
۸۰ میلیون سپاهی
  

رئیس جمهور ایاالت متحده، مبتنی بر تحلیل های غلط از جامعه ایران 
و وضعیت جمهوری اسالمی و به درخواست صهیونیست ها، سعودی ها و 
منافقین؛ باالخره خودزنی کرد و در اقدامی غیر حقوقی و غیر متعارف، 
نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی  را در فهرست سازمان های تروریستی 

وزارت خارجه آمریکا قرار داد.
اگرچه اقدام ترامپ در نگاه اول و با اهداف دم دستی کسب رضایت 
صهیونیســت ها، سعودی ها و منافقین بود و او می خواست از این طریق 
یاری کننده نتانیاهو در انتخابات باشد؛ ولی با نگاهی عمیق تر رئیس جمهور 
ایاالت متحده با این اقدام، به دنبال برون رفت از یک بن بست راهبردی 
است که آمریکا در آن گرفتار شده است. آمریکایی ها خود را بازنده اصلی 
تحوالت غرب آسیا به منزله یک منطقه راهبردی، با آن همه هزینه  ها و 
خسارات متحمل شده می دانند. موقعیت بی نظیر تاریخی پدیده آمده برای 
جمهوری اسالمی و جریان مقاومت در این منطقه، به کابوس سردمداران 
کاخ ســفید و همه متحدان راهبردی آمریکا تبدیل شده است. ارزیابی 
آمریکایی ها از روند تحوالت پرشتاب متأثر از انقالب اسالمی در معادالت 
راهبردی جهانی در حوزه  های مختلف، آنان را به شدت نگران آینده نظام 
لیبرال دموکراسی غربی کرده است. تصور تیم ترامپ آن بود که با خروج 
آمریکا از توافق هسته ای و با تشدید تحریم ها، عملیات روانی و مجموعه ای 
از اقدامات عملی، جمهوری اسالمی از درون فروخواهد ریخت. تحلیل ها 
و تصریح های عناصــری از این تیم همانند جان بولتون، مبنی بر اینکه 
ایرانی ها و جمهوری اســالمی چهل سالگی انقالب اسالمی را نخواهند 
دید، دلیل روشنی از آرزوهای کودکانه آنان از یک سو و تحلیل های غلط 
و نادرست شان از وضعیت داخلی ایران از دیگر سو است. ایرانی ها نه تنها 
جشن چهل سالگی انقالب اسالمی را بر پا کردند و چله اول انقالب خود 
را پشت سر گذاشتند، بلکه رهبر حکیم انقالب اسالمی، با صدور بیانیه 
راهبردی گام دوم با نگاهی عالمانه و واقع بینانه، نقشــه راه انقالب برای 
چله دوم را ترسیم کرده و جوانان ایران اسالمی را به پیمودن راه انقالب 
اسالمی برای تحقق تمدن نوین اسالمی رهنمون شدند. معظم له با اعالم 
سال ۹۸ به عنوان سال فرصت ها و گشایش ها، جریان انقالبی و ملت ایران 
را بیش از پیش به آینده درخشان امیدوار ساختند. بدیهی است، در چنین 
شرایطی، آمریکایی ها خود را مستأصل و در بن بست های راهبردی دیده، 
برای رهایی از این وضعیت به هر کاری دســت بزنند. تروریست  معرفی 
کردن ســپاه، مهم ترین اقدامی بود که تصور کردند می تواند برای آنان 
بن بست شکنی کند و شــرایط را تغییر دهد! چرا سپاه؟ آمریکایی ها به 
این دلیل سپاه را برخالف همه موازین بین المللی و عرف عالم سیاست 
در صحنه جهانی، به تروریسم متهم کردند که کینه چهل ساله از آن در 
دل دارند. آمریکایی ها سپاه را عامل اصلی همه شکست های خود در قبال 
انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی و ملت ایران ارزیابی می کنند. آنان نقش 
سپاه را در پیشبرد انقالب اسالمی و چهل ساله کردن آن، یک نقش اصلی 
و بی بدیل ارزیابی می کنند و در یک کالم، به این جمع بندی رســیده اند 
تا زمانی که ســپاه پاسداران قدرتمند و با اقتدار باشد، آسیب رساندن 
جدی و اثربخش به انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی، والیت فقیه، ملت 
ایران و جریان مقاومت در منطقه راهبردی غرب آسیا غیر ممکن است. 
بر مبنای چنین تحلیلی، آمریکایی ها برخالف حقوق و عرف بین الملل، 
برای اولین بار بخشی از یک حکومت مشروع و پذیرفته شده در سازمان 
ملل را یک سازمان تروریستی معرفی کردند.               ادامه در صفحه۲

یادداشتسرمقاله

فتح اهلل پریشان
کارشناس سیاسی

تقریباً از یک هفته قبل از تحویل ســال تاکنون، بلیه طبیعی بیش از یک 
ســوم کشور را در منطقه شــمال،  غرب و جنوب کشور به طور مستقیم و همه 
مردم عزیز ایران را به گونه ای غیر مســتقیم درگیر خود کرده است. در وسعت و 
عظمت حادثه شکی نیست. برآوردهای اولیه از میزان خسارات به زیرساخت های 
گوناگون راه، مســکن، تأسیســات آب، برق، گاز و مخابرات و امور و دارایی  های 
مردم نشــان می دهد که بایستی اقدام کرد و طراحی ها و تدابیر فوری و متقن را 
برای جبران و برگرداندن امید مردم مناطق سیل زده به چرخه زندگی در دستور 
کار قرار داد. این امر به مراتب مهم تر از بخش اول است و رهبر معظم انقالب نیز 

تأکید بسیاری بر آن داشته اند.
مهم تر از ســیل و گفته های فوق، اتفاقات دیگری است که در این نوشته به 
»برکات ســیل« تعبیر می شوند؛ یعنی بالیای طبیعی مانند سیل به دلیل برخی 
اقدامات، آفرینش لحظات و دســتگیری و تعاون مردمی در وســعت یک ملت و 
کشور از هم، واجد خصیصه ای  ثانویه می شدند که اساساً سیل یعنی بردن، تخریب 
نابودی و... را از یاد می برد. آن ویژگی »همبســتگی مردم ایران« و »لبریز شدن 
عاطفه ایرانی« برای همنوع است؛ از این رو زیبایی هایی خلق می شوند که شاید 
نتوان ابعاد آن را با معیارهای دنیای مادی امروز تحلیل کرد. روحیه ســرمایه ای 
مــردم ایران در عرصه های تاریخی پرافتخار میهن عزیزمان در حوادث طبیعی و 
غیر طبیعی در گذشــته حیات اجتماعی خود مانند زلزله رودبار و منجیل،  زلزله 
بم،  هشت سال دفاع مقدس و... برای همه آشناست. سرازیر شدن »سیل مردم«، 
»ســیل مهربانی ها«  و »سیل حمایت ها« از چهار سوی کشورمان به این مناطق، 
گسل ها و نقارها و شکاف هایی را که دشمنان بود و نبودش را جار می زدند، از بین 
برد و به جای آنها مهربانی ها و تقســیم داشته ها را با سیل زدگان رویاند. وحدت 
و اتحادی که در این میان ایجاد شد، عزم و توانی که از مسئوالن در پای حادثه 
سیل گذاشته شد،  ایثار و از خود گذشتگی هایی که مجال شکوفا شدن پیدا کرد 
و شــکوفه های صبر و پایداری که در دل مردم سیل زده به ثمر نشست، برکت و 
آورده ای  کم نیست که اگر هدایت شود و در گستره ملی سامان یابد، در آستانه 
»ماه خدا«  ایران نه یکبار، بلکه بارها از نو ســاخته می شــود و روح زندگی بخش 
برای ســاختن، آماده کردن و رونق برای فردای آن در کشور جاری می گردد؛ به 
ویژه که چندین برابر بیشــتر از خسارت کشاورزی در مناطق سیل زده،  به برکت 
این نزوالت آسمانی و بارندگی ها، در مناطق دیگر کشور رونق تولید کشاورزی از 
سوی کارشناسان پیش بینی می شود که در یکی دو دهه اخیر با خشکسالی مواجه 
بوده اند. ســیل و سیالب در مناطقی خسارت ایجاد کرد؛ اما در بیشتر مناطق به 
تاالب های لب خشــکیده در طول چندین سال حیات بخشید و به جز انسان ها 
پرندگان و چرندگان هم از احیاء اکو سیستم ها بهره بردند. دریاچه ارومیه به عنوان 
غمی بزرگ در پیش دیدگان و هر روز خشــک تر می شد و طوفان نمکی آن بذر 
خشــکی به اطراف می پاشید؛ اما امروز تا 40ـ 50 درصد پر آب شده و بخشی از 
مشکالت اقلیمی منطقه و باغ های سیب و انگور آن را مجدد خلعت سبز پوشانده 
است. در این میان ســپاه سبزاندیش هر آنچه توانست برای نجات جان شیرین 
مردم از چنگال سیل به کار بست. همچنین آنچه در توان و دانش فنی و مهندسی 
و عملیاتی در حوزه سازندگی و محرومیت زدایی در عرصه دفاع از مردم و میهن  
اندوخته، در روزهای آینده برای سازندگی و به جریان انداختن زندگی مردم غیور، 
 مؤمن و انقالبی مناطق سیل زده، که حق بزرگی به گردن همه مردم ایران به ویژه 
نیروهای مسلح در زمان جنگ و دفاع مقدس دارند، به کار خواهد بست. خدمت، 
رســالت سپاه است؛ چه روزی با خون دادن و خون شدن لباس سبز دفاع و چه 
روزی با گلی شــدن آن. آنچه مهم است رضایت الهی، رضایت رهبری و رضایت 

مردم است که بهترین داوران عملکرد سپاه هستند.
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هر هفته با یک پرونده ویژه

متهم سازی سپاه 
به تروریسم

 فواد ایزدی در گفت وگو با صبح صادق درباره نحوه برخورد ایران
 با اقدام اخیر کاخ سفید پیشنهاد کرد

ارسال پیام  معتبر
و تعریف هزینه

برای ایاالت متحده

پیامدهای اقدام آمریکا 

تکرار حماقت ها

آن سوی مرزها
طوفان هشتگ ها 

دو فهرست آمریکایی
سپاه و تروریسم

  صفحات۶ و۷

 این هفته؛

همه ایران برای حمایت از سپاه تمام قد در مقابل آمریکا ایستادند



   امین پناهی/ ســیل، زلزله و دیگر 
بالیای طبیعی ممکن اســت در هر کشوری رخ 
دهد. کشوری همچون آمریکا ماه هاست که درگیر 
سیل است و نتوانسته راهی برای برون رفت از این 
مشکل بیابد. در کشور ما مدتی است نوع برخورد 
با حوادث این چنینی با دیگر کشورهای جهان که 
البته جزء کشورهای صاحب فناوری و مدرن هم 

محسوب می شوند، متفاوت است. 

تجربه قبلی
بگذارید ابتدا به زلزله سال گذشته کرمانشاه 
نگاهی داشته باشیم، پس از آن حادثه دلخراش از 
همان لحظات ابتدایی نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی از ارتش و ســپاه گرفته تا بسیجیان 
همیشــه در صحنه اولین کســانی بودند که به 

یاری زلزله زدگان شتافتند. 
در جریان زلزله کرمانشاه افزون بر حضور 
همیشگی ارتش و سپاه در صحنه خدمت رسانی 
به مردم آسیب دیده دو نکته دیگر بسیار مشهود 
بود؛ اول شــاهد اعالم حضور سلبریتی ها برای 
دریافت کمک های نقدی و رساندن آن به دست 
مردم آسیب دیده بودیم که پس از گذشت حدود 
یک سال و نیم از این اتفاق به جز یکی دو مورد، 
بقیه این افراد مبالغ جمع شده را به دست مردم 
نرســاندند؛ ضمن اینکه حاضر نیســتند درباره 
پول هایی که جمع کرده اند، به کســی یا نهادی 

پاسخگو باشند.
این در حالی اســت که ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و جهادگران بسیجی پا به پای 
مردم ایســتادند و خانه های مردم را ساختند و 

تحویل شان دادند.
یــک نکتــه حائــز اهمیت دیگــر که در 
زلزله کرمانشاه به چشــم می آمد، ایجاد فضای 
تفرقه انگیزانه بین دو نیروی نظامی انقالبی ایران، 
یعنی ارتش و سپاه بود! بسیاری از رسانه هایی که 
دشمنی آنها با ملت ایران بارها به اثبات رسیده 
است، پس از آنکه ارتش و سپاه دوشادوش هم در 
مناطق زلزله زده حضور یافتند، همه تالش خود 
را به کار بســتند تا با جدا کردن جبهه ارتش و 
ســپاه این دو نهاد انقالبی را رو در روی هم قرار 
دهند؛ تالشی که البته به جایی نرسید و همچون 
همیشه این مردم بودند که نسخه معاندان را در 

هم پیچیدند.

حضور برای مردم
اما ســیل اخیر در کشور از نظر وسعت و 
گستردگی بالیای طبیعی کم نظیر بود. حادثه ای 
که 19 اســتان کشــور را درگیر خود کرد. در 
روزهــای ابتدایی پس از وقــوع این حادثه در 
استان گلســتان و عیان شــدن ناتوانی ستاد 
مدیریت بحران در حل مشکل این خطه، رهبر 
معظم انقالب طی دستوری نیروهای مسلح را 
مأمور کردند تا برای حل مشکالت سیل زدگان 

دست به کار شوند.
حضور دلیرمردان ســپاه، ارتش و بسیج از 

همان لحظات اول مشــهود بود. حضوری نه از 
جنس کار تشریفاتی و ظاهری که از جنس کاری 
جهادی برای مردمی که همواره پای ارزش های 

انقالب شان ایستاده اند.
در این میدان، دیگر کســی بــه این فکر 
نمی کند که درجه اش چیســت، فرقی نمی کند 
که هر کس از کدام شــهر آمده و چقدر کارش 
دیده می شود. اینجا همه یک دست و یک رنگند 

و هدفی جز کمک به مردم ندارند.
از آن ســرهنگ ارتشــی که زانو می زند تا 
مردم پای بر پشتش بگذارند و باال بروند گرفته 
تا بســیجی هایی که شــبانه روز برای مردم کار 
می کنند و سپاهیانی که حضور پر رنگ داشته اند 

و فرماندهان در وسط میدان هستند.

بازی از جنس سلبریتی
اما این بار هم سلبریتی ها بیکار ننشسته اند 
و هــر روز بــازی جدیدی بــرای از بین بردن 
وجهه خادمان مردم حادثه دیده آغاز می کنند. 

یکــی از این افــراد »تهمینه میالنی« اســت 
که با انتشــار تصویری سانسور شده از حضور 
بسیجیان می نویسد: »کارشان از گریه گذشته، 
از آن می خندند!« جالب اینجاســت که علت 
خنده و خوشــحالی حاضران در عکس حضور 
نیروی جهادگر بســیجی اســت؛ اما اینکه این 
فرد می خواهد با سانســور نقش جهادگران در 
کمک رسانی به مردم وضعیت را این چنین سیاه 
جلوه بدهد، اتفاقی است که بسیاری از مردم به 
آن انتقاد کردند. یا پرویز پرستویی که همه هم 
و غمش را گذاشته تا اثبات کند روحانیونی که 
بــا عمامه برای مــردم کار می کنند، تنها برای 
ریا و خودنمایی اســت. البته این بازیگر سینما 
توضیــح نمی دهد که چرا خود برای ریا هم که 
شده، کاری برای سیل زدگان نمی کند و همواره 

طلبکار است!
البته این گوشه ای از فرافکنی سلبریتی ها 
نســبت به عملکــرد افرادی اســت که بی هیچ 
چشمداشتی برای مردم تالش می کنند. هر چند 
اگر چنین تصاویری منتشر نشود، فردا که همه 
این داستان ها تمام شود، همین کسانی که امروز 
مدعی ریاکاری  هســتند مدعی حضور نداشتن 

نیروهای انقالبی خواهند شد.

اذعان به مردم یاری سپاه
اما نباید تحت تأثیر جنجال های رسانه ای 
افرادی قــرار گرفت که این مردم آســیب دیده 
همواره قدر خادمان خود را به خوبی دانسته اند. 
به مدد رسانه های گوناگون و فضای مجازی شاهد 
آن هستیم که پاسداران انقالب اسالمی این بار 
عرصه کار زار را در مناطق سیل زده کشور دیده 
و به یاری آسیب دیدگان شتافته اند. در آن سوی 
ماجــرا مردمی را می بینیم کــه با همه وجود از 
کسانی که یاری  گرشان هستند، قدردانی می کنند. 
برای نمونه، در یکی از کلیپ های منتشــر 
شده، فردی می گوید در گذشته حتی برای آنکه 
حاضر نشده عضو بسیج شود از مدرسه اخراجش 
کرده اند اما امروز می بیند بسیج و سپاه و ارتش 
بیش از دیگران به فکر مردم هستند و برای آنها 

کار می کنند و از کرده خود پشیمان است.
نکته جالب توجه آن اســت که می بینیم 
قدردانی از نیروهای مســلح نه تنها از ســوی 

کسانی انجام می شود که انقالبی اند؛ بلکه بسیاری 
از کســانی که شــاید تا مدتی پیش با انقالب و 
پاسداران انقالب مشکل داشتند، حاال به حقیقت 
وجودی سپاه و نقش پاسداران در مردم یاری پی 
برده اند. اینها کسانی هستند که سیل و ویرانی را 
با گوشت و پوست خود تجربه کرده اند؛ اما بهترین 
ملجأ و یاور خود را بسیج و سپاه و ارتش یافته اند. 

دشمن به نفع ما
از آنجایــی کــه دشــمنان اســالم و انقالب از 
احمق ترین ها هســتند، چند روز پیش ترامپ ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را به فهرست تروریست ها افزود 
که متعاقب آن شــاهد واکنش های بسیاری در سطوح 
گوناگون بودیم. اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم، می بینیم 
هرچند در طول این چهار دهه همواره سبزپوشان انقالبی 
فکری جز آرامش و امنیت مردم شان نداشته اند؛ اما این 
نهاد انقالبی از بدو تأسیس تاکنون شاید هیچ گاه اینقدر 
گسترده به لحاظ وسعت جغرافیایی و نزدیک به مردم 

و دوشادوش آنها نبوده است.
همین اتفاق سبب شــده است محبوبیت 
ســپاه نســبت به قبل حتی در میان منتقدان 
و مخالفانــش چنــد برابر شــود و ایــن یعنی 
سلبریتی هایی که به خود اجازه می دهند درباره 
هر چیز مربوط و نامربوطی اظهارنظر کنند، این 

بار اشتباه بزرگی را مرتکب شده اند.
جالب این است که کمک سپاه و نیروهای 
مسلح به سیل زدگان آنقدر فراگیر و مشهود بوده 
که حتی رســانه هایی، مانند بی بی سی فارسی 
که دشمنی شــان با جمهوری اسالمی بر کسی 
پوشیده نیست، نتوانسته اند آن را کتمان کنند. 
یکی از بینندگان این شبکه تلویزیونی در تماس 
با آن می گوید: »همه دیدند که زن و بچه من و 
همســایه ها ما را سپاه از سیل نجات داد. کسی 
که شب ها با پوتین در کنار ما می خوابید و مثل 

ما سیل زده بود، سپاه بود.«
عــده ای هم بودند که در فتنه ســال 88 
شــعار »نه غزه نه لبنان« سر می دادند؛ اما اآلن 
معلوم نیست کجایند تا جان شان را فدای ایران 
کننــد. همان هایی که از غزه، لبنان، ســوریه و 
عراق همــواره دفاع کرده اند، اکنون اســلحه ها 
را زمین گذاشــته، بیل به دست گرفته اند و به 
مردم شان خدمت می کنند. جالب تر آن است که 
اروپایی که هرگاه دچار حادثه ای شد، عده ای به 
خیابان ها رفتند و برای شان شمع روشن کردند، 
به بهانه تحریم و... موانع زیادی بر سر راه کمک 
به سیل زدگان ایجاد کرد؛ اما مردم غزه و لبنان 
و عراق و ســوریه از کوچــک و بزرگ هر چه از 
دست شــان برآمد، انجام دادنــد؛ از موکب های 
عراقی که برای تأمین غذای ســیل زدگان فعال 
شــدند تا کار کوچکی؛ مانند انتشــار کلیپی از 

کودکان برای هم دردی با کودکان سیل زده. 

دفاع از خانه
یکی دیگر از صحنه های خوب و جالب این 
اتفاق حضور مــردم و کمک به امدادگران بوده 
است. ساخت ســیل بند برای شهرهای مختلف 
که کاری عظیم به شــمار مــی رود و همکاری 
مــردم از پیر و جوان تا کوچک و بزرگ ذهن ها 
را به زمانی می برد که روزی این کشور با دشمن 
دیوانه ای به نام صدام درگیر بود. در آن روزها هم 
کسی خودش را عقب نمی کشید و همه با جان و 

تن شان سپر بالی بقیه می شدند.
یک نفر زیر تصویری که نشان می دهد مردم 
با ایستادگی در کنار هم برای جلوگیری از ورود 
آب به دهالویه با بدن های خودشان در مقابل آب 
سیل بند ساخته اند، نوشته بود: »برو توی کتاب 
درســیت، صفحه  پتروس فداکار را پاره کن و به 
جای اون بنویس: جوانان  دهالویه اهواز، بدن شون 
رو برابر سیل قرار دادن و مقابل سیل ایستادند و 

باشکوه ترین صحنه امسال را رقم زدند.«
هر چند این سیل ویرانی های بسیاری را به 
بار آورد؛ اما از طرفی معیار سنجشی بود برای آنکه 
بفهمیم تفاوت کسانی که فقط حرف می زنند با 
کسانی که عمل می کنند، در چیست؟ برخی تا 
اتفاقی می افتد شعار آریایی بودن سر می دهند؛ 
اما عده ای هم هستند که بی ادعایند و نه کار خود 
را در بوق و کرنا می کنند و نه گذشــته خود را 
فریاد می زنند. آنها سرشان را پایین می اندازند و 

فقط کار می کنند، همین!

سیاست

2
www.sobhesadeghweekly. i r

  
تسویه  حساب با نهادهای انقالبی

شورای هماهنگی جبهه اصالحات، 
به تازگی به بهانه بروز سیالب در برخی 
استان های کشــور، در بیانیه ای نوشته 
است: »با توجه به ابعاد گسترده خرابی ها 
و ویرانی های ناشــی از سیل اخیر و از 
سوی دیگر وضعیت کنونی منابع مالی 
دولــت و تنگناها و محدودیت هایی که 
تحریم های یک ساله گذشته بر کشور 
تحمیل کرده اســت، توصیه می کنیم 
که دولت بــا اعمــال صرفه جویی در 
هزینه هــا، بررســی و تجدیدنظــر در 
فهرست نهادهایی که از بودجه عمومی 
کشور ارتزاق می کنند را در دستور کار 
خود قرار دهد و براساس آن، پیشنهاد 
تجدیدنظــر در بودجه ســال جاری را 
به مجلس محترم ارائه کند. همچنین 
کاهش یا حذف طرح هایی که کمترین 
آورده ای بــرای مردم و جامعه ندارند را 
در دستور کار قرار دهند. منظور اعضای 
ســتادی جریان خاص از نهادهایی که 
آورده ای بــرای مردم ندارنــد! قاعدتاً 
نهادهــای حاکمیتی نظــام و از جمله 
نهادهــای فرهنگی هســتند که طی 
ســالیان گذشته بزرگترین سدها را در 
مقابل اقدامات براندازانه و ضد فرهنگی 

ساخته اند.«
بحران دولت

روزنامه »اعتماد« در یادداشتی به 
قلــم »عباس عبدی« با عنوان »بحران 
بدون ســخنگو« نوشت: »بحران سیل 
در ایران فارغ از هر نتایجی که داشت، 
یک موضوع را برای چندمین بار آشکار 
کرد؛ اینکه دولت کنونی بیش از اینکه 
با بحران  گذرای ســیل مواجه باشد، با 
بحــران دائمی ارتباطی مواجه اســت؛ 
بحرانی که تاکنون هزینه های زیادی را 
بر دولت و جامعه تحمیل کرده است و 
همچنان در حال قربانی گرفتن است. 
هر ناظر سیاسی در حیرت می ماند که 
چرا دولت از نظــر ارتباطی تا این حد 
ضعیف و ناکارآمد اســت؟ مگر ممکن 
است که دولت سخنگو نداشته باشد؟ 
آیا تعمدی در کار اســت؟ آیا کسی را 

پیدا نمی کنند؟«
شبی بدون تحریم نخوابیدیم

حمیدرضا آصفی، ســخنگوی 
اســبق وزارت خارجه در مورد تأثیر 
تحریم ها بر مشکالت اقتصادی گفت: 
»یک واقعیتی است که نمی شود آن 
را کتمان کرد؛ ولــی تحریم ها از پا 
درآورنده نیســت. شما وقتی به 40 
ســال عمر انقالب نگاه می کنید، ما 
شرایط سخت تر از این هم داشتیم؛ 
ولی پشت سر گذاشــتیم. تحریم ها 
هم از ابتدا وجود داشــته و ما روزی 
را بدون تحریم شب نکردیم و شبی 
را بدون تحریم نخوابیدیم؛ ولی سال 
گذشته به لحاظ رفتار غیر اخالقی 
و غیر انســانی آقای ترامپ و دولت 
آمریکا یک ســال عجیب و غریبی 
بود. امســال می تواند سال سختی 
باشد؛ اما من فکر می کنم اگر امسال 
را با مدیریت خوب اداره کنیم، تدبیر 

کنیم حتماً افق ها روشن است.«
چین و روسیه گله مندند

گفت:  حاجی بابایی  حمیدرضا 
»متأســفانه وزارت خارجه ما همه 
تخم مرغ ها را در سبد اروپا گذاشته 
است و آنها هم می گویند که در قبال 
یک لقمه نان از شما CFT و پالرمو 
را می خواهیم!« رئیس فراکســیون 
نمایندگان والیی مجلس با اشــاره 
به اینکه این مســئله نشــان دهنده 
اشــتباه راهبردی ماست نه مشکل 
اروپــا تصریح کرد: »مــا نباید همه 
ظرفیت هــای خــود را در اختیــار 
اروپایی ها و ارتباط با آنان بگذاریم.« 
کشورهایی  کرد،  بیان  حاجی بابایی 
مانند چین و روســیه گله مندند که 
چرا هــر زمان که ارتبــاط ایران با 
غرب کاهش می یابد، به سراغ آنان 

می رویم.
در آن جلسه بودم

»عباس امیری فر« از روحانیون 
نزدیک بــه احمدی نــژاد در دوره 
ریاست جمهوری درباره نقل قولی از 
جلسه ای خصوصی  در  احمدی نژاد 
که گفته »انقالب کار انگلیس بود« 
و تکذیب آن نوشت: »بنده خودم در 
آن جلسه در ولنجک حضور داشتم 
و بدتر از مــوارد فوق را گفتند و به 
دلیل توهین ایشان آن جلسه را ترک 
کردم و مقدمه قطع ارتباطم با ایشان 
شد. اگر نگاهی به مصاحبه ای اخیرش 
بکنید، بدتر از این حتی به حضرت 
آقا کنایه های توهین آمیز هم داشتند! 
خدا به ما رحم کند و به فکر دعای 
می افتیم  عظیم الشــأن مان  پیامبر 
که نیمه های شــب دعا می فرمایند 
که الهی ال تکلنی الی نفســی طرفه 

عین ابداً.«

سردار حسین سالمی گفت: احتماالً ترامپ، حماسه شهدای ما در تسخیر النه جاسوسی و اقتدار سبزقامتان نیروی دریایی سپاه در به اسارت گرفتن نیروهای 
متجاوزش در خلیج فارس را فراموش کرده است که برای پاسداران انقالب خط و نشان می کشد؛ اما بداند مثل همیشه هیچ غلطی نمی تواند کند؛ چرا که ما 
در ادامه راه شهیدان مان، همه پاسدار هستیم و به شما افتخار می کنیم. برای ما باعث افتخار است که از سوی فردی، چون ترامپ »تروریست« خوانده شویم.

مثل همیشه غلطی 
نمی توانند بکنند

روی خط خبر
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بازداشت همکار مسیح علی نژاد
یاســمن آریایــی کــه چندی 
است به عنوان همکار مسیح علی نژاد 
در پــروژه »آزادی های یواشــکی«، 
فیلم هایی از کشــف حجاب خود را 
در اماکــن عمومی منتشــر می کرد، 
بازداشت شــد. چندی پیش مسیح 
علی نژاد کلیپی از کشف حجاب آریایی 
و دوســتانش را به مناسبت 8 مارس 
)روز جهانــی زن( در متروی تهران  
منتشر کرد. یاسمن آریایی از اعضای 

فرقه ضاله بهائیت است.

 نحوه همکاری اقتصادی دولت و سپاه
سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( شبهه هایی گفت: 
»بعضی حرف ها و منفی ســازی در برخی جاها مطرح می شود که همه پروژه ها 
در دســت قرارگاه خاتم اســت؛ در حالی که امسال رقم بودجه عمرانی  ۶۲ هزار 
میلیارد تومان و سهم پروژه های قرارگاه خاتم در کل کشور ۲۶00 میلیارد تومان 
است.« وی اضافه کرد: »قبل از اینکه مطرح شود  سپاه پاسداران تحریم شده است، 
قرارگاه خاتم جــزء تحریم های آمریکایی ها بود؛ اما ما کارهای خود را به راحتی 
انجام می دهیم. اواخر ســال 9۷ چندین پروژه در صنعت نفت و گاز در کشــور 
توســط رئیس جمهوری افتتاح شد که همه توسط قرارگاه خاتم در اوج تحریم 
به اجرا درآمد. اینها پروژه هایی بود که شــرکت های خارجی رها کرده بودند؛ اما 
قرارگاه خاتم با 100 درصد مهندسی ایرانی، 100 درصد اجرا و راه اندازی ایران 

و ۷0 درصد تأمین کاالی ایرانی توانست کارها را انجام دهد.«

اخبار ویژه
هدف از حمله به سپاه

حسن عباسی در تحلیل اقدامات آمریکا علیه سپاه گفت: »سریال استراتژیک 
هوم لند که ســال 95 از تلویزیون آمریکا پخش شــد، راه رژیم  چنج ایران را در 

»سپاه چنج« دنبال می کند.
 تحریم های شدید علیه ایران و به خصوص تحریم »کاتسا«، بخشی از پروژه 
براندازی ایران بودند. برجام و پذیرش قطعنامه ۲۲31 از سوی دولت ایران هم در 
راستای درهم شکستن مقاومت ایران بود و حاال در تازه ترین اقدام، آمریکا سپاه 
را در لیست گروه های تروریستی گذاشت. مقامات آمریکایی بارها گفته بودند که 

سپاه باید گروه تروریستی قلمداد شود.«
 وی گفت: »ایران با ســپاه پاســداران انقالب، به رهبری »قطب مقاومت« 
 جهان دســت یافته که به کابوســی وحشــتناک برای آمریکای در حال افول

 بدل شده است.«

بنیان هاي حکومت دیني

بازتاب رسانه اي آخرین بیانات رهبر معظم انقالب اسالمي در دیدار با جمعي 
از پاسداران و خانواده هاي آنان فرمودند: »ما مي خواهیم یک نظامي، یک جامعه اي، 
بر اســاس احکام الهي به وجود بیاوریم که در آن، هم ســعادت دنیا هست، هم 
ســعادت آخرت هست، هم پول هست، هم عّزت هست، هم قدرت ماّدي هست، 
هم سلطه  بر همه  مناطق عمده  دنیا هست، هم معنویت هست.« )1398/1/19(

چنین نگاهي این واقعیت را آشــکار می کند که حکومت دیني تنها عنواني 
براي متمایز کردن یک حکومت از دیگر حکومت ها نیســت؛ بلکه نظام سیاسي 
است که ماهیت آن با نظام هاي سکوالر جهان تفاوت مبنایي دارد. برخي از این 

تفاوت ها را مي توان در سه گانه زیر برشمرد:
1ـ یکي از اصول بنیادین در تبیین این تفاوت آن است که در نظام اسالمي 
تشکیل حکومت في نفسه هدف مطلوب و ارزشمندی نیست؛ بلکه وسیله اي است 
کــه با آن باید اهداف دیگري را تأمین کرد. از نگاه اســالم، حکومت تنها ارزش 
ابزاري داشــته و تا آنجا بااهمیت است که در خدمت تحقق اهداف و آرمان هاي 
اسالم باشد، در غیر این صورت خود به منکري بزرگ تبدیل می شود که باید با آن 
مقابله کرد. این نگاه برخالف منظري است که برخي نظریه پردازان دولت، همچون 
هگل معتقدند و دولت را به مثابه عالي ترین دســتاورد بشري معرفي می کنند و 

با نگاهي مقدس به آن، دولت را  از نظر اخالقي برتر از دیگر ارزش ها مي دانند.
»شریف رضي« در »نهج البالغه« آورده است، عبداهلل بن عباس گوید پیش از 
جنگ جمل نزد امیرالمومنین)ع( رفتم. آن حضرت مشغول پینه زدن کفش خود 
بود. چون مرا دید گفت: »بهاي این کفش چقدر اســت؟« گفتم: »بهایي ندارد!« 
ایشــان فرمودند: »به خدا سوگند این کفش بي ارزش نزد من محبوب تر است از 

حکومت بر شما، مگر آنکه حقي را برپا سازم یا باطلي را براندازم«)خطبه 33(
۲ـ نگاه ابزاري به حکومت به معنای این نیست که حکومت بي ارزش بوده و 
نباید براي تشکیل و تحقق حکومت اسالمي تالش کنیم؛ بلکه از نگاه اسالم راه 
رســیدن به سعادت اجتماعي و ساختن جامعه اي سالم که در آن راه رسیدن به 
سعادت و تعالي روحي براي اکثریت جامعه در درون اجتماع نهادینه شده باشد  
تنها با اقامه حکومت اسالمي ممکن خواهد بود و بدین منوال تالش براي تشکیل 
چنین حکومتي از اعظم واجبات و در صدر وظایف علما و مجاهدین في سبیل اهلل 
اســت و درست به همین دلیل اســت که در آموزه هاي دیني بزرگ ترین آمال و 

آرزوي مؤمنان تشکیل حکومت جهاني است.
3ـ ســؤال از معناي حکومت دیني، سؤال از عنصر مقومي است که اگر در 
حکومتــي یافت شــود، مي توان آن را دیني نامید و نبــود آن موجب غیر دیني 
بودن حکومت خواهــد بود. در این میان، نظرات متنوعي با نگاه حداقلي تا نگاه 
حداکثري ارائه شــده اســت که این نظرات را در مدلي پیشنهادي مبتني بر سه 

رویکرد مي توان تقسیم  کرد:
رویکرد اول، رویکردي ساختاري است که بر اسالمي بودن ساختار تأکید دارد 

و حکومتي را اسالمي مي داند که مبتني بر اسالم بنا نهاده شده باشد. 
در رویکــرد دوم آنچه مالک و معیار ســنجش قــرار مي گیرد، نه تأکید بر 
ســاختارها، بلکه توجه به کارکردهاست. از این منظر نظامي را مي توان اسالمي 

نامید که خروجي هاي آن را بتوان با الگوها و آموزه هاي اسالمي تطبیق داد.
رویکرد سوم رویکردي تلفیقي است که الزمه اسالمي بودن حکومت را وجود 
الگویي در ساختار تشکیل حکومت مي داند و از سویي بر کارکرد و کارآمدي تأکید 
مي کند. این نظر از سویی بر این باور است که هدف از تشکیل حکومت اسالمي 
آماده شــدن زمینه براي برخورداري از رفاه مادي و رشد و کمال معنوي است و 
اگر حکومت در این زمینه ناکارآمد باشد، مشروعیت خود را از دست خواهد داد 
و از سویی دیگر معتقد است ایجاد چنین جامعه اي که هم رفاه مادي تامین شود 
و هم رشــد و تعالي معنوي، بدون شکل گیري ساختار اسالمي حکومت، ادعایي 

بیش نخواهد بود.
نظر سوم نظري است که مورد تأکید بنیانگذار انقالب اسالمي قرار گرفت و 
حاصل آن شکل گیري نظام جمهوري اسالمي به منزله تنها الگوي قابل قبول از 
حکومت اســالمي در عصر غیبت بود که البته در پایان دهه چهارم خود هنوز با 

الگوي مطلوب حکومت اسالمي فاصله فراوانی دارد.

یادداشت
از مردم یاری سپاه تا بازی سلبریتی ها در گزارش صبح صادق از حاشیه های سیل اخیر

عدو شود سبب خیر...

هر چند این سیل ویرانی های بسیاری 
را به بــار آورد؛ امــا از طرفی معیار 
سنجشی بود برای آنکه بفهمیم تفاوت 
کسانی که فقط حرف می زنند با کسانی 
که عمل می کنند، در چیست؟ برخی 
بودن  آریایی  می افتد شعار  اتفاقی  تا 
هم هستند  عده ای  اما  می دهند؛  سر 
که بی ادعایند و نه کار خود را در بوق 
و کرنا می کنند و نه گذشــته خود را 
پایین  را  آنها سرشان  می زنند.  فریاد 
می اندازند و فقط کار می کنند، همین!

یک نفر زیر تصویری که نشان می دهد 
مردم با ایســتادگی در کنار هم برای 
جلوگیــری از ورود آب به دهالویه با 
بدن های خودشان در مقابل آب سیل بند 
ساخته اند، نوشته بود: »برو توی کتاب 
درســیت، صفحه  پتروس فــداکار را 
پاره کن و به جای اون بنویس: جوانان 
 دهالویه اهواز، بدن شون رو برابر سیل 
قرار دادن و مقابل ســیل ایستادند و 
باشکوه ترین صحنه امسال را رقم زدند.«

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
 هدف اصلی آمریکایی ها از این اقدام، ایجاد اختالف در کشــور، 
بدنام کردن ســپاه نزد مردم و معرفی این نهاد انقالبی به عنوان عامل 
اصلی همه مشــکالت منطقه و مردم ایران، به ویژه مشکالت اقتصادی 
اســت. آمریکایی ها از طریق این اقدام، می خواستند به مردم ایران در 
چارچوب عملیات روانی و مبتنی بر طرح فریب، القا کنند که مشــکل 
اصلی در ایران سپاه است و اگر ملت ایران می خواهد از مشکالت رهایی 
یابد، سپاه پاسداران باید تغییر ماهیت و رفتار دهد! آمریکایی ها سپاه را 
مانع بزرگ و اصلی سر راه غیر انقالبی کردن ایران می دانند. آنان سپاه 
را عامل اصلی مقاومت و ایستادگی چهل ساله ایران در برابر خود ارزیابی 
می کنند. آنان سپاه را عامل اصلی پیشرفت های نظامی، اقتدار موشکی، 
نفوذ منطقه ای، صدور انقــالب، ناکارآمدی تحریم ها و جنگ اقتصادی، 
خنثی شدن فتنه  ها و پدیدآیی جبهه قدرتمند مقاومت در منطقه ارزیابی 
می کنند. بنابراین راه عبور از انقالب اسالمی از منظر آمریکایی ها، عبور از 
سپاه پاسداران است. آمریکایی ها برای عبور از سپاه، راهبرد متهم سازی 
آن به یک سازمان تروریستی مشکل آفرین برای ملت ایران را انتخاب 
کرده، به این امید که ســپاه را از چشم مردم ایران بیندازند؛ اما در این 
هنگامه، مردم بصیر، مؤمن و انقالبی ایران، با گرایش ها  و ســلیقه های 
گوناگون سیاسی و بعضاً غیر انقالبی، همه و همه به صحنه آمده، سپاه را 
خط قرمز خود معرفی کرده، تمام قد در کنار ســپاه ایستادند. این مردم 
در روزهای پس از متهم شــدن سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی 
از سوی سرکرده تروریست های عالم، با خلق حماسه  ها و تولید ادبیات 
و رفتارهای تحسین برانگیز، جهانیان را به حیرت واداشتند. نمایندگان 
مجلس با سالیق گوناگون لباس سپاه پوشیدند و در وصف سپاه سخن ها 
گفتند، سران قوای سه گانه بی سابقه ترین حمایت ها را از سپاه اعالم کردند، 
جریان های سیاسی، احزاب و گروه ها و چهره های سیاسی با گرایش های 
مختلف و بعضاً مخالف و فعال در جبهه اپوزیسیون، به صحنه آمده و خود 
را حامی سپاه معرفی کردند. وزیر دفاع که یک امیر ارتش است، لباس 
سپاه بر تن کرد و فرمانده ارتش به دیدار فرمانده کل سپاه رفت. مجری 
اخبار سیما با لباس سپاه در برابر دوربین حاضر شد و خبرنگاران با لباس 
سپاه به میان مردم رفتند. دانشگاهیان و حوزویان تجمعات حمایت از 
سپاه بر پا کردند و امامان جمعه با لباس سپاه خطبه خواندند و پس از نماز 
جمعه، نمازگزاران در سراسر کشور در راه پیمایی حمایت از سپاه شرکت 
کردند. فضای مجازی پر شد از هشــتگ های »من یک سپاهی ام...« و 
این چنین توطئه و نقشه آمریکایی ها با هدف ایجاد تنفر از سپاه در کشور، 
با هوشمندی مردم در نطفه خفه شد. همه مردم ایران با سالیق گوناگون، 
برای حمایت از سپاه در مقابل آمریکا تمام قد ایستادند و این پیام را به 

دشمن دادند: »آمریکا در چه فکریه ایران پر از سپاهیه.«

۸۰ میلیون سپاهی

عمرالبشیر چرا و چگونه سقوط کرد؟
اعتراضات سراسری سودان پس از چهار ماه به نتیجه رسید و سرانجام عمرالبشیر رئیس جمهور 
این کشور پس از سه دهه حکومت، با مداخله ارتش و هدایت وزیر دفاع از قدرت برکنار شد و زمام 
امور این کشور بحران زده برای حداقل دو سال آینده در دست شورای نظامی انتقالی قرار گرفت.  
عمر حســن البشیر که اکنون در حصر خانگی اســت، در دوران جوانی به ارتش پیوست و 
دوره های خودآموزشی را در مصر طی کرد. در همین ایام با وقوع جنگ یوم کیپور در سال 19۷3، 

در صفوف ارتش عربی به رهبری مصر با رژیم صهیونیستی وارد جنگ شد.
البشیر سال ها بعد با حمایت مخالفان حکومت مرکزی سودان، کودتایی نظامی را با عنوان 
انقالب نجات ملی تدارک دید و صادق المهدی، نخســت وزیر منتخب وقت را بدون خون ریزی 
ســرنگون کرد. همچنین با کنترلی که بر نیروهای مسلح ســودان داشت، بالفاصله به تعطیلی 
مجلس، احزاب و مطبوعات اقدام کرد و خود را در جایگاه ریاست »شورای رهبری انقالب نجات 

ملی« قرار داد.
ماهیت تمامیت خواه عمرالبشــیر موجب شــد تــا وی با کنار زدن اصــول حکومت داری 
مردم ســاالرانه، شخصاً پست های ریاست جمهوری، نخســت وزیری، فرماندهی نیروهای مسلح و 
وزارت دفاع ســودان را یکی پس از دیگری در اختیار بگیرد و در واقع یک جمهوری دیکتاتوری 

را پایه ریزی کند.
عمرالبشیر بهترین و مناسب ترین راهکار برای تأمین نیازمندهای اقتصادی سودان و افزایش 
تعامالت سیاســی و اقتصادی با کشورهای ثروتمند حاشــیه خلیج فارس بود تا فرصت دریافت 

کمک های مالی را برای سودان مهیا کند.
پس از شــروع تالش های دیپلماتیک سودان، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
در مذاکرات خود با عمرالبشــیر حمایت نشان از سودان را به قطع روابط این کشور با جمهوری 
اســالمی و مشــارکت وی در طرح های منطقه ای این شورا از جمله سرکوب انقالب یمن منوط 

کردند که از قضا عمرالبشــیر 
با این درخواســت ها موافقت 
کرد. در حالی که پیش از این 
سودان روابطی گرم و نزدیک 
با ایران داشت. بنا بر اظهارات 
بخش  وقت سودانی،  مقامات 
زیرســاخت های  از  عمده ای 
دفاعی و عمرانی این کشور را 
شرکت ها و متخصصان ایرانی 
ایجاد کردند و به بهره برداری 

رساندند.
با این حال عمرالبشیر با چشم پوشی از روابط گذشته خود با جمهوری اسالمی ایران و جبهه 
مقاومت و در یک چرخش آشکار، در ماه مارس ۲015 و تنها ساعاتی قبل از پیوستن به تجاوز نظامی 
عربستان سعودی به مردم مظلوم یمن، تصمیم گرفت تا همه ایرانیان حاضر در سودان را اخراج 
کرد و در ماه دسامبر نیز تمام روابط دیپلماتیک خود را با کشورمان به صورت یکجانبه قطع کرد.

دیکتاتور سودان امیدوار بود که این چرخش دیپلماتیک و سازش با جبهه غربی و عربی ضد 
مقاومت، موجبات رونق اقتصادی کشورش را فراهم کند؛ اما برخالف انتظار وی حتی حضور هزاران 
سرباز سودانی در صفوف ارتش متجاوز عربستان هم نتوانست موجب سرازیر شدن دالرهای نفتی 
ریاض به خارطوم شــود. در نتیجه روز به روز به فشــارهای اقتصادی تحمیل شده بر مردم سودان 
افزوده  شد. در این شرایط عمرالبشیر به اشتباه محاسباتی خود در سازش با دشمنان کشورش پی 
برده بود و تالش می کرد تا با ایفای نقش در پرونده سوریه، سودان را بار دیگر به محور مقاومت 

و خاصه ایران نزدیک نماید؛ اما... .
متن کامل این گزارش را در پایگاه خبری ـ تحلیلی بصیرت )Basirat.ir( بخوانید.

