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ماه رمضان از راه رســیده و چند روزی است بساط میهمانی خداوند گسترده 
شــده است. ماهی که سرشار از عطر معنویت و خودسازی است. این ماه برابر آنچه 
در تعالیم دینی آمده و ما از سیره بزرگان دین آموخته ایم، فصل عبودیت و بندگی 

و تجربه و آزمون تحمل سختی و شداید است. 
اما امسال این ماه خوب خدا را در شرایطی پشت سر می گذاریم که مردم وضعیت 
اقتصادی و معیشــتی سختی را تجربه می کنند. این فشارها و تنگناها از یک سو به 
دلیل تداوم و تشدید سیاست های خصمانه دولت آمریکا و اعمال تحریم های ظالمانه 
علیه کشورمان است و از سوی دیگر از کاستی ها و کم کاری ها در داخل و به عبارتی 
ضعف مدیریت و بی تدبیری های مسئوالن در برخی سطوح حکایت دارد که زمینه را 

برای فشارهای بیشتر هموار کرده است.    
عهدشــکنی و خروج یکجانبه دونالد ترامپ از برجام که یک سال پیش اتفاق 
افتاد و از طرفی اراده سست اروپایی ها برای عمل به تعهدات شان و جبران کارشکنی 
آمریکایی ها ســبب شده است بر ســختی تحریم ها افزوده شود. تحمل فشار از این 
ناحیه هم ارتباط مستقیمی با ساخت درونی اقتصاد کشور دارد؛ چرا که هرچه میزان 
وابستگی اقتصادی و صنعتی به خارج کمتر باشد، از میزان اثرگذاری تحریم ها کاسته 
خواهد شد؛ از این رو مفهوم اقتصاد مقاومتی یا همان خودکفایی که از کلمات کلیدی 

روزهای آغازین پیروزی انقالب بود، در اینجا معنا پیدا می کند.
اولین بار نیســت که دشــمنان انقالب اســالمی و ملت بزرگ ایران با سالح 
تحریم به دنبال در هم شکســتن مقاومت مردم هستند، اما بیراه نیست اگر بگوییم 
در صورت شکســت تحریم های ظالمانه، آخرین حربه دشمن هم با شکست مواجه 
خواهد شد. به طور قطع با اقدامات جدید صورت گرفته برای احقاق حق جمهوری 
اســالمی در توافق نامه برجام و وحدت و انســجام ملی، به ویژه هم صدایی مسئوالن 
کشــور از جریان های مختلف و سیاسیون، دشــمن در رسیدن به اهداف شوم خود 

ناکام خواهد ماند.  
راهکار مقابله با دشــمن در جبهه جدید جنگ اقتصادی، سیاست گذاری های 
مناســب و مبتنی بر اتکا به قدرت درونی و کاهش آســیب پذیری اقتصاد در برابر 
تحریم ها و تکانه های خارجی است که می تواند اقتصاد را به یک تعادل پایدار برساند 

که این مهم آرامش و امنیت روانی جامعه را تأمین خواهد کرد. 
امــا با توجه بــا آنچه در آغاز ســخن رفت، تحمل وضعیــت اقتصادی امروز 
دشــواری هایی را به همراه دارد که ملت بصیر و هوشــمند ایران اسالمی با علم به 
توطئه های دشمنان و با وجود فشارها و تنگناهایی که با آن روبه رو هستند با صبر و 
ایستادگی مثال زدنی خود داغ تسلیم و شکست را بر دل دشمنان خواهند گذاشت؛ 
اما در این میان مسئوالن دولتی و دستگاه قضا تکالیف مهمی بر دوش دارند که باید با 
تمام توان به آن عمل کنند. دستگاه های اجرایی باید بنابر وظیفه قانونی و شرعی خود 
با جبران »کم کاری« ها، همه همت خود را صرف سر و سامان دادن به برخی نوسانات 
قیمتی به ویژه وضعیت تولید و توزیع کاالها و خدمات عمومی کنند تا سودجویان 

و فرصت طلبان نتوانند از این خأل های ایجاد شده به نفع خود بهره برداری کنند.
دســتگاه های نظارتی و قوه قضائیه هم باید با بــه کارگیری همه توان، ضمن 
نظارت های میدانی، با هرگونه تخلف و »کم فروشی« به شدت برخورد کرده و فضا را 
برای سوء استفاده کنندگان ناامن کنند. در این میان، اطالع رسانی به موقع و اقناع افکار 
عمومی در زمینه اقدامات صورت گرفته الزم و ضروری است. ناگفته نماند که برای 
توفیق در این مسیر می توان از مردم کمک گرفت و به شدت با اخاللگران اقتصادی 
مبارزه کرد. امید که در پرتو این اقدامات و با امدادهای الهی که همواره قرین راه ملت 
مسلمان ایران در مقاطع مختلف از مبارزه با رژیم طاغوت تا دفاع مقدس و میدان های 
سیاسی و فرهنگی بوده، دشمنان اسالم و انقالب در این مرحله ـ نبرد اقتصادی ـ نیز 
با شکست سنگینی مواجه شده و فصل جدیدی از پیشرفت و پویایی نظام جمهوری 

اسالمی در عرصه های گوناگون آغاز شود. 
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دونالد ترامپ از زمان ورود به کاخ ســفید، علیه جمهوری اسالمی 
هیاهویی به راه انداخته و به زعم خود مرتب جوالن می دهد و رجزخوانی 
می کند. در ابتدا مجموعه ای از خواســته ها را مطرح کرد و پس از ناکامی 
در رسیدن به این خواسته  ها، از برجام خارج شد. ترامپ آمریکا را به این 
دلیــل از برجام خارج کرد که بتواند بدون هیچ نوع محدودیتی، هر نوع 
فشــاری را علیه ملت ایران اعمال کند. در دوره یک ساله پس از خروج 
آمریــکا از برجام، تحریم ها یکی پس از دیگری بازگشــت و روز به روز 
تحریم های جدید بر آن افزوده شد. ترامپ در راستای فشار بر جمهوری 
اسالمی، شعار به صفر رساندن صادرات نفت ایران را، توأم با جلوگیری از 
ورود دالر و دیگر ارزهای خارجی به ایران، بخشــی از ادبیات ضد ایرانی 
خود کرد و اعضای اصلی تیمش، همانند جان بولتون و پمپئو این شعار را 
تکرار کردند. تلقی آنان این بود که با آن خروج و این شعار، ایران به هم 
ریخته و انقالب اسالمی چهل ساله نخواهد شد. چهل ساله شدن انقالب 
اسالمی و برپایی جشــن های چهل سالگی و حماسه ماندگار راه پیمایی 
۲۲ بهمن سال 1397، همه محاسبات تیم ترامپ، متحدان آمریکا و ضد 

انقالب را برهم زد. 
ترامپ برآشفته از این ناکامی، برخالف قواعد حقوقی و عرف بین الملل، 
سپاه پاســداران را در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا قرار داد. 
رئیس جمهور آمریکا در ماه های اخیر،  هر نوع فشار ممکن را علیه جمهوری 
اسالمی جست وجو کرده و دنبال می کند. آمریکایی ها برخالف شعارهای 
بشردوستانه ای که می دهند، حتی از کمک های ایرانیان خارج از کشور به 
هم وطنان سیل زده جلوگیری کردند تا مبادا دالری وارد ایران شود. معافیت 
هشت کشور خریدار نفت ایران را تمدید نکردند و هر روز دستور اجرای 
یکسری تحریم جدید را صادر می کنند. مسیر به گونه ای پیش می رود که 
گویا رئیس جمهور آمریکا قصد دارد بر مبنای راهبرد فشار حداکثری، هر 
نوع خرید و فروشی را با ایران از سوی هر کس و هر کشوری ممنوع و تحریم 
کند؛ در این هنگامه، آمریکا ناو هواپیمابر »یو اس اس آبراهام لینکلن« را 
روانه منطقه می کند! پس از انتشار خبر اعزام ناو آمریکا به منطقه، آقای 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید می گوید دولت ترامپ، در حال 
استقرار یک گروه از ناوهای جنگی و بمب افکن ها در منطقه خاورمیانه است 
که این اقدامات در واکنش به »نشانه ها و هشدارهای« ایران خواهد بود. 

اکنون ســؤال این است که آیا آمریکایی ها به دنبال آن هستند که 
در کنار فشار اقتصادی، از قدرت نظامی خود نیز علیه جمهوری اسالمی 
استفاده کنند؟ آیا هدف این هیاهوها، گرد و خاک ها و رجزخوانی ها همراه 
با اعزام ناو هواپیمابر جنگی، پیام جنگ به ایران است؟ آیا هدف ترامپ، 
همان چیزی است که در داخل افرادی به طرق مختلف آن را بیان داشته 

و می گویند، جنگی در پیش است؟
در پاسخ باید گفت، به دالیل مختلف جنگی در پیش نخواهد بود و 
از جمله این دالیل، حالت شــب عملیاتی داشتن نیروهای مسلح کشور 
است. هرگونه خطای راهبردی آمریکایی ها در راستای به کارگیری قدرت 
نظامی، بی درنگ با واکنش قاطع و همه جانبه مواجه شده و آنگاه سراسر 
منطقه غرب آســیا، به جهنمی برای نیروهای نظامی تروریستی آمریکا 
تبدیل خواهد شد. آمریکایی ها و همه کارشناسان برجسته نظامی جهان، 
ایــن برآورد را یک برآورد علمی و واقعی می دانند. آنها به درســتی از 
شکســت های راهبردی اقدامات نظامی خود در افغانستان  و عراق، این 
درس را آموخته اند که باید گزینه ورود به جنگ نظامی با کشوری، چون 
ایران را  برای همیشه کنار بگذارند.                                   ادامه در صفحه۲

 هدف ترامپ از این هیاهو چیست؟
سرمقاله
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آمریکا توان استفاده
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عملیات روانی آمریکا
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 حمله نظامی؛ بلوف سفید یا خاکستری؟
 واژه مسخر

 اتحاد در برابر آرایش جنگي دشمن
 اذعان به نا توانی!
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 کتاب مبانی قرآنــی بیانه گام دوم انقالب 
توسط معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه و به قلم حجت االسالم والمسلمین محسن 

قرائتی منتشر شد.
حجت االسالم قرائتی در مقدمه این کتاب نوشته 
است: بهترین پیام، بعد از ده ها سال تجربه و مدیریت 
و حکومت، بیانیه اخیری است که در 22 بهمن 97 از 
طرف ایشان صادر شده است. این نامه که نتیجه عمری 
تجربه همراه با تقوا و بصیرت است، ما را بر آن داشت 
که گوشــه ای از مبانی قرآنی و روایی آن را بیان کنیم 
و در خط امام رضا علیه السالم قرار بگیریم که فرمود: 
هرگاه از ما جمله ای شنیدید، مبانی قرآنی آن را از ما 
بپرسید، تا بدانید که سخنان ناب اهل بیت علیهم السالم 

برخاسته از قرآن است.

برای این بیانیه صدها آیه و حدیث می توان آورد 
که ما مســتندات بعضی از جمالت را می آوریم و امید 
داریــم دیگران آن را تکمیــل و خداوند آن را قبول و 
امت به آن نامه با یک نگاه خاص و تکلیف آور بنگرند. 
اگر انســان بداند سخنان، برخاســته از قرآن و 
حدیث و تجربه اســت، با اطمینــان بیش تری آن را 

عملی می سازد.
شــایان ذکر است،معاونت سیاســی نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه، پیش از این در راســتای وظیفه 
سازمانی خود نسبت به انتشار کتابی با عنوان »شرحی 
بــر بیانیه گام دوم انقالب« اقدام کرد و اکنون این اثر 
ارزشــمند آقای قرائتی را همراه با اصل بیانیه به زیور 
چاپ آراسته و در اختیار فرماندهان، روحانیون، مربیان 

و هادیان سیاسی سپاه قرار می دهد.

 کتاب »مبانی قرآنی بیانه گام دوم انقالب« منتشر شد

تسلیمقلدرینمیشویم
رئیس جمهور همزمان با  اولین اقدام قاطع ایران در برابر نقض مکرر برجام 

»ما  گفت:  رئیس جمهــور 
امروز آن روی ســکه برجام را 
برجامی  همان  می دهیم؛  نشان 
که در بندهــای ۲۶ و 3۶ به ما 
می گوید کــه در صورت تخلف 
طرف مقابل، شما هم می توانید 
تعهــدات خودتــان را در هر 
سطحی بکاهید. ما امروز کاهش 
آن و نه خروج از برجام را اعالم 

کردیم.«
نــی  روحا حســن  دکتــر 
رئیس جمهوری اســالمی ایران، در 
جلســه هیئت دولت بــا اعالم دو 
اقدام ایران در برابر نقض های مکرر 
برجام و مهلت 60 روزه به طرف های 
باقی مانده در برجام اظهار داشــت: 
»اســاس برجام یک تصمیم ملی و 
راهبردی بود. برجام نه تصمیم فردی 
بود و نه تصمیم جناحی و دولتی بود، 
بلکه تصمیم کل نظام بود. مردم ما 
هم قبل از برجام و هم بعد برجام دو 
بار پــای صندوق  آمدند و این راه را 

تأیید کردند.«
وی در ادامه گفت: »اگر پس از 
60 روز اولتیماتوم داده شده به نتیجه 
نرسد، دو اقدام دیگر می کنیم. ما در 
برجام توافق مان غنی سازی در سطح 
۳/67 بوده که در مرحله دوم از این 

اقدام خودداری می کنیم.«

رئیس جمهــور تصریــح کرد: 
»همچنیــن ما دربــاره راکتور آب 
سنگین اراک که بنا بود با مشارکت 
کشورهای 1+5 نوسازی شود، تصمیم 
خواهیم گرفت که برنامه مان قبل از 
حصول توافق برجام را ادامه دهیم. 
در مقابل اگر آنها بخواهند پرونده ما 
را به شورای امنیت بفرستند، اقدام 
قاطعی می کنیم که در نامه به سفرای 

پنج کشور آن را گفته ام.«
ادامــه داد: »این کار  روحانی 
برای نجات برجام اســت و اگر نظام 
و ملــت ما یکپارچه در این مســیر 
حرکت کنند، دنیا پیام ملت ایران را 
به خوبی دریافت می کند. ما آغازگر 
نقض تعهدات و هیچ جنگی نخواهیم 
بود؛ اما تســلیم قلدری نمی شویم و 
 در برابر هر متجاوزی پاســخ قاطع 

می دهیم.«
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
»آمریکا ابتدا می خواســت با خروج 
از برجــام ایران را وادار کند که روز 
بعد از برجام خارج شود تا پرونده را 
به شورای امنیت ببرد و بار از دوش 
آمریکا برداشته شود تا فشار بر ایران 

تشدید شود.«
روحانــی بــا تأکید بــر اینکه 
»تکالیــف در برابر حقــوق« اصل 
بدیهی حقوقی اســت، تصریح کرد: 

»نمی شود یک کشوری به تکالیفی 
عمل کنــد، ولی از حــق خودش 
برخوردار نشــود. این توازن حق و 
تکلیف همیشه باید محفوظ بماند و 
لذا طبق تصمیم شورای عالی امنیت 
ملی، صبح امــروز از طرف من پنج 
نامه به ســران پنج کشور باقیمانده 

در برجام ارسال شد.«
وی تصریح کرد: »ما احساس 
کردیم برجام نیــاز به یک جراحی 
دارد و قرص های مســکن یک ساله 
کافی نبوده، اقدام امروز ما جراحی 
بــرای نجات برجام اســت، نه برای 
نابــودی برجام و معتقدیم اگر ملت 
و نظــام ما یکپارچه در این مســیر 
حرکت کند، دنیا پیام ملت ایران را 

به خوبی دریافت می کند.«
روحانی خطاب به کشــورهای 
دوســت  و به پنج کشور باقی مانده، 
گفت: »میز مذاکره را ترک نکردیم 
و شما هم مرتب به ما گفته اید که ما 
میز مذاکره را ترک نخواهیم کرد. آن 
قلــدری که بنا بود میز مذاکره را به 
هم بزند، تا امروز ناموفق بوده است.«
رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
می خواهم به دوستان نکته دیگری 
را بگویــم، اظهار داشــت: »قاعدتاً 
همه شــما به نقش ایران در امنیت 
منطقه از خلیج فارس تا مدیترانه و 

از دریای خزر تا دریای سرخ مطلع 
هستید و می دانید. شما می دانید که 
نقش ایران در مبارزه با تروریسم در 
این منطقه تا چه حد بوده اســت و 
شما می دانید که اگر نقش ما نبود، 
امروز تروریســت ها در پایتخت های 
کشورهای اروپایی جوالن می دادند.«
روحانی اظهار داشــت: »راهی 
که امروز انتخاب کردیم، راه جنگ 
نیست، راه دیپلماسی است. به عنوان 
کسی که در این مسئله آشنایی دارم 
و به عنــوان نماینده ملت ایران، به 
ملت ایران عرض می کنم راه امروز، 
راه درگیری و جنگ با دنیا نیست، باز 
هم راه دیپلماسی است؛ دیپلماسی با 
یک زبان جدید و با منطق جدید.«

وی افزود: »اصل برجام درست 
و راهبردی و صبر یک ســاله ما هم 
راهبردی بوده است. آغاز راه جدید 
هم راهبــردی و ملی و به نفع ملت 
ما خواهد بود و این مسیر را قاطعانه 

ادامه می دهیم.«
روحانی در پایان با اشــاره به 
اینکه خداونــد همان طور که وعده 
داده اســت بــه ما نصــرت و یاری 
خواهد داد، گفــت: »اتحاد، وحدت 
و یکپارچگــی و تالش همه جانبه و 
امید به آینــده بی تردید ما را پیروز 

خواهد کرد.«

رئیس جمهور همزمان با  اولین اقدام قاطع ایران در برابر نقض مکرر برجام 

تسلیمقلدرینمیشویم

بازنگاهی به مواضع این روزهای رئیس جمهور آمریکا درباره ایران

ناو جنگ روانی آمریکا به ِگل می نشیند
  صفحه۲



   امین پناهی/ پنج شــنبه گذشــته 
دونالد ترامپ گفت: »دوســت دارم ایرانی ها به 
من زنگ بزنند. می دانید؛ جان کری زیاد با آنها 
حــرف می زند و به آنها می گوید ]به من[ زنگ 
نزنند... فقط می خواهیم سالح هسته ای نداشته 
باشند. درخواست زیادی نیست. به آنها کمک 
می کنیم برگردند به یک وضع عالی... آماده ایم 

با آنها حرف بزنیم.«
شاید اگر نام گوینده این کلمات را از ابتدای 
آن حــذف کنیم، با متــن اجرای یک کمدین 
اشــتباه گرفته شود یا حتی ممکن است به آن 
متهم شــویم که توئیت یک طنزنویس داخلی 
را به رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا نسبت 
می دهیم؛ اما واقعیت آن است که این جمالت 
از زبان ترامپ جاری شده و اتفاقاً در بسیاری از 

خبرگزاری های غربی منتشر شده است.
ترامــپ در این ســخنرانی پــس از ابراز 
عالقــه اش براي تماس ایران بــا او درباره این 
احتمال که بولتون او را به سمت جنگ با ایران 
پیش ببرد، گفت: »ترمز جان بولتون دســت 

من است.«
همچنین ترامپ گفته است: »بولتون آدم 
خوبی اســت و نگاه دقیقی به مسائل دارد. اما 
درســت است! من کسی هســتم که باید او را 
کنترل کنم که می کنم. من هم جان بولتون را 

دارم، هم کساني که از او معتدل ترند.«

بازگشت به سیاست
 چماق و هویج

امــا آغاز ماجرا آنجایی  اســت که دونالد 
ترامپ به صورت یکجانبه و با زیر پا گذاشــتن 
قوانین و معاهــدات بین المللی از برجام خارج 
می شود. این خروج به معنای آغاز تحریم هاست. 
ترامپی که از روز اول ریاست جمهوری اش اذعان 
کرده آمریکایی ها در برجام سرشان کاله رفته 
اســت، حاال و پس از آنکه در کشاندن دوباره 
ایران پای میز مذاکره توفیقی نمی یابد، سعی 
می کنــد تحریم هایی را که به واســطه توافق 
هسته ای تعلیق شــده بود دوباره بازگرداند و 
اقتصاد ایــران را تحت تأثیر قرار دهد تا جایی 
 که جمهوری اسالمی را دوباره پای میز مذاکره

 بکشاند.
یک سال از آن روز می گذرد و پس از آنکه 
سپاه پاســداران را یک بار تحریم و یک بار در 
فهرست تروریست ها قرار می دهد؛ اما می بیند 
کــه آب از آب تکان نخــورده و تحریم ها آن 
نتیجه دلخواه دونالد را نداشته، حاال به روشی 
قدیمی تر یعنی روش چماق و هویج متوســل 
می شود. اعزام ناو آبراهام لینکلن به خلیج فارس 
از یک سو و دعوت ترامپ از ایران برای نشستن 
پای میز مذاکره از ســوی دیگر نشان می دهد، 

ترامپ به شدت نیازمند کشاندن ایران پای میز 
مذاکره است.

شروطی که محقق نشد
یکی دیگر از نشانه های استیصال ترامپ 
این اســت که پس از گذشت حدود یک سال 
از شروط دوازده گانه پمپئو برای بازگشت ایران 
پای میز مذاکره، آن شروط محقق نشده است. 
در حالی که یک سال پیش پمپئو اعالم کرده 
بود جمهوری اســالمی نه تنها باید هسته ای 
را کاماًل کنار بگذارد؛ بلکه باید موشــک هایش 
را هــم از بین ببرد و همــه فعالیت هایش در 
منطقه از جمله عراق و ســوریه ـ که به دعوت 
رسمی دولت های شــان انجام می شود ـ را هم 
کنار بگذارد و فکر مبــارزه برای نابودی رژیم 
صهیونیســتی را هم از سر بیرون کند. این در 
حالی بود که تیم ترامپ فکر می کرد مدت کمی 

پس از آغاز تحریم ها جمهوری اسالمی پای میز 
مذاکره خواهد رفت و در آن صورت باید شروط 
دوازده گانه را انجام داده باشد؛ اما حاال و پس از 
گذشت یک سال از آن تاریخ آنها متوجه شده اند 
نه تنها ایران این شــروط را انجام نخواهد داد؛ 
بلکه عالقه ای هم برای بازگشت به میز مذاکره ای 

که موارد جدیدی در آن مطرح شود، ندارد.
در آن سوی داستان، ترامپ بسیار نیازمند 
بازگرداندن ایران به میز مذاکره است؛ چرا که 
دولت ترامپ سومین سال خود را سپری می کند 
و کمتر از یک ســال به آغاز مبارزات انتخاباتی 
آمریکا زمان باقی ا ست و او نتوانسته است هیچ 
اقدامی را درباره ایران به نتیجه برساند که بتواند 

از آن برای پیروزی خود استفاده کند.
به ســخنان ترامپ در میان افراد مختلف 
واکنش های متفاوتی صورت گرفته اســت. به 
گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری سی ان ان، 
ســخنگوی جان کری در واکنش به اظهارات 
اخیر دونالد ترامپ، اعالم کرد: »هر چیزی که 

رئیس جمهور ترامپ امــروز گفت، صرفاً غلط 
است؛ ختم ماجرا.« این سخنگو ادامه داد: »او 
درباره واقعیت ها اشتباه می کند، درباره قانون 
اشتباه می کند و متأسفانه درباره نحوه استفاده 
از دیپلماســی برای امن نگه داشتن آمریکا نیز 

در اشتباه بوده است.«
ســخنگوی وزیر خارجه پیشــین آمریکا 
تصریح کرد: »کری به مذاکره بر سر یک توافق 
هسته ای کمک کرد که برای حل یک مشکل 
دشــوار، کارآمد بود. جهان در آن زمان از آن 
حمایت کرد و اکنون هم از آن حمایت می کند.«

منتظر تماس ایران هستم!
جالب اینجاســت که ترامپ به استدالل 
خود خیلی دل بسته است؛ به گونه ای که برخی 
منابع خبری اعالم کرده اند ترامپ به ایرانی ها 
برای تماس تلفنی شماره تلفن داده است. شبکه 

خبری »سی ان ان« گزارش داد، پس از آنکه به 
تازگی رئیس جمهور آمریکا خواهان تماس ایران 
با او شــد، کاخ سفید با سوئیس تماس گرفته 
و شــماره تلفنی را در اختیار گذاشته است تا 
مقامات ایرانی بتوانند با ترامپ تماس بگیرند. 
کاخ سفید گفته است، این  کار را صادقانه انجام 

داده است.
هرچند بسیاری در داخل کشور امیدی به 
مذاکره با ترامپ ندارند و بر سر میز نشستن با 
او را کاری عبث می دانند؛ اما برخی از افراد یک 
جریان سیاسی خاص سعی می کنند به مردم 
القــا کنند که تنها راه برون رفت از مشــکالت 
فعلی نشســتن دیپلمات های ایرانی پای میز 

مذاکره است.
این افراد که قباًل سعی داشتند آمریکای 
اوبامــا را از آمریکای ترامپ در نظر مردم تمیز 
دهند، حاال ســعی می کنند ترامپ با بولتون و 
ترامــپ بدون بولتون را جا بیندازند. این را هم 
از کدی که ترامپ چند روز پیش داده، گرفته 

و روی آن دارند کار می کنند.
در واقع برخی از این افراد نه تنها از تجربه 
برجام عبرت نگرفته اند؛ بلکه سعی می کنند یک 
اتفاقــی را که به مراتــب بدتر از برجام خواهد 
بــود، به ملت ایران تحمیــل کنند. حال آنکه 
همین ها شاهد بوده اند یک سال پیش ترامپ 
بی توجه به واکنش های احتمالی جامعه جهانی 
و ســازمان های بین المللی از برجام خارج شد 
و برای بازگشــت به آن حداقل 12 پیش شرط 

تعیین کرد.

واکنش های مجازی
حاال رســانه های غربی از عقب نشــینی 
ترامپ خبر می دهند. ان بی سی  اســتراتژیک 
نیوز درباره عقب نشینی آشکار ترامپ از مواضع 
جنگ طلبانه بولتون و پمپئو نوشــته اســت: 
»ترامپ ظاهراً سرســختی ایران را دست کم 

گرفته بود.« 
این در حالی اســت که برخی رسانه های 
داخلی ســعی می کنند بار دیگر با سایه جنگ 
مردم را بترســانند و مقاومــت مردم را در هم 
بشــکنند؛ اما واکنش کاربــران مجازی به این 
خبر نیز در نوع خود جالب توجه است. در واقع 
واکنش ها ســه دسته کلی را دنبال می کردند. 
اول آنهایــی بودند که با وجود همه تهدیدها از 
داخــل و خارج تنها به یک جمله اکتفا کردند 
و آن جملــه امام خامنه ای بــود که فرمودند: 
»جنــگ نمی شــود، مذاکــره نخواهیم کرد« 
دومین دســته کســانی بودند که وادادگی در 
مقابل غرب و تســلیم به هر بهانه ای را انتقاد 
کردند: »هفته نامه  صدا تیتــر زده: »دو راهی 
جنگ و صلح«! اآلن خــود ترامپ پیام می ده 
میگه حاجی اینجوری نیســت ها، خدا شاهده 
همین دیروز گفتیم هدف مون فقط مذاکره ست. 
 به چی قســم بخورم که باور کنی جنگ بلوف

 بود؟!«
و دســته ســوم آنهایی که به درخواست 
ترامپ با زبان طنز واکنش نشان دادند: »ترامپ 
هی پتوشو می زنه کنار سر می چرخونه می گه 

مالن زنگ نزدن؟«
کمتر از 1۸ ماه به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا مانده؛ در حالی که ترامپ یک توافق را 
خراب کرده و نتوانسته جایگزینی برایش ایجاد 
کند. از ســوی دیگر با رهبر کره شــمالی هم 
نتوانســته است به توافق برسد. او با چین وارد 
جنگ تجاری بی ســابقه ای شده و معامله قرن 
هنوز منعقد نشده است. از سوی دیگر، او متوجه 
شده فشارها نتیجه عکس داده است. پس در این 
شرایط ترامپ می کوشد مسائل را با دیپلماسی 
آن هم با دیپلماسی با شکل و شمایل مخصوص 

خودش حل کند.
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 مدیر برای این روزهاست

طرفداران  از  زیبــاکالم  صادق 
معروف دولت تدبیر و امید، که چند 
سالی اســت از دولت روحانی ناامید 
شده، در آخرین یادداشت خود معتقد 
اســت که »آقایان نوبخت، واعظی یا 
همتی که جای خود دارند. در شرایط 
حاضر اگر مسئولیت اقتصادی دولت 
را حتی بــه »جان مینــارد کینز«، 
»آدام اسمیت« و دیگران می سپردیم 
نیــز هیچ فرقی نمی کــرد. هر اندازه 
مســئوالن اقتصادی هم تغییر کنند 
و افــراد دیگــری جایگزین شــوند،  
تغییری جدی اتفــاق نخواهد افتاد. 
ضمــن اینکه اصــالح اقتصادی هم 
ممکن نخواهد شد.« در همین حال 
جعفرزاده ایمن آبادی، از حامیان جدی 
دولت در پاسخ به »نمی توانیم های« 
اصالح طلبــان گفته اســت: »برخی 
از وزرا فکــر می کردنــد کــه با گل 
و بلبــل می خواهند ریاســت کنند 
و نمی دانســتند کــه موضوع چقدر 
جدی، مهم و حســاس است و باید 
مدیریت شان را چنین روز هایی نشان 
دهند. حداقل 2 دستگاهی که مطلعم 
تعطیلند و کاری انجام نمی دهند. ما 
به قدر الزم در این مســائل )گرانی( 
ورود کرده و تذکرات الزم را داده  ایم؛ 
اما زمانــی که دانش آمــوزی درس 
نمی خواند چقدر می توان او را تنبیه 

کرد، توضیح خواست و تشر زد؟«
دوقطبی جدید!

در روزهای اخیر، ناگهان فضای 
مجــازی پــر شــد از ویدئوهایی از 
مدارس دخترانه و پســرانه که در آن 
دانش آموزان بــا آهنگ یک خواننده 
خارج نشــین، در صف مدرســه یا در 
کالس )در حضور اولیای مدرسه( به 
همخوانی و رقص و پایکوبی می پردازند؛ 
آهنگی که به گواه انتشار این حجم از 
کلیپ های مشابه در بازه  زمانی دو سه 
روزه، خبر از برنامه ریزی ای می دهد که 
در آن هماهنگی بین بدنه  بخش هایی 
از آمــوزش  و پرورش و ارتش مجازی 
مشهود  وضوح  به  سازماندهی شــده 
اســت. اصالح طلبان حامی دولت به 
این نتیجه رســیده اند که نباید روی 
شعارهای معیشتی مانور بدهند؛ چرا 
که اوالً کارنامه دولت در زمینه برنامه 
و عمــل اقتصادی نــه تنها خالی که 
فاجعه بار بوده  است و ثانیاً بخش بزرگی 
از جامعــه، اصالح طلبــان را به دلیل 
حمایت تمام قد از روحانی در سال های 
1۳92 و 1۳96، مســئول اغتشاش و 
آشوب در بازار اقالم معیشتی می دانند.
مدیریت به شیوه اصال ح طلبان

مشــاور  رجایــی،  غالمعلــی 
مرحوم هاشمی رفســنجانی در مورد 
ناهماهنگــی و مدیریت بحران دولت 
در ســیل های اخیر گفت: »من خبر 
دارم که بین ســه دســتگاه سازمان 
هواشناسی، وزارت نیرو و استانداری 
در قضیه شدت بارش اختالف وجود 
داشت و با وجود درخواست هایی مبنی 
بر باز شدن دریچه های اضطراری سد، 
این درخواست رد شده و باید دید که 
چرا چنین اهمال هایی صورت گرفته 
است. دولت می خواست که تبعات و 
زیان های ناشی از سیل را تا حدودی 
عادی جلوه دهد و تالش داشــت که 
بر اخبار سیل درپوش بگذارد. به نظر 
من شــاید ۳0 درصد مسائل مربوط 
به سیل در رســانه ها منعکس شده 
و تا توانســتند از آسیب ها جلوگیری 
کردند. عمق مسئله بسیار زیاد است؛ 
اما دولت به دالیلی که وضع را خیلی 
بحرانی جلوه ندهد، نخواست مردم از 

این وضعیت کاماًل مطلع شوند.«
نتیجه کنوانسیون!

در شرایطی که برخی مسئوالن 
کنوانسیون  می کنند  تالش  کشــور 
20۳0 را بــا عنــوان پیشــگیری از 
جامعه  بــه  آســیب های جنســی، 
کــودک و نوجوان کشــور تحمیل 
از  رســیده  گزارش هــای  کننــد، 
کشورهای بنیانگذار این طرح بسیار 
وحشتناک اســت. گزارش جدیدی 
که از سوی »مرکز اقدام علیه تجاوز 
جنسی« منتشــر شده است، خبر از 
تجاوزهای جنســی در دانشگاه های 
انگلســتان می دهد و حکایت از آن 
دارد که بســیاری از دانشجویان در 
انگلســتان، تجربه های  دانشگاه های 
بسیار ناخوشایندی از تجاوز جنسی را 
پشت سر گذاشته اند. در این گزارش، 
تقریباً 4500 دانشجو از 15۳ دانشگاه 
بررسی  انگلستان  گوناگون سراســر 
شــدند. نتایج این تحقیقات بســیار 
هولناک نشــان داد که 62 درصد از 
دانشجویان و فارغ التحصیالن مشغول 
به تحصیل در انگلستان، با خشونت 
جنسی در ایام تحصیل مواجه بوده اند.

محّمد زارع فومنی، دبیر کل حزب مردمی اصالحات گفت: متأسفانه برخی ها در داخل مدام می خواهند مردم را بترسانند و رعب و وحشت ایجاد کنند تا 
راحت تر دوباره سر میز مذاکره بروند و هزینه دیگری را به نظام تحمیل کنند؛ کما اینکه در قضیه برجام همین کار را کردند. این بی انصافی و شرم آور است که 

برخی در داخل با آمریکا و منافقین هم صدا شوند. اعتقاد ما این است که هیچ جنگی اتفاق نخواهد افتاد و ترامپ الف اضافه می زند.

 هم صدایی با منافقین 
شرم آور است

روی خط خبر
دوشنبه 23 اردیبهشت 139۸   سال نوزدهم     شماره ۸96  

ابرقدرت یاغی!
 وزیر خارجه ســابق آلمــان گفت: »ما 
همواره به اروپا و آمریکا تأکید می کردیم شما 
نخواهید توانست حکومت ایران را تغییر بدهید؛ 
زیرا آنها مقاومت خواهند کرد و اگر تردید ایجاد 
شود، خروج از برجام را کلید می زنند.« وی در 
مصاحبه با رادیــو آلمان افزود: »ایران در برابر 
فشار حداکثری آمریکا، واکنش حداقلی از خود 
نشان داده است و این را تحلیلگران آمریکایی 
هــم معترفند.« وی در ادامــه گفت: » ترامپ 
موجب شــده است وی کتابی بنویسد و در آن 
آمریکا را یک »ابرقدرت یاغی« توصیف کند.«

 اصالح طلبان به دنبال مقصرتراشی
»مرتضی مبلغ« از فعاالن اصالح طلب به تازگی در بخشی از یک مصاحبه 
با اشاره به نظام انتخاباتی در ایران، گفته است: »سازوکارهایی که در بخش هایی 
از قدرت جریان دارد و بخشی از نیروهایی که در کشور هستند و متأسفانه در 
قدرت هم حضور و نفوذ دارند، سبک شان این است که هر گاه رأی مردم طبق 
نظرشــان نباشــد، با همه قدرت در برابر آن می ایستند، سنگ اندازی می کنند 

و اجازه نمی دهند چیزی که خواست مردم در انتخابات است، محقق شود.«
 ایــن قبیل صحبت ها به منظور مقّصرتراشــی بیان می شــوند. ســتاد 
جریان سیاســی خاص در قضیه انتخاب شــهردار تهران نیــز با هیچ نظارتی 
مواجه نبوده اســت که سه شــهردار و دو سرپرست روی دست مردم گذاشت. 
 پنج مدیر طی ســه ســال که البته مخرج مشــترک همه آنها، »ناکارآمدی«

 بوده است.

اخبار ویژه
تیم اقتصادی دولت بی تفاوت است!

امیر خجســته، نماینده همدان و عضو کمیسیون اصل 90 به تازگی گفته 
است: »قیمت شکر از سه هزار تومان به 9 هزار تومان می رسد؛ گوسفند مولد را 
از ایران خارج می کنند و پیازی که خودمان تولید و گاه صادر می کنیم ناگهان به 
15 هزار تومان می رسد؛ آیا اینها کار آمریکاست؟« وی می افزاید: »گرانی ها نشان 
از اوضاع  و احوال آشفته ای دارد که تیم اقتصادی دولت ایجاد می کند. نمی گوییم 
تیم اقتصادی دولت این کارها را انجام می دهد، اما نســبت به این مشــکالت و 
گرانی ها بی تفاوت هستند و مردم هم به سکوت آنها شک کرده اند.« این نماینده 
مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود گفته اســت: »ما از ابتدای انقالب 
تحریم بودیم، اما تاکنون چنین فشــاری به مردم وارد نشده بود. در حال حاضر 
باید تحریم را دور بزنیم، اما این کار را نمی کنیم و سنگرها را یکی پس از دیگری 

در اختیار دشمن قرار می دهیم.«

بازنگاهی به مواضع این روزهای رئیس جمهور آمریکا درباره ایران

ناوجنگروانیآمریکابهِگلمینشیند

کمتــر از 1۸ مــاه بــه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا مانده؛ در حالی 
که ترامپ یک توافق را خراب کرده و 
نتوانسته جایگزینی برایش ایجاد کند. 
از سوی دیگر با رهبر کره شمالی هم 
نتوانسته اســت به توافق برسد. او با 
بی سابقه ای  تجاری  جنگ  وارد  چین 
شده و معامله قرن هنوز منعقد نشده 
است. از ســوی دیگر، او متوجه شده 
فشارها نتیجه عکس داده است. پس در 
این شرایط ترامپ می کوشد مسائل را با 
دیپلماسی آن هم با دیپلماسی با شکل 

و شمایل مخصوص خودش حل کند

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
بنابراین در پاسخ به پرسش مطرح شده باید گفت، هدف اصلی آمریکایی ها 
و به طور مشخص تیم ترامپ از این هیاهوها، کشاندن جمهوری اسالمی ایران پای 
میز مذاکره است. به زعم آمریکایی ها،  فشارهای حداکثری مقاومت و ایستادگی 
ملت ایران را در هم شکسته، آنان را به سازش و کوتاه آمدن وادار می کند. بنابراین 
هدف اصلی و راهبردی، شکستن مقاومت چهل ساله ملت ایران، در برابر آمریکا به 
منزله محور و نماد استکبار، قلدری و زورگویی است. ایستادگی ملت ایران در این 
چهل سال در برابر جبهه استکبار، کار دست آمریکایی های مستکبر داده، آنان را 
برآشفته و عصبانی کرده، چرا که روز به روز در جهان، بر تعداد ملت ها، سازمان  ها 
و گروه هایی که در برابر آمریکای جنایتکار دست به مقاومت پیروزمندانه می زنند، 
افزوده می شود. در ادامه این نوشتار کوتاه، دو نکته را باید مورد توجه قرار داد:

1ـ نشانه های این هدف کدام است؟
نشــانه های فراوانی وجود دارد که آشکار می کند آقای ترامپ، در آرزوی 
مذاکره با ایران است. او این فشارها را اعمال می کند تا شاید جمهوری اسالمی 

به مذاکره تن دهد. بر عالیم و نشان ها و گزاره  های زیر باید تأمل کرد؛ 
الف ـ رئیس جمهور آمریکا چندی پیش در پاسخ به پرسشی درباره اعزام ناو 
هواپیمابر جنگی به سمت خلیج فارس با تکرار ادبیات تهدید در نهایت می گوید:  
»می  دانید دوســت دارم درباره ایران چه اتفاقی بیفتد؟ دوست دارم به من زنگ 
بزنند!« وی در ادامه می گوید:  »کاری که آنها باید بکنند این است که با من تماس 
بگیرند و )پای میز مذاکره( بنشینند. می توانیم توافق کنیم و به یک توافق منصفانه 
دســت پیدا کنیم.«  جالب است که ترامپ برای تشویق به مذاکره و تقویت ایده 
مذاکره در ایران می گوید: »آنها باید تماس بگیرند و اگر این کار را انجام دهند، 
ما آماده گفت وگو با آنها هستیم. آنها می توانند از لحاظ مالی بسیار بسیار تقویت 
شوند؛ قابلیت های باالیی دارند!« ب ـ وزیر خارجه آمریکا نیز با صدور بیانیه ای، 
هدف اصلی از این هیاهو را چنین بیان می دارد: »ترامپ به دنبال دیدار با مسئوالن 
ایران و رسیدن به توافق با این کشور است.« ج ـ جان بولتون مشاور امنیت ملی 
آمریکا در توئیتی نوشت: »آمریکا به فشار حداکثری بر ایران تا زمانی که سران 
این کشــور تصمیم به تغییر رفتار غیر سازنده خود در منطقه بگیرند، به حقوق 

مردم ایران احترام بگذارند و به پای میز مذاکره باز گردند، ادامه خواهد داد.«
نمونه های یاد شده و صدها نشانه دیگر، مشخص می کند که براساس واقعیات 
منطقه، ترامپ مهم ترین هدف و آرزویش شکستن مقاومت ملت ایران و جمهوری 

اسالمی است و تن دادن به مذاکره، نماد این شکسته شدن است. 
۲ـ آیا جمهوری اسالمی ایران به مذاکره تن خواهد داد؟

برخالف تبلیغات و عملیات روانی دشمن و عوامل داخلی اش و بعضاً افرادی 
در داخل که هر کدام با انگیزه های خاص خود می گویند، دو راه جنگ یا مذاکره 
بیشتر پیش روی جمهوری اسالمی قرار ندارد و بهتر آن است که به مذاکره تن 
دهیم، باید گفت کشــور و ملت ظرفیت و آمادگی الزم برای تداوم ایستادگی را 
دارد. اکنون و به دنبال تصمیم راهبردی شــورای عالی امنیت ملی برای کاهش 
تعهدات برجامی، شــاهد پدیدآیی اجماع ملی برای تداوم ایستادگی در کشور 
هســتیم. به طور قطع این ایستادگی، همه تهدیدات علیه جمهوری اسالمی  و 
ملت را به فرصت تبدیل کرده، شکوفایی اقتصادی به عنوان ثمره این ایستادگی 

در برابر تحریم  های آمریکا، پاداش الهی به مردم ایران خواهد بود.

 هدف ترامپ از این هیاهو چیست؟
دریچه

فرصت خودسازي انقالبي

 رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمي در پایان دهه چهارم انقالب، با صدور »بیانیه 
گام دوم« از ورود به »دومین مرحله  خودسازي و جامعه پردازي و تمدن سازي« سخن 
گفتند. معظم له در آن کالم، چشــم اندازي از آینده پیش روي جبهه حق با محوریت 
انقالب اسالمي ملت ایران ترسیم کردند که میدان دار تحقق آن جوانان مؤمن انقالبي 

با تشکیل تشکل هاي خودجوش انقالبي خواهند بود.
جوانان مؤمن انقالبي در مسیر حرکت به سوي تحقق آرمان ها، که تمدن سازي از 
طریق گسترش معنویت و عدالت و آزادي باشد، نیازمند مراقبت و خودسازی انقالبي 
هستند. بدون خودسازي، به تدریج دنیاگرایي و غفلت و عافیت طلبي امان از مجاهد 
راه حق خواهد گرفت و ایشان را در پرتگاه هاي خطرناک به کام خود خواهد کشاند! 

این خودسازي را حداقل در دو سطح فردي و اجتماعي باید دنبال کرد.
در سطح فردي، میل آدمي به خودخواهي، کامیابي و لذت جویي، منفعت گرایي 
و سوداگري، موجب قرار گرفتن نفس او در مسیر انفعال و عافیت طلبي و واگرایي از 
مســیر انقالبي گري و ظلم ستیزي و عدالت خواهي می شود. داستان انقالبیوني که به 
تدریج دست از مبارزه برداشتند و از قطار انقالب پیاده و رفته رفته در تاریکي ارتجاع 

گم شدند، حکایت آناني است که از ضرورت خودسازي انقالبي غفلت کردند!
در سطحي باالتر، تشکل هاي خودجوش انقالبي و حتي نهضت هاي اجتماعي و 
رهایي بخش نیز مانند افراد جامعه نیازمند مراقبت و خودسازي هستند. خطر بازگشت 
به تاریکي و سرگرداني گذشته! باتالقي است که پیش پاي همه تشکل ها و نهضت ها 

قرار گرفته است تا با کوچک ترین غفلت آنان را در خود فرو برد و تباه کند!
در این میان، برخي نشانه ها شاید هشداري براي نزدیک شدن این خطرات باشد. 
به فرموده رهبر حکیم انقالب »نفوذ فساد و ایجاد تردید در اذهان  جوانان  نسبت  به  
آرمان ها، دنیاطلبي  و اشــتغال  به  زینت هاي  دنیوي  و زندگي  راحت  در جامعه  و بروز 
عالیم زندگي  تجمالتي  در میان  عناصر انقالبي ، نشــانه هایي  از تأثیر میکروب  ارتجاع  
و عقب گرد اســت  و دشــمنان  اسالم  و انقالب  براي  تحقق  اهداف  خود در انتظار رایج  

شدن  آن  در یک  جامعه  انقالبي  هستند.« 
مجاهدت و مبارزه نیازمند تحمل دردها و مشــقات و محرومیت هایي است که 
انقالبیون براي دستیابي به آرمان هاي متعالي با همه توان آن را به جان خریده اند؛ اما در 
تداوم راه آنگاه که حفظ روحیه انقالبي دشوار مي شود و برخورداری های زندگي مادي 
جلوه گري مي کند، نیروی انقالبي نیز در معرض راحت طلبي قرار مي گیرد. دشــمنان 
انقالبیون نیز با شــناخت این پرتگاه تالش مي کنند با پیشــنهادهای وسوسه کننده، 

انقالبیون را در مسیر ارتجاع، انفعال و سقوط قرار دهند.
از ســوي دیگر، انقالبیون در مســیر تحقق عدالت و آزادي و مبارزه با مفاســد 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، گاه نیازمند در اختیار داشتن قدرت هستند. به واقع 
در این گفتمان، قدرت ارزشي ابزاري دارد و کسب آن تنها با هدف تحقق ارزش ها و 
آرمان ها ارزشمند خواهد بود؛ اما از آنجا که قدرت طلبي و میل به قدرت از وسوسه هاي 
شیطاني است، که نفس آدمي همواره در معرض آن قرار دارد، انقالبیون، به ویژه زمانی 
که در صدر مناصب قدرت قرار مي گیرند، همواره در معرض آلوده شدن و افتادن در 
چاه ویل قدرت طلبي هستند؛ بنابراین باید پیش از پذیرش مسئولیت، خود را در برابر 
آن مصون کرده باشــند؛ به همین دلیل در اسالم شایسته ساالري، معیار مشروعیت 
پســت ها و سمت هاست. یکي از مهم ترین شاخص هاي شایسته ساالري، سپردن امور 

به افرادي است که تقواي الزم را براي پذیرش مسئولیت دارند.
همه این نکات از ضرورت خودسازي انقالبي سخن مي گوید. ماه رمضان مهم ترین 
فرصتي اســت که جوان مؤمن انقالبي بار یک ســاله فکري ـ معنوي خود را ببندد و 
خود را برای مبارزات سخت پیش رو مهیا کند. این خودسازي، هم تالشي است براي 
دل کنــدن از هــر تعلقي که انقالبي را از حرکت در مســیر حق و مبارزه با باطل باز 
مي دارد و اراده او را از عمل به وظیفه سست مي دارد و هم حرکتي است براي ارتقای 
بصیرت و آگاهي جوان انقالبي تا در برابر تردیدهاي فکري و هجمه شبهات طراحي 
شده دچار تردید نشود و با اعتماد به تحقق تمامي وعده هاي حق الهي و با در اختیار 
داشتن »فرقان«ي  که محصول خودسازي انقالبي است  صراط مستقیم را از مسیرهاي 
انحرافي تشخیص دهد و در نهایت با این آمادگي، خودسازي و خودآگاهي انقالبي در 

مسیر تحقق گام دوم انقالب اسالمي یاریگر ولي الهي باشد.

