال نشــان داده 

می شود.
پیشتر اعالم شده بود، ساخت سریال 
شهید حججی به دلیل مخالفت خانواده این 

شهید، لغو شده است.

قدردانی مدیر حوزه های
 علمیه کشور از یک سریال

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور 
گفت: »سر دلبران، سریال ارزشمندی بود 
که به چند موضوع مهم؛ از جمله روحانیت 

و مسجد پرداخت.«
به گزارش مهر، آیت اهلل علیرضا اعرافی 
در دیدار با تهیه کننده و بازیگران سریال سر 
دلبران با قدردانی از ساخت این سریال و 
پخــش آن  در ماه مبــارک رمضان، اظهار 
داشت: »حوزه علمیه از سریال ها و هنرهایی 
که نماد هنــر دینی و مردمی هســتند، 
قدردانــی می کند؛ هر چنــد دغدغه های 
مورد نظر نیز باید در نشست های صمیمی 

بیان شود.«
وی اظهار داشــت: »امروز در عرصه 
هنر قدسی وضعیت خوبی داریم و به گفته 
هنرمندان و اندیشمندان خارج از کشورها 

پایگاه هنر دینی در ایران است.«

کالهبرداری آهنگساز
 حامی رژیم صهیونیستی

کنســرت نوازنده ای که ســابقه خلق 
آهنگ هایی در حمایت از رژیم صهیونیستی 
را داشت، به تلکه مردم انجامید. در کنسرت 
ریچارد کالیدرمن، خالق آهنگ هایی، چون 
»تنها و فقط اســرائیل«، »5۰ ســال برای 
اسرائیل« و... در تهران، بلیت های 3۰۰ هزار 
تومانی به فروش رسید. جالب این است که 
همه بخش های ارکسترال که در این کنسرت 
شــنیده می شود، به صورت ضبط شده و به 
اصطــالح پلی بک برای مخاطبــان به اجرا 
درمی آید. این در حالی اســت که آیین نامه 
ممنوعیت اجرای »پلی بک«، اجرای موسیقی 
به شکل پلی بک را نوعی کم فروشی و توهین 
به شــعور مخاطب ارزیابی کرده بود. به این 
ترتیب، براســاس آیین نامه ای که سال ۹3 
تصویب شد، برگزاری همه اجراهای پلی بک 

به طور رسمی ممنوع شده است. 

بازخوانی انقالب
 در جشنواره فیلم مقاومت

در آســتانه چهلمین ســال پیروزی 
انقالب اسالمی، جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت با بخش ویژه »جلوه گاه نور« به این 

رویداد اختصاص دارد.
این جشنواره به منظور بازنمایی تاریخ 
انقالب اسالمی و اهتمام ویژه به محصوالت 
ســینمایی که با مضامین مرتبط، از قبیل 
»نقش انقالب اســالمی و دفاع مقدس در 
احیای هویت ایرانی ـ اسالمی« تهیه و تولید 
شده اند، این بخش را طراحی کرده است. 
این آثار در بخش مســابقه سینمای ایران 
داوری می شوند و هیئت داوران جشنواره 
به بهترین فیلم در قالب فیلم های سینمایی، 
کوتاه داستانی و مستند، لوح تقدیر، جایزه 
نقــدی و تندیس ویژه جشــنواره را اهدا 
خواهند کرد.پانزدهمین جشنواره بین المللی 

فیلم مقاومت آذر امسال برگزار می شود.

حقوق بشر آمریکایی به روایت طنزپردازان انقالبی
هفتمین شــب طنز انقالب اسالمی که با عنوان »نطنز« شناخته می شود، همزمان با هفته 

حقوق بشر آمریکایی در حسینیه هنر مشهد مقدس برگزار شد.
در این برنامه که باشگاه طنز و کاریکاتور انقالب اسالمی برگزار کرد، طنزپردازان هنر خودشان 
را درباره حقوق بشر آمریکایی و موضوعات سیاسی ـ اجتماعی کشور نشان دادند و در این محفل 
برنامه  هایی نظیر شعر و نثرخوانی، استندآپ کمدی، ترانه خوانی طنز، کلیپ و... به اجرا درآمدند.