بصیرت

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی
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   حسن خدادی/ تحقق رونق تولید ملی در بخش های گوناگون به 
طور قطعی یکی از ارکان اصلی بیانیه گام دوم انقالب و شــعار ســال و نقشه 
راه ســال جدید اســت که می توان آن را از طریق به کارگیری توان نخبگانی 
محقق کرد. هفت مأموریتی که رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب 
به آن اشاره کرده اند، ارکان 40 سالگی گام دوم انقالب است و این مأموریت ها 
بــرای تحقق گام دوم باید مورد توجه جدی جوان نخبه انقالبی قرار بگیرد و 
راهکارهای عملیاتی شدن گام دوم را احصا و ارائه کنند. بنابراین صدور بیانیه 
تاریخی و تاریخ ســاز پرچمدار والیت، نقــش و اهمیت نخبگان و نهاد علم و 
دانش در پیشــبرد حرکت انقالبی نظام را دوچندان کرده اســت؛ ایشان به 
صراحت جوانان باایمان و مجهز به سالح دانش را نشانه های آینده درخشان 
کشور می دانند و آنها را مخاطب این بیانیه تاریخی قرار می دهند؛ جوانانی که 
گنجینه های نظام انقالبی برای روز های خوب آینده هستند. بنابراین ضروری 
است برای تحقق گام دوم انقالب، سند جامع »جوان مؤمن انقالبی عمل گرا« 
تنظیم شود؛ چرا که باید اذعان کرد چنین سندی در سطح کشور هنوز نوشته 
نشــده اســت تا بتوان از آن برش استانی و ملی استخراج کرد؛ اما تا پیش از 
تدوین چنین ســندی می توان نقش جوانان نخبه انقالبی در این حوزه را در 

سه عرصه  زیر دسته بندی کرد.
الف ـ عرصۀ مطالبه گری 

این اقدامات بیشــتر متوجه فعاالن جوان رسانه ای و اعضای تشکل های 
دانشجویی و نهادهایی از این دست می شود و انتظار می رود در قالب اقدامات 
مطالبه گرانه وظایف مسئوالن به آنان یادآوری و به  طور مستمر پیگیری شود. 
فراهم کردن شــرایط تحقق گام دوم انقــالب و تحقق رونق تولید، از جمله 
مهم ترین اقداماتی است که رهبر معظم انقالب اسالمی اجرای آن را از مسئوالن 
خواســته اند و مطالبه گری جوانان می تواند روند تحقق آنها را تسریع کند که 
در این مهم نقش نخبگان، به قدرت مرجع ســازی آنها در جامعه برمی گردد. 
آنها با هدایت افکار عمومی به سوی مراجع مورد اعتماد از نظر فکر و برنامه، 
هزینه های اجرایی کشور را در مسیر توسعه و تحقق اهداف کاهش می دهند 
و روند حرکت را برای رسیدن به چشم انداز ها و اهداف بزرگ آن ـ  که نیازمند 
هدایت درســت و بسیج تمامی نیرو ها اســت ـ تسهیل می کنند. بخش مهم 
 این فرایند از طریق مرجع سازی درست از سوی نخبگان میسر و امکان پذیر

 است.
ب ـ عرصۀ فرهنگ سازی 

اقدامات عرصۀ فرهنگ ســازی بیشتر ناظر به تالش برای تغییر نگرش و 
رفتار بدنۀ عمومی جامعه است. با توجه به وجود مجموعه های فراوان خودجوش 
مردمی و جوان در سراســر کشــور، نقش جوانان در این عرصه هم پررنگ 
است؛ چرا که توسعه فرهنگی، ناشی از افزایش ظرفیت، نوآوری و آفرینندگی 
نخبگان موجود در آن جامعه اســت. موفقیت هر جوان در فرهنگ سازی در 
جامعــه  اطراف خود )خانواده، کالس درس، مســجد، محله و...( درنهایت به 
اصالح فرهنگ عمومی کشــور منجر می شــود. بنابراین در قدم نخست باید 
بیان کرد، یکی از موانع مهم پیش روی تحقق گام دوم انقالب، فرهنگ امید 
به دیگران است. از مصادیق تعمیم این فرهنگ، امید به خارج از کشور برای 
حل مسائل اقتصادی و سیاسی است. کار فرهنگی واجب در کشور اصالح این 
فرهنگ و جایگزینی آن با فرهنگ تکیه به قابلیت خود و توان داخلی است. 
باید بدانیم امید به دیگران جز فرصت ســوزی فایدۀ دیگری نخواهد داشت و 
مسائل کشور جز با تالش آحاد مردم برطرف شدنی نیست. کار فرهنگی جوان 
مؤمن انقالبی باید به نقطه ای برسد که چنین رفتارهایی در جامعه مذموم و 

ضد ارزش محسوب شود.
ج ـ عرصۀ اقدام مستقیم

ســومین عرصۀ حضور نسل جوان و مستعد در تحقق گام دوم انقالب، 
عرصۀ اقدام مســتقیم در امور حیاتی کشور است. به  عبارت دیگر، یک روش 
ایفای نقش پذیر مسئولیت اقدامات عملی در کشور و به ثمر رساندن آنها به 
دســت جوانان اســت. دومین نکته، قدرت و توانمندی و تحرک و پویایی و 
عمل گرایی است که جوانان به یک مجموعه می بخشند و رخوت و سستی و 
بی عملی و ناامیدی را از مجموعه جارو می کنند. یک جوان می تواند ناامیدی 
و سســتی و رخوت و بی عملی را که امروز در بخش های اجرایی و حتی بدنه 
دولت وجود دارد و بخش زیادی از ناکارآمدی جامعه و مشــکالت اقتصادی 
را کــه عده ای عامدانه یا غیــر عامدانه اصرار دارند به غرب و تحریم و آمریکا 
ربــط دهند، جارو کرده و امید و عمل گرایــی و آینده نگری و آرمان گرایی را 
جایگزین کند. متأســفانه، عده ای با این توجیــه که مدیران جوان آرمان گرا 
هســتند و غیر واقعی تصمیم گیری می کنند، همواره تابلوی ورود ممنوع را 
روبه روی جوانان قــرار داده و مجوز حضور خود را در مجموعه های دولتی و 
حیاتی صــادر می کنند. در حالی که بارها رهبر معظم انقالب همین ویژگی 
آرمان گرایی جوانان را ســتایش کرده اند و آن را الزمه نگاه به آینده کشــور 
دانســته اند. نمونه های موفق این شیوه از عملکرد و اثرگذاری عملی نخبگان 
در جامعــه را می توان در رفتارهای افرادی، همچون »شــهید تهرانی مقدم« 
 در ایجاد پیشــرفت های فناوری و تغییر باور عمومی به اینکه »ما می توانیم« 

مشاهده کرد.

عرصه های سه گانه نخبگی و گام دوم انقالب

عالءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ترامپ برای دور آینده انتخابات ریاست جمهوری به شدت نیازمند 
رأی البی صهیونیســم در آمریکاســت؛ برای همین مرتب در حال باج دادن به این رژیم اســت. ترامپ اشتباه بسیار بزرگی را مرتکب شده و آثار و تبعاتش 

را بدون آنکه نیاز باشد ما به عنوان جمهوری اسالمی  اقدامی  انجام دهیم، به دلیل محبوبیت باالی ایران و سپاه، از سوی کشورهای منطقه خواهد دید.

باج دهی ترامپ 
به صهیونیست ها

صحبت های جالب کری
به گفته وزیر ســابق اطالعات 
جــان کری در یکی از مصاحبه های 
خود می گوید: »هر وقت می خواستم 
با ظریف صحبت کنم، )یکی از افراد 
همیــن تیم مهدی هاشــمی را نام 
می بــرد( با او صحبــت می کردم و 
پس از صحبت با او، عین مطالب او 
را در جلسه با ظریف می گفتم؛ این 
شخص تیم مهدی هاشمی کیست؟ 
او کسی است که در یک مقطعی در 
جمهوری اسالمی، معاون بین الملل 
شورای عالی امنیت ملی کشور بوده 
اســت؛ یعنی همه اطالعات کشور 
دســت اوســت. مهدی هاشمی با 
نفــوذ خود آیت اهلل منتظــری را از 
َحیِّز انتفاع انداخت.« حجت االسالم 
مصلحی بیان داشت: »در فتنه 88 
به برخی از بزرگان ســندی را نشان 
دادم که دست آمریکا و انگلیس در 
کار اســت؛ اما سر تکان می دادند و 
می گفتند این مسائل را نمی فهمیم؛ 
البته سند دیگری هم به آنها نشان 
دادم که با فالن کارخانه و... جلوی 

حرکت شما را گرفته اند.«
مناسب اما دیر!

اقدام اخیر سازمان انرژی اتمی 
بــرای راه اندازی یــک زنجیره ۲0 
عددی از سانتریفیوژهای IR6، در 
ارزیابی می شــود؛  چارچوب برجام 
امــا از آنجا که از نســل قبلی آنها 
 )IR1( کــه در اختیار ایران بــوده
پیشرفته تر است و ظرفیت بیشتری 
بــرای غنی ســازی دارد، )حتی با 
وجود اینکه هنوز باید منتظر اتمام 
تســت های مکانیکــی و تزریق گاز 
UF6 به آنها بماند( می تواند بیانگر 
به طرف های غربی  پیام های جدی 
باشــد؛ از جمله اینکه اگرچه ایران 
همچنان به برجام پایبند مانده است 
)براســاس گزارش های چهارده گانه 
آژانــس انرژی اتمــی( صبرش نیز 
ســقفی دارد و هر لحظه می تواند از 

این سقف عبور کند!
جدی شدن استفاده از ماشین 
IR6، به دوره ابتدایی خروج آمریکا 
از برجام و دستور رهبر معظم انقالب 
مبنی بر تســریع در آماده ســازی 
زیرساخت های رسیدن به 190 هزار 
سو در خرداد سال قبل مربوط است.

نامه های التماس
»ســعید جلیلــی« نماینــده 
رهبرانقالب در شورای عالی امنیت 
ملــی، در واکنش به تحریم ســپاه 
گفت: »توصیه من بــه ترامپ این 
اســت که یادداشــت های التماس 
وزارت خارجه شان از طریق سفارت 
سوئیس را برای او بیاورند تا بخواند. 
اروپا-آمریکای  من آن زمان معاون 
وزارت خارجــه بــودم. آمریکایی ها 
نامه می فرســتادند و از ما التماس 
می کردند تا کمکشان کنیم. نامه هایی 
که رئیس جمهورشان به رهبر معظم 
انقالب می فرستاد و عنوان می کرد 
که ما در باتالقــی به نام عراق گیر 
افتاده ایــم و ما را کمک کنید... یک 
مأمور عالی رتبه آنها همین چند روز 
پیش در یک مرکز پژوهشی آمریکا 
اعالم کرد، در 40 ســال رویارویی 
آمریکا با انقالب اسالمی ایران ما به 
ربع آخر بازی رســیده ایم و ایران به 

مراتب جلوتر است.«
مقلد قذافی

عمرالبشیر دیکتاتور سودان که 
هفته گذشته به آخر حکومت خود 
رسید، در ۲8 اردیبهشت سال 13۷0 
مصاحبه ای با روزنامه کیهان داشته و 
گفته بود: اسالم به معنای حکومت 
اکثریت نیســت؛ چون تصمیم های 
اکثریت پارلمان، مشاوره امر با اهل 
حل و عقد اســت و تصمیم نهایی با 
مسئول مملکت است؛ پس شخص 
اول مملکت، اهل حل و عقد را جمع 
می کند و پس از مشورت با آنان به آرا 
و نظریات شان گوش می دهد. الگوی 
من قذافی است! امروز با گذشت سه 
دهه تجربه قذافی و عمرالبشیر هر دو 
به یک نقطه ختم شده است؛ سقوط 

با قیام سراسری مردم...«
شکست پروژه مقصرسازی

آمریکایی ها در سال های اخیر 
همه  تالش خود را برای ایجاد شکاف 
»حاکمیت« و »ملــت« انجام داده 
بودند. یکــی از اقدامات عمده  آنها 
برای این کار، پروژه  »مقصرســازی 
سپاه« در افکار عمومی داخل کشور 
بود؛ اما اقدام اخیر آمریکا در تحریم 
سپاه  نه تنها با موافقت افکار عمومی 
مواجه نشــد، بلکه گروه ها و سالیق 
مختلف مردمی و سیاســی انبوهی 
از پیام هــا و کنش های حمایت آمیز 
از سپاه را در تقابل با این اقدام کاخ 

سفید مطرح کردند.

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

دیدگاه

کاش همه 
تروریست ها 

این گونه باشند! 
لباس شان به ِگل 

و عرق خدمت 
متبرک باشد، 
جای اینکه به 

خون بی گناهان 
آلوده باشد

 معلم اسالم آباد 
غربی در 

کالس درس  
برای همراهی 

با پاسداران 
انقالب اسالمی 
لباس پاسداری 

بر تن کرد

حجت االسالم 
حاجتی، امام 
جمعه موقت 

اهواز در منطقه 
سیل زده 

حمیدیه در حال 
خدمت رسانی به 
مردم؛ کمر همت 
بستن برای رفع 

مشکالت مردم به 
معنای واقعی

عکس بد یُمن 
سران عربی؛ 

سقوط صف اول؛ 
مبارک، قذافی، 

صالح،  بن 
علی و اکنون 
عمر البشیر، 
رئیس جمهور 
سودان که از 
حکومت کنار 
گذاشته شدند

راه پیمایی به 
منظور حمایت از 

سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی؛ 

نوجوانانی هم که 
حتی انقالب را 

ندیده اند، می دانند 
خیرخواهان و 
بدخواهان این 

انقالب چه کسانی 
هستند

پایش

   سید فخرالدین موسوی/   
»علی خرم« دیپلمات ســابق 
و از حامیــان برجام، در مصاحبه با 
روزنامه »همدلــی« گفت: »بدون 
شــک تحریم کردن و در لیســت 
گروه های تروریســتی قــرار دادن 
سپاه پاسداران، دارای تبعات داخلی 
و خارجــی خواهــد بــود. واقعیت 
انکارناپذیــر این اســت که نیروی 
قدس سپاه پاسداران ایران و ستاد 
فرماندهی مرکــزی ایاالت متحده 
آمریکا سه دهه است که در چالش 
سنگین به ســر می برند و آمریکا و 
ایران هر دو مأموریت های برون مرزی 
نیروهای نظامی یکدیگر را مداخله 
در امــور داخلی دیگر کشــورها و 
مناطق خوانده و یکدیگر را به داشتن 
استراتژی »هژمونی و سلطه« متهم 
می کنند.« خــرم تصریح کرد: »به 
نظر من بهترین کار این اســت که 
مقامات ارشــد حکومت جمهوری 
اسالمی ایران باید به  دنبال راه چاره 
برای واکنش به سیاست های دولت 
کنونی آمریکا باشند؛ البته در اینجا 
باید افزود که منظــورم از واکنش 
این اســت که واکنش ها به گونه ای 
باشــد که منافع ملی ایران تأمین 
شــود. نباید فراموش شود که فعاًل 
در آمریکا با دولتی سر و کار داریم 
که در قیــاس با دولت قبلی خیلی 
سخت گیرتر است. تصمیم گیرندگان 
ایران بایــد فکر کنند کــه امکان 
توافق تاکتیکی وجــود دارد یا نه؛ 
چون وقتی ببینند که فشــارهای 
آمریکا بیش از انتظارشــان است، 
نشستن به انتظار به پایان رسیدن 
ریاست جمهوری ترامپ احتماالً کار 

عاقالنه ای نیست.«
در  »ســازندگی«  روزنامــه 
گزارشــی با عنوان »چشم در برابر 
چشــم« نوشت: »کاخ ســفید در 
اقدامی غیــر معمــول و برخالف 

پاسداران  ســپاه  بین المللی،  عرف 
را در لیســت گروه های تروریستی 
این روزنامه اصالح طلب  قرار داد.« 
در ادامه نوشــت: »نزدیک به چهار 
دهه اســت که رقابت هــای میان 
ایاالت متحده و ایران به سان بازی 
شطرنجی شده که در جریان آن به 
جای رقابت دو ضلع، شاهد حضور 
ضلع ســومی نیز هستیم؛ بازیگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای که گاه در 
زمین ایران بازی می کنند و گاه در 
زمین ایــاالت متحده. این رقابت ها 
محصول افزایش نفوذ اســتراتژیک 
ایــران در حاشــیه خلیج فــارس، 
خاورمیانه و شــمال آفریقاســت.« 
ســازندگی در پایان تأکید می کند: 
»دیپلماسی، تنها راه پایان دادن به 

تنش هاست.«

روزنامه »شــرق« در گزارشی 
با عنــوان »آیا می شــود با ترامپ 
گفت وگو کرد« نوشــت: »بسیاری 
از تحلیلگران معتقدند سال جاری، 
اوج درگیری سیاسی و دیپلماتیک 
ایران و آمریکا خواهد بود و برخی نیز 
احتمال درگیری نظامی را محتمل 
می دانند؛ اما نگارنده معتقد اســت 
اتفاقاً ماه های آتــی، بهترین زمان 
مذاکره با ترامپ اســت. ترامپ در 
آستانه فعالیت های انتخاباتی ۲0۲0 
نیازمند یک برگ برنده تعیین کننده 
است. مذاکره با ایران و احیای برجام 
می تواند این برگ برنده را در اختیار 
او قرار دهد. اگر چه ترامپ ســعی 
خواهد کرد احیای برجام را به عنوان 
یک توافــق جدید قلمداد و معرفی 
کند؛ اما می توان در همین شرایط 

نیز منافع ایران را تأمین کرد.«
اینها را در ذهن داشته باشید و 
به دوران حضور باراک اوباما در کاخ 
سفید بروید و روزنامه های اصالح طلب 
را مرور کنید! حیرت زده خواهید شد 
که این روزنامه ها نوشته اند ایران باید 
از فرصت حضور دموکرات ها استفاده 
کنــد، با ایاالت متحده بر ســر میز 
مذاکره برود و به مشــکالت خاتمه 
دهد! اینها را به یاد داشــته باشید و 
صفحات رسانه های اصالح طلب را در 
روزهایی کــه ترامپ از برجام خارج 
شد مرور کنید. مشاهده خواهید کرد 
که ستون نویس های شان از ضرورت 
مذاکره با آمریکا ســخن می گویند؛ 
متن هایی که بــا همین محتوا تنها 
در قالب کلمات و جمالتی متفاوت 
درباره روزی که جمهوری اســالمی 

ایران توانست در کنار ارتش های ملی 
و نیروهای مردمی کشورهای منطقه، 
با در هم شکســتن تروریست های 
تکفیــری، امنیت را به غرب آســیا 
بازگرداند نیز تکرار شــده اســت! و 
همچنان در حال تکرار است؛ همان 
عباراتی کــه بارها و بارهــا در این 
رســانه ها پیش از برجام تکرار شد و 
نتیجه آشکار آن مذاکرات مستقیم 
با ایاالت متحده اســت؛ برجامی که 
قضاوت دربــاره آن در زمینه میزان 
تأمین منافع و مصالح کشــور کاماًل 

قابل لمس است!
امــا چرا برای ایــن متفکران! 
مذاکره بــا آمریکا در هــر زمان و 
هر شــرایطی اولویــت و راه حل به 
شــمار می آید؟ چه در در ذهن آنها 
می گــذرد که فکر می کنند مذاکره 
با آمریکا می تواند مشکالت را رفع 
کند؟ نگارنده نگاه خوشبینانه به این 
پیشهادها دارد و هرگونه قصد یا نیت 
خاص یا آنچه را که برخی به  عنوان 
فتنــه از آن یاد می کنند، برای این 
پیشنهادها متصور نمی داند؛ بلکه این 
پیشنهادها را از سر صدق و دلسوزانه 
می پندارد! شاید بپرسید پس چگونه 
ممکن است راهکاری ضد منافع ملی 
برای حل مشکالت ارائه کنند؟ در 
پاســخ باید گفت این راهکار نتیجه 
تفکر حاکم بر این جریان و رسانه ها 
اســت؛ همان تفکری که می گوید 
برای پیشــرفت تنها یک راه وجود 
دارد و آن هــم از غــرب و رابطه با 
آمریکا می گذرد؛ تفکری که آمریکا را 
قدرت و کدخدایی می داند که بدون 
همراهی آن نمی توان به پیشــرفت 
رسید متأســفانه این تفکر به توان 
داخلــی و تکیه بر قدرت درون زای 
کشــور اعتقاد چندانــی ندارد و به 
عبارت دقیق تر این راه حل ها مصداق 
این مثل ایرانی اســت که »از کوزه 

همان برون تراود که در اوست«.

   حســین عبداللهی فر/ به طور 
طبیعــی هر چه به روزهای ســال 98 افزوده 
شــود، مســائل انتخاباتی از ســوی احزاب و 
جریان های سیاســی داغ تر خواهد شد. آنچه 
شگفت انگیز است، پرداختن به این موضوع از 
همین روزهای ابتدایی سال آن هم در شرایطی 
است که بخش وسیعی از کشور درگیر سیل 
ویرانگر اســت. بالطبع اســت انتظار مردم از 
گروه های سیاســی با هر گرایشی در وضعیت 
دشوار کنونی این است که در کنار سیل زدگان 
و آوارگان قرار بگیرند و با ارائه امکانات و تدبیر 
برای کاهش آالم مردم بکوشند؛ به ویژه آنکه 
ترامــپ در اقدامی احمقانه، نیروهای خدوم و 
دلسوز کشــور را که مدت هاست برای نجات 
مردم و کمک به آسیب دیدگان خواب راحت 

ندارند تروریست خوانده است. 
این در حالی است که یک جریان سیاسی 
فارغ از هــر گونه دغدغه مردمی، با نگرانی از 
باخت در انتخابات پایان ســال به دنبال بهانه 
برای طرح مســائل جناحی و سیاسی است؛ 

غافــل از اینکه فاصله گرفتــن از دغدغه های 
امروز مردم، میزان احتمال باخت آنها را افزایش 
می دهد؛ چرا که برد در انتخابات به هیاهوی 
تبلیغاتی و متهم کردن رقیب نیست. مردم به 
کسانی رأی خواهند داد که امروز در کنارشان 
و به فکر فردای شان باشند و فردا نیز برای رفع 

مشکالت مردم به خانه سازی بپردازند. 
نکته جالب این اســت که جریان مذکور 
بــرای جنجال، به رقیب فعالی نیاز دارد که با 
آن دوقطبی ایجاد کرده و با متهم کردنش به 
تخریب، سوژه مناسب رسانه ای پیدا کند؛ اما 
اکنون که این زمینه  فراهم نیست از تخریب 
نکردن آشکار آنها گالیه و آنها را با گمانه زنی 

چنین متهم می کند: 
»نکته قابل تأمل در سکوت اصولگرایان 
نهفته است؛ سکوتی که در ماه های منتهی به 
انتخابات  مجالس قبل مشــاهده نشد و آنها از 
چند ماه مانده به این انتخابات  از هیچ تالشی 
برای تخریب رقیب فروگذار نبودند.  بی تردید 
سیاست تخریبی اصولگرایان تغییر نکرده است، 

بلکه آنها روش و برنامه خود را تغییر داده اند و 
نزدیک ترین گمانه چنین است که آنها در این 
مقطع بدون نام و نشــان درصدد آماده کردن 
ناکارآمدی اصالح طلبان  القــای  برای  اذهان 
هســتند تا در روزهای منتهی به انتخابات با 
نام و نشــان به میدان بیاینــد و ادعاهایی را 
مطــرح کنند که به دلیل فرصت کم، تکذیب 

اصالح طلبان مؤثر نباشد!«
»آرمان« نخستین اقدام اصولگرایان برای 
بی اعتبار کردن اصالح طلبان را ناکارآمد جلوه 
دادن عملکرد حسن روحانی و دولت معرفی 
می کنــد؛ اما قادر به کتمان واقعیت نیســت. 
همچنیــن به تأثیر عملکرد دولت بر موقعیت 

اصالحات اشاره می کند و می نویسد: 
»صــادق زیباکالم« از فعاالن سیاســی 
اصالح طلب هم تأکید کرد: »باید بپذیریم که 
اصالح طلبان اعتبار اجتماعی خود را از دست 
داده انــد و واقعا نمی دانــم که با چه ظرفیتی 
می توانند در انتخابات امســال شرکت کنند؛ 
امــا با همه این واقعیات، یک موضوع را نباید 

از نظر دور داشت؛ وقتی اصالح طلبان حضور 
نداشــته باشــند یا مردم به آنها رأی ندهند، 
قطعا نیروهایی کــه جای آنها را پر می کنند، 
تندروهایی هستند که نشان داده اند به مصلحت 

مردم نمی اندیشند.«
این واقعیت را محمدرضا خباز، استاندار 
اصالح طلب سمنان نیز مدنظر قرار داده و گفته 
بود که اگر نارضایتی مــردم ادامه پیدا کند، 
مجلس هفتم تکرار خواهد شد. ترس از تکرار 
مجلس هفتم چیزی نبود که آرمان هم کتمان 
کند. چنانچه از قول زیباکالم نوشــته است: 
»اصولگرایان در انتخابات ســال 98 مجلس 
را خیلی راحت به دست خواهند آورد؛ یعنی 
فکر نمی کنند که از حاال تا بهمن یا اسفند 98 

اتفاق خاصی بیفتد. 
همیــن رونــد خواهد بود.  ای بســا یک 
مقداری هم بدتر می شود؛ بنابراین به نظر من، 
مجلس یازدهم را خواهند برد و یکی دو سال 
بعد هم در انتخابات 1400 قطعاً اصولگرایان 

پیروز خواهند شد.« 

بازخوانی یک واکنش تکراری در رسانه های اصالح طلب

در آرزوی مذاکره!

قصه رأی درمیان غصه سیالب

اعتراض فعاالن 
ضد جنگ به 
سیاست های 

خصمانه آمریکا 
علیه ایران؛ آنها 

با شعارهایی، 
مانند »از جنگ 

با ایران دوری 
کنید«، این گونه 
تعجب پمپئو را 

برانگیختند!



   محمدرضــا فرهادی/  
مطابق برخی اخبــار و تحلیل ها و 
همچنین اهــداف راهبردی، آمریکا 
برای به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران به ویژه تا اردیبهشت که موعد 
معافیت برخی کشورهای دارای مجوز 
خرید نفت از ایران به اتمام می رسد، 
برنامه ریزی گســترده ای انجام داده 
است. در طول هفته های گذشته نیز 
چهار اتفاق مهم در این زمینه رخ داد 
که سناریوی آمریکا برای پیاده سازی 
این رخداد را بیش از پیش محتمل  
کرده است. نشانه اول این است که 
مشاور ارشــد ترامپ، جرد کوشنر 
سفری به عربستان سعودی داشت و 
با ولی عهد این کشور دیدار کرد. در 
این سفر برایان هوک، نماینده ویژه 
کاخ ســفید در امور ایران، کوشنر 
را همراهی می کرد و کارشناســان 
معتقدند جلب مســاعدت مقامات 
ســعودی برای افزایش تولید نفت و 
همراهی آمریکا برای افزایش فشارها 
بر ایران یکی از محورهای مهم این 

دیدار بوده است.
نشانه دوم به افزایش فشارها بر 
اوپک برای افزایش تولید باز می گردد. 
ترامپ در توئیتی اوپک را خطاب قرار 
داد و نسبت به افزایش قیمت ها به 
اعضای این سازمان هشدار داد. این 
موضوع نشــان می دهد، ترامپ در 
تالش است با افزایش فشارها عرضه 
را افزایش دهد تا تنگ تر کردن حلقه 
تحریم ها علیه ایــران پس از پایان 
موعد معافیت هــا با هزینه کمتری 

برای دولت او همراه شود. 
نشانه سوم، تصمیم کاخ سفید 
برای آزادســازی ۶ میلیون بشکه از 
ذخایر اســتراتژیک نفتی آمریکا در 
ماه مه و همزمان با پایان معافیت ها 

از تحریم خرید نفت ایران است.
ســفر  م  ر چهــا نه  نشــا
محمدبن ســلمان به شــرق آسیا و 
دیدار از کشورهای خریدار نفت ایران، 

همچون هند و چین بود. 
این چهار نشان یا رخداد نشان 
می دهد، برنامه ریزی خاصی در این 
زمینه صورت گرفته است؛ اما آنچه 
باید به آن پرداخته شود، چگونگی 
پیاده ســازی و اجرای این ســناریو 
اســت که در زیر به مهم ترین موارد 

آن اشاره می شود.

1ـ سیاســت آمریــکا و دولت 
این کشور هدف قراردادن مشتریان 
نفتی ایران اســت. واشنگتن در این 
زمینه از دو راهبرد تهدید و تطمیع 
استفاده خواهد کرد. در مرحله اول 
تهدید کشــورها به نخریدن نفت از 
ایران اســت. این گام در مرحله اول 
ثانویه  با تحریم های  یعنی همزمان 
در 13 آبان سال گذشته اجرایی شد. 
در مرحلــه تطمیع آمریکا به دنبال 
جایگزینــی نفت ایران با نفت دیگر 
کشــورها، از جمله عربستان است. 
این مرحله از اردیبهشت ماه جاری 
و پس از معافیت های تحریمی اجرا 
خواهد شد. در این زمینه واشنگتن 
تمرکز خود را بر روی مشتریان بزرگ 
نفت ایران، همچون چین و هند قرار 
داده است. سفر بن سلمان به این دو 
کشور در راستای پیاده سازی چنین 
راهبردی اســت. آن طور که ریچارد 
نفیــو، معمار تحریم هــای ایران در 
دولت اوبامــا در زمینه دیدار برایان 
هوک با مقامات ســعودی می گوید: 
»دولــت ترامپ می خواهــد کاماًل 
مطمئن شود عربستان به هر کشوری 
که در حال  حاضر خریدار نفت ایران 
اســت اطمینان دهد، می تواند نفت 
ایران را جایگزین کند.« او در ادامه 
می افزایــد: »به باور من این احتماالً 
پیامی است که هوک در سفر خود 

به عربستان برده است.« نفیو که در 
حال حاضر یک محقق ارشد پژوهشی 
در مرکز سیاســت جهانی انرژی در 
دانشگاه کلمبیا است، می گوید هیچ 
تردیدی ندارد ســعودی ها هوک را 
تحت  فشــار قرار داده اند تا آمریکا 
معافیت ها از تحریم های خرید نفت 

ایران را تمدید نکند. البته ذکر این 
نکته ضروری است که عربستان به 
تنهایی تــوان جایگزین کردن نفت 
ایران را ندارد و برخی کشــورهای 
دیگــر و هم پیمانان نفتی آمریکا در 

این دایره قرار خواهند گرفت. 
۲ـ وزارت انــرژی آمریــکا به 

تازگی اعالم کرد ۶ میلیون بشــکه 
از سه مرکز ذخیره سازی استراتژیک 
نفت خــام خود را در مــاه مه روانه 
بازار خواهد کــرد. این امر همزمان 
با پایان معافیت های تحریمی است 
که آمریکا اعمال کرده اســت. این 
سیاست را وزارت خزانه داری آمریکا 
در دوره زمانــی 9 مهر تا 9 آذر ماه 
سال گذشته اجرا کرد که به موجب 
آن 11 میلیون بشــکه نفت خام به 
بازارهای جهانی در راستای جبران 
کاهش صادرات نفــت ایران عرضه 
شد. آمریکا اکنون 1۲ میلیون بشکه 
نفت خام در طول روز صادرات دارد 
و حجم ذخایر اســتراتژیک آمریکا 
در حــال حاضــر ۶49/1 میلیون 

بشکه است.
3ـ برای وارد کردن فشــار بر 
اوپک به قصــد جبران کمبود نفت 
ایران، نگاه واشــنگتن به روســیه و 
ونزوئال اســت. در این میان، برخی 
مســائل همچون بحران در ونزوئال 
و کاهش تولید نفت در این کشــور، 
برنامه های واشنگتن را به هم ریخته 
است. در نتیجه واشنگتن از یک سو 
به دنبــال افزایش تولید نفت اوپک 
است که با مخالفت برخی کشورها 
به دلیل کاهــش قیمت آن روبه رو 
شده و از سوی دیگر به علت برخی 
مشکالت به ویژه در ونزوئال به دنبال 

جایگزینی نفت ایران از طریق ذخایر 
استراتژیک خود است.

4ـ راهبــرد دیگر آمریکا برای 
توقف صادرات نفت ایــران اعتماد 
بــه طرف های  و اطمینــان کامل 
هم پیمــان خود در جهــت اعمال 
سیاســت بــه صفر رســاندن نفت 
ایران است. نگاهی به گذشته نشان 
می دهد، در صورتی که عربستان از 
فشار آمریکا بر ایران مطمئن باشد، 
از هیچ اقدامی برای افزایش عرضه و 
همراهی با واشنگتن کوتاهی نخواهد 
کرد. ترامپ در اردیبهشت 139۷ در 
حالی از برجام خارج شــد که اوپک 
و متحدانــش در حال اجرای توافق 
کاهش تولید بودنــد و الفالح اعالم 
می کرد، تا پایان سال ۲018 و حتی 
در ســال ۲019 این توافق اجرایی 
خواهد شــد. اما بــه محض خروج 
آمریکا از برجام این کشــور مواضع 
خود را تغییر داد و در نشست ژوئن، 
اعضــای اوپک را متقاعد کرد توافق 
نفتی را رها کنند. در نهایت عربستان 
تولید خود را به رکورد بی سابقه 11 
میلیون بشکه در روز در ماه نوامبر، 
یعنی همزمان با اعمال تحریم ها علیه 

ایران رساند.
در ارزیابــی نهایی این موضوع 
بایــد گفت واشــنگتن تمرکز خود 
را بــرای توقف یا به صفر رســاندن 
نفت ایــران بر روی خریداران نفتی 
قرار داده اســت. آمریــکا هرگز به 
دنبال سیاســت تقابلی برای مقابله 
با فروش نفت ایــران نخواهد رفت 
و سیاســت »از مقصد قطع کن« را 
در دستور کار قرار خواهد داد. البته 
در این میان واشنگتن با چالش های 
متعددی روبــه رو خواهد بود؛ برای 
نمونه اکنون ایران به دلیل نزدیکی به 
هند و مرغوبیت نفت آن مشتری به 
مراتب بهتری از عربستان خواهد بود. 
از ســوی دیگر، سیاست دولت 
آمریــکا ایجاد نوعی رقابت نفتی در 
میان کشــورهای تولیدکننده نفت 
منطقه است که نمود آن را می توان 
در فروش نفت ایران و عربســتان با 
قیمتی پایین تر از قیمت رسمی به 
برخی کشورها مشاهده کرد. این امر 
سبب کاهش قیمت نفت و در نتیجه 
به ثمر رسیدن راهبرد ترامپ برای 
کاهش قیمت نفت اوپک خواهد بود.

بیست ویکمین دوره انتخابات پارلمانی در رژیم صهیونیستی در 
حالی برگزار شــد که طبق نتایج حزب لیکود به رهبری بنیامین 
نتانیاهو،  نخست وزیر رژیم صهیونیستی،  توانسته است با فاصله ای 
اندک از ائتالف آبی ـ ســفید به رهبری بنی گانتز،  پیروز شود. بر 
اساس نتایج اعالم شده کرسی هایی که احزاب به دست آورده اند، از این قرار است: حزب لیکود 3۷ کرسی،  
حزب سفید ـ آبی 3۶ کرسی،  حزب کار ۶ کرسی،  اتحادیه احزاب راست گرا 5 کرسی،  حزب یهدوت هتورا 
8 کرسی،  حزب میرتس 4 کرسی،  جبهه عربی برای تغییر ۶ کرسی،  فهرست متحد عربی 4 کرسی،  حزب 
کوالنو 4 کرسی. با توجه به این نتایج مجموع کرسی هایی که راست گرایان به دست آوردند، ۶۶ کرسی بوده؛ 

در حالی که احزاب چپ 54 کرسی را به دست آورده اند. 
با این نتایج انتظار می رود نتانیاهو بار دیگر برای تشکیل دولت ائتالفی از سوی رئیس جمهور معرفی شود؛ 
با این تفاوت که راست گرایان نسبت به دولت کنونی رژیم صهیونیستی )۶1 کرسی( موقعیت بهتری یافته اند. 
فارغ از پیروزی حزب لیکود، این نکته باید در نظر گرفته شود که برای طرف فلسطینی هیچ یک از دو 
جریان سیاسی فرقی نخواهند داشت؛ چرا که هر دو مخالف تشکیل کشور فلسطین هستند. همچنان  که 
هر دو طرف مخالف عقب نشینی به مرزهای 19۶۷ هستند، با بازگشت آوارگان فلسطینی مخالف هستند،  
قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی تلقی می کنند،  شهرک سازی را قانونی می دانند و به دنبال اضافه کردن 
شهرک ها به اراضی اشغالی هستند. تنها تفاوتی که وجود دارد، این است که ائتالف تحت رهبری بنی گانتز 
تالش می کند به سازشی منطقه ای برسد تا اینکه وضعیت موجود را از طریق راه حلی سیاسی قانونی کند؛ 
ولی نتانیاهو در تالش اســت در سریع ترین زمان ممکن شــهرک ها را به سرزمین های اشغالی اضافه کند 
و با کوچاندن فلســطینیان کرانه باختری به مناطقی مانند اردن و ســینای مصر،  رؤیای رژیم صهیونیستی 

بزرگ را محقق کند.
با توجه به آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت نتایج انتخابات اخیر رژیم صهیونیستی تفاوت چندانی 
برای فلسطینیان نخواهد داشت؛ زیرا هر طرف پیروز در این میدان نگاه یکسانی به مسائلی، همچون طرح 

موسوم به معامله قرن دارند.
بر اساس این، گروه های سیاسی فلسطینی باید چند نکته را مد نظر داشته باشند:

نخست اینکه، نسبت به توافق با رژیم صهیونیستی امیدی نداشته باشند؛ چرا که رژیم صهیونیستی 
هیچ سازشی را که حداقل حقوق فلسطینیان را محقق کند، نخواهد پذیرفت و قصد دارد مبارزه را به گونه ای 

مدیریت کند که در نهایت اهداف صهیونیست ها به شکل کامل محقق شود.
دوم اینکه، به دولت کنونی آمریکا و تغییر موضع آن نمی توان حســاب کرد؛ آمریکا پیوســته طرفدار 
صهیونیست ها بوده و خواهد بود؛ با این تفاوت که دولت کنونی ایاالت متحده به شریکی برای راست گرایان 
صهیونیســتی تبدیل شده است و اقداماتی مانند ارائه طرح ســازش موسوم به معامله قرن،  اجرایی کردن 
موضوع انتقال سفارت آمریکا به قدس،  به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های اشغالی 
جوالن،  اتخاذ مواضع سرسختانه علیه جمهوری اسالمی ایران از خروج از برجام تا تروریستی خواندن سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی،  در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
سوم اینکه، دو گروه عمده فلسطینی فتح و حماس باید در نظر داشته باشند که نتایج انتخابات رژیم 
صهیونیستی هرچه باشد، آنها نمی توانند با وضعیت کنونی و اختالفاتی که با هم دارند،  به خواسته های خود 
برسند؛ حماس نمی تواند انتظار داشته باشد در چارچوب معادله »عدم درگیری در مقابل کاستن از شدت 
محاصره غزه« قدرت خود را در این منطقه از خاک فلسطین حفظ کند؛ چرا که رژیم صهیونیستی خواهان 
خلع سالح آن و پایان مقاومت است. جنبش فتح هم نمی تواند انتظار داشته باشد با گروه پیروز انتخابات اخیر 
به توافقی برای تشکیل کشور فلسطینی در کرانه باختری برسد؛ برای اینکه هدف نهایی رژیم صهیونیستی 
الحاق این منطقه به دیگر مناطق اشــغالی اســت. همان طور که برخی منابع خبری نیز اعالم کرده اند، با 
پیروزی نتانیاهو از هم اکنون راست گراها ساز الحاق کرانه باختری به دیگر مناطق اشغالی را کوک کرده اند.

پنجره

پیروزی افراط  گرایی و آینده مبهم رژیم صهیونیستی بن بستی به نام برگزیت!
در پی ظهور پدیده تروریســتی داعش، بسیاری 
از مردم کشورهای جنگ زده برای فرار از بحران های 
امنیتی و اقتصادی گریبان گیر کشورهای شان، راهی 
اروپا شدند. این پدیده به دلیل پیامدهای گسترده آن با واکنش منفی مقامات ارشد اتحادیه روبه رو شد و 
هر یک از اعضای این اتحادیه سیاست های گوناگونی را برای مقابله با این پدیده در پیش گرفتند که در 
بین همه آنها سیاست انگلیسی و پر حاشیه »برگزیت« یا »خروج انگلیس از اتحادیه اروپا« بیش از همه 

توجهات جهانی را به خود جلب کرده است.
دولت انگلیس در سال ۲01۶ پس از برگزاری همه پرسی عمومی، خروج از اتحادیه اروپا را سیاست 
رسمی خود برای مصون داشتن این کشور از پیامدهای منفی مهاجرت و بحران های اقتصادی گریبان گیر 

اتحادیه اروپا دانست.
با این حال برگزیت چالش های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت زیادی برای انگلیس، اتحادیه اروپا 
و کل جهان خواهد داشت؛ همان گونه که در کوتاه مدت، اعالم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، شوک های 
فراوانــی را بر اقتصــاد و بازارهای جهانی وارد کرد و موج جدیدی را از ملی گرایی افراطی و حمالت علیه 

مهاجران و اقلیت های نژادی از جمله مسلمانان پدید آورد.
این چالش ها آنقدر مهم است که جامعه اطالعاتی آمریکا در جدیدترین ارزیابی اطالعاتی خود که در 
ژانویه ۲019 منتشر شد، به این موضوع اشاره کرد و آن را تهدیدی علیه منافع آمریکا دانست. بر اساس این 
ارزیابی، روابط تجاری بین این کشــور و اتحادیه اروپا که ارزش آن در سال ۲01۷ یک تریلیون و دویست 
میلیارد دالر بود، به طور حتم به واسطه عدم دستیابی به توافقی کارآمد و مرتبط با برگزیت آسیب خواهد دید. 
البته با توجه به ارزیابی حتی توافقی خوب در مورد برگزیت نیز تهدیدی علیه آمریکا است؛ زیرا اگر 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا طبق برنامه محقق شــود، مهم ترین شــریک آمریکا در اتحادیه، آن هم در 
عرصه دنبال کردن سیاست های تحریمی علیه روسیه و همچنین گسترش بازار آزاد و لیبرالیسم اقتصادی 

از دست خواهد رفت.
از ســوی دیگر باید توجه داشت که در حال حاضر دولت انگلیس به دلیل سابقه تاریخی و سیاسی 
خود یکی از مهم ترین بازیگردانان عرصه سیاســی و امنیتی اتحادیه اروپا اســت. به طور طبیعی نهایی 
شدن برگزیت زمین بازی را در اختیار کشورهای دیگری قرار خواهد داد که بعضاً سیاست هایی متفاوت 

و مستقل از کاخ سفید دارند.
با این حال تاکنون برخالف برنامه زمانی از پیش طرح شده دولت انگلیس، ترزا می، نخست وزیر این 
کشور نتوانسته است برگزیت را اجرا کند و همچنان برای دستیابی به راه حلی به منظور خروج همراه با 

توافق از اتحادیه اروپا با شکست مواجه می شود. 
نخست وزیر انگلیس طی سه مرتبه نتوانسته است رأی موافق هم حزبی های خود را برای تأیید این 
توافق و خروج از اتحادیه اروپا کســب کند؛ بنابراین در شــرایط فعلی تنها چاره عبور از بن بست سیاسی 
موجود را مراجعه به حزب کارگر که رقیب حزب او محسوب می شود، دیده است تا از طریق جلب حمایت 

این حزب بر مخالفان درون حزبی خود غلبه کند و در نهایت موفق به تأیید برگزیت شود. 
با این حال رصد جدیدترین تحوالت برگزیت حکایت از شکست این اقدام ترزا ِمی دارد؛ زیرا بیانیه 
اخیر حزب کارگر نشــان می دهد نخســت وزیر انگلیس نتوانســته رأی موافق این حزب را برای غلبه بر 
مخالفان خود جلب کند. از این رو می توان نتیجه گرفت دولت انگلیس بیش از آنچه پیشتر تصور می شد 
گرفتار پیچیدگی های سیاســی و اقتصادی خروج از اتحادیه اروپا اســت؛ بنابراین به نظر می رسد عبور از 
بحران برگزیت به زودی ممکن نخواهد بود، اما نکته مهم اینجاســت که تداوم این پیچیدگی ها عالوه بر 
تشــدید بحران سیاســی در انگلیس زمینه را برای تضعیف بیش از پیش مواضع اتحادیه اروپا در عرصه 
بین الملل فراهم خواهد کرد که این مسئله تأثیر مهمی بر پرونده های مهم از جمله برجام و تقابل غرب 

با روسیه خواهد داشت!