یادداشت

   اکبر معصومی/  نشــریه »فارن افرز« وابســته به اندیشکده شورای روابط خارجی 
آمریکا در تحلیلی خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می نویسد: »اگر آمریکا فرض 
کرده تهران تحت فشار تسلیم می شود، ثبات جمهوری اسالمی ایران را بسیار دست کم گرفته 
اســت؛ چرا که کاهش تعهدات هسته ای تهران نشان می دهد رویکرد فشار حداکثری ترامپ 
پاسخگو نبوده است.« از طرف دیگر اطالعاتی در دست است که ترامپ در جریان اغتشاشات 
دی ماه 1۳96 به رؤســای برخی از کشــورهای اروپایی پیغام می دهد تا چند ماه آینده کار 
ایران یکسره خواهد شد. اطالعات دروغین سازمان موساد به آمریکایی ها مبنای تصمیم گیری 
ترامپ می شــود که وی علی رغم میل جامعه نخبگانی آمریکا از برجام خارج می شــود و کاخ 
سفید درصدد تدارک برگزاری جشن کریسمس در تهران بر می آید؛ از این رو شکی نیست که 
ترامپ آرزویی باالتر از صنعت هسته ای در سر می پروراند؛ ولی دماغش به خاک مالیده شده 
است. رفتارهای جنون آمیز و سراسر مخاطره آمیز ترامپ در قبال کشورمان ناشی از سردرگمی 
شدید وی و مشاورانش است. واضح است که رفتار فعلی آمریکا اگرچه به قول خودشان ناشی 
از سیاست فشار حداکثری است؛ ولی هیچ گونه استراتژی برای رسیدن به سیاست مدنظرشان 

دیده نمی شود. بنابراین نتیجه اقدامات آمریکا علیه ایران را می توان چنین بیان کرد:
1ـ روزنامه »القدس العربی« در یادداشــتی با عنوان آخرین تنگنای ایران تا رســیدن 
به پیروزی چنین می نویســد:  »قدرت های سیاسی عربی مخالف ایران امیدوارند تحریم های 
آمریکا راه نفوذ ایران را در خاورمیانه سد کند؛ اما آمال و آرزوها یک چیز دیگر است و واقعیت 
موازنه های قوا در منطقه چیز دیگر.« این روزنامه در ادامه توضیح می دهد: »اگر این تحریم ها 
ایران را شکست ندهد که غالباً نیز شکست نخواهد داد آن)ایران( را تقویت خواهد کرد؛ چون 
تحریم ها به مثابه آخرین فرصت برای تضعیف سیاست های تهران و افزایش نفوذ منطقه ای آن 
اســت. این تحریم ها گویا آخرین تنگنایی است که اگر ایران از آن عبور کند)که عبور خواهد 

کرد( موج های آن کل منطقه را خواهد گرفت.« حال به اعتراف بیشــتر کارشناســان نتیجه 
اقدامات آمریکا شکســت سنگینی برای خود آنها خواهد بود که چه بسا شاید دیگر ترامپ را 

از کاخ سفید بیرون کند.
2ـ واکنش نسبی ایران به بدعهدی غرب سبب واکنش جنجالی برخی کشورهای اروپایی 
و حتی خود آمریکا شد که به نظر می رسد این سیاست در سال های ۸۳ و۸4 نیز تکرار شده 
بود. بنابراین سیاست تکراری آنها از اآلن شکست خورده و جمهوری اسالمی با تجربه گرانبهای 

آن سال ها پیروز این کارزار خواهد بود. 
۳ـ کشورهای مرتجع عربی که یاری دهنده آمریکا در مقطع کنونی هستند، کافی است 
تنها به ادبیات رئیس جمهور آمریکا در نوع سخن گفتن توجه کنند. وی عربستان را گاو شیرده 
خطاب می کند و به نوعی عربستان را مستعمره آمریکا تلقی می کند؛ اما برای مذاکره با جمهوری 
اسالمی ایران به هر کاری دست می زند. نخبگان و سیاستمداران حاشیه خلیج فارس با اندکی 

تأمل جایگاه و قدرت ایران را درک خواهند کرد. 

اقرار دشمن به پیروزی ایران

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی 

 دونالد ترامپ به صورت یکجانبه و با زیر 
پا گذاشتن قوانین و معاهدات بین المللی 
از برجام خارج می شود. ترامپی که از 
روز اول ریاست جمهوری اش اذعان کرده 
آمریکایی ها در برجام سرشان کاله رفته 
است، حاال و پس از آنکه در کشاندن 
توفیقی  مذاکره  میز  پای  ایران  دوباره 
را  نمی یابد، سعی می کند تحریم هایی 
که به واســطه توافق هسته ای تعلیق 
شــده بود دوباره بازگرداند و اقتصاد 
ایران را تحت تأثیر قرار دهد تا جایی 
که جمهوری اسالمی را دوباره پای میز 

مذاکره بکشاند
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   حســن خدادی/ بیانیه گام دوم انقالب اســالمی از ابعاد مهمی 
قابل تجزیه وتحلیل است. در این یادداشت یکی از محورهای مهم این بیانیه 
درباره اقتدار نظامی ایران در مقابل دشــمنان بررســی می شود. رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالی( در این باره در این بیانیه می فرمایند: »در هیچ معرکه ای 
حّتی با آمریکا و صدام، گلوله  اّول را شــلّیک نکرده و در همه  موارد، پس  از 
حمله  دشــمن از خود دفاع کرده و البّته ضربت متقابل را محکم فرود آورده 
است. این انقالب از آغاز تا امروز نه بی رحم و خون ریز بوده و نه منفعل و مرّدد. 
با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و 
مســتضعفان دفاع کرده است.« این دیدگاه و رویکرد مقتدرانه نشانه دو وجه 
اقتدار اســت. اینکه جمهوری اسالمی ایران توان مقابله با هر تهدید نظامی و 
 جنگی را دارد و همچنین این اقتدار به معنای متجاوز بودن انقالب اسالمی

 ایران نیست.
بررســی چهار دهه مقاومت در مقابل هرگونــه تهدید، از جمله جنگ، 
تجزیه طلبی، کودتا و... از یک سو ثابت کننده توان این کشور در مقابل دشمنان 
است و از سوی دیگر مهم ترین سند و مدرکی است که نشان می دهد جمهوری 
اسالمی ایران به هیچ کشور، گروه یا حزب داخلی و خارجی در طول چهار دهه 
گذشته تجاوز نکرده است. در حالی  که هنوز زمان کوتاهی از انقالب اسالمی 
ایران نگذشته بود، این انقالب گرفتار تجزیه طلبان و گروه های تروریستی شد 
که همزمان با گروه های ضد انقالب از چهار گوشه کشور به مردم و حکومت 
نوپای انقالب اسالمی حمله کردند. در این مرحله از اولین تجاوزهای دشمن، 
این انقالب با دســتان خالی و با کمک مردم توانست بر مشکالت و تهدیدات 
موجود غلبه کند. در حالی که همه مذاکرات و اظهارنظرهای مســئوالن در 
ابتدای انقالب اســالمی گواهی است بر اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره 
خواهان صلح و جذب حداکثری گروه های سیاســی در مشارکت اجتماعی و 

سیاسی بوده است.
بعد از این تهدیدات نظامی که جمهوری اســالمی ایران مقتدرانه پیروز 
آن شــد، جنگ تحمیلی به منزله یک تجاوز همه جانبه از سوی دشمنان در 
دستور کار قرار گرفت. در این مرحله هشت  ساله نیز جمهوری اسالمی ایران 
با توکل بر خدا و تکیه  بر مردم انقالبی توانست با پیروزی بر دشمنان خارجی 
و داخلی ضمن حفظ اقتدار نشــان دهد هیچ گاه متجاوز نبوده است. رفتار با 
اسرای عراقی و سبک حمالت موشکی ایران برخالف رژیم بعث عراق مشخصه 
مهم دیگری اســت که جمهوری اسالمی ایران حتی در جنگ با کشورهای 
متجاوز نیز تکلیف دولت و نظامیان را از غیرنظامیان تفکیک کرده و با هیچ 

ملتی سر جنگ و ناسازگاری ندارد.
بعد از جنگ تحمیلی، مهم ترین حوزه فعال نظامی ایران عالوه بر مقابله 
با گروه های تروریســتی و تجزیه طلب در داخل کشور، حضور قدرتمندانه در 
دفــاع از گروه ها و ملت های مقاومت در منطقه در مقابل متجاوزان منطقه ای 
و فرامنطقه ای بوده است. برخالف حضور تجاوزکارانه کشورهای غربی و رژیم 
صهیونیســتی در همه کشــورهای منطقه، جمهوری اسالمی ایران در هیچ 
کشــوری بدون دعوت مردم و حکومت آن کشور حضور نداشته و این حضور 

نیز همواره با اقتدار و توان باالی نظامی بوده است.
برای نمونه، در کشــورهای ســوریه و عراق تجاوز گروه های تروریستی 
بــا حمایت مثلث غربی ـ عربی ـ عبری، در صورت انفعال جمهوری اســالمی 
ایران، می توانســت آینده بسیار دهشتناکی را برای غرب آسیا ایجاد کند؛ اما 
جمهوری اسالمی ایران با دعوت ملت های منطقه توانست نه  تنها متجاوزان 
جنگی را از طریق رسانه های ملی و فراملی برای افکار عمومی جهان شناسایی 
کند؛ بلکه با حضور مستشــاران نظامی و استفاده از ظرفیت های داخلی این 
کشورها، مانع از سقوط و تجزیه سوریه و عراق شود و دشمنان را از رسیدن 
 به اهداف شــوم خود که سلطه همیشگی بر کشورهای منطقه است، مأیوس

 کند.
این الگوی رفتاری جمهوری اســالمی ایران، از سوی گروه های مقاومت 
منطقه نیز پیروی می شود و متحدان بر اقتدار نظامی همراه با متجاوز نبودن 
تأکید دارند. نمونه بارز این رفتارهای مقابله حزب اهلل لبنان و گروه های مقاومت 
فلســطین در مقابل رژیم صهیونیستی اســت. بعد از انقالب اسالمی ایران و 
به ویژه بعد از جنگ تحمیلی، رژیم صهیونیســتی برخالف دوران گذشــته 
که ظرف شــش روز همه جهان عرب را شکست می داد، در مقابل گروه های 
کوچک مقاومت هیچ گاه پیروز نشــده است. در حالی  که در همه جنگ های 
۸ روزه، 22 روزه، ۳۳ روزه و... متجاوز اصلی رژیم صهیونیستی بوده است؛ اما 
پیروز نهایی گروه های مقاومت بوده اند. همین الگوی رفتار در کشور یمن نیز 

از سوی حوثی ها دنبال می شود.
بنابراین به  طورکلی جمهوری اسالمی ایران در چهار دهه گذشته نشان 
داده اســت که از یک ســو هیچ گاه متجاوز نظامی نبوده و از سوی دیگر در 
مقابل هرگونه تهدید دشمن به  سختی مقاومت می کند و ضمن مظلوم بودن 
در مقابل تروریســم بیشترین شکست را بر تروریست ها تحمیل کرده است. 
این درس مقاومت و مظلومیت را امروزه دشــمنان انقالب اســالمی به خوبی 
درک می کنند و علت عدم حمله نظامی مستقیم به ایران ناشی از فهم همین 

قدرت و اقتدار نظامی است.

الگوی اقتدار نظامی: نه منفعل نظامی و نه متجاوز جنگی

کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: جمهوری اسالمی ایران با صداقت مذاکره کرد و در نتیجه آن توافق هسته ای حاصل شد، 
که مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل هم قرار گرفت، ولی با وجود اجرای تعهدات از سوی ایران، اروپا تنها به موضع گیری سیاسی بسنده و در عملی 

کردن تعهدات خود کوتاهی کرد. فرصت دو ماهه، فرصت خوبی برای اروپاست که کندی اقدام گذشته خود را جبران و از مرگ برجام جلوگیری کند.

 مرگ و زندگی برجام
 در دست اروپاست

 اعتماد یک درصدی شد
اعتماد بــه اروپا پس از برجام 
ســرابی بیش نبــود؛ در حالی که 
دولتمردان ما انتظار داشــتند که با 
رفتن مزاحمی مثــل آمریکا برجام 
بهتر اجرا شود، اکنون شواهد نشان 
می دهــد کــه اروپا هــم آمریکا را 
کدخدای خود می داند. »محمدجواد 
در   1۳97 مهــر   11 ظریــف« 
اظهارنظری گفت: »حمایت اروپا از 
برجام بهتر از انتظارها بوده است«! 
روحانــی نیز  22 مهر همان ســال 
گفت: »اروپا پشت ماست«! همچنین 
»عباس عراقچی« مهر 1۳97 گفته 
بود: »حمایت های اروپا از ایران تا ماه 
آینده عملی می شود«! اکنون که یک 
سال از آن انتظار اولیه می گذرد، آقای 
ظریف در 14 اردیبهشت 1۳9۸ در 
مصاحبه با لوبالگ اذعان کرد: »اروپا 
کمتر از 1 درصد از تعهدات برجامی 
خــود را انجام داده اســت.« اذعان 
دولتی ها به عهدشکنی اروپا، آن هم 
در سالگرد خروج آمریکا از برجام در 
حالی است که اروپا در توافق سعدآباد 
در سال های 1۳۸2 تا 1۳۸4 نیز در 

آزمون اعتماد مردود شده بود. 
با این فضا غریبه نیستیم!

جنگ رســانه ای که این روزها 
کلید خورده، مصداق بارز تروریســم 
اقتصادی اســت که ســفره مردم را 
هدف قرار داده است. مقامات آمریکایی 
کشــورمان را تهدید به حمله نظامی 
می کنند و رســانه های فارســی زبان 
بیگانه هــم روزانــه از احتمال وقوع 
درگیری میان ایران و آمریکا خبر داده 
و در این خصوص با کارشناسان خود 
مصاحبه های پیاپی ترتیب می دهند؛ 
امــا این عملیات روانی و فضاســازی 
رســانه ای چندان برای مــردم ایران 
ناآشنا نیست و گویی مانند یک فیلم 
تکــراری پس از چند ســال در حال 
بازپخش اســت. در سال های 1۳90 
تــا 1۳92 مقامات دولت وقت آمریکا 
در ســخنرانی های خود همــواره از 
گزینه هــای روی میز برای برخورد با 
ایران سخن گفته اند و تلویحاً کشورمان 

را تهدید به حمله نظامی کرده اند.
تازه به حرف ما رسیده اند

دیپلمات  فــرازی«  »علی اکبر 
پیشــین ایران در اروپا، در مصاحبه 
با روزنامه »ایــران« گفت: »واقعیت 
این است که یک سال پس از خروج 
آمریکا از برجام و قول و قرارهایی که 
اتحادیه اروپا گذاشت، مشخص شد 
که اتحادیه اروپا نمی خواهد بیش از 
این توان اجرایی از خود نشان بدهد. 
به جای این توان اجرایی، اروپا سعی 
می کند بــا گفتاردرمانی موضوع را 
به نحوی اداره کند تا هم جمهوری 
اسالمی ایران در برجام باقی بماند و 
هم یک طرفه از مزایای برجام بهره مند 
شوند«. طیف اصالح طلب پس از یک 
سال عهدشکنی اروپا، تازه به حرف 
منتقدان رســیده و تأکید دارد که 
اروپا با آمریکا هم صداست و هدفش 
تعمیم خسارت محض برجام به دیگر 

مؤلفه های قدرت کشورمان است.
جایزه های دولت به کودکان

مســئولیت نظارت بر بازار چند 
هزار میلیارد تومانی بازی های رایانه ای، 
که مســتقیم با کودکان و نوجوانان 
این مملکت ســر و کار دارد، در دوره  
وزارت ارشــاد علی جنتی، در اقدامی 
کاماًل خالف قانون و شرع، به بنیادی 
خصوصی و غیرانتفاعی واگذار شد. از 
قضا تنها کاری کــه این بنیاد انجام 
نمی دهد نظارت محتوایی است؛ از این 
رو شاهدیم که بازی هایی با محتوای 
کامالً پورنوگرافیک و جنسی، در صدها 
هزار نسخه تکثیر و با برچسب بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای توزیع می شود؛ 
بازی هایی که به جای جایزه به نوجوان 
یا کودک بازیکن، موقعیت ها و عملیات 

سکس مجازی ارائه می کند!
انتظاری از ایران نیست

تحلیلگــر »گاردین« نوشــته 
است، مقصر شرایط پرتنش کنونی 
کسی نیســت جز »دونالد ترامپ«. 
وی می نویســد: »دولت ترامپ در 
حــال تحریک ایران بــرای ورود به 
یــک درگیری اســت و هیچ کس 
انتظار نــدارد ایــران در این ماجرا 
از خــود ضعف نشــان داده و کوتاه 
بیایــد.« مایکل فاچز، عضو ارشــد 
آمریکا  پیشــرفت  مرکز  اندیشکده 
اقدامات بی مالحظه دولت ترامپ را 
اشــتباهی می داند که نتیجه عکس 
خواهد داد. وی تأکید کرده است که 
اقدامات دولت ترامپ به ایران اجازه 
خواهد داد که آمریکا را مقصر وضع 
کنونی معرفی کند و پیشبرد اهداف 

هسته ای خود را از سر بگیرد.

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

دیدگاه

حمایت نظامیان 
ونزوئال از 

نیکالس مادورو، 
رئیس جمهور قانونی 

این کشور؛ مادورو به 
نظامیان این کشور 

دستور آماده باش 
برای مقابله با 

هرگونه تهدید 
داخلی و خارجی را 

داده است 

بی بی سی همزمان 
با ماه رمضان برنامه 

گذاشته که زیان های 
نخوردن صبحانه 

چیست؟! حتی 
خبر منتشر کرده 

که صبحانه نخورید 
خواهید مرد! حتمًا 

بعد از این هم می گه 
ناهار نخورید بیماری 

العالج می گیرید!

فرار وزیر رژیم 
صهیونیستی به 

پناهگاه های زیرزمینی 
از ترس جان! هرچقدر 

خشن و سنگدل 
هم بار بیایید، با ژن 

ترس که در وجودتان 
ریشه کرده است 

چه می کنید؟ راستی 
آموزش شنا فراموش 

نشود 

اینجا آسمانی 
است که سال ها 

رژیم صهیونیستی 
ادعا می کند با 
پیشرفته ترین 

سامانه ها محافظت 
می شود، فقط نگاه 

کنید به حجم 
راکت های مقاومت در 
این آسمان، کمتر از ۲ 

روز و ۶00 راکت!

در ماه مهمانی 
خدا حواس مان 

به نیازمندان 
باشد/ در شرایط 
اقتصادی و تورم 
کسانی هستند 

که برای نیازهای 
اولیه و برای 

سفره سحر و 
افطاری ساده هم 

در مضیقه اند.

پایش

   سید فخرالدین موسوی/  
گزاف نیســت اگر گفته شــود ایران 
اسالمی و ایاالت متحده آمریکا در این 
روزها در مهم ترین رویارویی خود قرار 
گرفته اند! شرایطی که حاصل یک روند 
تدریجی و چند اصل است که این گونه 

می توان آن را توضیح داد! 
نظام اســالمی پس از پیام های 
پیدا و پنهان آمریکایی ها برای مذاکره 
با ایران بر ســر مســئله هسته ای و 
مذاکرات فشــرده چندین ساله توافق 
هسته ای را به امضا رساند؛ اما از همان 
ابتدا و در همان دولت باراک اوباما که 
درخواست مذاکره را به واسطه عمان 
برای تهران ارســال کــرده بود و در 
همان زمان که جان کری، همان وزیر 
خارجه ای که  امضایش تضمین برجام 
بود و شخص اول سیاست خارجی کاخ 
سفید به شــمار می آمد، بدعهدی ها، 
تحریم ها و نقض های فاحش در برجام 
اتفاق افتاد؛ روندی که با آمدن دونالد 
ترامپ به کاخ سفید تشدید شد و آخر 
منتهی به خروج ایاالت متحده از برجام 
و تحمیل سخت ترین تحریم ها علیه 
ایران اسالمی شد؛ تحریم هایی که با 
وجود لفاظی ها  با همراهی اروپایی ها 

همراه شد! 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در فهرســت تروریســتی آمریکا قرار 
گرفت و شــعار به صفر رساندن نفت 
ایران برنامه اصلی دولت ایاالت متحده 
در قبــال ایران اعالم شــد! در مقابل 
جمهوری اسالمی تالش کرد براساس 
صبر اســتراتژیک خود به طرف های 
مقابل، از جمله اروپایی ها فرصت دهد 
تا منافع جمهوری اســالمی ایران را 
در برجام تأمین کنند؛ اما شــد آنچه 
می دانید. گســتاخی طرف مقابل به 
آنجا رســید که شــروط دوازده گانه 
برای کشورمان معین کرد! اروپایی ها 
هر روز بهانه تازه ای را راه انداختند و 
کاخ سفید نشانه هایی از حمله نظامی 
را مخابره کرد! این اتفاقات ســرانجام 
جمهوری اســالمی ایــران را به این 

نتیجه رساند که داشتن صبر و دادن 
فرصت به طرف های اروپایی و نادیده 
گرفتن اقدامات آمریکا را پایان داده و 
اقدام عملی و متقابل را در دستور کار 
خود قرار دهد! اقدامی که توقف فروش 
مواد غنی شده و آب سنگین مازاد بر 
سقف تعیین شده در برجام را متوقف 
و به طرف های مقابل فرصتی 60 روزه 
داد تا راه و روش خود را اصالح کنند 
و به متن توافق در عمل پایبند شوند 
تا بیشــتر تعهدات ایران در برجام در 
مرحله بعد که عبارت است از برداشته 
شدن ســقف ۳/67 درصد غنی سازی 

اورانیوم و نوسازی تأسیسات هسته ای 
اراک، عملیاتی نشود!

 تقابلی که مهم ترین مؤلفه برای 
موفقیت در آن وحدت ملی و حمایت 
همه جانبه از سیاست گذاری دولت و 
دستگاه دیپلماسی در آغاز اقدام عملی 
علیه طرف مقابل است! پیروزی در این 
رویارویی ممکن نخواهد شــد مگر با 
نشان دادن اینکه اینجا در ایران، همه 
ما بر این باور هستیم که نه مذاکره با 
آمریکا معنایــی دارد و ثمری خواهد 
داشت و نه آمریکایی ها توان جنگ با 

ایران را دارند!

 اما متأســفانه بخشی از جریان 
رسانه و سیاسی کشور راهی جز این 
برگزیده اند! هفته نامه »صدا« نزدیک 
بــه کارگزاران تیتر می زند: »دو راهی 

جنگ و صلح«.
 »فیاض زاهد« فعال سیاســی 
اصالح طلــب در مصاحبه بــا روزنامه 
به  دنبال  »آرمان« می گوید: »آمریکا 
آن اســت که با باالبردن سطح تنش 
ما را وادار به گفت وگو کند. استراتژی 
نهایی آمریکا مصالحه با ایران اســت 
و حاضر اســت برای دستیابی به این 
هدف، دست به درگیری های محدود 

نظامی با ایران بزند.«
در  »ســازندگی«  روزنامــه   
یادداشــتی به قلم »علــی بیگدلی« 
می نویسد: »ایران باید به حضور خود 
در برجــام ادامه دهد. ما اگر از برجام 
خارج شویم، پرونده ما به شورای امنیت 
مــی رود و در آنجا به ذیل اصل هفتم 
منشور سازمان ملل بازمی گردیم که در 
این صورت زمینه حمله نظامی با جواز 
شــورای امنیت صادر خواهد شد. اگر 
ما بخواهیم غنی سازی را از ۳/5 درصد 
باالتــر ببریم، باید عــالوه بر برجام از 
آژانس انرژی هسته ای نیز خارج شویم. 
خروج ما از برجام و آژانس مساوی است 
با از دست دادن اروپا و شکل گیری یک 

اجماع بین المللی علیه ایران.«
 روزنامــه »آرمــان« هــم در 
یادداشــتی به قلم »مهدی مطهرنیا« 
می نویسد: »برجام در حال حاضر در 
یک وضعیت بحرانی به ســر می برد، 
همچنین توافق هسته ای ایران با گروه 
موسوم به 1+5 کارکردش را از دست 
داده است، ایاالت متحده آمریکا زمانی 
که از برجام خارج شــد تمامی اثرات 
ناشی از برجام نیز با خروج واشنگتن 
از توافق هسته ای برای ایران مسدود 
شد، تصمیم گیران باید بیندیشند که 
آیــا می خواهند در ارتباط با مســئله 
ایاالت متحده آمریکا به ادامه بحران 
کنونی استمرار بخشیده یا اینکه با اراده 
جدی به سمت فضای جدی مثبت به 
منظورحل این بحران حرکت کنند.«

مطالــب و تیترهایــی که گروه 
خاصی از نشــریات برآن اصرار دارند، 
می توان گفت همگی موجب تضعیف 
موضع جمهوری اسالمی و مشت زدن 
بر صورت وحدت ملی ایرانیان است؛ 
اظهار نظرهایی که در حقیقت بازتاب 
و ترجمه همان حرف هایی اســت که 
دونالد ترامپ، گــروه ب و دیگران بر 
زبان می آورند! آیــا می توان با چنین 
فضاسازی هایی در داخل مطالبات ملی 
و میهنــی در تقابل با دولت آمریکا را 

پیش برد؟

مصطفایــی/    محمدحســین     
آمریکایی هــا ضرب المثلی دارنــد که می گوید 
 »ترسوها قبل از مرگ شان چندین بار می میرند«
)Cowards die many times before their death(؛ 
استراتژی سیاسی و نظامی آمریکا بر همین مبنا 
طرح ریزی شده است که با ترس و ارعاب دیگران 
را از مسیر خود بر می دارد تا هزینه جنگ بر آنها 

تحمیل نشود.
در روزهای گذشــته آمریکایی ها محکم تر 
بر طبل جنگ می کوبنــد؛ اعزام ناوگروه آمریکا 
به منطقه نه تنها نتوانست جمهوری اسالمی را 
به عقب نشینی وادار کند؛ بلکه سبب شد شورای 
عالی امنیت ملی پیــام مقتدرانه ای را به آمریکا 
مبنی بر »کاهش تعهدات« برجامی بفرســتد؛ 
موضع مستحکم مردم و مسئوالن کشورمان در 

برابر زیاده خواهی آمریکا نشان می دهد؛
1ـ تشدید تحریم ها و تهدیدهای آمریکا نه 
تنها نتوانسته است گسل های سیاسی در داخل 
کشــور در طرفداری از مذاکره و رابطه با آمریکا 

ایجاد کند؛ بلکه باعث انسجام و همبستگی ملی 
شــده است و رســانه های آمریکایی بارها اذعان 
داشته اند پس از برجام اعتماد ایرانیان نسبت به 

آمریکا کاهش یافته است.
2ـ اگر برجام توانست قلب رآکتور ایران را 
با بتون متوقف کند، بدعهدی آمریکا سبب شد 
زبان حامیان رابطه و مذاکره با آمریکا کوتاه شود 
و سرمایه عظیم آنها که در طول 40 سال گذشته 
در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی رخنه کرده بود، 

از دست برود.
۳ـ حرکــت پیش برنده و تقابــل با آمریکا 
هرچند با تأخیر انجام شــد؛ اما نشــان داد صبر 
راهبــردی ایران در مســائل بین المللی تا جایی 
است که منافع و حیثیت ملی خدشه دار نشود و 
چنانچه آمریکا بخواهد از این مسئله سوء استفاده 
کنــد، ابزارهای کافی برای دســتیابی به منافع 

ملی را داریم.
4ـ آمریکا در طول ســالیان گذشته در این 
خیال بوده اســت که با بازی هــای دیپلماتیک 

می توانــد قدرت ملــی ایران را تحقیــر و دچار 
ســایش کند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده است؛ 
بلکه رســانه های آمریکایی در حــال اعتراف به 
افزایــش حمایت مردم از نظام هســتند؛ پایگاه 
آمریکایی »نشــنال اینترســت« در تحلیلی در 
این زمینه نوشــته است: »ایران ظرف چهار دهه 
گذشته تحریم های بی سابقه ای را تحمل کرده و 
تسلیم نشدنی باقی مانده است. اجبار ایران برای 
تغییر رفتار با استفاده از فشار خارجی به شدت 
به غرور ایرانی ها لطمــه می زند و تنها منجر به 
افزایش حمایت مردم از حکومت ایران می شود.«
سابقه مقابله ایران با آمریکا نشان داده است، 
ایرانی هــا چند بار نمی میرند، فقط انتظار احدی 
الحسنین را می کشــند یا پیروزی یا شهادت و 
تاریخ خود گویای این است که هرجایی ابزارهای 
نظامی در باز کردن معبرها بازمانده اند، خط سرخ 

شهادت راه ها را باز کرده است.
آمریکا می داند که برای مقابله با ایران ایجاد 
ترس حربه ناقصی است و نمی تواند با ابزار نظامی 

و عملیات روانی به اهداف خود برسد؛ بنابراین به 
عناصر خود فروخته داخلی متوسل می شود که 
فقط از ایرانی بودن لهجه فارسی آن را ادا می کنند 
و مردم نیز با شناختی که از این افراد دارند نه تنها 
تحت تأثیر قرار نمی گیرند؛ بلکه با مشاهده رفتار و 
گفتار آنان مواضع قاطع ضد آمریکایی می گیرند.
یکی از نقاط قدرت جمهوری اسالمی ایران 
افزایش قدرت نیروهــای نیابتی طرفدار انقالب 
اسالمی در کشورهای مختلف و حتی کشورهایی 
اســت که داعیه ضد ایرانی دارند. آمریکا که در 
جنگ های مختلف در منطقه نتوانسته است آنها 
را مرعوب تجهیزات پیشرفته نظامی خود کند، 
در آینده نیز نخواهد توانست آنها را متقاعد کند 

که در حمایت از ایران پیشقدم مبارزه نشوند.
اســتراتژی کاهش تعهدات زمینه امید به 
وعده های آمریــکا را از بین خواهد برد و از این 
پس مسئوالن کشورمان با تکیه بر نیروها و توان 
داخلی می توانند با سرعت بیشتری در مسیر حل 
مشکالت گام بردارند.                پایگاه بصیرت 

نگاهی به رویکرد ضد ملی  یک گروه رسانه ای

باشگاهمشتزنی

 استراتژی کاهش تعهدات و افزایش قدرت ایران

مادر اسرائیلی در 
حال عکس گرفتن 

از کودکانش در کنار 
اسلحه های سنگین! 

خشونت، کشتار و 
سنگدلی را ساکنان 

سرزمین های اشغالی 
از کودکی تمرین 

می کنند، اینجا 
مهدکودک هم مهد 

رشد تروریست ها است



   محمدرضــا فرهــادی/  
رژیــم صهیونیســتی با هــدف آغاز 
حملــه ای گســترده و همه جانبه به 
نوار غــزه، وارد درگیــری دیگری در 
منطقه شــد. گردان های مقاومت نیز 
با حمالت موشــکی پاسخ محکمی به 
صهیونیســت ها دادند. پس از گذشت 
ســه روز از حمالت وحشــیانه رژیم 
صهیونیســتی، آتش بســی میان دو 
طرف با محوریت سازمان ملل و مصر 
برقرار شــد و حماس نیــز اعالم کرد 
اســرائیل باید عالوه بر توقف تجاوز، 
به رفع محاصره غزه نیز متعهد شــود. 
غزه از دوازده ســال پیش در محاصره 
همه جانبه رژیم صهیونیستی قرار دارد. 
در جنگی ســه روزه حدود 600 
به  فلســطینی  گردان های  موشــک 
مناطق اشغالی شلیک و ۳61 موشک 
وارد حریم ســرزمین های اشغالی شد 
که در این حمالت چهار صهیونیست 
به هالکت رسیدند و ۳1 فلسطینی نیز 

شهید و 175 نفر زخمی شدند. 

دالیل اصلی حمالت رژیم 
صهیونیستی

مدت هاست  فلســطینیان  الف ـ 
که هر جمعه بــا برپایی تظاهرات در 
مرزهای اشغالی، خواهان پایان محاصره 
غــزه و حاکمیت صهیونیســت ها در 
ســرزمین های اشغالی هســتند. این 
اعتراض ها با عنوان »جمعه خشــم« 
هفته گذشــته با واکنش تند سربازان 
صهیونیستی مواجه شد که طی آن دو 
فلسطینی به شهادت رسیدند. در پی 
این اقدام و شلیک به افراد غیر نظامی، 
گردان های قسام و مقاومت با حمالت 
موشــکی به این اقدام صهیونیست ها 
پاســخ دادند که همین عامل ســبب 
به  صهیونیست ها  گســترده  حمالت 

نوار غزه شد.
ب ـ دومین دلیل این حمالت را 
باید جو انتخاباتی نتانیاهو از پیروزی 
اخیر خــود و ارائه چهره ای مقتدر در 
سایه تشــکیل دولت جدید دانست؛ 
یعنی نتانیاهو بــا حمایت های آمریکا 
مترصد به رخ کشیدن قدرت خود در 

چارچوب حمله به غزه بود. 
ج ـ رژیم صهیونیســتی  به دنبال 
ایجــاد یا تســت جنگ روانــی برای 
حمله به لبنان با هدف نابودی قدرت 
موشکی حزب اهلل بود. به عبارت دیگر 
صهیونیســت ها قبل از اینکه به فکر 

جنگ با حزب اهلل باشند، خواهان تعیین 
تکلیف نیروهای مقاومت در غزه بودند 
که این امر به دو دلیل صورت گرفت:

1ـ تحلیــل رفتن تــوان نظامی 
گروه های مقاومت در غزه؛

2ـ در صــورت حملــه به لبنان 
و اجرای ســناریوی جنگ گسترده با 
حزب اهلل از داخل فلسطین اشغالی)غزه( 

مورد هجوم قرار نگیرند.
د ـ این حمالت پیامی روشن به 
ایران بود که رژیم صهیونیستی حضور 
ایران را در ســوریه نخواهد پذیرفت. 
براساس سناریوی صهیونیست ها، ابتدا 
حمله به غزه، سپس لبنان و در مرحله 
آخر هدف قــراردادن مواضع ایران در 

سوریه طرح ریزی شده بود. 
ه ـ دلیــل بعدی ایــن حمالت 
آماده ســازی و در واقع امتیاز گرفتن 
از فلســطینی ها بــرای اجرای معامله 
قرن اســت. به هر حــال تنها گروه یا 
گروه های مخالف طــرح معامله قرن 
جهاد اسالمی و حماس هستند. سایر 
گروه های فلسطینی مانند فتح آماده 
دور جدید مذاکرات با صهیونیست ها 
برای توافقی همچون اســلو در پوسته 
معامله قرن و به رســمیت شــناختن 

صهیونیست ها هستند.
و ـ پایــان دادن به توافقات قبلی 
بــا حمــاس و تحمیل مفــاد جدید 
)امتیازهــای جدیــد( بــه گروه های 
مقاومت دلیل بعدی بود. براساس توافق 
قبلی، سوخت رســانی بــه نیروگاه ها، 
پیشــروی نکردن در نوار غزه و امتناع 
از ترور فرماندهان نظامی مورد توافق 

صهیونیست ها بود؛ اما در جنگ اخیر 
نه تنها اجازه سوخت رسانی داده نشد، 
بلکه عملیات ترور توسط صهیونیست ها 
صورت گرفت و یکی از فرماندهان اصلی 
حماس به شهادت رسید. صهیونیست ها 
یکی از مفاد آتش بس را پایان محاصره 
غزه اعالم کرده بودند که این امر عماًل 
تاکنون اجرا نشده است و آنها مترصد 
بودند که با تحمیل جنگ، این امتیاز را 
به طور کامل لغو کنند. شاید به همین 

دلیل صهیونیست ها همواره در حمالت 
خود به نوار غزه تونل های زیرزمینی را 

هدف قرار می دهند. 

پیام های شکست صهیونیست ها
با توجه به موارد فوق، چند نکته 
درباره پیام ها و دســتاوردهای جنگ 

اخیر مطرح می شود:
1 ـ توان موشکی باال و پیشرفته 
مقاومت: در جنگ اخیر سه شاخصه در 
بحث موشکی بیش از همه نمود داشت:

 ـ مــکان شــلیک بــه گونه ای 

طرح ریزی شده بود که گویا نیروهای 
مقاومت شهر موشکی زیرزمینی دارند؛

 ـ دقت اصابت و تهدید عملی؛
 ـ رونمایی از موشک های جدید. 
در درگیری های اخیر، ســرایا القدس 
)شــاخه نظامــی جهاد اســالمی( از 
موشک جدید بدر ۳ رونمایی کرد که 
برای اولین بار بــه منظور هدف قرار 
دادن شهر عسقالن از آن استفاده شد. 
همچنین منابع صهیونیستی پیش از 
درگیری سال 2014 اعالم کرده بودند 
که در نوار غزه حدود 11 هزار تیر انواع 
راکت و موشک های کوتاه برد، میان برد 
و برد بلند وجود داشــته است. برآورد 
فعلی صهیونیســت ها از توان راکتی و 
موشــکی مقاومت غزه حــدود 5 تا 6 
هزار تیر از انواع مختلف مثل قسام با 
برد 10 کیلومتــر و  ای ام ۳02 با برد 

200 کیلومتر است.
2ـ قدرت پوشــالی سامانه گنبد 
آهنین: سیستم پدافندی گنبد آهنین 
بــرای مقابله با راکت هــای کوتاه برد 
و گلوله هــای توپ، خمپــاره و انواع 
راکت های توپخانه ای و اهدافی که زیر 
10 هزار متر پرواز می کنند، ســاخته 
شــده است. تمرکز آتش در حجم باال 
در یک نقطه، به طور مشخص به تسلیم 
شدن ســامانه مورد نظر منجر شده و 
سبب می شود تعدادی از موشک ها از 
سپر سامانه دفاعی عبور کنند. در این 
میان، آمار راکت های پرتاب شده نشان 
می دهد که این سامانه توان رهگیری 
این موشک ها را در حجم وسیع ندارد.

بازدارندگــی:  در  ضعــف  ۳ـ 

صهیونیســت بــه خوبی نشــان داد 
که ماننــد جنگ های گذشــته توان 
بازدارندگی یا پدافنــدی را در مقابل 
نیروهای مقاومت ندارد. این امر چنانچه 
در مقیــاس وســیع تری از محدوده 
جغرافیایــی رخ دهــد )مثاًل جنگ با 
حــزب اهلل( ملموس تر خواهد بود. باید 
توجه داشت که توان موشکی حزب اهلل 
از نظــر دقت، قــدرت تخریب، برد و 
سرعت در مقایسه با مبارزان فلسطینی 
شرایط بســیار بهتری دارد. در نتیجه 
عمق بازدارندگی صهیونیســت ها در 
شرایط کنونی ضعیف تر از آن چیزی 
است که در واقعیت مشاهده می شود؛ 
به گونه ای که حتی این رژیم در برابر 
بادبادک هــای مقاومت قابلیت دفاعی 
ندارد و بــه دلیل نبود عمق راهبردی 
باید به هر قیمتی مانع از ورود نیروهای 
دشمن به قلمرو خود شود و تالش کند 
تا به ســرعت صحنه نبرد را به قلمرو 

دشمن بکشاند.
مقاومت  نیروهای  4ـ هماهنگی 
در عملیات: در جنگ اخیر تقسیم کار 
خاصی میان گروه های فلســطینی در 
راستای اهداف موجود صورت گرفته 
بود؛ به گونه ای که گردان های مربوط به 
جهاد اسالمی در شلیک موشک ها نقش 
اصلی را بر عهده داشــتند و نیروهای 
حماس، آماده مقابله زمینی بر اساس 
بودند؛  احتمالی صهیونیست ها  حمله 
البته این تقسیم کار از مدت ها پیش 
میان گروه های فلسطینی وجود داشت؛ 
به گونه ای که حماس، امور سیاسی نوار 
غزه و جهاد اسالمی در صحنه نظامی 

فعالیت داشتند.
در مجموع عملیات صهیونیست ها 
در نوار غزه نشــان از هیمنه پوشالی 
این رژیم دارد که برخالف جنگ های 
چهارگانه با اعراب توان مقابله با جنگ 
هوشــمند طــرف مقابــل را نخواهد 
داشــت. اصل بنیادین در سیاســت 
دفاعی صهیونیســت ها، حفظ توانایی 
بازدارندگی توانمند برای جلوگیری از 
حمالت دشمنان بالقوه این رژیم است 
کــه بنا بر دکتریــن امنیتی و راهبرد 
دفاعی خود، نباید حتی در یک جنگ 
هم شکســت بخورد. بنا بر این اصل 
صهیونیست ها ناچار بودند قبل از اعالم 
شکست، آتش بس با نیروهای مقاومت 
را بپذیرند و حداقل در اذهان عمومی 
به فرایند شکست جنبه ای پیروزمندانه 

داده باشند.

   علی کریمیان/ چند صباحی اســت که در ســوریه دوباره بر طبل جنگ زده شده و این بار 
ارتش سوریه خود را برای آزادسازی آخرین مقر تروریست ها، یعنی ادلب آماده می کند. حمالت هوایی به 
مواضع تروریست ها طی روزهای گذشته می تواند زمینه ساز حمالت گسترده آینده باشد. اکنون با توجه 
به مسائل پیش رو، باید به چند پرسش پاسخ داد. اهمیت استراتژیک ادلب چیست؟ آیا امکان آزادسازی 
آن با همراهی بازیگران تأثیرگذار دیگر وجود دارد؟ این امر چه نقشی در تحوالت آینده سوریه دارد؟

در پاسخ باید گفت، ادلب از چند جهت استانی مهم و دارای ارزش راهبردی است:
1ـ ادلب منطقه ای اســتراتژیک در شــمال غربی سوریه است که دسترسی استان های شمالی و 
شرقی را به استان های ساحلی الذقیه و طرطوس فراهم می کند. این امر از آن رو اهمیت دارد که مسیر 
کریدور شمال به غرب سوریه برای رسیدن به دریای مدیترانه است. همچنین وجود بندرگاه های مهم 
در الذقیه و طرطوس به ویژه برای روسیه که پایگاه های نظامی دارد، به دلیل هم جواری با ادلب دارای 

مختصات نظامی و استراتژیک است.
 2ـ وسعت استان ادلب به اندازه لبنان است و این دسترسی خاصی از سوی این استان به استان های 

هم جوار به ویژه استان های مرکزی است. 
۳ـ ترکیه به دنبال ایجاد منطقه ای حائل در شــمال سوریه است و منطقه مزبور در استان ادلب 
در نظر گرفته شده است. همچنین براساس مدل برگرفته از امپراتوری عثمانی، ترکیه ادلب را متعلق 
به خود می داند. بنابراین ارتش ســوریه قبل از آنکه وارد درگیری های سیاســی یا حتی نظامی شود، 

مترصد آزادسازی این استان است. 
4ـ در ادلب شمار زیادی از گروه های تروریستی حضور دارند که همین تنوع گروه ها سبب اختالفات 
گسترده در زمینه مبارزه یا مصالحه شده است. اکثریت گروه ها در این استان به ترکیه وابسته بوده و با 
هدایت سازمان اطالعات این کشور)میت( سازماندهی شده اند. هرچند برخی گروه ها همچون احرارالشام 

به قطر وابسته هستند و مناطق گسترده ای را نیز در اختیار دارند.
 5ـ ادلب استانی است که بیشترین گرایش های وابسته به وهابیت در آن حضور دارند و اکثریت 

افراد آن دارای گرایش های افراطی نسبت به دیگر ادیان به ویژه شیعیان هستند.
 اما در مورد امکان آزادسازی ادلب با همراهی سایر بازیگران نیز باید به دو نکته توجه کرد:

1 ـ ادلب بر اساس قرارداد آستانه 4 جزء مناطق کاهش تنش و شمول آتش بس است و چنانچه 
عملیات خاصی در آن صورت بگیرد، باید با همکاری ســه کشــور ایران، روسیه و ترکیه باشد. در این 
میان، ترکیه بنا بر دالیل ذکر شــده مخالف عملیات نظامی برای آزادســازی ادلب است و همچنان بر 

توافق سیاسی موجود تأکید دارد.
2ـ تجمیع منافع در عملیات پیش رو براساس منافع گسترده بازیگران تاحدودی سخت به نظر 
می رسد. از سوی دیگر، وجود گروه های تروریستی در این استان و تهدید بالقوه برای استان های مرکزی 
و مجاور آزادسازی ادلب را بیش از پیش ضروری کرده است. در نتیجه دوگانگی منافع موجود را باید 

عاملی در جهت کند شدن عملیات پیش رو در نظر گرفت.
در  رابطه با تأثیر آزادسازی ادلب در تحوالت آتی سوریه نیز باید به چند نکته توجه کرد:

1ـ در صورت آزادســازی ادلب تهدیدات امنیتی ســوریه کاهش می یابد و همین امر عاملی در 
جهت ارتقای امنیت ملی و عدم کنش میان ســوریه و ســایر بازیگران، همچون ترکیه به دلیل سلطه 

سرزمینی است.
2ـ دولت ســوریه در آینده با دست پُر در مذاکرات سیاسی حضور خواهد داشت و همین عاملی 

در برآورده شدن امتیازهای موجود در برابر امتیازهای دلخواه طرفین می شود.
۳ـ با توجه به اینکه ادلب آخرین مقر تروریســت ها است، با آزادسازی آن دولت سوریه از حالت 
نظامی خارج شده و بر اولویت های دیگر خود در ابعاد سیاسی، اقتصادی و بازسازی ویرانی های ناشی 

از هشت سال بحران تحمیلی تمرکز می کند. 