بنابراین گزارش، در بخش دیگری از این مراســم که در ســالروز هدف قرار دادن هواپیمای 
مسافربری کشورمان به وسیله ناو آمریکایی در خلیج فارس برگزار شد، نماهنگ »جعبه سیاه« از 

تازه ترین تولیدات مدرسه سینمایی عمار درباره این جنایت آمریکا در سالن پخش شد.
بر اســاس این گزارش، از بخش های ویژه و متفاوت این برنامه، پخش کلیپی درباره شــهید 
مدافع حرم مشــهدی، شهید رضا سنجرانی بود که پیش از شهادت شهید ضبط شده بود و مورد 

توجه تماشاگران قرار گرفت.

 روایت حسین یکتا از »روایت مردم«
مستند »روایت مردم« به دلیل پرداختن به مشکالت و التهابات بازار با استقبال بسیار زیادی 
مواجه شد. حسین یکتا، راوی مستند »روایت مردم« گفت: »هدف  ما از این برنامه این است که در 
وهله اول مردم به جای اینکه صدای شان از رسانه های خارجی پخش شود، بدون هیچ سانسوری از 
رسانه ملی پخش بشود. تا آنهایی که دست اندرکارند و می توانند با تغییر قانونی یا حرکتی مقداری 
از مشــکالت را رفع کنند، اقدامی تأثیرگذار انجام دهند.« وی در پاســخ به این پرسش که آیا این 
برنامه با رویکرد سلبی و انتقادی کار خودش را ادامه می دهد یا وجوه ایجابی به خودش می گیرد، 
تأکید کرد: »ما قطعاً معتقدیم این برنامه از دستاوردهای نظام است که مردم می توانند به راحتی با 
مسئوالن حرف بزنند و کسی با آنها کاری نداشته باشد؛ چون این حرف های مخلصانه و نیازمندانه 
مردم با آن حرف های اغتشــاش گرایانه و مریض غیر خدایی، فرق دارد. یعنی آزادی بیان نظام را 
به تصویر می کشد و حتماً در مسیر دستاوردهایی که در این چهل سال به دست آوردیم، این هم 

وجه متمایزی است.«

»امید« از برجسته ترین خصایص انسانی است که در رفتار متروسواران 
به روشنی مشاهده می شود. امید به سوار شدن به قطارهای مملو از جمعیت 
که در بیشــتر اوقات روز ظرفیت انداختن حتی یک ســوزن ناقابل در میان 
جمعیت متراکم و به هم پیوسته را ندارد، انسان را متحیر و انگشت به دهان 

کرده و تحسین هر بیننده ای را برمی انگیزد.
در مترو با وجود همه نامالیمات، نه تنها زندگی در جریان اســت؛ بلکه 
مردم با ابتکار و خالقیت و تدبیر از سر نیاز، سعی می کنند با تلطیف فضای 
گفت وگو با یکدیگر، زمان را کوتاه کرده و با خنده و شوخی و گاهی بی تو جهی 
زیرکانه و از سر ناچاری، دیگران را در کنار خود جای دهند یا خود را همراه 
با لبخندی حاکی از اضطرار و نیاز، از درز درب های در حال بســته شدن، به 
میان جمعیت کنســرو شــده تحمیل کرده و تا رسیدن به ایستگاه بعدی و 
احتماالً ســبک تر شــدن بار جمعیت، یکی در میان نفس بکشند تا حرکت 
 شکم و سینه نفس کشان دردمند مترو سوار، کمتر بر پیکره فرد یا افراد مقابل

 فشار بیاورد.
در مترو، عموم مــردم به دلیل هم درد بودن در کمبود واگن های ریلی 
و فراوانــی جمعیت اســتفاده کننده از مترو، با یکدیگــر کمال همکاری را 
 کــرده؛ از این رو از این منظر، می توان وفاق ملی را در این صحنه تأثیرگذار