فراسو

نوید کمالی
کارشناس  بین الملل

سیاست آمریکا و دولت این 
کشور هدف قراردادن مشتریان 
در  واشنگتن  است.  ایران  نفتی 
تهدید  راهبرد  دو  از  زمینه  این 
کرد.  خواهد  استفاده  تطمیع  و 
در مرحله اول تهدید کشورها به 
نخریدن نفت از ایران است. در 
دنبال  به  آمریکا  تطمیع  مرحله 
جایگزینی نفــت ایران با نفت 
دیگر کشورها، از جمله عربستان 
است. این مرحله از اردیبهشت 
ماه جاری و پس از معافیت های 

تحریمی اجرا خواهد شد
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مردم  مرادخانی/    حسن 
ترکیه یکشــنبه 1398/1/11 برای 
انتخاب 1389 پســت شهرداری در 
سراسر کشــور به پای صندوق های 
رأی رفتند و تصمیم گیری کردند. این 
انتخابات با مشارکت 84/۶ درصدی از 
واجدان شرایط صورت گرفت که در 
مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری با 

کاهش 5 درصدی مواجه بود.
از مهم ترین احزاب تأثیرگذار در 
انتخابات ترکیه، حزب عدالت و توسعه 
به منزله حزب حاکم از سال ۲00۲م. 
است که تمام انتخابات را از آن خود 
کرده اســت. حــزب جمهوری خواه 
خلق که بزرگ ترین اپوزیســیون و 
حزب دوم ترکیه محسوب می شود، 
به دنبال ارتقای جایگاه خود در این 
انتخابات و کسب کرسی شهرداری 
شــهرهای بزرگ بــود. حزب خوب 
به رهبری خانم مرال آک شــنر که 
منشعب از حزب حرکت ملی است، 
به منزله رقیب حزب حاکم، در کنار 
حزب جمهوری خواه خلق در ائتالف 
ملت در این کارزار حضور داشــت. 
حزب حرکت ملی در جایگاه شریک 
اردوغــان در دوره های  انتخاباتــی 
گذشته نیز با حضور در ائتالف جمهور 

در این انتخابات شرکت کرد. 
انتخابات محلــی در ترکیه با 
اشتباهات راهبردی حزب حاکم به 
چالشــی ملی تبدیل شد. اردوغان 
و ائتــالف  جمهور با سیاســت »بقا 
در ترکیه« تــالش کردند جریانات 
مخالف را وابسته به دشمنان ترکیه و 
مرتبط با گروه های تروریستی معرفی 
کنند تا شاید بتوانند با پنهان کردن 
مشکالت اقتصادی مردم، آرا را به نفع 
جریان خود مصادره کنند. براساس 
نتایج انتخابات، نه تنها این سناریو 
و سیاســت اردوغان شکست خورد، 
بلکــه فضای جامعه را چند قطبی و 
همه را به یکدیگر بدبین کرد؛ یعنی 
رقابت ها را به دشــمنی با یکدیگر 
تغییــر داد. تداوم پیــروزی احزاب 
در انتخابــات آتی ترکیه معطوف به 
توجه آنها به پیام های ســاطع شده 
از رأی مردم اســت. نتایج نشان داد 
همچنانکه اقتصاد می تواند حزبی را 
به قدرت برساند، ممکن است سبب 
شکست همان حزب شود؛ بنابراین 
اگــر هر خبری به موضوع اقتصادی 
در چهار سال آینده توجه کند برنده 
انتخابــات خواهد بــود. بی توجهی 
نتایج نظرســنجی های  به  اردوغان 
پیش از انتخابــات و تحقیر کردن 
آن خطای فاحشــی بود. در بیشتر 
نظرســنجی ها اولویت مردم اقتصاد 
بود و مسئله ترور و بقا در اولویت های 
پنجم و ششم قرار داشت. در حالی 
که ائتالف جمهور توجه به مســئله 
بقــا و تــرور را در اولویت قرار داد و 
به نوعی با توجه به شرایط نامناسب 
اقتصادی تالش کــرد اقتصاد را در 
پستو نگه دارد. در نهایت نیز آسیب 
را از همــان جا خــورد. از این رو به 
همان اندازه کــه ائتالف جمهور از 
موضــوع اقتصاد فرار کــرد، احزاب 
مخالف آن را به موضوع اصلی و روز 
مردم تبدیل و سیاست های اقتصادی 

دولت را نادرست عنوان کردند.
از آن جــا کــه در انتخابــات 
پســت های  تصاحــب  ترکیــه، 
شهرداری اســتان های مهم در روند 
سیاســت گذاری این کشــور تأثیر 
بسزایی دارد، حزب عدالت و توسعه با 
از دست دادن استان هایی مثل آنکارا 
و استانبول، پایه های حکومتی خود 
را لرزان دید. از عوامل مهم شکست 
اردوغــان عالوه بر مســئله اقتصاد 
می توان به تســویه حساب های بعد 
از کودتای اخیر ترکیه اشــاره کرد. 
از آن جا که جریان فتح اهلل گولن به 
منزله تئوریســین معنوی و اخالقی 
حزب عدالت و توسعه مطرح بود، با 
وقوع کودتای اخیر و پاالیش حزب از 
افکار و افراد گولن توسط اردوغان، از 
بخش مهمی از طرفداران حزب فاصله 
گرفت. همچنین شکاف های موجود 
بین اردوغان و یاران قدیمی اش مانند 
عبداهلل گل، احمد داوود اوغلو و علی 
باباجان، ســبب ریزش آرای حزب 
عدالت و توسعه شد. اکنون نشانه ها 
حکایــت از آن دارند که حزبی برای 
مهار الگوی عمل اردوغان به محوریت 
همین ســه عنصر کلیدی در حال 
شکل گیری است. در صورت تشکیل 
حزب جدید، فضای سیاســی ترکیه 
نه تنها به نفع حزب عدالت و توسعه 
پیش نخواهد رفت، بلکه بیشــترین 
فضای تقابلی بــا محوریت اردوغان 

و حزب جدید شکل خواهد گرفت.

انتخابات شهرداری ها وچالش های اردوغان
بعد از چهار ماه اعتراض ها در سودان علیه حکومت سی ساله عمرالبشیر، نظامیان این کشور با کودتایی مدیریت شده زمام حکومت را در دست 
گرفتند. ســقوط عمرالبشــیر دو دلیل داشت: الف ـ جدایی سودان جنوبی، از دست رفتن منابع انرژی و ناتوانی در حل مطالبات مردمی، ب ـ اعتماد به 

آمریکا و عربستان و دوری از جمهوری اسالمی ایران.

 نتیجه اعتماد به آمریکا 
و عربستان

روزنه

پشت پرده کودتای خلیفه حفتر در لیبی
   محمدرضــا مرادی/ لیبی بار دیگر به صحنه درگیری بین گروه های داخلی 
تبدیل شده است. ژنرال خلیفه حفتر فرمانده شبه نظامیان موسوم به »ارتش ملی لیبی« 
به تازگی حمله ای را علیه دولت مســتقر در طرابلس ـ که مورد تأیید جامعه بین المللی 
اســت ـ آغاز  کرده که این اقدام نوعی کودتا علیه دولت مستقر به شمار می رود. در حال 
حاضر، در لیبی شاهد وجود دو دولت هستیم که بر سر قدرت با یکدیگر مبارزه می کنند: 
نخست دولت طرابلس به ریاست فایز السراج که در محافل بین المللی به رسمیت شناخته 
شــده و دوم دولت عبداهلل الثنی در شــرق کشور با حمایت خلیفه حفتر. نکته مهم این 
است که کودتای حفتر در حالی رخ می دهد که به تازگی دولت فایزالسراج و ژنرال حفتر 
با یکدیگر به تفاهم رسیده بودند و قرار بود انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری لیبی تا 
پایان ســال ۲019 تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود؛ اما اکنون نیروهای وابسته به 
ژنرال حفتر عملیات خود را برای تصرف شــهر طرابلس شروع کرده اند. به نظر می رسد، 
شــروع درگیری ها در لیبی را باید متأثر از دخالت برخی کشورهای عربی، مانند امارات 

و عربستان دانست. 
حفتر یک هفته پیش از آغاز عملیات آزادسازی طرابلس در عربستان بود و با شاه 
و ولی عهد و رئیس دستگاه اطالعات سعودی )استخبارات( دیدار کرد. پیش از آن نیز در 
ماه فوریه به امارات ســفر کرد. گفته می شود حفتر از یک سال پیش آماده آغاز عملیات 
بوده؛ اما مصر و امارات درباره زمان آغاز عملیات با عربستان اختالف نظر داشته اند. بسیاری 
از کارشناسان معتقدند، در جریان این دو سفر چراغ سبز حمله به حفتر داده شده است. 
سیاستمداران لیبیایی معتقدند، امارات و عربستان و حتی مصر از اقدامات خلیفه حفتر 
در قبال طرابلس حمایت می کنند. آنها معتقدند، این ســه کشور عربی تالش دارند یک 
»عبدالفتاح السیســی« دیگر در لیبی به وجود آورند؛ چرا که خلیفه حفتر پول و ســالح 
کافی برای اجرای چنین عملیات گسترده ای ندارد و این عملیات دقیقاً یک هفته پس از 
سفر اخیر حفتر به عربستان صورت گرفته است. سرهنگ محمد القنیدی، مسئول دستگاه 
اطالعات نظامی نیروهای البنیان المرصوص وابسته به دولت وفاق ملی لیبی اعالم کرده 
است امارات، عربستان و مصر از پیشروی نیروهای حفتر به سمت طرابلس حمایت می کنند.

اما چرا عربستان به دنبال به قدرت رساندن خلیفه حفتر است؟ عربستان و امارات 
با نظام حکومت موروثی همواره از انقالب های عربی واهمه داشته اند. در واقع، در جریان 
بیداری اسالمی در سال ۲011 عربستان میلیاردها دالر هزینه کرد تا از رسیدن این موج 
به خلیج فارس جلوگیری کند و حتی نظامیان خود را برای سرکوب مردم انقالبی بحرین 
نیز وارد این کشور کرد. بنابراین، در وضعیت کنونی نیز هر نوع نشانه ای از بازگشت موج 
انقالب به جهان عرب به معنای به لرزه درآمدن پایه های بقای ارتجاع عرب است. محق 
نشــدن مردم ساالری در کشورهایی، مانند عربستان و دیگر کشورهای عربی پادشاهی و 
دیکتاتور و نتیجه بخش بودن خشم مردم و کنار زدن قدرت ۲0 ساله بوتفلیقه در الجزایر 
موجب هراس عربستان و امارات شده و سبب شده است سناریویی را برای منحرف کردن 
افکار عمومی از تحوالت الجزایر تهیه کنند. این سناریو نیازمند اقدام فوری برای شعله ور 
کردن اوضاع امنیتی و نظامی لیبی و حمایت مالی از این پروژه با دالرهای نفتی عربستان 
و امارات بوده اســت. بر اساس گزارش های منتشر شده، خلیفه حفتر یک بسته مالی به 
ارزش 500 میلیون دالر در همین راســتا از عربستان دریافت کرده است. دلیل دیگری 
هم که در این زمینه می توان مطرح کرد، ترس این دو کشــور از پیروزی اسالم گراها در 
انتخابات لیبی است؛ به همین دلیل خلیفه حفتر در مقام سیاستمداری سکوالر باید در 
نهایت زمام امور را در دست بگیرد تا این هراس ارتجاع عرب از قدرت گیری اسالم گراها 
برطرف شود. البته کشورهای غربی از این هدف حمایت می کنند؛ به همین دلیل بسیاری 
معتقدند کودتای حفتر با چراغ سبز غرب داده شده و عربستان و امارات به منزله دو کشور 

عربی وظیفه تأمین مالی حفتر را بر عهده گرفته اند.

یادداشت

 محمدرضا بلوردی
روزنامه نگار

ـ نشریه آمریکایی آتالنتیک: تحریم  استراتژی محسوب نمی شود و اگر 
تحریم ها سبب شود آمریکایی ها به ابزارهای دیگری که برای مقابله با ایران الزم 
اســت، فکر نکنند، باید گفت تحریم ها به خیالی باطل تبدیل شده اند. تحریم ها 
گزینه ای کم هزینه و قابل قبول برای آنهایی است که آماده نیستند اعتراف کنند 
آمریکا دیگر جرئت درگیر شــدن جــدی در خاورمیانه را ندارد. تحریم ها همان 
کارکردی را خواهند داشــت که دیپلماسی هسته ای و برجام برای اوباما داشتند: 

»پنهان کردن عقب نشینی آمریکا«.
ـ فارین پالیسی:  در حقیقت این بار هم با تروریست نامیدن سپاه، مانند 
خروج از برجام، ترامپ به نفع  ســپاه حرکت کرد! سپاه در طول سالیان گذشته 
تحریم بوده و تنها نتیجه  این تحریم، تقویت جایگاه ســپاه در معادالت سیاسی 

داخل کشور خواهد بود!
ـ نیویورک تایمز: افراط گرایی مهم ترین صادرات ریاض است. در نگاهی کلی 
و تفصیلی تأثیرات نفوذ منفی عربستان سعودی، از جمله فعالیت هایی چون تعلیم 
ائمه جماعت، تألیف کتب درسی، تأسیس مراکز دینی، ایجاد سایت ها و... را می توان 

معیاری برای تالش به منظور گسترش افراط گرایی در جوامع اسالمی دانست.
ـ اسپوتنیک: همه کشورهای منطقه به ویژه سعودی ها باید متوجه شوند 
امنیت جزیره العرب و عربستان سعودی و ثبات حکومت آنها هیچ وقت با حمایت 
آمریکا یا با همکاری با اســرائیل تأمین نمی شود؛ وگرنه شاه ایران تا به امروز سر 
جایش بود. ثبات این کشــورها و امنیت آنها با همکاری منطقه ای فی مابین همه 

کشورهای منطقه تأمین می شود.
ـ فیگارو: آمریکایی ها دیگر به تغییر رژیم ایران فکر نمی کنند؛ اما هدف شان 
این است که جمهوری اسالمی را به زانو درآورند و سد راه گسترش نفوذ آن در 

منطقه شوند.
ـ روزنامه صهیونیستی هاآرتص: ریاض، ابوظبی و تل آویو به منظور مقابله 
با ایران و اقدامات احتمالی آن در منطقه ســطح همکاری نهادهای اطالعاتی و 

جاسوسی خود را گسترش داده اند. 
ـ روزنامــه الحیات)انگلســتان(: در زمانی که نیروهای وابســته به 
حشدالشــعبی خود را به مرزهای سوریه با عراق رساندند، سخنانی درباره ایجاد 
گذرگاهی مطرح شد که از خاک عراق و سوریه می گذرد و در رسانه ها به »کریدور« 
معروف شد. این »کریدور« می تواند ایران را به دریای مدیترانه وصل کند و امکان 
احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز و احداث جاده های امن برای انتقال کاالهای 

ایرانی به سوریه را فراهم آورد.
ـ اســپوتنیک: حمله های نظامی اسرائیل به هیچ وجه ایران را در سوریه 
تضعیف نکرده؛ بلکه قدرت و نفوذ ایران در ســوریه دو برابر شــده اســت. طی 
سال های اخیر سیاست اصلی نتانیاهو برای مهار ایران و متحدان آن این بود که با 
جنگ های نیابتی مسلمانان در منطقه تا ابد با هم درگیر باشند، ایران و متحدانش 
با گروه هایی، مانند داعش و غیره بجنگند و اسرائیل آرامش داشته باشد؛ اما این 
سیاســت ها بر عکس سبب شده دست ایران و متحدانش در منطقه بازتر شود و 
پس از اینکه ایران و متحدانش توانسته اند داعش و گروه های دیگر را مهار کنند، 

امروزه به خطر بزرگ تری برای اسرائیل تبدیل شوند.
ـ نیوزویک: ابزارهای فشــار  آمریکا علیه ایــران:1ـ تحریم؛ ۲ـ حمایت از 
 social media« گروه های اپوزیسیون؛ 3ـ دستکاری در شبکه های اجتماعی

.»guerrilla operations« ؛ 4ـ عملیات پارتیزانی»manipulation
ـ االخبار عربستان: البشیر تصور داشت برای حل برخی نارضایتی های 
اقتصادی و آرام کردن اعتراض های مردمی می تواند روی همپیمانان سابق خود، 
یعنی اخوان المســلمین و همکاری با کشــورهایی که تفکر نزدیک به آنها دارند، 
حســاب باز کند و به ســمت قطر و ترکیه روی آورد؛ امری که طبیعتاً همسایه 
شمالی، یعنی مصر را بسیار ناراضی کرد و بالطبع عربستان سعودی و امارات هم 
خشمگین شدند. آنها طی ماه های اخیر تالش داشتند به طرق گوناگون یک کودتا 

علیه عمر البشیر راه بیندازند.

رصد

سناریوی »هیچ« برای فروش نفت ایران

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان



 روح اهلل مهدوی/یکــی از 
مهم ترین همسایگان ایران که آمریکا 
برنامه ریزی جدی برای قطع روابط 
آن با تهران دارد، کشور عراق است؛ 
کشوری که در سال ۲018 تحوالت 
جدی، هم در مناسبات داخلی و هم 
در سیاست خارجی خود داشته است.
افزایش چشمگیر صادرات ایران 
به عراق در 11 ماهه سال گذشته به 
خوبی نشان می دهد، سیاست تقویت 
مناسبات با همسایگان به جای نگاه 
ملتمسانه به غرب به راحتی می تواند 
تحریم هــای خصمانه آمریکا بر ضد 
کشــورمان را زیر پا بگذارد؛ چنانکه 
صــادرات ایران به عــراق، 10 برابر 

صادرات به اروپا بوده است.
ایران پس از ترکیه و چین که به 
ترتیب 9 و 4/8 میلیارد دالر صادرات 
کاال به عراق داشــتند، در رتبه سوم 
کشورهای حاضر در بازار عراق بود؛ 
اما با آغاز تحریم ها در سال 9۷، این 
معادله تغییر کرد و ایران توانست طی 
11 ماه ابتدایی سال گذشته، رکورد 
9 میلیارد دالری صادرات به عراق را 
ثبت کند و به اولین کشور حاضر در 

بازار عراق تبدیل شود.
نکته مهــم درباره گســترش 
مناســبات با عراق اینکه دولتمردان 
کنونی این کشــور بــدون توجه به 
تهدیــدات ترامپ در یک اقدام قابل 
توجه، تحریم هــای آمریکا را زیر پا 
گذاشــته و مطالبات مالــی خود با 
ایــران را به حســاب بانک مرکزی 
واریز کرده اند؛ این در حالی اســت 
که آمریکایی ها و ســعودی ها تالش 
گسترده ای برای جلوگیری از توسعه 
همکاری های این کشور با ایران کرده 
و از هرگونه اقدامی برای کاهش سطح 
ارتباط عراق با ایران دریغ نمی کنند. 
نمونــه بارز آن هم ســفرهای مکرر 
مقامات آمریکا به عراق و خرج های 
سنگین سعودی در این کشور است. 

نــی،  روحا حســن  ســفر 
رئیس جمهــور ایــران بــه عــراق 
دستاوردهای مهمی برای دو طرف،  
به ویژه ایران داشــت. عراق با وجود 
مخالفت هــای آمریکا در مســائلی، 
چون خرید انــرژی و انتقال پول به 
حساب های ایران، حاضر به همکاری 
با ایران شــد و بــا پذیرش تجارت 
ترجیحی و موافقت با رایگان شدن 
روادیــد میان دو کشــور، زمینه را 

برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی 
دوجانبه هموار کرد.

عراق جنگ زده در حالی حاضر 
به همکاری اقتصادی با ایران شــد 
کــه اقتصادهای بزرگ اروپا به بهانه 
تحریم های آمریکا، از تداوم همکاری 
با ایران امتناع می کنند و حتی حاضر 
به انجــام تعهدات برجامی خود نیز 

نیستند.
ایــران از زمان حمله آمریکا به 
عراق و پایان اســتبداد صدام، نقش 
فعالی را در این کشــور ایفا کرد. در 
واقــع، ایران پس از ســقوط صدام، 
فرصت را از دســت نداد، از مواجهه 
احتمالی با آمریکا نترسید، زبدگان 
خــود را به کانون ناامنی ها در عراق 
گسیل داشت و به شکل گیری یک 
نظام سیاسی مردم ساالر در این کشور 

کمک شایانی کرد.
ناگفته نمانــد که ایران در این 
مسیر عده ای از بهترین نیروهای خود 
را فدا کرد. اگر قرار بود کشورمان در 
تحوالت عراق صرفاً نظاره گر باشــد 
و ســاماندهی کارهــا را به آمریکا و 
غربی ها بسپارد، اکنون در عراق شاهد 
وضعیتی مشابه افغانستان بودیم یا 
اینکه افراد وابسته به رژیم سابق عراق 

زمام امور را به دست گرفته بودند.
رویکرد نرمش و تسامح در قبال 
اروپا از نظر سیاسی تاکنون موفقیتی 
نداشــته اســت. حال آنکه پیگیری 
سیاست مســتقل ایران در عراق تا 
حدی موفقیت داشته است که عراق 
در مســئله تحریم ها، از بین ایران و 
آمریکا به منزله یک ابر قدرت، ایران 
را انتخاب می کند و آمریکا در مواجهه 
با این مسئله ابزاری جز شماتت عراق 

در دست خود نمی یابد.
عراق در حالی با ایران همکاری 

می کند کــه آمریکا )کشــوری که 
ســومین خریدار نفت عراق است( 
بــر جریان هــای مالی این کشــور 
اشــراف دارد، در بازســازی برخی 
زیرســاخت های آن نقش دارد، 5۷ 
درصد از تســلیحات مورد نیازش را 
تأمین می کند، اما این کشور از این 
مسئله خشمگین است و عراق را به 

تحریم تهدید کرده است.
مضاف بر این، عراق در شرایطی 
است که به دلیل ثروت های خدادادی 
و انواع نیازهای ســاده و پیشرفته، 
سیل پیشنهادها برای سرمایه گذاری 
و گســترش همکاری ها به سوی آن 
سرازیر شده اســت. بنابراین، علت 

همراهی عراق با ایران را نباید صرفاً 
منافع اقتصادی دانســت؛ بلکه اینها 
ناشــی از پیوندهای سیاسی ایجاد 

شده با عراق است.
مقایسه نحوه همکاری عراق با 
ایران با برخورد اروپا نســبت به دور 
دوم تحریم ها علیه ایران، حقایق قابل 
توجهی را آشکار می کند؛ اروپایی ها 
که به ظاهر قدرت و ثروت بیشتری 
از عراق دارند، قبل از فرا رســیدن 
موعد تحریم ها از ایران خارج شــده 

و همکاری خود را با کشــور ما قطع 
کردند. اکنون نیز پس از ماه ها تعلل 
ســازوکار انتقال پول اینستکس را 
به ایران پیشــنهاد می دهند که در 
بهترین حالت به 100 تا 300 میلیون 
دالر کاهش هزینه نقل و انتقال پول 
ایران به اتحادیه اروپا منجر می شود.
اتحادیه اروپا در ۲0 سال قبل، 
هم در زمینه واردات و هم در زمینه 
تجاری  بزرگ ترین شریک  صادرات 
ایران بــود و عراق ســهم چندانی 
از تجارت خارجی ایران نداشت. حجم 
صادرات غیر نفتی ایران به اتحادیه 
اروپــا در ســال ۲001 برابر 800 
میلیون دالر و به عــراق برابر 143 
میلیون دالر بود که در ســال جاری 
تاکنون به ترتیب به 1 میلیارد دالر و 
8/۲ میلیارد دالر رسیده است؛ یعنی 
صادرات غیر نفتی به اتحادیه اروپا ۲5 
درصد و به عراق 5۶00 درصد رشد 

داشته است.
صادرات به عراق به ویژه در ده 
سال گذشــته بسیار چشمگیر بوده 
است. بر اســاس آمار مرکز تجارت 
جهانی حجم صادرات کاال و خدمات 
ایران به عراق در 10 ســال گذشته 
برابــر ۷5 میلیــارد دالر بوده که از 
رقــم ۷0 میلیــارد دالری صادرات 
نفت ایران به اتحادیه اروپا بیشــتر 

است.
عمده تجــارت ایران با عراق از 
طریق پیله وران و به ســهولت انجام 
می شــود؛ در حالی کــه تجارت با 
اتحادیه اروپا از سوی برخی تجار با 
تجربه و با اســتانداردهای گوناگون 
و هزینه حمل ونقــل گزاف صورت 
می گیرد. مســئله اســتانداردها که 
مانعی برای توســعه صادرات ایران 
به اتحادیه اروپا است، با اراده طرف 

اروپایی قابل حل اســت، اما تاکنون 
این مسئله حل نشده است.

بازار بزرگ عراق ســبب شــد 
قامت برخی شرکت های ایرانی، مانند 
لبنیات میهن و گروه مپنا در مقیاس 
جهانی بلند شــود. این شرکت ها به 
دلیل استانداردهای سختگیرانه اروپا 
و همچنین حضور رقبای کهن چنین 

امکانی را در بازار اروپا نداشتند.
از دستاوردهای  مقایسه ای که 
اقتصادی سیاســت ایــران در قبال 
عراق و اتحادیه اروپا صورت گرفت، 
نشان می دهد اتخاذ سیاست مستقل 
از جانب ایران و بر اساس آموزه های 
اســالم و انقالب بهتر و بیشــتر از 
سیاســت نرمش و تســامح منافع 

اقتصادی کشور را تأمین می کند.
را  ایــران در عــراق  موفقیت 
می تــوان از بهتریــن و موفق ترین 
نمونه های خدمت سیاست به اقتصاد 
دانست. عراق هم اکنون به یک شاهراه 
برای عبور ایران از تحریم ها تبدیل 
شده است. انتظار می رود، مسئوالن 
مربوطه با الگوگیری از نمونه عراق، 
نسبت به دیگر همسایگان و دوستان 
ایران نیز با شجاعت و درایت سیاست 
فعال و مســتقلی را در پیش بگیرند 
و راه های دیگری را برای عبور کشور 

از تحریم بگشایند.
هم اکنون نزدیک به 15 کشور 
در اطــراف ما حضور دارند که توجه 
بیــش از پیش به آنها و گســترش 
مبــادالت تجاری می توانــد منافع 
سرشاری را برای کشور ایجاد کند؛ 
منافعــی که از راه تجــارت با اروپا 
برای مــا حاصل نشــد و ادامه این 
امیدواری به کشورهای اروپایی یک 

خوش خیالی خام اندیشانه است.
در شرایط تحریم  که گسترش 
مبادالت تجاری با کشورهای همسایه 
خلل قابل توجهی به عوارض تحریم ها 
وارد کرده اســت، متوجه می شویم 
هم اکنون هم ادامه برجام با اروپایی ها 
نمی تواند تحریم ها را تحت الشعاع قرار 
دهد، اما همین گسترش مبادالت با 
کشورهای همسایه و همسو می تواند 
در نهایت کمر تحریم ها را بشــکند. 
فرامــوش نکنیم کــه همچنان راه 
درازی بــرای اســتفاده از ظرفیت 
همســایگان داریــم و می توانیم به 
توفیقات بزرگ تری هم دســت پیدا 

کنیم.
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کلید واژه

ملی«  ناخالص  »تولید  معنای 
عبارت است از مجموع ارزش پولی 
کاالها و خدمات نهایی تولید شــده 
در یک ســال مشخص با استفاده از 
عوامل تولیدی که به شهروندان یک 

کشور تعلق دارد.
منظور از کاالها و خدمات نهایی 
آن دسته از کاالها یا خدماتی است 
که بــه مصرف کننده نهایی فروخته 
می شــود یا به هر طریــق دیگر به 

دست او می رسد.
محاسبه کاالها و خدمات نهایی 
در ارزیابی تولیــد ناخالص ملی به 
منظور پرهیز از دوبار محاسبه شدن 
برخی کاالها یا خدمات در کل تولید 
ناخالص ملی است؛ برای نمونه، ارزش 
فوالدی که به شرکت خودروسازی 
فروخته می شود، به طور جداگانه در 
مجموع تولید ناخالص ملی محاسبه 
نمی شــود؛ چرا که ارزش آن هنگام 
فروش خــودرو در قیمــت نهایی 
آن محاسبه می شــود. فعالیت های 
غیرقانونی و ممنــوع یا به اصطالح 
اقتصاد زیر زمینی در محاسبه تولید 
ناخالــص ملی به شــمار نمی آیند. 
ایــن اقدامات با وجود آنکه کاالها و 
خدماتی تولیــد می کنند و مبادله 
نیز می شــوند و ارزش پولی دارند، 
در محاســبه تولید ناخالص ملی به 

حساب آورده نمی شوند.
واژه »تولید ناخالص ملی« هم 
از جنبه نظری و هم از نظر عملی با 
واژه »تولید ناخالص داخلی« ارتباط 
نزدیــک دارد؛ البته ایــن دو واژه با 

یکدیگر تفاوت هایی دارند.
بر اســاس این، تولید ناخالص 
ملی عبــارت اســت از ارزش پولی 
مجمــوع کاالها و خدمــات نهایی 
تولید شــده در داخل یک کشور در 
یک ســال مشــخص منهای ارزش 
پولــی کاال و خدمات تولید شــده 
در داخــل به وســیله خارجی ها به 
اضافه ارزش پولــی کاال و خدمات 
تولید شــده از سوی شهروندان آن 
کشور در دیگر کشورهای خارجی. 
بنابراین، اگر شــهروندان یک کشور 
از ســرمایه گذاری خــود در خارج 
درآمد بیشتری از آنچه خارجی ها از 
سرمایه گذاری های خود در آن کشور 
به دست می آورند، کسب کنند، تولید 
ناخالص ملی آنها بیشــتر از تولید 

ناخالص داخلی خواهد بود.
محاســبه تولید ناخالص ملی 
کشــورها که یک کار پــر زحمت 
است، از جنبه های گوناگون همچون 
تسهیل سیاست گذاری اقتصادی از 
ســوی دولت، کمک به برنامه ریزی 
تصمیم گیران بخش خصوصی، آزمون 
نظریه های اقتصادی و نیز مقایســه 
بین المللی کشورها از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت. بــرای نمونه اگر 
سیاســتگذاران دولتی افزایش رشد 
اقتصادی و رفاه مــادی را از طریق 
اعمــال سیاســت های پولی و مالی 
جــزء اهداف سیاســت های اقتصاد 
ملی قرار دهند، آنها به شیوه منطقی 
برای قیمت گذاری به منظور ارزیابی 
عملکــرد اقتصاد برای تســریع یا 
کاهش ســرعت آن نیازمند هستند 
که این همان شاخص تولید ناخالص 

ملی است.
سیاســتگذاران  عــالوه  بــه 
بخــش خصوصی نیز بــرای انجام 
در  جدیــد  ســرمایه گذاری های 
کارخانجــات و تجهیــزات یا تولید 
محصوالت جدید از اطالعات کالن 
ناشی از محاسبه تولید ناخالص داخلی 
به منظور پیش بینی سطوح تقاضای 
احتمالی برای محصوالت شان و نیز 
روندهای آتی در هزینه های گوناگون 
تولید ســود می جویند. همچنین، 
ثبت تاریخی آمارهای ملی اطالعات 
الزم را بــرای اقتصاددانان به منظور 
آزمون و اصالح نظریات شان درباره 
عملکرد واقعی اقتصاد ملی و نیز از 
این طریق بهبود درک سیاستگذاران 
از پیامدهای سیاست های شان فراهم 

می کند.
اگرچه شاخص تولید ناخالص 
ملــی از جامع ترین شــیوه ها برای 
ارزیابی کل تولیــد در اقتصاد ملی 
است؛ اما این شاخص حتی از لحاظ 
نظری شیوه خوبی برای نشان دادن 
رفاه کلــی اقتصادی نیســت. این 
شــاخص در بهترین وضعیت تنها 
ابزاری برای نشــان دادن ســطوح 
کنونــی نرخ فعالیت هــای تولیدی 
است؛ در حالی که رفاه کلی اجتماعی 
مفهومی گسترده تر از رفاه اقتصادی 
است که به طور دقیق نمی توان آن 
را با تولید ناخالص ملی ارزیابی کرد.

 اکبــر کریمی/ اقتصاد همچنان یکی از 
مهم ترین مسائل کشور است. رهبر معظم انقالب 
با تأکید بر این موضوع، ســال 98 را برنامه »رونق 
تولیــد« نامگذاری کردند. الزم اســت برای درک 
اهمیت این نامگذاری و نحوه اقدام در مسیر توسعه 
اقتصادی، ظرفیت های متنوع کشور در عرصه های 
مختلف اقتصادی شامل صنعت، کشاورزی، توریسم، 
نیروی انســانی متخصص و بخش خدمات احصا 
شود و برنامه ریزی متمرکز و هدفمندی روی این 
ظرفیت هــا صورت بگیرد تــا رونق در بخش های 

گوناگون اقتصادی به وجود بیاید.
در شماره های آتی نشریه، با معرفی هر یک 
از ظرفیت های اقتصادی کشور، نکاتی کارشناسی 
پیرامــون آنها مطرح خواهیم کرد تا بیش از پیش 

از داشته های بومی کشور مطلع شویم.
در این شــماره به منظــور تأکید بر اهمیت 
ظرفیت های اقتصادی کشــور و لزوم ریل گذاری 
اقتصاد کشــور بر اساس نگاه کالن و راهبردی بر 
این ظرفیت ها، تعدادی از داشته های موجود کشور 
که در واقع پیشران های اقتصاد هر کشوری به شمار 
می آیند، اشــاره می شود. در شماره های آینده نیز 
گزارش های مفصل تری درباره زیرشاخه های آنها 

ارائه خواهد شد.
1ـ انبوه نیروی انسانی جوان تحصیل کرده 
و متخصص نخستین و مهم ترین ظرفیت موجود 
کشور است که با به کارگیری این بخش می توان 
بسیاری از امور غیرممکن اقتصادی را ممکن کرد. 
در حال حاضر در کشور ما، حدود 33 میلیون 
جوان در ســن کار وجود دارند که 15 میلیون نفر 

آنها تحصیل کردگان دانشگاهی هستند.
شــاخص ارزیابی کیفیت تولیــدات علمی 
هر کشوری با بررســی میزان استناد و ارجاع به 
تولیدات علمی آن کشور سنجیده می شود. از این 
رو ایران در ســال ۲01۷ رتبه ۲۲ جهانی را از آن 

خود کرده است.
تغییر جایگاه دانشگاه های کشور در نظام های 
معتبر بین المللی نیز مهم است. پایگاه رتبه بندی 
»تایمز« یکــی از معتبرترین نظام های رتبه بندی 
بین المللی محسوب می شود که دانشگاه های جهان 

را رتبه بندی می کند. در فاصله سال های ۲01۲ تا 
۲014 تنها یک دانشگاه از ایران در این رتبه بندی 
حضور داشت؛ اما در سال ۲019، تعداد ۲9 دانشگاه 
از جمهوری اسالمی ایران در جمع دانشگاه های برتر 

جهان قرار گرفت.
به طــور قطع این رشــدهای علمی جهانی 
حکایت از رشــد علمی کشــور دارد و این محقق 

نمی شود مگر با وجود جوانان 
تحصیل کرده که انگیزه باالیی 
دارند و همین انگیزه می تواند 
بــه کار و فعالیت بیشــتر در 
اقتصادی  مختلف  عرصه های 
منجر شــود. از ایــن رو رهبر 
معظــم انقالب در کنار تأکید 
مــداوم بر تولید علــم، بر به 
کارگیــری تــوان جوانان در 
مدیریتی  مختلف  بخش های 
و اقتصادی کشــور نیز تأکید 

می کنند. 
عظیم  منابع  داشتن  ۲ـ 

انرژی از دیگر مزیت های اقتصادی کشــور است. 
انــرژی مهم ترین عامل در به حرکــت در آوردن 
چرخ های صنعتی هر کشور به شمار می آید و ایران 
از این نعمت خدادادی برخوردار است. کشور ما ده 
درصد منابع کشــف شده نفتی جهان را در اختیار 

دارد و دومین کشــور دارنده گاز طبیعی محسوب 
می شود. با وجود این، حجم باالیی از یارانه دولتی 
در بخش انرژی هزینه می شود که از جمله دالیل 
آن کمبود پاالیشــگاه، قاچاق ســوخت و مصرف 
بی مهابــای انرژی در بخش هــای خانگی، صنعت 
و کشــاورزی اســت. ایران در حال حاضر ۶ برابر 
میانگین جهانی انرژی مصرف می کند و اگر منابع 
انرژی در کشور درست مصرف 
شود، صرفه جویی بزرگی پدید 
می آید که به کمک آن می توان 
با گسترش پاالیشگاه ها و تولید 
نفتی  فرآورده های  صادرات  و 
و گازی، ســاالنه بالغ بر 100 
میلیارد دالر درآمد ارزی تنها 
در این بخش برای کشــور به 

دست آورد.
3ـ ظرفیت هــای آبــی 
و خاکــی کشــور از جملــه 
زمینه هــای مثبت برای تولید 
محصــوالت و مــواد غذایی و 
دارویی برای صادرات اســت. ایــران در وضعیت 
فعلی ظرفیــت تولید مواد غذایــی را برای 300 

میلیون نفر دارد.
ایران در حوزه کشاورزی نیز رتبه اول تولید 
زعفران، پســته و زرشک را در دنیا دارد. همچنین 

دومیــن تولیدکننده زردآلو، خیار و گردو اســت؛ 
سومین تولیدکننده هندوانه، چهارمین تولیدکننده 
بادام، هفتمین تولیدکننده پشــم، گوجه فرنگی و 
مرکبات، هشتمین تولیدکننده محصوالت کشاورزی 
مانند میوه، لیمــو و دهمین تولیدکننده انگور در 
جهان اســت. در این میان داشتن رتبه های باالی 
دیگر در بخش کشاورزی که برای برخی کشورها 
یک آرزو است؛ اما متأسفانه برخی نقایص از جمله 
نقص در سیســتم مدیریتی کشور، نگاه سنتی در 
حوزه های تولیدی و... موجب شــده است تا از  این 
امکانات به  درستی بهره برداری نشود و قیمت تمام 
شده محصوالت کشــاورزی باالتر از قیمت مشابه 
خارجی آن باشد که این امر مانع صادرات شده است. 
همچنین به دلیل واردات رسمی و غیر رسمی این 
نوع محصوالت کشاورزی، کشور نیز در بخش های 

مختلف ضربه دیده است.
5ـ گردشــگری و جــذب توریســم از دیگر 
مزیت هایی است که ایران می تواند بر آن تکیه کند. 
ایران تمدنی چند هزار ساله با ابنیه فراوان تاریخی 
دارد که برخی از آنها شهره جهانی دارند. عالوه بر 
این، اماکن مقدسه موجود در کشور مثل حرم امام 
رضا)ع( و حضرت معصومه)س( بهترین ظرفیت ها 

برای جذب توریسم مذهبی هستند.
افزون بر آنچه بیان شد، ظرفیت های سیاحتی 
و طبیعی کشور فرصت جذب گردشگران خارجی 
زیادی را فراهم کرده است. ایران چهار فصل در این 
بخش نیز می تواند از جمله کشــورهای نام آشنای 

توریستی در جهان به شمار بیاید.
همچنین از نظر پزشــکی جایگاه رفیعی در 
منطقه دارد و هزینه های پزشکی اش از کشور های 
اروپایی و آمریکا پایین تر است. به همین دلیل در 
حال حاضر افرادی از ســایر کشورها برای معالجه 
به ایــران می آیند. با برنامه ریزی راهبردی و ایجاد 
بسترهای الزم در این حوزه می توان توریسم درمانی 

را نیز در کشور رونق داد.
به طور قطع اقتصاد مقتدری که به توانایی های 
خود تکیه کند، دیگران را مشتاق خواهد کرد تا با آن 
کشور معامله و تجارت کنند. ایران نیز می تواند یکی 

از این کشورهای مقتدر در عرصه اقتصادی باشد.

  رضا زمانی/ پولشویی فرایندی است که از طریق آن منشأ مشکوک »پول 
کثیف« )پولی که از طریق ارتکاب جرم به دست می آید( از طریق عبور از شبکه های 
مالی کشورها به گونه ای جلوه داده می شود که درآمد کسب شده قانونی به نظر بیاید.

پولشــویی به طور عمده یک جرم فرعی بــرای رد گم کردن درآمد حاصل از 
جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. بیشتر 
پولشویان کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختالس، رشوه، قاچاق اسلحه و 
سایر راه های غیرقانونی کسب درآمد کرده اند و به دنبال »تمیز کردن« پول هستند.

پولشویی موجب تســهیل ارتکاب  جرم شده و ضمن تضعیف نظام های مالی 
موجب لطمه جدی به اقتصاد کشورها می شود. همه اینها واقعیت هایی پذیرفته شده 
اســت، اما به نظر می رسد حتی پیچیده ترین رژیم های مالی جهان قادر به کنترل 

جریان نقل و انتقال پول های مشکوک نیستند.
در طول ســال های اخیر، پدیده پولشویی به یک بحران جهانی تبدیل شده و 
بسیاری از کشورها در تالشند تا نظارت ها در این زمینه را چه در سطح ملی و چه 
در سطح جهانی افزایش دهند؛ اما با وجود این عملکرد نهادهای نظارتی کشورهای 
اروپایی نشــان می دهد، این کشورها تمایلی برای ســختگیری در زمینه مبارزه با 

پولشویی ندارند.
در برخــی موارد، نهادهای نظارتی ملی به دالیلی همچون جلوگیری از اثرات 
مخرب مشخص شدن عمق پولشویی، از بررسی های بیشتر در این زمینه ها خودداری 
می کنند؛ چراکه به محض مشــخص شدن مشارکت یک بانک در پدیده پولشویی، 
افزون بر کاهش رتبه اعتباری بانک و کشــور آن، میزان سرمایه های ورودی به آن 

کاهش خواهد یافت و این مسئله یک ضربه اقتصادی بزرگ محسوب می شود.
به همین دلیل اکنون قوانین ســختگیرانه ای در زمینه مبارزه با پولشویی در 
کشورهای اروپایی وجود ندارد و بانک ها نیز از گزارش بسیاری از معامالت مشکوک 

برای بررسی های بیشتر خودداری می کنند.
به طور خاص در کشورهای اروپایی داده هایی، همچون سهم افراد خارج نشین در 
سپرده های بانک ها یا اطالعات مربوط به نقل و انتقال های مالی بزرگ بین کشوری، 
تنها در سطح ملی جمع آوری می شود و به جز موارد خاص، هیچ نهاد نظارتی خارجی 

و بین المللی حق دسترسی به این اطالعات را ندارد.
در موارد خاص نیز عمدتاً نهادهای نظارتی آمریکایی به دلیل بهره مندی از اهرم 
وابستگی دیگر کشورها به دالر، از بانک های اروپایی درخواست می کنند داده هایی 

را در اختیار آنها قرار دهند.
کاهش میزان شــفافیت در زمینه داده های مربوط به مبارزه با پولشــویی، با 
هدف جلوگیری از کاهش اعتبار بانک های اروپایی در دستور کار این کشورها قرار 

گرفته؛ اما در نهایت به گسترش پدیده پولشویی در این بانک ها منجر شده است.
در مجموع، در فاصله سال های ۲01۲ تا ۲018، که بررسی های گسترده تری 
در زمینه مشارکت بانک های اروپایی در پدیده پولشویی انجام گرفته است، بانک های 

اروپایی بیش از 1۶ میلیارد دالر جریمه پرداخت کرده اند.
اما نکته جالب توجه این است که بیش از ۷5 درصد این جریمه ها به نهادهای 
نظارتی آمریکایی پرداخت شــده اســت و نهادهای اروپایی سهمی به مراتب کمتر 

داشته اند.
نگاهی به تجربه کشور های عضو FATF نشان می دهد، پدیده پولشویی با وجود 
گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها 
درهم تنیده باقی مانده و ضوابط این کنوانســیون بین المللی نتوانسته است از بروز 

این پدیده جلوگیری کند. 