پنجره

شمارش معکوس برای آزادسازی ادلب اهداف ترکیه از گسترش روابط با روسیه
   غالمعلی مصطفوی/ پس از بحران سقوط هواپیمای روسی در سال 2015 در سوریه، دو 
کشور ترکیه و روسیه به دنبال ترمیم آسیب های وارده بر روابط دوجانبه بوده و قدم های بسیاری 
هم در این زمینه برداشتند. برقراری حدود 20 تماس تلفنی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه و والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با یکدیگر، نشان دهنده توجه و اهمیت دو رئیس 
جمهور بر گسترش روابط و حل اختالفات موجود است. مهم ترین صحنه درگیری دو کشور در 
دوران حاکمیت حزب عدالت و توســعه در ترکیه، بحران ســوریه بود. شروع مذاکرات سه جانبه 
آســتانه در زمینه بحران ســوریه، نقطۀ عطفی در حل اختالفات و همکاری ترکیه و روسیه در 

مسئله سوریه محسوب می شود.
موضوع دیگری که در روند رو به رشــد روابط دو کشــور دخیل است، کودتای 15 جوالی 
2016 در ترکیه بود. بنا به اظهارات مقامات ترکیه، این کودتا به دست جریان گولن با حمایت و 
پشتیبانی آمریکا صورت گرفته است. یک روز پیش از کودتا عناصر اطالعاتی آمریکا در برخی از 
پایگاه های ناتو، از جمله اینجرلیک حضور یافتند. این کودتا نه تنها از بعد سیاسی روابط ترکیه 
و آمریکا را تحت تأثیر قرار داد، بلکه افکار عمومی ترکیه را هم به سمت ضدیت با ایاالت متحده 

و همراهی با روسیه سوق داد.
مسئله دیگری که در نزدیکی روابط ترکیه و روسیه نقش مهمی دارد، موشک های اس 400 
روسی و فروش آن به ترکیه است. این اقدام ترکیه افزون بر بعد امنیتی و دفاعی، بعد سیاسی هم 
دارد. اردوغان از ابتدای سال 2019 تا کنون سه سفر مهم به روسیه داشته است. با وجود موضوعات 
مختلف در روابط دو کشور، آنچه در این سفرها بیشتر به آن توجه شده است، موشک های اس 
400 بود. ترکیه از مدت ها قبل به دنبال خرید سامانه دفاع موشکی پاتریوت از ایاالت متحده بود 
که آمریکا نه تنها حاضر به فروش آن به ترکیه نشد؛ بلکه در برهه ای این سامانه را از ترکیه خارج 
کرد. بنابراین ترکیه در راســتای تأمین امنیت دفاعی خود، به ویژه در مرزهای جنوبی با سوریه 
به دنبال خرید ســامانه دفاع موشکی روسی است. در حال حاضر، ترکیه تحت تأثیر تحریم های 
آمریکا وضعیت اقتصادی مناســبی ندارد. چنین تعبیر می شــود که آمریکا با این اقدام به دنبال 
تنبیه ترکیه و جلوگیری از خرید این ســامانه دفاعی اســت. حتی مقامات ایاالت متحده فروش 

هواپیماهای اف ۳5 به ترکیه را به نخریدن سامانه اس 400 مشروط کرده اند. 
در حال حاضر، نوعی بی اعتمادی در بین مقامات ترکیه در زمینه تأمین نیازهای نظامی و 
دفاعی نسبت به آمریکا به وجود آمده است. با وجود اینکه تولید هواپیماهای اف ۳5 با مشارکت 
هشت کشور از جمله ترکیه با آمریکا صورت گرفته است، اما ایاالت متحده به بهانه های گوناگون 
از تحویل آن به ترکیه اجتناب می کند. این مسئله که اس 400 گارانتی ورود اف ۳5 و موشک های 
پاتریوت به ترکیه اســت، نمی تواند قطعی و قابل اعتماد باشــد؛ چرا که در سال 2015 با وجود 
انصراف ترکیه از خرید سامانه دفاعی چینی، ناتو و آمریکا در تأمین نیازهای ترکیه کوتاهی کردند. 
در حال حاضر، موشک های اس 400 و هواپیمای اف ۳5 دو موضوع جدا و حتی دو بحران مجزا 
در روابط ترکیه و آمریکا است. به نظر نمی رسد رفتار آمریکا در مقابل ترکیه با خریدن یا نخریدن 

این سامانه تغییر کند. 
اگر ترکیه موفق به خرید این سامانه دفاعی از روسیه شود، یک تصمیم مستقل و خارج از 
چارچوب ناتو و آمریکا محسوب شده و در مقابل تهدیدات و تعهدات آمریکا آزادی عمل بیشتری 
خواهد داشت. موضوعات متعددی در گسترش روابط روسیه و ترکیه وجود دارد، به شرط آنکه 
ایاالت متحده ممانعت نکند؛ به گونه ای که در آخرین روزهای سال 201۸ میالدی ایاالت متحده 
با اعالم خروج از ســوریه و فروش سامانه موشکی پاتریوت به ترکیه، به دنبال بر هم زدن روابط 

رو به رشد ترکیه و روسیه بود.

فراسو

عملیات صهیونیســت ها در نوار غزه 
نشــان از هیمنه پوشالی این رژیم دارد که 
برخالف جنگ های چهارگانه با اعراب توان 
را  با جنگ هوشــمند طرف مقابل  مقابله 
نخواهد داشــت. اصل بنیادین در سیاست 
توانایی  حفــظ  صهیونیســت ها،  دفاعی 
بازدارندگــی توانمند بــرای جلوگیری از 
حمالت دشــمنان بالقوه این رژیم است که 
بنا بر دکترین امنیتی و راهبرد دفاعی خود، 
نباید حتی در یک جنگ هم شکست بخورد
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  رامیــن ولی زاده میدانی/ 
رژیم آمریکا پس از ریاســت جمهوری 
دونالــد ترامپ ماهیت خــود را بیش 
از پیش آشــکار ســاخته اســت. نوع 
بازیگری واشنگتن در نظام بین الملل، 
برخی تحلیلگــران را به یــاد راهبرد 
انداخت.  آمریکا  پیش دســتانه  جنگ 
ایــن راهبرد در زمان جــرج بوش در 
سال 2002 رونمایی شد و آمریکایی ها 
راهبرد امنیت ملی خود را بر اساس آن 
تعریف کردند. این راهبرد به این معنا 
است که وقتی بازیگری تهدیدات علیه 
خود را قریب الوقوع بداند و چاره ای غیر 
از اقدام پیش دستانه نداشته باشد، این 
تصمیم را می گیرد. در حقیقت این نوع 
از جنگ حمله کردن به هدف پیش از 
مورد حمله قرار گرفتن است. این جنگ 
با جنگ پیشــگیرانه تفاوت هایی دارد. 
قریب الوقوع بودن یا نبودن از تفاوت های 
عمده بین آنهاست. اقدام بوش در حمله 
به افغانســتان و عــراق از نوع جنگ 
پیش دســتانه بود که با فضاسازی های 

واهی واشنگتن انجام شد.
تحلیــل در مورد امــکان اتخاذ 
راهبرد جنگ پیش دســتانه از سوی 
دولــت دونالــد ترامپ، بــا توجه به 
رویکردهــای متفــاوت رئیس جمهور 
کنونی آمریکا چندان ســاده نیست؛ 
امــا برخی اِماره ها نشــان می دهد که 
چنین راهبردی بعید به نظر می رسد.  
واشنگتن در حال حاضر عالقه چندانی 
به ورود مستقیم به جنگ های نظامی 
ندارد. نخستین دلیلی که در این باره 
می توان ارائه کرد، بهره برداری آمریکا 
از دول وابســته بــرای محقق کردن 
اهداف خود اســت. ترامپ آشــکارا از 
سعودی ها به عنوان گاوهای شیرده نام 
می برد، دوشیدن آنها را در دستور کار 
افزایش خرید های  قرار می دهد.  خود 
تســلیحاتی ریاض از واشنگتن نیز در 
همین چارچوب قابل تحلیل اســت. 
واشــنگتن در پرونده های غرب آسیا 
به جــای اینکه از نیروهــای نظامی 
خود به صورت مستقیم استفاده کند، 
کشورهایی مانند عربستان را برای این 
اقــدام برمی گزیند. یا آنکه هزینه های 

آن از سوی دول وابسته تأمین شود. 
دومین اِماره ای که اتخاذ راهبرد 
جنگ پیش دستانه را غیرمحتمل نشان 
می دهد، کارنامه جنگ های افغانستان 
و عراق است. در حقیقت واشنگتن نه 
تنها به همه خواسته های خود در این 
کشورها دست پیدا نکرده، بلکه منافع 
آمریکایی ها بیشــتر مورد تهدید قرار 
گرفته اســت. نوع رویکردهای بغداد 
و کابــل در قبال آمریــکا از مهم ترین 
نمونه های شکست پروژه واشنگتن در 
این کشورهاست. برای نمونه، در حالی 
که رژیم آمریکا تحریم هایی را به صورت 
یک جانبه علیه جمهوری اسالمی ایران 
اعمال کرده است و درخواست همکاری 
نکردن کشورها با ایران را دارد، بغداد 
درخواست واشنگتن را به صورت رسمی 
رد کرده است. ســفر شبانه ترامپ به 
عراق و هراس امنیتی وی نیز از شکست 

پروژه آمریکایی ها حکایت دارد.
اِمــاره دیگــری کــه در ایــن 
زمینه می توان اشــاره کــرد، باور پذیر 
نبــودن ادعاهای واشــنگتن در مورد 
اســت.  جدیــد  ماجراجویی هــای 
تــک روی آمریکا در نظــام بین الملل 
و تصمیم گیری هــای یکجانبه جایگاه 
واشنگتن را مخدوش کرده است.  دولت 
آمریکا بدون روتوش، به اتخاذ بعضی از 
مواضع رسمی می پردازد. برای نمونه در 
حالی که باراک اوباما برای میانجی گر 
بودن خود در مورد مسئله فلسطین با 
احتیاط بیشتری عمل می کرد، ترامپ 
در حال حاضر از حقایقی پرده برمی دارد 
که نیت واقعی واشــنگتن را در مورد 
فلسطین نشان می دهد. موضوع معامله 
قرن و نادیده گرفتن حقوق فلسطینی ها 

در این رابطه قابل ذکر است.
جنگ طلبانه،  رویکــرد  اتخــاذ 
آمریکایی هــا را با هزینه های هنگفتی 
مواجــه می کند، این در حالی اســت 
که ترامپ از حجم هزینه های نظامی 
واشــنگتن رضایت نداشــت. به نظر 
می رســد در حال حاضر محتمل ترین 
گزینه ای که پیــش روی آمریکا قرار 
دارد، بهره برداری از جنگ های نیابتی 
اســت. برای نمونه اگرچــه ترامپ از 
خروج نیروهای آمریکایی از ســوریه 
سخن به میان می آورد، شاخه نظامی 
حزب اتحاد دموکراتیک سوریه نیروهای 
واقعی واشنگتن را در این کشور تشکیل 
می دهد که عمدتاً شامل کردهاست. بر 
این اساس آمریکایی ها در حال حاضر 
از بازیگران نیابتی برای تأمین اهداف 
خود بهره  می برند و به هیچ وجه شرایط 
و آمادگــی الزم بــرای ورود به جنگ 

مستقیم دیگری را در منطقه ندارند. 

توهم جنگ
جبار المعموری، رئیس اتحادیه علمای اسالم استان دیالی عراق و از فرماندهان اهل سنت حشدالشعبی می گوید: اگر تهران از 
 سوی هر طرفی مورد تعرض قرار گیرد، اتحادیه علمای اسالم اعالن جنگ عمومی خواهد داد و فرزندان مان را برای دفاع از ایران خواهیم

 فرستاد.

 اعالن جنگ عمومی
 در صورت تعرض به ایران

روزنه

شکست پروژه فشار حداکثری!

بــه تازگی مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا از تصمیم جدی کاخ 
سفید درباره تعیین تکلیف وضعیت معافیت های تحریمی این کشور علیه خریداران 
نفت ایران پرده برداشــت و اعالم کرد، هیچ کشوری مجوز خرید نفت ایران را بدون 
نگرانی از مواجهه با اعمال تحریم های تنبیهی آمریکا نخواهد داشت. این اقدام دولت 
آمریکا را می توان مهم ترین حربه این کشور در راستای افزایش فشار مالي و درآمدی 
بر کشورمان ارزیابی کرد؛ زیرا هدف آنها وادار کردن کشورهایی از جمله چین، هند، 
ترکیه و کره برای متوقف کردن خرید نفت خام از ایران و محروم شــدن کشورمان از 

مهم ترین منبع درآمد ارزی خود است. 
به نظر می رسد، این سیاست مذبوحانه آمریکایی در کوتاه مدت بر کشورمان فشار 
اقتصادی وارد کند؛ اما احتمال به صفر رسیدن خرید نفت کشورمان تقریباً نزدیک به 
صفر است؛ زیرا فعاًل هیچ کشوری توان جایگزین کردن کامل نفت کشورمان را ندارد، 
از این رو به نظر می رســد کشــورهای نیازمند انرژی تالش خواهند کرد به هر شکل 

ممکن با دریافت مجوز به خرید نفت از ایران ادامه دهند.
فعاًل بدیهی اســت دونالد ترامپ با خرســندی به رونــد کاهش تبادالت مالی 
کشــورمان با دیگر کشورها می نگرد و از تبدیل کردن نظام مالی جهان به یک سالح 
جدید علیه مخالفان ســلطه گری آمریکا به مثابه یک دستاورد یاد می کند؛ اما در آن 
سوی دیگر غرب، سران کشورهای اروپا در حال آماده کردن خود برای مواجهه با موج 
جدید اعتراضات ناشی از افزایش قیمت سوخت هستند و بی راه نیست اگر تصور کنیم 

شروع موج جدید اعتراضات می تواند سبب فروپاشی برخی دولت های اروپایی شود!
البته اگر قصد واکاوی نیت اصلی ترامپ از پیگیری فشــار حداکثری را داشــته 
باشیم، بدون شک به این نکته پی خواهیم برد که تیم آمریکایی ـ صهیونیستی حاکم 
بر کاخ سفید قصد دارد با اعمال فشار شدید اقتصادي به مردم ایران جرقه الزم را براي 
اجــرای پروژه »تغییر نظام« یا »Regime Change« در کشورمان ایجاد کند؛ هر 
چند تجربیات چهار دهه گذشته اثبات می کند این راهبرد آمریکایی به نتیجه نخواهد 
رسید؛ زیرا هر چند هدف تیم ترامپ کاهش قابل توجه صادرات نفتي کشورمان است؛ 
اما بنا بر داده ها و واقعیت های آماری این پیروزي پوشالي هزینه های ســنگینی را به 
مجریان و حامیان آن تحمیل خواهد کرد و جهان، چه آمریکا بخواهد و چه نخواهد 
تشــنه منابع انرژی ارزان قیمت است؛ از این رو خریداران نفت ایران، از جمله چین و 
ترکیه احتماالً به دلیل مخالفت با سیاست های اقتصادی یکجانبه آمریکا به هر شکل 
ممکن خرید خود را از طرق ممکن از جمله بهره گیری از شــرکت های کوچک نفتی 
ادامه خواهند داد که این مســئله در نهایت به شکست پروژه فشار حداکثری آمریکا 
می انجامد؛ البته یکی از مهم ترین پیامدهای آن بر آمریکا نمایش چهره ای شکست خورده 
از یک امپراتوری رو به افول در مقابل افکار  عمومی جهان است؛ زیرا دنیا شاهد است 
که ایاالت متحده با بهره گیری از همه ظرفیت های سیاسی و اقتصادی خود نتوانسته 

است با یک رقیب منطقه ای در قلب غرب  آسیا مقابله کند! 
از ســوی دیگر، باید توجه داشت بزرگ ترین بازندگان کمپین فشار حداکثری 
آمریکا میراث داران آینده کاخ ســفید هستند؛ زیرا با توجه به سیاست های بی خردانه 
ترامپ در حوزه های سیاسی و اقتصادی، کم کم دنیا و به ویژه اروپا تصمیم به بازکردن 
پیوندها و جدا کردن راه خود از آمریکا گرفته است که میراث آن برای رهبران آینده 

آمریکا چیزی جز افول نخواهد بود!

یادداشت

عبدالباری عطوان: موشک های شلیک شده از غزه به اراضی اشغالی پاسخی 
اســت دوگانه؛ اول به طرح آمریکا برای صلح فلسطین و اسرائیل موسوم به »معامله 

قرن« و دوم سازش اعراب با رژیم صهیونیستی.
واشنگتن پســت: پس از ناکامی توطئه اخیر برای برکناری نیکالس مادورو، 
اپوزیسیون ونزوئال و حامیان خارجی آن درباره رویکرد جدیدی بحث می کنند: پیشنهاد 
به مقام های دولتی ارشد و نظامیان برای پیوستن به دولت انتقالی پسا مادورو و تأکید 

بر تهدید مداخله تحت امر آمریکا.
خبرگزاری شــینهوای چین: اظهارات اخیر دولت آمریکا مبنی بر برنامه اش 
برای تروریستی اعالم کردن گروه اخوان المسلمین مصر سبب خوشحالی دولت حاکم 
در مصر و برخی هم پیمانانش در حوزه خلیج فارس شــده اســت؛ اما حاکی از تغییر 
بزرگ سیاســت آمریکا نسبت به برخی گروه هایی است که از نظر دولت سابق اوباما 
موجودیت  سیاسی به شمار می رفتند و این امر دورنمای تشدید اختالف نظرها را در 

خاورمیانه در پی دارد.
زنکو، تحلیلگر آمریکایی: توسل جان  بولتون به استقرار ناو لینکلن در منطقه 
به منظور ترساندن ایران، تهدیدی توخالی و ضعیف است. نیروی دریایی آمریکا یک 
ماه پیش اعالم کرده بود که این ناوگروه را در راستای مأموریت عادی خود به منطقه 

اعزام می کند. 
فارین پالیسی:  فشــار حداکثری بر ایران بــرای دستیابی به توافقی جدید و 
مجبور کردن این کشور به بازگشت به میز مذاکره اصاًل عملی نیست. به ویژه زمانی که 
ایاالت متحده دیگر آن پشتوانه چندملیتی دوران مذاکره را درباره برجام با خود ندارد. 
چرا ایران باید با دولتی که برجام را پاره کرده و بارها در تعامل با شرکای تجاری زیر 
قولش زده است به توافق برسد؟ شاید ترامپ، بولتون و پمپئو به سرنگون کردن نظام 
سیاسی ایران تمایل داشته و خود را قانع کرده اند که فشار بیشتر بر مردم ایران، آنها 
را بر آن خواهد داشت که حکومت را سرنگون کنند؛ اما بسیاری از ایرانیان احساسات 
میهن دوســتانه دارند و ممکن است خشم بیشتری نسبت به ابرقدرتی پیدا کنند که 
سعی می کند اقتصاد آنها را فلج کند. صداهای حامی آمریکا در ایران با افزایش فشارهای 

این کشور بر ایران در حال کاسته شدن است.
روزنامه األخبار لبنان: »بلک واتر«، شرکت بدنام آمریکایی بار دیگر به عراق 
بازگشته و در حال حاضر مشغول آموزش عناصر داعش در پایگاه هوایی عین االسد است. 
نشریه مصری االهرام: هدف »میان مدت« آمریکا از تشدید فشار تحریمی بر 
ایران، مجبور کردن جمهوری اســالمی به بازگشت درون مرزهای خویش است. اگر 
ارتباط این نظام با بازوهایش در منطقه قطع شود، تضعیف خواهد شد. در این صورت 
براندازی جمهوری اســالمی از درون تسهیل می شود. این همان هدف »بلندمدت« 
آمریکاست که فعاًل به  دلیل قدرت و امکانات نظام حاکم، حتی از طریق مداخله نظامی 

نیز جامه عمل نخواهد پوشید. 
وال استریت ژورنال: دقت حمالت پهپادی یمنی ها به طرز چشمگیری بیشتر 
شده است و این پرنده ها تا فاصله 900 مایلی با سرعت 150 مایل بر ساعت به پرواز 

در می آیند؛ به این ترتیب ریاض و ابوظبی در دایره هدف آنها قرار گرفته اند!
ایران اینترنشنال: اروپا به دو دلیل  نمی تواند هیچ کاری برای ایران در موضوع 
برجام انجام دهد: 1ـ  منافع درهم تنیده و راهبردی اروپا و آمریکا و تمایل نداشــتن 
اروپا برای رویارویی با آمریکا؛ 2ـ  ناتوانی اروپا برای مقابله با چرخه مالی دالر در سطح 
اقتصاد بین الملل. در این پاره ریچارد دالتون، سفیر پیشین بریتانیا در ایران نیز گفت: 
»ایران بردباری زیادی به خرج داده و اروپا شایســته سرزنش است. اروپایی ها تا حد 
زیادی مقصر هستند. آنها به هیچ کدام از تعهداتی که با ایران داشتند عمل نکردند.«
زوددویچه: جنگ با ایران تمامی منطقه را درگیر خواهد کرد. رنج این هرج  و 
مرج برای اروپایی ها خواهد بود؛ با پناهجویان بیشتر و بحران بیشتر در منطقه خاورمیانه.

نشنال اینترست: ایران با این سه توانمندی خاص می تواند ضربات سنگینی در 
جنگ احتمالی به آمریکا وارد کند: 1ـ ذخایر گسترده موشک های بالستیک )موشک های 
سجیل و خلیج فارس(؛ 2ـ نبرد دریایی نامتقارن )مشخصاً تهدید به بستن تنگه هرمز 
با اســتفاده از زیردریایی های کالس غدیر(؛ ۳ـ نزدیکی به گروه های شبه نظامی غیر 

دولتی )مشخصاً حزب اهلل لبنان(.

رصد

توانموشکیمقاومتوشکستسنگینصهیونیستها

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان

نوید کمالی
کارشناس روابط بین الملل
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کلید واژه

به پول های خارجی »ارز« گفته 
می شــود. به گفته دیگر به واحدهای 
پولی که در کشورهای دیگر جز کشور 
اصلی داد و ستد شود، به صورت کلی 

»ارز« گفته می شود.
ارز عموماً نوع پذیرفته شــده ای 
از پــول اســت که شــامل ســکه و 
اسکناس های کاغذی می شود و دولت 
آن را توزیــع می کنــد و در داخــل 
اقتصــاد گردش دارد. ارز که به عنوان 
واسطه مبادله کاال و خدمات استفاده 
می شود، پایه و زیربنای کسب وکارها 
به حساب می آید. یکی از تفاوت های 
بین معامالت مالی در داخل کشور و 
مبادالت بین المللی این اســت که در 
تجــارت داخلی به پرداخت و دریافت 
وجوه بر حسب پول رایج ملی نیاز است؛ 
اما در معامــالت خارجی معموالً این 
وجوه به شکل پول های رایج و معتبر 
خارجی پرداخت می شود. برای نمونه، 
در ایران برای انجام مبادالت از ریال، 
در آلمان از یــورو و در آمریکا از دالر 
استفاده می شود؛ اما وقتی یک ایرانی 
بخواهد از آمریکا کاالیی را تهیه کند، 
بایــد در ازای آن دالر آمریکا بپردازد، 
بنابراین باید بر اساس یک رابطه مبادله 
تعریف شده )نرخ ارز( ریال بدهد و دالر 

بگیرد و با آن کاال بخرد.
منظور از نرخ ارز خارجی عبارت 
است از مقداری از واحد پولی ملی که 
برای به دست آوردن واحد پول کشور 
باید پرداخت شــود. همچنین  دیگر 
می تــوان نرخ ارز را ارزش برابری یک 
واحد پــول خارجی به پــول داخلی 
دانست. به عبارت دیگر، بهای خرید یا 
فروش یک واحد پول خارجی به پول 

رایج کشور را »نرخ ارز« می گویند.
قیمت یــک  کاالی خارجی در 
داخل کشور، به قیمت آن  کاال در مبدأ 
و همچنین نرخ ارز آن  کشــور وابسته 
است. طبق این  قاعده اگر هزینه های 
 جنبی مبادله ناچیز باشد، قیمت یک 
 کاال در همــه جا با توجه به قیمت  ارز 
یکسان است و در شرایط ایده آل قدرت 
خرید یک ارز در داخل و خارج یکسان 

خواهد بود.
اگر نــرخ تورم در داخل و خارج 
یکسان باشد، نرخ ارز نیز بدون تغییر 
باقــی می ماند؛ اما اگر تــورم داخلی 
بیشتر از تورم خارجی شود، در نتیجه 
انتظــار افزایش نــرخ ارز وجود دارد؛ 
همچنیــن اگر نرخ تورم داخلی کمتر 
از تورم خارجی بشود، نرخ ارز کاهش 

خواهد یافت.
سیاســت هایی که  بر نرخ ارز اثر 
می گذارند، عبارتند از: رشــد معقول 
عرضه پول، سیاســت های مناســب 
مالی، خصوصیات دیپلماسی خارجی، 
فعالیت های نظامی و سرمایه گذاری در 

مقایسه با میزان نقدینگی.
نرخ ارز رســمی ممکن اســت 
بــه دالیل متعدد دچار ضعف شــود؛ 
از جملــه ادامــه کســری در موازنه 
پرداخت های کشور، کاهش در میزان 
ذخیره طال و ارزهــای خارجی، تورم 
داخلی، بی اعتمــادی به پول داخلی، 
سیاست های دولت که به جای مبارزه 
با علت، بــا معلول مبــارزه می کند، 
خط مشی های دولت که سبب تضعیف 
اقتصــاد داخلــی می شــود، احتمال  
تضعیف نرخ  رسمی ارز کشورهایی که 
 یک اقتصاد به آنها تعهد و وابســتگی 

نزدیک دارد.
رژیم نرخ ارز به بخشی از عوامل 
نظام ارزی اشاره می کند که بر اساس 
آن این نرخ تعیین می شود. رژیم نرخ 
ارز یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستی 
دولت ها محســوب می شود و انتخاب 
آن اثــر قابل توجهی بر تجارت کاال و 
خدمات، جریان سرمایه، تورم، تعادل 
تــراز پرداخت ها و ســایر متغیرهای 
اقتصادی دارد. با این حال هیچ اجماع 
و اتفاق نظری درباره اینکه یک رژیم 
ارزی مناســب چگونه بایــد انتخاب 
شود، صورت نگرفته است، همچنین 
یــک رژیم ارزی ایده آل که برای همه 
کشورها مناسب باشــد، وجود ندارد. 
ویژگی های خاص کشورها، ترجیحات 
سیاســتگذاران، اعتبار مؤسســات و 
سیاستگذاران می تواند بر انتخاب رژیم 
ارزی تأثیر بگذارد. تصمیمات اقتصادی، 
اندازه و درجه باز بودن کشورها برای 
تجــارت و جریان هــای مالــی، رتبه 
توســعه مالی و اقتصادی، ســاختار 
تولید و تجارت، تورم ثبت شده و نوع 
شــوک هایی که کشورها با آن مواجه 
هستند، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار 
بر انتخاب رژیم ارزی به شمار می آیند.

پدیده  احسان مدرســی/   
»قاچــاق« معضلی اســت کــه همه 
کشــورهای جهان به نوعی گرفتار آن 
هستند؛ ولی شواهد نشان می دهد عمق 
قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته 
بیشــتر است؛ به گونه ای که در بعضی 
از این کشــورها، قاچــاق بخش قابل 
توجهی از فعالیت های اقتصادی جامعه 
را در بر می گیرد. قاچاق کاال بر اقتصاد 
و سیاست های اجرایی دولت ضربه وارد 
کرده و موجب کاهش تولید داخلی و در 
نتیجه افزایش بیکاری و رکود اقتصادی 
کشــور خواهد شــد که آثار منفی آن 
بر ســالمت جامعه و مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان داخلی بر هیچ کس 

پوشیده نیست.
با توجه به ماده 2 قانون مجازات 
اسالمی، قاچاق عبارت است از یک جرم 
کیفری که قانونگذار در قوانین موضوعه، 
از جملــه قوانین نحوه اعمال تعزیرات 
بــرای قاچــاق کاال و ارز و مرتکبــان 
قاچاق، مجازات هایی از قبیل ضبط کاال، 
جریمه، حبس)حسب مورد( یا انهدام 
آن را پیش بینی کرده است. بر اساس 
قانون، ورود و خروج کاال باید با نظارت 
و در حضور مأموران گمرک انجام شود 
و اگــر کاالیی بدون انجام تشــریفات 
گمرکی یا از مبادی غیر گمرکی )غیر 
رســمی( و بر خالف قوانین و مقررات 
گمرک وارد و خارج شــود، این اقدام 

قاچاق محسوب می شود.
رهبر معظم انقــالب در مقاطع 
گوناگون بر ضــرورت مقابله جدی با 
قاچاق ســازمان یافته تأکیــد کردند. 
ایشــان در دیدار با کارگران فرمودند: 
»قاچاق بالی بزرگی است برای کشور؛ 
قاچاق از واردات دولتی و گمرکی بسیار 
بدتر اســت: اّوالً سالمت جنس معلوم 
نیست؛ ثانیاً درآمدی از آن عاید دولت 
نمی شود؛ ثالثاً همان اِشکال واردات را 
دارد که کساد کردن بازار تولید داخلی 
است. اینها آسیب های کوچکی نیست؛ 
باید با قاچاق به  طور جّدی مقابله کرد. 
دســتگاه مقابله  با قاچاق را باید خیلی 
جدی گرفــت؛ قوی ترین آدم های مان 
را باید بگذاریــم برای این کار؛ عقیده  
بنده این است که می شود. یا جلویش 
گرفته خواهد شــد یا اگر به کلی هم 
جلوگیری نشــود، بخش مهمی  از آن 

کاهش خواهد یافت.«

در دهــه 60 و بــا توجه به وقوع 
جنگ تحمیلی، قاچــاق کاال چندان 
بروز و ظهور نداشت و وضعیت مرزهای 
جنوبی و غربی کشــور به دنبال جنگ 
تحمیلی و حمله شــوروی به کشــور 
افغانســتان در مرزهای شرقی، امکان 
قاچاق را تا حدودی منتفی کرده بود.

در اوایل دهــه 70 و همزمان با 
آغاز برنامه ریزی ســازندگی و اصالح 
اقتصــادی و آغــاز  زیرســاخت های 
ســرمایه گذاری ها، به یک باره شاهد 
فوران قاچاق کاال در کشــور و سرازیر 
شدن کاالهای خارجی به کشور بودیم؛ 
چرا که در این سال ها از یک سو تقاضا 
برای تهیه کاالهــای مورد نیاز، هم از 
جانب دستگاه های دولتی و هم از سوی 
مردم، به شــدت افزایش یافته بود و از 
ســوی دیگر تولیدات داخلی و واردات 
قانونی جوابگوی این حجم از نیاز کشور 
نبود؛ از این رو شاهد یک انفجار تقاضا 
در کشــور بودیم. گفتنی است، در آن 
ســال ها هنوز زیرساخت ها برای فعال 
شدن تولید در داخل فراهم نشده بود 
و در دهه 60 هم فرصتی برای اصالح 
زیرساخت ها و فراهم کردن زمینه برای 
گسترش تولید و اصالح عیوب و قوانین 
تسهیل تجارت در کشور وجود نداشت.

در ســال های 1۳۸2 تــا 1۳۸4 
میزان قاچــاق 10 تا 12 میلیارد دالر 
عنوان شــد؛ ولی در سال 1۳۸7 برای 
نخستین بار حجم قاچاق کاال سالیانه 
حدود 20 میلیارد دالر برآورد شد که 

1۸/5 میلیارد دالر آن ورودی و حدود 
1/5 میلیارد دالر آن خروجی از کشور 
بود. این در حالی است که میزان واردات 
کاال از مبادی رسمی در این سال 55 
میلیون و ۸۳0 هزار دالر بوده اســت. 

همچنین در سال های 1۳۸9 و 1۳90 
به ترتیب 20 میلیــارد و 14 میلیارد 

قاچاق گزارش شد.
میــزان قاچاق در ســال 1۳92 
حدود 25 میلیارد دالر بوده اســت که 
17/5 میلیارد دالر آن مربوط به قاچاق 
واردات و 7/5 میلیارد دالر آن مربوط 
به قاچاق صادرات ســوخت می شــد. 
گفتنی اســت، میــزان واردات کاال به 
کشور در ســال 1۳92، 49 میلیون و 
575 هزار دالر بوده اســت که نشان 
می دهد همچنان ارزش قاچاق، معادل 
نیمی از واردات کاال به کشــور است. 
حجم قاچاق کاال در سال  1۳9۳، 19 

میلیارد دالر بوده که این رقم در سال 
1۳94 بــه 15/5 میلیارد دالر کاهش 

پیدا کرده است.

مهم ترین عوامل قاچاق 
شرایط سوق الجیشی و جغرافیایی 
ایران از جمله مســائلی اســت که در 
زمینه علت قاچاق باید بررســی شود؛ 
چرا که کشــور ما با 16 استان مرزی 
و 15 کشــور همســایه در همجواری 
کشــورهایی قرار دارد کــه قاچاق از 
آنها امکان پذیر است و تعدادی از آنها 
اساساً تســلطی بر نواحی مرزی خود 
ندارند یا اینکه قوانین تجاری آنها در 
تعارض با مقررات جــاری تجاری در 
کشور ما است. یکی از مشکالت مهم 
بوروکراســی های طاقت فرســا در امر 
واردات کاالســت که گاهی برای ورود 
یک کاال 17 ســند و مجوز باید ارائه 
شود. هماهنگ نبودن قوانین موجود 
با شــیوه ها و روش های قاچاق کاال از 
دیگر مشــکالت در این زمینه است. 
ضعف و ناکارآمدی دســتورالعمل ها، 
مقررات، رویه هــا و روش ها از عوامل 
مؤثر گرایش به قاچاق به جای تجارت 
قانونی است. چالش دیگر، مناطق آزاد 
از مبادی های رســمی است. گفتنی 
اســت، قرار بود این مناطق ۳0 درصد 
کم شود؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، 
بلکه چندین منطقــه آزاد و ویژه نیز 
اضافه شدند که چالش ها را نیز در این 
بخش چند برابر کرده اســت. تفاوت 

قیمت برخــی کاال ها، از جمله قیمت 
سوخت در داخل با خارج نیز قاچاق را 
برای قاچاقچی باصرفه می کند. وجود 
خألهای قانونی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز در گذشته یکی دیگر از عوامل بوده 
که البته این امر با تصویب قانون جدید 

تا حدودی رفع شده است.

راه های مبارزه 
و جلوگیری از قاچاق 

حمایت از تولیدکنندگان داخلی، 
تنها به حمایت های مســتقیم خالصه 
نمی شــود. تالش و برنامه ریزی برای 
جلوگیــری از واردات کاالی قاچــاق 
نیز حمایت از تولید قلمداد می شــود، 
حمایتی کــه کمتــر از حمایت های 
مستقیم نیست. تسهیل و روان سازی 
تجارت قانونی و شفاف سازی فرایندهای 
تجاری از جملــه راهکارهای ضروری 
مقابله با قاچاق محسوب می شود. انجام 
اعمال پیشــگیرانه و اجــرای اقدامات 
فرهنگی مطابق با محورهای مختلف، 
شامل شناخت مفهوم قاچاق و توضیح 
دربــاره آن برای عمــوم جامعه، رونق 
خرید و فروش در بازارچه های مرزی، 
همسو کردن دســتگاه های مختلف و 
ایجاد هماهنگی بیشــتر برای کاهش 
حجم قاچاق ورودی به کشور؛ تک نرخی 
شــدن ارز، اصالح وضعیــت نرخ ارز 
)سبب می شود قاچاق کاال دیگر برای 
نداشــته  اقتصادی  صرفه  قاچاقچیان 
باشد( و عملیاتی کردن فروش سوخت 
در مناطق مرزی از طریق مرزنشینان 
و... از دیگــر راه های مبــارزه با قاچاق 

شمرده می شود.
به هر حال مسئله مبارزه با قاچاق 
یکی از گام های ابتدایی در راســتای 
رسیدن به آرمان های اقتصاد مقاومتی 
محسوب می شود. همان طور که گفته 
شد، در راه رسیدن به این آرمان ها که 
در صدر آنهــا حمایت از تولید داخلی 
است، با مشکالت و چالش های فراوانی 
مواجه هســتیم؛ اما می توانیم به فضل 
الهی، همت مسئوالن و همراهی مردم 
با ارائه راهکارهای مناسب و متناسب، 
مشــکالت و موانع کشور را پشت سر 
گذاشته و در نهایت امر، به سیاست های 
ترسیمی رهبر معظم انقالب در حوزه 
اقتصــاد مقاومتی و رشــد و توســعه 

همه جانبه دست پیدا کنیم.

  رضا زمانی/ بدهی های ایاالت متحده آمریکا اعم از بدهی عمومی و 
بدهی دولت، مبالغی است که دولت فدرال ایاالت متحده آمریکا بدهکار است. 
اندازه بدهی عمومی ارزش اوراق بهادار خزانه داری است که وزارت خزانه داری 

ایاالت متحده آمریکا و دیگر سازمان های دولت فدرال صادر کرده اند.
رهبر معظم انقالب روز 12 آبان ســال 1۳97 در دیدار با دانشجویان و 
دانش آموزان به مناسبت »روز ملی مبارزه با استکبار جهانی« با اشاره به عالیم 
و نشانه های گوناگون افول و زوال هژمونی آمریکا، چالش های عمیق و بحرانی 

اقتصاد کشور را بررسی کردند و فرمودند:
»آمریکا امروز پانزده تریلیون دالر بدهکار اســت؛ رقم، رقمی افسانه ای  
اســت؛ پانزده تریلیون دالر بدهکاری آمریکا است! قریب به هشتصد میلیارد 
دالر کســر بودجه  آمریکا اســت در همین ســال جاری؛ یعنی اینها در واقع 
عقب ماندگی های اقتصادی اســت. حاال با زرق وبرق، با شــعار، با حرف های 
گوناگون، با ظاهرسازی ها روی اینها را می پوشانند؛ اّما واقعّیت های آمریکا این 

است؛ این قدرت سخت آمریکا است.«
شتاب باالی کسری بودجه، آینده اقتصاد آمریکا را با تهدید جدی مواجه 
کرده است؛ به گونه ای که طبق اعالم رسمی وزارت خزانه داری آمریکا، میزان 
بدهی این کشور بیش از 21/۸6 تریلیون دالر است که پیش بینی می شود در 
آینده نزدیک به رکورد 22 تریلیون دالر نیز برسد. این پدیده ای است که در 
تاریخ این کشور کم سابقه بوده است. همچنین اداره آمار آمریکا که بخشی از 
وزارت بازرگانی این کشور محسوب می شود، جمعیت فعلی ایاالت متحده را 
در دسامبر سال جاری میالدی ۳2۸/0۸2/۳۸6 نفر اعالم کرد. محاسبات کلی 
حکایت از آن دارد که میزان افزایش بدهی فدرال تقریباً به ازای هر شهروند 

آمریکایی به طور میانگین 4/17۸/10 دالر است.
به گزارش رســانه آمریکایی شیکاگو اینترپرایز، بسیار دشوار خواهد بود 
اگر کســی بخواهد معنای بدهی حدود 21 تریلیــون دالری آمریکا را درک 
کند، اما می توان با مثالی توضیح داد که این بدهی عظیم به چه معناست. اگر 
بخواهیم این مبلغ را بر حسب اسکناس های 1 دالری بیان کنیم و انتهای هر 
دالر را بــه دالر دیگر متصل کنیم، هر 10000 دالر معادل یک مایل خواهد 
بود، خورشید 9۳ میلیون مایل از زمین فاصله دارد و در نتیجه طول هر یک 
تریلیون دالر اسکناس یک دالری به 9۳ میلیون مایل می رسد که تقریباً معادل 
فاصله خورشید از زمین است، در نتیجه می توان دریافت، طول اسکناس های 
1 دالری که بــرای پرداخت بدهی 21 تریلیون دالری آمریکا به کار خواهد 

رفت، به اندازه حدود 20 برابر فاصله خورشید از زمین است!
شاید برای بسیاری از خوانندگان این متن که به واسطه هژمونی، قدرت 
و تسلط تبلیغاتی و رسانه های غربی، با واقعیات اقتصاد آمریکا و شرایط کنونی 
آن در جورچین قدرت و اقتصاد جهانی آشنایی چندانی ندارند، این جمالت 
شگفت انگیز یا حتی باورناپذیر باشد، ولی این مطالب با توجه به پژوهش ها و 
آمارهای رسمی این کشور زیر نظر مراجع رسمی دولت آمریکا بیان شده است.
گفتنی اســت، بخش اعظمی از هزینه ها و مخارج آمریکا شامل تعهدات 
پزشــکی و تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق تعداد بســیار زیاد افراد و مردم 

سالخورده و همچنین خدمات عمومی در جامعه آمریکا است.

  روح اهلل صنعتکار/ اجرای سیاســت های کلی اصل 44، بدون شک 
یکی از سیاست های تأثیرگذار بر تحوالت آتی و پیشرفت اقتصادی کشور است. 
به ویژه تصویب بند »ج« این سیاست ها توسط رهبر معظم انقالب در تیر ماه 
1۳۸5 حساسیت بیشتری برانگیخت و توجه فعاالن بخش اقتصاد و دانشگاهیان 
را بیش از پیش به خود معطوف کرد. همچنین ضرورت تبیین جایگاه قانونی 

بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی را بیش از پیش آشکار نمود.
ابن خلدون، نظر یه پرداز معروف مســلمان می گوید: »اگر دولت تجارت 
کنــد، دولت، ضعیف و مردم فقیر می شــوند و اگر مردم تجارت کنند، مردم 

غنی و دولت قوی می شود.«
پس از گذشــت ســال ها از دولتی بودن اقتصاد ایران، مسئوالن نظام و 
صاحب نظران اقتصادی به این نتیجه رســیدند که به منظور شتاب بخشیدن 
به توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدی گری خارج شود و تنها 
نقش حمایتی داشته باشــد. این روند با تصویب خط مشی های قسمت یکم 
برنامه اول توسعه در سال 1۳6۸ آغاز شد و تا ابالغیه سیاست های کلی اصل 

44 به ویژه بند »ج« ادامه یافت.
در ســاده ترین حالت، خصوصی سازی را می توان انتقال مالکیت تعریف 
کرد. در واقع خصوصی ســازی می تواند به مفهوم خط مشی های مبتکرانه در 

جهت تغییر تعادل بین دولت و بازار و به نفع بازار باشد.
با وجود اینکه روند خصوصی ســازی در بیشتر کشور ها انتظارات مورد 
نظر جامعه، گروه های تجاری ـ کاری و دســت اندرکاران اصالح و بهبود امور 
اجتماعی را برآورده نکرده، در چند دهه اخیر به یکی از کلیدی ترین عناصر 
اقتصادی و توسعه بین المللی تبدیل شده است؛ اما هنوز چالش های پیرامون 

خصوصی سازی ادامه دارد.
این چالش ها که به نوعی موانعی را بر ســر راه خصوصی سازی قرار داده 
عبارت اند از: ناکارایی بازار ســرمایه، مقررات دست و پاگیر، مطابقت نداشتن 
قانون مالیات ها با وضعیت فعلی کشــور برای جذب سرمایه گذاری، انقباضی 
عمل کردن بانک ها، نگرش غلط بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات 
غیر معقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان، نبود نهادهای نظارتی 
که به نمایندگی سهامداران پراکنده بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند، 
اســتفاده نکردن از روشی صحیح برای اجرای خصوصی سازی و نبود امنیت 

برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی.
اجرای سیاســت های خصوصی ســازی در کشــورهای دارای بازارهای 
مالی توســعه یافته، بسیار موفقیت آمیز بوده اســت. با توجه به محدودیت و 
توسعه نیافتگی بازارهای مالی ایران و به ویژه ناکارا بودن بورس و گاهی رانت و 
نبود نظارت، این شرایط را می توان یکی از عوامل تأثیر نداشتن خصوصی سازی 

یا خصوصی سازی قالبی بر شمرد.
در خصوصی  ســازی اهداف مهمی در حوزه  های مالی و اقتصادی دنبال 
می شود؛ از این رو الزم است دست یابی به این اهداف و نتایج همواره ارزیابی 
شــود. در این صورت دولت ها می  توانند با آگاهی بیشتری سیاست واگذاری 
مالکیت و مدیریت بنگاه  های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند.
متأسفانه در سال های اخیر خصوصی سازی با حواشی زیادی مواجه شده 
و حتی سبب ایجاد پرونده های فساد و رانت شده است؛ چرا که در برخی جاها 
خصوصی سازی نیست، بلکه واگذاری غیرقانونی به ثمن بخس و تاراج اموال یا 
حتی به بهای بیکار کردن کارگران بوده است که در حقیقت به گونه محکم 

و سریع باید از این نوع خصوصی سازی جلوگیری کرد.
در واقع خصوصی سازی باید با فراهم کردن فضای رقابت و بسط سازوکار 
حاکم بر بازار، همه فعاالن اقتصادی، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را وادارد تا 

عملکرد کارآمدتری در مقایسه با بخش دولتی داشته باشند.

مبادالت تجاری نرخ ارز
با ریال و دینار

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، با بیان اینکه باید تهدید بیرونی دالر را از روابط ایران و عراق حذف کنیم، گفت: تشکیل بانک 
مشترک دو کشور و استفاده از ریال و دینار برای مبادالت تجاری ضروری است. با توجه به اینکه قرار است تا پایان سال جاری حجم روابط اقتصادی دو کشور به 

15 میلیارد دالر و تا پایان سال آینده به 20 میلیارد دالر برسد، تبادل این حجم از پول حتماً تأسیس بانک مشترک را به صرفه و ضروری می کند.

شاخص قاچاق،پدیدهایشومدرمقابلرونقتولید
خصوصی سازی به چه قیمت

اقتصاد جهانتکاپو

بدهی افسانه ای و زوال اقتصاد آمریکا

تولیدکننــدگان  از  حمایــت 
داخلــی، تنهــا بــه حمایت های 
تالش  نمی شود.  مســتقیم خالصه 
و برنامه ریــزی بــرای جلوگیری از 
از  نیز حمایت  قاچاق  کاالی  واردات 
که  حمایتی  می شود،  قلمداد  تولید 
کمتر از حمایت های مستقیم نیست. 
تسهیل و روان سازی تجارت قانونی 
و شفاف سازی فرایندهای تجاری از 
با  مقابله  ضروری  راهکارهای  جمله 

قاچاق محسوب می شود

 اکبر کریمی/  ایران با داشــتن آب و 
هوای چهار فصل هــم از انواع گیاهان دارویی 
خــودرو برخوردار اســت و هم امــکان تولید 
گیاهــان دارویی بــه روش زراعــت را دارد و 
هم در زمینــه تولید گیاهان دارویی و فراوری 
آن از ظرفیت های باالیی برخوردار اســت. به 
همین دلیل، امکان ایجاد هزاران شغل پایدار و 
خلق سرمایه قابل توجه تنها از قبل فراوری و 
صادرات محصوالت گیاهان دارویی برای کشور 

فراهم است.
تولید عرقیات یکی از شاخه های فراوری 
گیاهان دارویی به شــمار می رود که کاشان با 
داشــتن حدود 40 هزار واحد کارگاهی بزرگ 
و کوچک، قطب این حرفه در کشــور به شمار 
می رود. در این شماره هفته نامه به یکی از این 
کارگاه ها سری زدیم تا از وضعیت آن اطالعات 

بیشتری کسب کنیم.

از تولید ۲00 لیتر
 تا 100 تن عرقیات گیاهی در سال

میرحسینی  ســیدمحمد  و  سیدمحسن 
دو جــوان ۳5 و 29 ســاله و صاحــب یکی از 
کارگاه هــای نیمه صنعتی تولیــد عرقیات در 

کاشان هستند.
تولیــد 100 تن انــواع عرقیات ظرفیت 
ســالیانه کارگاه این دو جوان است. این میزان 
تولید محصول در حالی است که این دو برادر 
10 سال پیش که به این کار دست زدند، سالیانه 

کمتر از 200 لیتر عرقیات تولید می کردند. 
سیدمحســن درباره علت انتخاب چنین 
شــغلی می گوید: »ما 10 سال پیش نه شاغل 
بودیم و نه سرمایه مناسبی برای ایجاد کسب و 
کار داشتیم. به دلیل وجود زمینه این فعالیت 
در کاشــان، ما آن را با سرمایه اولیه ۳ میلیون 
تومان در حیاط منزل پدری شروع کردیم تا در 
ادامه بتوانیم با گرفتن تسهیالت مشاغل خانگی 
کارمان را توســعه دهیم؛ ولی خب نتوانستیم 
تسهیالت بگیریم و تنها به واسطه عالقه ای که 
به این کار پیدا کرده بودیم، مجوز تولید عرقیات 
گیاهی را گرفتیم و با همه سختی هایی که پیش 
روی مان بــود، کار را ادامه دادیم. اآلن هم اگر 

کسی فضای کار داشته باشد، با هزینه کمتر از 
10 میلیون تومان می تواند کارگاه عرقیات گیری 

کوچک بزند.«
ســیدمحمد هم می گوید: »معموالً همه 
ســاعات روز را در کارگاه ســپری می کنیم و 
حتی اگر در برخی ایام سال تولید نیز نداشته 
باشیم، باز هم صبح اول وقت به کارگاه مان که 
در حیاط پدری است، می رویم و تا آخر شب در 

کارگاه مشغول کار هستیم.«
تالش و کوشــش این 
دو برادر ســبب شده است 
کاری که با دو دیگ سنتی 
100 کیلویی شــروع شده 
بــود، اکنون بــه دو دیگ 
نیمه صنعتــی یــک تنــی 
گســترش یابد و با توسعه 
نفر  سه  برای  کارگاه شــان 
دیگر نیز شــغل مســتقیم 

ایجاد شود.