 شاهد بود.
از آنجــا که اکثریت قریب به اتفاق کارمندان و کارگران، به ویژه در این 
روزها، برای جبران ناعهدی های کشــورهای طــرف قرارداد برجام و به ویژه 
آمریکا، خود را به کار بیشتر و زندگی کمتر متعهد می دانند، از سویی نیز به 
دلیل باال رفتن قیمت ارز و اهمیت و لزوم حفظ آبروی شــهروندی مفسدان 
اقتصادی، توان خرید قشر زحمت کش فوق الذکر را تا حدود زیادی سلب کرده 
است، از این رو عده ای از شهروندان خالق و مبتکر، با تدبیری مثال زدنی، از 
پای ننشســته و برای رفع این معضل اجتماعی، بر آن شدند تا خود آستین 
همت را باال زده و بازار خرید مایحتاج این قشر آسیب پذیر جامعه مترو سوار 
را به محضر ایشان ارائه کنند؛ بنابراین از بدو ورود به واگن، با تبلیغات انواع 
اطعمه و اشربه، داروهای گیاهی، اعم از روغن شترمرغ و... با خدمات پس از 
فروش مواجه شده که با نازل ترین قیمت ها عرضه می شود و می تواند بخشی 

از مایحتاج روزانه آنها را تأمین کند. 
بی شناسنامه

 کار بیشتر زندگی کمتر!
حرف تو حرف

تقصیر حباب است...
سوزن به کف آرید که هنگام حباب است
آری! دل هر ساکن و جنبنده کباب است

آقای رئیس آمد و فرمود که بازار
تقصیر حباب است اگر در تب و تاب است
از بس که به سرعت شده هر دفعه گران تر

از بانک بپرسید دالر عضو شتاب است؟!
همسر چو النگوی طال خواست، بگویید

ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است!
با مسکن و با خودرو بگویید بترسند

چون از پس امروز یکی روز حساب است!
گویید دالر آید و پایین بکشد زود!

هر چند که زشت است در این کار ثواب است!
گفتند »حباب است« به هر قیمت باال

اینها ـ خودمانیم ـ خداییش جواب است؟
وقتی که عمل در پی حرفی نُبود، حرف

چون باد هوا بوده و گلواژه ناب است
باید دو سه تا سیخ فرو کرد به گوشش!

وقتی که رئیس آمده، لم داده و خواب است
ای کاش که مسئول اگر کار نمی کرد

رویش بنویسیم که مسئول خراب است!
مصطفی صاحبی

کشکیات

 مردی غروب کرد...
مردی غروب کرد وقتی افق شکست

خورشید دیگری جای پدر نشست
او یک امام بود هرچند بی قیام

او یک رسول بود جبریل شاهد است
در آخرین کالم حرفش نماز بود

او جعفر خداست، پیری که بود و هست
از ترس بشکند دشمن نماز او

این یک نماز نیست، تیغی است روی دست
از پای منبرش بستند دست او

قومی عبا به دوش، جمعی قلم به دست
آتش چه می کند با خانه خلیل

کاذب چه می برد از صادق الست
حرف از ثواب شد تشییع آمدند
ای دهر نابکار، ای روزگار پست

زیر جنازه اش جمعند عده ای
فامیل بی نماز یا با نماز مست

کاش از ره ثواب جمعی به کربال
تشییع شاه را بودند پای بست

وقتی افق شکست رأسی طلوع کرد
منبر سنان شد و واعظ بر آن نشست

کتیبه سبز

یادداشت

حسن ختام

اخبار فرهنگی

صادقانهصبحانه
تلخند

هزاران ســال پیــش، افالطون از 
قدرت اسطوره و داستان آگاه بود. او در 
کتاب جمهوری خود می گوید: »آنان که 
داستان ها را نقل می کنند بر جامعه نیز 
حکم می رانند. فیلم ها نیز همانند قصه ها 
با تصویرســازی های خود به نسل های 
پی درپی درس می دهند و برای همیشه 
باقی می مانند. آنها افکار و عقاید را شکل 

می دهند.« 

محمد سهرابی
شاعر