  روح اهلل صنعتکار/ به دنبال جاری شــدن ســیل در بیش از 15 استان 
کشــور که از ابتدای سال جاری شــاهد آن بودیم و هنوز در برخی نقاط کم وبیش 
ادامه دارد، بخش های گوناگونی اعم از زیربنایی، کشــاورزی، مسکونی و... متحمل 
خســارت های سنگینی شــد. اگرچه هنوز آمار دقیقی از میزان کلی خسارت های 
وارد شده به استان های کشور اعالم نشده، اما بر اساس اعالم های پراکنده از سوی 
مســئوالن، تاکنون به 13 هزار کیلومتر از راه های کشور، 90 هزار واحد مسکونی و 
۶ هزار و 1۶۶ میلیارد تومان در بخش کشاورزی خسارت وارد شده است. خارج از 
برخی کم کاری های مدیریتی، مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی 
وزارت جهاد کشــاورزی اعالم کرده، سیل اخیر به 4۶/3 درصد بخش زراعی، 1۲/۲ 
درصد بخش باغبانی، 19 درصد بخش دام، طیور و آبزیان و ۲۲/5 درصد بخش آب 
و خاک، امور زیربنایی و تأسیسات و شبکه های انتقال آب حوزه کشاورزی خسارت 

وارد کرده است.
در حال حاضر، کشــور ما نزدیک به ۲00 سد بلند مخزنی دارد که مأموریت 
ذخیره سازی آب، کنترل سیالب و بعضاً تولید برق را برعهده دارند. به نظر می رسد، 
نزدیک به 150 سد دیگر نیز در دست مطالعه وجود داشته باشد که باید در هفت 
تا هشت سال آینده به اتمام برسند و ما هم وارد مرحله مدیریت بهره برداری شویم 

و این امر سود مستقیمی در افزایش تولیدات کشاورزی دارد.
آنچه در جریان اتفاقات اخیر و میزان خسارت های واردشده از سیل به بخش 
کشاورزی از ســوی رسانه ها و کارشناسان این حوزه به کرات مطرح شده، موضوع 
تأثیر خســارت های واردشده بر رشد اقتصادی کشــور، به  ویژه در حوزه کشاورزی 
است. اگرچه به گفته کارشناسان و مسئوالن دولتی، خسارت وارد شده از سیل به 
استان های حاصلخیز کشور، وضعیت تولیدات کشاورزی را در این استان ها به مخاطره 
انداخته است اما در صورت کفایت و کاردانی مسئوالن حوزه کشاورزی، سیل اخیر 
می تواند فرصتی برای رشــد تولیدات کشاورزی و افزایش سهم این بخش در تولید 

ناخالص داخلی ایران باشد.
بر اساس آمارهای ارائه  شده، سهم تولید محصوالت زراعی و باغی استان هایی که 
در جریان سیل اخیر متحمل خسارت های سنگینی شده اند، از کل تولیدات زراعی و 
باغی کشور، رقم چشمگیری نیست. در میان این استان ها، خوزستان با 18/5 درصد 
و کهگیلویه  و بویراحمد با 0/5 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در تولید 
محصوالت زراعی و فارس با 14/۷ درصد و ایالم با 0/1 درصد به ترتیب بیشترین و 
کمترین سهم را در تولیدات محصوالت باغی کشور به خود اختصاص داده اند. این 
در حالی است که استانی مانند سیستان  و بلوچستان که سهم ۲/5 و 3/3 درصدی 
از کل تولیدات زراعی و باغی کشــور را دارد، به  واسطه کاهش ۷4 درصدی نزوالت 
جوی در ســال زراعی گذشته، یکی از کم آب ترین و خشک ترین استان های کشور 
شناخته شد. همچنین استان اصفهان که در جریان سیل اخیر متحمل ۷۶ میلیارد 
دالر خســارت در بخش کشاورزی شده، بر اساس آمار موجود، طی سال های اخیر 
99/3 درصد مساحت این استان درگیر خشکسالی شدید بوده است. این در حالی 
اســت که سهم این استان در تولیدات باغی 3/۶ درصد و در تولیدات زراعی کشور 

4/3 درصد برآورد شده است.
کارشناســان معتقدند، اگر دولت و دســتگاه های اجرایی در سال رونق تولید 
نتوانند از فرصتی که به واسطه افزایش بارش ها و نزوالت جوی در کشور به وجود آمده 
است به  درستی استفاده کنند، چه  بسا استان هایی که گرفتار تهدیدات چندین ساله 
خشکسالی  شدید بوده و با کاهش تولیدات کشاورزی مواجه بوده اند، قادر خواهند بود 
سطح زیر کشت محصوالت باغی و زراعی خود را افزایش دهند. شاید اندکی دور از 
ذهن به نظر برسد که سیالب های اخیر می تواند به طور مستقیم در رشد اقتصادی 
کشور و رونق تولید ـ که شعار مدبرانه امسال است ـ تأثیر گذاشته و مانعی جدی برای 
روند نزولی رشد اقتصادی کشور باشد مشروط بر اینکه دولت و مسئوالن برنامه ریزی 
دقیقی برای هدایت سیالب ها به سمت بهره وری در بخش کشاورزی داشته باشند.

)GNP( واقعیت های اقتصادیتولید ناخالص ملی
 باید به مردم گفته شود

حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه رویکرد ساده انگارانه ای که بعضی سیاست گذاران مطرح می کنند، نباید محور برنامه ریزی در 
اقتصاد ایران باشــد، گفت: با ســاده کردن مشــکالت تنها تبلیغاتی به وجود می آید که نسبت به واقعیات فاصله جدی دارند. در حالی که باید در نظر داشته باشیم 

واقعیت هر چند سخت و تلخ است، اما برای برنامه ریزی و برون رفت از شرایط چاره ای جز درک دقیق آن وجود ندارد.

شاخص

عــراق در حالی بــا ایران 
همــکاری می کند کــه آمریکا 
خریدار  ســومین  که  )کشوری 
جریان های  بر  است(  عراق  نفت 
مالی این کشور اشراف دارد، در 
زیرساخت های  برخی  بازسازی 
آن نقــش دارد، ۵۷ درصــد از 
تسلیحات مورد نیازش را تأمین 
می کند، آمریکا نیز از اقدام عراق 
خشمگین است و این کشور را به 

تحریم تهدید کرده است

بسترها و ظرفیت های اقتصادی ایران و ارتباط آنها با رونق تولید

تبدیل تهدید به فرصت

گزارش اقتصادی

اقتصاد جهان

عراق نمونه ای موفق از کمک سیاست به اقتصاد ایران

اروپا تمایلی برای مبارزه با پولشویی ندارد

انبوه نیروی انســانی جوان 
تحصیل کرده و متخصص نخستین 
و مهم ترین ظرفیت موجود کشور 
است که با به کارگیری این بخش 
می توان بسیاری از امور غیرممکن 
اقتصادی را ممکن کرد. در حال 
حاضر در کشــور ما، حدود 33 
میلیون جوان در سن کار وجود 
دارند که 1۵ میلیــون نفر آنها 
دانشــگاهی  تحصیل کردگان 

هستند
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 حمید خوش آیند/  دولت آمریکا بزرگ ترین کشور حامی و 
تغذیه کننده تروریسم در جهان با استناد به بخش ۲۱۹ قانون مهاجرت 
و ملیت آمریکا، در اقدامی غیرمتعارف و بی ســابقه، ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد. 
این اقدام دولــت جاه طلب آمریکا که رهبر فرزانه انقالب از آن 
با عنوان »گربه رقصانی آمریکا علیه سپاه« نام بردند، تنها اقدام علیه 
مجموعه ای به نام ســپاه نیست؛ بلکه در حقیقت تروریست خواندن 
یک ملت است؛ چرا که سپاه نهادی برآمده از دل انقالب اسالمی ملت 
ایران اســت که در قانون اساسی رسمیت یافته است. بنابراین وقتی 
یک نهاد رسمی و قانونی تروریستی اعالم می شود، نشان دهنده این 
حقیقت است که مقامات آمریکایی هیچ گونه اعتبار و احترامی برای 
قانون اساسی ـ که هویت یک ملت است ـ قائل نیستند؛ طبقه حاکمه ای 
که همواره و در طول تاریخ معاصر نشان داده اند هیچ گونه پایبندی 
به قوانین و مقررات حقوق بین الملل و قواعد آمره نداشته و حاکمیت 
ملت ها و دولت هــا و قوانین داخلی آنها را تا جایی مراعات می کنند 
که در راســتای منافع ملی خودشان باشد. به این ترتیب، سناریوی 
تروریســتی اعالم کردن نهاد رسمی و مردمی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی که نباید دست های پیدا و پنهان رژیم اشغالگر قدس و برخی 
رژیم های مرتجع و مستبد منطقه ای را در آن نادیده گرفت، حکایت از 
این ماجرا دارد که سپاه نمی خواهد آنگونه که آمریکا می خواهد باشد. 
حال جای این پرسش اســت که چطور سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی جزء گروه های تروریستی اعالم شده است؛ اما سازمان های 
نظامی، اطالعاتی و امنیتی رژیم صهیونیســتی که به طور رسمی به 
ترور مبارزان فلسطینی دست می زنند، در حمالت خود مرتکب جنایات 
جنگی می شوند و ســابقه سیاه و بلند باالیی در کشتار غیرنظامیان 
بی دفاع دارند، در آن فهرســت جایی نداشته باشند؟ اصوالً فهرست 
تروریستی آمریکا چه اعتباری دارد وقتی هم نام داعش در آن است 
و هم مهم ترین نیروی مقابله کننده با داعش؛ یعنی ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران؟ کدام عقل سالم برای چنین فهرست مضحکی 

ارزش قائل می شود؟!
اگرچه برخــی از منابع آمریکایی تالش کرده اند به این تناقض 

پاســخ دهند؛ اما قطعاً آمریکایی ها اهــداف متعددی در این برهه از 
این اقدام خود داشــته اند. ســی ان ان در این باره طی گزارشی آورده 
اســت: »تروریستی خواندن سپاه بیشتر جنبه نمادین دارد؛ چرا که 
این نهاد هم اکنون نیز به موجب فرمانی که جرج بوش، رئیس جمهور 
اســبق آمریکا، پس از حمالت ۱۱ ســپتامبر آن را امضا کرد، از دید 
واشنگتن یک نهاد تروریستی به شمار می رود و ترامپ در اکتبر سال 
گذشته به موجب همین فرمان تحریم هایی را علیه سپاه وضع کرد.« 
اما اعالم رســمی این موضوع آن هم در فاصله چند ســاعت مانده 
به برگزاری انتخابات سراســری در سرزمین های اشغالی، موضوعی 
اســت که از یک منظر می توان آن را هدیــه انتخاباتی به نتانیاهو و 
افراط گرایان صهیونیســتی دانست. نگاهی به پیام نتانیاهو به ترامپ 
پس از تروریستی خوانده شدن سپاه نیز به خوبی این واقعیت را آشکار 
می کند که او با ذکر این عبارت که »از شــما سپاسگزارم که به یکی 
دیگر از درخواســت های مهم من پاسخ مثبت دادید«، عمداً در شب 
انتخابات به دنبال آشکار کردن نقش خود در این تصمیم و اثرگذاری 

بر رأی دهندگان بوده است.«
اما آنچه برای ما اهمیت دارد، بررسی آثار و پیامدهای سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی این اقدام دولت آمریکاســت. نخستین پیامد این 
اقدام برای دولت آمریکا، سلب امنیت نیروها و پایگاه های آمریکایی در 
منطقه بر اساس اقدام متقابل و مقابله به مثل مجلس و شورای عالی 
امنیت ملی مبنی بر تروریستی اعالم کردن ارتش و نیروهای آمریکایی 
است. به گونه ای که بر اساس طرح سه فوریتی مجلس شورای اسالمی 
کلیه نیروهای نظامی، امنیتی و اطالعاتی ایاالت متحده آمریکا که در 
غرب آسیا فعالیت می کنند و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به 
نمایندگی از آنها در منطقه غرب آسیا و... فعالیت می کنند، تروریست 
اعالم می شــوند و هرگونه کمک مالی، فنی، آموزشــی، خدماتی و 
تدارکاتی و غیر آن به این دســته از نیروها از نظر این قانون معاونت 
جزء اقدامات تروریستی به حساب می آید؛ از این رو تصور این موضوع 
سخت نخواهد بود که از این پس، دیگر دولت های رقیب نیز به دالیل 
سیاســی افراد یا واحدهای نظامی آمریکا را تروریستی قلمداد کنند. 
ضمن اینکه تروریستی معرفی کردن سپاه با اینکه تأثیری در کاهش 

قدرت منطقه ای ایران نخواهد داشت، در عوض شرایط را برای نیروها 
و دیپلمات های آمریکایی در کشورهای منطقه سخت تر خواهد کرد؛ به 
همین دلیل بسیاری از مسئوالن وزارت دفاع و سازمان سیا و وزارت 

امور خارجه آمریکا با این تصمیم ترامپ مخالف بودند.
افزون بر این، باید از افزایش واکنش های منفی گروه های مقاومت 
اســالمی علیه آمریکا در منطقه، افزایش جهانی قیمت انرژی بر اثر 
آثار روانی تروریستی اعالم کردن سپاه که می تواند مشکالت داخلی 
در داخل آمریکا را دامن بزند، افزایش هزینه های امنیتی، سیاسی و 
اقتصادی حضور آمریکا در غرب آســیا و افزایش تنش های سیاسی 
داخلــی در آمریکا بر اثــر اقدامات ضد امنیتی دولت ترامپ )به طور 
مشــخص بین دموکرات ها و جمهوری خواهان( به عنوان پیامدهای 

منفی تروریستی اعالم کردن سپاه از سوی دولت آمریکا نام برد. 
قرار دادن ســپاه در فهرست ســازمان تروریستی با اینکه برای 
ایاالت متحده به ویژه در حوزه های امنیتی پیامدهای ناگواری دارد؛ 
اما هیچ گونه اختالل یا تأثیر منفی در فعالیت های ضدتروریســتی، 
صلح طلبانه و بشردوستانه سپاه پاسداران در منطقه و داخل نخواهد 
داشــت، در مقابل به محبوبیت بیش از پیش ســپاه در داخل و در 
بین ملت های آزادیخــواه نیز خواهد انجامید. اینکه بالفاصله پس از 
اقدام دولت آمریکا در تروریســتی اعالم کردن سپاه، اقشار و طبقات 
گوناگون اجتماعی و گروه ها و جناح های گوناگون سیاسی با هر سلیقه 
و گرایشی به یک وحدت کلمه رسیدند. اینکه تروریستی اعالم کردن 
سپاه پاسداران بیش از پیش به یک انسجام ملی، اجتماعی و سیاسی 
در کشور انجامید، دستاوردی است که نمی توان به راحتی از کنار آن 
عبور کرد. به زبان ساده تر، با اینکه سپاه یک نهاد مقدس و ارزشمند 
و گرانقدر اســت؛ اما دولت آمریکا خواسته یا ناخواسته با قرار دادن 
آن در فهرســت گروه های تروریستی، قدر و منزلت و ارزش و قیمت 
آن را در بیــن افکار عمومی داخلی و همچنین در میان نهضت های 
آزادی بخش و گروه های مقاومت اســالمی و مســتضعفان عالم باال 
برد و به »ســپاهی« تر شدن کل ملت و اقشــار گوناگون اجتماعی 
 و سیاســی ایران منجر شــد. به قول معروف، »عدو شود سبب خیر

 اگر خدا خواهد.«

پیامدهای اقدام آمریکا 

پرونده ای برای تبیین چیستی ، چرایی و تبعات متهم سازی سپاه به تروریسم

* آقای دکتر! چه اتفاقی رخ داده که کاخ سفید با صدور بیانیه ای 
و با زیر پا گذاشتن رویه های حقوق بین الملل، به ویژه حق حاکمیت 
سرزمینی جمهوری اسالمی، نام یک نهاد رسمی نظامی ایران، یعنی 

سپاه در فهرست گروه های تروریستی خود قرار داد؟ 
به نظر می رســد، در حال حاضر سیاست آمریکا براندازی جمهوری 
اسالمی ایران است و شکی در این مسئله وجود ندارد. در دولت گذشته نیز 
طرح های ضد ایرانی فعال بوده و برخی از کارشناسان وضعیت فعلی ایران 
را نتیجه طراحی های امثال جان کری می دانند که امروز ترامپ توانسته 
اســت بدون هیچ هزینه ای از برجام خارج شــود. با این نگاه، هدف کالن 
هیئــت حاکمه آمریکا بدون تفاوت بین امثال جان کری یا دولت ترامپ 
براندازی نظام جمهوری اسالمی است؛ اما واقعیت امر این است که تا به 
حال این هدف کالن به وقوع نپیوسته و پیش بینی جان بولتون مبنی بر 

پایان جمهوری اســالمی پیش از چهل سالگی نیز محقق نشده است؛ از 
این رو باید اقداماتی را صورت دهند تا به سقوط نظام ایران بینجامد؛ در 
همین راستا به سمت فعالیت های تبلیغی و عملیات روانی از قبیل اقدام 
جدید درباره سپاه حرکت کردند تا بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند. 
البته بخش عمده ای از صحبت های پمپئو و برایان هوک که به صورت تند 
علیه ایران و ســپاه موضع گرفتند، شعاری بود. پس علت اول در راستای 
تنگ تر کردن حلقه تحریم ها و فشارها به ایران تا مرز سقوط نظام است.

به نظر می رســد، دونالد ترامپ به شــدت عالقه داشت نتانیاهو در 
انتخابات پارلمانی)کنســت( رژیم صهیونیســتی پیروز شود و به تعبیر 
بسیاری از کارشناسان، گنجاندن نام سپاه در فهرست تروریست ها هدیه 
انتخاباتی ترامپ به نتانیاهو بود. نخست وزیر رژیم صهیونیستی تا به حال 
چنــد بار مطرح کرده که وقتی من به نیویورک ســفر می کردم، در اتاق 

 اکبر معصومی/ همزمان با کمک رســانی ســپاه در مناطق 
سیل زده، کاخ سفید در اقدامی احمقانه سپاه پاسداران را در فهرست 
تروریســم مد نظر آمریکایی قرار داد. اقدامی که قباًل کاخ سفید در 
قانون به اصطالح »کاتسا« به چنین حماقتی دست زده بود. از آنجایی 
که کاخ سفید آخرین تیر خود علیه سپاه را شلیک کرد، این پرسش 
مطرح می شــود که هدف آمریکا از تروریســتی نامیدن سپاه مقتدر 
چیست؟ چه اهداف پشت پرده ای وجود دارد که آمریکا امنیت خود 

در منطقه غرب آسیا را فدای آن کرده است؟
در پاسخ به پرسش مطرح شده، باید عوامل گوناگونی را مد نظر 

قرار داد که در اینجا به اختصار به چند مورد از آن اشاره می شود:
۱ـ با در نظر گرفتن وضعیت منطقه غرب آســیا و موقعیتی که 
جمهوری اسالمی ایران به واسطه سپاه به دست آورده، بدیهی است که 
اقدام کاخ سفید کاماًل جنبه تبلیغاتی دارد. موفقیتی که ارتش آمریکا 
علیه محور مقاومت در میدان عمل نتوانست به دست بیاورد، کاخ سفید 
در تالش است آن را از طریق اقدام کاغذی به دست بیاورد. از آنجایی 
که سپاه فرماندهی محور مقاومت را در اختیار دارد، بدون شک مورد 
نفرت آمریکا قرار می گیرد. بنابراین: الف ـ قرار گرفتن ســپاه در گروه 
تروریستی از جانب آمریکا، مسیر دوشیدن دالرهای برخی از کشورهای 
حاشیه خلیج فارس را همچنان هموار خواهد کرد و کارخانه های تولید 

اسلحه در آمریکا با توان باال به کار خود ادامه خواهند داد. ب ـ راضی 
نگه داشتن صهیونیسم و تقدیم هدیه انتخاباتی به نتانیاهو برای پیروزی 
در کسب اکثریت کرسی های پارلمان رژیم صهیونیستی هدف دیگر 
آمریکا از نشانه رفتن سپاه است. از این رو نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی و آیپک جزء اولین و خشنودترین رژیم یا گروهی خواهند 

بود که از این اقدام ترامپ حمایت کردند. 
۲ـ به نظر می رســد هدف دوم آمریــکا، ایجاد محدودیت های 
مالی برای ســپاه باشــد. در این راستا، باید گفت اوالً سپاه هیچ گونه 
حساب بانکی در بیرون از کشور ندارد که ایاالت متحده بتواند سپاه 
را جداگانه تحریم کند. ثانیاً ســپاه از چندین سال قبل مورد تحریم 
کاخ سفید بوده است؛ از این رو ایجاد محدودیت برای سپاه از طریق 
قــرار دادن تراکنش های مالی این نهاد انقالبی از همان ابتدا محکوم 

به شکست است. 
3ـ از آنجایی که کاخ سفید نتوانست در قضیه برجام دودستگی 
در داخل کشــور ایجاد کند، این بار با تروریســت نامیدن سپاه، به 
دنبال ایجاد دودستگی در داخل کشور است که سخنان رئیس جمهور 
کشورمان، اقدام انقالبی شورای عالی امنیت ملی، پوشیدن لباس سبز 
از سوی تمامی نمایندگان مجلس در حمایت از سپاه و هشتگ »من 
یک ســپاهی ام« در فضای مجازی، اتحاد بی سابقه ای در حمایت از 

 سپاه در کشور به وجود آورد که این اتفاق از تصور آمریکایی ها کاماًل 
به دور بود.  

4ـ از آنجایی که ترامپ نتوانســته اســت اهداف خود را پس از 
خروج از برجام در قبال کشــورمان عملیاتی کند، مورد انتقاد شدید 
هم حزبی های خود و حزب دموکرات شــده اســت. بنابراین، با توجه 
به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اقدام علیه سپاه جنبه 
مصرفی در داخل ایاالت متحده آمریکا نیز دارد. تصور جان بولتون و 
دیگر مشاوران ترامپ این است که اگر بتوانند با اقدامات این چنینی 
انقالب اسالمی را از بین ببرند یا حداقل بتوانند امتیازاتی را از طریق 
مذاکره از کشــورمان بگیرند، الزم است مسئوالن کاخ سفید بدانند 
نظام اسالمی برای همیشه مسیر مذاکره با آمریکا را بسته است و برای 

دنیای پسا ابر قدرتی آمریکا در حال برنامه ریزی است. 
حال باید این پرســش را از خود آمریکایی ها پرســید که آیا به 
خطر انداختن جان سربازان خود به دلیل اهداف تقریباً تو خالی برای 

منافع آمریکایی می ارزد؟
برآوردها این است که از این پس، هزینه حضور آمریکا در غرب 
آسیا ده ها برابر بیشتر از هزینه 7 تریلیون دالری خواهد بود و دیگر 
رئیس جمهور این کشور حتی با چراخ خاموش و چراغ قوه توان حضور 

در منطقه را نیز نخواهد داشت.

تکرار حماقت ها
 پایگاه خبــری ـ تحلیلی »تروث دیگ«: امنیتــی که نیروهای 
آمریکایی از آن بهره می برند، اساســاً از ســوی دوستان سپاه پاسداران 
تأمین شده است. دولت ترامپ ]با تحریم این سازمان[ دارد یک ضربدر 

قرمز بزرگ روی ُگرده همین نیروها می ِکشد.
  روزنامه »تایمز اسرائیل«: چنین اقدامی اوالً نخواهد توانست تأثیری 
فراتر از تحریم های کنونی داشته باشد؛ ثانیاً پیامدهای تحریم سپاه، چه 
درگیری های کوچک در سراســر خاورمیانه میان نیروهای آمریکایی و 
نیروهای تحت حمایت ایران باشــد و چه آغاز »مادر همه جنگ ها«، در 

نهایت به ضرر خود آمریکا تمام خواهد شد.
  نشریه »تایم«: این اقدام آمریکا می تواند تأثیرات محدودی )برای ایران( 
داشته باشد؛ اما تروریستی اعالم کردن سپاه ممکن است به  طور قابل توجهی 
فعالیت نظامی و دیپلماتیک آمریکا را به ویژه در عراق پیچیده کند؛ جایی 
که نیروهای شیعی عراقی و احزاب سیاسی آن روابط نزدیکی با سپاه دارند.

  »ریچارد نفیو«، مقام سابق وزارت خارجه آمریکا: بسیار خوب! 
طرفداران این اقدام می توانند آن را جشن بگیرند؛ ولی این تأثیر معناداری 
بر اضافه شدن فشارها ]علیه ایران[ نخواهد داشت؛ اما مخاطرات را به طرز 
قابل توجهی افزایش می دهد. برخالف ادعاها، این کار ]بشار[ اسد را مجاب 
نخواهد کرد که به آنها )ایرانی ها( بگوید به خانه های شان برگردند. به نظرم 

ما سرانجام کاری کرده ایم که سعودی ها، اماراتی ها و اسرائیلی ها خطر سپاه 
را جدی بگیرند. خب خوب است؛ حداقل اآلن می توانیم بگوییم ما کاری 
انجام داده ایم که أوباما، بوش، کلینتون، بوش پدر و ریگان انجام نداده اند.
 روزنامه »نیویورک تایمز«: این طرح هنگام ارائه با مخالفت مقامات 
پنتاگون و »ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا« )سیا( رو به رو شده است. 
ارزیابی پنتاگون و سیا این است که چنین اقدامی نظامیان ایاالت متحده و 
مأموران اطالعاتی آن را در معرض خطر اقدامات متقابل از سوی دولت های 
خارجی قرار می دهد. کارشناسان مسائل حقوقی می گویند در صورتی که 
طرفین کنوانســیون های ژنو در بدعتی جدید نیروهای مسلح یکدیگر را 
»سازمان تروریستی« بنامند و این رویه رواج پیدا کند، اعضای نیروهای 
مسلح آمریکا نیز، در صورت دستگیری در یک کشور ثالث، ممکن است 

متقاباًل »تروریست« تلقی شده و محاکمه شوند.
  »وندی شرمن« مذاکره کننده ارشد تیم هسته  ای سابق آمریکا: 
دولت باراک أوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا هم به گزینه گنجاندن نام 
سپاه در فهرست تروریسم فکر کرد؛ اما به این نتیجه رسید که این اقدام 
با توجه به مخاطراتی که برای آمریکایی ها دارد، خطرناک است؛ چراکه 
با تروریستی اعالم کردن یک نهاد نظامی خارجی، نظامیان خود را به   ویژه 

در کشور همسایه ایران، یعنی عراق به مخاطره می انداختیم.

  روزنامه »وال استریت ژورنال«: پیدا کردن نشانه ای از سودمند بودن 
این اقدام برای منافع آمریکا دشوار است و با این تصمیم نیروهای آمریکایی در 
غرب آسیا دیگر آرامش امروز را نخواهند داشت؛ چرا که ایران بالفاصله نیروهای 
آمریکا در منطقه را تروریست اعالم کرده و متعاقب آن بشار اسد رئیس جمهور 
سوریه، حسن نصراهلل رهبر حزب اهلل و گروه های بی شمار شبه نظامی طرفدار 
ایران در عراق نیز احتماالً در همبستگی با ایران چنین خواهند کرد که در 
این صورت ممکن اســت درگیری های خشونت بار میان نیروهای نیابتی ای 

که ایران در سراسر خاورمیانه پخش کرده با نیروهای آمریکایی رخ بدهد.
  خبرگزاری رویترز:  این تصمیم احتماالً به معنای تالش دونالد ترامپ 
برای پیدا کردن ]بهانه و[ پایه ای برای درگیری است که این افزایش تنش 

نیرو های آمریکا در منطقه را به خطر می اندازد.
   روزنامه »جروزالم پست«: سردار جعفری درباره پاسخ کوبنده ایران 
به اقدام آمریکا در تحریم ســپاه پاسداران پیشتر وعده داده بود که اگر 
آمریکایی ها به چنین حماقتی دست بزنند و امنیت ملی ما را به مخاطره 
بیندازند، مطابق سیاست های نظام جمهوری اسالمی ایران اقدامات مقابله 
به مثل را عملیاتی کرده و در دســتور کار قرار خواهیم داد، که اکنون با 
عملیاتی شدن این موضوع با تصمیم شورای امنیت ملی ایران نیرو های 

آمریکایی در غرب آسیا دیگر آرامش امروز را نخواهند داشت.

آن سوی مرزها

خواب کوشنر )زمانی که هنوز داماد ترامپ نشده بود( می خوابیدم. جالب 
اســت که در توئیتی که نتانیاهو به تازگی هم به صورت انگلیســی و هم 
عبری منتشر کرده، میان این دو متن تفاوت جزئی وجود داشت. در متن 
انگلیســی آورده بود، از آقای ترامپ به علت قرار دادن ســپاه در فهرست 
گروه های تروریستی تشکر می کند، اما در متن عبری افزون بر متن باال، 
جمله »ترامپ پیشنهاد من را اجرا کرده بود« نیز اضافه شده که این بند 
نشان دهنده هدف و استفاده تبلیغاتی نتانیاهو از اقدام ترامپ در انتخابات 
بود که موفق هم شد. این برای جامعه اسرائیل مهم بود که مورد حمایت 
آمریکا باشــد؛ بنابراین نتانیاهو با این جمله القا کرد که من این قدرت را 

دارم که رئیس جمهور آمریکا را به سمتی که می خواهم سوق دهم.

* به نظر شما انتخابات آمریکا هم در این موضوع تأثیر داشت؟ 
اطرافیان ترامپ و به ویژه افرادی مانند پمپئو و بولتون عالقه شدیدی 
دارنــد تا پیش از پایان دوره اول ترامپ، به زعم خود جمهوری اســالمی را 
ساقط کنند؛ در واقع این هدف یکی از پروژه های اصلی آنها به حساب می آید؛ 
از ایــن رو تا انتخابات نوامبــر ۲0۲0 آمریکا، آنها ۱8 ماه فاصله دارند و این 
یک ســال و نیم فرصتی است که می خواهند به اقدام جدی تری علیه ایران 
دست بزنند. در حال حاضر، این ذهنیت در آمریکا ایجاد شده که آنها افزون 
بر عملیات روانی و تبلیغاتی، باید روی پاشــنه آشیل ایران ـ که به زعم آنها 
مسائل اقتصادی ایران است ـ فشارها را تشدید کنند البته در صورت لزوم از 
فشار نظامی هم می توانند کمک بگیرند. در واقع، منطق هیئت حاکمه آمریکا 
این است که ما باید فشار را به صورت گسترده انجام بدهیم که در روزهای 
گذشته پمپئو به آن اشاره ای داشت و گفت: »پویش فشار حداکثری« که از 
این طریق یا در ایران براندازی صورت گیرد یا ساختار نظام ضعیف شود که 
در این صورت امتیاز خواهد داد و این به درد انتخابات آینده خواهد خورد. به 
تازگی ترامپ نیز مطرح کرده بود، زمان ما با زمان اوباما متفاوت است؛ یعنی 

زمان اوباما ســؤال این بود که ایران چه زمانی کل خاورمیانه را می گیرد؛ اما 
اآلن سؤال این است که جمهوری اسالمی در منطقه می ماند یا خارج می شود؟

* همان طور که مستحضرید در پاسخ قاطع ایران به اقدام آمریکا، 
شورای عالی امنیت ملی به پیشنهاد وزیر امور خارجه، کشور آمریکا 
را حامی تروریســم و سنتکام را گروه تروریستی اعالم کرد، برخی 
تحلیلگران و جریان های سیاســی نگران افزایش تنش بین ایران و 
آمریکا هستند و حتی برای مقابله با وقوع جنگ از سازش صحبت 

می کند؛ به نظر شما این روند به جنگ منجر می شود؟
سه دلیل اصلی وجود دارد که نشان می دهد هم در سال ۲0۱۹ و هم 

در سال۲0۲0  درگیری نظامی بین ایران و آمریکا وجود نخواهد داشت:
۱ـ توانمندی باالی نظامی ایران؛ آمریکایی ها می دانند اگر به ایران حمله 
کنند، پاسخی که از ایران خواهند گرفت، هزینه باالیی خواهد داشت و کشته 
و مجــروح زیادی خواهنــد داد، لذا حمله نمی کنند. وقتی صحبت از حمله 
می شود، منظور حمله گسترده نیست، بلکه حمله محدود و کوتاه مدت است؛ 
زیرا کســی اساسا به حمله گسترده با ایران فکر نمی کند و باور به موفقیت 
ندارد؛ زیرا آمریکایی ها به عراق و افغانســتان حمله گسترده کردند و جواب 
خود را گرفتند؛ از این رو اگر آمریکایی ها به حمله ای دســت بزنند، محدود 
خواهد بود که در سناریوی حمله محدود نیز آمریکایی ها می دانند توانمندی 

نظامی ایران باالست و هزینه را برای آمریکا افزایش خواهد داد.
۲ـ وضعیــت افکار عمومی آمریکا؛ در حال حاضر، افکار عمومی داخِل 
آمریکا از جنگ های خاورمیانه خسته شده و ظرفیت حمایت از جنگ جدیدی 
را ندارد. از سویی، در تاریخ آمریکا و در همه جنگ های آمریکا، از زمان جنگ 
جهانی دوم تاکنون مشــخص شده اســت، هیچ وقت آمریکایی ها وارد هیچ 
جنگی نشده اند، مگر اینکه افکار عمومی داخِل آمریکا با آنها هماهنگ بوده 

است که اآلن این گونه نیست. 

3ـ ترامپ اهل جنگ نیســت؛ در این دوران به خوبی نشان داده شده 
است، شخص ترامپ اهل ایجاد جنگ نیست و نقدی هم که در ایام تبلیغات 
انتخاباتی به خانم کلینتون داشت، این بود که او از جنگ عراق حمایت کرده 
اســت؛ در واقع، ترامپ فردی تاجرمسلک است که به دنبال سود اقتصادی 
بیشتر است و چون جنگ سبب می شود اقتصاد آمریکا با مشکل مواجه شود، 
به دنبال جنگ نخواهد بود. ضمن اینکه فوبیا و جنگ هراســی با هزینه کم، 
درآمد بیشتری برای آمریکایی ها دارد. فاکتورهای ترامپ برای اعراب مرتجع 

منطقه شاهد این مدعاست. 

* البته به وجود نیامدن جنگ میان ایران و آمریکا هم منتقدانی 
دارد...

بله آنها دالیلی هم اقامه می کنند که باید مورد توجه قرار گیرد و این 
فرضیه در محیط های کارشناســی و به ویژه در محیط های راهبردی نظامی 
که مســئولیت دفاع از کشور را برعهده دارند، طرح و بررسی شود؛ هر چند 
احتمال خیلی ضعیفی داشته باشد و در نهایت باید آمادگی در مردم به ویژه 
در نیروهای مسلح حفظ شود. این البته مطلبی است که همیشه باید در نظر 
گرفت؛ اما در اینجا سخن از وزن دهی و دلیل آوردن متقن برای این بود که 
کدام یک از دو گزینه »تنش بیشتر« یا »عدم جنگ« احتمال وقوع دارند که 
با شــناخت از توانمندی های خودی و روحیه مادی و ترسی که آمریکایی ها 

دارند، جنگ در وضعیت کنونی امکان وقوع ندارد.

* چه اتفاقی برای ســپاه خواهد افتاد و در حوزه تحریمی چه 
اقداماتی باید انجام دهد؟

با توجه به ســوابق تحریمی سپاه که سازمان ســپاه و افراد آن از بدو 
انقالب در فهرست های متعدد و رنگارنگ تحریم آمریکا و اروپا بوده اند، دیگر 
تحریم بیش از این برای ســپاه وجود ندارد؛ زیرا در قانون کاتســا تا آنجایی 
که آمریکایی ها توانســته اند سپاه را تحریم کرده اند. در واقع، تا به امروز هر 
اتفاقی که قرار بود برای ســپاه به وجود آید، رخ داده و قرار نیست بیشتر از 
این، اتفاقات دیگری برای ســپاه بیفتد. حتی آمریکایی ها قانون »کاتسا« را 
نتوانستند به طور کامل اجرا کنند؛ یعنی در حوزه قانون نویسی همه مراحل 
را انجام داده اند و مسئله ای برای تحریم بیشتر وجود ندارد؛ اما اگر در حوزه 
اجرا اقدامات جدیدی انجام دهند و پیگیری های مســتمری داشته باشند، 
خواهند توانســت اقدامات دیگری را علیه ســپاه انجام دهند که با توجه به 
مواضع اخیر برخی از مســئوالن آمریکایی که گفته اند گذاشتن نام سپاه در 
فهرســت تروریستی به منزله برخورد و آغاز جنگ با ایران نیست، که نوعی 

عقب نشینی به شمار می آید، چنین عزم و توانی در آنها مشاهده نمی شود.

* اقدامات و راهکارهای ایــران برای مقابله با تصمیم آمریکا 
چیست و چگونه باید باشد؟

اینکه ایــران در مقابل اقدامات آمریکا باید چــه اقداماتی انجام دهد، 

یکســری سؤاالت ملموسی است که باید به آن پاسخ داده شود؛ برای نمونه 
امنیت خلیج فارس برعهده سپاه است و کشتی هایی که رفت وآمد می کنند، 
با ســپاه در ارتباط هستند. در این زمینه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چون در 
گذشته طرف آمریکایی به طرف ایرانی پیام می داد و طرف ایرانی نیز اخطار 
می داد؛ حال این ســؤال مطرح می شود که آیا این روش در آینده ادامه پیدا 
خواهد کرد یا خیر؟ با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی »سنتکام« و 
نیروهای مرتبط با آن را نیروهای تروریستی معرفی کرده  است، آیا باید با این 
گروه های تروریستی به سبک گذشته عمل بکنند یا خیر؟ یکسری بحث های 
غیر میدانی و سیاسی نیز وجود دارد که متوجه کارهایی می شود که دولت 
در پنج، شش سال گذشته انجام داده است. به هر حال، نظر دولت این بوده 
که باید ایران با آمریکا کاهش تنش داشــته باشد. در حال حاضر نیز آمریکا 
تقریباً یک سال است که از برجام خارج شده و این تصور هنوز در الیه هایی 
وجود دارد که مسیر گذشته درست بوده و به نوعی عالقه مند هستند مسیر 

گذشته را ادامه بدهند. 

* در وضعیــت کنونی که با اقدام وقیحانه آمریکا و فعال بودن 
تحریم هــای قبل و بعد برجام مواجهیم و اروپایی ها نیز تعجیلی در 
ساماندهی به کانال مالی برای لغو یا حداقل کاهش آالم و فشارهای 
تحریم ها علیه ملت ایران ندارند، آیا سیاســت کاهش تنش نتیجه 

می دهد؟ 
به نظر می رسد نگاه آنها این است که چه کاری انجام دهند و چه انجام 
ندهند، ایران در برجام می ماند. به قول ویلیام برنز، دولت ترامپ احساس کرده 
است می تواند از ایران در این شرایط امتیاز بگیرد؛ در حالی که دولت باید به 
درستی رفتار کند و پیام معتبر و باورپذیری را که دنیا هم آن را می پذیرد، 
برای آنها بفرستد که طرف مقابل این گونه احساس نکند که می تواند از ایران 
امتیاز بگیرد. این پیام در صورتی معتبر خواهد بود که از ســوی همان افراد 
معتقد به سیاست کاهش تنش با آمریکا صورت گیرد. شبیه این مسئله در 
روســیه نیز اتفاق افتاد و والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که در حال 
حاضر در مقابل آمریکا ایســتاده، در گذشته از نیروهای غربگرای روسیه به 
شمار می آمد؛ اما به قدری آمریکایی ها با روسیه بدرفتاری کردند که پوتین و 
بسیاری از جوانان غربگرای روسیه به مخالفان سرسخت آمریکا تبدیل شدند. 

* و سؤال آخر خیلی خالصه بفرمایید چه باید کرد؟
تا زمانی که این برآورد اشتباه در طرف مقابل وجود داشته باشد که ایران 
کار خاصی نخواهد کرد و در داخل برخی مسئوالن چشم انتظار سال ۲0۲0 
و احتمال رأی آوری مجدد دموکرات ها برای بازگشت به قدرت باشند، هر روز 
فشارها و تحریم های جدیدی علیه ایران صورت خواهد گرفت؛ چون هزینه ای 
برای آمریکا ندارد؛ بنابراین باید محیط های کارشناسی ایران، مسئوالن و دولت 
برای اقدامات آمریکا هزینه تعریف کنند و آن را با پیام معتبر و مقتدرانه به 

این کشور ارسال کنند. 

 سامان فکری- رضا زین العابدین / دوشنبه هفته گذشته، دولت آمریکا سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در فهرست گروه ها و سازمان های تروریستی خود قرار 
داد. این در حالی است که تا پیش از این آمریکا سپاه را به عنوان گروه حامی تروریست می شناخت، نه یک گروه تروریستی. همچنین این اولین بار است که آمریکا نهاد 
نظامی رسمی یک کشور را در فهرست تروریستی خود قرار می دهد؛ به همین دلیل برای بسیاری از افراد و مخاطبان ابهامات و سؤاالتی در زمینه چیستی و چرایی این 
اقدام غیر منتظره و همچنین پیامدهای سیاسی، حقوقی و بین المللی آن ایجاد شده است که برای بررسی این موضوع با دکتر فواد ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران که اتفاقاً سال های مدیدی را در آمریکا زندگی کرده و به تحصیل دانش و کار مطالعاتی مشغول بوده و از نزدیک با سبک زندگی و نحوه سیاست ورزی آمریکایی ها 

آشناست، مصاحبه کرده ایم که ماحصل آن را از نظر می گذرانید. 

 در همان بدو تأســیس ســپاه گروه تروریستی منافقین با علم به اینکه پاسداران و بسیجیان یکی از عوامل 
قدرت نظام اسالمی هستند، پروژه ترورهای کور خود علیه پاسداران و بسیجیان انقالب اسالمی را کلید زد و 

هزاران نفر از آنان را به شهادت رساند.
 چند روز پس از فاجعه تاســوکی در ســال ۱385 گروهک تروریستی موسوم به جنداهلل)جندالشیطان( با 
انفجار یک خودروی حامل بمب در مســیر اتوبوس نیروهای ســپاه پاسداران در بلوار ثاراهلل زاهدان، ۱3 نفر از 
پاســداران انقالب اسالمی را شــهید یا جانباز کرد. این گروهک تروریستی که از اقدامات مؤثر سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در خنثی کردن اقدامات تروریســتی اش به شدت محدود شده بود، چندین ماه بعد و در سال 
۱386 بار دیگر در اقدامی وحشیانه ۱۱ پاسدار انقالب اسالمی را در ارتفاعات روستای دومک در منطقه کورین 

در 80 کیلومتری زاهدان به شهادت رساند.
 در سال ۱388 گروهک تروریستی موسوم به جنداهلل)جندالشیطان( به سرکردگی عبدالمالک ریگی، که با 
حمایت ایاالت متحده و دیکتاتورهای مرتجع منطقه فعال شده بود، با بمب گذاری در همایش »وحدت میان 
عشــایر شیعی و سنی« که با همت سپاه پاسداران انقالب اسالمی شکل گرفته بود، سردار نورعلی شوشتری، 
جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و همچنین تعدادی دیگر از سبزپوشان انقالب اسالمی، از جمله 

فرمانده سپاه ایرانشهر، فرمانده سپاه سرباز، و فرمانده تیپ امیرالمؤمنین را به شهادت رساند.
  گروه تروریســتی االحوازی که مانند همه گروه های تروریســتی که علیه کشورمان دست به اقدام زدند، 
مورد حمایت آمریکا، عربســتان و صهیونیست ها قرار دارد، در یک عملیات تروریستی به مراسم رژه نیروهای 
مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در سال ۱3۹7 در اهواز حمله کرد و پاسداران و دیگر نیروهای مسلح را 

به شهادت رساند.
  گروهک تروریستی پژاک در سال ۱3۹7 با حمله به پاسگاه مرکزی قرارگاه حمزه سیدالشهداء)ع( نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در روستای »دری« واقع در مریوان ۱0 نفر از پاسداران انقالب اسالمی 

را به شهادت رساند.
 یک بار دیگر در سال ۱3۹7 پاسداران انقالب اسالمی هدف حمله تروریستی قرار گرفتند و این بار گروهک 
تروریســتی موسوم به جیش العدل که مورد حمایت عربســتان سعودی و دولت آمریکا قرار دارد، در عملیاتی 
انتحاری به اتوبوس کارکنان سپاه در جاده خاش ـ زاهدان سیستان و بلوچستان حمله کرد و ۲7 پاسدار را به 

شهادت رساند.