چگونه کار را یاد گرفتید؟
سیدمحســن می گوید: »ابتدای ورودمان 
به این حرفه، هم تجربه کافی نداشــتیم و هم 
نمی دانستیم تولیدات مان را چطوری بفروشیم، 
به همین دلیل حدود ســه سال برای یکی از 

فعاالن مشهور کاشــان عرقیات گیاهی تولید 
کردیم و به اصطالح شــاگردی کردیم تا چم 
و خم کار را یاد گرفتیم و توانســتیم به صورت 

مستقل کار کنیم.«
عرقیات گالب، نعنا، بیدمشک، کاسنی و 
شــاه تره، یونجه، شوید، آویشن، زنیان، رازیانه 
و... که بیش از 100 نوع گیاه دارویی را شامل 

می شود، در این کارگاه تولید می شود.
وی  می افزاید: »شــغل 
عرقیات گیــری اصــوالً یک 
شــغل فصلــی محســوب 
فعالیت  بیشترین  و  می شود 
در آن مربوط بــه دو فصل 
بهار و تابســتان می شود. ما 
از روزهــای اولیه عید نوروز 
کارمــان را بــا تولید عرق 
و  بیدمشک شروع می کنیم 
در فاصله یک ماه فروردین که 
گل بیدمشک وجود دارد، ما 
باید برای فروش کل سال عرق بیدمشک تولید 
کنیم، بعد از بیدمشک گل محمدی می روید و 
مــا در فرصت دو ماه باید به اندازه فروش یک 
سال مان گالب تولید کنیم. بقیه ماه های بهار 
و تابستان تقریباً همین  گونه است و هر ماهی 
مختص روییدن یک یــا چند گیاه دارویی در 

کشور است که باید عرق گیری از آنها در همان 
مــاه و با توان چند برابری صورت گیرد تا برای 

کل سال موجودی داشته باشیم.«
این کارگاه در فصول سرد سال نیز تعطیل 
نمی شــود و برادران میرحســینی در این ایام 
مشغول عرق گیری از گیاهان دارویی خشک، 

مانند هل، دارچین و زنیان می شوند.
کاشــان مهد تولید گل محمدی است و 
گالب گیری در این شهرســتان نیز با استفاده 
از همین گل ها انجام می شود؛ ولی برای تولید 
ســایر عرقیات، گیاهان  تر و خشک مختلف از 
جای جای کشــور و در فصول مختلف سال به 
این شهرستان آورده می شود و فراوری روی آنها 

صورت می گیرد.

توجه به کیفیت باال و سود پایین
این دو برادر همه موفقیت شــان در این 
حرفه را تنها در کســب تجربه و شناخت بازار 
عرقیــات نمی دانند؛ چون بــه اعتقاد آنها این 
مسائل از الزامات هر فعالیتی محسوب می شود؛ 
بلکه آنها علت موفقیت شــان را در سود کم و 
کیفیت یافته اند. سیدمحســن که خود درس 
طلبگی می خواند، در این باره نصیحتی از موال 
علی)ع( به شخصی که می گفت کاسبی ام خراب 
اســت، روایت می کند که امیرالمؤمنین به این 
شخص می فرمایند سود فروشت را کم کن، آن 
فرد بعد از مدتی مجدداً پیش حضرت می آید 
و اعالم می کند کاسبی ام بهتر شده است، موال 
مجــدداً به او توصیه می کنــد اگر می خواهی 
کاسبی ات بهتر از این بشود، باز هم سود حاصل 

از فروشت را کمتر کن.
این دو سیدجوان به این کالم موال اعتقاد 
قلبی دارند و محصوالت شان را با کم ترین سود 
به دست مشتری می رسانند. همین رویه چند 
ساله موجب شده است محصول آنها به محض 
تولیــد به فروش برود و به هر میزانی که تولید 
داشته باشند، مشــتری برای خرید آن حاضر 
باشد. آنها در کنار پایین نگه داشتن قیمت ها، 
توجه زیــادی نیز به کیفیــت محصول دارند 
تا بتوانند رضایت مشــتری را در هر دو حوزه 

جلب کنند.

پای صحبت های دو جوانی که یک کارگاه نیمه صنعتی تولید عرقیات را رونق بخشیده اند

کار را از حیاط خانه پدری آغاز کردیم

همه  میرحسینی  برادران 
موفقیت شان در این حرفه را 
تنها در کسب تجربه و شناخت 
بازار عرقیات نمی دانند؛ چون 
از  مسائل  این  آنها  اعتقاد  به 
الزامات هر فعالیتی محسوب 
می شــود؛ بلکــه آنها علت 
کم  سود  در  را  موفقیت شان 

و کیفیت یافته اند



پرونده

۷
روزشمار  برجام

 حمــزه پاریاب/ برای آنها که طی روزها و هفته هــای اخیر اخبار مربوط به تهدیدات علنی و 
تحرکات نظامی آمریکا را در اطراف کشــورمان پیگیری کرده اند، این پرسش های مهم به وجود می آید 
که آیا واقعاً جنگی در میان است، آیا آمریکا توان حمله نظامی به ایران را دارد و اینکه چگونه می توان 

از این مرحله با قدرت بازدارندگی عبور کرد؟
بیان تفصیلی دالیل غیرممکن بودن امکان حمله نظامی ایاالت متحده به جمهوری اســامی، در 
یک یادداشــت ممکن نخواهد بود؛ اما می توان به اختصار و اجمال مواردی را مطرح کرد که در رسیدن 
به پاســخ منفی، یارای خوانندگان گرامی اســت. اولین نکته، وضعیت روحی، مالی و لجستیکی ارتش 
آمریکاست. جلسه استماع کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در روز 7 می )17 اردیبهشت( 
که با موضوع تهدید قریب الوقوع روســیه برگزار شــد دقیقاً پاسخی کامل به این مسئله است. در جلسه 
مذکور تأکید می شود که با گذشت 17 سال از ورود ارتش آمریکا به نبردهای منطقه غرب آسیا، وضعیت 
پشتیبانی، انگیزشی و توان رزمی این نیرو به شدت کاهش یافته و رو به فرسایش جدی گذاشته است.

عاوه بر این اعتراف مهم ، فهرست حمات ایاالت متحده بعد از جنگ جهانی دوم به کشورهایی 
مانند ویتنام، پاناما، عراق، یوگســاوی سابق، افغانستان، سومالی یا سوریه نشان می دهد که ارتش این 
کشور همواره به دنبال کشورهایی بوده است که توان نظامی مناسبی نداشته باشند و در این میان، قطعاً 

سراغ قدرت بزرگ موشکی، پهپادی، دریایی و پدافندی منطقه نخواهد رفت.
 رفتارشناســی دولتمردان اصلی آمریکا به ویژه رئیس جمهور این کشور نیز در این باره قابل توجه 
است. اگرچه ترامپ عادت و عاقه ویژه ای به صدور دستورات محکم و کوتاه نیامدن در برابر رقیب دارد، 
هیچ گاه سراغ معامله هایی نمی رود که نتیجه اش خسارت سنگین به پایگاه ها و نیروی انسانی کشورش 
باشد. چنین محاسبه ای، پیش از این نیز صورت گرفته است؛ آنجا که ارتش آمریکا در سال 2002 یکی 
از بزرگ ترین و گران ترین رزمایش های خود را به نام »میلینیوم چلنج« با هزینه ای بالغ بر 250 میلیون 
دالر برگزار کرد که  نتیجه آن در شبیه سازی ها این بود که یک ناو هواپیمابر و 15 کشتی جنگی آمریکا 
ظرف حدود 10 دقیقه غرق شــد و بیش از 20 هزار نفر از کارکنان نیروی دریایی آمریکا کشــته شدند. 

نتایج این رزمایش تا چندین سال افشا و رسانه ای نشده بود.
 شبکه های اجتماعی که به دالیل گوناگون سیاسی و اقتصادی عاقه مند به بازنشر بلوف های مقامات 
آمریکایی هستند، توجهی به واقعیات ندارند؛ اما باید دانست در پس این هجمه خبری و بزرگنمایی اتفاقات 

مرسوم در نقل و انتقال تجهیزات نظامی آمریکا، بلوف سفید نهفته است یا خاکستری.
در تعریــف مصطلح، بلوف را ادعایی غیر واقعی می نامند که مدعی ســعی دارد دیدگاه خود را به 
طرف مقابل القا کند تا به این وســیله او را به پذیرش و باور مدعای خود مجاب گرداند؛ بنابراین بلوف 
غیر از دروغ است؛ چون دروغ به قصد پنهان کردن واقعیت گفته می شود؛ اما بلوف، قلب واقعیت است 
که جوهره آن اغراق و گزافه گویی اســت. بلوف خاکستری معموالً تلفیقی از خبر درست و سفید یعنی 
حرکت ناو هواپیمابر یا بمب افکن آمریکایی است که با عناصری سیاه مانند تظاهر به اعتماد به نفس و 

قدرت، اغراق در توانمندی و عزم اقدامی مهم، تزئین می شود.
حال نیروی دریایی، موشــکی و رزمی جمهوری اســامی ایران در سال 2002 را با وضعیت فعلی 
مقایسه کنید؛ کمترین شباهتی از نظر حجم ساح، کیفیت تجهیزات و نفوذ منطقه ای نخواهید یافت، 
بلکه در عین حال توانسته است در انواع هماوردی های مستقیم و غیرمستقیم، آمریکا و نیروهای مجهز 

به تجهیزات روز آمریکایی را به شکستی مفتضحانه بکشاند.
 نتایج درخشــان اتحاد ملت های منطقه به فرماندهی ســپاه پاسداران در شکست داعش و نتایج 
بزرگ ترین رزمایش ارتش ایاالت متحده علیه ایران در سال های گذشته، طبیعی است آمریکایی ها ترجیح 
می دهند به تأثیرات روانی و اجتماعی تحرکات نظامی خود دلخوش باشند تا ورود به سخت ترین جنگ 

دهه های اخیر خود که نه پایان آن به دست خودشان است و نه دامنه اش.

حمله نظامی؛ بلوف سفید یا خاکستری؟
 حسین ســعادت/ با موضع گیري قاطع جمهوري اســامي ایــران در برابر زیاده خواهي 
آمریکایي ها در سالروز خروج ترامپ از برجام، فصلي نو در مواجهه جمهوري اسامي با استکبار جهاني 
آغاز شده است. تاش براي ایستادگي در برابر زورگویي ها هنگامی کلید خورد که با روي کارآمدن 
دولت اعتدال، سیاست مذاکره و تعامل و گفت وگو براي حل مناقشات در پرونده هسته اي جمهوري 
اسامي در دستور کار قرار گرفته بود. دولت آقاي روحاني با وجود تجربیات چند دهه گذشته که 
از بي اعتمادي به غرب و دشــمن حکایت داشــت، مدعي شد مي توان از طریق مذاکره بر مشکات 
غلبه و برخي سوءتفاهم ها را مرتفع کرد! اقبال عمومي از رئیس جمهور و موفقیت وي در انتخابات 
موجب شد رهبري نیز تحت عنوان »نرمش قهرمانانه« فرصتي را در اختیار دولت قرار دهند تا برنامه 
مدنظر را دنبال کند؛ البته ایشان نگاه متفاوتی با آنچه در سناریوی گفت وگو دنبال می شد، داشتند.

هرچند پس از ســال ها مذاکره آنچه در قالب برجام تدوین شد، با آنچه در سال 1392 وعده 
داده شده بود، فاصله فاحشي داشت و هیچ گاه نتوانست انتظارات نخبگان و افکار عمومي را تأمین 
کند؛ اما تحقق همان نیز مي توانســت در مجموع نمره مثبتي براي عملکرد دستگاه دیپلماسي در 
این زمینه باشــد. تا اینکه خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، نشان داد درخت 

برجام براي ملت میوه ای نخواهد داشت!
یک ســال کافي بود تا آنهایي که با وجود مواضع ترامپ همچنان به اروپایي ها امید داشتند، 
ناامید شوند و اجماع فراگیري براي ایستادگي در برابر زیاده خواهي دشمن در کشور حاصل آید. این 
اجماع در حالي شکل گرفت که سیاست تاش براي به صفر رساندن فروش نفت از طریق تمدید 
نکردن معافیت نفتي هشــت کشــور خریدار نفت ایران از سوی ترامپ کلید خورده و رهبر معظم 

انقاب اسامي از آرایش جدید جنگي دشمن سخن گفته اند.
مهم ترین محور آرایش جدید جنگي دشمن سناریوي جنگ رواني است که با هدف تفرقه افکني 
و ایجاد دودســتگي و شــکاف در جامعه متحد ایران طرح ریزي شــده است. دشمن تاش دارد با 
دوگانه ســازي »مردم را در برابر مردم« قرار دهد. آمریکایي ها به خوبي مي دانند، در صورت تداوم 
اجماع ملي حاصله براي ایســتادگي و مقاومت، فشــارها و تحریم ها بي ثمر خواهد ماند و راهي جز 
عقب نشیني براي آنان قابل تصور نیست. براي مهار این سناریو مدیریت افکار عمومي و جلوگیري 
از ایجاد ناامني رواني در اذهان جامعه الزامي است؛ از این رو نباید اجازه داد هر روز ترفند رسانه اي 
جدیدي از سوی غرب و غرب گرایان در کشور کلید بزنند و در سطح گسترده اي در فضاي مجازي 
شــایعه پراکني کنند. در وضعیت کنوني، هر اقدامي که موجب آشــفتگي و چنددستگي در افکار 
عمومي جامعه شود، بدون شک خطاي راهبردي است که نمي توان از آن چشم پوشي کرد. ضمن 
آنکه ضروری است تحوالت سیاسي کشور با هوشیاري و بصیرت رصد و پیگیري شود تا اجازه نداد 

انسجام ملي در این شرایط حساس مخدوش شود.
رهنمود رهبر حکیم و فرزانه انقاب اســامي براي مقابله با آرایش جنگي دشمن در آخرین 
دیدارشان در جمع معلمان کشور مي تواند پایان بخش این نوشتار باشد. معظم له تأکید داشتند: »یکي 
از اساســي ترین کارها حفظ اتّحاد و وحدت کلمه است. آحاد ملّت مراقب باشند به خاطر اختاف 
نظرهاي کوچک و اختاف سلیقه هاي کوچک، در مقابل هم قرار نگیرند. بدانند که قدرت این ملّت 
در اتّحاد اســت؛ اتّحاد آحاد مردم، اتّحاد گروه هاي اجتماعي گوناگون، اتّحاد اقوام مختلفي که در 
کشور زندگي مي کنند، اتّحاد مسئولین کشور با مردم، مردم با مسئولین کشور؛ این است که به این 
کشور اقتدار مي بخشد و تا حاال اقتدار بخشیده و بحمداهلل این اقتدار هست؛ این ]اقتدار[ را حفظ 
کنند و بدانند به توفیق الهي این توطئه هایي که دشــمن دارد انجام مي دهد، همه این تدبیرهایي 
که علیه ملّت ایران دارند انجام مي دهند، با وجود تبلیغات وسیعي که براي مشوب کردن ذهن ها و 

مخلوط کردن صحنه دارند، به ضرر خود او تمام خواهد شد.«

اتحاد در برابر آرایش جنگي دشمن

 آقای باقری در ابتدا بفرمایید که آیا آمریکا 
می تواند این کاهش تعهــدات را بهانه ای برای 
نقض برجام بداند و مکانیسم ماشه را اجرا کند؟ 

ببینید آمریکایی ها به صورت رسمی از برجام خارج شدند، 
بدون اینکه بهانه ای مبنی بر نقض برجام داشــته باشند و حتی 
ســازوکار برجامی را دنبال کنند که بر اساس بندهای 26، 36 و 
37 بوده است؛ یعنی بر این اساس جمهوری اسامی ایران محق 
بــود با توجه به نقض فاحش برجــام توافقات برجام را متوقف یا 
معلق کند. این حقی است که خود برجام به ایران داده است؛ اما 
کشــور ما صبر کرد و از یک ســال و نیم گذشته که نقض آشکار 
برجام توسط طرف های مقابل ایران رخ داد، این کار را نکرد و در 
واقع خواست تا حد ممکن حسن نیت خود را با پایبندی به برجام 
نشان دهد. در عین حال، جمهوری اسامی ایران عاوه بر موضع 
آمریکایی ها با برخورد اروپایی هــا هم مواجه بود؛ اروپایی ها باید 
اقداماتــی در برجام می کردند و ایران صبر کرد تا آنها به تعهدات 
خــود و جبران تعهــدات آمریکایی ها بپردازنــد. در همین زمان 
آمریکایی ها تحریم های حداکثری خود را علیه کشــور ما افزایش 
دادند. به ناچار ایران بر اســاس توافقنامه، بخشی از تعهدات خود 
را تعلیق کرد که این در ســازوکار خود برجام است. اقدام آمریکا، 
یعنی لغو معافیت فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین چالشی 
را بر اســاس برجام برای جمهوری اسامی ایران ایجاد می کرد؛ 
یعنی ایران مجبور به تعطیلی برنامه هســته ای خود می شــد و 
برجام قرار بود برنامه هسته ای ایران را حفظ کند؛ بنابراین کشور 
ما برای حفظ باقی مانده برنامه هسته ای خود به ناچار به اقدامی 
خارج از چارچوب اقدامات دیپلماسی پرداخت تا حداقل با تذکر 
و تلنگری کشــورهای طرف مقابل را به میز مذاکره بکشاند و از 

طریق دیپلماسی به اقدامات خود بپردازد.
شاید اینکه این موضوع برای آمریکا بهانه باشد که تحریم های 
شــورای امنیت و مکانیسم ماشه را دنبال کند خیلی ها را نگران 
کرده باشد؛ اما باید توجه داشت عمده تحریم هایی که آمریکایی ها 
توانایی اعمال آن را داشــتند، بر ما وارد کردند که آخرین حد آن 
موضوع به صفر رساندن صادرات نفت خام ایران بود؛ البته بنا به 

شواهد این امر عمًا ممکن نیست. 
اما درباره اصل پرسش شما نکته اول این است که آمریکایی ها 
به طور صریح و رسمی از برجام خارج شده اند و دیگر جزء اعضای 
توافقنامه برجام نیســتند؛ یعنی عمًا خودشان را از به کارگیری 
مکانیســم های متعهد شده در برجام محروم کردند و نمی توانند 

از ابزارهــای حقوقی برجام برای برخورد با ایران اســتفاده کنند. 
همچنین نمی توانند علیــه ایران مبنی بر اینکه به تعهدات خود 
عمل نکرده و آنها را نقض کرده است شکایت کنند و تحریم ها را 
برگردانند. دومین نکته این اســت که آمریکایی ها وقتی از برجام 
خارج شــدند دیگر عضو کمیسیون آن هم نیستند؛ یعنی اگر هم 
طرف دیگری از ایران شکایت کند و موضوع به کمیسیون برجام 
برود، باز هم آمریکایی ها آنجا نیستند. آنها با خروج خودشان اعام 
کردند که ســازوکارهای بازگشت تحریم با تاش آنها عمًا اتفاق 
نخواهد افتاد؛ یعنی آنها خود را از اســتفاده سازوکارهای برجامی 

در بند 36 و 37 آن محروم کرده اند. 
نکته بعد این اســت که آمریکایی ها پس از خروج از برجام 
مانند سایر کشورهای خارج از توافق هستند؛ برای نمونه عربستان 
نمی توانست از بیروِن توافق برجام بیاید و مدعی نقض برجام توسط 
ایران شــود. در حال حاضر آمریکا هم مثل عربستان یا هر کشور 
خارج از برجام تلقی می شود؛ یعنی بر اساس اطاعات و بندهای 
موجود در برجام و همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت، این 

اختیار از آمریکایی ها گرفته شده است.

 خب آقای دکتر در این شرایط آمریکایی ها 
می توانند به توافق با یکی از کشورهای اروپایی 
در برجام عمل کنند. همان طور که پیش  از این 

هم هماهنگی های خود را نشان داده اند.
این هم نکته مهمی است که گفتید. به نظر می رسد قبل از این 
بحث باید چند نکته دیگر را مدنظر قرار داد. اول اینکه اروپایی ها 
نســبت به برجام حساس تر از آمریکایی ها هستند. اگرچه قدرت 
توانایی جبران تعهدات آمریکایی ها را نداشته اند و تاکنون تعهدات 
خود را به معنای واقعی انجام نداده اند؛ اما از آن طرف هم حاضر 
نیستند برجام را که یکی از محصوالت پیگیری های 12 ساله بوده 
و به چنین نتیجه ای رســیده کًا از بین ببرند. اروپایی ها بر این 
اســاس وارد سناریوی آمریکا نمی شوند. با وجود این اروپایی های 
برجام هم اگر بخواهند برای بازگشت تحریم ها در این مسیر وارد 
شوند، باید از مکانیسم های برجامی استفاده کنند؛ به این صورت 
که اول باید کمیســیون تشکیل  دهند اگر نتیجه نداد بعد از آن 
نشســت وزرا صورت بگیرد و اگر نشــد نشست اعضای سه گروه 
مشورتی تشکیل شود و اگر هم نشد پرونده باید به شورای امنیت 
ســازمان ملل وارد شود. این مکانیســم ها کوتاه نیست و بسیار 
زمان بر اســت و طی این مسیر هم به سادگی توسط اعضا ممکن 

نیست؛ چون در این مسیر جمهوری اسامی ایران هم مانند سایر 
اعضا یک عضو محســوب می شــود. قابلیت چانه زنی ما هم زیاد 
 اســت و تحمیل اراده اروپایی ها در این موضوع به راحتی میسر

نخواهد بود.

 اگر پرونده با مکانیسم ماشه به شورای امنیت 
رفت چه نتیجه ای دارد؟ 

خب در این میان کشور روسیه و چین حضور دارند که با توجه 
به موضع گیری ها و بیانیه هایی که صادر کردند نشان دادند که آنها 
هم از این وضعیت نگران هستند؛ از این رو به جمهوری اسامی 
ایران حق می دهند که بخشی از تعهدات را در برجام متوقف کرده 
است. در حال حاضر به نوعی می گویند که حق ایران بوده و غیر 
از ایــن موضوع این حرکت ایران را نقض برجام تلقی نکرده اند. با 
این تفسیر باز اروپایی ها اگر بخواهند عمل کنند با مشکل مواجه 
می شوند؛ اما نکته مهم تر این است که آنها می دانند اگر از مکانیسم 
ماشه استفاده کنند باید به شرایط پیچیده و معادالت منطقه ای 
ایــران و تقابل ایران با آمریکا در منطقــه توجه کنند که اوضاع 
پیچیده ای ایجاد می کند. ایران مقتدر امروز دیگر ایران چند سال 
پیش نیست و ابزار و بازوهای قدرتمند آن در منطقه حضور دارند. 

 آیا آمریکایی ها در شــرایطی که محروم از 
مکانیسم برجام هستند، می توانند از قطعنامه 
امنیت برای هدف خود استفاده  2231 شورای 

کنند؟ 
قطعنامه 2231 با اقدام خود آمریکایی ها که خروج برجام بود 
تضعیف شــده است. در عین حال آنها نمی توانند از این قطعنامه 
اســتفاده کنند؛ زیرا مکانیسم قید شده در این قطعنامه و فرایند 
و ســازکارهای موجود نیازمند همراهی و اجماع همه کشورهای 
عضو شورای امنیت سازمان ملل مثل روسیه و چین است؛ بنابراین 
آمریکایی ها به ســادگی قادر نیستند تحریم های شورای امنیت 
ســازمان ملل را برگردانند. اگر هــم تحریم ها را اعمال کنند، در 
خود برجام و قطعنامه پیش بینی شده، آن دست از توافقنامه ها و 
قراردادهایی که ایران بعد از انعقاد برجام انجام داده اســت شامل 
مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های قبل برجام نمی شود؛ بنابراین 
عمده قراردادهای مهم ما هم بعد از ســال 139۴ است که شامل 
این امر نخواهد شد؛ از این رو حتی با وجود بازگشت تحریم دیگر 

شرایط خیلی سختی برای ما وجود نخواهد داشت. 

دکتر سیامک باقری در گفت وگو با صبح صادق 

آمریکا  توان استفاده
 از مکانیسم ماشه را ندارد

اذعان به نا توانی!  از این شرایط عبور می کنیم
 شهاب زمانی/ ساده اندیشی است اگر فکر کنیم اعام 
خروج آمریکا از توافق نامه هسته ای بین ایران و گروه 1+5 موسوم 
به برجام که از ســوی دونالد ترامپ در 18 اردیبهشت 1397 با 
قلدری و رفتاری ریاکارانه در لنز دوربین ها و به تبع آن حافظه 
تاریخ ثبت شــد، بدون ســناریویی از پیش تعیین شــده بود و 
اهداف خاصی نداشــته است. ترامپ تاجرپیشه برای برهم زدن 
نتیجه میز مذاکره 23 ماهه برجام در دوره اوباما و ترتیب دادن 
میز جدید، خواب های رنگین کســب درآمد و دوشیدن ایران و 
کشورهای کوچک و ضعیف منطقه با حربه هراس افکنی از قدرت 
ایران را دیده بود و به همین دلیل رشــته عهد و وفای برجامی 
را برید و از آن خارج شد تا تاشی هر چند مذبوحانه و بی ثمر، 
ولی با دردســر را در دو مرحله علیه ایران و رســیدن به اهداف 
تعیین شده آغاز کند؛ یک ـ ورود به فاز فشار اقتصادی و تنگ تر 
کردن هر چه بیشتر حلقه تحریم ایران که این بار حتی با زیرپا 
گذاشتن ظواهر رعایت حقوق بشر، نیازمندی های اولیه دارویی و 
غذایی مردم ایران را نیز در درون این رینگ قرار داد. دوـ تعریف 
دستور کار جدید و جدی برای شبکه اختاپوسی رسانه های دنیای 
سرمایه داری و شبکه های اجتماعی صهیونیسم بین الملل برای 
پمپاژ دروغ و تخریب ایران، تهدید و ترور شــخصیت مسئوالن 
ایرانی و جنگ هراسی در دو سطح که مقصود از یکی ایجاد ترس 
در مردم ایران و دمیدن بر تنور گونه ای از عملیات روانی که آمریکا 
به همراه متحدان منطقه ای سودای نبرد با ایران دارند و دیگری 
برای مردم منطقه که اگر عمو ســام هوای شما را نداشته باشد، 
ایران دو هفته ای شما را قورت می دهد؟! تقاطع و برآیند این دو 
سیاســت، بازگرداندن ایران به میز مذاکره جدید و اعمال فشار 
و تهدید برای تغییر رفتار جمهوری اســامی ایران در آنچه آنها 
مداخله ایران در منطقه می نامند و کاهش برد بومی ترین مؤلفه 

قدرت کشور، یعنی توانمندی موشکی ایران بود.
طرح ترامپ کارگر افتاد ولــی نه برای ایران؛ بلکه وی در 
اولین ســفرش به منطقه فاکتور این اقدام را با توهین به دست 
ســلمان شاه ســعودی و سایر حکام وابســته مرتجع داد و در 
توئیتش خرسندی خود را از انجام یک پنجم وعده اش به مردم 
آمریکا در یک سفر اعام کرد، اما ایران به زمینه و انگیزه بازی 
در ســناریوی کثیف آنها پی برد و زیر بار تهدیدات و فشارهای 

تیم تندرو کاخ سفید نرفت. 
البته جمهوری اسامی ایران با رهیافتی هوشمندانه و صبری 
استراتژیک بازی برجام را بر هم نزد که در سناریوی آمریکایی ها 
برای آن نقشه ها طراحی کرده بودند تا اجماع بین المللی از هم 
گسیخته به دلیل خروج عهدشکنانه ترامپ از برجام را ترمیم و 
ایران را بار دیگر با سازمان های بین المللی درگیر کنند. ایران حفظ 
برجام را به مدت چهار ماه به این توافق جدید با اعضای باقیمانده 
در برجام به ویژه اروپایی ها مشروط کرد که اروپا با اتخاذ تدابیر و 
راه های جدیدی برای فروش نفت ایران و انجام امور بانکی و تداوم 
معامات آثار فشار تحریم های ثانویه و یکجانبه آمریکا علیه مردم 
ایران را از بین ببرد یا الاقل کاهش دهد. چهار ماه شــد هشت 
ماه و کوه اروپا موش زایید و امیدهای بزرگ ســامانه SPV به 
ثبت شرکت اینستکس در فرانسه تقلیل یافت بدون اینکه قدم 
جدی در این باره بردارد و اکنون در یک ســالگی خروج آمریکا 
از برجام، این شــرکت اروپایی نه تنها به موازات افزایش روزانه 
فشارهای تحریمی آمریکا به مردم ایران، اقدامات عملی خود را 
افزایش نداده؛ بلکه به قول وزیر خارجه کشورمان اروپایی ها تنها 
به کمتر از یک درصد تعهدات خود در قبال ایران عمل کرده اند.

یک سال جمهوری اسامی بر این عهد ایستاد تا نابودکننده 
ســاختمان برجام نباشد؛ در حالی که روز به روز فشارها بیشتر 
و بی عملی اروپا در خنثی ســازی اثر تحریم ها نیز سیر صعودی 
می گرفت تا اینکه صبر راهبردی مردم و مسئوالن ایران به آستانه 
خود رسید و در پاسخ به این همه بدعهدی آمریکایی ها و خنجر 
از پشــت اروپایی ها، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسامی 
ایران در 18 اردیبهشــت 1398 و در یک سالگی خروج آمریکا 
از برجام، از بسته جدید سیاست های ملی خود رونمایی کرد که 
در وهلــه اول توقف دو تعهد فروش، یعنی فروش مازاد بر 300 
کیلوگرم اورانیوم غنی شده و آب سنگین بیش از 130 تن بود. 
اگر وضعیت به همین صورت جلو برود یا بدتر شود، پس از شش 
ماه مرحله دوم این سیاست ها، یعنی بازگشت به روند غنی سازی 
بیش از 3/67 درصد اورانیوم و بازیابی و راه اندازی مجدد رآکتور 
اراک تا خروج کامل از برجام در بازه  زمانی بعدی در دستور کار 

ایران قرار خواهد گرفت.
مسلماً جمهوری اســامی ایران برای عبور از این شرایط 
به اتحاد و وحدت و انسجام ملی افزون تر از همیشه نیاز دارد و 
باید موضع واحد و یک صدا از جمهوری اسامی ایران به بیرون 
مخابره شــود و هر گونه تشــتت نظر و نقد به سیاستی که در 
شورای عالی امنیت ملی کشور به مثابه خط قرمز منافع ملی و 
مصالح نظام اسامی اعام شده است از سوی افراد و جریان های 
سیاسی صادر شود و در ایجاد فاصله بین مردم و مسئوالن تأثیر 
بگذارد، در راستای اهداف و سیاست های دشمنان خواهد بود و 
به شــدت محکوم و منفور ملت ایران است؛ چرا که اساساً اقدام 
شــورای عالی امنیت ملی، مطالبه و خواسته ملی مردم ایران از 
مســئوالن برای اقدامی مقتدرانه در برابر زورگویی های آمریکا 
بوده و بی تردید از پشتیبانی ملی نیز برخوردار است. فعال کردن 
فاز مذاکره مجدد با اروپا و کشــورهای باقیمانده در برجام برای 
ایجاد گشــایش و عمل جدی به مفاد آن، الزام و ضرورت بعدی 
است که باید در دستور کار دولت و دستگاه دیپلماسی آن قرار 
گیرد. حفظ آمادگی و بســیج تمام توان و قوت نیروهای مسلح 
برای ایجاد بازدارندگی و تعریف هزینه برای برخورد غیرعقایی 
احتمالی دشمنان، به ویژه آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آن، در 
این شرایط باید در اولویت نیروهای مسلح قرار گیرد. بهره گیری 
از مزیت و توان ائتاف دوســتان در منطقه و در نشســت های 
مجامع و سازمان های بین المللی که به زودی آغاز خواهند شد، 
می تواند ضمن دفاع از مشــروعیت اقدام ایران پس از چند سال 
سیاســت صبر و انتظار، در تنویر افــکار عمومی جهان و مردم 
منطقه و کشــورمان مؤثر واقع شود و زمینه های عملیات روانی 
دشمن مبتنی بر ترسیم چهره ای آنارشیک از جمهوری اسامی 
ایران را خنثی کرده و پیگیری حقوق بین المللی مردم عزیز ایران 
را وارد مرحلــه ای تازه کند. ایران اگرچه به دقت آرایش جنگی 
دشمن در حوزه های نرم، فضای مجازی و اقتصاد را رصد کرده 
و سیاست های خود را متناسب با آن آرایش می کند؛ اما هیچ گاه 
شروع کننده درگیری نخواهد بود. ضمن اینکه در دفاع از حقوق و 
منافع مردم و امنیت ملی نیز ولو با هر هزینه تردید نخواهد کرد.

23 تیر
1394 

حصول توافق جامع هسته ای 
میان ایران و گروه 5+1

پس از ماه ها مذاکرات فشرده و حصول توافق اولیه ژنو در آذر ماه 1392 سر انجام ایران و 
کشورهای 1+5 به توافق نهایی رسیدند.

2۸ آذر 
1394

امضای مصوبه مجلس سنای 
آمریکا موسوم به ویزا از 

سوی باراک اوباما

بر اساس این طرح شهروندان 3۸ کشوری که برای ورود به آمریکا از معافیت ویزای 
آمریکا برخوردارند، اگر از ماه مارس سال 2011 به بعد به چهار کشور ایران، عراق، سوریه 

و سودان سفر کرده باشند، ملزم به دریافت روادید برای ورود به این کشور هستند. 
کارشناسان این طرح را یکی از موانعی می دانستند که کاخ سفید با هدف ایران هراسی و 

برای  جلوگیری از حضور سرمایه گذاران و تجار در ایران طراحی کرده بود.

22 دی
1394 

خروج قلب رآکتور آب 
سنگین اراک

بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی ایران رسمًا این اقدام ایران را 
اعالم کرد.

27 دی
1394 

تحریم 11 شخصیت حقیقی 
و حقوقی ایرانی

آمریکا با هدف برنامه دفاع موشکی ایران و نفوذ منطقه ای تهران نیروی قدس سپاه و 
چندین شخصیت حقیقی و حقوقی را تحریم کرد.

1 فروردین 
1395

تحریم های ایران به واسطه 
توانمندی دفاعی

ایاالت متحده و متحدان این کشور در نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل آزمایش 
موشک های بالستیکی از سوی ایران را مخالف و غیر منطبق با قطعنامه 2231 شورای 

امنیت دانسته و خواستار تحریم و مجازات ایران شدند.

14 فروردین 
1395

محرومیت ایران از مبادله 
مالی با دالر

مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد، دولت متبوعش فعاًل قصد ندارد به ایران 
و شرکت ها و بانک های خارجی طرف معامله با این کشور مجوز استفاده از دالر را صادر کند. 

1 اردیبهشت 
1395

توقیف دو میلیارد دالری 
اموال ایران از سوی آمریکا

دیوان عالی آمریکا با صدور رأی به دادگاه های آمریکا این اجازه را داد که در رسیدگی 
به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی از دارایی های بلوکه شده ایران برای پرداخت 
غرامت استفاده کنند. در دادگاه بدوی آمریکا حکمی صادر شده بود که بستگان 241 
تفنگدار آمریکایی که در سال 19۸3 در بیروت کشته شده بودند، می توانند تا سقف 2 

میلیارد دالر از دارایی بلوکه شده ایران را برای غرامت دریافت کنند.

14 آبان 
1395

تمدید وضعیت اضطراری 
علیه ایران از سوی اوباما

رئیس جمهور وقت آمریکا وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را یک سال دیگر تمدید 
کرد. اوباما در زمان امضای استمرار وضعیت اضطراری علیه ایران با زبان تهدید اعالم 

کرد: »برخی از اقدامات سیاست های دولت جمهوری اسالمی ایران هنوز تهدیدی 
فوق العاده و غیر معمول برای امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا است.«

12 آذر
1395 

تمدید قانون تحریم های 
ایران )ایسا(

این قانون که برای نخستین بار و تحت عنوان »قانون تحریم های ایران و لیبی« 
در سال 199٦ در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب شد و قرار بود در 

انتهای ماه دسامبر 201٦ منقضی شود، برای ده سال دیگر تمدید شد. مجلس 
نمایندگان آمریکا این طرح را با 419 رأی موافق و یک رأی مخالف و مجلس سنا 

نیز با 99 رأی مثبت و یک رأی ممتنع تصویب کردند. مصوبه ای که در نهایت 
با اجتناب باراک اوباما از وتوی آن عماًل تا 10 سال دیگر تمدید شد. این قانون 
بخش انرژی ایران را به طور نظام مند هدف قرار داده و به ویژه سرمایه گذاری 

شرکت های خارجی به میزان بیش از 20 میلیون دالر را در آن منع می کند.

23 آذر 
1395

دستور پیگیری
 نقض آشکار برجام

رئیس جمهور کشورمان به محمدجواد ظریف دستور داد موارد نقض برجام از سوی 
آمریکایی ها و راه های مقابله با آن را از طریق مجاری حقوقی پیگیری کند. »حسن روحانی« 
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را نیز موظف کرده اقدامات الزم را برای 
طراحی پیشران هسته ای ـ که در حوزه حمل و نقل دریایی به کار می رود ـ و تولید سوخت 

آن ـ که می تواند به غنی سازی اورانیوم تا سطح 50 درصد منجر شود آغاز کند.

1 بهمن
1395 

آغاز دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ

نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از برجام به بدترین توافق 
تاریخ این کشور یاد کرده بود و وعده پاره کردن توافق جامع هسته ای را داده بود، با 

ادای سوگند وارد کاخ سفید شد.

21 مهر 
 139٦

اعالم عدم تأیید پایبندی 
ایران به توافق هسته ای

دونالد ترامپ رسمًا اعالم کرد پایبندی ایران به برجام را تأیید نمی کند و همزمان با این 
اعالم وزارت دارایی آمریکا سپاه پاسداران را تحریم کرد. بر اساس  برجام رئیس جمهور 

آمریکا هر سه ماه یک بار باید پایبندی ایران را به توافق هسته ای تأیید می کرد.

1۸ اردیبهشت 
1397

خروج رسمی آمریکا 
از برجام

رئیس جمهور آمریکا فرمان خروج رسمی کشورش از توافق هسته ای میان ایران و 
شش قدرت جهانی را امضا کرد. بر اساس آن تحریم های هسته ای ایران که بر اساس 

برجام البته تنها بر روی کاغذ و در حد حرف تعلیق شده بود، طی یک دوره زمانی احیا 
می شوند. ترامپ پس از امضای این فرمان در سخنانی بار دیگر در اظهاراتی گستاخانه 

و دروغین کشورمان را »پیش قراول ناامنی در جهان« نامید.

1۸ اردیبهشت 
حمایت اروپا از برجام1397

پس از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، اتحادیه اروپا در بیانیه ای تأکید کرد: »برجام 
یک توافق چندجانبه است و نمی توان آن را به طور یک طرفه ترک یا ملغی کرد.« در بیانیه 

اتحادیه اروپا آمده بود: »ما از تصمیم امروز آمریکا برای ترک برجام متأسفیم و چنانچه 
ایاالت متحده نظرش را در این باره تغییر دهد، از آن استقبال خواهیم کرد.«

19 اردیبهشت 
1397

تاکید رهبر معظم انقالب
بر اخذ تضمین عملی 

از اروپا

رهبر معظم انقالب پس از خروج آمریکا و تالش دولت و دستگاه دیپلماسی برای 
حفظ برجام با اروپا گفتند: »از روز اول بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید. گفتم اگر 

می خواهید قرارداد ببندید، تضمین الزم را بگیرید و بعد ببندید، دو سال و نیم است که 
ما در حال انجام این قرارداد هستیم و حاال این مردک می گوید من قبول ندارم. امروز 

هم گفته می شود با سه کشور اروپایی ادامه می دهیم. می گویم، من به این سه کشور هم 
اعتماد ندارم؛ به اینها هم اعتماد نکنید. اگر می خواهید قرارداد بگذارید، تضمین عملی 

بگیریم. اگر نتوانستید تضمین قطعی بگیرید، دیگر نمی شود برجام را ادامه داد.«

15 خرداد 
1397

دستور هسته ای
رهبر معظم انقالب

رهبر معظم انقالب اسالمی به سازمان انرژی اتمی ایران دستور دادند آمادگی الزم برای 
رسیدن به 190 هزار سو )واحد کار یک سانتریفوژ است که توانمندی آن را در جداسازی و 
میزان غنی سازی اورانیوم نشان می دهد( را در چارچوب توافق هسته ای ایران فراهم کنند.

14 خرداد 
1397

تأیید پایبندی ایران به 
توافق هسته ای با وجود 

ادعاهای ترامپ

یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد بازرسان این نهاد از همه 
مراکز و تأسیسات هسته ای ایران که به بازرسی نیاز داشته، بازدید کرده اند. پیش از 

خروج آمریکا از برجام نیز آژانس بین المللی هسته ای در یازده گزارش پایبندی ایران 
به توافق هسته ای را تأیید کرده بود.

2٦ مرداد 
1397

تشکیل گروه اقدام علیه 
ایران در وزارت خارجه 

آمریکا

تنها یک روز مانده به سالروز کودتای آمریکایی 2۸ مرداد 1332 پمپئو از بخشی در 
وزارت خارجه آمریکا خبر داد که به ریاست برایان هوک به منظور  یافتن راه های 

افزایش فشار بر تهران تشکیل شد.

11 آبان
1397 

تحریم 700 نهاد و فرد 
حقیقی و حقوقی و تعیین 

شروط دوازده گانه برای رفع 
تحریم ها

وزیر خزانه داری آمریکا در این روز اعالم کرد در چارچوب خروج از برجام و بازگشت تحریم ها، 
بیش از 700 فرد حقیقی و حقوقی، از جمله 300 مورد جدید در فهرست تحریم های آمریکا قرار 

می گیرند. استیو منوچین همچنین اعالم کرد، مجوزهای دو شرکت بوئینگ و ایرباس برای فروش 
هواپیمای مسافربری لغو خواهد شد، سوئیفت نیز باید رابطه مالی خود را با همه اسامی و نهادهای 

تحت تحریم قطع کند، در همین روز مایک پمپئو در اظهاراتی، هدف این تحریم ها را به طور اساسی 
تغییر رفتار جمهوری اسالمی ایران دانست. وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد: »اگر ایران می خواهد 
این تحریم ها برداشته شود،  باید شروط دوازده  گانه را اجرا کند  که این شروط شامل توقف کامل 

برنامه هسته ای، کنار گذاشتن برنامه دفاع موشکی،  پایان حضور منطقه ای و... می شد.«

3 مهر
1397 

وعده ایجادSPV  برای 
حفظ منافع ایران از برجام

وزیران خارجه آلمان، انگلیس، چین، روسیه و فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا که برای شرکت در اجالس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده اند، 
پس از نشستی در نیویورک تصمیم خود به ایجاد تسهیالتی برای حفظ منافع ایران از برجام 
را اعالم کردند. در بیانیه مشترک پایانی این جلسه آمده است: »با توجه به فوریت و ضرورت 

دستیابی به نتایجی ملموس، شرکت کنندگان در این جلسه از پیشنهادهای عملی برای ادامه و 
توسعه مجاری پرداخت مالی به ایران به ویژه ایجاد یک وسیله هدف ویژه )SPV( برای ایجاد 

تسهیالتی جهت پرداخت های مرتبط با ایران از جمله برای صادرات نفت استقبال کردند.« 

11 بهمن 
1397

ثبت اینستکس و تعیین 
شروط جدید

در حالی که اروپایی ها پس از خروج آمریکا، وعده ایجاد یک سازوکار جامع و معتبر برای 
حفاظت از منافع ایران را داده بودند؛ اما سرانجام از سازوکاری به نام   اینستکس رونمایی 
کردند که به مبادله غذا و دارو محدود است، البته اروپایی ها حتی آغاز به کار و عملیاتی 

شدن این کانال را منوط به اقدامات بیشتر ایران، از جمله پذیرشFATF  کردند! 

25 بهمن 
نشست ضد ایرانی ورشو1397

وزارت خارجه آمریکا با سر و صدای فراوان به همراه رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی 
به دنبال برگزاری نشستی با شعار »ایران، یک تهدید جهانی« بود که با عدم استقبال  جامعه 
بین الملل ابتدا نامش به کنفرانس صلح تغییر کرد و در نهایت در بیانه پایانی آن نیز از ایران 

هیچ نامی برده نشد. البته وزیر خارجه آمریکا در پایان این نشست اعالم کرد: »این یک 
نشست تاریخی بود که در آن رهبران اسرائیلی و کشورهای عرب در یک اتاق نشستند و با 

هم بر سر خطر مشترک ایران و تجاوزگری جمهوری اسالمی گفت وگو کردند.«

19 فروردین 
139۸

تروریستی خواندن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد، این کشور سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده است. شورای امنیت 

ملی کشورمان نیز در اقدامی متقابل، نیروهای نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا و 
شمال آفریقا )سنتکام( را تروریست خواند.

2 اردیبهشت 
139۸

طرح شعار به صفر رساندن 
فروش نفت ایران

ایاالت متحده آمریکا از صدور معافیت های نفتی برای مشتریان نفت خام و میعانات 
گازی ایران خودداری کرد.

1۸ اردیبهشت 
139۸

تعلیق فروش اورانیوم غنی شده 
و آب سنگین و آغاز فرصت 

٦0 روزه به طرف های حاضر در 
برجام برای تأمین منافع ایران

جمهوری اسالمی ایران با فراخوان نمایندگان پنج کشور حاضر در برجام با اعالم آغاز 
تعلیق مرحله به مرحله برخی از تعهدات برجامی خود در صورت تأمین نشدن ایران 

خبر داد و به طرف های مقابل هشدار داد در صورت بردن پرونده ایران به شورای 
امنیت اقدام فوری و قاطعی صورت خواهد داد.

1۸ اردیبهشت 
139۸

وضع تحریم های جدید ضد 
ایرانی

دونالد ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی صنایع فوالد، آهن، مس و آلومینیوم ایران را 
تحریم کرد.