قربانی تروریسم

منافقین: در دهه 60، سپاه پاسداران با تشکیل ارتش ۲0 میلیونی و سازمان اطالعات 36 میلیونی، به 
منزله نهادی کاماًل انقالبی و مردمی و با مجاهدت ها، رشادت ها و شهادت ها توانست بساط و ساختار و سازمان 

تروریسم را در داخل کشور جمع کند و امنیت و ثباتی پایدار را برای ملت ایران به ارمغان بیاورد.
کومله و پژاک در شمال غرب: نیروهای تروریستی مانند گروهک تروریستی کومله در سال های ابتدای 
انقالب و گروهک تروریســتی پژاک در ســال های اخیر در شمال غرب کشور، که از سوی دشمنان ملت ایران 
حمایت های مالی و تسلیحاتی می شدند و می شوند، یکی دیگر از عرصه های تقابل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با تروریسم است. سپاه پاسداران انقالب اسالمی با طراحی های دقیق و حمله موشکی به پایگاه های تروریست ها 

امنیت را برای مرزنشینان عزیز  به ارمغان آورده است.
جنداهلل، جیش العدل در جنوب شرق: دشمنان ملت ایران همواره در صدد بودند تا از مناطق جنوب 
شــرقی ایران و مرزهای مشترک میان ایران و پاکستان به خاطر تفاوت های قومی، مذهبی و همچنین ضعف 
دولت پاکستان در کنترل مناطق مرزی سوءاستفاده کنند و برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی ایران گروهک 
تروریستی مانند جنداهلل، جیش العدل، االحوازی و... را شکل دهند و متأسفانه فجایعی مانند تاسوکی، حمله 
به رژه نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدس و... را رقم زدند؛ اما با هوشیاری و سازماندهی  نیروهای امنیتی و 
نظامی ایران اسالمی با پیشتازی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، همواره عمر گروهک های تروریستی در منطقه 

کوتاه بوده است و سرکردگان آنها را حتی اگر روی هوا باشند دستگیر می کنند.
القاعده در افغانستان: در حالی که آمریکایی ها به بهانه تروریست به آمریکا لشکر کشیدند و این کشور 
را اشغال کردند، سپاه پاسداران انقالب اسالمی با حضور مؤثر در کنار مردم افغانستان نقش بسزایی در مبارزه 
با گروه های تروریستی داشت؛ به گونه ای که مراکز امنیتی غرب و ایاالت متحده بارها در گزارش های  خود به 

نقش مؤثر ایران در کنترل تروریسم در افغانستان اذعان کردند. 
داعش و النصره در ســوریه: همزمان با بیداری اسالمی و برای انحراف انقالب های ضد امپریالیستی 
و استبدادی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، غرب که نگران تغییر موازنه قدرت در منطقه به نفع محور 

مقاومت و ضد آمریکا بود، همراه با دیکتاتورهای منطقه که به شدت پس از سرنگونی حسنی مبارک در مصر 
و... به وحشــت افتاده بودند، با طراحی فتنه ای در سوریه و گسیل کردن تروریست های تکفیری  به این کشور 
پروژه خود را برای تغییر شــرایط به نفع خود کلید زد. در همان زمان دولت قانونی ســوریه به طور رسمی از 
ایران برای مقابله با این طرح آمریکایی، صهیونیســتی و ســعودی درخواست کمک کرد و سپاه پاسداران وارد 
میدان مقابله با تروریســت ها شد. اکنون شاهدیم تروریست هایی که تا چند کیلومتری کاخ ریاست جمهوری  

پیشروی کرده بودند، فروپاشیده اند. 
داعش در عراق: تابســتان ســال ۱3۹3 )۲0۱4 م( و آغاز فعالیت های داعش در خاک عراق، نیروهای 
خبره سپاه پاسداران انقالب اسالمی با درخواست دولت عراق در این کشور حضور یافتند و به ارتش و نیروهای 
مردمی عراق در مبارزه با تروریسم کمک کردند؛ حضوری که در همان ابتدا چنان مؤثر بود که به گزارش روزنامه 
وال استریت ژورنال، فقط چند ماه بعد و در ۱5 آبان ۱3۹3، اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا در نامه ای که متحدان 
منطقه ای آمریکا از جمله اســرائیل )رژیم صهیونیستی( و عربستان از آن بی خبر بودند، خطاب به رهبر ایران 
ضمن اذعان به نقش مهم ایران در مقابله با داعش خواستار همکاری ایران با آمریکا در این زمینه شد! مقامات 
عراقی نیز بارها بر نقش ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران تأکید کردند و تنها در یک مورد حیدر العبادی 
گفت: »اگر حمایت های ایران از عراق د ر راه مبارزه با تروریسم نبود ، وضعیت و شرایط به گونه ای دیگر می شد.«
داعش در کردستان عراق: مســعود بارزانی رئیس وقت اقلیم کردستان عراق، در مصاحبه با روزنامه 
پرتیراژ »زمان« چاپ ترکیه، ماجرا را اینگونه توضیح می دهد: »اربیل به دســت تروریست های داعش در حال 
سقوط بود و بیم آن می رفت که شهر عن قریب اشغال شود. در آن زمان من با مقامات آمریکا، انگلیس، فرانسه 
و حتی عربســتان تماس گرفتم که همه آنها پاســخ دادند هیچ کمکی نخواهند کرد. آن موقع بود که فوراً با 
مقامات ایرانی تماس گرفتم و اوضاع را برای حاج قاســم شــرح دادم. او به من گفت من فردا صبح، بعد از نماز 
صبح اربیل هســتم و فردا صبح حاج قاســم در فرودگاه اربیل بود. سلیمانی با 50 نفر از نیروهای مخصوصش 
آمده بود و آنها ســریعاً به محل درگیری رفتند و نیروهای پیشــمرگه را سازماندهی دوباره کردند و در عرض 

چند ساعت ورق به نفع ما برگشت.«

 حمیدرضا حیدری/ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با انتشار بیانیه ای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
را در فهرســت گروه های تروریســتی قرار داد. اقدامی غیر قانونی که نوعی بدعت در جهان به شمار می رود که 
رئیس جمهور یک کشــور نیروی نظامی رسمی کشور دیگری را گروه تروریستی قلمداد کند. این اقدام ترامپ 

در شبکه های اجتماعی واکنش های فراوانی را در پی داشت.
کاربران در توئیتر و دیگر شــبکه های اجتماعی هشتِگ »من هم سپاهی ام« را به راه انداختند. همچنین 
بسیاری تصویر پروفایل شان را به لباس سپاه یا تصویری از فرماندهان سپاه مزین کردند. اظهار نظرهای بسیاری 

هم به این اقدام ترامپ صورت گرفت که برخی از آنها را در اینجا می خوانیم.
یکی از کاربران با زبان طنز نوشت: »شما تا حاال تو دنیا تروریست های ویرانگری رو دیدید که آبادکننده 
باشن!؟ اآلن تروریستا دارن خانه های سیل زده  ایران رو آباد می کنن و به وقتش هم آمریکا و اسرائیل رو ویران...«

ابوالقاسم طالبی، نویسنده و کارگردان انقالبی هم در صفحه توئیتر خود نوشت: »من هم سپاهی ام، لباس 
دامادیم سر سفره عقد، لباس سپاه بود. اون عده قلیلی که از این پس با کالم زیبا یا فیلم، موسیقی، شبکه مجازی 

و... آمریکا را بزک کنند قانوناً تروریستند؛ یعنی داعشی اند، منافقند، قصاب کودکان و زنان بی دفاع هستند.«
یکی از اتفاقات جالب در فضای مجازی نظرسنجی صفحه »من  و تو خبر« بود که از کاربرانش سؤال کرده 
بود »آیا شما با تصمیم دولت آمریکا مبنی بر تروریست شناخته شدن سپاه پاسداران موافقید؟« در پاسخ 8۹ 
درصد از کســانی که در این نظرســنجی شرکت کرده اند ـ که تعدادشان کمی بیش از 85 هزار نفر بوده است ـ 
با این تصمیم آمریکا مخالفت کردند. یکی از کاربران درباره این نظرسنجی نوشت: »من و تو خبر بعد از چند 

سال کار کثیف خبری علیه سپاه اینجوری تودهنی نخورده بود کیف کردم.«
علی علیزاده، تحلیلگر سابق بی بی سی هم در صفحه توئیتر خود نوشت: »حاال که آمریکا سپاه پاسداران را 
به فهرست گروه های تروریستی اضافه کرده، من علی علیزاده، مقیم لندن و شهروند دو تابعیتی ایران و بریتانیا 

با صدای بلند و با صراحت می گویم از این لحظه من سپاهی  ام.«

کاربر دیگری هم جمله ای کوتاه نوشــت که البته بسیار جالب و قابل توجه بود و در درونش می توان نوع 
سیاست های دولت آمریکا نسبت به امور گوناگون در جهان را دید: »به سپاه می گن گروه تروریستی؛ به دار و 

دسته مریم رجوی می گن آزادی بخش!!!«
یک نکته جالب دیگر آن اســت که این اقدام ترامپ در برهه ای صورت گرفت که تعدادی از شــهرها و 
روســتاهای کشورمان درگیر ســیل و خرابی های پس از آن شده است و پاســداران از همان ساعات اولیه در 
محل های آســیب دیده حضور پیدا کرده و دوشادوش مردم ســیل زده کار می کنند. این اتفاق هم سبب شده 
است کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویر پاسدارانی که در گل و الی در حال کمک به مردم هستند، 
به ترامپ یادآوری کنند کسانی را در فهرست تروریست ها جای داده است که از هیچ کوششی برای کمک به 

مردم شان فروگذار نمی کنند.
یک کاربر توئیتر هم نوشت: »امروز توئیتر یکصدا فریاد برآورد: »من هم سپاهی ام« این یکرنگی و یکدلی 

حاصل کینه توزی آمریکاست.«
بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی هم معتقدند، ترامپ با این کارش نه تنها نمی تواند ضربه ای به ملت 
ایران و سپاه بزند؛ بلکه تمام مردم ایران را با هر سلیقه و اختالف نظری در مسائل گوناگون سیاسی با یکدیگر 
متحد کرد: »دولت جنگ طلب آمریکا با قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه های تروریستی، مردم ایران را ـ فارغ 
از ســلیقه ها و دیدگاه های سیاسی شان ـ در یک دو راهی مشخص گذاشت؛ حمایت تمام قد از نیروهای نظامی 

کشورشان یا دست گذاشتن در دست دشمن خارجی. خط کشی  بسیار واضح است.«
کاربر دیگری هم نوشــت: »زرنــگ اوبامای باهوش و مودب بود که با تفرقه افکنی و نشــون دادن هویج 
اهدافشو پیش می برد و با پنبه سر می برید! احمق درجه یک و بی همتا هم ترامپه که نمی دونست وقتی چماق 
بگیره دستش بدتر مردم ایران متحد می شن، ترامپ مرسی که هستی. از زمان جنگ احمقی مثل صدام علیه 

کشورمون به این ور اتحاد اینجوری ندیده بودیم که از برکت وجود احمقی مثل تو دیدیم.«

طوفان هشتگ ها 

در آمریکا دو فهرســت مجزا برای گنجاندن نام گروه های تروریستی وجود دارد که یکی از این 
فهرســت ها متعلق به وزارت خزانه داری و دیگری متعلق به وزارت خارجه آمریکا اســت. زمان تهیه 
فهرست گروه های تروریستی از سوی وزارت خارجه آمریکا به دهه 80 میالدی و زمان ریاست جمهوری 
ریگان بر می گردد که ذیل قانون مهاجرت از وزارت خارجه آمریکا درخواست شد تا فهرستی تهیه و 

گروه های تروریستی را در آن قرار دهد.
این اتفاق به دلیل پرسشی بود که در فرم درخواست روادید سفر به آمریکا وجود داشت. در این 
فرم، دو پرســش مهم مطرح شــده؛ نخست اینکه، آیا شما در گروه یا سازمان کمونیستی عضویت یا 
فعالیت داشته اید یا خیر؟ دوم اینکه، آیا عضو گروه دیگری بوده اید یا خیر؟ کارکرد این فرم در ابتدا 
این بوده که کارمند ســفارت آمریکا و مسئول صدور روادید بتواند با مشاهده پاسخ این پرسش، فرد 
مورد نظر را با فهرســت گروه های تروریســتی تطبیق دهد و اگر فرد درخواست دهنده در گذشته با 
یکی از گروه های داخل فهرســت همکاری داشــته، دیگر برای وی روادید صادر نشود و اگر در پاسخ 
به این پرسش، مطلبی ننوشته بود و بعداً معلوم شد این فرد عضو فالن گروه تروریستی بوده، روادید 

فرد را باطل کنند. 
البته این فهرست بیشتر جنبه سیاسی داشت و به صورت جدی این مسئله را پیگیری نمی کردند. 
برای نمونه، گروهک منافقین ســال ها در فهرست گروه های تروریســتی وزارت خارجه آمریکا قرار 
داشــت، اما همین وزارت خارجه ای که این گروه را در فهرســت گروه های تروریستی قرار داده بود، 
به اعضای منافقین روادید می داد و آنها در واشــنگتن همایش علیه جمهوری اســالمی ایران برگزار 
می کردند. بنابراین، از ابتدا مشخص بود به صورت جدی این مسئله را دنبال نمی کنند و آنجایی که 
خودشان تشخیص بدهند و به سود منافع کشورشان بود، نسبت به این مسئله از خود عکس العملی 

نشان نمی دادند. 
اما پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، دستور اجرایی جدیدی از رئیس جمهور بوش با عنوان»۱3۲۲4« 
صادر شد که وزارت خزانه داری آمریکا را مأمور تهیه فهرست دیگری از گروه های تروریستی می کرد؛ 
زیرا مسئوالن آمریکایی متوجه شدند که فهرست اول جنبه سیاسی داشته و به زعم آنها خیلی کارآمد 
و بازدارنده نیســت؛ از این رو درصدد برآمدند تا فهرســت دومی از گروه های تروریستی تهیه کنند و 
مسئولیت آن را بر عهده وزارت خزانه داری گذاشتند تا بتوانند از این طریق افراد و گروه هایی را که در 
این فهرست وجود دارند، شناسایی کرده و حساب بانکی آنها را مسدود و ارتباطات مالی آنها را قطع 
کنند؛ از این رو، با تهیه فهرست دوم سعی داشتند موضوع تروریسم را به صورت جدی دنبال کنند 
که پس از گذشــت ۱0 روز از حادثه ۱۱ سپتامبر، یعنی در ۲۱ سپتامبر این فهرست که در رابطه با 

مباحث تحریمی، فهرست ویژه و جدی تری بود، تصویب شد. 

دو فهرست آمریکایی

 سپاه 
و تروریسم

تحریم و تهدید و برچسب تروریسم به سپاه همزاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی است؛ چرا 
که سپاه قدرتمند است و عامل خنثی سازی توطئه ها و طراحی های آمریکا در عرصه های مختلف 
محسوب می شود. این عرصه ها شامل رویارویی نظامی در کودتاها، حضور مؤثر در جنگ تحمیلی در 
مرزهای جغرافیایی، مقابله با استحاله سازی سیاسی، تهاجم فرهنگی در مرزهای اعتقادی و عملیات 
 برون مرزی برای دفاع از تعدی به مسلمانان منطقه از سوی آمریکا و ایادی داخلی و منطقه ای آن 

می شود. 
این زخم بزرگ امروز ســر باز کرد و برخــالف رویه های حقوق بین الملل و در کمال حیرت 
جهانیان، سپاه در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار گرفت. در بررسی سوابق قرار دادن نام 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی مشاهده می شود سپاه پیش از این هم در برخی بیانیه های تحریمی 
آمریکا مانند کاتســا عماًل به مثابه گروه تروریستی تعریف و محدود شده است، حال پرسش این 
است که بین تعریف کاتسا و قرار گرفتن امروز نام سپاه از سوی آمریکا در فهرست تروریستی چه 

تفاوتی وجود دارد؟ 
در آگوست ۲0۱7 کل سپاه پاسداران در قانون موسوم به کاتسا ذیل گروه های حامی تروریست ها 
در وزارت خزانه داری قرار گرفت پیش از آن هم نیروی قدس در سال ۲007 ذیل این فهرست که 
به فهرســت دوم هم معروف اســت، قرار گرفته بود. در بررسی تمایز و تفاوت فهرست های مذکور 

اختالف نظراتی بین کارشناسان وجود دارد.
 برخی نیز در رابطه با تفاوت تحریم اخیر و تحریم سال ۲0۱7 کاتسا به اشتباه تحلیل می کنند 
که در سال ۲0۱7 )کاتسا( آمریکا فقط سپاه پاسداران را تحریم کرده بود و این تحریم شامل اعضای 
سپاه نمی شد؛ اما در تحریم اخیر، این کشور اعضای سپاه را هم تروریست نامیده است که شامل 

تحریم و سایر محدودیت ها می شوند.
 این موضوع کاماًل اشــتباه اســت؛ زیرا در ســال ۲0۱7 )قانون کاتســا( نیز اعضای سپاه در 
متن کاتســا در نظر گرفته شــده بودند و فقط سازمان سپاه شــامل تحریم ها نبود، بلکه نیروها 
را هم پوشــش می داد؛ بنابراین در تحریم اخیر از این حیث مســئله جدیدی اضافه نشــده است، 
اما در ســال ۲0۱7 ســپاه با این عنوان که از تروریســم حمایت می کند، ذیل فهرست گروه های 
 تروریســتی قرار داده شــده بود. در مــورد اخیر نیز به طور صریح گروه تروریســتی شــناخته

 می شود.
 البته تفاوت چندانی برای سپاه پاسداران انقالب اسالمی نداشت؛ یعنی تفاوتی میان حمایت 
از گروه های تروریستی یا اینکه سپاه کار تروریستی انجام داده وجود نداشت؛ زیرا در هر دو صورت 

در فهرست گروه های تروریستی قرار گرفته بود. 

دو مفهوم  از یک هدف

 سید فخرالدین موسوی/ گذاشتن نام سپاه در فهرست تروریست ها از سوی آمریکا به چند دلیل با تعجب و حیرت شنوندگان داخلی 
و خارجی این خبر مواجه شد؛

1ـ هیچ کشوری حق ندارد مطابق حقوق بین الملل نیروهای مسلح کشوری را مطابق حق حاکمیت سرزمینی آن تروریست تلقی کند. سپاه 
مولود انقالب و مطابق با حق حاکمیت ایران جزء نیروهای مسلح جمهوری اسالمی است؛

2ـ ســپاه نســبتی با ترور و تروریسم ندارد االّ اینکه از بدو تأسیس درگیر آن بوده،  گاهی قربانی تروریسم بوده و گاهی در مقام دفاع به 
کابوس تروریست ها تبدیل شده و تروریست ها را تا هر جا که توانسته تعقیب کرده است؛

3ـ آمریکایی اتهام ترور به ســپاه می زند که خود در زیرنقاب مقابله با تروریسم، سابقه ای سیاه از آمریت ترور،  عاملیت ترور و حمایت 
از تروریست ها دارد.

کابوس تروریست ها

 فواد ایزدی در گفت وگو با صبح صادق درباره نحوه برخورد ایران با اقدام اخیر کاخ سفید پیشنهاد کرد

ارسال پیام  معتبر و تعریف هزینه برای آمریکا



 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/ 
در شــماره های گذشــته به مــواردی 
مانند اعتقاد و احترام همگانی به شــخصیت 
جامع االطراف امام، افزایش اعتماد اجتماعی، 
تمهید زمینه های مشارکت اجتماعی مردم و 
انســجام اجتماعی در ذیل بحث الزامات ثابت 
قدم نگه داشــتن مــردم در حفاظت از نظام 
سیاســی اشاره شــد. در این مطلب پنجمین 
بخش از این الزامات را که گســترش و حفظ 
احســاس مســئولیت و تعهد اجتماعی مردم 
نسبت به سرنوشت اجتماعی خود است، بررسی 

خواهیم کرد.

تعهد و مسئولیت اجتماعی
منظور این اســت که مردم نســبت به 
همدیگر، سرنوشــت کشــور و نظام سیاسی 
احساس مسئولیت و تعهد کنند. این امر سبب 
مشارکت فعال آنها در پیشبرد اهداف متعالی 
جامعه می شــود که در سخت ترین شرایط از 
حمایت نظام سیاسی خودداری نمی کنند و با 
انگیزه کامــل از آن دفاع کرده و آن را وظیفه 
خود خواهند پنداشت. این تعهد و مسئولیت 
باید شامل همه افراد جامعه شود؛ زیرا پیامبر 
گرامی اســالم)ص( می فرمایند: »کلکم راٍع و 
کلکم مســئوٌل عن رعیته« که نشــان دهنده 
مســئولیت همه جانبه اقشــار جامعه نسبت 
به یکدیگر و نســبت به کلیت جامعه اســت؛ 
بنابراین وظیفه ای اجتماعی محسوب می شود. 
بخش بزرگی از این تعهد ناشــی از عملکرد و 
احساس تعهد مسئوالن و دست اندرکاران نظام 

سیاسی است.
اگــر مدیران با دوراندیشــي به مســئله 
مســئولیت اجتماعي ننگرند، مشکالتي را که 
براي جامعــه ایجاد مي کننــد، در نهایت به 
بي اعتمادي اجتماعي منجر خواهد شــد. باید 
به این مهم اعتــراف کرد که هزینه جامعه اي 
که در آن مدیران نســبت به جامعه احساس 
مسئولیت نمي کنند، به طور شدید و غیرمعقولي 
باال خواهد رفت. کما اینکه در جامعه ای که امام 
علی)ع( رهبری آن را برعهده گرفت، به دلیل 
عملکرد بد و ناصحیح مســئوالن و بی کفایتی 
خلیفه سوم چنین فضای مغشوشی حاکم بود 
و نتیجه آن کشــته شدن خلیفه و جنگ های 
داخلــی میان مســلمانان و در نهایت انحراف 

و اضمحالل ســاختارهای سیاسی و اجتماعی 
این جامعه بود. روایات و آیات متعددی درباره 
تعهد و مســئولیت اجتماعی وجــود دارد؛ از 
جمله اینکه پیامبر اســالم)ص( می فرمایند: 

»من اصبح و لم یهتّم بامور 
المسلمین ولیس بمسلم«1 
هرکس صبح کند و به امور 
نورزد،  اهتمام  مســلمین 

مسلمان نیست.
در مکتــب انقــالب 
اســالمی مردم نمی توانند 
سرنوشــت  بــه  نســبت 
هم نوعان و جامعه انقالبی 
خــود بی تفاوت باشــند و 
افراد بی مسئولیت در واقع 
مسلمان و انقالبی نیستند.۲ 
یکی از گله ها وشکواییه های 
امام علی )ع( از مردم کوفه، 

نداشتن احساس مسئولیت آنها نسبت به مسائل 
اجتماعی بود و اینکه منافع فردی را بر منافع 

کالن اجتماعی ترجیح می دادند.3

آثار تحقق مسئولیت اجتماعی
نکته ای کــه در اینجا وجــود دارد، این 
اســت که در نگرش های نوین، مســئولیت و 
تعهد اجتماعی به مثابــه پدیده ای اجتماعی 
نگریسته می شــود که در صورت تحقق، آثار 
اجتماعی مثبت فراوانی خواهد داشت و نوعی 

احســاس تعهد به وسیله مدیران سازمان هاي 
تجاري بخش خصوصي محســوب می شــود؛ 
به گونه ای که در تصمیم گیري هاي شــان در 
کنار کسب سود براي سازمان، سطح رفاه کل 
جامعه را نیز در نظر داشته 
واضح تر،  به کالمي  باشند. 
مســئولیت اجتماعي را به 
صورت آلوده نکردن محیط، 
تبعیــض قائل نشــدن در 
امور اســتخدامي، توجه به 
نیازهاي جامعه، جلوگیري 
از بي عدالتي و فقر و تولید 
نکردن محصوالت زیان آور 
بیان کرده انــد که موجب 
حفــظ ســالمت جامعــه 
مي شوند.4 به عبارت دیگر، 
مســئولیت اجتماعــی در 
غرب در بســتری از تفکر 
سودمحورانه و برای امکان استمرار سودآوری 
تحلیل شده است نه به منزله تکلیفی اجتماعی. 
در حالــی که در حوزه کالن جامعه و به مثابه 
یک تکلیف و وظیفه فرد نســبت به سرنوشت 
اجتماعی خود بیشتر جنبه اخالقی پیدا می کند. 
از منظر انقالب اسالمی، تعهد و مسئولیت 
اجتماعــی بعد تشــریعی دارد، یعنی تکلیفی 
شــرعی و الهی اســت. رهبر معظم انقالب به 
صراحت می فرمایند: »آحاد مردم، مسئولین، 
غیر مسئولین، به خصوص جوان ها، به خصوص 

کسانی که ســخن و حرف شــان تأثیر دارد، 
احساس مسئولیت حضور در صحنه را از دست 
ندهند. هیچ کس نگوید من تکلیفی ندارم، من 
مســئولیتی ندارم؛ همه مسئولند. مسئولیت 
معنایش این نیست که اسلحه ببندیم، بیاییم 
توی خیابان راه برویم؛ در هر کاری که هستیم، 
احساس مســئولیت کنیم؛ مسئولیت دفاع از 
انقالب و از نظام جمهوری اســالمی؛ یعنی از 
اسالم، حقوق مردم، و عزت کشور.«5 بنابراین 
قرآن می فرمایــد: »َو ما لَُکــْم ال تُقاتُِلوَن في  
َسبیِل اهللِ َو الُْمْسَتْضَعفینَ  ِمَن الرِّجاِل َو النِّساِء 
َّنا أَْخِرْجنا ِمْن هِذِه  َو الِْولْــداِن الَّذیَن یَُقولُوَن َرب
ا  الِِم أَْهُلها َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدنَْک َولِیًّ الَْقْریَــِۀ الظَّ
َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدنَْک نَصیرا«؛ )نساء/ ۷5( چرا 
در راه خــدا و در راه مردان و زنان و کودکانی 
که ]به دســت ســتمگران [ تضعیف شده اند، 
پیکار نمی کنید، همان افراد ]ســتمدیده ای [ 
که می گویند خدایا ما را از این شهر ]مکه [ که 
اهلش ستمگرند، بیرون ببر و برای ما از طرف 
خود سرپرســتی قرار بــده و برای ما از طرف 
خود یار و یــاوری تعیین فرما.« افزون بر این 
یک واقعیت و حقیقت اجتماعی و تعهدی نیز 
هست که مدیران و مسئوالن جامعه نسبت به 
مردم دارند که مبنای آن افزایش ســود و نگاه 
اقتصادی نیست، بلکه به نگاه بنیادین اسالم و 
انقالب نسبت به رابطه فرد و جامعه برمی گردد 
و اینکه همان گونه که قباًل بیان شد در چنین 
نگرشــی فرد و جامعه هــر دو اصالت دارند، 
برخالف نگرش های فردگرایانه که در آن انسان، 
فقط در مقابل سرنوشت خود مسئول است و 
مسئولیت اجتماعی او نیز در راستای منافع و 
مصالح فردی  وی تحلیل می شود؛ چون جامعه 
نیــز پدیده ای اعتباری و در عین حال حقیقی 
است. همه افراد آن نسبت به حفظ و بقای آن 

متعهد هستند؛ پس مبنایی کالمی نیز دارد.
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ویلیام برنز می گوید: اواخر دولت بوش، طرحی ارائه شده بود که بر اساس آن به ایران پیشنهاد می شد تعدادی از دیپلمات های آمریکایی در بخش حفاظت 
منافع این کشور در تهران مستقر شوند و در مقابل تعدادی از دیپلمات های ایرانی به واشنگتن بروند. من می دانستم ایران چنین پیشنهادی را نمی پذیرد؛ اما 

هدف این طرح به دست آوردن جایگاه اخالقی باالتر در مذاکرات و ایجاد اختالف در ایران بود.

   

 فتح اهلل پریشــان/ از ویژگی های اندیشه ورزان سیاسی اسالمی، از جمله 
علما و فقهای شــیعه این است که بر اساس اصول و مبانی ثابت و استوار به گزینش 
گرایش و رفتار سیاسی و اجتماعی دست می زنند. در این زمینه اصول رفتار سیاسی 
ســیدمحمدکاظم یزدی صاحب عروه را می توان زبانزد دانست که به تصریح نامه ها و 
برخوردهای سید در جریان های سیاسی اعم از مشروطه و مداخله زورمدارانه کشورهای 
قدرتمند بالد کفر در جوامع اسالمی می توان در سه عرصه شاهد اصول ثابت رفتاری 
مبتنی بر آیین مبین اسالم از وی درباره سیاست خارجی متناسب با کفار، سیاست 
خارجی با مســلمانان غیر شیعه و سیاســت داخلی در درون مرزهای کشور اسالمی 
بود. در شماره گذشته اصول سیاست خارجی سید در نحوه مواجهه و ارتباط گیری با 
کفار بررسی شد و در این مطلب با اصول سیاست خارجی وی در ارتباط با مسلمانان 

غیر شیعه آشنا می شویم.
1ـ اصل تفاهم و تعاضد مســلمین؛ به اعتقاد ســیدکاظم یزدی »قوام و بقای 
شریعت و اعالی کلمه طیبه اسالمیه و عزت و آسایش نوع مسلمین، متوقف است بر 
اســتحکام تســاعد و تعاضد و تحاب و تعاهد دو دولت  ـ و در ادامه ـ فواید این اصل را 
معموری کافه بالد مسلمین و آسایش عباد«1 دانسته است. اصل هم فکری و هم گرایی 
جوامع اسالمی با توجه به نیازها و اولویت های امروز دنیای اسالم و دشمنی صاحبان 
زر و زور و تزویر بســیار ضروری تر شــده است از این رو، مصلحان و صاحبان اندیشه 
وحدت و همگرایی در بین اندیشمندان اسالمی  ـ اعم از شیعه و سنی ـ همانند اقبال 
الهور ی  و کواکبی ، ســیدجمال اســد آبادی  و محمد عبده  و به ویژه امام خمینی )ره( 
و رهبر معظم انقالب همواره بر اصل تعاون و تفاهم مبتنی بر اصول مشــترک دینی 
و دشــمن مشترک در دنیای کفر و صهیونیسم تأکید داشته  و دارند. اساساً از رئوس 
سیاست های خارجی قدرتمندان دنیای امروز به ویژه کشورهای غربی تداوم و تعمیق 
تفرقه در بین مســلمانان و کشورهای اسالمی است که اگر به واقع کلمه وحدت نظر 
داشتند، حتی می توانستند و می توانند به حقوق از دست رفته خود از جمله دستیابی 

به حق وتو در سازمان ملل هم دست یابند.
۲ـ حرمت مسلمانان؛ سید به همه مسلمانان تأکید دارد که خونریزی و کشتار 
مسلمانان به هر بهانه ای شرعاً جایز نیست. همچنین هتک مال، ِعرض و خون مسلمانان 
بدون دلیل شرعی مباح شمرده نمی شود.۲ در دین اسالمی، صرف نظر از رنگ، قومیت 
و نژاد و مذهب، انسان به ماهو انسان دارای حرمت و کرامت است و باید جان و مالش 
محترم شمرده شود و این موضوع با ورود یک فرد به دایره مسلمانی بیشتر و محکم تر 
نیز می شــود. پس جلوتر و کامل تر از بیانیه حقوق بشــر غربی که قدمتی ندارد و در 
یکی دو قرن اخیر در جوامع غربی برجسته شده و حتی با استفاده ابزاری از آنها در 
خدمت تأمین منافع قدرت های بزرگ قرار می گیرد، اســالم به این حقوق پرداخته و 

خواستار تکوین جامعه ای امن و صالح در دنیاست.
3ـ حفظ شــوکت مذهب جعفری؛ ســیدمحمدکاظم یــزدی در عین تفاهم و 
همکاری با اهل تسنن بر حفظ شوکت شیعه نیز تأکید می کرد و هیچ گاه در رفتار با 
عثمانی ها عزت شیعه را زیر سؤال نبرد. سید در حفظ کیان تشیع و ترویج و تعمیق 
پایه های معرفتی و ایمانی مذهب شــیعه ســعی بلیغ داشت و دوره کامل فقه شیعی 
در کتاب وزین و عظیم عروه الوثقی شــاهد این تالش خستگی ناپذیر سید در تبیین 
فقه و مبانی حقوقی اسالم مبتنی بر مذهب حقه شیعه است که امروز از منابع عظیم 
اسالمی و شیعی به حساب می آید و محل رجوع حوزویان و دانشگاهیان است و این 

امر ژرف نگری و غنای علمی مؤلف را به روشنی به اثبات می رساند.
فروعات زیاد این کتاب و نظم و نســق جدید آن ســبب شده است غالباً فقها و 
مجتهدان با حاشــیه زدن بر آن و اظهارنظر در تمامی فروعاتش اجتهاد خویش را با 

آن محک بزنند.3
4ـ اصل اتحاد مســلمانان و دول اسالمی علیه کفار متجاوز؛ رویه غالب علمای 
اسالمی و فقهای شیعه از جمله سیدکاظم یزدی معطوف به مقابله با استعمار از طریق 
متحدسازی و ایجاد وحدت کلمه در بین همه مسلمانان شیعه و سنی بوده است. تفکر 
وحدت در اندیشه سید بسیار پررنگ است و آن را باطل السحر کید و ظلم عملی کفر و 
شرک می داند. در همین راستا، در حکم جهاد سید علیه دول ایتالیا، روس و انگلیس 
در سال 13۲9 قمری چنین آمده است: »امروز دول اروپا از هر طرف حمله به مملکت 
اسالمی آورده از یک طرف ایتالیا به طرابلس غرب هجوم کرده و از سوی دیگر روس 
توســط قشون خود شمال ایران را اشغال و انگلیس به جنوب ایران قشون وارد کرده 
و مخابره اضمحالل اســالم است. لذا بر عموم مسلمین عرب و عجم واجب است که 
خود را مهیای دفع خطر از مملکت اسالم نمایند... تا بعون اهلل مملکتین اسالمیتین 

عثمانی و ایرانی از تهاجم صلیبیان مصون و محروس بمانند.«4
منابع:

1ـ موســی نجفی، تأمالت سیاسی در تاریخ تفکر اسالمی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، 13۷5، ص ۶9.

۲ـ همان، ص ۷۷.
3ـ سیدمحسن امین، اعیان الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث، ج 10، ص 43.

4ـ علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، بی جا، بنیاد فرهنگی امام رضا)ع(، ج 1، ص ۲09.

»ویلیام برنز«  معاون و قائم مقام وزیر خارجه اسبق آمریکا، شخصیت مجرب 
و تأثیرگذاری در حوزه سیاســت خارجی دارد. در ســوابق سیاسی وی، مشاوره 
سیاســی به ده وزیر خارجه و پنج رئیس جمهور آمریکا و دو دوره ســفارت در 
اردن و روســیه و مسئول تیم مذاکراتی آمریکا در بخشی از مذاکرات هسته ای 
مشاهده می شود. تجربه و پختگی حاصل از یک عمر کار سیاسی و حضور ویلیام 
برنــز در مذاکرات متعدد، از جمله مذاکــرات منتهی به برجام و تحلیل روزآمد 
وی از قضایای آمریکا در مقایســه با ســران جدید کاخ سفید مشاهده می شود. 
وی به تازگی به مناســبت رونمایی از کتاب جدید خاطرات خود »کانال پشت 
پرده؛ تاریخچه دیپلماسی آمریکا و استداللی برای احیای آن« که در لندن و در 
گفت وگو با روزنامه »الشرق االوســط« صورت گرفت، سخنرانی مهمی در زمینه 
سیاســت خارجی آمریکا ایراد کرده که حاوی نکات قابل توجهی از پشت پرده 
برخی از سیاست های خارجی آمریکا و اتفاقات مرتبط با جمهوری اسالمی است. 
از این رو، با پوشــش دادن به بخشــی از حرف ها، هم کتاب جدید خاطرات وی 
را معرفی کرده ایم و هم این نکات تأمل برانگیز برای مخاطبان بازخوانی می شود 
تا ضمن مقایســه نظرات خبیثانه وی با رویکردهای سخیف و سطحی برخی از 
مسئوالن احمق فعلی آمریکا، بیشتر با سیاست ورزی در این کشور آشنا شویم. 

برنز در بخشی از گفت وگوی خود با این روزنامه تأکید می کند: »تحریم های 
آمریکا علیه ایران تأثیر چندانی نداشته و به اعتقاد من تغییرات بزرگ و چشمگیری 
ایجاد نخواهد کرد و به تســلیم نظام این کشور منجر نمی شود.« وی می افزاید: 
»اقدام »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا با به رســمیت شناختن حاکمیت 
اسرائیل بر بلندی های جوالن اشغالی سوریه مشکل ایجاد کرد.« برنز همچنین 
خاطر نشان می کند: »ما در سوریه مرتکب اشتباهاتی شدیم و به اعتقاد من پوتین 
از این اشتباهات استفاده کرد. ما گفتیم که »بشار اسد« رئیس جمهوری سوریه 
باید برود و سپس »باراک اوباما« رئیس جمهوری سابق آمریکا خط قرمز را تعیین 
کرد؛ اما اسد هیچ احترامی به این خط قرمز نگذاشت.« برنز همچنین می گوید: 
»پوتین پس از ۲0 سال برای تحقق دو هدف آمده است؛ بازسازی دولت روسیه 
و نقش این کشــور. نخســتین باری که پوتین را در تابستان ۲00۶ برای تقدیم 
استوارنامه خود و نامه رئیس جمهوری وقت آمریکا مالقات کردم، پوتین وارد شد 
و دستم را گرفت و پیش از آنکه من حرفی بزنم، گفت که شما آمریکایی ها باید 

بیشتر گوش دهید، نمی توانید هر کاری را به میل خود انجام دهید.«

بررسی اندیشه سیاسی سیدمحمدکاظم  یزدی ـ ۶
ضرورت وحدت و تعاضد شیعه و سنی

کانال پشت پرده

 ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۴1

گسترش و حفظ احساس مسئولیت و تعهد اجتماعی

 مذاکره با طعم 
دوقطبی سازی!

سیاست نامه

فراز و فرود آیت اهلل منتظری ـ ۲
مردود !

 شــهاب زمانی/ در ســال 
13۶۲ مجلــس خبــرگان بــا وجود 
موافق نبودن امــام آقای منتظری را 
به عنــوان قائم مقــام رهبری معرفی 
کــرد. وی پــس از قائم مقامی بخش 
زیادی از اختیــارات حکومت و اداره 
کشــور را به دســت می گیرد. عزل و 
نصب قضات سراســر کشــور، ارجاع 
بســیاری از احتیاطات فقهی از سوی 
امــام خمینی)ره(، بســیاری از عزل 
و نصب هــای نماینــدگان رهبری در 
نهادهــای انقالبــی و وزارتخانه ها و... 
بخشــی از اختیارات مرحوم منتظری 
پس از رسیدن به قائم مقامی رهبری 
اســت؛ اما برای ممتحن امتحان های 
سخت حوزه آزمون های سخت تری در 
پیش اســت که مهم ترین آنها آزمون 
»والیت« بود برای کســی که واضع و 
نظریه پرداز »والیت فقیه« بود. داستان 
غم انگیز نفوذ اطرافیان در بیت مراجع 
و به دســت گرفتن هدایــت امور در 
قصه منتظری نیز تکرار می شود. یکی 
از مؤثرتریــن افــراد در بیت آیت اهلل 
ســیدمهدی هاشمی برادر سیدهادی 
هاشــمی، داماد آقای منتظری است 
که در شــماره های گذشته احواالت 
وی بررسی شد. سیدمهدی از طریق 
برادر نفوذ زیــادی در بیت منتظری 
پیدا کرد. وی جزء مؤسســان سپاه به 
شــمار می رفت و شواهد نشان از این 
امر داشت که پیش از انقالب، آیت اهلل 
شــمس آبادی از روحانیون سرشناس 
اصفهان به همراه چنــد نفر از مردم 
این شهر به دست باند مهدی هاشمی 
به قتل رسیده اند.)1( همچنین مدارکی 
دال بــر همکاری مهدی هاشــمی با 
ساواک به دســت آمد که همه اینها 
ضرورت رســیدگی هرچه ســریع تر 
به اعمال وی را نشــان مــی داد.)۲( اما 
منتظری از آنجایــی که اعتماد صدر 
درصدی به مهدی هاشــمی داشت، 
از دســتگیری وی ممانعــت به عمل 
مــی آورد و او را زیر چتر حمایت خود 
قرار می دهد. امام از منتظری می خواهد 
به حمایت از مهدی هاشمی و منافقین 
پایان دهد. امام در نامه هشــدارآمیز 
خود به منتظری می نویســد: »پس از 
اهدای سالم و تحیت، عالقه اینجانب 
به جنابعالی بر خود شــما روشن تر از 
دیگران است. لهذا این حیثیت مقدس 
باید از هر جنبه محفوظ و مصون باشد. 
حفظ این حیثیت بــه جهات عدیده 
بر شــما و همه ما واجــب و احتمال 
خدشه دار شدن آن نیز منجز است. با 
این مقدمه باید عرض کنم این حیثیت 
واجب المراعــاه به احتمال قوی،  بلکه 
ظن نزدیک به قطع، در معرض خطر 
است... این خطر بسیار مهم از ناحیه 
انتساب آقای سیدمهدی هاشمی است 
به شما. من نمی خواهم بگویم که ایشان 
حقیقاً مرتکب چیزهایی شدند، بلکه 
می خواهم عرض کنم ایشان متهم به 
جنایات بسیار از قبیل قتل، مباشرت 
یا تسبیباً و امثال آن می باشند...«)3( اما 
منتظری هیچ توجهی به سخنان امام و 
استاد خود نکرد و بر حمایت بی حد و 
حصرش از مهدی هاشمی افزود. وی 
معتقد بود: »سیدمهدی آدم درستی 
اســت و او را فردی سودمند و مفید 

می شناسم.«)4(
امام در پیام دیگری  باز هم به وی 
تذکراتی را گوشزد کردند: »باید بدانید 
که تبهکاران و جنایت پیشگان بیش از 
هرکس چشم طمع به شما دوخته اند و با 
اشخاص منحرف نفوذی در بیوت شما به 
چهره های صد درصد اسالمی و انقالبی 
که ممکن است خدای نکرده، فاجعه به 
بار آوردند... در امور مهمه با کارشناسان 
مشورت کنید و جانب احتیاط را مراعات 
نمایید.«)5( ولی این تذکرات نیز مانند 
تذکرهای قبلی در منتظری اثر نکرد تا 
از دستورات ولی فقیه زمان که خود یکی 
از نظریه پردازان مکتب آن بود،  پیروی 
کنــد. امام باز هم مــدارا کرد؛ چون از 
یک سو می دانست کنار گذاشتن فردی 
هماننــد منتظری چه آســیب هایی را 
برای انقالب دارد و از سوی دیگر، بنای 
بر جذب حداکثری داشت.)۶( اما هرچه 
زمان می گذشــت، نفوذ منافقین و باند 

مهدی هاشمی بیشتر شد. 
پی نوشت ها:

1ـ پرونده مهدی هاشمی، آرشیو مرکز اسناد 
انقالب اســالمی، بازیابی ۲0۶31؛ همچنین 

ر.ک: واقعیت ها و قضاوت ها، ص 190.
۲ـ پاسداشت حقیقت،  مسعود رضایی و عباس 
سلیمی نمین،  تهران: دفتر مطالعات و تدوین 

تاریخ ایران،  ج 4، 1381، ص 3۷۲.
3ـ صحیفه امام،  ج ۲0، ص 13۶، 13۶5/۷/1۲.
4ـ سیر تاریخی مواضع سیاسی منتظری راه 
سرمایه امام و امید ملت در محاصره تبهکاران 
و منحرفان نفوذی، رجانیوز، 14 آذر 1388.
5ـ صحیفه نور، ج 18، ص ۷، 13۶۲/4/۲۲.

۶ـ محمدعلــی الفت پور، بازگشــت از نیمه 
راه، ص 8۷.

ریزش ها

کتابخوان

آفاق

منظور از تعهد و مسئولیت 
اجتماعی  این اســت که مردم 
سرنوشت  همدیگر،  به  نسبت 
کشور و نظام سیاسی احساس 
مسئولیت و تعهد کنند. این امر 
سبب مشــارکت فعال آنها در 
جامعه  متعالی  اهداف  پیشبرد 
سخت ترین  در  که  می شــود 
شرایط از حمایت نظام سیاسی 
خودداری نمی کنند و با انگیزه 
کامل از آن دفاع کرده و آن را 

وظیفه خود خواهند پنداشت

انقالب  عســگری/  علی   
اســالمی حرکتی تمدنی اســت که 
اســالمیت و تداوم آن در گرو عرضه 
ســاختار های حاکمیتی بــرای اداره 
زندگی بشر است؛ امری که هر تمدنی 
برای بسط و گســترش خود ناچار از 
آن خواهــد بود. مقدمه و الزمه تحقق 
این مهم ساخت و تولید علم دینی یا 
به تعبیــر رهبر معظم انقالب جنبش 
نرم افزاری اســت. نوع نــگاه به دین و 
حدود و ثغور آن تأثیر شگرفی در نحوه 
پذیرش یا رد مســئله علم دینی دارد؛ 
از همین رو، این یادداشــت می کوشد 
گزارشــی در مسئله تعریف و حدود و 

ثغور دین ارائه دهد. 
مجموع نظــرات در زمینه دین 
را می توان در ســه دسته کالن دین 
حداکثــری، دیــن گزیده گوی و دین 
حداقلی تقسیم بندی کرد که توضیح 

این سه دسته به شرح زیر است:

دین حداکثری
 ایــن رویکــرد کــه نحله های 
گوناگونــی را در ذیــل خــود جای 
می دهــد، وجــه مشــترکی در میان 
زیرمجموعــه خــود دارد و آن اینکه 
معتقد اســت می توان همه چیز را در 
دین جست وجو کرد. چنین رویکردی 
امکان را بــرای پذیرش علم دینی به 
نحو گسترده فراهم می کند. از جمله 
پیروان این رویکرد اخباریون هستند 
که با تمسک به آیاتی، همچون تبیان 
»لکل شیئ« که در وصف قرآن نزول 
یافتــه و »الرطــب و ال یابس اال فی 
کتاب المبیــن« معتقدند هر مطلبی 
را چــه به صورت کلی و چه به صورت 
جزئــی می توان در قــرآن یافت. این 
دســته در پاســخ به این پرسش که 
کجــای قرآن از شــیمی، فیزیک و... 
سخن گفته است، معتقدند الزم است 
حضــرت ولی عصر)عج( ظهور کنند تا 
اعماق و بطون قرآن به روی ما گشوده 
شود. نظریه مالیم تر در این رویکرد به 
استاد جوادی آملی تعلق دارد که طبق 
آن کلیات همه علــوم در قرآن آمده 

اســت و همان گونه که با اجتهاد اقدام 
به اســتنباط جزئیات احکام گوناگون 
می کنیم، از طریق اســتنباط هم باید 

جزئیات علوم را برداشت کرد.
دســته دیگــری کــه در ایــن 
رویکرد قرار می گیرند، فرهنگســتان 
علوم اســالمی قم با مدیریت آیت اهلل 
سیدمحمدمهدی میرباقری است. طبق 
نظر ایشــان، جامعه عرصه اراده های 
انسانی است؛ اراده هایی که متصف به 
صفت حق و باطل می شوند و کار دین 
مدیریت اراده ها در همه عرصه هاست، 
در نتیجه الزم اســت دیــن در همه 
امور نظر داشــته باشد؛ بنابراین دفتر 
فرهنگستان نظریه شهید صدر مبنی 
بر آنکه بخش هایی از اجتماع منطقه 
الفراغ شریعت است و به عقل سپرده 

شده است را رد می کنند.

دین گزیده گوی
رویکــرد مدنظر  رویکــرد،  این 
طباطبایی،  عالمه  همچون  متفکرانی 
آیت اهلل مصباح یزدی، دکتر خسروپناه 
و دکتر خسرو باقری است. در رویکرد 
گزیده گویی، دین یک ســخن خاص 
دارد که آن را با زبان گویا و کامل بیان 
می کند. دین نه آمده است که زبان به 
بیان همه حقایق هستی بگشاید و نه 
آنقدر زبانش صامت است که نشود جز 
از طریق علوم بشــری به آن راه یافت. 

دین حرف خاصــی دارد که اگر بیان 
نمی کرد بشــر نمی توانست از طریق 
عقل خود به آن دســت پیدا کند؛ اما 
برای بیان ایــن منظور اصلی خود به 
حقایق دیگری هم اشــاره می کند که 
این حقایق منظور اصلی قرآن نیست؛ 
بلکه تنها بــرای توضیح منظور اصلی 
گفته شده است. برای تقریب به ذهن 
می توان دین را به ســخنرانی تشبیه 

کرد که می خواهد موضوعی را توضیح 
دهــد؛ اما در این بین بــرای توضیح 
موضوع خود به امور دیگری هم اشاره 
می کند و مثال هایی هم آورده می شود. 
از منظــر این رویکرد، با توجه به آنکه 
موضوع دین هدایت و موضوع علم فهم 
واقع است، نباید علی الظاهر اختالفی 
میان آنان رخ دهد. وظیفه اصلی دین 

هدایت و ساخت زندگی اخروی انسان 
است؛ اما از آنجایی که آخرت از بستر 
دنیا می گذرد، الزم است دین هدایت 
برخی امور را در زندگی دنیا به عهده 
بگیرد. به عبارتی، مقدمه آبادانی آخرت 

آباد کردن دنیای انسان است. 
این رویکرد در پاســخ به آیات 
مورد اســتناد در دســته اول، معتقد 
اســت ســیاق این روایات و آیات را 
محــدود می کند. بــرای نمونه تصور 
کنید در ابتدای یــک کتاب فیزیک 
بخوانید همه چیز در این کتاب آمده 
است. آیا در انتهای مطالعه این کتاب 
به خود اجازه می دهید سؤال کنید پس 
چرا در زمینه های زیست، شیمی و... 
همه مطالب آورده نشــده است؟ پس 
هنگامی که اول یــک کتاب فیزیک 
می خوانید همه چیز آورده شده است، 
یعنی همه چیز در زمینه فیزیک آمده 
است. اکنون که موضوع قرآن هدایت 
است، هنگامی که گفته می شود همه 
چیز در این کتاب آمده اســت؛ یعنی 
همه چیز در زمینه هدایت آورده شده 
است. بنابراین طبق این نظر علی الظاهر 
دین و علم رابطه چندانی با هم ندارند؛ 
مگر در نقاطــی که علم درصدد ارائه 
نظام ارزشی و باید و نباید برآمده یا در 
زمینه جهان بینی حاکم بر علم می توان 
باز ســخن از دینی یا غیر دینی بودن 

علم به میان آورد.

رویکرد حداقلی
این رویکرد در جانب حداقلی خود 
ارزش معرفت شناسی را از دین گرفته و 
دین را فاقد اخبار دارای ارزش معرفتی 
می داند. به دنبال این نگاه دین به یک 
احساس فردی فروکاسته می شود. در 
جانب حداکثری، دین ارزش معرفتی 
دارد؛ امــا صرفاً ســخن آن در زمینه 
مسائل فردی در نتیجه مسائل اجتماعی 
و حاکمیتی را باید به عقل ســپرد. در 
منظر این گروه دخالت رســول گرامی 
اسالم در امور اجتماعی نشئت یافته از 
رسالت ایشان نیست؛ بلکه ایشان با عقل 
خود در این زمینه دخالت می کردند نه 
با وحی. بر اساس این نظر، راهی برای 
طرح مسئله علم دینی باقی نمی ماند. 
در نقد این رویکرد باید گفت، انسان ها از 
ابتدا به گونه برابر با هم زیست داشتند؛ 
اما با گذشت زمان و مسلح شدن عده ای 
به ابزار علم یک جریان سلطه در اجتماع 
به وجود آمد که با سوء استفاده خود از 
علم نظام اجتماعی را منحرف کرد؛ از 
همین رو نمی توان انتظار داشت با علم 
و عقل بشری بتوان تعالی را در سطح 
اجتماع برقرار کــرد؛ در نتیجه اینجا 
تنها دین بــا عرضه نوعی نظام جدید 
اجتماعی می تواند سعی در بازگرداندن 

تعادل به سطح جامعه کند.
در پایان در زمینه تعاریف دین باید 
گفت، این تعاریف درباره دین را می توان 
به دو دسته حداقلی و حداکثری تقسیم 
کرد. در میان تعاریف حداقلی که عمدتاً 
بار منفی ارزشــی دارند، دین تنها یک 
احساس فروکاسته شده، یک اعتقاد به 
امر قدســی و هر چیز ورای عالم ماده، 
نظامی عملی که بر پایه باورهای بی چون 
و چرا شــکل گرفته تعریف کرده اند و 
عده ای دیگر آن را جهان بینی دانسته اند. 
در قرآن هم گاهی دین به فرهنگ های 
باطل، مانند بت پرستی اطالق می شود 
و گاهی هم تنها به فرهنگ حق گفته 
می شود. در تعریف حداکثری، گروهی 
دین را به درختی تشــبیه می کنند که 
ریشــه آن باورها، تنــه آن ارزش ها و 

شاخه های آن احکام عملی هستند.

نقد روز

علم دینی و نظریه های دین شناسی

اســالمی حرکتی  انقالب   
تمدنی اســت که اسالمیت و 
عرضه  گــرو  در  آن  تــداوم 
برای  حاکمیتی  ســاختار های 
اداره زندگی بشر است؛ امری که 
هر تمدنی برای بسط و گسترش 
خود ناچــار از آن خواهد بود. 
مقدمه و الزمه تحقق این مهم 
ساخت و تولید علم دینی یا به 
تعبیر رهبر معظم انقالب جنبش 

نرم افزاری است
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عزتمندی حضرت علی اکبر)ع(

 مرتضي دخیلي/ در سال 
13۶۲، منطقه هورالهویزه به عنوان 
مرکز عملیات بزرگ رزمندگان اسالم 
انتخاب شــد. هورالهویزه منطقه اي 
در شــرق رودخانه دجله در کشــور 
عراق اســت که از شمال به الغدیر و 
از جنوب به »القرنه« و »کالیه« و از 
ســمت دیگر به منطقه زید محدود 
مي شود. بخشی از آن در خاک ایران و 
بخشی در خاک عراق است. این مکان 
منطقه اي عموماً هم سطح دریا است 
که در بعضي مناطق سطح آب آن دو 
تا سه متر باالتر از آب دریا و نسبت 
به مناطق همجوار گودتر است و در 
مسیر رودخانه هاي قدیمي و دائمي به 
وجود مي آید. همچنین آب »رودخانه 
صویب« که ادامه نهري از کرخه است 
و از وسط هور مي گذشته، بعدها به 
علت مسدود شدن مجاري خروجي 
رودخانه در سطح زمین هاي اطراف 
پخــش و بــه آب هورالهویزه اضافه 

شده است.
هورالهویزه  منطقــه  داخل  در 
جزایر مجنــون شــمالي و جنوبي 
قرار گرفته اســت که افــزون بر آن 
تأسیسات دیگري، از قبیل دکل هاي 
بــرق، دکل هــاي تقویتــي رادیو و 
تلویزیون، تأسیســات و کارخانجات 
 کاغذســازي، چاه هاي نفت و غیره 

وجود داشت. 
از تیــر ماه ســال ۶1 منطقه 
هورالهویزه شناســایي می شود. این 
منطقه به وسعت 1000 کیلومترمربع 
و جزایر مجنون شمالي و جنوبي به 
وســعت ۲00 کیلومترمربــع در آن 
قرار دارد. یکي از دالیل انتخاب این 
منطقه از ســوي ایران براي عملیات 
خیبر اســتفاده بهینــه از نیروهاي 
پیاده و ناتوانی عراقي ها در اســتفاده 
از یگان هاي زرهي به دلیل شــرایط 
خاص منطقه بــود. وجود نیزارهاي 
گوناگــون در این منطقــه پناهگاه 
خوبي براي اختفاي نیروها به حساب 
مي آمد. در این منطقه از آغاز جنگ 
که چهار ســال از آن مي گذشــت، 
هیچ گونه تحرکي از سوي دو جناح 

صورت نگرفته بود.

 محمدرضا قضایی/ حضرت 
علی بن الحسین)علی اکبر(، فرزند بزرگ 
امام حسین)ع( در 11 شعبان سال 33 
هجری قمری در مدینه دیده به جهان 
گشــود. در نقل های روایی و تاریخی 
آمده اســت هر کس او را می دید، به 
یاد رسول گرامی اسالم)ص( می افتاد. 
امام حســین)ع( می فرمایند: »هرگاه 
مشتاق دیدار پیامبر)ص( می شدیم، به 
چهره او می نگریســتیم.« هنگامی که 
امام حســین)ع( می خواستند در روز 
عاشورا ایشــان را به میدان بفرستند، 
َـِّهیُد  ـَْت الش ـُْن أَن ـُمَّ ک فرمودند: »اللّه
َعلَْیِهْم َفَقْد بََرَز إِلَْیِهُم ابُْن َرُســولَِک َو 
أَْشَبُه النَّاِس َوْجهاً َو َسْمتاً بِه«؛ خداوندا 
تو بر این قوم شاهد باش که اکنون پسر 
پیامبرت و شبیه ترین مـــردم به او از 
جهت چهره و سیما و از جهت روش و 
منهاج و خوی و اخالق به پیکار با آنان 
رفته اســت.« )بحار، مجلسی، ج 44، 
ص 3۲1( در نقل هــای دیگر با کمی 
ـَــلْقاً َو ُخلْقاً َو َمْنِطقاً« هم  تفاوت »خ
آمده است. در روز عاشورا هنگامی که 
دشمن به ایشان امان نامه داد، بالفاصله 
جــواب داد: »به خدا ســوگند رعایِت 
خـویشاوندی پیـامبر خـدا)ص(، الزم تر 
از رعایت خویشاوندی ابوسفیان است.« 
شــاید منظور حضرت از خویشاوندی 
همان روش و سیره رسول اسالم)ص( 
بــود، یعنی اهل صفــات و روش های 
پیامبر)ص( بود، همان پیروی از دین 
خدا و دوری از شیطان. ایشان عّزت را 
در دوری از َخلق دانستند و البته عّزت 
هم ایشــان را از خود دانست. چنانکه 
امام باقر)ع( فرمودنــد: »اَلِْغَناُء َو اَلِْعزُّ 
یَُجوالَِن فِي َقلِْب اَلُْمْؤِمِن َفإَِذا َوَصاَل إِلَی 
ُل أَْوَطَناُه« غنا و عّزت  َمَکاٍن فِیِه اَلتََّوکُّ
هر دو جوالن مي کنند در دل مؤمنان، 
پس چون رسیدند به مقامی که در او 
توکل است، متوطن مي شوند و ساکن 
مي گردند.)کشف الُغمه، ج۲، ص13۲( 
عّزت در وجوِد کســی قــرار می گیرد 
که دست از غیر خدا شسته و به هیچ 
چیز جز رضایت او فکر نمی کند. عّزت 
به جناب علی اکبر)ع( افتخار می کند، 
ایشان معلم عّزت است و از بین برنده 
ذلت. هر کســی که هم ُخلق رســول 
خدا)ص( شــد، موطــن صفات نیک 

هم می شود.

عملیات در هورالهویزه

عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی می گوید: پناه آوردن به آستان اهل بیت)ع(، انسان را به سرچشمه دانش پیوند می دهد و او را از آسیب ها 
و طوفان هــای حادثه هــا در امان می دارد. در حدیثی از پیامبر اکرم)ص( در این باره می خوانیم: »بی گمان، َمَثل اهل بیت)ع( من در میان این امت، 

همانند کشتی نوح)ع( است. هر کس بر آن سوار شد، نجات یافت و هر کس آن را ترک کرد، نابود گشت.«

ساحل امن از 
طوفان ها و حوادث

ثبات قدم در راه حق ـ ۴
 سیدحســین خاتمی خوانســاری/ اتکا و اتکال به قــدرت اصلی 
انســان را قدرتمنــد می کند و آن قدرت اصلی خداوند اســت. باید به خداوند 
اعتمــاد و اتکا کنیم تا با یاری او اســتحکام پیدا کنیم و ثابت قدم باشــیم. در 
آیات ابتدایی ســوره فتح خداوند، اوالً باالترین نعمت را در راه مســتقیم قرار 
 گرفتــن می داند؛ دومــاً پیروزِی بدون شکســت را به خود نســبت می دهد؛

 ســپس می فرماید: »او کسی است که آرامش را در دل های مؤمنان نازل کرد 
تا ایمانی بر ایمان شــان بیفزایند؛ لشــکریان آسمان ها و زمین از آن خداست و 
خداوند دانا و حکیم است.« )سوره فتح/ آیه 10( مؤمنان کسانی هستند که با 
خداوند عهد می بندند و پای آن عهد می مانند؛ زیرا باالترین دست، دست خدا 
اســت و قدرتی باالتر از قدرت خداوند نیست. پاداشی که برای مؤمنان در نظر 
گرفته می شــود هم به دلیل همین اعتماد و اتکا است. مؤمنان خود را در برابر 
عظمت خداوند فقیر دیدند، آسمان ها و زمین را از خداوند دانسته و او را مالک 
تمام هستی می دانند. خداوند از مؤمنان می خواهد او را اطاعت کنند: »به خدا 
و پیامبرش ایمان آورید و او را یاری دهید و بزرگش بشمارید و بامداد و شامگاه 

تسبیحش گویید.«)همان/  آیه9(
همچنین حمایت خداوند در برابر توطئه های کفار و مشــرکان و منافقان 
مخصوص مؤمنان است و آنها تحت حمایت خداوند قرار دارند تا وقتی که ایمان 
دارند و قدرت شان ده برابر حالت معمول است؛ »یا أَیَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض الُمؤِمنیَن 
َعلَی الِقتاِل؛ ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ )با دشمن( تشویق کن! هرگاه ۲0 نفر 
با استقامت از شما باشند، بر ۲00 نفر غلبه می کنند و اگر صد نفر باشند، بر هزار 
نفر از کسانی که کافر شدند، پیروز می شوند؛« )سوره انفال/ آیه۶5( وقتی ایمان 
مســلمانان کامل و اعتمادشان به خداوند زیاد باشد، توان مقابله یک مسلمانان 
با ده نفر از کفار قطعی است. همانند جنگ بدر که در قرآن آمده است؛ »و لََقد 
نََصرُکــم اهلل بَْبدٍر و أنتم اذلَّه«؛ »خداوند شــما را در )بدر( یاری کرد، در حالی 
که شما ناتوان بودید«)سوره آل عمران/ آیه1۲3( اما وقتی دچار ضعف ایمان و 
بصیرت شوند، توان شان هم کم می شود. مسلمانان صدر اسالم هنگامی که دچار 
ضعف ایمان شدند، توا ن شان کم شد و وقتی خداوند این ضعف را دید، فرمود: 
»اکنون توان مقابله شــما با دشــمن دو برابر است نه ده برابر!« در واقع، وقتی 
ضعف ایمان مشــخص شد، خداوند در آیه ۶۶ سوره انفال به مسلمانان تخفیف 
داد و توان آنها را دو برابر دانست نه ده برابر. این تخفیف امتیاز نبود؛ بلکه نشان 
ضعف مسلمانان بود و سبب شرمندگی؛ در این آیه خداوند فرمود: »اکنون خدا 
بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما ضعف)ایمان( هست. پس اگر از 
شما یکصد تن شکیبا باشند بر دویست تن پیروز گردند و اگر از شما هزار تن 
باشند، به توفیق الهی بر دو هزار تن غلبه کنند و خدا با شکیبایان است.« توان 
مسلمانان از ده برابر به دو برابر تنزل پیدا کرد، تازه آن هم به شرط صبر، وگرنه 
توانشان بیش از پیش تنزل پیدا می کند و خدا حمایتی از افراد ضعیف االیمان 
و غیر صبور نمی کند. خداوند پشــتیبان و حامی کسانی است که به او ایمان و 
اطمینان دارند و مطیع دستوراتش هستند. »در حقیقت  خدا با کسانی است که 
پروا داشــته  اند و نیکو کارند.«)سوره نحل/آیه 1۲8( این پروا داشتن و نیکوکار 
بودن هم درجاتی دارد و هر چه بیشتر دیده شود، حمایت خداوند و در پی آن 
قدرت بیشــتر دیده می شود. آیا برای قدرتمند شدن ایمان و دوستی با خداوند 

کافی نیست؟ 

بی شــک صبر و ثبات قدم در 
مسیر حق در دوران انتظار اجر فراوانی 
دارد و البته سختی هایی که باید در 
مســیر انتظار حضــرت مهدی)عج( 
آنهــا را به جان خریــد و اذیت ها را 

تحمل کرد.
ســفیانی و حســنی و یمانی و 
خراسانی اینها همه از عالمات قطعی 
اســت؛ اما آنها را بایــد در حد یک 
عالمت مورد توجه قرار داد، نه اینکه 
بخواهیم بــه آنها قداســت خاصی 
ببخشــیم. بنده از این نظر احساس 
خطر می کنــم و هشــدار می دهم 
ایــن قدر یمانی و حســنی را بزرگ 
نکنیم؛ چــرا که برخی به این طریق 
می خواهند مراجع را به نوعی حذف 
کننــد و بگویند مثاًل با آمدن یمانی 
همه مراجع کنار می کشند و از ایشان 
تبعیت می کنند و حال آنکه ما سند 
متقنی در این باره نداریم؛ ولی وجود 
این افراد را در حد یک عالمت قبول 
داریم. نباید نسبت به مسئله اعتقادات 
آن هم درباره موضوع بسیار کلیدی 
و راهبردی مهدویت به گونه ای رفتار 
شــود که موجب بروز مشکالتی در 
جامعه شده و باورهای افراد به سمت 
جریان هایی منحرف شود. متأسفانه، 
در وضعیت کنونی احساس می شود 
مدعیان مهدویــت و حامیان آنها به 
دنبال صید افراد مذهبی و مسجدی ها 
هســتند تا آنها را از فقه و مرجعیت 
جدا کــرده و به ســوی خود جذب 
کنند. از ســویی، فقهــا و بزرگان ما 
اشــاره ای نکرده اند که برای نمونه از 
یمانی یا حســنی یا دیگران در عصر 
غیبت و قبل از ظهور تبعیت کنیم و 
به راســتی ما چرا باید با طرح برخی 
موضوعات آن هم با تمسک به برخی 
روایات ضعیف که از حیث ســندی 
مشــکل دارند، خــود را بدهکار دنیا 
و آخرت مردم کنیــم؟! نباید برخی 
ادعیــه و روایات ضعیف را مســتند 
قطعی نشــان داده و به این وســیله 

ذهن مردم را مشغول کرده و از سویی 
فضایی برای سوءاستفاده گران فراهم 
کنیم. واقعیت آن است که دشمنان 
و مدعیان دروغین مهدویت نقطه کور 
را پیدا کرده و ما اگر به این مســائل 
و تبیین احادیــث صحیح و روایات 
مستند و خدشه ناپذیر نپردازیم، آنها 
به فعالیت های خود به اسم مهدویت 

و در واقع بر ضد آن ادامه می دهند.
هرچند  عالــم،  مظلومان  همه 
ممکن است بیان شان با هم متفاوت 
باشــد؛ اما آنچه در ته دل شان دارند، 
همان منجی است و انتظار ظهور امام 
زمان)عج( را دارند. پیروان مکتب اهل 
بیت)ع( انــس،  تعلق خاطر، عالقه و 
ارتباط بیشــتری با امام زمان)عج( و 
اهل بیت رسول اهلل)ص( دارند. فرهنگ 
مــا فرهنگ ارتباط بــا اهل بیت)ع( 
بوده و منشأ همه زیارت ها، توسل ها 
و مجالس روضه و جشــن های اهل 
بیت)ع ( در میان شیعیان، متعلق به 
اهل بیت)ع( است یا اینکه این امور، 
اســباب تعلق بیشتر به اهل بیت)ع( 
می شود؛ از همین رو وظیفه بیشتری 
هم نســبت به دیگر انسان ها درباره 

حضرت حجت)عج( دارند.

ظهور حضرت  واقعی  منتظران 
مهدی)عج( باید سختی ها را تحمل 
کنند، جا نزنند، عقب نشینی نکنند، 
 با یک تشــر یا تهدید دشــمن یا با 
یک شــبهه پراکنی دشمن هرگز جا 
خالی نکنند، این وظیفه ما در دوران 
ظهور اســت؛ دورانی که گوش شنوا 
برای شــنیدن حق و حقیقت کمتر 
اســت. دوران غیبت امــام زمان)ع( 
دورانی اســت که طبــق روایات نه 
بــزرگ به کوچک رحــم می کند نه 
کوچک به بــزرگ. در چنین دورانی 
که سردمداران ظالم به خیال خودشان 
اداره جهان را به دست دارند، پیروان 
مکتب اهل بیت)ع( در اقلیت هستند 
و این اقلیت در هجمه سنگین ادیان 
دیگر قرار دارند؛ اما خداوند متعال در 
قرآن کریم، بشارتی به این گروه اقلیت 
داده است: »َکْم ِمْن فَِئٍه َقلیلٍَه َغلََبْت 
فَِئًه َکثیَرًه بِإِْذِن اهللِ«؛ گروه های کمی 
بودند که به اذن خداوند بر عده بسیار 

پیروز شدند.
وظیفــه اول پیــروان مکتــب 
اهل بیــت)ع( این اســت که هرگز 
به خودشــان روح یــأس و ناامیدی 
را راه ندهند؛ نباید شــیعیانی که در 

کشورهای دیگر هســتند، احساس 
کنند دنیا به آخر رسیده است؛ بلکه 
وظیفه ما این است که محکم بایستیم 
و بــا اطمینــان خاطر در راســتای 
هدف مان گام برداریم و بدانیم اینها 
یک جوالنی بیش نیســت. باألخره 
این حاکمیت ها و این ظلم و جنایِت 
جنایتکاران پایــدار نخواهد ماند؛ اما 
دولت، همان دولت آقا امام زمان)عج( 
اســت که قطعاً تشکیل خواهد شد، 
حتــی اگر یک روز هــم از عمر دنیا 
باقی مانده باشد، آن حکومت تشکیل 
خواهد شد؛ بنابراین این روح امید باید 

همیشه در مردم وجود داشته باشد.
وظیفــه دوم منتظــران ظهور 
این اســت که  حضرت مهدی)عج( 
تــالش کنیم جامعــه را آنچنان که 
امام زمان)ع( می پسندد، بار بیاوریم، 
جامعه مهدی پســند همــان جامعه 
خداپسند اســت؛ از خودمان شروع 
کنیم و رفتارمان، کردارمان، وضعیت 
لباس پوشیدن مان، خوراک و وضعیت 
اداره های مان، برخورد با خانواده و با 
همســایه مان مهدی پسند باشد و در 
واقع مردم را با رفتار، عمل و گفتارمان 
به سوی فرهنگ مهدوی جذب کنیم. 

مأموریتی که از جانب خداوند عزوجل 
به آقا امام زمان)عج( واگذار شــده، 
احیای سنت رسول اهلل)ص( و احیای 

تعالیم قرآن است. 
وظیفه سوم ما این است که ابتدا 
با تعالیم و سنت رسول اهلل)ص( که در 
روایات گوناگون آمده است، آشنا شویم 
و به آنها عمل کنیم؛ سپس به تبلیغ و 
ترویج فرهنگ مهدوی همت بگماریم. 
امروزه، توجه الزم به برخی از مباحث 
اعتقادی نمی شــود و نســبت به آنها 
غفلت داریم و همین مسئله در فرهنگ 
علمی و عقیدتی جامعه خأل ایجاد کرده 
است؛ این در حالی است که روش علما 
از گذشته این بوده که در سرآغاز کتب 
فقهی و رساله های عملیه موضوعات 
اعتقادی را به نحو مستدل و مختصر 
محل بحــث قرار می دادند. اگر فردی 
می خواهد با ما در چارچوب و موضوع 
مهدویت بحث کند، باید اول بداند که 
ما صرفاً اثنی عشری هستیم. مدعیان 
و پیروان احمد بصری یا همان مدعی 
یمانی به چند دسته دالیل متمسک 
شده اند که از آن جمله روایاتی است 
که می گویند بعد از امام مهدی)عج( 
دوازده مهدی حکومت خواهند کرد؛ 
درباره این روایات، داللت و اسناد قابل 
بحث و بررسی هستند. در زمینه این 
روایات باید پرسید مراد از بعد چیست؟ 
آیا بعد زمانی است یا بعد رتبی؟ یعنی 
از نظر جایگاه و مقام 1۲ نفر در رتبه 
بعد از امام جامعه جهانی را مدیریت 
می کنند؟ اگر بعد رتبی باشد که هیچ 
ربطــی به ادعای این افراد ندارد و اگر 
بعد زمانی باشد، حمل بر رجعت ائمه 

اطهار)ع( می شود.
ایــن روایات نه تنهــا متواتر و 
علم آور نیســتند، بلکه ضعیفند و به 
همین دلیل طرفــداران یمانی علم 
رجــال را بدعت دانســته و آن را از 

اساس رد کرده اند.
* عضو هیئت علمی و شورای 
علمی مراکز تخصصی مهدویت

 امید در دوران غیبت امام زمان)عج(
گفتاری از آیت اهلل نجم الدین طبسی*

سیدحســن تقي زاده را شاید 
بتــوان سیاســتمداري نامید که 
مصداق کامل رجال وابسته به غرب 
در تاریخ معاصر اســت. فردي که 
نامش با ســه برهه حساس تاریخ 
ایــران، یعني انقالب مشــروطه، 
ســلطنت رضاشاه و دوران پهلوي 
دوم گره خورده و به ویژه در دوران 
انقالب مشروطه و حکومت 1۶ ساله 
رضاشــاه حضوري فعال در عرصه 
واقع،  در  اســت.  داشته  سیاسي 
تقي زاده فردي تربیت شده در سنت 

فکري روشنفکران غرب گرا است

سراج

ناحیه هاي فرادریایي فرانسه
 امیر فخري/  در تقسیمات کشوري فرانسه، به ناحیه هایي که بیرون از خاک 
اصلي اروپایي فرانســه قرار گرفته اند،  »فرادریایي« مي گویند. ناحیه هاي فرادریایي 
فرانسه، بخشي از جمهوري فرانسه هستند که سال ها پیش به اشغال استعمارگران 
فرانسوي درآمده اند. این پنج ناحیه در شوراها، نهادهاي فرانسه و اتحادیه اروپا نماینده 
دارند و در انتخابات پارلمان اروپا صاحب رأي هستند. واحد پولي رایج در این پنج 
ناحیه »یورو« است. واژه ناحیه  براي این مناطق در جمله بندي جدید قانون اساسي 
جمهوري فرانســه از سال ۲003 به کار رفت تا تفاوتي بین این پنج ناحیه با دیگر 
ناحیه هاي داخل خاک اروپایي جمهوري فرانسه از نظر قدرت سیاسي و شرکت در 
انتخابات وجود نداشته باشد. ناحیه هاي فرادریایي فرانسه عبارتند از: جزیره گوادلوپ، 

مارتینیک، گویان، رئونیون و مایوت.
جزیره گوادلوپ با 1۷80 کیلومترمربع مساحت در حاشیه شرقي دریاي کارائیب، 
در آمریکاي مرکزي قرار دارد. گوادلوپ، شمالي ترین بخش از جزایر بادگیر و بخشي 
از مجمع الجزایر آنتیل کوچک محســوب مي شود. در سال ۲00۶، جمعیت جزایر 
را حدود 45۲/۷00 نفر اعالم کردند. مذهب بیشــتر افراد، کاتولیک و زبان رسمي 
فرانسوي است. اقتصاد جزایر بر توریسم، کشاورزي، ماهیگیري و صنایع سبک استوار 
است. بیشتر توریست ها از سرزمین اصلي فرانسه به این جزایر مي آیند. نیشکر، موز 
و آناناس از محصوالت اصلي جزایر است. کریستف کلمب در سال 1493 به جزایر 

گوادلوپ طي سفر دوم رسید و آن  را »جزیره آب هاي زیبا« نامید. 
جزیره مارتینیک، با مســاحت 11۲8 کیلومتر مربع در حاشیه شرقي دریاي 
کارائیب و جنوب دومینیکن در آمریــکاي مرکزي قرار دارد. مارتینیک، جزیره اي 
آتشفشاني و یکي از جزایر بادگیر مجمع الجزایر آنتیل است. در سال ۲00۷، جمعّیت 
مارتینیک را حدود چهارصدهزار نفر اعالم کردند. به دلیل کوهستاني بودن، حدود 
یک پنجم مســاحت جزیره قابل کشاورزي اســت. اقتصاد آن بر پایه کشاورزي و 
ماهیگیري استوار است و انواع میوه، نیشکر، وانیل و توتون از محصوالت اصلي آن 
به شمار می آید. صنعت توریسم نیز در این جزیره اهمیت ویژه اي دارد. این جزیره 
طي سال هاي 1۶35 ـ 1۶۷4 در اختیار شرکت های فرانسوي بود؛ ولي در سال 1۶۷4، 

دولت فرانسه اختیار آن را به دست گرفت. 
جزیرۀ کوهستاني و آتشفشاني رئونیون، در غرب اقیانوس هند و حدود هفتصد 
کیلومتري شــرق ماداگاسکار قرار دارد. مساحت جزیره ۲/51۲ کیلومترمربع است. 
این جزیره، رکوددار بارندگي در جهان اســت. جمعّیت رئونیون را در ســال ۲00۷ 
حدود ۷93 هزار نفر اعالم کردند. اکثریت مذهب کاتولیک دارند و تعدادي مسلمان، 
بودایي و هندو نیز در جزیره وجود دارد. آب و هواي گرم و مرطوب و باران فراوان، 
شرایط مطلوبي را براي کشت برخي محصوالت، مانند نیشکر به وجود آورده است. 
در ابتدا رئونیون، خالي از ســکنه بود. نخســتین بار سّیاحان مسلمان آن را کشف 
کــرده، آن را جزیره غربي نامیدند. در ســال 1513 پرتغالي ها وارد این ســرزمین 
شــدند و ســپس هلندي ها و انگلیسي ها در مسیر خود در راه هند به آنجا رسیدند 
و در نهایت فرانســوي ها در ســال 1۶4۲ میالدي بر آن تسلّط یافتند و جزیره را به 
نام خانواده ســلطنتي فرانسه، »بوربون« نامیدند. اولین مهاجران فرانسوي در سال 
1۶۶5، با پنج فروند کشتي به این جزیره پا نهادند. جزیره پس از انقالب فرانسه به 

»رئونینون« تغییر نام داد.
جزایر آتشفشــاني مایوت، حدود 858 کیلومترمربع مساحت دارد و در غرب 
اقیانوس هند شمال غربي ماداگاسکار و 3۲0 کیلومتري شرق موزامبیک قرار  دارد. 
در سال ۲00۷، جمعّیت آن را حدود 18۶ هزار و 450 نفر اعالم کردند. حدود 98 
درصد مردم مایوت مسلمان  هستند و زبان رسمي آنها فرانسوي است. بیشتر مردم 
در روستاها و شهرهاي کوچک زندگي مي کنند. اقتصاد این جزیره هم بر کشاورزي و 
ماهیگیري استوار است و محصوالت اصلي آن نیشکر، وانیل و قهوه است. این جزیره 
جزء مجمع الجزایر کومور به حساب مي آید و تنها جزیره از میان چهار جزیره اي است 
که در همه پرسی سال 19۷۶ میالدي، با رأي 99 درصد مردم بر جدایي از فرانسه 

و استقالل از این کشور رأي منفي داد.

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

تولــد جریان   مهدي دنگچــي/  
روشــنفکري در ایران بــه تعبیر رهبر حکیم 
انقالب اسالمي، تولدي بیمارگونه بوده است. 
ســردمداران آن همچون ملکم خان، طالبوف 
و... جملگي هویت باختگاني بودند که پیشرفت 
و آباداني ایران را در وابستگي به لیبرالیسم و 
سوسیالیسم و دیگر ایســم هاي غربي دنبال 
مي کردنــد. طبیعي بود که این ســردمداران 
خودباختگــي و وابســتگي، شــاگرداني نیز 
همچون خــود تربیت کنند کــه در حوادث 
مهمي، چــون انقالب مشــروطیت و دوران 
پس از آن نقش آفرین باشــند و جهت گیري 
حوادث اجتماعي ایران زمین را به سمت غرب 

 سوق دهند.
سیدحســن تقــي زاده را شــاید بتوان 
سیاســتمداري نامید که مصداق کامل رجال 
وابســته به غرب در تاریخ معاصر است. فردي 
که نامش با ســه برهه حســاس تاریخ ایران، 
یعني انقالب مشــروطه، ســلطنت رضاشاه و 
دوران پهلــوي دوم گره خــورده و به ویژه در 
دوران انقالب مشــروطه و حکومت 1۶ ساله 
رضاشاه حضوري فعال در عرصه سیاسي داشته 
است. در واقع، تقي زاده فردي تربیت شده در 
سنت فکري روشنفکران غرب گرا است که در 
کتاب خاطراتش اشاره مي کند: »خواندن کتب 
طالبوف و آنچه نظیر آنها به دســت مي آمد و 
مخصوصاً نوشته جات میرزا ملکم خان که از هر 
چیز بیشتر این یکي در من تأثیر عظیم نمود... 
باید بگویم از اوایل مایه اطالعات و فهم سیاسي 
من صدي هشتادش از میرزا ملکم خان بود. از 
همه جا کتاب هاي او را پیدا کرده و مي خواندم. 
در مســیر زندگي سیاسي من تأثیر عمده اي 
کرد. شاید خیلي اشخاص دیگر هم تحت تأثیر 

حرف هاي او قرار گرفتند.«
تقي زاده در شهریور 1۲5۶ در خانواده اي 
روحاني در شهر تبریز متولد شد. در دارالفنون 
تحصیل کــرد و از همان ابتــداي جواني به 
الگوهاي غربي گرایش یافت. به ترکیه عثماني، 
لبنان، ســوریه، مصر و منطقه قفقاز رفت و با 
نویسندگان و محافل فرهنگي این کشورها و 
با نویسندگان نشریات فارسي زبان  همچنین 
گفت وگــو و تبادل نظر کرد. او در کشــاکش 
جنبش مشروطه به تبریز بازگشت و در صف 
آزادیخواهان تبریز قرار گرفت. پس از پیروزي 
جنبش مشروطه و افتتاح اولین مجلس شوراي 
ملي به نمایندگي از سوي تجار تبریز انتخاب 
شــد و در فرصت کوتاهي توانســت رهبري 
جناح اقلیت روشنفکر و تجددخواه مجلس را 

برعهده بگیرد.
چهره هــاي  از  تقــي زاده  سیدحســن 
صاحب نام و ذي نفوذ در دستگاه وابسته ماسوني 
بود و تا مرتبه »اســتاد اعظمی« »لژ بیداري 

ایرانیــان« ترقي کرد و از 
همیــن راه عده  اي از اهل 
قلم و فرهنگ این مرز و بوم 
را به تشکیالت فراماسونري 
تقي زاده  کــرد.  رهنمون 
از جملــه عامالن انحراف 
نهضت مشروطه به سمت 
امیال سیاسي انگلستان و 
از عوامل توفیق نقشه هاي 
سیاسي آن کشور در ایران 
طي یک دوره 50 ســاله 
پس از مشروطیت به شمار 

مي رود. 
شــیفته  تقــي زاده 
فرهنگ و ســبک زندگي 

غربي بود و این شــیفتگي در کالم و بیان او 
آشکار بود. تقي زاده در سرمقاله شماره اول دوره 
دوم مجله کاوه )ژانویه 19۲0( چنین نوشت: 
»قصد مجله کاوه بیشتر از هر چیز ترویج تمدن 
اروپایی اســت در ایران، جهاد بر ضد تعصب، 
خدمت به حفــظ ملیت و وحدت ملي ایران، 
مجاهــدت در پاکیزگي و حفظ زبان و ادبیات 
فارسي... امروز چیزي که به حد اعال براي ایران 
الزم است و همه وطن دوستان ایران با تمام قوا 
باید در راه آن بکوشــند سه چیز است که هر 

چه درباره شــدت لزوم آنها مبالغه شود کمتر 
از حقیقت گفته شــده؛ نخست قبول و ترویج 
تمدن اروپا بالشرط و قید و تسلیم مطلق شدن 
به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و ترتیب 
و علوم و صنایع و زندگي 
فرنگســتان  اوضاع  و کل 
بدون هیچ اســتثنا )جز از 
زبان( و کنار گذاشتن هر 
نوع خودپسندي و ایرادات 
بي معني که از معني غلط 
وطن پرستي ناشي مي شود 
و آن را وطن پرستي کاذب 
توان خوانــد. دوم اهتمام 
بلیغ در حفظ زبان و ادبیات 
فارسي و ترقي و توسعه و 
تعمیم آن، سوم نشر علوم 
فرنــگ و اقبال عمومي به 
تأسیس مدارس... این است 
عقیده نگارنده این سطور 
در خط خدمت به ایران و همچنین براي آنان 
که به واســطه تجارت علمي و سیاسي زیاد با 
نویســنده هم عقیده اند که ایران باید ظاهراً و 
باطناً و جسماً و روحاً فرنگي مآب شود و بس.«

بــا روي کارآمــدن رضاخــان برخی از 
روشــنفکران غرب گرا در صــف حامیان وي 
قرار گرفتند. آنها تصــور مي کردند در دوران 
حکومت رضاشاه، آنان به متن عرصه سیاسي 
و سیاســت گذاري خواهند آمد و زمام امور را 
در دســت خواهند گرفت. تقي زاده، کسروي، 

تیمورتاش، فروغي، اردشیر جي، نصرت الدوله 
فیروز و بسیاري دیگر از چهره هایي که در زمره 
اولین حامیان فکري رضاخان قرار مي گرفتند، 
معتقد بودند یک دیکتاتور ســکوالر است که 
خواهد توانست کشور را به سمت مدرن شدن 

به سبک کشورهاي اروپایي پیش ببرد. 
در این دوره تقي زاده طي مقاالتي با عنوان 
»یک مشت تصورات بي ادعا« ضمن ستایش از 
تمرکزگرایي رضاخان، حکومت قادر قاهر ثابت 
و مستشــاران خارجي را از ارکان اصلي ترقي 
معرفي مي کرد. وي در عصر حکومت رضاشاه 
پهلوي به مناصب مهمي، چون اســتانداري، 
وزیرمختاري، ســفارت و وزارت رســید. در 
برنامه هــاي اصالحات رضاشــاه از همکاران 
نزدیک او بود. از مشــاغل تقي زاده در دوران 
ســلطنت رضاشاه پهلوي مي توان وزارت امور 
خارجه )1305(، استانداري خراسان )130۷(، 
وزیرمختاري ایران در لندن )1308(، وزارت راه 
)1309( و وزارت دارایي )131۲( را نام برد. 

او در دوران وزارت دارایي امتیاز نفت را به 
مدت ۶0 سال دیگر به انگلیس ها واگذار کرد 
که این امر وجهه او را متزلزل کرد؛ به گونه ای 
که به اجبار به سمت وزیرمختاري به پاریس 
رفــت و در آنجا اقامت گزید. پس از چندي از 
جانب رضاشاه به ایران احضار شد؛ اما از ترس 
جان خود در اروپا ماند و در دانشگاه کمبریج 
لندن به تدریس مشغول شد. تقي زاده در سال 
13۲0 پس از اســتعفاي رضاشاه از سلطنت 
براي دومین بار سفیر ایران در انگلستان شد 
و در ســال 13۲1 از طرف قوام )نخست وزیر( 
به وزارت دارایي منصوب شــد که مورد قبول 
وي واقــع نشــد و به ایران نیامد و در ســال 
13۲۶ با حفظ ســمت در لندن در رأس یک 
هیئت بلندپایه به سازمان ملل رفت و نسبت 
به خارج نشدن نیروهاي شوروي از آذربایجان 
طرح دعوي کرد و براي خروج نیروهاي بیگانه 

تالش بسیاري به خرج داد.
در دوره پانزدهم مجلس شــوراي ملي 
اعتبارنامه او با مخالفت و موافقت زیادي روبه رو 
شــد که در نهایت به تصویب رسید. تقي زاده 
در دفاع از خود در مجلس نسبت به واگذاري 
امتیــاز نفت به انگلیس گفــت: »من در این 
قضیه آلت فعل بودم«! با تشکیل مجلس سنا 
از ســال 13۲8 تا 134۶ نماینده آن مجلس 
بود و در این مدت شــش سال ریاست سنا را 
به عهده داشت و ســرانجام در روز سه شنبه 
هفدهم بهمن ماه سال 1348 در 9۲ سالگي 

در تهران درگذشت.

مروري بر شخصیت و عملکرد روشنفکر غرب گرا؛ سیدحسن تقي زاده 

پیرو سبک زندگي غربي
در آیینه تاریخ
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 نسیم اســدپور/ انقالب 
اسالمی با مبانی فکری و آرمان هایی 
که دنبــال می کرد، به طور طبیعی 
بــر همه عرصه ها تأثیر گذاشــت و 
این میان، استعدادهایی شکوفا  در 
شــد که شــاید برای برخی از آنها 
به این ســادگی ها جایگزینی پیدا 
نشــود. عرصه »هنر« و »رســانه« 
هم یکی از ایــن میدان ها بوده که 
ستاره های فروزانی در آسمان آن به 
برکت انقالب اسالمی و راه و مکتب 
امام)ره( درخشیدند و روشنی بخش 
مســیر شــدند. اگر قرار باشد برای 
اســالمی«  انقالب  آســمان »هنر 
تک ستاره ای را بشناسیم و از او برای 
هدایت در دل شب کمک بگیریم، 
او بدون شک »سیدمرتضی آوینی« 
است. هنرمندی که نماد هنر متعهد 
و انقالبی شــد و روز شهادتش هم 

زینت بخش این عنوان.
آوینی که به گفته خودش »از 
راه طی شده« با ما سخن می گوید و 
گم شده اش را در امام)ره( پیدا کرده 
و با »روایت فتح« و »خان گزیده ها« 
فراموشی«،  دیار  »ُگم گشــتگان  و 
فصــل تــازه ای را در هنر متعهد و 
انقالبــی باز کــرد، حکایت حال و 
روزش را این گونه توصیف می کند: 
»تصــور نکنید که من بــا زندگی 
به ســبک و ســیاق متظاهران به 
روشــنفکری ناآشنا هســتم. خیر، 
من از یک »راه طی شــده« با شما 
حــرف می زنم. من هم ســال های 
سال در یکی از دانشکده های هنری 
درس خوانده ام، به شب های شعر و 
گالری های نقاشی رفته ام، موسیقی 
کالسیک گوش داده ام، ساعت ها از 
وقتــم را به مباحثات بیهوده درباره 
چیزهایی که نمی دانستم گذرانده ام، 
من هم ســال ها با جلوه فروشــی و 
به دانایی بســیار زیسته ام،  تظاهر 
ریش پروفســوری و سبیل نیچه ای 
گذاشــته ام... اما بعد خوشــبختانه 
زندگی مرا به راهی کشانده است که 
ناچار شده ام رودربایستی را نخست 
با خودم و ســپس بــا دیگران کنار 
بگذارم و عمیقــاً بپذیرم که تظاهر 
به دانایی، هرگــز جایگزین دانایی 
نمی شــود... با یقین کامل می گویم 
که تخصص حقیقی در سایه تعهد 
اســالمی به دست می آید و الغیر.« 
مسئله »هنر« که شهید آوینی نماد 
نوع انقالبی اش برای امروز و فردای 
ما شــده، در بیان بنیانگذار انقالب 
اســالمی و رهبر کبیر مستضعفان 
این طور توصیف شده است: »هنر، 
دمیدن روح تعهد اســت در کالبد 
انسان ها« و »هنری زیبا و پاک است 
که کوبنده سرمایه داری و کمونیسم 
خون آشام و نابودکننده اسالم رفاه و 
تجمل، اسالم التقاط، اسالم سازش 
و فرومایگی و اسالم مرفهین بی درد و 
در یک کلمه، اسالم آمریکایی باشد.« 
در میان همه تعریف ها و توصیف ها از 
هنری که برخاسته از دامان انقالب 
اسالمی و آرمان هایش باشد، شاید 
همین توصیف امام امت گویا باشد؛ 
اما شاید بتوان با اندکی تأمل در آنچه 
از آموزه های ناب اســالم و انقالب 
اســالمی برمی آید، این ویژگی ها را 
برای »هنر انقالب اسالمی« برشمرد 
و آن را مالک راه اهالی هنر قرار داد. 
»تعالی خواه«  اسالمی،  انقالب  هنر 
اســت و به نان و آب مردم بسنده 
نمی کند و به دنبال تربیت نســلی 
است که به قله های اخالق و معنویت 
می اندیشد. چنین هنری »مردمی« 
است و انعکاس درد و رنج توده های 
رنج کشــیده و انقالبی و شهید داده 
را برای خود واجب شرعی می داند 
و برای بیان ایــن دردها و آرمان ها 
در مقابل اقلیت مرفه، سرمایه ساالر 
و دگراندیش،  هیچ خجالت و ابایی 

ندارد. 
هنر برگرفتــه از متن انقالب 
اســالمی »مبتکر و پویا« است و نه 
به بهانــه پایبندی به اصول، درگیر 
تحجر می شــود و نه به بهای جذب 
مخاطب، به دام ابتذال می افتد و در 
هر حال،  از پیمــودن راه های بدیع 
و ابتکاری برای شــیرین کردن کام 
مخاطب غفلــت نمی کند و در آخر 
اینکه، هنر انقالب اسالمی باور دارد 
که باید جامعه اســالمی و انقالب 
کرده را برای دوران »ظهور« و یاری 
کــردن آخرین موعود حق تربیت و 

آماده کند.