  سیدفخرالدین موســوی/ »جنگ« واژه پرتکرار این روزهای ماست؛ اما آیا واقعاً جنگ 
محتمل است؟ آیا خروج آمریکا از برجام، حرکت ناو آمریکایی به سمت خلیج فارس، تشدید تحریم ها 
از ســوی ترامپ با ادعای به صفر رســاندن فروش نفت ایران، تعلیق دو تعهد برجامی از سوی ایران، 
گفته های جان بولتون در آمریکا یا اظهارات ظریف در مســکو، به واقع پیش درآمد یک جنگ بزرگ 
میان ایران و ایاالت متحده است؟! پاسخ واضح است؛ قطعاً خیر، هیچ جنگی در پیش نیست! نه اینکه 
آمریکایی ها به حمله نظامی علیه ایران عاقه نداشــته باشــند، بلکه سران کاخ سفید از دوران بوش 
پسر تا همین امروز یکی از بزرگ ترین آرزوهای شان حمله نظامی به ایران و اشغال مجدد ایران است؛ 
اما آنچه این آرزو را بر باد داده اســت، قدرت بازدارندگی نظام اســامی، قدرت و وحدت ملی ما بوده 
است. با وجود این، پس چرا تا این حد درباره جنگ سخن گفته می شود؟ برای حل این معادله باید 
ببینیم چه کسانی از احتمال جنگ سخن می گویند و تاش می کنند به افکار عمومی القا کنند که 

در آستانه جنگ قرار داریم.
غربگرایان: جماعت و گروهی که در ماه ها و روزهای اخیر بر مسئله جنگ تأکید کرده و تاش 
کرده اند آن را بسیار محتمل جلوه دهند، غربگرایان ایرانی هستند! چنانکه حسین موسویان در روزنامه 
»ایران« می نویسد: »برای نتانیاهو و متحدان عربش همچون محمدبن سلمان ولی عهد عربستان، عملی 
شدن تغییر رژیم در ایران اولویت حیاتی است. نتانیاهو و محمدبن سلمان به هیچ وجه نمی خواهند 
اســرائیل و عربســتان را درگیر جنگ با ایران کنند؛ اما هر دو مایل هستند آمریکا را به دام جنگ با 
ایران بکشــانند.«   این جریان اگرچه خود به خوبی بر این امر واقف اســت که توان بازدارندگی نظام 
اســامی کامًا طرف آمریکایی را در نقطه ضعف قرار داده و گزینه نظامی را در تقابل با ایران برای 
همیشه مختومه کرده است، اما تاش می کنند با القای چنین موضوعاتی و ایجاد رعب و وحشت در 
جامعه، نظام اسامی را مجاب به عدول از مواضع عزتمندانه و آرمان های انقابی خود کرده و درهای 
ایران را به روی غرب باز کنند یا حداقل بتوانند با طرح شعار دور کردن سایه جنگ در سیاست داخلی 

نقش و سهم بیشتری را به دست آورند!
گمشدگان سیاسی: یکی دیگر از گروه هایی که به تازگی به جمع دامن زنندگان به توهم وقوع 
جنگ پیوســته اند، همان گروه سیاســی اســت که برای جلوگیری از حذف کامل خود، از هر عملی 
برای دیده شدن و ماندن در سپهر سیاسی کشور دریغ نمی کند! که مهم ترین موضع آنها نیز از زبان 
»محمد سرافراز« رئیس مستعفی سازمان صداوسیما، که پس از مدت ها سکوت خبری در مصاحبه با 
»عبدالرضا داوری« سخنان جنجالی را مطرح کرده است، بیان شد. آنها می گویند ترامپ پس از ماه 
مبــارک رمضان به ایران حمله خواهد کرد؛ جماتی که می توان در ادامه تاش این گروه برای دیده 
شــدن دانست. در واقع، می توان گفت کمتر واژه ای مانند واژه »جنگ« در ادبیات سیاسی ما مسخر 

شده و ماهیت اصلی اش را تا این حد از دست داده است!
دلسوزان بی اطالع: همیشه کسانی که از جنگ حرف می زنند، نیات سیاسی و جناحی ندارند! 
گاه این سخنان و گفته ها از سر دلسوزی و نگرانی و ناشی از نداشتن اطاع دقیق از وضعیت منطقه، 
ناآگاهی از میزان قدرت نظامی و بازدارندگی جمهوری اسامی ایران و گزینه های متعدد و گسترده برای 
پاسخگویی به هر تحرک نابخردانه دشمن و باور نداشتن به افول آمریکا است! چنانکه به تازگی حسین 
عایی در روزنامه »شرق« طی مطلبی »اراده جدی ترامپ برای نشان  دادن  قدرت و به  دست گیری 
رهبری و مدیریت منطقه خاورمیانه و بهره گیری از جنگ« را یکی از مواردی برشمرده که آغاز جنگ 
علیه ایران از ســوی وی را محتمل کرده اســت؛ در حالی که آمریکا براساس واقعیت های سیاسی و 
اقتصادی اش توان هیچ قدرت نمایی عملی را ندارد و تنها با جنگ روانی و رســانه ای حیات هژمونی 
رو به فروپاشی خود را موقتاً تمدید کرده است و همان طور که رهبر معظم انقاب در مرداد ماه سال 
گذشته عنوان کردند، طرح مسئله جنگ و عملیات روانی تنها ابزار آمریکا برای ترساندن ترسوهاست.

واژه مسخر
  اصغر فالح/ اجرای یک طرفه برجام از سوی جمهوری اسامی ایران، غربی ها به ویژه سیاستمداران 
فعلی کاخ ســفید را به این نتیجه رســانده بود که اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند، ایران باز هم جرئت 
پاسخ گویی به بدعهدی آمریکا و اروپا را نخواهد داشت؛ بنابراین خروج آمریکا از برجام، معطل نگه داشتن 
ایران از سوی اروپا و... می رفت تا نشانه ناتوانی جمهوری اسامی ایران در پاسخ به طرف های غربی قلمداد 
شود؛ تا اینکه 18 اردیبهشت هم زمان با سالگرد خروج ترامپ از برجام، جمهوری اسامی ایران پاسخی از 
جنس خود برجام به بدعهدی غربی ها داد. در بخشــی از بیانیه شــورای امنیت ملی کشورمان چنین آمده 
اســت که »حال نوبت کشــورهای باقی مانده در برجام اســت که حسن نیت خود را ثابت کرده و قدم های 
جدی و عملی برای حفظ برجام بردارند. پنجره ای که اکنون در برابر دیپلماسی قرار دارد، مدت زیادی باز 
نخواهد بود و مسئولیت شکست برجام و هرگونه تبعات احتمالی آن به طور کامل بر عهده آمریکا و اعضای 
باقی مانده در برجام قرار خواهد داشــت.« اگرچه اقدام شــورای امنیت ملی دیرهنگام بود، در مرحله اول 
پاسخ گویی، اقدامی ضروری به شمار می آمد. از سوی دیگر، واکنش ها به اقدام ایران در کاهش تعهدات خود 

در قبال برجام واکنش هایی نیز در بر داشت که به برخی از آنها اشاره می شود:
1 ـ اتحادیه اروپا: واکنش اتحادیه اروپا و ســه کشــور تروئیکای آن، واکنشی عصبی و توأم با نگرانی 
شدید بود که نشان می دهد اروپا هیچ وقت تصور اقدام تاحدودی قاطع ایران را ولو در زمان دولت روحانی 
ندارد. کشــورهای اروپایی متأسفانه در طول مدت اجرای برجام هیچ وقت به تعهدات خود عمل نکرده اند. 
گره زدن اقتصاد به بیانیه های توخالی در طول 2 سال اخیر، علی رغم تذکرات رهبری اشتباهی نابخشودنی 
بود.  واکنش اتحادیه اروپا در رد ضرب العجل 60 روزه نیز  نشــان می دهد که آنها همچنان تاش خواهند 

کرد تا ایران را وارد مذاکرات در موضوعات دیگر کنند. 
2ـ ایاالت متحده آمریکا:  مخاطب اصلی در واکنش جمهوری اسامی، تروئیکای اروپایی بود، اما 
تغییر سیاســت تدافعی ایران به سیاست تهاجمی سبب واکنش مقامات آمریکایی نیز شد. پمپئو بافاصله 
پس از نامه رئیس جمهور کشورمان اعام کرد که این مسئله باینری )صفر و یکی( است. شما یا متعهد ]به 
توافق[ هستید یا نیستید. ببینید ما از توافق خارج شدیم. ایرانی ها باید درباره اینکه می خواهند چگونه ادامه 
دهند، انتخاب خودشان را داشته باشند. وی شب قبل از اقدام ایران نیز بدون اعام قبلی به عراق سفر  کرد. 
بنابراین آمریکایی ها به شدت از تصمیم ایران نگران و سراسیمه هستند. در این میان تمام برنامه ریزی جان 

بولتون در راه اندازی عملیات روانی سنگین نیز در همان مراحل اولیه با شکست روبه رو شد.
3ـ رژیم صهیونیستی: بنیامین نتانیاهو در واکنش به اقدام تهران گفت که اسرائیل به ایران اجازه 
نخواهد داد به ساح اتمی دست پیدا کند. از آنجا که طبق ادعای نتانیاهو، تصمیمات دولت آمریکا در تحریم 
بیشتر ایران طبق اطاعات داده  شده اسرائیل صورت گرفته است و آنها هیچ وقت سیاست تهاجمی برجامی 
ایران را پیش بینی نکرده اند. لذا این رژیم بزرگترین و بازنده تصمیم کشورمان در منطقه خواهد بود و همین 

امر جایگاه رژیم صهیونیستی در جامعه تصمیم گیرنده غرب را تنزل خواهد داد. 
4ـ کشورهای چین و روسیه: روس ها در اولین واکنش خود به شدت آمریکایی ها را سرزنش کردند 
و همچنان خواستار حفظ برجام از طریق رفع تحریم های وضع شده علیه کشورمان شدند. سخنگوی وزارت 
خارجه چین نیز در واکنش به اقدام ایران در کاهش اجرای برجام اعام کرد که برجام باید به صورت کامل 

اجرا شود و همه طرف  ها باید از اجرای آن اطمینان حاصل کنند. 
5ـ ســایر بازیگران: سازمان ملل و کشورهای لتونی، استرالیا، اسپانیا و... نیز بر ادامه اجرای برجام 
تأکید کرده اند. از واکنش های کشورهای مختلف به برجام چنین ارزیابی می شود که رفتار انفعالی در برابر 
بدعهدی های طرف های مقابل سبب شده است که جامعه بین المللی، برجام را ناشی از تعهدات یک طرفه ایران 
تصور کند؛ بنابراین انتظار این است که با گام های عملی دیگر به گستاخی کشورهای غربی جوابی قاطع داده 
شود. همچنین امید را در جامعه زنده نگه داشته و نگرانی های به وجود آمده در داخل کشور مرتفع شود. 
افزون بر این هزینه دشمنی و کارشکنی برای دشمن به شدت افزایش یابد تا دیگر شاهد گستاخی آنها نباشیم.

واکنش ها به رفتار برجامی ایران

ssweekly. i r

 به ظاهر اولویت اول دشــمنان انقالب به ویژه 
آمریکا در شرایط کنونی فشار اقتصادی به مردم 
ایران است. آمریکا برای کسب موفقیت در عرصه 
جنگ اقتصــادی تا چه انــدازه از جنگ روانی 

استفاده می کند؟
تنش هــا یا بحران هایی که در حوزه معیشــت مردم این روزها 
وجود دارد، حدود 50 درصد آن ناشــی از عملیات روانی گســترده، 
حرفه ای و پیشــرفته دشــمن، 30 درصد مربوط به سوء مدیریت و 
تصمیم گیری های نادرســت و 20 درصد ناشی از تحریم های ایاالت 
متحده یا غرب بر ضد جمهوری اسامی است. جمهوری اسامی ایران 
یک حوزه سرزمینی گسترده، با 15 کشور همسایه است که برخی از 
آنها با نظام سلطه درگیر هستند و از تحریم های ایاالت متحده آمریکا 
و اروپا تبعیت نمی کنند. بنابراین تحریم ها به تنهایی نمی تواند تأثیر 
تعیین کننده ای در حوزه معیشتی مردم داشته باشد. اما تلفیق آن با 
عملیات روانی که از تاکتیک ها و شگردهای متفاوتی بهره می گیرد، 
دشــمنان را به ثمردهی تحریم ها و فشارها امیدوار کرده است. نظام 
سلطه 28۴ شــبکه فارسی زبان راه اندازی کرد که در حوزه سیاسی، 
عقیدتی، خرید و فروش، اخاقی، فیلم و سریال و سرگرمی عملیات 

روانی سنگین بر ضد جمهوری اسامی انجام می دهند.

 در بین حوزه های مواجهــه آمریکا با انقالب 
و نظام اســالمی ایران از بدو پیــروزی تاکنون 
بیشترین و پایدارترین سرمایه گذاری آمریکا در 

چه حوزه هایی بوده است؟ 
آمریکایی ها در بخش های مختلفی با انقاب اســامی و مردم 
ایران درگیر شده اند که در ابتدا و انتهای همه آنها به عملیات روانی 
و جنگ رسانه ای روی آورده اند. این حوزه هیچ گاه از دستور کار آنها 
برداشته نشده است. برای نمونه، نخستین حوزه ای که آمریکا در قبال 
انقاب اسامی دنبال  کرد، موضوع تهدید معتبر نظامی بود. این کشور 
با بهره گیری از قدرت ســخت در فکر تبعیت اجباری مردم و دولت 
ایران از آمریکا بود. این هدف در زمان دموکرات ها و جمهوری خواهان 
پیگیری شــد که نمونه برجسته ترین آن کودتا در پایگاه شهید نوژه 
همدان و سرنگونی هواپیمای مسافربری جمهوری اسامی بود. کمک 
به ناآرامی و شورش های خیابانی در مراکز گوناگون کشور در برهه های 
مختلف از جمله اقدامات آمریکا در این حوزه به شــمار می آید که با 
افزایش توان دفاعی جمهوری اســامی، آمریکا موضوع بهره گیری از 
قدرت سخت و استفاده از قوه قهریه را کنار گذاشت و فقط بر بلوف 

سیاسی در دوره های مختلف تمرکز کرد؛ در همین راستا وزیر دفاع 
ایاالت متحده آمریکا، جیمز متیس به صراحت اعام کرد هیچ زمانی 
آمریکا برنامه ای برای عملیات نظامی علیه جمهوری اسامی نداشته 

و آنچه بیان  شده، صرفاً بلوف تبلیغاتی بوده است.
 

 در بحث تحریم ها هم از این الگو بهره می گیرند. 
آمریکایی ها به شــدت از طریق روانی دور زدن 
تحریم ها در دور جدید را ناممکن جلوه می دهند...

بله به این موضوع در قالب راهبرد دوم اشاره می کنم که به موضوع 
تحریم های اقتصادی بر می گردد. آمریکایی ها معتقدند تحریم یکی 
از الگوهای اصلی سیاست خارجی به منظور درهم شکستن مقاومت 
کشورها است؛ آنها قبل از انقاب اسامی هم در برابر کره شمالی، کوبا 
و روسیه و بسیاری دیگر از کشورها از این شیوه استفاده کرده اند. این 
در حالی است که تحریم اقتصادی نمی تواند برای جمهوری اسامی 
ایران به علت تنوع اقتصادی و جمعیت80 میلیون نفری کارایی الزم 
را داشته باشد. افزون بر این، جمهوری اسامی در چهل سال گذشته 
از تجربه کافی به منظور دور زدن تحریم ها برخوردار اســت؛ بنابراین 
گذر از این چالش چندان دشــوار نیســت. اما آنها باز با ابزار رسانه و 
جنگ روانی عبور ایران از شــرایط تحریم اقتصادی را ناممکن نشان 
می دهند. این در حالی اســت تحریم همزاد انقاب اســامی بوده و 
ایران تجارب ارزنده ای برای عبور از این شرایط دارد. ضمن اینکه ایران 
بدهی خارجی گسترده ای ندارد و کشورهایی که در موضوع اقتصادی 
با آمریکا چالش دارند، از آمادگی الزم به منظور رابطه تجاری با ایران 
برخوردار هستند؛ در نتیجه تحریم اقتصادی اگرچه مشکل ساز است؛ 

اما نمی تواند تأثیر تعیین کننده ای بر معادالت داشته باشد. 

 در مقطع فعلی، آمریکایی ها از چه موضوعاتی 
و با چه اهدافی در راســتای جنگ روانی علیه 

جمهوری اسالمی استفاده می کنند؟ 
از راهبردهای مهم آنها، بهره گیری از عملیات روانی برای پیشبرد 
اهداف است. آنها به دلیل برخورداری از توان رسانه ای گسترده افکار 
عمومی را با دیدگاه های خودشان یکی کرده و از شگردهای گوناگون 
عملیات روانی، از جمله توســل به دروغ، شــایعه و موضوعات متنوع 
استفاده می کنند تا مانع از انسجام و وحدت ملی کشور شوند و گاهی 
اوقات به ناآرامی ها و آشوب ها دامن بزنند. ایاالت متحده راه های عملیات 
روانی متنوعی علیه  ایران به کار بسته است. 267 شبکه فارسی زبان  
به صورت 2۴ ســاعته تاش می کنند از طریق خبرهای نادرســت یا 

تحریف شده ناامیدی و ایجاد اغتشاش را در داخل کشور دنبال کنند. 
در همین راستا اگر بخواهم مهم ترین موضوعاتی که آمریکایی ها برای 
جنگ روانی از آنها در شرایط کنونی علیه ایران استفاده می کنند، نام 
ببــرم مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شــد. اما تیتروار به اهم آنها به 
صورت زیر اشاره می کنم: 1ـ ناامید کردن مردم؛ 2ـ ایجاد شکاف بین 
مردم و مســئوالن؛ 3ـ تبلیغ این موضوع که نظام دینی توانایی اداره 
امــور را ندارد؛ ۴ـ دروغ پراکنی در خصوص وجود حاکمیت دوگانه در 
کشور؛ 5ـ بیان این دروغ که نظام اقتصادی کشور نمی تواند نیازهای 
جامعه را برآورده کند؛ 6ـ القای وجود فســاد به صورت سیستماتیک 
در همه کشور؛ 7ـ بیان حمایت از مردم در صورت اغتشاش؛ 8ـ ادعای 
شکل گیری یک ائتاف گسترده و ضد ایران در جهان؛ 9ـ بیان با مشکل 

مواجه بودن سیاست های برون مرزی جمهوری اسامی.
 جمهوری اســامی ایران نسبت به سال های گذشته در حوزه 
نفوذ منطقه ای وضعیت بســیار خوبی دارد. برای نمونه، امروز رژیم 
صهیونیستی نمی تواند با برخی از گروه های مقاومت وارد یک جنگ 
تمام عیار بشود؛ در حالی که در سال 1967 این رژیم در جنگ شش 
روزه سه ارتش قدرتمند عربی »مصر، سوریه و اردن« را شکست داد. 
جنگ های 33 روزه بر ضد حزب اهلل، 22 روزه بر ضد حماس، 8 روزه 
بر ضد مقاومت فلسطین و این روزها درخواست آتش بس پس از دو 
روز از شروع حمله به باریکه غزه نشان از استیصال و ضعف این رژیم 
و تعیین کنندگــی بازوان منطقه ای جبهه مقاومت اســامی بر ضد 
صهیونیستی ـ امپریالیستی است. هیچ زمانی در تاریخ نبوده است که 
رژیم صهیونیستی بر ضد یک کشوری حمله نظامی کند و آن کشور 
متقاباً پاسخ دهد. اما در طی این دو روز بیش از ششصد فروند موشک 
از طریق مقاومت اسامی به سرزمین های اشغالی شلیک شده و این 

نشان از بازدارندگی است. 
آنها با جنگ روانی این چنین تبلیغ می کنند که سیاســت های 
مقاومت در منطقه با شکســت روبه رو شــده. اما سیدحسن نصراهلل 
می گوید، دوران شکست ها تمام و دوران پیروزی ها شروع شده است. 
رهبر معظم انقاب اسامی هم می فرمایند: »دوران بزن در رویی تمام 
شــده است.«؛ یعنی اگر یکی از این قدرت ها کوچک ترین تعرضی به 
محور مقاومت از جمله جمهوری اسامی انجام دهد، بی درنگ پاسخ 
بســیار ســختی را دریافت خواهد کرد. بنابراین عملیات روانی علیه 
جمهوری اســامی مانند کف های روی آب است که با فرو نشستن 
گرد و غبار واقعیات روشــن می شود. البته وحدت و انسجام داخلی و 
برنامه ریزی مســئوالن برای حل مشکات می تواند به اقتصاد کشور 

کمک زیادی کند.

دکتر حسن عابدینی در گفت وگو با صبح صادق  

عملیات روانی آمریکا
 محمد صرفی/  آیا جنگ می شود؟ ریشه این سوال به  کف  روی آب است

هفته پیش و اظهار نظر جان بولتون، مشــاور امنیت ملی کاخ 
سفید بازمی گردد که گفت آمریکا ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن 
را بــه خلیج فارس اعزام کرده و این پیامی روشــن برای ایران 
اســت. چند روز بعد منابع خبری آمریکایی اعام کردند علت 
این موضع گیری بولتون به اطاعات دســتگاه های امنیتی رژیم 
صهیونیستی بازمی گردد. آنان به واشنگتن هشدار داده بودند ایران 
درصدد هدف گرفتن منافع و نیروهای آمریکا در منطقه است؛ اما 
چرا گزینه جنگ روی میز آمریکایی ها نیست؟ بهتر است پاسخ 

را از زبان تحلیلگران خودشان دنبال کنیم. 
1ـ جنگ بی پایان/ جنگ کار نظامیان است؛ اما راه اندازی 
آن کار سیاســتمداران. ترامپ انگیزه سیاســی و راهبردی آغاز 
جنگی جدید را ندارد. وی در دوران انتخابات ریاست جمهوری 
خود بارها از راه اندازی جنگ های غرب آسیا پس از 11 سپتامبر 
انتقــاد کرده و گفته بود که کشــورهای بزرگ وارد جنگ های 
بی پایان نمی شــوند. ترامپ هم اکنون نیز به دنبال راهی برای 

خروج از افغانستان و سوریه است. 
نشریه »آســیا تایمز« در تحلیلی به قلم »ویجی پراشاد« 
درباره عواقب آغاز چنین جنگی می نویسد: »اگر آمریکا به ایران 
حمله کند با جنگی بی پایان روبه رو خواهد شد که گستره آن از 
مرزهای هند تا لبنان خواهد بود. بدون تردید ایران که از قدرت 
متعارف کمتری برخوردار اســت، از مزایای خود برای حمله به 
نیروهای آمریکا در افغانستان، حاشیه خلیج فارس و حتی شمال 

آفریقا استفاده خواهد کرد.«
2ـ نداشــتن توان و آمادگی نظامی/ موضوع دیگر به 
مختصات خــاص ایران بازمی گردد. ایــران لقمه ای بزرگ تر از 
دهان آمریکاست. »رادیو فردا« وابسته به وزارت خارجه آمریکا 
در تحلیلی در این باره می نویسد: »دولت کنونی آمریکا در حال 
حاضر قادر به آغاز جنگ تمام  عیار علیه ایران نیست، زیرا ایران 
کشور بزرگی است و اشغال نظامی آن نیازمند تجهیز نیرویی در 

اندازه های دست کم نیم میلیون نفر است.«
اندیشــکده »رند« وابســته به وزارت دفاع آمریکا دو سال 
پیش تحقیقی درباره جنگ احتمالی با ایران و لوازم و ابعاد آن 
انجام داد و در گزارشــی آورد: »درگیری عظیم با ایران نیازمند 
اســتقرار 21 اســکادران جنگنده نیروی هوایی، پنج اسکادران 
بمب افکن، 3 اسکادران جنگنده نیروی دریایی، 18 زیردریایی 
جنگی، چهار ناوبر هواپیما، مجموعه ای از وسایل نقلیه اطاعاتی، 
شناســایی و تجسس، شش گردان پیاده نظام، سه تیپ ارتش و 
خیل عظیمی از نیروهای عملیــات ویژه خواهد بود اگر تازه از 
خیل پهپادها، ماهواره ها، ناوها، شناورهای ضدمین، کشتی های 
تأمین، هواپیماهای سوخت گیری مجدد و سامانه های زمین به 

هوا بگذریم.«
نشریه »فارین پالیســی« نیز تیر ماه سال گذشته نوشته 
بود ادعاها درباره جنگ با ایران، در واقع کوچک انگاری مســئله 
قلمداد می شــود؛ چرا که »نزدیک بــه 30 درصد هواپیماهای 
نیــروی هوایی آمریکا فاقد قابلیت عملیات هســتند، این واحد 
بــا کمبود 2000 خلبان مجرب روبه رو اســت و توانمندی های 
کارکنــان بخش تعمیرات آن رو بــه اضمحال رفته اند و آنچه 
برای نیروی هوایی صادق اســت، درباره بقیه بخش های ارتش 

آمریکا هم مصداق دارد.«
3ـ قدرت پاسخگویی/ موضوع بعدی قدرت پاسخگویی 
ایران است. این یکی از عوامل اصلی حماقت نکردن آمریکاست؛ 
چرا که می داند دوران بزن و در رو تمام شــده و تجاوز به ایران، 
تاوانی سخت دارد. نشریه آمریکایی »آتانتیک« چند روز پیش 
در تحلیلی درباره واکنش ایران به تجاوز احتمالی آمریکا نوشت: 
»تحوالت منطقه خاورمیانه و چگونگی استقرار نیروهای آمریکایی 
و ایرانی در این منطقه به گونه ای است که ایرانی ها فرصت های 
بی شماری برای ایجاد دردسر برای آمریکا و متحدانش در اختیار 
دارند. نیروهای ایران و شبه نظامیان وابسته به این کشور در عراق 
و سوریه در مجاورت نیروهای آمریکایی یا نیروهایی که آمریکا 

از آنها پشتیبانی می کنند، مستقر هستند.
علی واعظ، کارشــناس مســائل ایران در اندیشکده گروه 
بحران به آتانتیک می گوید: »واقعیت این اســت که آمریکا در 
منطقه خاورمیانه در معرض شــدید خطر قرار دارد. ایرانی ها از 
تجربیــات فراوانی در زمینه هدف قرار دادن نیروهای آمریکا به 
طور غیر مستقیم و از طریق شبه نظامیان متحد خود در منطقه، 
برخوردارند. شبه نظامیان هوادار ایران در عراق و سوریه می توانند 
نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور را هدف آتش راکت های 

خود قرار دهند.«
4ـ عدم نیروی همراه کننده داخلی/ نگاهی به جنگ های 
چند دهه اخیر آمریکا نشان می دهد، یکی از موارد مشابه تقریباً 
همه این جنگ ها آن بوده که یک نیروی داخلی در کشور هدف، 
با آمریکا همسو و همراه بوده و به عنوان بازو و پیاده نظام آمریکا 
در آن جنگ عمل کرده است. آمریکایی ها چنین بازویی در ایران 
ندارند. مردم ایران با وجود همه اختاف سلیقه ها و تفاوت های 
نژادی و امثال آن، به شدت در برابر تجاوز خارجی حساس بوده 
و آنها را متحد و منسجم می کند. »آسیا« تایمز در تحلیل خود 
می نویسد: »مردم ایران عمیقاً وطن پرست هستند و هرگونه حمله 
آمریکا را علیه مردم ایران و نه فقط علیه حکومت ایران می بیند. 

آمریکا متحد چندانی در ایران پیدا نخواهد کرد.« 
5ـ تجربه گذشــته/ نکته آخر به تجربه پیشین آمریکا 
بازمی گردد. حمله آمریکا به ایران، دومین جنگ این کشور علیه 
ایــران خواهد بود؛ چرا کــه در دوران جنگ تحمیلی، صدام به 
نیابت از آمریکا با ایران درگیر بود و از مقطعی به بعد آمریکا به 
طور مستقیم وارد جنگ شد. مقاله »بروس ریدل« که در سال 
2013 در اندیشکده بروکینگز نوشته شده، در این زمینه بسیار 
خواندنی است. به نظر ریدل اولین درس آن است که با وجود تمام 
تلفاتي که به ایران وارد شد، اما هدف این جنگ که نابودي انقاب 
اســامي ایران بود نه تنها محقق نشــد؛ بلکه به جنگ »داود و 
جالوت« تبدیل شد و در نهایت به استحکام بیشتر پایه هاي انقاب 
سال 1357 انجامید. دوم آنکه ایران مرعوب قدرت آمریکا نشد 
و نخواهد شد. در اواخر جنگ تحمیلي، با وجود همه فشارهایي 
که ایران تحمل مي کرد؛ اما از رویارویي مســتقیم با آمریکا در 
خلیج فارس رویگردان نشد و حتي در خارج از مرزهاي خود نیز 
جنگي نامتقارن را علیه آمریکا به راه انداخت. ریدل سومین درس 
جنگ هشت ساله براي آمریکا را این نکته دقیق و ظریف عنوان 
مي کند که پایان دادن به جنگ با ایران چالشي بزرگ است؛ چرا 

که ایراني ها به راحتي عقب نشیني نمي کنند. 

 علیرضا جاللیان/ یک ســال پس از خروج آمریکا از 
برجام و تعلل و بدعهدی اروپائی ها، جمهوری اسالمی 
ایران هم به منظور هشــدار به طرف های باقی  مانده در 
برجام، به ویژه اروپایی ها اقدام به تعلیق و توقف بخشی 
از تعهدات خود کرد؛ یعنی همزمان با تولید اورانیوم غنی 
شده و آب سنگین، صادرات آن را متوقف کرد تا ذخایر 
ایران از سقف تعیین شده بیشتر شود. در همین زمینه 
با دکتر ســیامک باقری، کارشناس و تحلیلگر مسائل 
هسته ای به گفت وگو نشستیم تا به بررسی امکان ارجاع 
پرونده ایران به شورای امنیت از سوی آمریکا و مسئله 

موسوم به مکانیسم ماشه بپردازیم.

 فرهاد کوچک زاده/ بهره برداری از رســانه با رهیافت 
جنگ روانی از اصول دکترین نظامی آمریکاست که در 
سال های اخیر به منظور پیشبرد اهداف استعماری خود 
شاهد شیفت این بهره برداری به سمت فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی با دامنه تأثیرگذاری زیاد و هزینه کم 
هستیم. دکتر حسن عابدینی کارشناس رسانه و مطالعات 
منطقه ای در مصاحبه پیش رو با خبرنگار هفته نامه صبح 
صادق، ضمن ارائه تصویری از راهبردهای مواجهه آمریکا 
با ایران اسالمی، تأثیر این حوزه و چگونگی خنثی سازی 

آن را تبیین کرده است. 
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پیتر دبلیو سینگر می گوید: ]در این دنیای شبکه ای[ به قواعد جدیدی نیاز داریم و این دربارۀ تک تک ما صدق می کند. چون اگر همۀ راه هایی را که 
شبکه های اجتماعی و اینترنت برای پرت کردن حواس و کنترل شما به کار می گیرند نشناسید، آسیب پذیر خواهید شد. وقتی وارد اینترنت می شوید، پیوسته 

آماج حملۀ افرادی خواهید بود که به دنبال پول درآوردن از توجه شما، خشم شما یا هر چیز ممکن دیگر هستند.

   

 فتح اهلل پریشــان/ برای شناخت بیشــتر و کامل تر دیدگاهِ سیدکاظم 
طباطبایی یزدی درباره والیت فقیه و مسئله نیابت عامه فقیه، افزون بر آثار علمی 
و فتواهای بر جای مانده از ایشــان که در شــماره گذشته برخی از آنها به اجمال 
بررســی شد، بایسته است به تاریخ و سیره عملی وی نیز مراجعه شود؛ زیرا عمل 
بازتاب فکر و اندیشه است. فقهای شیعه، هیچ گاه عملی را تأیید نمی کنند یا انجام 
نمی دهند، مگر آنکه آن را باور داشته باشند. با این مطالعه تاریخی، می توان روشن 
کرد ایشان در چه محدوده ای دخالت کرده و سرپرستی چه کارهایی را در قلمرو 

کاری خود می دانسته است؟
ســیدیزدی با صدور احکام والیی بسیار در عرصه های گوناگون، والیت عامه 
فقیه را به نمایش گذاشت و نشان داد قلمرو نیابت و اختیارات فقیه، به فتوا و قضا 
اختصاص ندارد. احکام والیی ایشــان، فراوان و دارای ابعاد گوناگون است که نقل 
همه آنها در این مختصر نمی گنجد. از این رو، به پاره ای از آنها اشاره خواهیم کرد؛ 
اما قبل از آن الزم است به شبهه ای که در این باره زیاد مطرح می شود، اشاره کنیم. 
برخی ادعا کرده اند دخالت علما در امور سیاسی و اجتماعی در روزگار مشروطیت، از 
زاویه تکلیف شرعی و امر به معروف و نهی از منکر بوده است، نه از باب والیت فقیه.1

این شبهه بسیار سست می نماید؛ چرا که گاهی شخص، بدون اتکا به منصبی 
دیگران را امر و نهی می کند تا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خود را انجام 
داده باشد؛ اما الزامات حکومتی موضوعی فراتر از امر به معروف و نهی از منکر است. 
یکی از الزامات حکومتی، شامل نصب و عزل افراد می شود. فقیهی که از مقام والیت 
برخوردار اســت، می تواند بر اساس معیارهای شرعی، کسی را بر پستی بگمارد یا 
کســی را از پستی بردارد؛ اما در دایره امر به معروف و نهی از منکر، عالم و عامی 
وظیفه دارند آن را انجام دهند و مسئله برگماری و یا برکناری وجود ندارد. دومین 
الزام این است که احکام حکومتی، فراتر از بازشناخت کسان است، یعنی التزام به 
این احکام، مشروط به بازشناسی مصلحت حکم از سوی هر یک از مکلفان نیست؛ 
از این رو، همه کســان، حتی در صورتی که در تشخیص آن تردید داشته باشند، 
ملزم به پیروی  هستند؛ اّما امر به معروف و نهی از منکر این گونه نیست. همچنین 
اگر به حکم دیگری )از روی اجتهاد و یا به پیروی از مرجع خویش( رسیده باشد، 

موردی برای الزام وی وجود ندارد.2
نکته دیگر اینکه، از زاویه امر به معروف و عمل به تکلیف شــرعی، نمی توان 
احکام والیی صادر کرد و آن را بر عموم مسلمانان واجب و مخالفت با آن را حرام 
و در حکم محاربه با امام زمان)عج( دانست. بنابراین، از این جهت نیز نمی توانیم 
مبارزات سیدیزدی را از باب امر به معروف و نهی از منکر و تکلیف شرعی بدانیم. 
بنابراین، الزامات فقهای جامع الشرایط در مسائل سیاسی و اجتماعی و دخالت های 
آنان در مسائل حکومتی، نه جنبه فتوای شرعی و قضاوت داشته و نه به منزله امر 
به معروف و نهی از منکر انجام گرفته، بلکه از جایگاهِ نیابت و والیت بوده است.۳ 
حال مبتنی بر این اختیار و رسالت، به پاره ای از مصادیق و مواردی که سید از این 

جایگاه احکام حکومتی و والیی صادر کرده، اشاره می کنیم. 
1ـ حکم به تأدیب و تبعید مســیو نوژ بلژیکی؛ مســیو نوژ بلژیکی افزون بر 
نارواگویی به مقام روحانیت و به هیئت اهل علم در آمدن در یک میهمانی)رقص 
بال ماســکه( که عکسی نیز از آن گرفته شده بود، به حقوق مردم، به ویژه تجار، 
دست اندازی هایی به نفع روسیه داشت. از وی شکایت های زیادی به عالمان نجف 
رسید. آنان پس از بررسی مسئله و پی بردن به درستی شکایت ها، دو ، سه اطالعیه 

را با هم امضا و به ایران ارسال کردند.
2ـ حکم به حرام بودن دادوستدهای تقویت کننده کافران؛ در سال 1۳24ق از 
سیدیزدی استفتایی پرسیده می شود که بسیار به شرایط امروز ما و توصیه های اکید 
رهبر معظم انقالب و دیگر مراجع درباره اقتصاد مقاومتی و ضرورت نخریدن کاالی 
خارجی که مشابه داخلی دارد، شبیه است. متن استفتا این است: »حجت االسالم! 
چیســت حکم شرعی امتعه و البسه، بلکه مطلق اجناس، که از اجانب و غیر اهل 
اسالم خریده می شود، در صورتی که مثل آن را خود مسلمین دارند؟« سیدیزدی 
در پاســخ نامه یاد شده می نویسد: »هر چه موجب تقویت و شوکت کفر و کفار و 
باعث ضعف اســالم و مسلمین است، حرام است، چه از معامالت باشد یا غیر آن، 
از آن چه باشد و بسی سزاوار است که مسلمین کلیه، هر گاه ممکن باشد، بدون 
ترتب مفســده، تحرز کنند از چیزهایی که در معرض تقویت کفر اســت.«4 ورود 
سیدیزدی به تحریم موقت حج و حکم به همبستگی بین ایران و عثمانی در مقابله 

با بیگانگان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. 
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بســیاری از پروژه هایی که ابتدا به منظور 
اهداف نظامی راه اندازی شده بودند، بعدها برای 
کسب درآمد نیز به کار گرفته شدند، از پودر پنیر 
بگیرید تا جی.پی.اس. اما شبکه های اجتماعی 
گویا مسیر برعکس را طی کرده اند. پلتفرم هایی 
که از اســاس برای کسب ســود طراحی شده  
بودند، حاال به بخشی جدایی ناپذیر از هر اقدام 
سیاسی و نظامی تبدیل شده اند؛ وضعیتی که به 
تعبیر نویسندگان کتاب جدید سبب شده است 
کل جهان به میدان نبردی دائمی تبدیل شود.

کتاب »نبرد الیک ها: مسلح ســازی رســانه های اجتماعی« که نام انگلیسی آن  
)LikeWar: The Weaponization of Social Media(، اســت، تازه ترین اثر 
مکتوب پی.دبلیو سینگر و امرسون بروکینگز درباره تأثیر رسانه های اجتماعی بر سیاست 
و فرهنگ است و این پرسش را واکاوی می کند که شبکه های اجتماعی چگونه فرهنگ 
ما را متحول و قواعد قدیمی سیاســت و حتی جنگ را وارونه می کنند؟ نویســندگان 
این کتاب که در حوزه کتاب های غیرداستانی، بهترین کتاب سال آمازون و همچنین 
بهترین کتاب از نظر فارین پالیســی شــناخته شد، تالش می کنند نشان دهند تمایز 
متعارف بین سرگرمی و سیاست، جنگ و صلح و حتی غیرنظامی و نظامی رفته رفته 
در حال ناپدید شدن است. نگارندگان ادعا می کنند اکنون شبکه های اجتماعی محلی 
برای کشــمکش جهانی اطالعات هستند که میلیون ها انسان از ده ها کشور جهان بر 
روی پلتفرم های گوناگون برپا می کنند. شبکه های اجتماعی روش فکری ما، نحوۀ کسب 
اطالعــات و چگونگی درک ما از دنیای اطراف مــان را تغییر می دهند و چیزی به  نام 
»میدان نبرِد« جهانی ایجاد کرده اند که در آن ستاره های مشهور عرصه موسیقی، ورزش 
و سینما و گروه های تروریستی، مانند داعش برای مبارزۀ آنالین بر سر جلب توجه ما 
از تاکتیک های یکسانی استفاده می کنند.  این کتاب که در تاریخ 2 اکتبر سال 201۸ 
با محوریت بررسی نقش جنگ رسانه ای در شکل دهی جهان پیرامون منتشر شد، به 
شدت مورد توجه اصحاب سیاست، رسانه و امنیت قرار گرفت و جزء کتاب های پرفروش 
شرکت آمازون شد. اینترنت از طریق گسترش رسانه های اجتماعی، در حال تغییر شکل 
جنگ و سیاست است. تروریست ها در مقطع زمانی کنونی، با آغاز جنگ رسانه ای در 
توئیتر، از جهان فیزیکی تلفات واقعی می گیرند. افزون بر این، انتشار اطالعات نادرست 
و جعلی نیز نه تنها نتیجه جنگ ها، بلکه سرنوشت کشورها و ملت ها را تغییر می دهد.

بررسی اندیشه سیاسی سیدمحمدکاظم  یزدی ـ 10
 تجّلی والیت عامه در سیره سیاسی ـ عملی

الیک جنگ

فضای مجازی 
یا میدان جنگ واقعی!

سیاست نامه

فراز و فرود آیت اهلل منتظری ـ ۶
توطئه گر!

 شــهاب زمانی/ برخالف 
نظر ســران نظام و حتی شــخص 
وزیر اطالعات وقت که موافق پخش 
اعترافــات مهدی هاشــمی نبودند 
و آن را مایــه آبروریــزی برای قائم 
مقام می دانســتند، استعالم از دفتر 
امــام)ره( تعجب همه را برانگیخت: 
»نظر امام این است که آنچه در این 
مصاحبه در رابطه با آقاي منتظري 
اســت، باید پخش شود تا مردم در 
جریان مسائل باشند.«1 منتظري با 
شنیدن خبر پخش اعترافات مهدي 
هاشمي از صداوســیما در پیغامي 
هاشمي رفسنجاني  آقاي  به  خطاب 
مي نویسد: »اگر این مصاحبه پخش 
شــود، من موضع گیري خواهم کرد 
و علیه وزارت اطالعات ســخنراني 
مي کنم و اعالمیــه خواهم داد. اگر 
بخواهید،  )هاشمي رفسنجاني(  شما 
مي توانید جلو این اقدام را بگیرید.«2

در  هاشــمي  ســیدمهدي 
قسمت هایي از متن مصاحبه اعترافی 
خود که در تاریــخ 1۳65/9/1۸ از 
ســیماي جمهوري اسالمي منتشر 
شــد، ضمــن عذرخواهــی از امام، 
قائم مقام رهبری و ملت، به »ســیر 
تصاعــدي لغزش هــا، اشــتباهات 
و انحرافاتــي« کــه ســبب فالکت 
شخصیت وی شــده، اذعان و خود 
را مصــداق بــارز آن جمله حضرت 
امــام)ره( می داند که در جواب نامه 
مهدی  آقــاي ري شــهري ،  جناب 
هاشــمی را »منحرف و توطئه گر«  
فرمودنــد. مهدی هاشــمی در این 
مصاحبــه انحرافات خــود را در دو 
بخــش مربــوط به قبــل و پس از 
پیروزي انقالب ریشه یابی کرد. وی 
دربــاره وضعیــت خــود در قبل از 
انقالب می گوید: »چون فعالیت هاي 
سیاســي من، دقیقاً در اواسط دهه 
چهل شروع شــد و عمدتاً به دلیل 
کم تجربگي و ناپختگي و شتاب زدگي 
در برداشت هایي از اسالم و مکتب و 
قــرآن و اینکه خط امام در آن زمان 
تبیین نشده بود، رگه هاي التقاط و 
روشنفکري اســالمي در من رسوخ 
کرد و در ادامه به جایي رســید که 
حتي لباس نزیه و مقدس روحانیت 

را از تنم بیرون کردم.«۳
هاشــمی بارزتریــن خطاها و 
اشــتباهات خود در آن زمان را دو 
چیز ذکر می کند: »محور اول نرمش 
و رابطه با ســاواک« است که در اثر 
آن ناپختگي هــا و غلبه نفســانیات 
و برداشــت هاي ناپخته از اسالم، از 
تماس با عوامل محلي ساواک شروع 
می شود و به تدریج به تماس با یکي 
از بازپرس هاي ساواک و نامه نگاری 
به ساواک در زندان و اعالم همکاري 
با آنها منتهی می شود. »محور دوم، 
محور قتل هاســت«؛ یعني یکي از 
بارزترین اشــتباهات من در دوران 
قبل از انقالب، محور قتل هاست... در 
محور قتل آقاي شمس آبادي هم من 
در اثر همان برداشت هاي عجوالنه اي 
که از اسالم داشتم، اینها را مجوز قتل 

یک عالم دیني دانستم.«4
اما مهــدی هاشــمی پس از 
پیروزي انقالب، »خارج کردن مقادیر 
زیادي اسلحه و مهمات، مواد منفجره 
و اســناد از ســپاه« را لغزش خود 
می دانــد. وی انتخــاب دفتر فقیه 
عالي قــدر به منزلــه پایگاهی براي 
تحقق اهداف را محور دیگر خطاهای 
عمده خود پس از انقالب به شــمار 
»زمینه هایي  می گویــد:  و  می آورد 
که مثبت بود و مــرا در این تخیل 
یاري مي کرد، چنــد چیز بود: اول 
آنکه مســئول دفتر، برادر من بود و 
آن رابطه و اعتماد متقابلي که بین 
من و اخوي وجود داشت، این زمینه، 
پارامتر مثبتي بود که مرا در این فکر 
موفق بکند. از آن طرف فقیه عالي قدر 
از سال هاي دور اعتماد داشتند و این 
اعتماد را من یک پارامتر مثبتي در 
جهت اهداف خودم مي دانستم. سوم 
اینکه آقا سعید، فرزند آیت اهلل هم با 
ما همدلي و هماهنگي داشــت. از 
طرف دیگر در شخص فقیه عالي قدر، 
من یــک سلســله رهنمودهایي را 
مي دیدم که ایشان دارند که اینها را 
براي آینده کشور، کارساز و طلیعه 

خوشبختي آینده مي دانستم.«
منابع: 

1ـ آیت اهلل ری شهری، سنجه انصاف، نشر 
دارالحدیث، ص45. 

2ـ همان.
۳ـ پرونده مهدی هاشــمی، آرشــیو مرکز 

اسناد انقالب اسالمی، بازیابی 206۳1.
4ـ سیر تاریخی مواضع سیاسی منتظری، 
بخــش 5، محمد شــاکری، رجانیوز، 25 

آذر 1۳۸۸.

ریزش ها

کتابخوان

 ســامان فکری/ توســعه 
ابزارهای فناورانه از یک ســو ســبب 
ارتقای ارتباطات انســانی شــده و از 
ســوی دیگر به دلیــل مخاطراتی که 
در ســاحت های فکــری، اعتقادی و 
اخالقی دارد، بــه بالی جدید زندگی 
بشــر تبدیل شده است. امروزه فضای 
افزون  مجازی و شبکه های اجتماعی 
بر سرگرم سازی و تسهیل تفریح برای 
مردم و جوانــان، فرهنگ و اعتقادات 
و سیاســت جوامع را نیز تحت الشعاع 
خود قــرار داده اند. تغییر رفتار دینی، 
تحول در مفهوم پایبندی به ارزش های 
هنجاری و ملی و تغییر سبک زندگی 
به ویژه در حــوزه انقطاع تربیتی که 
برای نسل جدید و آینده ایجاد کرده، 
از عوارض کارکردهای سوء و بدافزارانه 
رسانه های دیجیتالی جدید و شبکه های 
اجتماعی است. به راستی، از حدود 50 
میلیون ایرانی که از گوشی هوشمند 
استفاده می کنند، چند درصد می دانند 
درست وسط یک میدان جنگ واقعی 
هســتند؟ چند درصد از مسئوالن و 
مدیران کشــور در حوزه ها و سطوح 
گوناگــون با این میدان جدید و قواعد 

آن آشنایی دارند؟ 

آرایش مناسب در برابر میدان نبرد 
رسانه ای دشمن

اهمیت و مخاطــرات آن زمانی 
بیشــتر می شــود که بدانیم حریف و 
دشمن شما ســازنده این میدان نبرد 
و مسلط به ابزار سخت افزاری و قواعد 
نرم افزاری آن اســت و آن را به منزله 
یکی از رئوس مثلــث آرایش جنگی 
خود علیه فرهنگ و هســتی شما در 
کنار جنگ اقتصادی و عملیات روانی 
بــه کار می گیرد و هر وقت خواســت 
کارکرد آن را تغییــر می دهد؛ گاهی 
به مثابــه ابزار رســانه ای و گاهی به 
منزله وســیله جنگ و نبرد. نشــریه 
آمریکایــی »نیویورکر« در گزارشــی 
درباره جان بولتون ، مشاور امنیت ملی 
دولت ترامپ  جملــه ای کلیدی دارد؛ 
»هدف آمریکا به ســتوه آوردن مردم 
ایران با فشــار اقتصادی است تا مردم 
علیه حکومت شورش کنند.« عاصی 
کردن و شوراندن مردم علیه حکومت 
با دو ابزار دنبال می شــود؛ ترکیبی از 
تحریم اقتصــادی و بمباران تبلیغاتی 
اقتصادی عملیات  و رسانه ای. تحریم 
ســخت افزاری است که بدون نرم افزار 

رسانه ای و تبلیغاتی راه به جایی نخواهد 
برد و فضــای مجازی و شــبکه های 
اجتماعــی، مهم تریــن و اصلی ترین 
سالح دشــمن در این زمینه است. به 
بیان حکیمانه رهبر معظم انقالب در 
دیدار با معلمان اولین گام برای گرفتن 
آرایش مناسب در برابر آرایش جنگی 
دشمن، شــناخت این میدان و قواعد 
خاص آن و سپس گسیل داشتن همه 
امکانات و ظرفیت های مربوط و قابل 
استفاده کشور برای مقابله پدافندی و 
حتی تهاجم آفندی در این حوزه است.