در هوای هنر انقالب  محمدعلی رجبی دوانی، نقاش و استاد هنر دانشگاه تهران گفت: »شهید آوینی یک خصوصیت فردی بسیار مهم داشت؛ به جای اینکه بیاید 
از طریق مباحث نظری به کار عملی در هنر برسد، سراغ جلوه ها و تجلیات مبانی نظری انقالب اسالمی رفت. به همین دلیل، به مستندسازی 

متأثر از حرکت های انقالبی مردمی روی آورد، بنابراین آثار شهید آوینی نوعی مستندسازی انقالب اسالمی است.«

مستندسازی متأثر از حرکت های 
انقالبی و مردمی

یادداشت

رایحه جهاد در کوچه پس کوچه های پلدختر
 محبوبه ابراهیمی/ »آن روز تعداد مهمان ها بیشــتر از حد معمول 
بود. غذا که تمام شد، آقا بالفاصله به آشپزخانه رفت، آستین هایش را باال زد 
و شــروع کرد به شســتن ظرف ها... همه از شرم روی شان قرمز شده بود و با 
عجله دســت های آقا را می گرفتند و شیر آب را می بستند تا شاید از شستن 
ظرف ها منصرف شود؛ اما آقا کنار نیامد و تا آخرین ظرف را شست. می گفت: 
امروز ظرف ها زیادند و من باید حتماً کمک کنم...« نه تنها امام خمینی)ره( 
که مردان بزرگ دیگری نیز برای کمک در امور خانه آســتین باال می زدند ؛ 
حتی اهل بیت)ع( نیز در کمک و یاری به اهل خانه، از کارهایی مانند جارو 
کردن، وصله زدن لباس و حتی کمک به خدمتکار خانه شــرمی  نداشتند! و 
اینها همه یعنی مردان خدا همواره در مسیر خدمت و یاری رسانی بودند؛ یاری 

همسر، یاری مردم و یاری دین خدا... .
در ایــن میــان، همیاری در امور خانه، تنها یکــی از جلوه های کمک و 
خدمت به دیگران اســت که نشان می دهد، حتی در اجتماع کوچکی مانند 
خانواده نیز افراد از کمک به یکدیگر بی نیاز نیستند. بدون شک، این همیاری 
و مشــارکت در اجتماعات بزر گ تری، همچون جامعه، جلوه ویژه و مهم تری 
به خود می گیرد. به گونه ای که در واقع زندگی اجتماعی انسان ها به یاری و 
دســتگیری از همنوعان گره خورده و نمی توان زندگی را بدون این مؤلفه ها 
تصور کرد. این باور مهم و حیاتی چنانچه از شعار و کلیشه خارج شده و جایگاه 
خــود را در زندگی افراد باز کنــد، صفاتی مانند خودخواهی و منفعت طلبی، 
جای خود را به خیراندیشی برای دیگران داده و در نهایت نه تنها بسیاری از 
درگیری ها و اختالفات خانوادگی، که حتی برخی آسیب های مهم اجتماعی 
از بین می رود؛ چرا که برخی نزاع های خانوادگی به ویژه میان همسران، ناشی 
از خســتگی افراطی زنان اســت که گاهی به تنهایی مسئولیت فرزندداری، 
خانه داری و حتی مهمان داری را بر عهده دارند یا ناشی از خستگی روحی و 
جســمی مردان است که از همسر خود توقع مشارکت فکری و روحی دارند، 
اما همواره خود را از آن محروم می دانند. از ســوی دیگر، بیشــتر آسیب های 
کالن اجتماعی، از نادیده گرفتن حقوق دیگران و خودخواهی نشئت می گیرد. 
بــه هر تقدیر چنانچه فرد بیاموزد نه در خانــه و نه در اجتماع نباید خود را 
تافته ای جدابافته بداند و تنها به نفع و ســود خود نیندیشد، با دستگیری از 
دیگران و گره گشایی از کارهای شان افزون بر حس تعلق، حس زیبای آرامش 
و خوشبختی را نیز در خود و اطرافیان تقویت کرده و زندگی آینده خود را با 
داد و ستد »همیاری« بیمه می کند. نتایج مطالعات علمی نیز تأثیر کمک و 
همیاری داوطلبانه به دیگران در رشد آرامش و کاهش میزان استرس را ثابت 
کرده و این امر به خوبی نشــان می دهد، کمک رساندن به دیگران افزون بر 
شاد کردن یاری گیرنده، خیر و برکت و نشاط فراوانی را برای یاری دهنده در 
پی دارد. این کمک های کوچک و بزرگ، از هر نوع و شکلی که باشند، بستر 
رســیدن آدمی به مقامات باال و رساندن دیگران به آرامش هستند؛ خواه فرد 
در جایگاه یک روانشناس با مشاوره و ابزار فکر به کمک دیگران آید، خواه با 
ثروت انبوه یا دارایی اندک خود به کمک مالی دیگران بشــتابد. نکته مهم و 
قابل توجه این است که به هر تقدیر این حس نوع دوستی و همیاری، شاید در 
روزهای کودکی با هدایت پدر و مادر در یاری همنوعان یا با مشاهده رفتارهای 
عملی والدین در همیاری اهل خانه و جامعه شکفته شده، رشد کرده و حاصل 

آن در بزرگسالی در قالب ها و شکل های گوناگون نمایان و جلوه گر می شود.
مصداق روشــن این سخن در روزهای آغازین سال جدید و تالقی نوروز 
با گرفتاری برخی هموطنان مان در ســیل و ســیالب ها و به گل نشســتن 
خانه های شان نمایان بود؛ خانه هایی که میزبان مسافران سیل زده در شهر شیراز 
بودند، کمک های حضوری و داوطلبانه مردمی و سیل کمک های نقدی و غیر 
نقدی مردم، جلوه ای از همین همیاری و مســاعدت بود. بدون شک بیش از 
هر کس جوانانی در این عرصه خوب درخشیدند که در کودکی خود آموخته 
بودند کمک و یاری رســاندن به فردی که به این کمک نیاز دارد، مسئله ای 
اســت که نباید در شلوغی های روزمرگی فراموش شود. او از معلمانی دلسوز 
همچون پدر و مادر خود آموخته که گستره این یاری به حدی است که حتی 
همه مرزهای دینی و جغرافیایی را درمی نوردد و انسان های بزرگ و مجاهد با 
شنیدن صدای فردی نیازمند در گوشه ای دور از این کره خاکی به یاری آن 
فرد نیازمند می شــتابند و این اعجاز »همیاری« و »خدمت رسانی« است که 

تاکنون توانسته است بشر را سر پا نگه دارد.
اصلی که به منزله یکی از اصول اساسی در روابط خانوادگی و اجتماعی 
و حتی در سطح ملی و بین المللی باید به رسمیت شناخته شود تا جهانیان با 
عشق در جاده های همیاری و خدمت قدم بزنند و جهان مملو از رایحه خدمت 

شود، مانند جهادی که در پلدختر شاهد آن بودیم.

زندگی

راه نرفته

تصویرسازی از نماز پیش از سن بلوغ در کودکان
پرسش: اگر همه اهل خانه به جز فرد یا افرادی نمازخوان باشند، 
چه باید کرد؟ در خانواده ما همه نماز می خوانند به جز برادر و دختر 

13 ساله ام. از این بابت نگرانم، راهکار شما در این باره چیست؟
پاسخ: به سه دلیل ممکن است فرد با نماز انس نگرفته باشد؛ یکی بحث 
تربیتی خانواده و الگوگیری در آن است، ما نمی توانیم در 13 سالگی یکدفعه 
و با تحت فشار گذاشتن فرزند خود، او را به نماز خواندن اجبار کنیم؛ چرا که 
اســالم سفارش می کند باید از دوران کودکی و پیش از رسیدن به سن بلوغ 
تصویر زیبایی از نماز در ذهن کودک ایجاد شود. برای نمونه، چنانچه کودک 
شیرخواره ای گریه می کند، اول تقاضای او را اجابت کنیم، بعد به نماز بایستیم.
 یا بر اساس سیره عملی بزرگان دین برای تربیت بهتر فرزندان آنها را به 
مسجد ببریم؛ چراکه بهترین محل برای تربیت و رشد اخالقی فرزندان مسجد 
است که اگر ماوای آنها شود، نگرانی های ما در دوران نوجوانی فرزندمان کمتر 
خواهد بود و این گونه کودک ما با نماز انس می گیرد و تا زمان تکلیف به این 

سبک عادت می کند.
مرحله بعدی که باید آسیب شناســی شــود، محیط مدرسه و دوستان 
است؛ کســانی که تأثیر بسیاری در انجام این فریضه دینی دارند. از آنجا که 
در روان شناسی دوره همساالن دوره 11 سالگی به بعد است که فرد از حالت 
کودکی بیرون می آید و وارد دوره نوجوانی می شود، دوره استقالل و هویت یابی 
کودک شــروع می شود و به طور حتم در این سن الگوی نوجوانان هم سن و 
ساالن شــان خواهند بود؛ از این رو بیشترین تبعیت، تقلید و الگوپذیری را از 
محیط دوســتان خواهند داشت. بنابراین اگر فرزند 13 ساله شما در محیط 
تحصیلی، دوستان مناسبی که اهل نماز نباشند داشته باشد، باید در دوستیابی 

مجدد و محیط تحصیلی، او را یاری داد.
نکته ســوم این اســت که به فرزندمان چه نوع جهان بینی در خصوص 
معارف اسالمی ارائه داده ایم. آیا آثار و فواید روان شناسی از نماز را به درستی 
به او آموزش داده ایم یا خیر. آیا در ذهن فرزند ما گزاره های تصویری زیبایی 
از رفتار یک فرد دیندار باقی مانده است یا خیر. اینها همه مباحثی است که 

جای کار بسیاری دارند. 
لیال وطنخواه، دکترای مطالعات زنان و خانواده و مشاوره خانواده

 شهناز سلطانی / فست فود یــا همان 
غذای ســریع در آماده شــدن گویــا با زندگی 
شــهری و صنعتی امروز عجین شده است، روز 
به روز مشتری های جدید پیدا می کند و رنگ و 
لعاب جدیدتر. به همان اندازه و چه بســا بیشتر 
کــه جیب مان را خالی می کند و ســالمتی مان 
را هــم با خودش می برد و مــا غافلیم از اینکه 
فســت فودخواری نقش بســیاری در صف های 
طوالنی بیمارســتان ها و فهرســت پــر اقالم 
بیماری های قلبی، فشار خون، دیابت، سرطان، 

آلزایمر، افسردگی و... دارد.

سفره سالمت 
احتماالً کم شده اند تعداد سفره هایی که در 
خانه پهن می شد و همه اعضای خانواده دور هم 
جمع می شدند و دست پخت خانم خانه را نوش 
جان می کردند و دور سفره با هم گپی می زدند 
و از احــواالت هم خبر می گرفتند؛ اما هنوز هم 
هســتند حتی زنان شــاغلی که کمتر به غذای 
حاضــر و آماده بیرون از خانه تن داده اند و وقت 
و انرژی می گذارند تا غذای سالمی را سر سفره 
خانواده بگذارند و این چه نعمت با ارزشی است 

و بسیاری از ما از آن بی خبر هستیم.
اما در این بین برخی راه راحت تر را انتخاب 
می کنند و به انتخاب فست فود دست می زنند و 
ادله ای هم دارند برای این همه مصرف و خرید 
آن؛ هرچند این ادله بیشــتر به توجیه شباهت 
دارد تا منطق و عقل. البته اگر می دانســتند با 
جسم و روح خودشان و بقیه چه می کنند، شاید 

در انتخاب شان تجدید نظر می کردند. 

فست فود و کم شدن آی کیو 
دانشمندان انگلیســی در پژوهشی علمی 
به این نتیجه رسیده اند که آی کیو کودکانی که 
تا هشت ســالگی از فست فود و غذاهای ناسالم 
اســتفاده کرده اند، حداقل دو نمره از بقیه کمتر 
است. استفاده از مواد غذایی ناسالم در کودکان 
نشــان داده اســت به موازات افزایش سن این 

کودکان ضریب هوشی آنها کم می شود. 
بر پایه این مطالعات سنین ۶ تا ۲4 ماهگی 
در کودکان سنی است که تغذیه ناسالم و مضر 

بیشترین تأثیر را در ضریب هوشی آنها دارد. 

رفتاری شبیه معتاد 
پژوهشــگران دانشگاه »میشیگان« آمریکا 

هم درباره اثرات فست فودها 
انجام  گسترده ای  مطالعات 
داده اند و البتــه نتایج این 
مطالعات جالب و قابل توجه 
اســت. آنها بــه این نتیجه 
رسیده اند که برخی از افراد 
در مواجهه با فست فود ها و 
مواد غذایی ناسالم رفتارهایی 
از خود نشــان می دهند که 
افرادی  رفتار  به  بی شباهت 
کــه اعتیاد به مــواد مخدر 
دارند، نیســت؛ یعنی رفتار 
آنها شــبیه کسی است که 
اعتیــاد دارد و در رو به رو 

شدن با مواد مخدر واکنش به خصوصی از خود 
نشان می دهد. 

فست فود و افسردگی
در دانشــگاه »جیمز کوک« اســترالیا هم 
دانشــمندان روی میزان سالمت روانی ساکنان 

دو جزیــره مطالعاتی انجام داده اند. افراد یکی از 
این جزایر فســت فود مصرف  کرده اند و ساکنان 
جزیره دیگر میانه ای با فســت فود نداشــته اند. 
نتایج مطالعات نشــان داد استفاده از فست فود 
و غذای ناسالم تا چه اندازه 
می تواند مصرف کنندگان را 
در معرض ابتال به افسردگی 

قرار دهد.  
کاهش مصرف در غرب 
در اینکه اثرات سوء و 
منفی فست فودها و غذاهای 
ناســالم ثابت شــده است، 
شک و تردیدی باقی نیست؛ 
اما بحث بر ســر این است 
که چگونه می شــود از این 
واقعیت  کــرد.  عبور  تنگنا 
این اســت که کشــورهای 
غربی که خودشان مبدع و 
تولیدکننده اولیه فســت فودها و مواد خوراکی 
مضر بوده اند، امروز به این آگاهی رسیده اند که 
باید کاری کرد و البته کاری هم کرده اند. کاهش 
مصرف مواد غذایی ناســالم گواه همین موضوع 
اســت. کوچک تر کردن قوطی های نوشابه و کم 
کردن مواد قندی و مضر این نوشابه ها یکی دیگر 

از این اقدامات عملی و کاربردی است. 

افزایش مصرف در ایران 
»محمدهــادی ایازی« معــاون اجتماعی 
وزارت بهداشت قباًل گفته بود مصرف فست فود 
و مواد خوراکی ناسالم در کشور ما رو به افزایش 

است و ما باید سواد سالمت داشته باشیم. 
سواد ســالمت همان چیزی است که اگر 
داشته باشیم، نباید آمار مصرف و تولید و تبلیغ 
فست فود و مواد خوراکی مضر رو به افزایش باشد 
که متأســفانه هست. به نظر می رسد، بخشی از 
ناآگاهی ما متأثر از نداشتن همان فرهنگ مطالعه 
در کشور است. ما باید در این باره کتاب و مجله 
و روزنامــه بخوانیم و بدانیم جســم و روح ما به 
چه مواد غذایی نیاز دارد و در هر ســنی ما چه 
رفتار تغذیه ای باید با خودمان داشته باشیم . آیا 
می دانیم ذایقه کودکان مان در سنین دو تا نهایت 
پنج سالگی شــکل می گیرد و ما در این سنین 
حساس که آینده او ساخته می شود، چگونه باید 
به نیازهای تغذیه ای آنها پاسخ بدهیم! آیا می دانیم 
پخت غذای سالم و البته بازحمت در خانه چقدر 

به تأمین سالمت خانواده کمک می کند!

رسانه های مغفول 
به اندازه ای که باید و الزم است در رسانه های 
جمعی ما از اثرات مثبت غذا و مواد خوراکی سالم 
و از اثرات منفی مواد خوراکی ناســالم صحبت 
نمی شــود؛ اما در مقابل همین رسانه ها، به ویژه 
رســانه پر بیننده ای، مانند تلویزیون سرشار از 

تبلیغات مواد غذایی ناسالم است. 
اگر آگاهــی ما در این بــاره افزایش پیدا 
کند، ایــن همه تبلیغات و ایــن همه فروش و 
ســودآوری کمی رنگ خواهد باخت. در افزایش 
بیماری های قلبی ـ عروقی و دیابت و فشار خون 
و سرطان ها و چاقی و... رّد پای فست فود و مواد 
خوراکی ناسالم به وضوح دیده می شود و اگر ما 
این رد پــا را ببینیم، به حتم کمی محتاطانه تر 
فســت فود می خوریم. آن وقت دیگر هر روز به 
تعداد رستوران ها و فست فودی های شهر اضافه 
نمی شــود و دیگر یکی از خیابان های پایتخت 
فقط رستوران و فست فود فروشی نخواهد شد! 

کنکاش
مصرف فست فود در کشورهای غربی رو به کاهش و در ایران رو به افزایش است

رد پای غذاهای فوری در صف بیماری ها

 ناهیــد صفایی/ مســابقات 
تلویزیونی از ســال های نه چندان دور 
نــه تنها در ایران، بلکــه در کل جهان 
طرفداران زیــادی دارند، هم از جهت 
رقابتــی که وجــود دارد و هم به دلیل 
مشارکت و حضور بینندگان در ساختار 
برنامه. در این میان برخی موارد مانند 
جوایــز و ایــن اواخر هم اســتفاده از 
سلبریتی ها به جذابیت این گونه مسابقات 
افزوده است. البته تاریخ مسابقات رسانه 
ملی به امروز و دیروز برنمی گردد؛ بلکه 
حتی در دهه ۶0 نیز مسابقات توانسته 
بودند مخاطبان را با خود همراه کنند و 
گاهی حتی از برخی سریال ها نیز پیشی 
می گرفتند؛ برای نمونه کمتر کســی را 
می توان پیدا کــرد که دوران نوجوانی، 
جوانی و حتی میانسالی خود را در دهه 
۶0 گذرانده باشد، اما پای ثابت »مسابقه 
محله« نبوده باشــد. »مسابقه هفته« 
مسابقه پرمخاطب دیگری است که در 
دهه ۶0 پخش می شد. در دهه های ۷0 
و 80 نیز مسابقات پای ثابت برنامه های 

رسانه ملی بودند.
امــا امــروز ایــن مســابقات با 
ماننــد  ســاختاری،  جذابیت هــای 
دکورهای متنوع و در حوزه های متفاوت 
توانســته اند جایگاه ویژه تری را از آن 
خود کنند. بنابراین مدتی اســت که 
مسابقات کنداکتورهای ویژه و زیادی 
از برنامه های شبانه روزی صداو سیما به 
ویژه سیما را به خود اختصاص داده اند؛ 
مانند »دســتپخت«، »برنــده باش«، 
»پنج ستاره« و »حرفه ای شو«، حتی 
در برخــی از برنامه های ترکیبی نیز از 
مسابقه غافل نشده و بخش ویژه ای از 
زمان خود را به برگزاری مسابقه ولو بین 
دوستان و حتی بدون جایزه اختصاص 
داده است؛ مانند خندوانه، که این نشان 

از جذابیت ماهیت مسابقه دارد. 
امــا در دی ماه خبری منتشــر 
شد که از ورود یک مسابقه به گردونه 
مســابقات تلویزیونی اطــالع می داد. 
اســتعدادیاب  علیخانــی  »احســان 
می شــود«؛ این تیتر خبری است که 
در 10 دی مــاه، قــول پخــش یک 
برنامه ســرگرم کننده را در شب های 
طوالنی مدت زمستان می داد؛ برنامه ای 
کــه از اواخر بهمن مــاه و در ایام عید 
نــوروز مهمان خانه های مــردم بود و 

پخش آن تاکنون از شبکه سوم سیما 
ادامه داشته است.

با هدف استعدادیابی  این برنامه 
در زمینه هــای ســرگرمی، هنری و 
مهارت های ورزشی معرفی شد، خود 
علیخانی عصر جدید را برای رفقایش 
این گونه تعریف کرده اســت: »توانایی 
گرفتن صحنه و جا کردن هر کســی 
که فکر می کند استعداد نابی دارد در 
دل دوربیــن و جلوی مردم، در فاصله 
نهایتاً 5 دقیقه«، شــاید نتوان برنامه 
عصر جدید را اولین برنامه استعدادیابی 
خواند؛ اما بدون شــک می توان آن را 
یکــی از قوی ترین آنها دانســت که با 
اجرای بســیار قوی احسان علیخانی 

همراه است.
مدتی از پخش این برنامه نگذشت 
که عصر جدید توانست دوره جدیدی 
را در کشــف اســتعدادهای توانمند 
فراهم کند که می توان گفت بیشــتر 
آنها هیچ دسترســی ای به دیده شدن 
در قــاب تلویزیون ندارنــد و برخی از 
آنها در شــهرها یا حتی روســتاهای 
دورافتاده تری هســتند و شاید حضور 
در این برنامه بتواند دریچه های بزرگی 
را در زندگی آنان بــاز کند؛ زیرا افراد 
توانمند به مــردم و حتی نخبگان هر 

حوزه معرفی می شوند.
تنوع در حوزه های رقابتی مسابقه 

»عصر جدید«
شاید در این میان عده ای بگویند 
کــه اآلن امکان به نمایش گذاشــتن 
استعدادها و توانمندی ها با در دسترس 

بودن فضای مجــازی وجود دارد و به 
طور قطعی اگر کسی چنین حرفی را 
بزند از قدرت این جعبه جادویی، یعنی 
تلویزیون باخبر نیست. گواه این ماجرا 
هم شناختی است که مردم ایران بعد 
از »عصر جدید« نسبت به بسیاری از 
شرکت کنندگان این برنامه پیدا کردند 
کــه اتفاقاً هم بعضی پیش از این جزء 
فعــاالن فضاهای مجازی بوده اند و آن 
طور که باید شناخته هم نشده بودند.

ویژگی دیگری که این مسابقه را از 

مسابقات دیگر متمایز می کند، این است 
که گســتره و طیف زیادی از حوزه ها 
را در برگرفته اســت، از هنر و ورزش 
گرفته تا مهارت های سرگرم کننده و 
این به خودی خود جذابیت مسابقه را 
نیــز باالتر برده؛ زیرا بیننده پس از هر 
اجرا منتظر است تا ببیند شرکت کننده 
بعدی چه در چنته خود دارد؛ اما شاید 
بهتر بود گزینه ای هم برای دیده شدن 

نبوغ افرادی که توانمندی علمی باالیی 
دارند، در نظر گرفته شود.

»عصر جدید« توانست در هدف 
اولیه خود تا حد زیادی موفق عمل کند، 
هــر چند در این میان نقدهایی هم بر 
این برنامه پرمخاطب که توانسته است 
قشر عظیمی از جامعه را پای تلویزیون 
بنشاند، شده اســت. یکی از نقدهایی 
که از همان ابتدای شروع عصر جدید 
بــر این برنامه وارد کردند، این بود که 
این برنامه کپی بــرداری از یک برنامه 

آمریکایی است.
آیین نامه ای با چارچوب محکم تر 
عصر جدیدی با قدرت بیشتر را 

رقم می زند
هر چند این کپی شــاید نتواند 
نقصی بــرای عصر جدید محســوب 
شود؛ اما قطعاً داشتن خالقیت یکی از 
نکات مثبت هر برنامه تلویزیونی است 
و همیشــه برنامه هایی بیشتر در ذهن 
مخاطب خواهد ماند که از این خالقیت 
برخوردار باشد. بنابراین شاید بهتر بود 
عصر جدید، دکوری متفاوت تر را برای 

خود انتخاب کند.
نقدهای دیگری هــم در خالل 
پخش ایــن برنامه بر عصر جدید وارد 
شــد. برای نمونه، یکی از پایگاه های 
خبری عصر جدید را به دلیل شرکت 
یک بازیگر با سابقه  تئاتر، اما نه چندان 
معروف را مورد انتقاد قرار داد و نوشت، 
سابقه حرفه ای این بازیگر و حضورش 
در برنامه »عصــر جدید« که مختص 
اســتعدادیابی اســت، این پرسش را 

در ذهن ها ایجــاد می کند که انتخاب 
افرادی که در رشــته خــود حرفه ای 
هســتند، به عنوان فینالیست مسابقه 
چه متر و معیاری دارد و »عصر جدید« 
آیین نامه ای مبنی بر چگونگی حضور 
افراد در اختیار شــرکت کنندگان قرار 

داده است یا نه؟ 
باید بپذیریم هیچ برنامه ای بدون 
کاستی نیست و شاید داشتن آیین نامه 
قوی تر، بتواند قــدم بزرگی برای بهتر 
دیده شدن این برنامه بردارد، هر چند 
حضور یک شرکت کننده که سابقه در 
حوزه اجرایی اش را داشــته نمی تواند 
دلیلی بر این باشد که نتواند در مسابقه 
شرکت کند، اتفاقاً شاید شرکت این افراد 
به هدف اصلی برنامه یعنی دیده شدن 
اســتعدادهای جوان تر و قوی تر بیشتر 
کمک کند؛ زیــرا به این ترتیب فردی 
بدون سابقه پذیرفته است که می تواند 
با یک شخص باتجربه مسابقه بدهد و 
او را هم از دور رقابت خارج کند که در 
این صورت قطعاً پیروزی اش برای دیده 

شدن بسیار جذاب تر هم خواهد شد.
اما قطعاً داشــتن آیین نامه ای با 
چارچوب محکم تــر، عصر جدیدی با 

قدرت بیشتر را هم رقم خواهد زد.
امــا در پایان می تــوان گفت، در 
کل ایــن برنامه می تواند نمره قبولی را 
از مردم بگیرد؛ به گونه ای که در برخی 
از شب ها هنوز ساعتی از پخش برنامه 
نگذشته است که بسیاری از پست های 
فضای مجازی به بازنشــر بخش هایی 
جــذاب از »عصر جدیــد« اختصاص 
می یابد؛ همین هفته پیش بود که بانویی 
با اجرای بسیار قوی خود توانست برگی 
از تاریخ فداکاری و ایثار مردم کشورمان 
را به نمایش بگذارد و شــاید این اجرا 
توانست تأثیر و بازتابی نه چندان کمتر 
از یک فیلم سینمایی پرهزینه بر جامعه 
داشته باشد؛ بنابراین رواج ارزش ها در 

چنین برنامه هایی دور از ذهن نیست.
 از طرفی با پرکردن کنداکتورهای 
این گونه برنامه ها ولو با وجود اشکاالتی 
که بدون شک وجود دارد؛ قطعاً می توان 
گامی بلند در جایگزینی شــبکه های 
ماهواره ای برداشــت، بــه ویژه اینکه 
ساعات مناســبی هم به این برنامه و 
برنامه هایــی از این قبیــل اختصاص 

یافته است.

بازنگاهی به یک مسابقه که استعدادهای جوانان را معرفی می کند

بارقه امید در »عصر جدید« 

عصر جدید توانست دوره جدیدی 
توانمند  اســتعدادهای  در کشف  را 
فراهم کند که می توان گفت بیشــتر 
آنها هیچ دسترسی ای به دیده شدن 
در قاب تلویزیــون ندارند و برخی از 
آنها در شــهرها یا حتی روستاهای 
دورافتاده تری هستند و شاید حضور 
در این برنامه بتواند دریچه های بزرگی 
را در زندگــی آنان باز کند؛ زیرا افراد 
توانمند بــه مردم و حتی نخبگان هر 

حوزه معرفی می شوند

پژوهشــگران دربــاره 
مطالعات  فست فودها  اثرات 
داده اند  انجام  گســترده ای 
در  افراد  می دهد   نشان  که 
مواجهه با فست فود ها و مواد 
رفتارهایی  ناســالم  غذایی 
از خود نشــان می دهند که 
بی شباهت به رفتار افرادی که 
دارند،  به مواد مخدر  اعتیاد 
آنها  رفتار  یعنی  نیســت؛ 
 شبیه کسی است که اعتیاد 

دارد



پرسش  اولین  در  سردار   *
بحث نبود سونولوژیست خواهر 
در مراکز درمانی سپاه را مطرح 
می کنم  که مراجعان نســبت به 
آن گالیه داشتند، آیا این مشکل 
همچنان ادامه دارد؟ با توجه به 
این که طرح انطباق)رعایت حدود 

شرعی( هم مطرح شده است.
ابتدا ســال جدیــد را به همه 
همکاران، پاســداران و بسیجیان و 
خانواده محترم آنها و همه تالشگران 
حوزه بهداشــت و درمــان تبریک و 

تهنیت عرض می کنم. 
در پاسخ به پرســش شما اگر 
بخواهم ریشــه ای تر ســخن بگویم، 
اساساً ما اعتقاد داریم مراکز درمانی 
ســپاه باید در همه ابعاد الگو باشند 
و یکــی از این ابعــاد رعایت موازین 
شــرعی در فعالیت هــا، درمانگاه ها، 
بهداشتی و  بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی ما است. در برخی از شرایط 
اضطرار کــه فقه ما هم مشــخص 
کرده، تکلیف این امر مشخص است؛ 
اما در شــرایط معمول بیمار خواهر 
به پزشــک خواهر و بیمــار برادر به 
پزشک و پرســتار برادر باید مراجعه 
کند. متأسفانه، در حوزه پزشکی یک 
فرهنگ غلط از زمان طاغوت جا افتاده 
که چون پزشک محرم است، اصول و 
حدود شرعی دیگر ضرورت اجرا ندارد 

که این یک فرهنگ غلط است.

* علت مسئله مذکور فقط 
است«  محرم  »پزشک  فرهنگ 
بوده یا اینکه موضوع دیگری هم 
در این میان مطرح است؟ چون به 
نظرم مسائل دیگری هم می تواند 

در این میان مؤثر باشد.
در حوزه آموزش پزشکی وقتی 
استاد می خواهد به دانشجوی خود 
اعم از دختر و پسر آموزه های رشته 
تخصصی خــود را بیاموزد، مطمئناً 
نظام آموزشــی و روح حاکم بر این 
نظام هم مؤثر اســت. نظام آموزش 

پزشکی ما الگو گرفته از غرب و تقریباً 
کپی آنها است. وقتی در غرب موازین 
شرعی معنا ندارد، اینجا هم در نظام 
آموزش پزشکی همین مبنا می شود. 
هرچند امروز چهل سال از استقرار 
می گذرد  اســالمی  جمهوری  نظام 
و تغییراتی در نظام آموزشــی اتفاق 
افتــاده؛ اما باز هم روح حاکم همان 
اســت. این فرهنگ رایــج در مراکز 
درمانی کشــور ما است و بعضی ها 
هم با این مســئله کنار آمده اند، اما 
متدین ها و کسانی که تقیدات دینی 
دارنــد و به حــرام و حالل و به این 
نوع نکات دقت نظر بیشــتر دارند، 
قطعاً به این موضــوع توجه دارند و 
ســعی می کنند حدود شرعی دقیقاً 
رعایت شود؛ لذا در سپاه که پاسدار 
انقالب، حافظ حدود شــرع و دین 
اســت و همواره بــه منزله یک الگو 
مطرح می شود، این دغدغه از سوی 
پاســداران و فرماندهان وجود دارد 
که حدود، ضوابط و موازین شــرعی 

رعایت شود. 
در همین راستا، دستورالعمل های 
مربوط بــه رعایت موازین شــرعی 
و طرح انطبــاق را در مراکز تدوین 
کرده ایم و به تازگی هم بازنگری شده 
است. در طرح انطباق موازین شرعی 
در مراکز درمانی ســپاه سعی بر این 
بوده که موانع برطرف شده و این امر 
به طور کامل اجرا شــود. این را هم 
از ســازه و مهندسی و ساخت مراکز 
تــا در نهایت بهره بــرداری و اجرای 
عملیــات درمانی انجــام می دهیم. 
قبــاًل در بیمارســتان های ما از هر 
بخشــی تنها یکی وجود داشــت و 

برای نمونه بخــش تصویربرداری یا 
بخش نمونه گیری آزمایشگاه، بستری 
و... ترکیبــی بــود. ولی با دســتگاه 
رادیولوژی و سونوگرافی هم کارمند 
مــرد کار می کرد و هم زن، در حالی 
کــه ما در مهندســی جدید گفتیم 
رادیولوژی، نمونه گیری آزمایشگاه و 
فیزیوتراپی جداگانه باشــد و از ابتدا 
در ساختار و ســازه مهندسی مرکز 
درمانی چه بیمارستان، چه درمانگاه 
و چه پلی کلینیک باید موازین شرعی 
از زمان طراحی مهندســی و ساخت 
تا زمان بهره بــرداری به طور کامل 

رعایت شود. 
بنابراین وقتی شــما در ساخت 
پیش بینی های الزم را کرده اید، برای 
تجهیز هم دســتگاه مجزا و مستقل 
را بــرای بــرادر و خواهر پیش بینی 

می کنید.

* چند درصد از مراکز امروز 
بر اساس این امر ساخته شده اند؟
 تقریباً اآلن نزدیک به پنج سال 
است که در حال ساخت مراکز درمانی 
منطبق بر این الگو هســتیم. تقریباً 
مراکزی که در دهه 90 شروع شده، 
منطبق با این دســتورالعمل است. 
اآلن به مراکزی برای ســاخت مجوز 
می دهیم که این مســئله در ســازه 
و ســاختار و مهندسی رعایت شده 
باشــد؛ یعنی تأییدیه ساخت مرکز 
درمانی مســتلزم رعایت اصول ما در 
طراحی و ساخت تا مابقی موضوعات 
است. مهم این است که از ابتدا باید 
خود مرکز شرایط و تسهیالت الزم را 
برای طرح انطباق داشته باشد. عالوه 
بر این، ما در ســه سال گذشته یک 
نشــانی به عنوان نشان طرح انطباق 
قائل شدیم که استانداردهایی تعریف 
شد و مراکز درمانی که این اصول و 
شرایط و استانداردها را رعایت کرده 
باشند، از مسئول مرکز تا بخش های 

مختلف آن تشویق می شوند.
البته این بــه صددرصد مراکز 
ابالغ شده و اجرا هم می کنند. در حال 
حاضر، دو مرکز ما در آستانه اخذ این 
نشــان هستند؛ اما هنوز با استاندارد 
نهایی ما فاصله دارند و نتوانســته اند 

این نشان را دریافت کنند. 

* چرا این هنوز محقق نشده 
است؟

برخی جنبه ها مربوط به کمبود 
نیرو اســت و برخی بیمارستان ها و 
مراکز هم در گذشــته ساخته شده 
و فضا و شــرایط بــرای اجرای این 
طرح در آن به راحتی فراهم نیست. 
بخشی هم مربوط به تجهیزات است. 
دستگاه سونوگرافی اگر دو تا جداگانه 
برای خواهران و برادران باشد، خود 
به خود کیفیت کار را تغییر می دهد. 
اگر هم دستگاه یکی بود، با نوبت بندی 
و شیفت بندی صبح و بعدازظهر این 

امر انجام می شود.
بــرای اجــرای طــرح انطباق 
یکسری محدودیت ها، از جمله نیروی 
انســانی هم وجود دارد؛ یعنی اینکه 
اآلن فرض کنید درباره سؤال اصلی 
شــما نیروی متخصص رادیولوژی و 
سونولوژیســت، در سپاه حدود 3۶0 
دســتگاه ســونوگرافی وجود دارد و 

در سطح کشور ما 83 رادیولوژیست 
داریم که از اینها ۶۲ نفر برادر و ۲1 
نفر خواهر هســتند. اگر این موازنه 
عکس بود، بخش مهمی از مشــکل 
ما حل شــده بود. ما کمبود نیروی 
رادیولوژیست خواهر در سطح کشور 
و سپاه داریم. برای اینکه بتوانیم گره 
را بــاز کنیم، آمدیم در ســپاه و در 
دانشــگاه بقیه اهلل با تعاملی که انجام 
شد و اخذ مجوز از وزارت بهداشت، 
رشته رادیولوژی را راه اندازی کردیم. 
از ســال 9۷ که اآلن دانشجوی دوره 
رزیدنتی رادیولوژی را در بیمارستان 
بقیه اهلل داریم، کار شروع شده است، 
اما نیاز ما برای سپاه برای دو سه سال 
آینده حداقل تربیت 100 نفر است و 
ما با توجه به امکانات و مســائل تنها 
سه نفر مجوز از وزارت بهداشت برای 
پذیرش دانشجو داریم. زیرساخت ها 
و اصول قواعد از جمله هیئت علمی، 
تعداد استاد تمام، دانشیار و... سبب 
می شود که همین مقدار پذیرش را 
بــه ما مجوز دهند. مــا برای تربیت 
سالیانه ۲0 رادیولوژیست باید حداقل 
ســه اســتاد تمام رادیولوژی داشته 

باشیم که متأسفانه به هر دلیلی این 
را نداریم. 

این در سطح ســپاه است، در 
سطح کشور در خود رشته رادیولوژی 
معموالً ظرفیت ها جامع و کامل نیست 
و آنقدر تنگنا وجود دارد که مثاًل اگر 
نیاز کشور در سال 300 نفر باشد، در 
کل کشور ۲0 نفر هم دانشجو پذیرش 
نمی شود و این مسئله به مافیای این 
مسئله مربوط می شود که نمی خواهند 
دســت زیاد شود و بهره مالی الزم را 
خود آنها ببرند که فعاًل جای بحث در 

این زمینه نیست.
نفــر   ۲400 کشــور  کل  در 
رادیولوژیســت داریم که تقریباً ۷0 
درصد مرد هستند و 30 درصد زن و 
در مجموعه سپاه هم که عرض کردم. 
ما بــرای جذب متخصص صددرصد 
دریافتــی مربــوط به ایــن حوزه را 
در قــرارداد به پزشــک و متخصص 
اختصاص داده ایم که انگیزه مالی برای 
حضور در مراکز درمانی را باال ببرد. 
اآلن در شهرهای مختلف واقعاً پیدا 
کردن رادیولوژیســت خواهر مشکل 
اســت و واقعاً نیست. منطق، شرع و 
عرف می گوید که باید ســونوگرافی 
خواهــران را متخصص خواهر انجام 
دهد؛ ولی مقدورات متأســفانه این 
را اجازه نمی دهــد. در اجرای طرح 
انطباق در برخی موارد ما قرین توفیق 
نیستیم؛ اما در پرستاری و تزریقات و 
نمونه گیری آزمایشگاه صددرصد این 

محقق شده است. 
در حــوزه پزشــک عمومــی 
مشــکالتی داریم؛ از جمله اینکه در 

جدول سازمانی نیروی ما برای یک 
نوبت کاری است؛ در حالی که برای 
جنس مرد ما سه شیفت کاری داریم 
و با خانواده ها سر و کار داریم که در 
حال پیگیری این موضوع هســتیم. 
ایــن مطالبه مــا از مراجع ذی ربط 
اســت که این را در جدول سازمانی 

ما لحاظ کنند. 

در  درمانی  مراکز  کمبود   *
برخی مناطق کشــور و کمبود 
بیمارســتان یکی از مشکالتی 
است که از طرف پاسداران  مطرح 
توضیح  باره  این  در  می شــود؛ 

دهید.
بر اســاس  مراکــز درمانی ما 
ساختار است همانطور که برای یک 
رده فرماندهــی، بازرســی، آماد و... 
تعریف می شود، در موضوع بهداشت 
و درمــان هم، درمانــگاه پیش بینی 
می شــود. اما در مورد شــهرک های 
سازمانی که در ساختارشان درمانگاه 
ندارند، مــا برای غالب شــهرک ها 
تالش کردیم درمانگاه را ایجاد کنیم 
و اآلن شهرکی را من سراغ ندارم که 
درمانگاهی نزدیک و داخلش نداشته 

باشیم.
در مــورد مجــوز درمانگاه دو 
نکتــه وجود دارد؛ ما درباره درمانگاه 
پادگانــی به هیچ وجــه محدودیت 
نداریم؛ چون این مجوزها را خودمان 
صادر می کنیم، اما درباره درمانگاه های 
بیرونــی که خارج از پادگان اســت، 
مجوزهــای الزم را بایــد از وزارت 
بهداشــت اخذ کنیم؛ چون به عموم 
هم خدمــات می دهند. رده هایی که 
درمانگاه پادگانی ندارند، اگر منعکس 
شــود بالفاصله کارهــای الزم برای 

صدور مجوز انجام خواهد شد.
آخریــن درمانگاهی که افتتاح 
شد، سال گذشته درمانگاه شهرک یا 
شهید بروجردی یا )سعیدیه حمیدیه( 
است که خوشبختانه سازمان بسیج 
که خیلی خوب و مجهز اســت، آن 

را افتتاح کرد.
اما در مورد بیمارستان ها مسئله 
فرق می کند. ما اآلن اســتان هایی را 
داریــم که نه فقط ســپاه، بلکه کل 
نیروهای مســلح اســتان حتی یک 
تخت بســتری در بخــش نیروهای 
مسلح ندارند. استان اردبیل، خراسان 
شمالی و جنوبی، ایالم، کهگیلویه و 
بویراحمد، البرز و... از جمله اینهاست 
جالب است که استان البرز بیشترین 
تعداد جمعیت بازنشستگان نیروهای 
مســلح را دارد و این بــار به دوش 
بیمارســتان های تهران اســت.  در 
این راســتا ما در ســپاه بیمارستان 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد را تا 
آخر ســال افتتــاح می کنیم. چند 
 اســتان دیگر هم در دســت بررسی

 یا اقدام است.
* کم و کیــف خدمات در 
مراکز درمانی برای نیروهای رده 
و نیروهای خارج رده در گذشته 
اینها  تفاوت داشــت، اما اخیراً 

یکدست شده، علت چیست؟
این موضوع به ســال های دهه 
۷0 بــر می گردد کــه درمانگاه های 
تحت پوشــش نیروی زمینی سپاه 
با تدبیر فرمانده وقت نیروی زمینی 

برای ایجاد تســهیالت و رفاه بیشتر 
نیروهای خــود فرانشــیز را حذف 
کرده بودند. این کار از نظر تکریم و 
کرامت نیروی انسانی خوب بود؛ اما 
عیبش این بود کــه نیروی خارج از 
نیروی زمینی بود و احساس تبعیض 
می کرد. بعد با تدبیر فرمانده کل سپاه 
در کلیه مراکز درمانی سپاه فرانشیز 
حذف شد؛ اما نکته این بود که سایر 
نیروهای مسلح وقتی به مراکز سپاه 
مراجعه می کردند، فرانشیز را پرداخت 
می کردند و همین موضوع سبب شد 
اعتراضاتی وجود داشته باشد. لذا از 
آبان ماه گذشته ابالغ شد که از طرف 
ســتاد کل حذف فرانشیز تحت هر 
عنوانی ممنوع است. البته باید گفت، 
خود پرداخت نکردن فرانشــیز هم 
خدمات القایی می آورد. برای نمونه، 
فرد می بیند که هزینه ها رایگان است، 
با یک مراجعه بــه مرکز درمانی به 
چند متخصص رجوع کرده و ویزیت 
می شــود؛ در حالی که خیلی از این 
رجوع ها نیاز نبوده است. ما افرادی را 
داشتیم که در طول نیم روز پنج دکتر 
رفته بود. امــا وقتی هزینه پرداخت 
می کند ولو خیلی ناچیز باشــد، این 
مراجعه کم می شود و در حد ضرورت 
خواهد شــد؛ بنابراین از شاغلین 10 
درصد گرفته می شود و خانواده ها که 
قبالً 30 درصد گرفته می شد، اآلن 15 
درصد گرفته می شود. در کل نیروهای 

مسلح به صورت یکسان است. 
البتــه ما با این موافق نبودیم و 
در جلســات کارشناسی هم مطرح 
کردیــم، اما دوســتان ما در ســتاد 
کل نیروهــای مســلح بــا توجه به 
 موضوع هزینه های القایی این را قبول

 نکردند. 

* بــا این اوصــاف بعضاً با 
خانواده  سایر  مراجعه  این طرح 
مراکز  بــه  مســلح  نیروهای 
درمانی ســپاه به سبب کیفیت 
باالتر این مراکز بیشــتر شده و 

این زمینه  خانواده های سپاه در 
در  و  می خورند  بر  به مشــکل 
صف خدمات می مانند؛ برای این 
اندیشیده شده تدبیری   مسئله 

 است؟
بله. واقعیت این است که وجود 
نیروهای متخصص نخبه در سپاه و 
تمرکزشان در بیمارستان و دانشگاه 
بقیه اهلل جاذبه ایجاد می کند. ما در 
برخی رشــته ها نفر اول متخصص 
را در ســپاه داریم و تعداد زیادی از 
یک درصد اول دانشمندان جهان در 
حوزه پزشکی در کشور در دانشگاه 
بقیه اهلل هســتند. اینها برند هستند 
و در مجموع تعدادشان از انگشتان 
دو دست بیشتر است. لذا استقبال 
مراکز  برخی  بــه  مراجعه کنندگان 
و بیمارســتان های ما زیاد اســت. 
حتــی مراجعات زیــادی از بخش 
بیمارستان  آزاد هم داریم. خدمات 
و تشــخیص و رسیدگی هم در این 
امر تأثیر دارد. بیمارســتان بقیه اهلل 
تقریباً بیش از هشت سال است که 
در اعتباربخشی وزارت بهداشت اولین 
بیمارستان سطح کشور است که خدا 
را باید شــکر کنیم. بیمارستان های 
دیگر ما هم همین طور اســت و در 
ســطح باالیی قرار دارنــد. لذا برای 
اینکه پاســداران در اولویت باشند، 
کار را از نوبت دهــی شــروع کردیم 
که پاســداران از طریق کد بیمه در 
اولویت باشــند. البته مراجعات زیاد 
باز هم مشکل ساز است و انتظارات 
بتوانیم  امیدواریم  نمی شود.  محقق 
برای حل این مشکالت هم  گام های 

مؤثری برداریم.