اینترنت
 و لیبرال دموکراسی

و  ریاضیدان  واینســتین،  اریک 
ســرمایه گذاری  شــرکت  مدیرعامل 
پیتر تیل، مصاحبه ای با شان ایلینگ 
مصاحبه گر نشــریه ووکس انجام داده 
است که می توان از آن سؤاالت جدیدی 
درباره سیاست و آینده گفتمان محوری 
غرب، یعنی لیبرال دموکراسی مطرح 
کــرد. به بــاور او فناوری کــه فرزند 
کاپیتالیسم است، با روندهایی که در 
پیش گرفته در نهایت نابودکننده آن 
خواهد شــد. حال آیا همین نسبت را 
درباره اینترنت و لیبرال دموکراسی در 
دنیای امروز نیز می توان بازآفرینی کرد 

و از نابودی آن سخن گفت؟ 
ما در یک نظام حکومتی زندگی 
می کنیــم کــه فرزند و زاییــدۀ عصر 
روشنگری اســت؛ دورانی که به  لطف 
اختراع ماشــیِن چاپ ممکن شــد. اما 
حاال می فهمیم رســیدن به پای تغییر 

و تحوالت روزبه روز دشــوارتر می شود، 
تغییراتی که نه  فقط در اصول سیاسی، 
بلکه در اکوسیستم گسترده اطالعاتی 
نیز رخ می دهد. باید به یاد داشته باشیم 
که این پدیده شمشــیری دو لبه است؛ 
چون در مقابِل نمونه های بِد اســتفاده 
از اینترنــت و محصــوالت آن از قبیل 
شبکه های اجتماعی به منزله ابزاری برای 
جنگ و تضعیف دموکراسی ، نمونه های 

خوبی هم داریم که نشان می دهد این 
پدیده ســبب افزایش ارتباط و تعامل 
مردم با یکدیگر و حتی افزایش مشارکت 
شهروندان در امور اجتماعی و انتخابات 
سیاسی شده است، آن هم در سطحی 
که از آتن باستان تا امروز بی سابقه است.

جنگ افزاری 
به نام شبکه اجتماعی

دولت های محلــی با روش هایی 
نو و خالقانه از شــبکه های اجتماعی 
برای ترغیب شــهروندان به مشارکت 
اســتفاده می کنند؛ برخی دولت های 
ملی، مانند ســوئیس و استرالیا نیز از 
آنها به  شــیوه هایی جالب بهره برداری 

می کننــد. ضریب نفــوذ و اثرگذاری 
شــبکه های اجتماعی امروز به قدری 
باال رفته که افزون بر مسئله آموزش، 
گزینــش سیاســی و اجتماعــی، در 
مسائل امنیتی جوامع نیز به کار گرفته 
می شوند. همین چند سال پیش بود که 
بســیاری از کارشناسان و تحلیلگران 
شــبکه های اجتماعــی را الهام بخش 
خیزش های بهار عربی معرفی کردند. 
اساســاً کارشناسان این حوزه وقتی با 
این سؤال مواجه می شوند که چگونه 
تفکر قرون وسطایی و خشونت عریانی 
همچون داعش توانست این همه آدم با 
سطح سواد و فرهنگ مختلف از اقصی 
نقاط عالم را جذب خود کند و از توان 
و دانش آنها برای دولت سازی به اسم 
دولت اسالمی عراق و شام بهره بگیرد، 
تنها پاســخ قانع کننده این است که 
آنهــا خوب بلد بودند از ابزار فناوری و 
رسانه جدید به نام شبکه های اجتماعی 
اســتفاده کرده و تفکر خود را تبلیغ 
کنند. مسلماً از مواهب و حمایت های 
قدرتمندان پشــت صحنــه که خود 
ایجادکنندگان و صاحبان شرکت های 
بزرگ فضای مجازی و رسانه ها هستند 
نیز استفاده کرده اند؛ اما آنچه موضوع 
این نوشته است توان آنالین بهره گیری 
آنها از ارتباطات دیجیتالی بود. گاهی 
این موضوع حتی سیاست رسمی یک 
کشور علیه واحدهای دیگر سیاسی قرار 
می گیرد. »سی ان ان« در اسفند سال 
گذشته در گزارشی نوشت: »استفاده 
از پلتفرم هــای دیجیتال برای محکوم  
کردن تهران به یکی از مشخصه های 

بارز سیاســت دولــت ترامپ در قبال 
ایران بدل شده است.«

حــوزه اثرگذاری ایــن ابزارهای 
جدید به قدری اســت کــه محققی 
ماننــد پی. دبلیو ســینگر دانشــمند 
متخصص در حــوزه فضای مجازی و 
علوم سیاســی می گویــد در موقعیت 
عجیــب  و غریبی قرار داریم که در آن 
تعداد انگشت شماری از حوزه فناوری در 
واقع از قدرتمندترین بازیگران جنگ و 
سیاستند؛ چون پلتفرم هایی را کنترل 
می کنند که عماًل تعیین کننده قواعد 
بازی جدید اســت. ابتدای کار، هرگز 
قرار نبود آنها در این نقش ظاهر شوند 
و عالقۀ خاصی هم به جنگ و سیاست 
ندارند؛ اما طــوری تعیین کننده بازی 
شــدند که پیشتر قابل تصور نبود. وی 
مارک زاکربرگ، مؤســس فیس بوک 
را مثال عملــی در این زمینه می داند. 
درست پس از انتخابات 2016 آمریکا 
که مسائلی درباره مداخالت روسیه در 
انتخاب ترامپ مطرح و برخی شبکه های 
مجازی مانند فیس بوک به زمینه سازی 
برای جهت دهی بــه رأی مردم متهم 
شدند، شخص زاکربرگ همچنان اصرار 
داشــت اطالعات غلط نمی توانسته بر 
روند انتخابات تأثیر داشــته باشــد و 
حرف هایی از این دست می زد. در  حالی 
که وی به کارزارهای سیاسی می گفت، 
اگــر می خواهید پول های خود را برای 
اثرگذاری بــر آرای مردم خرج کنید، 

فیس بوک بهترین جاست. 
مهم این است که این فناوری ها  
در اینجــا ماندنــی اســت، بنابراین 
مجبوریــم خود را با آنها وفق دهیم و 
یاد بگیریم چگونه با آنها زندگی کنیم. 
باید برای همه  چیز از رأی  دادن گرفته 
تــا تجارت و شــهروندی رویکردهای 
جدید و متناسب با نیازها و اولویت های 
حال حاضر در پیش بگیریم و نیز باید 
در برابــر حمالت بیرونی از خود دفاع 
کنیم. در واقــع، چاره دیگری نداریم؛ 
یعنی بــه همان اندازه که توســعه و 
گســترش ابزارهای فناورانه و فضای 
مجازی تسهیل گر کار ارتباطات انسانی 
در دنیای امروز بــوده، به موازات آن 
مخاطرات و پیچیدگی هایی نیز به وجود 
آورده است که باید روندها و فرایندهای 
جدید را شــناخت و در برابر بدافزارها 
از خــود و ارزش های حیاتی خود اعم 
از ملیت، دین و ارزش های فرهنگی و 

هنجاری مراقبت کرد.

نقد روز

شبکههایاجتماعییاجنگافزارهایجدید

تحریم اقتصادی عملیات 
سخت افزاری است که بدون 
نرم افزار رسانه ای و تبلیغاتی 
راه به جایــی نخواهد برد و 
شبکه های  و  مجازی  فضای 
و  مهم تریــن  اجتماعــی، 
اصلی ترین سالح دشمن در 

این زمینه است

 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/ 
در شــماره گذشــته، روایات مورد استناد 
گروهی را که معتقد به عدم جواز تشکیل حکومت 
بودند را بیان و روایت اول را از جهت ســندیت 
بررسی کردیم. در این شماره سند روایت دوم را 
تحلیل و سپس داللت آنها را بررسی خواهیم کرد.

روایت دوم
 در ســند این روایت از فردی به نام »علی 
بن ابی حمزه بطائنی« نام برده شده است1. وی 
از بنیان گذاران مذهب انحرافی واقفیه2 است که۳ 
امام رضــا )ع( او را مذمت فرموده اند: »َقْد َجَهَد 
َعلِيُّ بُْن أَبِي َحْمــَزَۀ َعلَی إِْطَفاءِ نُوِر اهللِ«4 عالمه 
حلی5  و محقق حلی6 نیز او را ضعیف دانسته اند.7

روایت سوم
سند روایت سوم یعنی روایت امام صادق)ع(، 
از نظر بســیاری از فقها اشکال دارد. این بزرگان، 
»حســین بن مختار« را که در سلسله روات قرار 
دارد۸  فاقد وثاقت دانســته یا ضعیف انگاشته اند. 
مامقانی در »تنقیح المقال« می فرماید که شیخ 
طوســی در رجال خود، به اســتناد واقفی بودن 
او بر غیر موثق بودنــش تأکید دارد.9 همچنین 
عالمه حلی او را ضعیف شمرده و مرحوم محقق 
حلی در کتاب »المعتبر« روایتی آورده و سپس 
فرموده: »این روایت، ضعیف است؛ زیرا در سند 
آن، حســین بن مختار، واقع شده است.« جمع 
دیگری نیز مانند مرحوم شــیخ بهایی در کتاب 
»مشرق الشمسین« این فرد را ضعیف دانسته اند. 
ایشان، در ذیل روایتی فرموده: »این روایت، قابل 
استدالل بر اثبات حرمت نیست؛ چون در سند آن، 
حسین بن مختار است و او واقفی مذهب است.«10

داللت هایی بر ابطال روایات ضعیف
بررســی داللتی روایات مربوط به قیام ها و 
حکومت هایی که قبل از قیام قائم انجام می شود 

نشان می دهد:
1ـ مراد از بیرق در روایت، بیرقی است که در 

برابر بیرق حضرت ولی عصر)عج( باشد، نه بیرقی 
که به ایشــان و والیت شان دعوت می کند. دلیل 
این توجیه، ذیل روایت مذکور و روایتی است که 

قید »رایه ضالله«11؛ پرچم گمراهی دارد.
2 ـ مراد، َعلَم و پرچمی که به دروغ به عنوان 
مهدویت بلند شــده و درصدد تخریب چهره آن 
اســت. چنانکه در طول تاریخ افراد زیادی به نام 
حضــرت مهدی)عج( و حمایت از ایشــان قیام 
می کردند؛ اما گذشــت زمان آنها را رســوا کرده 
اســت. امام خمینی)ره( در این باره می فرمایند: 
»اینانی که می گویند: هر علمی بلند بشود و هر 
حکومتی، خیال کردند که هر حکومتی باشد، این 
برخالف فرج است، اینان نمی فهمند، چی دارند 
می گویند... حکومت نبودن یعنی اینکه همه مردم 
به جان هم بیفتند؛ بکشند؟... اگر فرض می کردیم 
دویست تا روایت هم در این باب داشتند همه را به 

دیوار می زدیم. برای اینکه خالف قرآن است.«12
۳ـ ممکن است این روایت ها درباره خبرهای 
ظهور ولی عصر)عج( و نشانه هایی از ظهور باشند. 
بدین صورت که بگویند: »َعلَم هایی که به عنوان 
امامت پیش از قیام قائم برپا می شود، باطل است؛ 
یعنــی روایت مورد خــاص را می گوید؛ بنابراین 

اطالق ندارد.«1۳
4ـ بــر فرض، روایت طبق ظاهری که دارد 

معنی شــود، باز هم قابل اعتنا نیست؛ چون در 
مقابــل این روایات، آیات زیــادی از قرآن کریم 
وجــود دارد که به قیام بــرای خدا، جهاد در راه 
خــدا، امر به معروف و نهــی از منکر و مقابله با 
طاغوت دســتور داده است. عالوه بر این، روایات 
فراوانی داریم که یک سلســله از قیام ها را تأیید 
می کننــد؛ مانند قیــام زید بن علــی)ع(، قیام 
توابین، قیام مختار ثقفی، قیام ادریس بن عبداهلل 
شــهید فخ و... . برای نمونه حضرت امام رضا)ع( 
در پاســخ مأمون که زیدالنار برادر امام رضا را با 
زید بن علی)ع( مقایسه کرد فرمود: »اَل تَِقْس أَِخي 
َُّه َکاَن ِمْن ُعلََماءِ آِل  َزیْــداً إِلَی َزیِْد بِْن َعلِــيٍّ ـ َفإِن
ِ َفَجاَهَد أَْعَداَءُه َحتَّی ُقِتَل فِي  ٍد ص ـ َغِضَب هلِلَّ ُمَحمَّ
َســِبیل«14؛ برادرم زید را با زید بن علی مقایسه 
نکن؛ چون زید بن علی از عالمان آل محمد)ص( 
 بود. برای خدا خشم کرد و در راه خدا جهاد کرد

 و کشته شد.
پی نوشت ها
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ابطال روایت های عدم جواز حکومت قبل از قیام قائم



 مهــدي دنگچــي/  بیســت وپنجم 
اردیبهشــت ماه ســال 1270 هجري شمسي، 
سالروز لغو امتیاز تنباکو است که با فتواي تاریخي 
مرجــع عالي قدر جهان شــیعه »میرزاي بزرگ 
شیرازي« محقق شد. این حماسه بزرگ تاریخي 
که با محوریت مرجعیت شیعه انجام شد و استعمار 
و استبداد را با قدرت ممتاز روحانیت شیعه آشنا 
کرد. نقشی مهم در خیزش ملت مسلمان ایران 
داشت و به نحوي زمینه هاي نهضت مشروطه ملت 

ایران را فراهم آورد. 
ماجــرا از این قرار بود که در ســده 1۳ ق 
و 19 م، ایــران صحنــه رقابت هاي سیاســي و 
اقتصادي میان دو دولت روسیه تزاري و بریتانیا 
بود. هر یک از دو دولت نیرومند مي کوشــیدند 
با گرفتــن امتیازها و انحصارهاي گوناگون، نفوذ 
خــود را در ایران گســترش دهند. از جمله این 
امتیازات، انحصار بازرگاني توتون و تنباکو بود که 
به عرصه اي براي ابراز نارضایتی عمومي از دستگاه 
حکومت و مخالفت اصولي علماي دیني با نفوذ 

بیگانگان تبدیل شد.
کشت توتون و تنباکو و استعمال دخانیات 
در ایران از دوران شــاه عباس صفوي آغاز شد و 
کم کم به حــدي رواج یافت که در زمان قاجار 
کاالیي پرمصرف محســوب مي شــد. در ســفر 
ســوم ناصرالدین شــاه به اروپا، با وساطت وزیر 
مختار انگلســتان در ایران، مذاکراتي میان شاه 
و امین الســلطان با »ماژور جرالد تالبوت« درباره 
امتیاز تجارت توتون و تنباکو صورت گرفت. پس از 
بازگشت ناصرالدین شاه به ایران، تالبوت به تهران 
آمد و با پرداخت 25 هزار لیره به ناصرالدین شاه 
در 29 اسفند 126۸ ش، قراردادي در 15 فصل 
بــه امضاي او رســاند. این قــرارداد در ایران به 
قرارداد رژي، و شــرکت عامل آن نیز به کمپاني 
رژي معروف شد )رژي در زبان فرانسه به معناي 

انحصار در معامالت بازرگاني است(.
طبق قراداد یادشــده، کمپانــي رژي باید 
ســالیانه 15 هزار لیره به صنــدوق دولت ایران 
واریز مي کرد و در عوض کشت و فروش توتون و 
تنباکو را در انحصار خود مي گرفت. بعد از انعقاد 
قرارداد، کارکنان شرکت انگلیسي با ورود به ایران 
در شــهرها پراکنده شدند که این امر با مخالفت 
شدید مردم شهرهاي شــیراز، تبریز، اصفهان و 

تهران مواجه شد.
میرزاي شــیرازي پس از امضــاي قرارداد، 
تلگرافي را به شــاه مي فرســتد و مخالفت خود 

را با قرارداد ابراز می کند؛ اما با بي اعتنایي شــاه 
مواجه مي شود. از سوي دیگر، عده اي در شمال 
کشــور دست به شورش مردمي مي زنند که شاه 
با سرکوب و کشتن آنان، زمینه را براي تحریم و 
فتواي میرزاي شیرازي فراهم مي کند. هم زمان با 
جریان فوق حکم تحریم به شــرح زیر در تهران 
صادر مي شــود: »بسم اهلل الرحمن الرحیم/ الیوم 
اســتعمال توتون و تنباکو بای نحو کان در حکم 
محاربه با امام زمان عجل اهلل فرجه اســت.« این 
حکم با اقبال مردمي مواجه شد و کمپاني رژي 
عمــاًل از خریــد و فروش تنباکو ناتــوان ماند و 

سرانجام کار به فسخ قرارداد 
رسید.

متعــددي  مــل  ا عو
بسترهاي  شــکل گیری  در 
تاریخي  این فتــواي  صدور 
نقش داشــته اند کــه از آن 
جمله می توان به نامه نگاري 
اسدآبادي  سیدجمال الدین 
اشــاره کرد. برخي معتقدند 
تأثیــر این  میــرزا تحــت 
اقــدام به صدور  نامه نگاري 

فتوا کرد؛ اما برخي دیگر نظرات متفاوتي دارند. 
آنها براي این نامه جایگاه ممتازي قائل نیستند و 
آن را حداکثر در سطح دیگر مشاوره هایي مي دانند 

که به میرزاي بزرگ شده است.
حسیني شــیرازي،  ســیدرضي  آیــت اهلل 
نواده پســري میرزاي شــیرازي، در پاسخ به این 
پرســش که »در بعضي از کتاب ها نوشته اند که 
سیدجمال الدین اسدآبادي به میرزا نامه نوشت و 
ایشان را به این کار تشویق کرد و میرزا هم پس 
از آن حکم به تحریم تنباکو داد. آیا این موضوع 

درست است؟« مي گوید:

در این مورد الزم است به چند نکته اشاره 
کنم. در تاریخ در جایي ثبت نشــده که میرزا به 
نامه هاي سید جمال پاسخي داده باشد و نامه هاي 
او همگي از سوي مرحوم میرزا بي جواب مانده اند. 
مرحوم آقاســیدجمال گلپایگاني از قول میرزاي 
نائیني نقل مي کرد که ســیدجمال به سامرا آمد 
و چند روزي در مدرســه و در حجره من ماند و 
مي خواست با میرزا مالقات کند؛ اما موفق نشد. 
نکته مهم این است که احتمال دارد سیدجمال 
هم اطالعاتــي به میرزا داده باشــد، کما اینکه 
ایشــان به عنوان مرجع، از کانال هاي گوناگونی 
اطالعات را دریافت مي کرد 
و نامه هاي فراواني به ایشان 
مي رســید. نامه سیدجمال 
هم یکــي از آنها بــود؛ اما 
تصمیم نهایي را خود میرزا 
با  گرفت. پیامبــر)ص( هم 
اصحاب مشورت مي کردند؛ 
اما تصمیم با شخص ایشان 
بود. سیدجمال اصرار زیادي 
داشت با میرزا مالقات کند؛ 
اما میرزا هرگز تمایلي نشان 
نداد و با او ارتبــاط برقرار نکرد. از منبع موثقي 
شنیدم که سید جمال گفته بود: »میرزاي شیرازي 
رهبر خوبي براي دنیاي اسالم است؛ اما بهتر است 
سفري به اروپا برود و وضع آنجا را از نزدیک ببیند. 
قطعاً این اقدام در پیشبرد جامعه اسالمي تأثیر 

زیاد خواهد داشت.«
وي در مورد چگونگي شکل گیري این فتوا 
چنین نقل مي کند: »مرحوم میرزاعلي آقا، فرزند 
مرحوم میرزاي نائیني، انســان بســیار فاضل و 
صالحي بود. ایشــان از قول پدرش نقل مي کرد 
که در جریان تنباکو، ما در ســامره بودیم. یک 

شــب مرحوم میرزا شــاگردانش را جمع کرد و 
گفت: »مي خواهیم براي تحریم تنباکو، به تهران 
تلگرافي را مخابره کنیم. هر یک از شــما متني 
را بنویســید که هر کدام مناســب تر بود، همان 
را بفرســتیم.« پس از مدتي همه جمع شدیم و 
متن هایــي را که تهیه کرده بودیم به میرزا ارائه 
کردیم. ایشــان همه را مطالعه کرد و آنها را زیر 
تشکي که روي آن نشسته بود گذاشت و متني را 
از زیر تشک بیرون آورد و چنین خواند: »بسم اهلل 
الرحمن الرحیم الیوم استعمال توتون و تنباکو باي 
نحوکان در حکم محاربه با امام زمان صلوات اهلل و 
سالمه علیه است. االحقر محمد حسن الحسیني« 
میرزاحســن نائیني مي گوید: »میرزا پس از 
قرائت این تلگراف فرمود که این تلگراف از ناحیه 
مقدسه حضرت حجت)ع( شرف صدور پیدا کرده. 
نظر شما چیست؟ ما با شنیدن این جمله چیزي 
نگفتیم و همه تســلیم شدیم و دانستیم که لزوماً 
این تلگراف باید مخابره شود و غیر از آن نابجاست.«

دکتر موســي نجفي، مورخ و کارشــناس 
مسائل نیز در این باره اعتقاد دارد: »اینکه مرحوم 
سیدجمال یکي از چهره هاي بزرگ ضد استعماري 
دوران خود است شکي نیست؛ اما به نظر مي رسد 
برخي در خصوص نقش ایشان در نهضت تحریم 
تنباکو غلو مي کنند؛ اما از سوي دیگر سید هر چند 
در واقعه تحریم نقش مستقیمي نداشت، به خاطر 
دو نامه مهم و تاریخي که خدمت رهبر شیعیان 
نوشــته اســت، نامش در این واقعه کم و بیش 
مطرح مي شود. درخصوص تأثیر این نامه بر مرجع 
وقــت گرچه برخي مورخان به  غلط غلو کرده اند 
و مطالبي را نقل مي کنند که از وقایع تاریخي و 
روح حقیقت دور است، آنچه در این قسمت براي 
ما مهم است و بر روي آن تأکید داریم، مراجعه دو 
اندیشه در این باره است. به  نظر راقم سطور، هر 
چند که سیدجمال در قیام تحریم نقش مهمي 
نداشته، این قیام در چند سال آخر عمر سید بسیار 
تأثیرگذار بوده است. به عبارت واضح تر، باید گفت 
قیام تنباکو بر سید بیشتر تأثیرگذار بوده است تا 
ســید بر آن. نگرش سید نسبت به مردم و نقش 
مستقیم مردم در قیام ها، رهبري علماي شیعه و 
تفاوت آنان با مفتیان سني  مذهب، جریان غرب و 
استعمار در کشورهاي اسالمي و موارد مهم دیگر 
در سال هاي آخر عمر سید، نوعي پختگي و تکامل 
را نشان مي دهد که در دهه هاي قبلي کمتر از آن 
اثري مي بینیم و این مطالب به طور حتم به قیام 

1۳09 ق ایران و تأثیر آن بر سید برمي گردد.«
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۹ درخواست دولت کریمه

 حسین معیني/ سوم اسفند 
1۳62 بود که عملیات خیبر با رمز یا 
رســول اهلل)ص( آغاز شد. در شب و 
روز اول، نیروها در محور شمالي به 
جاده بصره  ـ العماره رسیدند؛ اما در 
جنوب )محور زید( نیروها نتوانستند 
از موانع عبور کننــد و عملیات در 
آنجــا خیلــي زود متوقف شــد. با 
این حــال موفقیت محور شــمالي 

امیدوارکننده بود.
باید تعدادي  در مرحله بعدي 
از نیروها از راه هور به جزایر مجنون 
حملــه مي کردنــد و گروهي هم از 
طریق طالئیه ـ که تنها راه خشکي 
در منطقه شمالي عملیات بود ـ این 
حمله را انجام مي دادند. عملیات در 
طالئیه با یک روز تأخیر انجام شد؛ 
اما نیروهاي هور از این موضوع مطلع 
نشدند و به ســمت جزیره جنوبي 
رفتند. حاال باید از ســمت طالئیه 
حمایت مي شــدند، اما کسي آنجا 
نبود. وضعیت ســختي پیش آمده 
بود و به همین دلیل نیروهایي را که 
قرار بود شبانه به خط بزنند، در روز 
راهي منطقه کردند. عراق هم هر چه 
توان داشت بر روي طالئیه متمرکز 
کرد تا این نیروها به جزیره جنوبي 
نرسند؛ چون مي دانست اگر نیروها به 
جزیره جنوبي برسند، کار عملیات به 
آنجا مي رسد؛ به همین دلیل از تمام 
توانش اســتفاده کرد تا ایراني ها را 

زمین گیر کند. 
درگیري های سنگین، شهادت 
بســیاری از سربازان رشید اسالم را 
به همراه داشــت. در همین گیر و 
دار، محمــد ابراهیم همت، فرمانده 
لشکر 27 به شهادت رسید و حسین 
خرازي را با دســت قطع شــده و با 
بدني پر از تیــر و ترکش از منطقه 

بیرون بردند.
همزمــان بــا نبــرد طالئیه، 
به چهار گردان خط شکن  عراقي ها 
از لشــکر ۸ نجف اشرف )اصفهان( 
و ۳1 عاشــورا )آذربایجــان( حمله 
رزمندگان  جانسوز  شهادت  کردند. 
این چهار گردان، سخت ترین لحظات 
خیبر براي فرماندهان در قرارگاه بود. 
حمید باکري معاون لشکر ۳1 عاشورا 
هم در جزیره شــهید شد تا غم این 

نبرد کامل شود.

 محمدرضــا قضایی/ »اللَُّهَمّ 
إِنَّا نَْرَغــُب إِلَْیَک فِي َدْولَــٍۀ َکِریَمٍۀ تُِعُزّ 
َفاَق َو  بَِها اإْلِْســالَم َو أَْهلَُه َو تُِذُلّ بَِها الِنّ
أَْهلَُه«؛ خدایا به سوی تو مشتاقیم  برای 
یافتن دولت کریمه  ای که اسالم و اهلش 
را به آن عزیــز گردانی و نفاق و اهلش 
را به وســیله آن خوار سازی و ما را در 
آن دولت از دعوت  کنندگان به ســوی 
طاعتت و رهبران به ســوی راهت قرار 
دهی و کرامت دنیا و آخرت را از برکت 

آن  روزي مان فرمایی.
ســوی  ز  ا فتتــاح  ا دعــای 
محمدبن عثمــان از نواب خــاص امام 
زمان)عج( به دست ما رسیده است. امام 
زمان)عج( در این دعا که در شــب های 
ماه مبارک رمضان خوانده می شود، اظهار 
عالقه مندی اسالم و مسلمانان و حقارت 
منافقیــن و کفار را بــه برقراری دولت 
کریمه که همان حکومت پس از ظهور 
است، گره می زند. دعایی که می گوید ما 
تنها در حکومت امام زمان)عج( می توانیم 
عّزت به تمام معنا برای اسالم و رسوایی 

منافقان را درک کنیم.
دولت در لغت به معنای حکومت، 
هیئت حاکمه یا تغییر و دگرگونی است. 
در معنای ســوم وقتی زمانه برمی گردد 
و حال مردم از بدی به ســرور و خوشی 
تبدیل شــود، بــه آن دولــت و اقبال 
می گویند. در این فراز هر ســه معنا را 
می توان برداشت کرد؛ یعنی در حکومت 
امام زمان)عج(، حال مردم حال خوشی 
اســت و رشد معنوی و مادی در زندگی 
مردم هم زمان با هم صورت می گیرد. در 
این تحول و تغییر انســان ها با عمل به 
دســتورات اسالمی در آسایش و امنیت 
و دوســتی و وحــدت و نعمت زندگی 
می کنند. نظم در جهان شکل می گیرد، 
تجاوزات و کشــتارها پایان می پذیرد و 
اهدافی که انسان با تکیه به علم بشری 
نتوانست به آن دست  یابد، میسر می شود. 
َعاهِ إِلَی َطاَعِتَک َو  »َو تَْجَعُلَنا فِیَها ِمَن الُدّ
الَْقاَدهِ إِلَی َســِبیلَِک َو تَْرُزُقَنا بَِها َکَراَمَه 
الُدنیا َو اآْلِخَره«. همچنین حکومت ولی 
عصر)عج( حکومتی است که حقوق بشر 
به جایگاه اصلی خود برمی گردد و کرامت 
انسان ها حفظ می شود و فشار ابرقدرت ها 
اثری بر آن ندارد. پس در شــب های ماه 
مبارک رمضان و شب های قدر باید برای 

ظهور دولت کریمه دعا کرد.

آغاز خیبر و شیدایي مجنون

ســیدجمال الدین اســدآبادی می گوید: »بدترین درد مردم مشرق زمین این است که آنها در اتحاد میان خود با هم اختالف دارند و در تأیید اختالف با همدیگر متحد 
و اتفاق نظر دارند، آنها در میان خود عهد و پیمان بســته و متحد شــده اند که میان خود یکپارچه و متحد و متفق نشــوند. بیشترین زمامداران مشرق زمین در موقفی قرار 
دارند که اگر یکی از آنها در عمیق ترین چاه بردگی انداخته شود و لقب های بزرگی مجرد و بدون محتوای او حفظ گردد بی تفاوت مانده، دنیا را برای خود جنت می پندارد.«

درد مردم 
مشرق زمین

ثبات قدم در راه حق-۸
 سیدحســین خاتمی خوانساری/ گفته شد خداوند قدرت و هیبتی 
برای دشمن و شیطان قائل نیست و آنها را ضعیف و ناتوان می داند. از آن طرف 
همیشه به مسلمانان توصیه کرده است با قدرت و هیبت با کفار و مشرکان روبه رو 
شوید، زیرا آنها دل شان به قدرت بی انتهای خداوند گرم نیست و خداوند از آنها 
هیچ حمایتی نمی کند. دو پرســش اساسی در اینجا مطرح می شود؛ اول آنکه، 
چرا مســلمانان به این توصیه عمل نکردند و خود را در مقابل دشمنان ضعیف 
دیدند و تسلیم آنها شدند؛ دوم آنکه، اگر خداوند پشتیبان مسلمانان است، پس 
چرا کفار و مشــرکان قدرت زیادی دارند و در جهان مشغول خونریزی و غارت 
هستند. قباًل پاسخ هر دو پرسش داده شد، طبق آیات قرآن و احادیث، خداوند و 
اهل بیت)ع( ضعف ایمان را موجب ضعف در برابر دشمن دانسته اند. ما در طول 
تاریخ دیده ایم هر جا وادادگی و عقب نشینی صورت گرفته،  به دلیل ایمان ضعیف 
مسلمانان بوده و این عامل تنهاترین عامل شکست، ضعف  و عقب ماندگی ها در 
همه عرصه هاســت. یکی از دالیل مهم عقب ماندگی کشورهای مسلمان ضعف 
ایمان سران و حکمرانان شان بوده است؛ عقب نشینی سران حکومت های اسالمی 
در طول تاریخ، عقب ماندگی مسلمانان و کشورهای اسالمی را در پی داشته که 
ناشــی از ضعف ایمان آنها بوده اســت. ضعف ایمان و ترس و دلهره از شیطان و 
دشــمن هم به خود آنها ضربه زده است و هم به مردم و ملت های شان. برعکس 
هر جا دســتاوردهای عظیم و انقالب های بزرگ و سربلندی مسلمانان و یا یک 
کشور اسالمی در جهان دیده شده، در پرتو قوت ایمان حکمرانان و رهبران آن 

کشور بوده است. 
حضرت موسی به عنوان رهبر بنی اسرائیل آنها را به امداد الهی و توکل به خدا 
امر می کند. وقتی بنی اسرائیل به امر پروردگار شهرشان را ترک کردند تا از صدمه 
فرعونیان در امان باشند، با رسیدن به رود نیل و دیدن لشکر فرعون که در تعقیب 
آنها بود گفتند: ما گرفتار لشکر فرعون شدیم که حضرت موسی فرمود: »قاَل َکاّل 
إِنَّ َمِعَي َربّي َسَیهدیِن«؛ چنین نیست زیرا پروردگارم با من است و به زودی مرا 
راهنمایی خواهد کرد. )شعرا/ 61 و 62(. به طور قطعی اگر حضرت موسی ضعف 
ایمان داشت، این چنین با شجاعت از یاری پروردگار سخن نمی گفت. در جایی 
که در مقابل چنین رودخانه  عظیمی است و پشت سرش فرعونیان قرار دارند، این 
چنین توکل می کند، نشانه قدرت ایمان رهبری شجاع است. هنگامی که خداوند 
با موسایی متقی و مؤمن طرف است، راه به کهکشان ها را برای او میسر می کند، 
چه برسد به آن طرف نیل... . تقوا و ایمان منافع مادی و معنوی زیادی دارد که 
برای فرد و جامعه زندگی لذت بخشی به ارمغان می آورد. حالت بندگی داشتن در 
هر جا و هر زمان شیرین و لذیذ است، چه در گودال نیل چه در گودال قتلگاه. 

شــجاعت رهبران دینی که به خداوند اعتماد دارند، در مقابل توطئه های 
دشمن و نترســیدن از تهدیدهای آن برای مردم نیز عزت و سربلندی می آورد 
و در صورت ادامه اســتقامت و ایستادگی علیه کفار و دشمنان از نظر معنوی و 
مادی مترقی می شوند؛ اما اگر کسانی باشند که به دستورات خداوند توجه نکنند 
هم خود گرفتار دسیسه های دشمن می شوند و هم مردم را دچار ذلت می کنند. 
خداونــد در ادامه آیات مذکور می فرماید: »إِنَّ فِي َذلِــَک آَلیًَه َوَما َکاَن أَْکَثُرُهْم 
 ُمْؤِمِنیَن«؛ مسلماً در این ]واقعه[ عبرتی بود، ولی بیشترشان ایمان  آورنده نبودند.
 )شعرا/ 67( این عبرت فقط برای بنی اسرائیل نبوده که پس از رسیدن به آسایش 
و خالص شدن از دست فرعونیان ایمان به خدا را کنار گذاشتند؛ بلکه برای همه 
انسان ها عبرت است و باید تقوا و توکل را از این آیه و آیات دیگر برداشت کنند 

و به آن معتقد باشند.

خداوند عزوجل می فرماید :»اَنَا ِعنَد 
ُحســِن َظنِّ َعبِدَی الُمؤِمِن بِی اِن َخیراً 
اً َفَشّراً« خداوند متعال  َفَخیراً َو اِن َشــرَّ
طبق ظن انسان با او رفتار می کند. اگر 
ظنش نیکو بــود، پاداش نیک می دهد 

و اگر ظنش بد بود، کیفر بد می دهد.
مؤلف کتاب »الطریــق الی اهلل« 
بــا دالیــل فراوانی ثابت کرده اســت، 
نزدیک تریــن راه به خداونــد متعال، 
خوش بینی به حضرت حق)جل و عال( 
است. چگونه ما خوش بین نباشیم، در 
حالی که خداوند متعــال کوهی را به 
کاهی می بخشد. با یک عمل کوچک)اما 
خالصانه( دست سالک را می گیرد و او 
را به مقصد می رساند و چه جایزه های 
فراوانی به او مرحمت می فرماید. بالعکس 
اگر ظن ما نسبت به خداوند متعال بد 
باشــد، مرتکب بزرگ ترین گناه کبیره 
اکرم)ص(  پیامبر  کمااینکه  شــده ایم؛ 
نِّ بِاهللِ« می فرماید: »اَکَبُر الَکَبائِِر ُسوُء الظَّ

پیامبر اکرم )ص( فرمود: مرد فاسق 
و گنه کاری را در قیامت صغری)برزخ( 
محاکمــه کردند و چــون هیچ عمل 
صالحی نداشت، او را به جهنم محکوم 
فرمودند. مالئک عذاب زنجیرهای آتشین 
بــه گردنش انداختند و او را به ســوی 
جهنم برزخ کشاندند. آن مرد در همان 
حال رویش را پشت ســر برگردانید و 
عرض کرد: خدایا! من به تو حسن ظن 
داشــتم، باور نمی کردم اینقدر سخت 
بگیری. خداوند متعــال به آن مالئک 
وحی فرمــود: با آنکــه می دانم دروغ 
می گوید و حسن ظن درستی نداشته، 

ولی با این حال او را بخشیدم آری.
الهی تکیه بر لطف تو کردم

به جز لطفت ندارم تکیه گاهی؛
گرفتم دامن بخشنده ای را

که بخشد از کرم کوهی به کاهی؛
محمد بن مسلم از امام باقر)ع( نقل 
کرده است که فرمود: »مؤمن هر گاه از 
گنــاه توبه کند، بالفاصله مورد آمرزش 
قرار می گیرد و بایست اعمال نیکویش 
را پس از توبه و مغفرت از سر گیرد، اما 
به خدا قسم این امتیاز نیست مگر برای 
اهل ایمان. عرض کردم اگر دوباره گناه 

کند و دوباره توبه کند چه؟ فرمود: ای 
محمدبن مسلم! آیا فکر می کنی اگر بندۀ 
مؤمن از گناهش پشــیمان شود و توبه 
کند، خدا توبه اش را نمی پذیرد؟ عرض 
کردم: حتی اگر بارها این کار را مرتکب 
شود؟ فرمودند: هر گاه به استغفار و توبه 
بازگردد خدا او را می پذیرد، چون خدا 
غفور و رحیم است، توبه را می پذیرد و 
از سیئات در می گذرد، مبادا مؤمنان را 

از رحمت خدا مأیوس کنی.

فضل و رحمت بی کران الهی
اگر در حدیثی خواندید که برای 
نمونه هر کس شب قدر دو رکعت نماز 
بخواند، خدا او را می آمرزد و والدین او و 
زن و بچۀ او را می آمرزد، تعجب نکنید. 
خدا خیلی کریم است. خدا خیلی سخی 
است. یک روز پیغمبر بزرگوار ما حضرت 
محمد)ص( مشغول مناجات با خدا بود، 
عرض کرد: »خدایا، این امت گنهکار مرا 
طوری ببخش که هیچ کس نفهمد آنها 
چــه کرده اند. فقط من بدانم و تو. اینها 
می خواهند در بهشــت بــا هم رفت و 
آمد داشته باشند. اگر از اعمال شان در 
قیامت پرده برداری، از همدیگر خجالت 
می کشند.« خداوند فرمود: »ای حبیب 
مــن! دعای تو را مســتجاب کردم، اما 
طوری می بخشم که حتی تو هم ندانی 
که چــه کرده اند، زیرا اینها می خواهند 

به زیارت شما بیایند، در بهشت شما را 
زیارت کنند؛ اگر بدانند شــما می دانید 
که چه کرده اند، شــرم می کنند که نزد 
تو بیایند، کاری می کنم که حتی شما 

هم ندانی چه کرده اند.«
خیلی مهم است، ائمه معصوم)ع( 
باذن اهلل بکل شیء علیم هستند، باذن 

اهلل بکل شــیء قدیر هستند. با وجود 
اینکه به همه چیز علیم هســتند؛ ولی 
خداونــد متعال به فضلــش از آنها هم 
مخفی می فرماید و چه زیبا فرموده است 
مقتــدای عارفان و امیرمؤمنان حضرت 
علی)ع( در دعای کمیل، آنجا که عاجزانه 
در خواست می کند: »و ببخشی بر من... 
هر کار بدی که نویسندگان بزرگوارت را 
به ثبت آن امر کردی، همان فرشته هایی 
که بر ضبط آنچه از من ســر می زند بر 
گماشــته ای و آنها را همــراه با اعضا و 

جوارحم بر من گــواه گردانیده ای و تو 
خود از پس ایشــان بر من دیده بانی و 
بر آنچــه از آنان پنهان مانده، گواهی و 
به رحمتت آن را پوشــیده داشتی و به 

فضلت آن را نادیده گرفتی.«
نه تنها خداوند متعال از پیامبرش و 
ائمه)ع( مخفی می دارد، بلکه اعمال سیئه 
بندگانــش را حتی از دید مالئکه مأمور 
بر ثبت اعمال هم مخفی می دارد. هم به 
فضل و رحمتش مخفی و مستور می کند 
و هم می بخشــد. آنقدر عفو می کند که 

حتی شیطان هم به طمع می افتد.
می گویند نادرشــاه افشــار وقتی 
می خواســت برای جنگ بــا هندی ها 
حرکــت کند، همان اولیــن روزی که 
از لشــکرگاه حرکت کرد، آمد بیرون، 
چشــمش به پسر بچه ای افتاد که یک 
قــرآن زیر بغــل زده، تندتند به طرف 
مکتب می رود. شاه فال خوب زد؛ گفت: 
پسر جان بیا! پسرک آمد؛ گفت: اسمت 
چیست؟ گفت: فتح اهلل. فال خوبی زد؛ 
فتح خدا. بارک اهلل پســر! اســم پدرت 
چیست؟ گفت: حاج نصراهلل. گفت: به به؛ 
نصر خدا هست و فتح خداست. گفت: 
بگو ببینم چه می خوانی از قرآن؟ گفت: 
سوره  »اِنّا َفَتحنا لََک َفَتحاً ُمبیناً«؛ ما برای 
تو فتح آشــکاری فرمودیم. شاه باز فال 

خوبی زد و یک مشت سکه به او داد.
این بچــه دو دســتش را گرفت 

و هر دو دســتش پر شــد؛ حاال عوض 
خوشحالی، شروع به گریه کرد. یکی از 
اطرافیان پرسید: چرا گریه می کنی؟ بچه 
گفت: برای اینکه اگر به منزل برگردم و 
مادرم این سکه ها را در دست من ببیند، 
حســابی مرا کتک می زند و می گوید: 
این ســکه ها را از کجا دزدیده ای؟ آن 
مرد گفت: اینکه راه حل دارد بگو اعلی 
حضرت نادرشــاه مرحمت کرده است. 
پسر بچه گفت: من می توانم این حرف 
را بزنــم، ولــی مادرم بــاور نمی کند و 
خواهد گفت: اگر شاه بخشش کرده بود 
با کیسه می بخشــید؛ بخشش شاه که 
این قدر نیست. شاه خنده اش گرفت و 
یک کیسه طال به او بخشید و با مأمور 

فرستاد در خانه اش.
خاک بر فرق مــن و تمثیل من، 
خدا خیلی جواد اســت، اگر شــنیدی 
که خداوند متعال به یک صلوات امتی 
را بخشید تعجب نکن. متحیر نشو اگر 
شنیدی با دو بار »یا َکریَم الَعفِو« بنده اش 

را عفو کرد.
جبرئیل بر پیغمبر اکرم )ص( نازل 
شد و عرضه داشت »یا َکریَم الَعفِو« اول 
را که گفتی، صلحای امت تو بخشــیده 
شدند و با »یا َکریَم الَعفِو« دوم، مذنبین 
امت هم بخشیده شدند. دیگر نگو! اگر 
این دفعــه بگویی کفار هم بخشــیده 
می شــوند؛ او هم اطاعت کرد و نگفت. 
ای خدایی که عطا می کنی پاداش های 
فراوان در مقابل عمل های کم. این نماز 
ما چه هست؟ روزه گرفتن ما چه هست؟ 
اعتکاف ما چه هست؟ قرآن خواندن ما 
چه هســت؟ هیچ اســت، ولی خداوند 
ارحم الراحمین اســت. ای خدایی که 
پاداش های فراوان در مقابل کســی که 
فقط دعا کرده، عطا می کنی، عمل هم 
ندارد، فقط گدایی کرده؛ اهلل اکبر! چقدر 
خدا کریم اســت! چقدر خدا رحمت و 
تفضــل دارد! به صــرف اینکه بنده اش 
گدایی کرد، در خانه خدا دستش را بلند 
کرد و گفت: یا  اهلل یا  اهلل یا اهلل، خداوند 

متعال دستش را خالی برنمی گرداند.
منبع: پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل 
www.abdolghaem.ir شوشتری؛

ظننیکوبهخداوند
گفتاری از آیت اهلل عبدالقائم شوشتری

در  متعــددي  عوامــل 
شکل گیری بســترهاي صدور 
تنباکو  حرمت  تاریخي  فتواي 
آن  از  کــه  داشــته اند  نقش 
نامه نگاري  جمله می توان بــه 
اسدآبادي  ســیدجمال الدین 
اشاره کرد. برخي معتقدند میرزا 
تحت تأثیر این نامه نگاري اقدام 

به صدور فتوا کرد

سراج

سرزمین استعمارزده »توگو«
 محمد گنجي/ »توگو« کشــوري در غرب آفریقا ســت که پایتخت آن شهر 
»لومه« اســت و مردم آن به زبان فرانســوي ســخن مي گویند. این کشور با مساحت 
56/7۸5 کیلومترمربع، از شمال به کشور بورکینافاسو، از شرق به بنین، از غرب به غنا 
و از جنوب به خلیج گینه در اقیانوس اطلس محدود مي شود. توگو کشوري مستطیل  
شکل است و طول آن از شمال به جنوب 550 کیلومتر و عـرض آن میان 40 تـا 1۳0 

کیلومتر  متغّیر است.
پرتغالي ها در اواسط سده 15م، به سواحل توگو وارد شدند. در آن دوران، تجارت 
برده در کرانه هاي خلیج گینه که به »خلیج برده« موسوم بود، رواج داشت. فرانسوي ها 
نخستین بار در سال 1626م به این منطقه وارد شدند؛ سپس در سال 17۸7م پایگاه آنِشو 
را بر پا کردند؛ هرچند آنها به زودي آنجا را ترک کردند؛ اّما در سال هاي 1۸65ـ1۸۸۳م، 
پیوسته با این منطقه ارتباط داشتند. طي این دوران توگو تحت فشار اتحادیّۀ اکوامه و 
پادشاهي آشانتي در غرب و همچنین پادشاهي داهومي در شرق قرار داشت. توگو در 
آن روزگار بخشي از ساحل بردگان بود و نخستین سرزمین شکار برده براي اروپایي ها 

بود که در آنجا پایگاه هایي براي نگهداري برده ایجاد کرده بودند.
در ســال 1۸۸4م، »گوستاو ناختیگال« جهانگرد )دریانورد( مشهور آلماني براي 
تقویت منافع کشــور خود در آفریقا به منطقه توگوویل وارد شد که حاصل آن تثبیت 
موقعّیت دولت آلمان در بخشي از سواحل این منطقه بود. در همین سال آلمان توگولند 
را که توگوي کنوني، بخش شــرقي آن بود، به منزله سرزمین تحت الحمایه خود بنیان 
گذاشــت و در ســال 1۸94م، آن را به متصّرفات خود افزود. این سرزمین در برگیرندۀ 
توگوي کنوني و منطقه ولتاي غنا بود. در سال هاي 1۸97 و 1۸99م، طبق پیمان هایي 
که میان دولت آلمان از یک سو و دولت هاي فرانسه و انگلستان از سوي دیگر منعقد شد، 
حدود مستعمره هاي آلمان در منطقه مشخص شد. اشغال توگولند به وسیله آلماني ها، 
هر چند در آغاز با مقاومت هایي روبه رو شد؛ اّما بعدها این سرزمین به سبب پیشرفت هاي 

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، مستعمره اي نمونه شناخته شد.
در ســال 1914م، در دوران جنگ جهاني اول، نیروهاي انگلیسي و فرانسوي بر 
نیروهاي آلماني در توگولند پیروز شــدند و طبق قراردادي در ۳0 اوت همان ســال، 
ســرزمین توگولند میان انگلیس و فرانسه تقسیم شــد تا اینکه در سال 1919م، بر 
اســاس معاهده ورساي، این سرزمین تحت قیمومت جامعه ملل قرار گرفت. در سال 
1922م با تقسیم توگولند به دو بخش شرقي و غربي، حاکمیت قسمت بزرگ تر )توگوي 
کنوني( که بخش شــرقي آن بود، به فرانســه و بخش غربي آن به بریتانیا واگذار شد. 
پس از جنگ جهاني دوم در سال 1956م، بخش بریتانیا به مستعمره دیگر آن کشور 
یعني ساحل طال )غنا( پیوست و در سال 1957م، با استقالل غنا این منطقه همچنان 
بخشي از آن سرزمین باقي ماند. در 27 آوریل 1960م، توگوي فرانسه با نام جمهوري 

»توگو« به استقالل رسید.
پس از این دوران نیز همچنان دخالت هاي اســتعمارگرایانه فرانســوي ها در این 
ســرزمین ادامه داشت و نفوذ وابستگان فرانسوي بر این سرزمین سایه افکنده بود و از 
کوچک ترین تصمیمي که به نفع ملّت و مغایر منافع ملّي فرانسه بود، ممانعت به عمل 
مي آمد. یک مثال در این مورد سرنوشت رئیس جمهور توگو، »سیلوانوس اولیمپیو« است. 
او از امضای »پیمان تداوم موقعّیت استعماري« امتناع کرد؛ اّما فرانسه اصرار داشت توگو 
موّظف است به دلیل زیرساخت هایي که فرانسه در دوران استعمار در آن کشور ایجاد 
کرده است، خسارت بپردازد. میزان این خسارِت سالیانه، 40 درصد بودجه سال 196۳ 
توگو بود و به سرعت کشور تازه به استقالل رسیده را به مرز ورشکستگي اقتصادي کشاند.