سپاه پای قولش می ماند
 احســان امیری/ آخرین 
روزهای سال 139۷ با اولین روزهای 
ســال 1398 به وســیله سیل های 
مازندران،  گلســتان،  خانمان برانداز 
لرســتان، ایالم و خوزســتان به هم 
پیوند خورد که شــاید از دید برخی 
این پیونــد نامیمون باشــد؛ اما در 
میانه همین بالیا بود که باز نیروهای 
بسیجی و پاسداران این مناطق پای 
کار آمدند و پیش از دیگر امدادگران به 
صحنه های حادثه رسیدند و کمک ها 
را شــروع کردند. فرمانده معظم کل 
قوا نیز در همین راستا فرمان بسیج 
عمومی نیروهای مسلح با تمام توان 
را برای کمک به آسیب دیدگان سیل 
اعــالم فرمودند و نیروهای مســلح 
جمهوری اسالمی به سرعت از سطح 
فرماندهان عالی تا پایین ترین رده ها 
روی مســئله امداد به ســیل زدگان 
متمرکز شــدند. پیشکسوتان جهاد 
و شــهادت نیز در این راه وارد شده 
و تشــکیالت موکب های اربعین که 
پاســداران و رزمندگان دوران دفاع 
مقــدس آن را مدیریت می کردند، با 
پیام فرمانده نیروی قدس که از اعضا 
و مدیران اصلی ســپاه و تشــکیالت 
ستاد بازســازی و موکب های اربعین 
اســت، همگــی پــای کار آمدند. از 
طرفی سازمان بسیج مستضعفین به 
منزله ســر حلقه شبکه عظیم بسیج 
در کشور با مدیریت میدانی سپاه های 
اســتانی گروه های مردمــی را برای 
کمک به این مناطق گســیل داشت 
و از طرف دیگر ستادهای جمع آوری 
کمک های مردمی را از سطح محالت 
و شهرها ســازماندهی کرد. قرارگاه 
محرومیت زدایی سپاه هم متقبل تهیه 
و تدارک وســایل زندگی برای حدود 
100 هزار خانواده ســیل زده شد که 
بخشی از هزینه های آن را خود سپاه 
و بخش های دیگر را سایر نهادها، مانند 
کمیته امداد، بهزیستی، هالل احمر، 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، آستان 
قدس رضوی و... تأمین خواهند کرد. 
در چند روز اخیر، مناطق ســیل زده 
مملو از نیروهای نظامی، بســیجی و 
جهادی شــد که همگی سالح شان 
بیل و وســایل تخلیه سیالب و گل و 
الی بود. در واقع، هر کس به هر اندازه 
توان دارد به کمک مردم این مناطق 
آمده، هنوز برآورد خســارات کامل 
نشده و گروه های جهادی و مسئوالن 
محرومیت زدایی سپاه که تجربه زیادی 
در حوزه ساخت مسکن محرومان و 
محرومیت زدایــی دارند، به ســرعت 
موضوع بازسازی، بهسازی یا ساخت 
خانه هایی جدید در مناطق امن را در 
دست طراحی دارند و اعداد و ارقامی 
هم در حال نهایی شــدن برای عقد 
قرارداد ســاخت بیان شده که بتواند 
به سرعت بخشــی از مردم رنج دیده 
از سیل را صاحب مسکن کند. در پی 
تخلیه بســیاری از مناطق زیردست 
سد کرخه در خوزستان ظرفیت های 
خوب ایجاد شــده بــرای راهیان نور 
در خدمت ســیل زدگان قرار گرفت. 
ظرفیتی که ایجاد آن در خوزســتان 
مورد انتقاد برخی ها بود. اردوگاه هایی 
برای  که تحویل ســپاه های استانی 
پذیرایی و اســتراحت شــبانه زائران 
بود؛ هم برای زائران اربعین استفاده 
می شــد و هم برای مواقع بحرانی که 
همین موضوع ســبب شد در اسکان 
بخش زیادی از مردم منطقه مشکلی 
وجود نداشته باشد. سپاه در کنار مردم 
و دیگر دستگاه های نظامی و امدادی 
قول داده اســت تا زمان جبران همه 
خســارت ها و اسکان دائمی مردم در 
کنار این مردم رنج دیده باشد و مانند 
روستاهای زلزله زده کرمانشاه که این 
قول را عملی کرد، در گلستان، لرستان 
و خوزستان هم پای قول خود می ماند.
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مسئول ستاد  مقابله با سیل در سوسنگرد در گفت و گو با صبح صادق

مردم آزمون دیگری را با موفقیت پشت سر می گذارند
 عمار قلعه نویی/  سردار یونس 
شریفی، از پیشکسوتان دفاع مقدس، 
ساکن سوسنگرد و مسئول ستاد مردمی 
کمک به سیل زدگان و مقاومت در مقابل 
سیل این شهر، در گپ وگفتی صمیمانه 
با خبرنگار اعزامی صبح صادق، آخرین 
اخبار، اقدامات و تالش ها را برای مقابله 
با سیل و مقاومت مردم دشت آزادگان 
در برابر ایــن پدیده و همچنین نحوه 

امدادرسانی و کمک های مردمی تشریح کرد که در ادامه توجه شما را به 
مطالب وی جلب می کنیم.

»شهر سوسنگرد و بستان از اوایل بهمن ماه، درگیر سیل بودند. در مرحله اول 
در بخش بستان، روستای مچریه و در بخش مرکزی روستای آلبو عفری، حاجیه 
و سویدانی زیر آب رفتند. همچنین به دلیل حجم کم آب، مسئوالن و مردم مقاوم 
شهر تصمیم گرفتند در مقابل سیل ایستادگی کنند. مردم در ساخت سیل بندها 
موفق عمل کردند و به صورت مقطعی مانع ورود آب به روستا و منازلشان شدند. از 
ابتدای سال جاری، با شروع نزوالت آسمانی و شدت این بارش ها، شهرها و روستاهای 
زیادی تهدید شدند و گاهی نیز به زیرآب رفته یا در محاصره آن قرار گرفتند. در 
این میان، از تمام حجم مخزن سد کرخه برای آب گیری استفاده شد؛ اما حجم آب 
بیش از توان ذخیره سازی سد بود. از سوی دیگر بیست سال بود که خشک سالی 
داشتیم و رودخانه کرخه الیروبی نشده بود. همچنین تمام نهرهای منتهی به هور 
مملو از آب شــده بود و ســرریز آب کرخه با توجه به شیب منطقه خیلی آرام به 
سمت هور حرکت کرده بود. دژ شهید باکری و دایک های مرزی نیز نمی گذاشت 

آب به قسمت عراقی هور وارد شود و آب در رود کرخه روز به روز باال می آمد. 
روستاهای شمالی کرخه از جمله شاکریه، شموس و هوفل ها، هم روستا و 
هم کشتزارها به زیر آب رفتند و مردم در اردوگاه های مختلف اسکان داده شدند. 
در حال حاضر به صورت شبانه روزی از وضعیت آب مراقبت می کنیم. با توجه به 
بارندگی های پیش بینی شده در هفته جاری، سطح آب مجدد باال می آید و خطر 

بار دیگر روستاهای دیگر را هم تهدید می کند.
در این میان مردم نقشی اساسی در مقابله با این پدیده ایفا کردند. نگهداری 
روســتاها، حفظ و ترمیم ســیل بندها و... از جمله اقدامات مهم مردمی بود؛ زیرا 
علی رغم اعالم مسئوالن مبنی بر تخلیه روستاها، مردم ترجیح دادند بمانند و از 
خانه و کاشانه خود در مقابل سیل مراقبت کنند. در بستان و سوسنگرد نیز مردم 
ترجیح دادند ایستادگی و مقاومت کنند و به همین علت موفق هم بود ند. در حال 
حاضر در برخی روستاها، ارتفاع سیل بندها حتی تا سه متر هم افزایش یافته است. 
مــردم مقاوم منطقه نیز که هم در دوران دفاع مقدس مقاومت کرده و هم امروز 

میزبان زائران اربعین هستند، آزمون دیگری از مقاومت را پشت سر می گذارند.
سوســنگرد همه ایران شــده و ما اینجا از هر استان و شهرستان، گروه های 
جهادی و هیئت هایی داریم که به اذن رهبر عزیزمان به کمک مردم دشت آزادگان 
شتافتند. همچنین پشــتیبانی، تدارکات، تغذیه و کمک به مردم آسیب دیده به 

گروه های جهادی و موکب های مستقرشده در سوسنگرد واگذار شده است. 
باید توجه داشت که تا چهار ماه آینده سیل ادامه دارد؛ اما تهدید از این حد 
کمتر خواهد بود. این منطقه دشــت محسوب می شود و ارتفاع آن با سطح دریا 
کم اســت؛ به همین دلیل منطقه در آب فرو رفته و آب به راحتی به هر کجا که 
بخواهد می رود. ممکن است آب تا سه ماه آینده همچنان بر روی زمین بماند و 
روستاها و کشتزارها با این مشکل مواجه باشند. پس از این مرحله بحث بازسازی 
و ترمیم منازل آغاز خواهد شــد که تا آن زمان امدادرسانی و تأمین غذای مردم 
ادامــه می یابد. البته تخلیه اداره ها، تعطیلی بانک ها و خالی کردن دســتگاه های 
خودپرداز برای مردم مشــکل ایجاد کرده است؛ از این رو پیگیر هستیم تا ستاد 
مدیریت بحران اســتان پاســخگوی نیازهای مردم در این حوزه ها باشد که البته 

هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.«

با یکسری از بچه های جهادی 
در گلســتان مشغول خدمت رسانی 
بودیم. یک روستا را به ما واگذار کرده 
بودند. پس از بررسی منطقه و برآورد 
نیازها ســراغ فرمانده ســپاه استان 
رفتیم و دستور گرفتیم. برای گرفتن 
یکسری اقالم که سردار دستور داده 
بود، به ســپاه منطقه رفتیم. داخل 
سپاه مســئول انبار که یک پاسدار 
بود و خســتگی تمــام وجودش را 
گرفتــه بود، گفت اقالم را برای کجا 
می خواهید، آدرس که دادیم، گفت: 
»پس بی زحمت به خانه من هم که 
فالن قسمت روستا هست سر بزنید، 
از اول سیل تا حاال اینجا هستم و از 

خانواده ام خبر ندارم.«

به خانه من هم سر بزنید!

سرلشکر جعفری در حاشیه دیدار با فرمانده کل ارتش گفت: سران احمق آمریکا مطمئن باشند در سال جاری قدرت دفاعی و تهاجمی سپاه به مراتب بیشتر از وضع کنونی آن 
خواهد بود و این ارتقا به جهانیان ثابت خواهد کرد، تحریم ها و مصوبات آمریکا هیچ اعتباری نداشته و یک اقدام برای بی اعتبارتر کردن خودشان بود. ارتش و سپاه و دیگر نیروهای 

مسلح کشور دست در دست هم برای دفاع از نظام جمهوری اسالمی ایران و امنیت و آرامش مردم تا آخرین قطره خون ایستاده و جانفشانی می کنند.

قدرت دفاعی 
و تهاجمی بیشتر

نقطه سرخط

گپ وگفت

     

سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

پروژه مسکن شهید خرازی به کجا رسید؟
09130005194/ چرا جایزه ویژه مسابقه سالح شکاریه؟ چی شکار کنیم؟

09130000300/ هزینه های زندگی به شــدت افزایش یافته، ارزش ریال 
کاهش پیدا کرده و درآمدها همگی آب رفته و اصل این مشــکالت در نیروهای 

مسلح متوجه بازنشستگان شده است. لطفاً کاری کنید. 
091400089۶1/ چــرا یک عده به جای کارکردن در مســندی که همه 
اختیــارات را دارنــد، می آیند و جلوی آنهایی که می خواهند کار کنند، ســنگ 
می اندازند. برای نمونه، در سیل اخیر عماًل ناکارآمدی بخش هایی از دولت مشهود 

بود که نیروهای مسلح آنها را پوشش دادند/ رضا جهانگیری
09150008۶۷9/ چرا  پروژه مسکن شهید خرازی تهران با گذشت هشت سال  
و وام های سنگین تمام نمی شود، تا کی باید صبر کنیم وکی چشم انتظاری ها برای 
خانه دار شدن تعداد زیادی از کارکنان پایان می پذیرد؟ آیا هشت سال کافی نیست؟
صبح صادق: موضوع پروژه های مســکن را در دستور کار پیگیری 

قرار خواهیم داد.
091۷0001395/ واقعاً دشمنان ما احمق درجه یک هستند. حاال که سپاه 
وسط میدان داره به مردم خدمت می کنه علیه سپاه گربه رقصانی می کنند. هیچ 
چیز نمی توانســت این چنین مردم و مسئوالن را در حمایت از سپاه، بسیج کند/ 

نجفی از بندرعباس
09180008۶31/ قدرت فضای مجازی و بازوی پرافتخار لشــکر سایبری 

سپاه، آتش به اختیار را معنا بخشید.
093۶0003885/ از مســئوالن حوزه نیروهای مســلح شهر تفت به دلیل 
ایجاد تنها ستاد اسکان خانوادگی نیروهای مسلح کشور و نصب تابلو در ورودی 

شهر کمال تشکر را داریم.

روی خط

معاون بهداشت، درمان و امداد و آموزش پزشکی سپاه در گفت وگوی تفصیلی با صبح صادق

شهرک  سازمانی بدون درمانگاه نداریم

بنا به درخواست های پیامکی درباره      
ـ نپذیرفتن مدارک پیام نور و علمی ـ کاربردی برای گزینش در سپاه و تأیید 

مدرک تحصیلی برای ارتقا؛
ـ برخی مسائل مربوط به خدمات فروشگاه های اتکا؛

ـ مشکالت و مسائل مطرح شده در زمینه مسائل مراکز درمانی سپاه.
پیگیری های زیر انجام شد:

1ـ پیگیری از رئیس جدید سازمان اتکا:  پاسخ: دکتر عیسی رضایی با توجه 
به اینکه به تازگی در این سمت منصوب شده است، پاسخگویی و اعالم برنامه های 

جدید سازمان اتکا را به یکی دو ماه آینده موکول کرد.
۲ـ درباره پیگیری از معاونت نیروی انســانی متأسفانه تا این لحظه با وجود 
پیگیری ها و نامه نگاری های الزم و وعده دادن پاســخ، هنوز پاسخی از سوی این 

معاونت ارسال نشده؛ البته کماکان پیگیر هستیم.
3ـ اما مسائل بهداشت و درمان سپاه از معاون بهداشت و درمان پیگیری شد 

و حاصلش گفت وگوی اصلی همین صفحه است. 
کماکان پیگیر دیگر مشکالت و دغدغه های مطرح شده شما در پیامک های 
روی خط در بخش مســئول پاسخگو هســتیم. در شماره های بعد منتظر پاسخ 

پیگیری های ما باشید.

مسئول پاسخگو

نیروهای متخصص  وجــود 
تمرکزشان در  و  نخبه در سپاه 
بقیه اهلل  دانشگاه  و  بیمارستان 
جاذبه ایجاد می کند. ما در برخی 
رشته ها نفر اول متخصص را در 
سپاه داریم و تعداد زیادی از یک 
درصد اول دانشــمندان جهان 
در  در کشور  پزشکی  در حوزه 

دانشگاه بقیه اهلل هستند

انطباق  طــرح  اجرای  برای 
جمله  از  محدودیت ها،  یکسری 
نیروی انســانی هم وجود دارد؛ 
در ســپاه حدود 3۶0 دستگاه 
سونوگرافی وجود دارد و در سطح 
کشور ما ۸3 رادیولوژیست داریم 
که از اینها ۶۲ نفر برادر و ۲1 نفر 
خواهر هستند. ما کمبود نیروی 

رادیولوژیست خواهر داریم.

در سپاه حدود 3۶0 دستگاه 
ســونوگرافی وجود دارد و در 
سطح کشور ما ۸3 رادیولوژیست 
داریم که از اینها ۶۲ نفر برادر و 
این  اگر  نفر خواهر هستند.   ۲1
موازنه عکس بود، بخش مهمی از 
مشکل ما حل شده بود. ما کمبود 
نیروی رادیولوژیست خواهر در 

سطح کشور و سپاه داریم

 علیرضا جاللیان/ در آستانه هفته سالمت و در دومین شماره از هفته نامه صبح صادق در سال 13۹۸ بر آن شدیم تا در زمینه پیگیری مطالبات و مسائل پاسداران و خانواده های 
آنان پیگیر موضوعات بهداشت و درمان پاسداران باشیم. لذا به سراغ سردار احمد عبداللهی، معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی سپاه رفتیم. سردار عبداللهی که خود 
همواره در تعامل خوبی با صبح صادق بوده و از این تعامل استقبال کرده، با روی گشاده میزبان ما برای این گفت وگوی مفصل شد که در ادامه توجه شما خوانندگان گرامی را به مطالب 

مطرح شده که جزء دغدغه های شما در پیامک های ارسالی بوده، جلب می کنیم.



حسین دهباشی: کاش راهی بود و کاش راهی وجود داشت 
برای کمک های بی منت مردم ما به ســیل زدگان فقیرتر و محتاج تر 
افغانستانی! بله ایران خصوصاً در این ایام بی پناهی، خودش محتاج 
یاری اســت، جایی هم که کمک مان نکرده یا اگر چند کامیونی فرســتاده به 
قول معروف »کجا دهد این باده کفاف مســتی ما را!«، اما دیگران که معلم ما 

نیستند؛ هستند؟

حسین مظفر: پیشــنهاد مذاکره با آمریــکا به بهانه کاهش 
منازعات و حل مشــکالت مردم، اندیشه خام و رؤیایی پوشالی است. از رابطه 

گرگ و میش آسایش و آرامش حاصل نمی شود.

سیدعلی خمینی: معتقدم نسبت من با امام)ره( مانند دیگر 
جوانان اســت، من این را هیچ گاه فضیلتی برای خود ندانســته و 
نمی دانم. همیشه این حس را داشتم که گویی فردی هستم؛ مانند 
دیگران و هیچ نسبتی با امام)ره( ندارم. اگر نسبتی داشتم، این بوده که چقدر 

توانسته ام در آثار و راه ایشان تحقیق کنم و آن  را بفهمم.

مسعود ده نمکی: در سیل اخیر و کمک های روحانیون شیعه 
در مناطق سنی نشــین و کمک مناطق اهل ســنت به سیل زدگان 
شیعه، پدیدار واقعی دینی است که برای زنده کردن انسان ها و حیات بخشیدن 

به دنیای بی روح آمده است.
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پاداش زیارت امام حسین)ع(
از عبداهلل بن فضل روایت کرده است که امام صادق)ع( فرمود: خدا 
گناهان گذشــته و آینده او را می آمرزد و شــفاعت او را درباره هفتاد 
گناهکار می پذیرد و در کنار آن قبر مبارک حاجتی را از خدا درخواست 

نمی کند، مگر آنکه برای او برآورده می کند.

پژواک

در ادامه اصطالحات فضای مجازی، در این شماره باقی مانده اصطالحات توئیتر 
را توضیح خواهیم داد. ابتدا ادامه مفاهیم مرتبط با صفحه کاربری را می گوییم.

پین توئیت یا سخن سنجاق شده: کاربران توئیتر در صفحه شخصی خود 
می توانند یک توئیت را به ابتدای دیگر توئیت های خود سنجاق کنند. در این حالت 
آن توئیت پین یا ســنجاق شده مانند اعالمیه ای باالی تمام توئیت های کاربران 
دیده می شود. برای نمونه صفحه توئیتر اطالع رسانی امام خامنه ای)مدظله العالی( 
در پین توئیت خود، لینکی از روایت های کاربران پیرامون سخنرانی نوروزی رهبر 
معظم انقالب را در حرم مطهر رضوی )علیه السالم( قرار داده است که کاربران به 

محض ورود به این صفحه با آن روبه رو می شوند.
لیســت یا فهرست: این قســمت در پروفایل هر شــخص فهرستی از 
حساب هایی است که آنها را فالو نکرده و نمی خواهد فالو کند؛ اما می خواهد در 
جریان توئیت های آنها باشد. توجه کنید که فقط توئیت های افرادی که صفحه 
حساب کاربری شان به صورت عمومی باشد، در فهرست نمایش داده می شود. شما 
می توانید به دو صورت عمومی و خصوصی فهرست درست کنید. فهرست عمومی 
شــما در دسترس ســایر افراد هم قرار می گیرد و آنها می توانند فهرست شما را 
ببینند و دنبال کنند؛ اما فهرست خصوصی را فقط شما می توانید مشاهده کنید.

موِمنت یا رشــته توئیت: با توجه به محدودیت توئیتر در ارســال متن 
بلند، زمانی که کاربران بخواهند متنی بلند را منتشــر کنند، از قابلیت مومنت 
اســتفاده می کنند. درواقع مومنت به رویدادی اشاره می کند که در یک توئیت 
نمی گنجد. این قابلیت به تازگی به توئیتر اضافه شده است. پیش از آن، کاربران 
توئیتر قراردادی بین خودشان داشتند که توئیت های مرتبط به هم را با نوشتن 
»رشتو« که خالصه رشته توئیت است در ابتدای توئیت های شان و در برخی اوقات 
شماره گذاری کردن آنها نشان می دادند. با اینکه قابلیت مومنت به توئیتر اضافه 

شده است، همچنان کاربران شیوه قدیمی رشتو را ترجیح می دهند.
طوفان توئیتری : به اعالم عمومی برای توئیت  کردن دربارۀ یک موضوع 
مشخص طوفان توئیتری می گویند. درواقع یک قدم عقب تر از ترند  شدن موضوعی 
خاص است که کاربرها تالش می کنند آن موضوع ترند بشود. این طوفان ها قدرت 
ترند جهانی  شــدن نیز دارند. وقتی می خواهنــد طوفان راه بیندازند، می گویند 
فالن هشتگ را همه با هم در طوفان توئیتری داغ کنیم. این داغ  کردن استعاره 
از ترند  کردن دارد. کاربران توئیتر با اســتفاده از طوفان توئیتری و قرارهایی که 
بین خودشان می گذراند، سعی بر دیده شدن و شنیده شدن یک موضوع دارند. 
برای نمونه کاربران این شبکه در جریان تصمیم احمقانه ترامپ برای تروریستی 
خواندن ســپاه پاسداران انقالب اسالمی، به صورت خودجوش با هشتگ #من ـ 
هم ـ سپاهی ـ ام طوفان توئیتری راه انداختند و سعی در دیده شدن حمایت خود 

از پاسداران انقالب داشتند.
 آمارها: زمانی که توئیتی منتشــر می کنید، می توانیــد آمار آن توئیت را 
مالحظه کنید و از بازخوردهای سخن خود با خبر شوید. توئتیر دسته بندی های 
بسیار مختلفی برای ارائه آمارها دارد. یکی از این دسته ها، ایمِپِرِشن یا تأثیر است. 
ایمپرشن تعداد کاربرانی است که توئیت شما را دیده اند و تأثیر پذیرفته اند. این آمار 
اصوالً خیلی بیشتر از تعداد دنبال کنندگان شما است؛ زیرا توئیت شما به وسیله 
هشــتگ ها، نتایج جست وجوها، الیک ها و کامنت های دنبال کنندگان شما، برای 
افرادی که حتی شما را هم دنبال نمی کنند قابل دیدن می شود. دسته دیگر آمار، 
اِنِگیجِمنت یا تعامل است. این نوع آمار تعداد دفعاتی است که توئیت شما خواننده آن 
را وادار به یک رفتار دیگر مانند کلیک بر روی هشتگ موجود در آن توئیت، کلیک 

بر روی پروفایل شما برای دیدن بیوگرافی تان، ریتوئیت، کامنت و... کرده است.
کاربر فیک یا تقلبی : کاربران فیک اعضایی هســتند که وجود خارجی 
ندارند. این کاربران عموماً ربات های توئیتری هستند. این ربات ها کارهایی را که 
برایش برنامه ریزی شده اند، به صورت خودکار انجام می دهند. مثالً مکلف می شوند 
هر توئیتی را که با هشــتگ ایران زده می شــود، ریتوئیت کنند. نوع دیگر کاربر 
فیک، اشــخاصی هستند که چندین حساب کاربری دارند و در هیچ کدام از آن 

با هویت اصلی خود فعالیت نمی کنند.

تلخند

     نکته و نظر
حسن ختام

کتیبه سبزتقویم تاریخ

یک دست شدن
مجموعه انگشت ها کنار هم یک دست می شوند. یک دست شدن به 
معنای شبیه هم شدن نیست، به معنای گروه شدن و پذیرفتن تفاوت ها 
است، به معنای با هم برای رسیدن به هدفی تالش کردن است. برای 

یک دست شدن نباید کسی را از باال نگریست یا خود را حقیر دید.

روز ارتش
  سیدمهدی حسینی/ در تقویم تاریخ و سیر تحوالت انقالب اسالمی 
بر ارتش جمهوری اسالمی چه گذشت؟ داستان پرماجرایی دارد. محوری ترین 
شــخصیت انقالبی مدافع ارتش شخص شخیص حضرت امام خمینی)ره( بود. 
ایشــان پیش از همه و به درســتی ضرورت وجود و ارزش ارتش را درک کرده 
بودند که این موضوع بحث جداگانه ای را می طلبد؛ اما درباره روز ارتش که امام 
راحل روز ۲9 فروردین 1358 را تعیین کردند، به اختصار توضیح داده می شود.

از روز ۲۲ بهمن 135۷ که انقالب به پیروزی رسید، کم و بیش سازمان و 
ســاختار ارتش از هم پاشید و فرو ریخت، عده ای از فرماندهان رده باال به دلیل 
عملکرد ضد مردمی دستگیر و زندانی شدند، جمعی به دلیل نگرانی از عملکرد 
نادرست شاه به خارج از ایران گریختند، عده ای در مواضع انفعالی قرار گرفتند و 
روحیه شان را باختند و گاهی جرئت نمی کردند از درب منزل شان بیرون بیایند، 
پادگان ها تعطیل شــده بود و نیروهای مردمی با دیگر جریان ها آنها را تصرف 
کرده بودند؛ البته بســیاری از درجه داران و ســربازان و جماعتی از افســران از 
پیروزی انقالب لذت می بردند و با رهبری انقالب بیعت کرده بودند و با انقالبیون 
راهنما و همراه بودند. از ســوی دیگر، گروهک های ضد انقالب اسالمی از قبیل 
کمونیست ها، منافقین با شعار انحالل ارتش، اقدام به سرقت تجهیزات و سالح ها 
کرده و به نقاط نامعلوم انتقال داده بودند و بســیاری از مراکز ارتش در تصرف 
آنها بود. روند فعالیت گروهک های ملحد و نفوذی و منافق علیه ارتش یک روز 
پس از ۲۲ بهمن شدت بیشتری گرفت تا اینکه واقعه هجوم به پادگان مهاباد در 
تاریخ ۲۶ بهمن 5۷ رخ داد و حزب دموکرات کردستان همه سالح های سبک و 
سنگین را به غارت بردند و پادگان در سقوط کامل قرار گرفت. در چنین اوضاعی 
سلسله مراتب فرماندهی هم وجود نداشت؛ لذا امام خمینی)ره( هوشیارانه اولین 
فرمان خود را صادر کردند و بر بازگشت نظامیان به پادگان ها و حفظ و حراست 
از پادگان ها تأکید کردند. شورای انقالب نیز به فکر حفظ انسجام ارتش افتاد و 
سرلشــکر قرنی را به ریاست ستاد ارتش منصوب کرد تا روند سلسله مراتب در 
مسیر کاری قرار گرفت. اما جریان ضد انقالب، مانند حزب دموکرات در سنندج 
برنامه داشــت تا پادگان لشکر ۲8 سنندج را به سرنوشت پادگان مهاباد تبدیل 
کند؛ در همین راســتا روز اول فروردین 1358 پادگان سنندج در محاصره آنها 
قرار گفت؛ اما خلبانان هوانیروز، تعدادی از فرماندهان گردان های نیروی زمینی 
را با بالگرد به داخل پادگان منتقل کردند. گفتنی است، در شکستن محاصره این 
پادگان و حفظ آن، سربازها فداکارانه و مردانه دفاع کردند و اقدامی حماسی از 
خودشان بر جای گذاشتند. سرلشکر قرنی نیز با اقتدار و قاطعیت تمام در برابر 
گروهک های شورشی موضع گرفت و با قدرت با آنها برخورد و آنها را از اطراف 
پادگان متفرق کرد تا امنیت به حومه پادگان بازگردد؛ به این ترتیب ضد انقالب 
هم به اهمیت ارتش پی برد و اهرم های فشار برای انحالل ارتش را شدت بخشید. 
در چنین وضعیتی حضرت امام)ره( در یک پیام تاریخی در روز ۲9 فروردین بار 
دیگر حمایت خودشان را از ارتش اعالم کردند و آن روز را روز »ارتش« نامیدند 
و روح تازه ای در کالبد ارتش دمیده شد و ارتش جمهوری اسالمی شکل گرفت. 
امام)ره( فرمان  برگزاری رژه را دادند و حمایت مردم را خواســتار شدند. پس از 
آن ارتش با برگزاری اولین رژه اقدام به رزمایش خیابانی کرد که مورد حمایت 
مردم قرار گفت و ارتش بر پادگان مسلط شد؛ بنابراین جریان های تجزیه طلب و 
ضد انقالب عقب زده شــدند و ارتش در موضع دفاع از انقالب و نظام جمهوری 

اسالمی به ویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس فداکاری ها کرد.
بنابراین روز ۲9 فروردین روز مبارک دیگری در تاریخ انقالب اسالمی ثبت 

شد و برای ارتش و ملت و امام خمینی)ره( افتخار آفرید.

 بیدارکننده جان ها
ای خورشید پشــت ابر/ ابرهای غیبت باریدند و شهر را سیل 

فراگرفت؛ اما غافل از اینکه جلوه  شما را نمایان تر کرد.
ای موالی محبت/ نور محبت شما در رگ و خون  جوانان و پیران ما 
دوید و این زندگی پوچ و سیاه و سخت و غمگین یکباره از هم گسیخت 
و تمامش شیرینی و نور شد. قلب های مان نیز مانند مرغان وحشی بال 
و پر زدند و تمام هم و غم شــان محبت شد. این مرغان وحشی از تمام 
دنیا و هر آنچه در آن است، دست شوریدند و در مسیر بی نهایت محبت 

بال گشودند.
ای آقای خوبی ها/ زندگی خیلی ها در این روزها، سیل زده، سخت 
و ماالمال از رنج و سختی است؛ اما دل های ما رنگ و بوی دیگری دارد و 
شبیه سپیده صبح، شیرین و دلچسب است گواه این مطلب انسان های 
پاک و از دنیا دست شسته ای هستند که به خوشی های چند روزه دنیا 
پشــت پا زده اند و بی منت برای آرامش و آســایش همنوع خود از جان 

مایه گذاشته اند.
ای زنده کننده قلب ها/ سیل آمد؛ اما مانند خونی که به رگ های 
مرده ســر بزند، همه را از هر قشــری نظامی، بسیجی، کارگر، کارمند، 
دانشجو و... را بیدار و همه را هم صدا کرد؛ صدایی که سال ها نای و نوایی 
نداشت و اگر هم داشت از اشک و ماتم بود. تمام این را مدیون محبت 
شماییم که با گرمای محبت تان در آغازین فصل سال مانند نسیم بهاری 

که طبیعت را جان می دهد، قلب های یخ زده و سرد ما را شعله ور کرد.
ای بیدارکننده جان ها/ به مدد تأللؤ نگاه شما درون سینه ما، چشم 
دیگری شروع به باز شدن کرد و خواب خرگوشی مان را درهم شکست 
و پلک های خســته و سنگین مان را به حرکت درآورد. قلب های مان نیز 
نزدیک تر شد و دوست و همدم و همراه و پشتیبان از دشمن و بدخواه و 

ستیزه جو شناخته شد و لرزه بر تن دشمنان  میهن مان انداخت.

تقابل قهرمانان در »تن تن و سندباد«
کتاب »تن تن و سندباد« را می توان یک کتاب استراتژیک در حوزه  ادبیات 
نوجوان به  شمار آورد. این کتاب که در سال 13۷0 نگارش شده، با نگاهی دقیق 
و نافذ مســئله  نوظهور زمان خود را به عنوان موضوع و هســته  اصلی داســتان 
برگزیده اســت. هدف نویسنده از خلق چنین داستانی، پرداخت استعاری و غیر 
مستقیم به مسئله  »تهاجم فرهنگی« غرب به شرق است. جالب آنکه در ابتدای 
دهه  هفتاد، مسئله  تهاجم فرهنگی امری واضح و قابل رؤیت برای همگان نبود.

سال 19۲9 میالدی، »ژرژ رمی« نویسنده  بلژیکی برای نخستین بار داستانی 
مصور را با عنوان »تن تن در سرزمین شوراها« منتشر کرد. در این کتاب خبرنگار به 
اسم تن تن به همراه میلو که سگ خانگی اش است، به شوروی ـ که نماینده و قطب 
کشورهای بلوک شرق بود ـ سفر می کند و درمی یابد افرادی ستمگر و نادان در آن 
حکومت می کنند که هیچ پیشرفت اقتصادی به وجود نیاورده اند. این در واقع در 
دوران تقابل بلوک غرب و شرق نوشته شد و تن تن نماد قهرمان مغرب زمین بود. 
اما این بار تن تن در کتابی از یک نویسنده ایرانی ظهور پیدا کرده است. در این 

کتاب، تن تن در ادامه  ماجراجویی هایش پس از 
سفر به نقاط گوناگون جهان و خلق داستان های 
متعــدد حاال به عنوان جهانگرد میهمان مردم 
شرقی می شود. هدفش یافتن افسانه های شرق 
و غلبه بر آنهاست تا با تعریف این قصه  جدید، 
خود به منزله افسانه های جدید جهان مطرح و 
الگوی جوانان و نوجوانان شــود. کتاب »تن تن 
و سندباد« اثری خیالی و استعاری از تقابل دو 
شــخصیت تن تن و سندباد به نمایندگی از دو 
فرهنگ غرب و شرق است. این کتاب را »محمد 
میرکیانی« به نــگارش درآورده و نمونه ای موفق از نگاه اجتماعی یک هنرمند 
و دغدغه  او درباره  حفظ فرهنگ بومی کشــور در دهه  هفتاد اســت. او با نگاهی 
دقیق از کارکرد ماهواره و خدمت ابزاری آن به دگرگونی فرهنگی، مطلع شد و 

این مسئله را در کتاب خود به شکل داستانی مطرح کرد. 

گربه رقصانی
نکته: در زمان های قدیم نه عروســک صامت پیدا می شــد و نه 
عروســک ناطق؛ پس بهترین راه بــرای دختربچه ها این بود که بچه 
گربه ملوس و مأنوسی را که در غالب خانه ها نگهداری می شد؛ با تکه 
پارچه ها؛ یعنی دســت ها و پاهایش را قنداق  می کردند تا پنجه نزند 
و فرار نکند. تا بتوانند او را بغل کنند و در گوش او الالیی بخوانند تا 
به زعم خویش او را بخوابانند. گاهی هم به این حد قناعت نمی کردند 
و به قول شادروان مستوفی: »دختربچه ها گربه را قنداق می کردند و 
سردست گرفته می رقصانیدند که گربه رقصانی کنایه از همین کارهای 

بی مغز و مایه بچگانه است.«
بــه هرحال، گربه رقصانی از مشــغولیات شــیرین و لذت بخش 
دختربچه ها در زمان های گذشــته بود و این وسیله سرگرمی و نشاط 
آن چنان مورد توجه و عنایت اطفال قرار داشت که به تدریج به صورت 
ضرب المثل درآمد و از این رو هرکار بی رویه و بچگانه ای را که نفع و 

فایدتی برآن متصور نباشد به آن تشبیه و تمثیل کرده اند .
نظر: رهبر معظم انقالب اقدامات ترامپ علیه انقالب اسالمی 
و سپاه پاسداران را به گربه رقصانی آمریکا علیه سپاه تعبیر 
کرده اند. رسانه های آمریکایی نیز به گونه ای این کار آمریکا را 

غیر کارآمد دانسته اند و ترامپ را تمسخر کرده اند.
وال استریت   ژورنال درباره اقدام دولت ترامپ علیه سپاه 
نوشــته اســت: »اوه، خدا را بابت این شکر! حاال دیگر سپاه 
نمی تواند به ســوریه سفر کند... بسیار خوب، حاال می توانیم 
سراغ کسانی برویم که از سپاه حمایت می کنند و با آن همکاری 

تجاری دارند.«
کار بی مغز و بی مایه ترامپ، نه تنها او را به اهدافش نرساند، 

بلکه وی در رسیدن به اهدافش دچار مشکل شد.

     
قبیله عشق حرف تو حرف

یار مهربان

نگاهی کن نیازم را نگاهی کن نگاهم را
سکوت سر به زیرم را قنوت گاه گاهم را

به پایان می رسد اسفند، تو از ره می رسی ای عید
به لب ها می رسد لبخند به شب ها می رسد خورشید

تو را من چشم در راهم ولی از ره نمی مانم
به راه افتادم و در راه دعای ندبه می خوانم

به راه افتاده ام آری نشستن شیوه من نیست
که رسم انتظار تو نشستن نیست ماندن نیست

خروش انتظارت را نمی گیرد جهان از ما
بگو عشق تو هر ساعت بگیرد امتحان از ما
بگیر این امتحان ها را مگیر از ما نگاهت را

بیا دریاب فرمانده بسیجی های راهت را
مزار الله های ما، عالمات ظهور توست

شهید بی نشان هر جاست نشانی حضور توست
شکوه دیگری دارد سپاهی که تو می سازی

پر از صیاد و زین الدین پر از چمران و خرازی

این بار حتماً می آیم!
زمانی که محمد را در بطن داشتم، در خواب 
دیدم که حضرت رسول)ص( فرزندی نمازخوان و 
متقی به من اعطا کردند و همین موضوع باعث شد 

که نامش را محمد بگذاریم. 
به نقل از مادر شهید محمد سبزی مسجد

زماني که او در شیراز بستري بود، براي احوالپرسي نزد وي رفتیم. به محض 
دیدن ما اولین سؤالش درباره وضعیت شهیدمهدي باکري بود و ما نمي خواستیم 
درباره شهادت آقا مهدي صحبتي کنیم. سپس از فرمانده گردان امام حسین)ع( 
شهیداصغر قصاب عبداللهي سؤال کرد که باز هم ما نگفتیم شهید شده است؛ ولي 
انگار خودش متوجه شده بود، به شدت گریه کرد و گفت: »من نخواهم گذاشت 
بین من و آقا اصغر فاصله زیادي بیفتد.« یک قطعه عکس از شــهید قصاب به 
همراه داشت که مرتب به آن نگاه مي کرد و مي گفت: »اصغر این بار حتماً مي آیم.«
به نقل از همرزمان شهید محمد سبزی مسجد
محمد ســال 134۲ در خانواده  ای روحانی و متوســط در روستای زارنجی 
از توابع شهرســتان شــاهین  دژ به دنیا آمد.  دوره ابتدایي را در مدرسه روستاي 
زارنجي گذراند و پس از نقل مکان خانواده به شهرستان بناب، دوره راهنمایي را 
در مدرسه تربیت بناب پشت سر گذاشت. دوران تحصیل دبیرستان او با پیروزي 
انقالب مصادف شــد. او تا ســال سوم دبیرستان ادامه داد و پس از آن به منظور 
حضور در جبهه ترک تحصیل کرد. پس از گذراندن دوره آموزش نظامي در پادگان 
امام حسین)ع( تهران به جبهه گیالنغرب اعزام شد و در عملیات آزادسازي شهر 
بوکان شــرکت داشت. در عملیات هاي رمضان، والفجر مقدماتي، والفجرهاي 1، 
۲ و 4، عملیات خیبر و بدر حضور داشت و به سبب شایستگی هایی که از خود 
نشان داد، به فرماندهي گروهان منصوب شد و پس از مدتي جانشیني فرماندهي 
گردان را به عهده گرفت. محمد در عملیات بدر به شدت مجروح شد؛  اما پس از 
مدتی به جبهه بازگشت. هفتم اردیبهشت ماه 13۶5 در مرحله تکمیلي عملیات 
والفجر 8 در منطقه فاو ترکشــي به گردنش اصابت کرد و پس از ۶0 ماه حضور 

در جبهه در منطقه فاو ـ بصره به شهادت رسید. 

پیشنهادهایی برای سیالب های محترم!
  محمد کوره پز/ با توجه به وقوع سیالب در مناطق مختلف کشور، 

راهکارهای زیر برای نجات، به سیالب های وطن پیشنهاد می شود:
1ـ ظرفیــت کانال مالی اروپا: با توجه بــه اینکه هنوز چیزی داخل 
کانال مالی که بین ایران و اروپا راه افتاده مبادله نمی شــود و حیف است 
این دستاورد بزرگ دیپلماسی بالاســتفاده بماند، از سیالب می خواهیم 
فعاًل از نزدیک شدن به محدوده زندگی مردم اجتناب کند و از مسیر این 

کانال تردد کند.
۲ـ کانال آمدنیوز: با عنایت به تجربه باالی این کانال در آب بســتن 
به اتفاقات مختلف می توان از ظرفیت این کانال برای هدایت جریان سیل 

استفاده کرد.
3ـ بیمه سیالب در برابر طرح سالمت: بیمه سالمت چنان چاهی برای 
بودجه کنده که اگر خدای نکرده سیالب به سمت این طرح برود، مملکت 
کاًل دچار خشکســالی خواهد شــد. برای جلوگیری از این امر الزم است 
سیالب های محترم دم هر چاهی که رسیدند، ریسک نکنند و بیمه شوند.

4ـ شــعار مرگ بر آمریکا: با توجه به ارتباط بدیهی سیالب با شعار 
مرگ بر فالن جا، به ســیل های آتی توصیه می کنیم در صورت کم جان 
و آب باریکه بودن ســعی کنند در ایامی مانند ۲۲ بهمن و 13 آبان و روز 

قدس بیایند تا توان الزم برای درنوردیدن شهر را داشته باشند.
5ـ توزیع پیامک بین شهروندان: از آنجا که مسئوالن محترم دولتی 
در عملیات روانی و رســانه ای تبحر خاصی دارند، توصیه می شود از اتاق 
خود جم نخورند و با روش هایی مانند ارســال پیامک به گیرافتادگان در 
ســیالب، آنها را از ســر راه این پدیده بردارند! مثاًل برای شــخصی که با 
خودرویش در سیل گیر کرده و عن  قریب با رانش زمین در حال حرکت 
 به ســمت دره های اطراف است پیامک، بزنند »عزیزم بکش کنار بذار به 

کارش برسه«!

رویش قلم

چادر یا جاُدّر
پرنــده در حصار قفس، گوهر در حصار صدف، غنچه در حصار گلبرگ 
و... اگر به دنیای پیرامون خود توجه کنیم، می بینیم و می شنویم که هر چیز 

زیبا یا زشتی وسیله ای برای محافظت از خود دارد.
زن زیباترین و بهشــتی ترین مخلوق خداوند ظاهرش تا نوع رفتارش 
زیبایی های خاصی دارد که اگر از آنها محافظت نکند دچار ضربه هایی می شود؛ 
به همین دلیل باید از زیبایی هایش محافظت کند؛ حفاظی که سبب امنیت، 

ارزش و شخصیت و احترام به او می شود.
حال باید گفت بهترین نوع حفاظ چیست و چگونه است؟ در دنیای ما هر 
چیز سطح بندی شده است؛ از ضعیف تا سطح عالی؛ اما بهترین و عالی ترین 

نوع حفاظت برای بهشتی ترین مخلوق خدا کدام است؟
»چادر« پوششی مشکی اســت که رنگ مشکی آن هم حکمت دارد. 
مشکی بودن چادر نشانه افسردگی نیست، بلکه مانع نگاه های آلوده و هرزه  
اســت. چشــم هایی وجود دارد که صاحبان آن مراقبشان نیستند و خیلی 
اتفاقی می بینند و می گویند و رواج می دهند. در پاســخ تمام تذکرهایی که 

داده می شود، نیز می گویند انسان آزاد آفریده شده است...
چادر به تعبیر قرآن زیبایی های بهشــتی ترین مخلوق خدا را از معرض 
دید و رفتارهای نامناســب انسان های بیماردل دور نگه می دارد. این حفاظ 
لبخند مهدی فاطمه)عج( را به دنبال دارد و چه خوب گفته اســت بزرگی 

که چادر »جاُدّر« است.
فاطمه نوری، 1۴ ساله از تهران

»رویش قلم« از مطالب و دلنوشته های مخاطبان
به ویژه جوانان و نوجوانان استقبال می کند.
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