 FCFA به عالوه، رئیس جمهور جدید توگو تصمیم گرفت، ارز استعماري فرانسه
را لغو کرده، پول ملّي کشور خود را چاپ کند. تنها سه روز پس از اتّخاذ این تصمیم، 
حکومت جدید به دست گروهي از لژیونرهاي خارجي سرنگون شد و رئیس جمهور به 
قتل رسید. به گزارش روزنامه انگلیسي تلگراف، رهبر لژیونرها »گناسینگبي ایادیما«، به 
دلیل این سوء قصد مبلغي معادل 550 یورو از سفارت فرانسه دریافت کرده بود. چهار 
سال بعد، او با حمایت پاریس رئیس جمهور جدید توگو شد. وی دیکتاتوري مستبدانه اي 

حاکم کرد و تا زمان مرگش در سال 2005 در قدرت باقي ماند.

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

نقش سیدجمال  در صدور فتواي تحریم تنباکو
در آیینه تاریخ

نه تنها خداوند متعال گناهان 
ما را از پیامبرش و ائمه)ع( مخفی 
اعمال ســیئه  بلکه  مــی دارد، 
بندگانــش را حتی از دید مالئکه 
مأمور بر ثبــت اعمال هم مخفی 
مــی دارد. هم به فضل و رحمتش 
و هم  و مســتور می کند  مخفی 
که  آنقدر عفو می کند  می بخشد. 

حتی شیطان هم به طمع می افتد



فرهنگ و جامعه

۱۰
ssweekly. i r  ۸96 دوشنبه 23 اردیبهشت 139۸   سال نوزدهم     شماره

 علیرضا حســینی/ در 
روزهای اخیر، کلیپ هایی از رقص 
و آواز دانش آمــوزان در فضــای 
مجازی منتشر شــده که در آنها 
از یــک آهنگ »ساســی مانکن« 
خواننــده مطــرح رپ زیرزمینی 
استفاده شده است؛ خواننده ای که 
در آهنگ هایــش از بیان بی پرده 
مضامین غیر اخالقی ابایی ندارد و 
به ترویج دوستی های قبل از ازدواج 

می پردازد.
 در کلیپ های منتشرشــده 
دانش آموزان  مــوزون  حرکات  از 
در مــدارس، آنچه بیــش از همه 
تعجب برانگیز اســت سن و سال 
این دانش آموزان است، که به نظر 
می رسد میانگین سنی آنها بیشتر از 
ده سال نباشد؛ اما سؤالی  که مطرح 
می شود این است که آیا پخش این 
آهنگ در مدارس، اتفاقی و ناشی از 
کج سلیقگی عوامل اجرایی مدارس 
بوده یا به صــورت هدفمند انجام 

شده است؟
 بدون شــک اگر این آهنگ 
مســتهجن در یک یا دو مدرسه 
پخش می شــد، می توانستیم آن 
را اقدامــی ســهوی بدانیــم؛ اما 
ساده اندیشــی است که انتشار آن 
در مدارس مختلــف را که منجر 
به پخش هــم زمان آن در فضای 
مجازی شده است ناشی از غفلت 
عوامــل اجرایی مدارس بدانیم؛ به 
ویژه اگر آگاه باشیم که تهیه کننده 
این آهنگ، شــبکه ای ضد انقالب 

است. 
به نظر می رسد پروژه نفوذ از 
مسیر موسیقی برای اندلسیزاسیون 
جمهوری اسالمی از طریق »شبکه 
ضد فرهنگــی« رادیو جوان انجام 
این  می شــود و پخش هماهنگ 
موســیقی در مــدارس از طریق 
مرتبطان داخلی این شبکه انجام 
شده اســت. رادیو جوان رادیوی 
اینترنتی فارسی است که از سال 
2004 میالدی با مرکزیت آتالنتا 
و واشــنگتن دی سی شروع به کار 
کرد و بــه مرور زمان شــبکه ای 
تلویزیونی را به همین نام راه اندازی 
کرد. در حال حاضر نیز ســایت و 
اینستاگرام این رسانه به مدد ارائه 
بازدیدکنندگان  دروغین  شمارش 
ویدئوهایش، معروف ترین رســانه 
موسیقی است؛ به طوری که عالوه 
بر خوانندگان لس آنجلسی، بسیاری 
از خواننده های داخل کشــور هم 
آثارشــان را در این رسانه منتشر 

می کنند.
 هر چند مســئوالن مربوط 
مدتی با خواننده هایی که آثارشان 
را در این رسانه ضد ایرانی انتشار 
می دادند برخورد کردند، گویا این 
برخوردهــا بازدارنده نبود؛ چرا که 
دوباره همکاری خواننده های داخلی 

با این رسانه از سر گرفته شد.
 یکی از کارهای رادیو جوان 
در راســتای حیازدایی از جوانان، 
ترغیب نوجوانان و جوانان به اجرای 
دابسمش آهنگ هاست؛ به طوری 
که برخی دختــران ایرانی داخل 
کشــور تحت تأثیر فضاسازی این 
رسانه، با کشف حجاب به لب خوانی 
آهنگ های روز می پردازند و رادیو 
جوان این دابسمش ها را در صفحه 
اینســتاگرامش منتشر می کند و 
بهتریــن دابســمش ها را هم در 
شبکه ماهواره ای خود نشر می دهد. 
این شــبکه همچنین تالش های 
زیادی می کند تا پای خواننده های 
ترکیــه ای را به داخل کشــور باز 
کند که در نتیجه متأسفانه برخی 
خواننــدگان مطرح ترکیه تاکنون 
در جزیره کیش کنســرت برگزار 
کرده انــد و به نظر می رســد در 
 آینده این نوع کنســرت ها بیشتر 

شود.
 بــا این اوصاف الزم اســت 
فرهنگــی  نظارتــی  نهادهــای 
فعالیت های این شبکه ضد ایرانی 
را در داخل کشــور با جدیت رصد 
کنند و جلوی شیوع آن را بگیرند. 
نهادهای امنیتی نیز باید پشــت 
پرده این تحــرکات ضد فرهنگی 
را بشناســند و بــا آنهــا برخورد 
کنند. در غیر ایــن صورت دامنه 
فعالیت هــای ضــد فرهنگی این 
 شــبکه روز به روز بیشتر خواهد 

شد.

پشت پرده پخش یک آهنگ 
رهبر معظم انقالب می فرمایند: در سریال ها به مسائل ملّی بپردازید؛ از شهدای عزیز، از دفاع مقّدس، از انقالب، از سبک زندگی اسالمی، از انگیزه های 
ایمانِی ملّت و مظاهر آن، از ایستادگی شــان در برابر ابرجنایتکاران و مفســدان عالم، از راه پیمایی اربعین و... بگویید؛ عظمت و اســتقالل و شــجاعت و 

ظرفّیت های علمی و عملی این ملّت را با زبان هنر بیان کنید.
بیان ظرفیت ها 

با زبان هنر

یادداشت

 محبوبه ابراهیمی/ رمضان که از راه می رســد، تصور می کنیم همه 
چیــز خوب و رؤیایی خواهد شــد و آدم ها متفــاوت از روزهای قبل، فارغ از 
بدی های شــان از خواب بیدار می شــوند و آرامش فضای خانه  و جامعه را فرا 
می گیرد. البته این تصور آنقدرها هم دور از ذهن و رؤیایی نیســت؛ چون از 
سویی آموزه های دینی از بسته بودن دست شیطان در این ماه خبر می دهند 
و از سوی دیگر آمارها از کاهش جرایم در این ایام می گویند. اما از زاویه دیگر 
که به مسئله نگاه کنیم، روزه داری و نخوردن و نیاشامیدن، آنقدرها هم ساده 
و بی دردسر نیست و به دلیل گرسنگی و تشنگی، طاقت انسان طاق می شود. 
ترک وعده های غذایی که عادت روزانه ما شــده اند، کار خیلی راحتی نیست؛ 
به ویژه در این روزها که سبک نادرست تغذیه، بدن های مان را ضعیف و ناتوان 
کرده، نخوردن و نیاشامیدن، زودتر به ضعف و بی حالی منجر می شود. به تعبیر 
علمی و به گفته پزشــکان، این میزان دوری از غذا و آب، ســروتونین بدن را 
کاهش می دهد و افت فشــار و قند خون، می تواند اعصاب را از حالت تعادل 
خــارج کند. به همین دلیل برخی به هنگام روزه داری بد اخالق و بی حوصله 
و پرخاشگر می شوند. حتماً مادرانی را سراغ دارید که از سحر تا ساعت ها بعد 
از ظهر می خوابند و نه تنها مســئولیت مادری را فراموش می کنند، که حتی 
ســاعت های بیداری شــان را با اخم و پرخاش و بد خلقی با بچه ها به غروب 
می رسانند و مانع بازی و سرگرمی کودکان در طول روز می شوند! یا همسرانی 
کــه حوصله حرف زدن با هم را ندارند و تا پای افطار گویی در قهری تلخ به 
سر می برند! همین طور کارمندانی که اعصاب برخورد با ارباب رجوع را ندارند 
و فراموش می کنند مراجعه کننده هم روزه دار است و با سختی پیگیر کارهای 
خودش شده است. بعضی ها حتی در خیابان هم باهمه اطرافیان درگیرند و با 
هر اتفاق کوچک از کوره درمی روند و بهانه ای برای دعوا به دست شان می آید. 
گویی فقط آنها روزه دارند و دیگران از روزه و گرسنگی، دچار ضعف و عوارض 
دیگر نیستند... . با این اوصاف چطور می توان توقع داشت آرامش در این ماه 
فراگیرتر باشــد و آدم ها حال شان بهتر باشد؟ یا اصوالً روزه ای که با این همه 
بدخلقی مخلوط شــود، چه فایده ای برای فرد و خانواده و جامعه اش خواهد 
داشت؟ بعضی ها برای حل این مشکل، ترجیح می دهند بیشتر ساعات روز را 
بخوابند و سختی ها و ناتوانی های حاصل از روزه داری را کمتر درک کرده و از 
این طریق خودشان و دیگران را کمتر اذیت کنند! اما خواب چاره کار نیست. 
قرار نیســت همه فعالیت های خانه و جامعه به هوای رمضان تعطیل شود تا 
مردم بتوانند یک فریضه دینی انجام دهند! زندگی در این ماه هم جاری است 
و در این جریان، فقط بعضی نیازهای غریزی با اراده فردی کنترل می شــود 
و این همان تمرین صبر اســت. بدون شــک، خشم و عصبانیت هم از همین 
غرایز اســت که در صورت طغیان، سبب آسیب های جبران ناپذیری می شود. 
پس چاره کار صبر است و صبر...؛ صبوری بر خشم و عصبانیت خود و حتی 
بر طغیان خشــم دیگر روزه داران... . بی شــک این تنها سالحی است که فرد 
و خانواده را از آســیب های غضب در امان نگه می دارد و آرامش را به دل ها 
هدیه می کند. شــاید به همین دلیل است که برخی روان شناسان بر مبنای 
مطالعــات علمی، روزه را برای درمان دردهای روحی و کم طاقتی ها روشــی 
مؤثر می دانند و تجویز می کنند. نه اینکه روزه بگیرند تا تشنه و گرسنه بمانند 
و از شــدت این سختی، به دیگران بتازند؛ بلکه صبوری و تحمل سختی ها را 
تمرین کنند و هوای حال خودشان و دیگران را داشته باشند. قرار نیست در 
سختی روزه داری ما، کودکان بی گناه مان تنبیه شوند، گرسنگی ها بر سر زیر 
دستان فریاد شوند، غبار غم به قلبی بنشیند، دلی بشکند، مادری از بدخلقی 
فرزندی دلگیر شــود، همسران فراموش شوند و مســئولیت ها از یاد بروند، 
همکاران و همسایه ها از بدخلقی های هم کالفه باشند و آشنایان و دوستان و 
اقوام، بیزار از دیدن روی یکدیگر؛ قرار است جسم و روح مان با هم، مهربانی و 
صبر را تمرین کنند؛ اصاًل رمضان فصل رویش صبوری و مهربانی و در آغوش 
کشیدن همه خوبی هاست؛ خوبی هایی که خشت و ستون خانه های مان را بنا 
می کننــد و می توان با آنها حال خود و دیگــران را خوب کرد... و این همان 
 معجزه و هدیه ای است که از رمضان انتظار می رود؛ روییدن نهال آرامش در

 کویر تشنگی.

زندگی

راه نرفته

ترس از ازدواج از مسائل عمده ای است که ذهن بیشتر جوانان را به خود 
مشغول کرده است؛ تا آنجا که در بسیاری موارد سبب سخت گیری و مشکالتی 
مانند باال رفتن سن ازدواج شده است. معموالً افرد از کارهایی که تا به حال 
انجام نداده  و تجربه  نکرده اند ترسی طبیعی در خود احساس می کنند که علل 

گوناگونی برای آن وجود دارد.
برخی احساس می کنند هنوز آمادگی روحی و روانی برای ازدواج ندارند. 
بعضی از آماده نبودن شرایط اقتصادی خود سخن می گویند. گاهی نیز سخت 
بودن انتخاب همســر مناسب و ترس از آینده و زندگی سبب ترس از ازدواج 

در جوانان ما می شود. 
برخی نیز به دلیل شــناخت غیر واقعی خود و طرف مقابل دچار دلهره 
می شــوند و ترس از این کار در آنان شــکل می گیرد کــه در این صورت با 
تغییــر این شــناخت ذهنی، آرامش و میل بــه ازدواج جای ترس را خواهد 
گرفــت؛ البته در برخی مــوارد نیز دلیل تــرس از ازدواج به دوران کودکی 
 برمی گــردد که  شناســایی علل آن نیازمند مراجعه بــه افراد خبره ای چون

 روانکاو است.
در مورد چگونگی غلبه بر این ترس باید گفت که ابتدا ضروری اســت 
دالیل ترس از ازدواج به خوبی بررسی شود تا برای حل آن شیوه ای مناسب 

مدنظر قرار بگیرد.
می توان ریشه ترس از ازدواج را به دو دسته تقسیم کرد:

ـ مشکالت و موانع موجود بر سر راه ازدواج؛
ـ ترس از سرنوشت سازترین تصمیم زندگی.

عمده ترین دلیل ترس از ازدواج، هراس از تصمیم گیری و انتخاب شریک 
زندگی است. بیشــتر جوانان به این می اندیشند که اگر ازدواج کنند ممکن 

است پشیمان شوند.
از دیگر دالیل اضطراب برای تصمیم گیری، ترس از قول و قرارهایی است 
که شاید پس از ازدواج به آنها عمل نشود که برای غلبه بر این احساس، باید 
در درجه اول به خدا توکل کرد و از او کمک خواست. در هر صورت انتخاب 
سخت اســت؛ اما تفکر، تحقیق، صحبت کردن و به بحث گذاشتن اخالق و 
اعتقادات دو طرف و در کنار آن شناخت متقابل خانواده ها سبب می شود که 
تا حد زیادی بتوان این تردیدها را کمتر کرد و در نهایت به تصمیمی درست تر 
نزدیک شــد. اگر اطرافیان تان ازدواج ناموفقی داشــته اند، تنها به این دلیل 
 نمی توان از ازدواج ترســید. راهکار دیگر این است که از افراد موفق مشورت

 بخواهید.

 شهناز ســلطانی /  مــاه رمضان و 
سفره های افطارش بهانه خوبی است تا به صله 
رحم توجه کنیم. این ماه پر برکت نه فقط آدمی 
را به خدای خودش نزدیک می کند که انسان ها 
را هم به هم نزدیک می کند. یکی با دستگیری 
از نیازمندان آن را محقق می کند و دیگری هم 
با پهن کردن سفره های افطاری و جمع کردن 
روزه داران به دور آن. مهم این است که در این 
مــاه میهمانی خدا ما برای نزدیکی انســان ها 
به هم و ایجاد مهــر و محبت بین آنها قدمی 
برداشــته ایم و کاری کرده ایم که هم رضایت 
 درونــی ما را و هــم رضایت خداوند را موجب

 شده است.

سفره های متعدد افطاری در گذشته 
خیلی نگذشته از ســال هایی که در ماه 
مبارک رمضان به دفعــات به افطاری دعوت 
می شــدیم و به خانه دوستان و فامیل و حتی 
همســایه ها می رفتیم؛ امــا از وقتی که از آن 
ســال ها فاصله گرفته ایم، تعداد ســفره های 
افطاری نه تنها کمتر شده که شکل و شمایل 

آنها هم تغییر کرده است.

حس خوشایند دورهمی
همیشــه دور هم جمع شــدن آدم ها به 
بهانه های گوناگون خوشایند و لذت بخش است، 
حتی دیدار دوســتان و فامیل در مراسم عزا و 
ســوگواری هم حس مثبت در خودش نهفته 
دارد؛ چرا که نیاز اجتماعی انسان ها می طلبد که 
با دیگران مراوده داشته باشیم. در این مراوده ها 
از حال هم خبر گرفته و در جریان مشــکالت 
هم قرار می گیریم و تا آنجا که ممکن است از 

هم دستگیری می کنیم.

تازه شدن دیدارها 
میهمانی هــای افطاری ماه رمضان هم از 
آن دست بهانه هاســت که مصداق یک تیر و 
چند نشان است و برکات زیادی در آن وجود 
دارد که یکی از آنها تازه شدن دیدارهاست؛ اما 
وقتی پای تجمالت و اسراف و زرق و برق به این 
سفره ها باز می شود، از تعداد آنها کم می شود؛ 
همان چیزی که تفاوت سفره های افطار امروز 

و پرخاطره دیروز است.

هدف ما از افطاری دادن چیست؟
اگر به این نکته توجه کنیم که هدف مان از 
پهن کردن سفره های افطاری چقدر به حقیقت 
روزه و روزه داری نزدیک است، در چیدمان آن 
سادگی را مد نظر قرار می دهیم. این روزها همه 
ما در هر طبقه اجتماعی که باشیم وضعیت بد 
اقتصادی دامن ما را هم گرفته اســت و طعم 
سخت آن را خوب چشیده ایم و با مشکالتش 
دســت به گریبانیم. این روزها ما بیشــتر از 
ســال های قبل دل مان تازه شدن دیدارها را 
می خواهــد، چرا که به همدلــی و همراهی و 

هم فکری هم بیشــتر نیاز 
داریم.

دارایی و هنرمان را به 
رخ می کشیم؟

در سال های اخیر کم 
افطاری  سفره های  نبودند 
پر اقالمی که از ماهیت ماه 
رمضان و مهمان داری آن به 

دور بودند. غذاها و پیش غذاها و نوشیدنی ها و 
دســرهایی که از تنوع چیزی کم نداشتند. اما 
آیا گاهی بیراهه نرفته ایم؟ قرار بر این نبوده که 
ما دارایی ها و هنرمان در آشپزی و سفره آرایی 
و میزآرایی را به رخ بکشــیم؛ اما متأسفانه در 

سال های اخیر چشم و هم چشمی جای خود را 
در سفره های افطار باز کرده و همین سبب شده 
است اگر هم کسی نیت برپایی سفره ساده افطار 
برای مهمان هایش را در ذهن داشــته، در حد 
توانش به این جرگه بپیوندد و به زعم خودش 

چیزی کم نگذارد!

مالحظه دیگران را بکنیم 
اگر توان اقتصادی ما بیش از برپایی یک 
سفره ساده افطاری است، آیا بهتر نیست برای 
مالحظه دیگران هم که شــده از آنها پیشــی 
نگیریم تا این امکان برای کســانی که مهمان 
ســفره ما می شوند، مهیا شود که آنها هم اگر 
قصد برپایی سفره افطاری 

دارند، بتوانند.
ســفره های  هرچــه 
افطاری ما به هم شــبیه تر 
باشد، شــک نکنیم که ما 
در این ماه پرفضیلت بیشتر 
همدیگر را مالقات می کنیم 
و از کنــار هــم بودن لذت 
می بریم و خرسند می شویم.

یک نوع کافی است 
در این دشــواری معیشتی بهتر است در 
ســفره های مان تجدیدنظر بکنیم. به این فکر 
کنیم که چطور می شــود بــا کمترین هزینه 

افطاری ترتیب داد. آیا واقعاً خوراکی هایی که 
بر سر سفره می گذاریم، استفاده خواهد شد یا 
به اسراف دور ریخته می شود. الزم نیست حتماً 
بر سر سفره هم سوپ و آش و حلیم باشد و هم 
چند نوع غذا و چند نوع نوشــیدنی و...، از هر 
کدام یک نوع کافی اســت و باقی ممکن است 

به افراط و اسراف منجر شود.

افطاری با خرما و آب 
در دین ما هم به خوبی بر سادگی افطاری 
تأکید شده اســت. رسول خدا)ص( در خطبه 
شعبانیه درباره زنده نگه داشتن افطاری دادن 
چنین می فرمایند: »بدانید که خداوند به عزت 
خود قســم یاد کرده اســت که نمازگزاران و 

سجده کنندگان را عذاب نکند.
ای مردم! هر کسی از شما روزه دار مؤمنی 
را افطار دهد، چنان اســت که گویا بنده ای را 
آزاد کرده و خداوند از لغزش های گذشــته اش 
می گذرد. یکی عرض کرد! ای رسول خدا، همه 
ما قدرت افطاری دادن و سیرکردن شکم افراد را 
نداریم. پیامبر خدا فرمود: با پاره  خرما و مقداری 

آب، آتش را از خود دور کنید.«

نیازمندان را فراموش نکنیم 
توجــه به نیازمندان هــم در ماه مبارک 
رمضان کمتر از پهن کردن سفره های افطاری 
برای اقوام و دوستان نیست. تهیه مواد غذایی 
برای نیازمندان واقعی نه تنها خشنودی خداوند 
را به دنبال دارد که اثرات مثبت معنوی و مادی 
آن بی شک در زندگی و جسم و جان ما رخنه 

خواهد کرد.

فرزندان از ما می آموزند 
یادمان باشد ما رسالت دیگری هم به دوش 
داریم و آن تربیت دینی فرزندان مان است. اگر 
از فرط نگرانی اقالم نتوانیم یک ســفره ساده 
افطار با تعــداد کمی میهمان پهن کنیم یا از 
نیازمندی در حد وســع مان دستگیری کنیم 
چطور به فرزندان مان بیاموزیم که اینها فضیلت 
است و تأکید شده و او باید در آینده مطیع آن 
باشــد. بچه ها رفتار ما را الگو قرار می دهند نه 

گفتار ما را.

کنکاش
سفره های ساده افطاری را بگسترانیم

حس زیبای دورهمی معنوی

 نســیم اســدپور/ پس از 
تعطیالت نوروز، هم  زمان سه سریال با 
نام های »دنگ و فنگ روزگار« از شبکه 
اول ســیما، »روزهای بی قراری 2« از 
شــبکه دوم سیما و »شرایط خاص« از 
شبکه سوم سیما پخش شد؛ سریال هایی 
با موضوعــات جدید که توانســتند با 
جذابیت داســتانی مخاطب را از حدود 
ســاعت ۸:45 تا 11 شــب پای رسانه 
ملی بنشــانند. »دنگ و فنگ روزگار« 
و »شــرایط خاص« با درون مایه طنز و 
کمــدی بر روی آنتن رفت؛ اما روزهای 
بی قراری 2 که اتفاقاً طنز و کمدی هم 
نبود، از دو ســریال دیگــر عقب نماند 
و توانســت مخاطبان زیادی را طرفدار 

خود کند.
روزهای بی قراری نام ســریالی 
اســت به تهیه کنندگی امیرحسین 
شریفی و کارگردانی کاظم معصومی 
که اولین قســمت این ســریال 2۳ 
قسمتی در ســاعت 20:45 روز ۳0 
بهمن ماه 1۳95 از شبکه سه صدا و 
سیمای ایران پخش  شد و اتفاقاً هم 
با موضوع جالب و جدیدی روی آنتن 
این شبکه رفت. در این سریال فرهاد، 
رها و ســارا در دانشــگاه هم کالسی 
هســتند. رها و فرهاد با هم ازدواج 
می کنند. رها باردار می شود؛ اما بعد 
در سانحه ای به کما می رود، سارا که 
دوست رهاســت از فرزند او مراقبت 
می کند و در نهایت زمانی که همچنان 
رها یک سالی را در کما به سر می برد، 
مادر فرهاد او را تشویق می کند تا با 
دوست رها یعنی سارا ازدواج کند؛ اما 
مدتی پس از ازدواج این دو، رها از کما 
خارج می شود و به هوش می آید. پس 
از این، داستان حول کشمکش میان 
سارا، رها و فرهاد می گذرد و در نهایت 
هم سارا به خاطر اینکه زندگی فرهاد 
و رها از هم نپاشد تصمیم می گیرد از 

فرهاد جدا شود.
در ایــام عید نوروز شــبکه دو 
سیما خبر داد که مجموعه و سری 
دوم روزهای بی قــراری روی آنتن 
می رود؛ سریالی که می توان گفت تا 
حدودی پایان آن را باز نگه داشــته 

بودند و می طلبید که سری دومی هم 
داشته باشد. با تکرار پخش خالصه 
مجموعه اول انتظار می رفت روزهای 
بی قراری 2 به ادامه داستان بی قراری 
1 بپردازد یا حداقل اشاره های کاماًل 
ملموسی با داستان قبلی داشته باشد؛ 
اما انگار از مجموعه ســری اول تنها 
بازیگر نقش سارا، یعنی سارا صوفیانی 
که در روزهای بی قراری 2 نیز ایفای 
نقش کرده مشــترک بــود و هیچ 
نشانه خاصی از ماجرای اول داستان 
وجود نداشت. در سری دوم سریال 
بی قــراری که ملــودرام خانوادگی 
پرتعلیقی است، سارا همسری دارد 
که از او جدا شــده و فرزندی که هر 
دو در خارج به ســر می برند. این بار 
داستان سارا درباره خانواده گم شده 
اوست که خودش هم از حضور آنان 

خبری نداشته است.
افســانه بایگان، نقش مرجان، 
پرستار مادر ســارا را بازی می کند؛ 
مادری که سال ها قبل موقع زایمان 
در نهایــت غربــت از دنیا می رود و 
کســی از خانــواده او هیچ اطالعی 
به دســت نمــی آورد. در نهایت نیز 
فرزندش سارا به خانواده ای سپرده 

می شود تا او را بزرگ کنند.
مجید واشقانی، سعید نیک پور، 
کاظــم هژیــرآزاد، صفــا آقاجانی، 
همچنین افسانه بایگان و حمیدرضا 
آذرنگ از بازیگران اصلی فصل دوم 

»روزهای بی قراری« هستند.
تاریخچه  مرور  اســت  گفتنی 
فــرش تبریز کــه جزء آثــار ملی 
کشورمان اســت، از برتری سریال 
روزهــای بی قراری بــود. مجموعه 
دوم این سریال به سفارش معاونت 
سیمای استان ها و مرکز صداوسیمای 
تولید شد  شرقی)تبریز(  آذربایجان 
و انصافاً هم خیلی خوب توانســت 
گوشــه ای از جاذبه های این شهر را 

به تصویر بکشــد و هنر دست این 
شهر یعنی فرش و کفش های چرم 
آن را به رخ بنمایاند. در این سریال، 
تاریخچــه فرش تبریز مرور شــد، 
همچنین با نشان دادن تصویر هایی 
از کارگاه هــای کفش هــای چرمی 
به مخاطب یــادآوری کرد که این 
محصول یکی از محصوالت ویژه این 

سرزمین)تبریز( است.
ســارا با تنها نشــانی ای که از 
مــادرش دارد یعنی فرشــی به نام 
چیچک، در جســت وجوی خانواده 
خود از مشــهد که در آن ســکونت 
دارد به تبریز می رود. در نهایت هم 
متوجه می شود که این فرش میراث 
خانوادگی آنهاســت که به دســت 
مادربزرگش بافته شــده و از زمان 
مشروطه برای او به ارث مانده است.
ماجرای داستان جذابیت خود 
را دارد و فارغ از برخی نواقص مانند 
تغییر بازیگری که نقش برادر سارا را 
در سری دوم سریال بازی می کند، 
توانسته است خانواده های ایرانی را 

پای شبکه دوم بنشاند.
سارا صوفیانی با بازی آرام خود 
نمــاد دختر باوقار ایرانی اســت که 

با وجود مشــکالت فراوان از جمله 
طــالق و جدایی از فرزند توانســته 
است روی پای خود بایستد. او نماد 
دختری اســت کــه در خانواده ای 
مذهبی و اصیل ایرانی به دنیا آمده 
و در خانواده اصیل دیگری رشد کرده 
است؛ بنابراین به خوبی می تواند به 
بیننده بفهماند که ایمان و اصالتش او 
را در چنین شرایطی، صبور و بامتانت 

بار آورده است.
توجه به مفاهیمی مانند حالل 
و حرام خوری، کســب وکار و تولید، 
همچنین مفاهیم ارزشمندی مانند 
شــهادت به صورت غیر مســتقیم 
در قســمت ها و بخش های مختلف 
سریال به چشم می آید. نقطه قوت 
دیگر این سریال را می توان پرداختن 
بــه شــهرهای دیگر ایــران به جز 
پایتخت دانست. ۸5 درصد مکان های 
فیلمبرداری سریال روزهای بی  قراری 
2 در تبریــز و 15 درصــد آن در 
شهر مشهد است. با توجه به اینکه 
سریال ها بیشتر در تهران فیلمبرداری 
می شوند؛ در این سریال شهرستان ها 
اهمیت می یابند؛ البته شاید این را 
بتوان به این دلیل دانســت که این 
سریال به سفارش معاونت استان ها 

تولید شده است.
مورد  در  زیادی  مســتندهای 
شهرهای مختلف ایران از جمله تبریز 
ساخته شده اســت؛ اما قطعاً بردن 
داستان به دل شهرهای دیگر به دور 
از شعارزدگی می تواند تأثیر زیادی در 
شناخت این شهرها و تشویق برای 

شناخت بیشتر داشته باشد.
برتری دیگر این سریال استفاده 
از بازیگران بومی است؛ به طوری که 
در این ســریال ۳0 قسمتی عالوه 
بر حضــور بازیگران ملــی، حدود 
150 بازیگر بومی بــه ایفای نقش 
پرداخته انــد. این مســئله می تواند 
ســبب تنوع در ســریال شــود که 
مخاطبان، با استعدادهای شهرهای 
دیگر هم آشــنا می شوند. همچنین 
این اســتعدادها فرصتی برای بهتر 

دیده شدن می یابند.

مروری بر سریال بهاری شبکه دوم سیما

ملودرامیپرتعلیقکهازکمدیهایشبکههایدیگرجانماند

مرور تاریخچه فرش تبریز که 
جزء آثار ملی کشورمان است، از 
برتری سریال روزهای بی قراری 
بود. مجموعه دوم این سریال به 
سفارش معاونت سیمای استان ها 
و مرکز صداوسیمای آذربایجان 
شــرقی)تبریز( تولید شــد و 
انصافاً هم خیلی خوب توانست 
گوشه ای از جاذبه های این شهر 

را به تصویر بکشد

رمضان این ماه پر برکت نه فقط 
آدمی را به خــدای خودش نزدیک 
می کند که انسان ها را هم به هم نزدیک 
می کند. یکی با دستگیری از نیازمندان 
آن را محقق می کند و دیگری هم با 
پهن کردن سفره های افطاری و جمع 

کردن روزه داران به دور آن

تمرین صبر، هدیه سبک زندگی رمضانی

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیال وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

 از ازدواج می ترسم؛ چه کار کنم؟



 عمار قلعه نویی/ در حادثه 
خوزستان  اســتان  اخیر،  سیل 
در  دیگر  اســتان های  از  بیشتر 
معرض تهدید ســیالب بود. این 
تجربه  را  زیادی  بارندگی  استان 
استان های  اما سیالب های  نکرد، 
و  و چهارمحال  لرســتان  ایالم، 
بختیاری ســبب شد کم و بیش 
همه سدهای اســتان و سدهای 
استان  رودخانه های  باالدســت 
ســرریز شــده و این استان در 
معرض تهدید سیالب و آبگرفتگی 
کمی  هرچند  بگیرد.  قرار  عمیق 
دیر، اما با اقدام مسئوالن کمی از 
خالی  سدها  مخازن  ظرفیت های 
شــد، همه ادارات و دستگاه های 
استان فراخوان شدند و نیروهای 
مسلح توجه خود را به طور ویژه 
کردند.  اســتان  این  به  معطوف 
به  ورودی  آب  در وصف وضعیت 
استان می توان گفت، اگر سدهای 
موجود در رودخانه های اســتان 
زیادی  بخش های  نداشت،  وجود 
از کشــورهای عراق و کویت هم 
دچار ســیالب می شد. بر اساس 
این، در گفت وگویی با سردار حسن 
شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت 
خوزستان  استان  ولی عصر)عج( 
وضعیت منطقه و خدمات سپاه به 
بررسی  را  استان  مردم سیل زده 

کردیم که در ادامه می خوانید.
***

اولین ســؤال،  عنوان  به   *
بفرمایید از چه زمانی سیالب آغاز 
شد و در حال حاضر وضعیت کلی 

منطقه چگونه است؟
همان طــور کــه می دانیــد در 
ابتدای فروردین ســال جاری شاهد 
بارندگی های سیل آســا بودیم. استان 
خوزستان هم از جمله استان هایی بود 
که درگیر سیالب شد. در واقع، سدهای 
باالدســت پر از آب شد و لذا خروجی 
سدها بیشتر از وضعیت معمول شد؛ 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته، مازاد 
آب به ســمت دشت های پایین دست 
که بیشتر جلگه ای است، روان شد. با 
ادامه بارندگی ها و وقوع سیل سنگین 
در استان لرستان و ایالم خیلی طول 
نکشید تا دبی ورودی به مخزن پشت 
سدهای استان به چند هزار متر مکعب 
برسد؛ به این ترتیب دبی خروجی در 
سد کرخه باال رفت. در جلساتی که با 
حضور شورای تأمین و مدیریت بحران 
استان تشکیل دادیم، به این جمع بندی 
رسیدیم که به صورت تناوبی این آب 
رها شــود تا حالت شک سنگین پیدا 
نکند. که این رها کردن آب آبگرفتگی 

پایین دست را در پ ی داشت. 
رودخانــه دز نیــز بــا توجه به 
ســیالب های باالدست پر از آب شده 
بود و هیچ راهی نبود جز اینکه آب به 
سرعت رها شود. در رودخانه کارون هم 
سدهای مختلف گتوند، کارون ۳ و... 

پر شدند؛ بنابراین سیالب سنگینی از 
باالدست به سمت پایین دست سرازیر 
شد. یکی از مناطقی که برای ما نگرانی 
زیادی ایجاد کرد، منطقه دشت آزادگان 
و شهر سوسنگرد بود. سوسنگرد یک 
شــهر مرزی و بسیار حساس است و 
لذا با همکاری و همراهی مســئوالن 
تــالش برای جلوگیری از ورود آب به 
شهر سوسنگرد شروع شد. با توجه به 
اینکه سیل بند داخل شهر 6 کیلومتر 
بود، باید تقویت می شد. بنابراین، بیش 
از 90 دستگاه کمپرسی از ارگان های 
مختلف، از جمله سپاه و دستگاه های 
دولتــی وارد عمل شــدند و با تالش 
گروه های جهادی بســیج سیل بند با 
خاک ریزی، گونی چینی و کشــیدن 
الیه های پالســتیکی تقویت شد که 
ارتفــاع آن بیش از دو متر از ســطح 
شهر رسید. به این ترتیب توانستیم از 
فاجعه بزرگی که در حال رخ دادن بود، 
جلوگیری کنیم و شهرهای سوسنگرد 
و بســتان نجات پیدا کردند. در ادامه 
برخی از ســیل بندها کــه برای مهار 
سیالب های کوچک ساخته شده بود 
به دلیل انتقال آب باید تخریب می شد. 
پس از تخریب این سیل بندها آب به 
سمت هورالعظیم هدایت شد. تخریب 
بخشی از خاکریزها و دایک های مرزی 
و دژهــا هم صورت گرفت؛ چرا که در 
بخش هایی سطح آب باال آمده بود و 
دریاچه ای عظیم از به هم پیوســتن 
رودهای دز، کارون و کرخه درســت 
شــده بود که شهر حمیدیه را تهدید 
می کرد. به خاطر دارم در شهر حمیدیه 
چندخانــه مانع ورود دســتگاه های 
مهندسی به ساحل رودخانه می شد که 
دو خانواده داوطلبانه پذیرفتند در ازای 
تعهد ســاخت خانه جدید منزل شان 
تخریب شــود تا دستگاه ها بتوانند به 
ســاحل رودخانه برسند. البته کار در 
اینجا بسیار سخت بود و باید گونی های 
پر شده از خاک دست به دست منتقل 
می شد. سردار سالمی در آن زمان در 
منطقه مدیریت و فرماندهی نیروهای 
ســپاه را به عهده داشــتند. با حضور 
ایشان و همه مردم و نیروهای مسلح 
و با روحیه جهادی جلوی ورود سیالب 

به حمیدیه هم گرفته شد. 

* از سپاه چه نیروهایی در این 
ماجرا حضور داشتند؟

در این ماجرا هم ســپاه حضرت 
ولی عصر)عــج( و هم قرارگاه کربالی 
نیــروی زمینی و مجمــوع گروه های 
جهــادی پــای کار بودند. قــرارگاه 
خاتم االنبیاء)ص( هم حضور داشــت. 
نیروی دریایی ســپاه بــا 400 فروند 
قایق و ایجاد دو بیمارستان صحرایی 
کمک حال ما بود. نیروی هوافضا نیز 
پنج فروند بالگرد را برای مأموریت های 
ما به منطقه اعزام کرد. همچنین استان 
خوزســتان از سوی 9 ســپاه استانی 
معین پشــتیبانی شــد و همگی در 
کنار همکارانم در سپاه ولی عصر)عج( 
مشغول خدمت رســانی بودند و این 

خدمات ادامه دارد.

* اهواز هم در معرض تهدید 
سیالب قرار داشت؟

بله، شــمال اهــواز در معرض 
تهدیــد قرار داشــت و الزم بود دژ 
جنوبــی کانــال ســلمان را که در 
شــمال اهواز بود، دیوارچینی کنیم 
تا آب وارد شــهر نشــود و از طریق 

کانال خارج شــود. نیمه های شب 
بود که بسیجیان گروه های جهادی 
را فراخــوان کردیم و بــا نیروهای 
مهندســی خاتم و بچه های نفت و 
سازمان آب و برق تقسیم کار کردیم 
و بــه نوعی عملیاتــی، مانند دفاع 
مقدس انجام دادیم. آن شب 4 هزار 
نفر برای کمک آمدند تا مســیر آب 
به سمت کارون هدایت شد. در واقع، 
در این ماجرا یک عملیات گسترده 

مردمی انجام گرفت.

* به جز مناطقی که گفتید چه 
شهرها و مناطقی از استان درگیر 

این تهدید بودند؟
در شــادگان، خرمشهر، آبادان، 
کارون و... وضعیت همین گونه بود و با 
نیروهای جهادی جلوی ورود سیالب 
به بیشــتر شــهرها گرفته شد. البته 
برخی روستاها به دلیل حجم سنگین 
آب زیر سیالب رفتند و امکان مقابله 
نبود؛ از این رو برای تخلیه روستاها از 
انسان و دام به کمک نیروهای جهادی 

اقدام کردیم. 

* اسکان به چه شکل بود؟
ســپاه اردوگاه هــای راهیان نور 
را در منطقه برای پذیرایی و اســکان 
ایــن خانواده های ســیل زده به کار 
گرفت. ۸00 چشمه حمام و سرویس 
بهداشتی با هماهنگی معاونت آماد به 
استان فرستاده و در منطقه نصب شد 
و خدمت رسانی از سوی دستگاه های 
مختلف، مانند هالل احمر و نیروهای 
مردمی خدمات رسانی صورت گرفت. 
در پخت و توزیع غذا موکب های اربعین 
و مجموعه نیروی قدس پای کار آمدند 
و در اوج ماجرا تا 1۸0 هزار پرس غذا 
در هر وعده پخته و توزیع می شد. ۳00 
گروه از جامعه پزشکی به مناطق اعزام 
شــدند و برخی از مناطق در محاصره 
سیل که در معرض خطر بیماری های 
واگیــر بودند، خدمات بهداشــتی و 

درمانی دریافت کردند.

* در مرحله پــس از پایان 
ســیالب در مناطق مختلف، چه 

اقداماتی انجام دادید؟
پس از پایین آمدن آب و برطرف 
شــدن تهدید باید حجــم زیادی از 
مــردم و دام های شــان به روســتاها 
منتقل می شدند. البته خانه ها هم باید 
آماده سازی می شد؛ لذا تیم های تخلیه 
و پمپاژ آب که به صورت سیار فعالیت 
می کردند، آب را از خانه ها تخلیه و بعد 
از شست وشو و وصل آب و برق و گاز 
منازل برای حضور مردم مهیا می شد 
و ایــن را هم بگویم که ما توانســتیم 
کمترین تلفات دامی را داشته باشیم 
تا مردمی که زراعت شان آسیب دیده، 

بتواننــد از بخش دامداری موقتاً امرار 
معاش کنند. 

* تــا کنون چه تعــداد به 
خانه های شان برگشته اند؟

از مــردم  هنــوز بخش هایــی 
روســتاهای حمیدیه و شــادگان و 
سوسنگرد در چادر زندگی می کنند. 
۸2 اردو داشــتیم که در حال حاضر 
12 مورد مانده اســت، چیزی حدود 

هشت هزار نفر. 

* در بحث احداث واحدهای 
انجام  کاری  هم  شــده  تخریب 

خواهید داد؟
ادامه خدمت رسانی برای ساخت و 
مرمت خانه های سیل زدگان به دولت و 
سرعت عمل آنها بستگی دارد. ما نیز با 
دعوت از خیرین برای ساخت منازل و 
تهیه کانکس برای اسکان موقت آنهایی 
که اسکان موقت شان طوالنی تر است، 
داریم کارهــا را پیش می بریم. برنامه 
»هر پایگاه و مساجد فعال یک واحد 
مســکونی« را هم دنبــال می کنیم و 
هر استان ســهمی دارد. خود استان 
خوزســتان در این میان 500 واحد 
سهم دارد که باید مساجد و پایگاه های 

استان بسازند.

* باتوجه به ماه مبارک رمضان 
و گرمای شرجی استان فکری برای 
مشکالت مردم سیل زده که مهمان 

سپاه هستند کرده اید؟ 
اردوگاه هــای راهیــان نــور به 
دســتور فرمانده محترم کل سپاه به 
کولرهای گازی مجهز شــده اند تا در 
ایام رمضان مردم ساکن در اردوگاه ها 
رنج زیادی نکشند. اما در منطقه خزرج 
و جنگل مشکل سرمایش برای اسکان 
داده شدگان وجود دارد. البته دوستان 
ارتش نیز چند روز گذشــته یک پل 
احداث کرده اند تا امکان دسترســی 
مردم در محاصره ســیل با سایر نقاط 
از طریق زمینی مهیا شود؛ اما مشکل 
گرما برای ماه رمضان همچنان برقرار 

است.

* ضمن تشــکر از زحمات 
بسیجیان  پاسداران  همه  و  شما 
در جریان سیل اخیر، در پایان اگر 

نکته ای دارید، بفرمایید.
جــا دارد از تدبیــر ویــژه رهبر 
معظم انقالب در ورود نیروهای مسلح 
برای کمک و امدادرسانی که یکی از 
چشــمه های اصلی کار هم به شمار 
می آمدنــد، تشــکر و قدردانی کنم. 
همچنین از حضور خــوب و پررنگ 
گروه های جهادی تشکر می کنم که به 
سرعت آمدند. ما نباید مردم سیل زده را 
فراموش کنیم. زندگی ها زیر آب رفته 
و مشکالت باقی است و باید تا ساخت 
منازل آنها همراهی و کمک رســانی 

ادامه پیدا کند.

نیروی آرمان ها
 علیرضا جاللیان/ آیه 167 
َن َربَُّک لََیْبَعَثَنّ  سوریه اعراف: »َوإِْذ تَأََذّ
َعلَْیِهْم إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمِۀ َمْن یَُســوُمُهْم 
ُســوَء الَْعَذاِب إَِنّ َربََّک لََسِریُع الِْعَقاِب 
َوإِنَُّه لََغُفوٌر َرِحیٌم«؛ و ]یاد کن [ هنگامی 
را که پروردگارت اعالم داشــت که تا 
روز قیامت بر آنان ]=یهودیان [ کسانی 
را خواهد گماشت که بدیشان عذاب 
پروردگار  آری،  بچشــانند.  ســخت 
تو زودکیفر اســت و همــو آمرزنده 
بســیار مهربان است، در واقع یکی از 
مصادیــق بروز و حضور نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است 
مقاومت  که ســازمان دهنده جریان 
در منطقه و جهان بوده است. انقالب 
اسالمی نیز مصداق بخشی از آیه 11 
سوره رعد است که »إِنَّ اهللَ ال یَُغیُِّر ما 
بَِقوٍم َحّتی یَُغیِّروا ما بِأَنُفِسِهم«؛ خداوند 
سرنوشت هیچ قوم )و ملتی( را تغییر 
نمی دهد مگر آنکــه آنان آنچه را در 
خودشان اســت تغییر دهند. انقالب 
اسالمی با رهبری امام عظیم الشأن و 
همراهی ملت ایران شکل گرفت؛ اما 
این ملت همه امت امام انقالب نبودند. 
تفکر مقاومت نشان داد که امت امام 
انقالب در جای جای ممالک اسالمی 
حضــور دارند و لحظه به لحظه ندای 
انقالب اســالمی را می شنوند و بیدار 
می شوند؛ اما در این میان اصلی ترین 
دشــمن به تعبیر قــرآن، یهودیان و 
به تعبیر امروز صهیونیســم اســت. 
صهیونیسمی که غده ای سرطانی به 
نام رژیم صهیونیســتی را در جهان 
اســالم ایجاد کرده و در سطح جهان 
هم با کمپانی های جهانی خاندان های 
صهیونیســم جریان بانکداری، طال، 
نفت، سینما، فحشا و فضای مجازی 
را در اختیــار دارنــد و بیش از آنکه 
سران کشــورها تصمیم گیرنده برای 
خود باشــند، این جریــان برای آنها 
تصمیم گیری می کند. امروز مرکزیت 
این جریان باطل در کالبد شــیطان 
اکبــر، یعنی ایاالت متحــده آمریکا 
انسجام یافته و نهایت این تفکر لیبرال 
دموکراسی است. می توان مصادیقی از 
این شــیطان اکبر را در وال استریت 
نیویورک به شــکلی عیــان دید؛ اما 
بــا توجه به آیه 167 ســوره اعراف، 
این جریــان هیچ  گاه روی آرامش را 
نخواهد دیــد و مأموران خدا آرامش 
را از این شــیاطین بزرگ و کوچک 
ســلب می کنند. امروز مصداق عینی 
این مردان خدا را می توان در نیروی 
قدس ســپاه و یگان هــا و گروه های 
وابسته به مقاومت دید. از سال 2000 
که عقب نشینی رژیم صهیونیستی از 
جنوب لبنان رقم خورد، شکست های 
سلســله وار این رژیم آغاز شــد و هر 
روز در تنگنــا قرار گرفت و دســت 
یافتن به آرمان شــهر صهیونیســت 
بین الملل دیگر امروز دارد به رؤیایی 
این  دســت نیافتنی تبدیل می شود. 
نــکات بیان شــد تا این مســئله به 
خوبی نشــان داده شود که تشکیل 
یک نیرو در ســپاه که عمل کننده به 
قرآن است، استناد قرآنی دارد. حتی 
درباره ســایر بخش هــای موجود در 
ســپاه نیز می توان به آیات، قواعد و 
ادله های قرآنی دســت یافت؛ چه در 
بعد دفاع همه جانبه نظامی، سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی و امنیتی، چه در 
بعد اقتدار و بازدارندگی و چه در بعد 
خدمت رســانی؛ اما در این میان نگاه 
نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به آرمان های انقالب است و 
برگزیدن نام قدس بیان کننده همین 
نابودی غده سرطانی  آرمان اســت؛ 
که خود از شرایط وقوع ظهور است؛ 
از رقم زنندگان مقدمه   بنابراین یکی 
ظهور امام زمان)عج(، جهانی ســازی 
نهضت اسالم و تحویل پرچم انقالب 
به حجت و ولی زمان، حضرت مهدی 
موعود)عج( همین نیروی آرمانی است.
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رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه استان تهران

700 پروژه عمرانی در مناطق محروم استان اجرا شده است
  احســان امیری/   اردوی 
جهادی با مشــارکت بنیــاد خیریه 
وفــاق ســبز علوی و ســپاه حضرت 
سیدالشــهدا)ع( اســتان تهــران در 
روســتای کوره فرنگی شهرستان ری 

برگزار شد.
سرهنگ عبداهلل اصغری، رئیس 

سازمان بســیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشــهدا)ع( استان تهران است 
که در ســالروز تشــکیل بسیج ســازندگی، یعنی 17 اردیبهشــت ماه و در 
حاشــیه برگزاری اردوی جهادی در روســتای کوره فرنگی شهرســتان ری 
با وی به گفت وگو نشســتیم. این اردوی جهادی با مشــارکت بنیاد خیریه 
وفاق ســبز علوی و گروه های جهادی بسیج ســازندگی استان تهران برگزار 
 شــد کــه هــدف آن محرومیت زدایی و ایجاد اشــتغال پایدار بــرای مردم 

منطقه است.
وی با اشاره به سالروز تشکیل بسیج سازندگی گفت: »با گذشت نزدیک 
به 20 ســال از عمر پربرکت این ســازمان، شــاهد اقدامات بسیار خوبی در 
عرصه های مختلف فرهنگی، درمانی، اشــتغالزایی، عمرانی و غیره در مناطق 

محروم کشور هستیم.«
ســرهنگ اصغری با تشریح دستاوردهای بسیج سازندگی سپاه حضرت 
سیدالشهدا)ع( در سال گذشته، تصریح کرد: »پارسال 700 پروژه عمرانی در 
تهران و سایر استان های محروم کشور با ظرفیت گروه های جهادی اجرا شده 
اســت که شاخص ترین آنها ساخت ۳0 واحد مسکونی در مدت شش ماه در 
روستاهای شیخ صله، بانی نار و گزنه در منطقه ثالث باباجانی استان کرمانشاه 
برای افراد زیر پوشش کمیته امداد است که خانه های آنان بر اثر زلزله تخریب 
شده بود. همچنین پارسال 171 هزار نفر روز در قالب گروه های جهادی پزشکی 
به مردم استان های کرمانشاه، کرمان، خوزستان، خراسان جنوبی و شمالی و 

ایالم خدمت رسانی کرده اند.
 در عرصه اشتغالزایی سال گذشته 262 کارگاه کوچک و زودبازده در قالب 
صنایع تبدیلی، دام و طیور و شیالت در شهرستان های استان تهران راه اندازی 

شد که با ایجاد این کارگاه ها 1900 نفر مشغول کار شدند.«
وی افزود: »در ابتدای سال جاری هم که شاهد وقوع سیل در استان های 
شمالی، خوزستان و لرستان بودیم، به سپاه استان تهران مأموریت امدادرسانی 
به هموطنان اســتان گلستان محول شــد و گروه های جهادی ما با ادوات و 
تجهیزات به روستای دیگچه شهرستان گنبد کاووس اعزام شدند و در مدت 
دو هفته اقدام به احداث کانال انحرافی از سد وشمگیر به سمت گنبد کردند 
و 20 تن مواد غذایی نیز به آق قال ارسال کردیم. همچنین از پنجم فروردین 
به عنوان اســتان معین مازندران در شهرســتان سیمرغ مأموریت الیروبی و 
جمع آوری گل و الی معابر، خانه ها، مدارس و مراکز آموزشی و مساجد را بر 
عهده داشــتیم که با استفاده از ۳1 دستگاه ادوات مهندسی و قریب 6 هزار 
 نفــر روز در قالب گروه های جهادی تا پانزدهم فروردین به مردم ســیل زده

 خدمت رسانی شد.«
سرهنگ عبداهلل اصغری اظهار داشت: »همچنین 15 فروردین مأموریت 
کمک رســانی به هموطنان عزیز در پل دختــر را به ما محول کردند که هم 
اکنون هم ادامه دارد. در این مدت 1۳9 دستگاه مهندسی شامل لودر، کامیون، 
بولدوزر، بیل مکانیکی، باب کت و ســایر ادوات مهندسی اقدام به پاکسازی 
گل و الی از ســطح شهر و خانه های مردم در مدت دو هفته کردند و پس از 

شست وشو با دستگاه های واتر جت به مالکان تحویل شد.«

پژوهشــکده های  از  یکی  مهمان 
دانشگاه جامع امام حسین)ع( بودیم. بعد 
از نماز برای ناهار وارد ســالن  غذاخوری 
دانشــگاه شــدیم. اولین چیزی که در 
هنگام صف ایستادن توجهم را جلب کرد، 
قابلمه هایی بود که در انتهای صف روی 
میــز قرار داده بودند و برخی مقداری از 
برنج و خورشــت خود را قبل از مصرف 
در این قابلمه ها می ریختند. به آخرهای 
صف که رســیدیم، تازه فهمیدم قضیه 
چیه. نوشــته بود اضافه غذای خود را با 
محرومان تقسیم کنیم. با این کار اضافه 
غذا به صورت دســت نخورده می ماند و 
آبرومندانه بین نیازمندان تقسیم می شد. 
ظاهراً خود بچه ها از سهم خودشان دست 

به کار خیر شده بودند.

 اضافه غذا!

سردار سالمی در مراسم تکریم و معارفه معاون بازرسی سپاه گفت: دشمن همه ظرفیت های الزم را با هدف القای ناامیدی و شکستن استقامت 
و عزم راسخ نظام و ملت ایران در پیگیری اهداف و آرمان های بلند خود به کار بسته و رسالت سنگین امروز ما این است که راه های غلبه را بر دشمن 

ببندیم. رسالت سپاه ناامید کردن دشمن در دستیابی به اهداف و توطئه های شوم خود علیه انقالب اسالمی و ملت ایران است.

رسالت سپاه؛
 ناامید کردن دشمن

نقطه سرخط

گپ وگفت

     
 چرا اتکا همه اقالم مورد نیاز را تأمین نمی کند!

09010001۸۸6/ خواهشــمندیم مشــکالت مربوط به مسکن، فوق العاده 
عملیاتی و حتی تعیین تکلیف بسیجیان کد ۸9 با 12 سال خدمت را پیگیری کنید.

09110004944/ سه سال است که برای ارشدیت اقدام کرده ام؛ ولی نامه ام 
به تهران نمی رسد و می گویند سایت باز نیست. بنده با وجود اینکه از سپاه مجوز 
تحصیلی گرفتم و رشــته و رســته و جایگاه شغلی ام آن زمان تطبیق داشت؛ اما 

متأسفانه ارشدیت اعمال نمی شود./ یزدانی از مازندران.
09120001۸5۸/ چرا دیگر جلســات اخوت بیــن فرماندهان و کارکنان 

برگزار نمی شود؟
0912000۸۳21/ برای پروژه شــمیم رحمــت کارکنان نیروی هوافضای 

سپاه فکری شود.
صبح صادق: مشکالت مطرح شده پیرامون این پروژه که طی چند 
پیامک ارسال شده، به قرارگاه مسکن بنیاد تعاون سپاه منعکس خواهد 

شد.
09120009440/ در دوره فرماندهی جدید سپاه چه برنامه ای برای تکمیل 

پروژه مسکن شهید خرازی وجود دارد؟
091۳0009969/ واقعــاً جــای تأســف دارد که چند ســال پیش یارانه 
یکسان ســازی هر فرد 6 هزار تومان بود و اآلن ســه هزار تومان شده و به جای 

پیشرفت پسرفت کرده است!
091400099۳۸/ لطفاً در صورت امکان در قسمت مسئول پاسخگو نتایج 

پیگیری درباره تعیین تکلیف بسیجیان کد ۸9 را بنویسید.
091400040۸2/ چرا در فروشــگاه اتکا نسبت به نیروی موجود آن شهر 
وســایل کم است؛  برای نمونه برنج اعالم می شود؛ اما کم می آید؛ یک سال است 

که از اتکا برنج نخریده ام.
09150007560/ چرا هفته نامه شــما اسماء جالله را همه جا می نویسد و 

اصاًل به حرمت آن دقت نمی شود.
0917000۸204/ لطفاً وام حکمت را پرداخت کنید. در این وضعیت معیشتی 

حداقل یک سقف مطمئن باالی سرمان باشد.
0917000۸977/ آیا فروشگاه های اتکا برای ارائه خدمت به نیروهای مسلح 
ایجاد شدند یا برای فروش محصوالت و مواد غذایی به دیگر افراد؟! متأسفانه برخی 

اقالم در فروشگاه کهگیلویه و بویر احمد نیست.
091۸0004۸90/ چرا مسکن ســازمانی به خواهران تعلق نمی گیرد، من 
همســرم کارگر است و چندین بار درخواست منزل ســازمانی داده ام و با اینکه 

امتیازم نسبت به برادرها بیشتر است، مخالفت می کنند.
0919000۳157/ قرار شــد گزارش کاملی به همراه تصویر از پروژه شهید 

خرازی تهیه و منتشر کنید، به کجا رسید؟!
صبح صادق: موضوع مســکن از قرارگاه مسکن بنیاد تعاون سپاه 
پیگیری شده و نتایج آن یا از طریق همین صفحه منعکس خواهد شد یا 

خود قرارگاه مسکن به اطالع افراد خواهد رساند.
09190005505/ چرا شهرســتان کرمانشاه منطقه جنگی اعالم می شود 
و همه ادارات غیر مرتبط از مزایا و اضافه حقوق اســتفاده می کنند؛ اما نظامی ها 

بهره ای ندارند؟
091900046۳4/ چرا سپاه مدارک دانشکده علمی ـ کاربردی شهید محالتی 

قم را که زیر نظر حوزه نمایندگی است، قبول ندارد؟!

روی خط

ادامه خدمت رسانی برای ساخت و 
مرمت خانه های سیل زدگان به دولت 
و سرعت عمل آنها بستگی دارد. ما 
نیز با دعوت از خیرین برای ساخت 
منازل و تهیه کانکس برای اســکان 
موقت آنهایی که اسکان موقت شان 
طوالنی تر است، داریم کارها را پیش 
می بریم. برنامه »هر پایگاه و مساجد 
فعال یک واحد مسکونی« را هم دنبال 

می کنیم و هر استان سهمی دارد

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر)عج( استان خوزستان در گفت وگو با صبح صادق

حضورسپاه،ارتشوگروههایجهادیمشکالتسیالبراکمکرد

پیگیری 
- پیرو هماهنگی و مذاکرات انجام گرفته با مسئول قرارگاه مسکن بنیاد تعاون سپاه پیامک های 
مربوط به پروژه های مســکن در جاهای مختلف، از جمله پروژه شمیم رحمت نیروی هوافضا، شهید 
خرازی، استان های فارس، شیراز، خوزستان و... برای این قرارگاه ارسال شد. پیامک های جدید نیز به 

صورت هفتگی ارسال خواهد شد.
- همچنین پیرو هماهنگی قبلی پیامک های ایثارگران محترم  که خطاب به سردار صفری، مشاور 

ایثارگران فرمانده کل سپاه به سامانه ارسال شده بود، برای ایشان ارسال شد.
- پیامک های مربوط به مرکز خدمات بنیاد تعاون سپاه هم پیرو مذاکرات حضوری با مسئول این 

مرکز به صورت هفتگی احصا شده و برای ایشان ارسال می شود که این هفته تعدادی از این پیامک ها 
برای ایشان ارسال شد.

- همکاران ما در صفحه ســپاه صبح صادق پیگیر جمع آوری پیامک های مربوط به مشکالت در 
حوزه معاونت نیروی انسانی ســپاه )بسیجیان ویژه، ارشدیت ها، مجوزهای تحصیلی، مدارک علمی ـ 
کاربردی و پیام نور و...( و ارجاع آنها به این معاونت هستند که خبرهای مربوط به این موضوع هفته های 

آینده در این ستون درج می شود.
سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای 
مســلح طی اطالعیه ای درباره بیمه شدگان 
نیروهای مســلح که در مراکز درمانی غیر 
طرف قرارداد با این سازمان بستری شده اند، 
اعــالم کرد که این افراد در ابتدا باید هزینه 
درمان خود را پرداخت و برای گرفتن هزینه 

از سازمان اقدام کنند.
بــه گــزارش صبح صــادق بر این اســاس 
بیمه شــدگان این سازمان که به مراکز غیر طرف 
قرارداد مراجعه کرده اند، باید ابتدا به تهیه مدارک 
مورد نیاز بیمارســتانی اقدام کننــد. این مدارک 
عبارتند از: اصل دســتور بستری پزشک معالج بر 
روی برگه سبز دفترچه بیمه با ذکر تشخیص اولیه 
و با مهر و امضا، اصل صورتحســاب بیمارستانی با 
مهر و امضای حسابداری بیمارستان و پزشک معالج، 
رونوشت برگه شرح عمل با مهر و امضای پزشک 
جراح و کمک جراح در صورت حضور و درج کدهای 
مربوط بر اساس کتاب ارزش نسبی به همراه درج 

زمان شروع و پایان عمل جراحی. همچنین رونوشت 
برگه بیهوشی با مهر و امضای متخصص بیهوشی و 
درج ارزش تام بیهوشی شامل پایه، زمان، ریکاوری و 
کدهای تعدیلی بر اساس کتاب ارزش نسبی و شرح 
حال و با ذکر علت درخواســت کدهای تعدیلی به 
همراه درج زمان شروع و پایان بیهوشی و رونوشت 
فاکتور لوازم پزشکی تهیه شده توسط بیمارستان 

که برابر اصل شده را نیز ارائه کنند.
بر این أساس اگر خود بیمار لوازم پزشکی را 
خریداری کند، ارائه اصل فاکتور آن الزم اســت و 
چنانچه موضوع لوازم پزشکی مصرف شده در اتاق 
عمل مطرح است، درج مهر و امضای مسئول اتاق 
عمل و جراح و متخصص بیهوشی نیز الزم است.

در این زمینه در مورد برخی لوازم پزشــکی 
گران قیمت طبق فهرســت وزارت بهداشت، باید 
برچسب لوازم پزشکی الصاق شده روی برگه شرح 

عمل هم ضمیمه شود.
فهرست داروهای مصرف شده با قیمت گذاری 

و مهر و امضای مسئول فنی داروخانه یا تأیید رئیس 
بیمارستان مدرک دیگری است که در صورت وجود 
باید در پرونده قرار داده شود. باید توجه داشت در 
مورد داروهای مصرف شده در اتاق عمل، درج مهر 
و امضای مســئول اتاق عمل و جراح و متخصص 

بیهوشی الزامی است.
همچنیــن در صــورت آزمایــش بالینی و 
پاتولوژی و خدمات پرتوپزشــکی باید فهرســت 
آزمایش ها یا خدمات پرتوپزشکی با مهر و امضای 
مســئوالن فنی مربوط یا تأیید رئیس بیمارستان 
هم ضمیمه شود. در مورد پاتولوژی ارائه رونوشت 
)برابر اصل شده( گزارش پاتولوژی با مهر و امضای 

مسئول فنی مربوط نیز ضروری است.
رونوشــت فرم درخواست و جواب مشاوره با 
مهر و امضاي پزشک مشاوره کننده و نیز رونوشت 
درخواســت فیزیوتراپي با مهر و امضاي پزشــک 
معالج و گواهي مســئول فني فیزیوتراپي مبني بر 
تعداد جلسات انجام فیزیوتراپي در زمان بستري و 

نوع روش ها و اعمال نیز از جمله مواردی است که 
در صورت پرداخت باید مدارک آن برای پرداخت 

هزینه در پرونده قرار داده شود.
بر أســاس این اطالعیه اصل دفترچه بیمه 
درمانی بیمار باید همراه پرونده باشــد که در این 
خصــوص برای دختران باالی 1۸ ســال، اصل و 
رونوشت همه صفحات شناســنامه، برای پسران 
دانشجو، اصل گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه 
و برای ســربازان وظیفه، اصل گواهی اشتغال به 

خدمت از یگان الزم است.
بر این اســاس فرد بیمه شده پس از تکمیل 
مدارک پرونده، به یکی از اداره های استانی سازمان 
یا دفاتر خدمات الکترونیک ساتا مراجعه می کند و 
مدارک خود را تحویل می دهد و در ازای آن رسید 
کامپیوتــری می گیرد تا مدارک در اداره اســتانی 
سازمان بررسی و مبلغ سهم سازمان تعیین شود که 
این سهم از طریق شماره حساب حقوق سرپرست 

بیمه شده پرداخت خواهد شد.

نحوه دریافت هزینه بستری در بیمارستان های غیرطرف قرارداد نیروهای مسلح
دیده بان
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امام صادق)ع( از قول پدر بزرگوارشان می فرمایند: حواریون به عیسی بن مریم 
گفتند: ای تعلیم دهنده خوبي ها، به ما بیاموز که کدامین اعمال سخت تر است؟ 
گفت: سخت ترین آنها خشم خداوند است، گفتند: چگونه می شود از خشم خدا 
بر کنار بود؟ گفت: به اینکه غضب نکنید، گفتند: غضب چگونه شروع می شود؟ 

گفت: به وسیلۀ کبر و خودپسندی و کوچک شمردن مردم.«
)شیخ صدوق، الخصال، ج1، ص ۶(

پژواک

حتماً تا به حال پیش آمده است که برای مدتی طوالنی به مسافرت رفته اید و با 
خود گفته اید کاش می شد کسی متوجه نشود که برای مدتی طوالنی در خانه نیستید! 
شما دنبال راهی بوده اید که از دور چراغ های تان را خاموش و روشن کنید تا همه چیز 
طبیعی به نظر آید. جالب اســت بدانیــد چراغ هایی وجود دارند که به اینترنت متصل 
شده و شما با کمک برنامه های مخصوص می توانید از دور خاموش و روشن شان کنید! 
این کار با کمک اینترنت اشیاء امکان پذیر شده  است. اینترنت اشیاء یا اینترنت چیزها 
که )Internet Of Things)IOT نامیده می شود، به طور کلی اشاره دارد به حالتی 
که هر چیزی امکان اتصال به شبکه جهانی اینترنت را داشته باشد! وقتی می گوییم هر 
چیزی یعنی از یخچال و گاز آشپزخانه گرفته تا حتی خود انسان ها، هر جاندار و بی جانی 
در قالب این تعریف امکان اتصال به اینترنت را خواهند داشت. این اتصال یکپارچه همه 
موجودات پیرامون ما به یکدیگر سبب مدیریت مناسب، صرفه جویی، باالرفتن بهر ه وری 
و... می شود. امروزه مجهز بودن تلویزیون ها، یخچال ها، دستگاه های پخش صوتی و... به 
رابط های اتصال به اینترنت امری عادی شده  است. کنترل محل کار از خانه موضوعی 
است که سال ها تبلیغات آن را دیده ایم، فکر کنید زمستان است و شما در طول روز خانه 
نبوده اید، آخر وقت در حال بازگشت به خانه اید، با کمک اینترنت اشیا و می توانید سیستم 
گرمایشــی خانه خود را یک ساعت قبل از رسیدن به خانه روشن کنید و هنگامی که 
رسیدید، خانه کامالً گرم باشد. یخچال تان به شما گزارش های منظم از وضعیت محتویات 
خود می دهد و با اســتفاده از هوش مصنوعی و سیستم  های پیشنهادگر و سنسورهایی 
که دارد حتی می تواند فهرســت خرید مورد نیازتان را به صورت خودکار به اطالع تان 
برساند، حتماً بارها شده است که خسته به خانه رسیده اید و پس از باز کردن یخچال 

تازه فهمیده اید چه کم دارید و باید دوباره برای خرید بیرون بروید!
قفل ها، ماشــین ها، درب بازکن های خانه، تلفن ها و... را می توان با اینترنت اشیاء 
مدیریت کرد؛ البته کاربردهای IOT تنها به اشیای بی جان محدود نیست؛ بلکه حتی 
جانداران هم می توانند به شــبکه گســترده کنترلی آن متصل شوند، سالمندانی را در 

نظر بگیرید که اطالعات حیاتی آنها باید به صورت لحظه ای پایش شود، برای این کار 
لباس های آنها به اینترنت متصل شده و اطالعاتی مانند ضربان قلب به وسیله سنسورها 
از بدن آنها دریافت و به سامانه های کنترل و پایش ارسال شده و در صورت بروز مشکل 
مســئوالن مرتبط خبردار می شوند. در کاربردی مهم تر و جالب تر، تصور کنید سربازان 
نظامی به اینترنت متصل شده، لباس های رزم آنها انواع مختلفی از سنسورها را داشته 
باشد و در هر لحظه اطالعات آنها ارسال شده و این گونه در صحنه جنگ می توان تمام 
نیروها را یکپارچه مدیریت کرد. هشدارهای حیاتی، وضعیت جسمانی و... پایش شده و 
به مرکز فرماندهی ارسال می شود. سنسورهای متصل به لباس سرباز، می توانند میزان 
ترس و اســترس او را پایش کرده و به مرکز فرماندهی ارســال کنند، فرمانده با دیدن 
اطالعات، سربازانی را که ترسیده اند، از نبرد بازگردانده و روحیه دیگر سربازان تضعیف 
نمی شــود. سربازی در یک نقطه زخمی شده و بی هوش است، دیگر الزم نیست کسی 
او را ببیند تا درخواست کمک کند؛ بلکه عالیم حیاتی او به همراه مختصات مکانی اش 

به مرکز ارسال شده و در نهایت کمک  برای او می رسد.
 )IP(قابل توجه باشد، یکی تعداد شناسه های اینترنتی IOT دو نکته ای که شاید در
مورد نیاز برای اشیای قابل اتصال به اینترنت است و دیگری بحث امنیت و مخاطرات 
اینترنت اشــیاء. شــاید بگویید چگونه همه اشــیاء موجود را می توان شناسه داد و در 
اینترنت با یک هویت یکتا شناخت؟ باید گفت آدرس دهی در اینترنت اشیاء عموماً بر 
اســاس شناسه های نسخه 6 است، برخالف شناسه های نسخه 4 که تنها 4/۳ میلیارد 
دســتگاه را می توانند آدرس دهی کنند، شناسه های نسخه 6 توانایی آدرس دهی ۳40 
تریلیون تریلیون شــیء را دارند! یعنی حتی به اشیای دیگر کره های منظومه شمسی 

هم می توان شناسه اختصاص داد!
امنیت در اینترنت اشیاءِ مسئله ای بسیار پربحث است. نگاه ها به امنیت در اینترنت 
اشیاءِ متفاوت است، هنگامی که هر شیء اطراف ما به اینترنت متصل است؛ یعنی همه 
اطالعات ما قابل دسترســی اســت، تهدیدهای امنیتی مانند هک کردن ارتباط ها و به 
دست گرفتن مدیریت اشیاءِ از جمله خطرهای IOT است. تصور کنید قفل خانه شما 
با اینترنت اشــیاءِ از راه دور قابلیت کنترل داشــته باشد و سارقان با هک کردن آن به 
راحتی بتوانند وارد خانه شــوند. هنوز هم سرقت اطالعات محیط منزل  به وسیله یکی 

از تولیدکنندگان بزرگ تلویزیون های هوشمند از یادها نرفته است.

     نکته و نظر
حسن ختام

کتیبه سبزتقویم انقالب

سرنوشت
کلماتت سرنوشــت تو را رقم می زنند، اندیشه هایت وجود تو را می سازند 
و آنچــه بــه خود می گویی همانی می شــود کــه زندگی به تــو می گوید، تو 
همانی هســتی که می اندیشــی! پــس مهربان بــاش و بهترین هــا را بخواه، 
خــودت را بــرای خالقت خالص کــن و افکارت را خالی کــن از هر آنچه تو را 
 از هدفــت دور می کنــد... افکار، گفتــار، رفتار و اندیشــه هایت در نهایت تو را 

می سازند.

در تقویم انقالب اسالمی، ماه مبارک رمضان سال 1۳57 در سرعت بخشیدن 
به انقالب اسالمی جایگاه ویژه ای دارد و به عبارت دیگر نقطه تمرکز و حلقه وصل 
سلســله حوادث را رقم زده است. این ماه مبارک اســتعدادهای فراوانی را برای 
مبارزه با رژیم شــاه نشان داد. این ظرف زمانی فرصتی بسیار عالی برای مبارزان 

مؤمن فراهم کرد. 
اســناد نشان می دهد که اهل منبر و موعظه با ایراد سخنرانی های پرشور و 
انقالبی، دستگاه های اطالعاتی و امنیتی رژیم شاه را دچار حیرت کرده بود. هر شب 
از بلندگوهای مساجد فریاد اعتراض سخنران ها و شعارهای مردم پخش می شد و 
نیروهای امنیتی از مهار و کنترل آنها عاجز مانده بودند. در این ایام اتفاقی وحشتناک 
رخ داد و آن خبر آتش سوزی سینما رکس آبادان بود که رژیم سعی داشت آن را 
به نیروهای مذهبی مبارز نسبت دهد. در این واقعه، ۳70 نفر در آتش سوختند و 
رژیم در دفاع از خود در موضع انفعال قرار گرفت؛ اما سوژه ای تند و تیز در اختیار 
مردم و سخنرانان و انقالبیون قرار گفت، رژیم شاه متهم به این فاجعه باقی ماند 
و روحیه مبارزه با ظلم و ســتم این رژیم شدت بیشتری گرفت. حتی بسیاری از 
روحانیون و ســخنرانانی که پیش از این دستگیر و تبعید شده بودند با شجاعت 
تمام در مســاجد اقدام به افشاگری می کردند و پس از بیشتر سخنرانی ها،  مردم 
با شــعارهای انقالبی و مبارزاتی در خیابان ها راهپیمایی می کردند که در مواردی 
با نیروهای امنیتی درگیر می شدند و تا نیمه های شب زد و خوردها ادامه داشت.
در همین ماه مبارک، نخست وزیر وقت، جمشید آموزگار استعفا کرد و روند 
مبارزه شتاب بیشتری به خود گرفت و رژیم شاه عنصر کهنه کار و فریب کار دیگری 
به نام جعفر شــریف امامی را برای نخست وزیری معرفی کرد که مصادف با شب 
ضربت خوردن حضرت علی)ع( و شهادت اولین امام شیعیان بود. او با ترفندی که 
داشت دولت خود را به پس از این مراسم موکول و سیاست دولت خود را آشتی 
ملی اعالم کرد و با نیرنگی که در مهار انقالب داشــت، تاریخ شاهنشــاهی را به 
هجری تبدیل کرد. همچنین تعدادی از افراد مشهور به فساد را دستگیر و زندانی 
کرد. برخی قمارخانه ها را نیز بســت، نوعی آزادی مطبوعات ایجاد کرد و عکس 
امام خمینی )ره( را در روز هفتم شــهریور 1۳57 در صفحه اول روزنامه اطالعات 
درج کرد؛ اما  مواضع امام)ره( و روشنگری های او و روحانیت تابع رهنمودهای او 
ترفندهای دولت شریف امامی را افشا و از هر گونه سستی از فعالیت های انقالبی 
پیشگیری می کرد. در بین این مساجد، مسجد قبا با محوریت شهید مفتح و شهید 
باهنر نقش ویژه ای ایفا کردند که برگزاری نماز عید فطر در سیزدهم شهریور در 
تپه های قیطریه بود. پس از برگزاری نماز، دکتر مفتح طی ســخنانی اعالم کرد.  
»16 شــهریور روز پنجشنبه را تعطیل عمومی اعالم می کنیم برای راهپیمایی.« 
این پیشنهاد به سرعت در جامعه پیچید. در مقابل پرویز ثابتی از مقامات ساواک 
شایعه کشتار مردم را اعالم کرد؛ اما در همان روز عید فطر بعد از نماز، راهپیمایی 
با شکوه و بی نظیری انجام شد و جمعیت 600 هزار نفری در جاده قدیم شمیران 
)دکتر شــریعتی فعلی( اقدام به راه پیمایی حماســی کردند و در ادامه، 16 و 17 

شهریور به برکت ماه مبارک رمضان کمر رژیم شاه را شکستند. 

 دعوت شده ایم...
آقا جان! 

دعوت شده ایم به شهری که عاشقان از دیرباز پشت درش به انتظار نشسته اند 
و دعاها خوانده اند و با دل های بهاری شان اشک ها ریخته اند و نواها سر داده اند، 
هر دلداده ای می داند که این دیار با تمام شهر هایی که دیده  است متفاوت است؛ 
چرا که در کوچه پس کوچه های این دیار درختان ســعادت به دست هدایتگر 
شما کاشته شده  است و راه هایی که به خدا منتهی می شود با نسیم دعاهای شما 
نشــانه گذاری شده است و می داند شرط ورود به این کوچه ها معرفت شماست؛ 
چرا که ارتباط حقیقی زمانی حاصل می شود که از گذرگاه والیت گذشته باشد 

و این تنها گذرگاهی است که او را به نبوت و نبوت را به خدا منتهی می کند.
ای خورشید زندگی!

یاری مان کن تا در این ســاعت ها و لحظه هایی که شیطان و قبیله اش در 
پشت دیوارهای این شهر اسیر و گرفتار شده اند در جا نزنیم و بتوانیم به اندازه 
همه سال ها و ماه های جدایی مان بدویم، کمک مان کن تا افسار این زبان سرکش 
را که به ناحق باز می شــود، بگیریم و کرکره چشم های سیر نشدنی و طماع را 
بکشیم و انقالبی کن تا نگهبان دروازه گوش های مان را که به روی هر باطلی راه 
باز می کند، عوض کنیم تا شــاید ذره ای از لبخند رضایت تان بر دل دورمانده و 

یخ زده ما آفتاب حیاتی باشد.
موالی من!

مهمانیم و می دانیم این جشن و سروری برای بزرگان و عاشقان واقعی است 
و ما همچون مهمانان ناخوانده در گوشه ای از این بزم با روسیاهی تمام بر دیوار 
غم تکیه داده ایم و با چشمان بغض آلود و دل های ناالن منتظر دل جویی شماییم 
تا دستان مان را دوباره بگیرید و از نو راه و رسم عاشقی را در دل های سرکش و 
عاصی ما دیکته کنید؛ زیرا از شیفتگان واقعی این ضیافت شنیده ایم این عیش 
عاشقی همچون رؤیای خوش کوتاه است و روزهای وصال دوباره اش بسیار طوالنی.

از کاندیداتوری مطهری تا سوتی عراقچی!
 حمیدرضا حیدری/ در هفته ای که گذشــت فضای مجازی با تأثیر از اتفاقات 

جامعه و اظهار نظرهای مختلف، روزهای داغی را پشت سر گذاشت. 
ـ یکی از چیزهایی که در ابتدای هفته گذشــته به مناســبت هفته معلم در فضای 
مجازی داغ شده بود، اعتراض کاربران شبکه های اجتماعی به اجرای پنهانی سند 20۳0 
بود؛ البته زمانی این موضوع داغ تر شــد که تصاویری از اجرای آهنگ خواننده آن ور آبی 

در جشن روز معلم منتشر شد و واکنش های بسیاری را برانگیخت.
در این میان و در حالی که بسیاری از کاربران و والدین دانش آموزان نگران این موضوع 
بودند و به آن واکنش منفی نشــان می دادند، فائزه هاشــمی، که همواره مشهور به اظهار 
نظرهای عجیب و غریب است، این بار دیدگاه عجیب تری بیان کرد: »کسانی که از مدارس 
ویدئو تهیه کردند، آگاهانه یا ناآگاهانه جلوی اصالح تدریجی امور را گرفتند و باعث هوشیاری 

نهادهای امنیتی نسبت به مدارس شدند. این  کار حرکت ما را چند دهه عقب انداخت.«
ـ هشتگ دیگری که در هفته گذشته در فضای مجازی داغ بود، هشتگی به نام رمضان 
بود. بسیاری از کاربران تالش کردند با شروع این ماه مبارک دیگران را به همدلی دعوت 
کنند. همچنین در این ماه از هم دعوت کردند تا نیازمندان را هم فراموش نکنند. بسیاری 
هم تجربه خود را درباره روزه داری به اشتراک گذاشتند. این هشتگ زیبا یعنی »رمضان« 

سبب شد که فضای مجازی هم مانند دنیای حقیقی بوی رمضان بگیرد.
ـ موضوع دیگری که در فضای مجازی منتشــر شد، کاندیداتوری علی مطهری در 

انتخابات 1400 ریاست جمهوری بود. او هفته گذشته گفته بود: »احتماالً کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری شوم.« خبری که از نظر بسیاری عجیب تلقی شد و تقریباً همه واکنش ها 
به آن منفی بود. حتی روزنامه جمهوری اســالمی نوشت: »خواهش می کنیم از این اقدام 
خودداری کنید. اجازه دهید بعد از سال ها بی تدبیری، یک فرد مدیر زمام امور اجرایی را 
در دست بگیرد.« برخی هم این گونه پیش بینی کردند که این اعالم کاندیداتوری ممکن 
است به ائتالف مطهری ـ الریجانی در سال 1400 بینجامد؛ درست مانند آن چیزی که در 
سال 1۳96 بین روحانی و جهانگیری اتفاق افتاد و این بار قرار است مطهری را کاندیدای 

پوششی الریجانی کنند.
ـ موضوع دیگری که البته بســیار بیشــتر از موضوعات قبلی در فضای مجازی به 
آن توجه شــد صحبت های عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه درباره احتمال اخراج 
شهروندان افغانستانی از کشور بود. او در برنامه زنده تلویزیونی گفت: »در صورت افزایش 
تحریم هاي آمریکا و تأثیر آن در کاهش درآمدهاي نفتي، مجبور به اخراج اتباع افغاني از 
کشور خواهیم شد.« بسیاری از کاربران به این موضع گیری عراقچی درباره شهروندان افغان 
واکنش نشان دادند. علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شاید یکی از بهترین واکنش ها 
را به این موضوع داشت: »متأسفانه کمتر حرف زدن یا کمتر کار کردن برخی از مسئوالن 
کشور، خیرش برای مردم و مملکت بسیار بیشتر است. یکی از این حضرات، جناب عراقچی 
است که از اظهار نظرات ناصوابش، سخنان اخیرش پیرامون برادران عزیز افغانستانی است 

و از کارکردهای مضرش، تولد موجود ناقص الخلقه ای به نام برجام.«

 افتخار می کنیم که سرباز رهبریم
نکته: یک روز که سر کار بودم برادر کوچک ترم تماس گرفت و از من خواست تا 
به منزل بیایم. وقتی رســیدم تصویری را به من نشــان داد که حاکی از به اسارت رفتن 
محمد بود. حالم بسیار بد شد. مادرم که بی قراری من را دید فکر کرد محمد شهید شده 
است. حال خودش را نفهمید و از پله ها به پایین پرت شد. اولین بار خبر اسارت برادرم از 
بی بی سی و سپس از شبکه های عربی پخش شد. یک هفته تمام، محوریت اخبار بی بی سی 
اسارت 5 تن از نیروهای لشکر فاطمیون بود. شهدای افغانی مظلوم هستند. برخی ها پدر 
و مادرشــان در افغانســتان ساکنند که اجازه نمی دهند شهید به وطنش برگردد و دفن 
شــود و  اگر در افغانستان خبردار شــوند که کسی از ایران برای دفاع از حرم به سوریه 
رفته است، طبق قوانین مجلس افغانستان برای خانواده او 1۸ سال حبس تعیین کرده و 
اموال او را مصادره می کنند. آنها می گویند: »ما تحت امر رهبری در هر کجای دنیا، هر 
جایی که شــیعه در خطر باشد حاضر خواهیم بود. مدافعان لشکر فاطمیون تنها با یک 
اشاره کوچک رهبری مبنی بر اینکه داعش به نام اسالم آمده و اسالم نیست، به مبارزه 
با داعش برخاستند. آنچه ما را در زمره لشکر فاطمیون قرار داد، عمق عشق و عالقه ما 
به عقیله بنی هاشم و اشاره رهبری بود. ما همه یاوه گویی ها را به جان می خریم.  ولی ما 
عاشــق اهل بیت)ع( و حضرت زینب)س( هستیم و افتخار می کنیم که سرباز آل سعود 
نیستیم. ما افتخار می کنیم که افغانی هستیم. ما افتخار می کنیم که تحت فرمان رهبری 

ایران هستیم و برای دفاع از حریم اهل بیت)ع( در عراق و سوریه جانفشانی کنیم.«
نظر: »برادران و خواهران عزیز افغانستانی و خاوری های مشهد و خراسان، 
در  همه  مراحل انقالب اسالمی نقش ایفا کردند؛ هم در خود اصل انقالب و پیروزی 
انقالب، هم در دفاع مقدس و دوران جنگ تحمیلی، هم در همه ی حوادث بعدی، 
حاال هم که در قضیه  دفاع از حرم های اهل  بیت)علیهم السالم( این جوان های مثل 
دسته گل، پدر مادرها این جوان ها را فرستادند برای دفاع از حریم اهل  بیت)ع(.« 
این سخنان رهبر معظم انقالب نوعی قدردانی از مجاهدت افغانی هاست و نباید 

با سخنان غیر کارشناسی روحیه آنان را جریحه دار کنیم.

     
قبیله عشق حرف تو حرف

داغ های مجازی 

اینقدر می مانم تا در راه خدا شهید شوم
بعد از مدتی که در جبهه حضور داشت، بنا به 
دالیلی به زنجان بازگشت و مطلع شدیم که مسئول 
حفاظت استانداری شــده است؛ اما بعد از مدتی او 
مرا دید، خواست که دوباره به جبهه بازگردد. وقتی 
علت این امر را پرسیدم، وی پس از اظهار دلتنگی و 

آزردگی از حال و هوای شهر گفت: »تصمیم گرفته  ام تا عمر دارم در جبهه بمانم، 
آنقدر بمانم تا در راه خدا شهید شوم.«

به نقل از حسین ندرلو از همرزمان شهید حسین علی محمدی
شهید حسین علي محمدی سوم بهمن 1۳44 در روستای »ولی  آباد طارم  علیا« 
از توابع زنجان به دنیا آمد. وی اول تا چهارم ابتدایی را در روستا فرا گرفت. پس 
از آن، در ســال 1۳55 به همراه خانــواده به زنجان مهاجرت کرد. مقطع پنجم 
ابتدایی را در دبستان »هدایت« زنجان به پایان برد و برای مقطع راهنمایی وارد 

مدرسه »مصطفی خمینی« )فعلی( شد. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی و به دنبال آن صدور فرمان حضرت امام)ره( 
مبنی بر تشکیل بسیج، مشتاقانه به عضویت بسیج درآمد و در فعالیت های متعدد 
نیروهای بسیجی حزب اهلل علیه منافقان فعاالنه شرکت کرد. آغاز جنگ عراق علیه 
ایران سبب شد که او نتواند دوره راهنمایی را به اتمام برساند و پس از گذراندن 
ســال دوم راهنمایی، تحصیل را رها کرد. اولین بار در ســال 1۳60 پس از طی 
دوره آموزش در پادگان »مالک اشــتر« در 16 ســالگی به جبهه اعزام شد. قبل 
از عضویت رســمی در ســپاه، در چهار نوبت از طریق بسیج به جبهه رفت. سال 
1۳62 به عضویت رسمی سپاه درآمد و به لشکر 17 علی  بن ابی طالب قم پیوست 
و برای 6 ماه به منطقه »سرپل ذهاب« اعزام شد. پس از آن به لشکر ۳1 عاشورا 
انتقال یافت و برای 11 ماه به منطقه »بانه« اعزام شد. پس از اتمام مأموریت به 
زنجان بازگشــت و در واحد حفاظت استانداری مشغول به خدمت شد؛ اما هنوز 
مدت زیادی از بازگشــتش نگذشــته بود که دوباره به جبهه رفت. سرانجام این 
شهید مجاهد آخرین روز آذرماه سال 1۳64 در درگیری با ضد انقالب در روستای 

»شیپانجو« بانه در اثر اصابت گلوله به قلبش به شهادت رسید.

 سفرنامه بالد فرنگ/ این چشم آبی های متأسف
در سنه ششــم کلیدی بار دیگر به بالد فرنگ داخل شدیم با همگامی 
میرزا قشمشــم خان آندلسی و ابن ملکم خان استانبولی اصل و سیورسات. 
فرنگی ها را آدم های متأســفی یافتیم. شعر بورشان ما را به یاد گندمزارهای 
پدری مان انداخت که اگر چه به دســت رعیت بدبو و بی سواد کشت می شد، 
چشم مبارک مان را به شدت می نواخت و عیون آبی شان خاطرات سفر اخیرمان 
به قشم را هی متبادر می کرد و هی متبادر می کرد. اگر چه بعید بود از طمطراق 

حضورمان، حالت متأسف عیون شان دل ما را به رحم آورد.
فرمودیم از چه رو متأسفید؟ عرض کرد بعید بود از ما که عهد خود در 
برجام را اینگونه به اپتشام احشام مان بگیریم که منظور پشم گوسفندان شان 
بود که اروپایی تار سبیل می دهد، ولی تضمین امضا وا نمی گذارد. پرسیدیم 
از همین رو همگی بی ســبیل گشتید؟ که خنده بسیار رفت. عرض کرد آن 
مایه متعفن بد بو را که از ســرزمین تان می زدودیم به فرمان ینگه دنیا دیگر 
نتوان زدود و از این عاقبت که بر آن همه دیپلماســیدن مان رفت، ســخت 
متأســف گشته ایم و شــبی را یارای خواب و خوردمان به عافیت نمی رود تا 
حدود ساعت 22 طبع شاعری مان رخ نمود و فرمودیم تأسف چشمان قهوه ای 
 ما را ســزد که چون کوه محکم است و به کوره مصائب کور شود، ولی لرز بر 

تنش نیفتد.
این چشمان خوشگل و مامانی که شما دارید به دریایی ماند که لرزه ای 
بر آن طوفان کند دل مستمند ما را. بفرمایید چه کنیم تا بیش از این متأسف 

نمانید؟
عرض کرد: سرتان سالمت باد! با اف ای تی افی خاطر رنجورمان را تسلیت 
بخشید. ندانستیم اف ای تی افی که می گوید چیست؛ اما ذیل تلفظ آن قطراتی 
از آب دهانش بر چهره مبارک مان پاشــید کــه اگر از جانب رعیت خودمان 
که هیچ، صدر اعظم مان چنین بی خردی ســر زده بود زبان از پس حلقومش 
می کشیدیم، اما المصب مثل عسل می ماند! گفتیم عنایت می کنیم. من باب 

دستبوسی جلو آمد، اما نبوسید پدرسوخته!
امین شفیعی

نکته گرام
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سیدمهدی حسینی
کارشناس تاریخ

 رمضان است رفیقان! رمضان کمر رژیم شاه را شکست
رمضان است رفیقان! همه بیدار شویم
همه بیدار در این فرصِت سرشار شویم

زیر سنگینی اعماِل پریشان ُمردیم
رمضان است، بیایید سبک بار شویم
می توانیم در این ماه به قرآن برسیم
می توانیم در این ماه، علی وار شویم
ماهِ مهمانِی حّق است، بیایید همه

تا نمک خورده این سفره افطار شویم
چشم ها را بتکانیم در این ماهِ زالل
با دو آیینه همه راهِی دیدار شویم

نَفسی حق بکنید ای همه ناهمواران!
تا در این ماهِ مبارک همه هموار شویم

زین کنیم اسب، رفیقان! سفری در پیش است
جای اُتراق نَه اینجاست، خبردار شویم

ِسِرّ سی جزء به سی روز فرو می آید
هان! رفیقان! همه آیینه اسرار شویم

یازده ماه گذشت و خبر از عشق نشد
با خداوند، در این ماه مگر یار شویم

رمضان است رفیقان! همه بیدار شویم
همه بیدار در این فرصِت سرشار شویم

تلخند

 حمید بعیدی نــژاد: بالفاصله بعد از اقــدام ایران در تعلیــق دو اقدام 
خود بر اســاس برجام، وزیر خارجه آمریکا پــس از مالقات خود با وزیر خارجه 
انگلیــس در لندن برای اولین بار اعالم کرد کــه آمریکا با راه اندازی مرحله اول 
 اینســتکس که به تبادل کاالهای اساســی و دارو اختصاص می یابد مشــکلی

 ندارد.
حمزه غالبی: لودگی های ترامپ نشانه میل او برای مذاکره جدی نیست. 
اتفاقاً لمپن بازی این شومن گواهی دیگری است که او دنبال مذاکره جدی نیست. 

شماره دادن ترامپ پیام به پایگاه رأی خودش است و ربطی به ایران ندارد.
سیدعلی خمینی: من تا به حال در منبری از برادرم سیدحسن خمینی 
نام نبرده و حرفی نزده ام؛ اما خبر دارم کسانی خارج از کشور برنامه ریزی کردند 

و با اغراض سیاسی نیت شان این است ایشان را از رهبری جدا کنند.

محمدباقر قالیباف: این روزها بیماران خاص و صعب العالج بیش از همه 
هزینه #تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران را پرداخت می کنند. در مقابل فشارها 
تسلیم نمی شویم؛ ولی توجه بیشتر مسئوالن به بیماران خاص و صعب العالج در 

این شرایط ضروری است.
 عزت اهلل ضرغامی: بارها در دولت روحانی در مورد بازنمایی متفاوت رسانه ای 
اقدامات آنان تذکر دادم. سخنان جناب عراقچی با هر انگیزه ای که بوده سبب رنجش 

عزیزان افغانستانی ما شده است. یک عذرخواهی ساده مشکل را حل می کند.
مهدی محمدی: بدون شــک، حتماً یک روز یک نفر از تهران به #ترامپ 
زنگ خواهد زد و خواهد گفت که هنوز فالن جا در فالن گوشه خاورمیانه، یکی 
از نظامی های تان در فالن سوراخ قایم شده و از آخرین پرواز که آخرین نیروهای 

آمریکایی را از منطقه می برد جا مانده! بیایید برش دارید و ببرید!

 ماجراهای رمضانی 
یک روحانی در »به نام یونس«

رمــان »بــه نــام یونــس« نوشــته 
حجت االسالم »علی آرمین« )متولد 1۳61، 
دانشجوی دکترای دانشگاه معارف و اشتغال 
به درس خارج حوزه( است. داستان کتاب 
ماجــرای یک روحانی اســت که دخترش 
دچار بیماری شــده و مجبور می شــود به 
دلیل وضعیت مالی دختــرش را به همراه 

فقط همســرش برای مداوا راهی خارج از کشور کند. وی نذر می کند برای 
تبلیغ به روســتایی دورافتاده برود تا عمل دختر موفقیت آمیز باشــد؛ اما با 
ورود به روســتا با موضع گیری ها و ســنگ اندازی هایی مواجه می شود که 
تصمیم به ترک روستا می گیرد؛ اما در زمان اجرای این امر اتفاقی می افتد 
که مانع ترک آنجا می شــود. ماجرای داســتان تخیلی است، اما پایه آن بر 
اساس واقعیت نوشته شده است. کتاب از زبان سوم شخص مطرح می شود، 
 البته به شخص یونس محدود نیست؛ بلکه گاه داستان از نگاه افراد دیگر هم

 روایت شده است.
»به نام یونس« در 207 صفحه با قیمت 16 هزار و 500 تومان است 

که انتشارات شهرستان ادب آن را منتشر کرده است.

مرتضی امیری اسفندقه
شاعر

یار مهربان


