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 »اقدام متقابل« در زمان و مکان مناسب

1ـ صبح روز پنج شنبه 13 تیر ماه، خبر توقیف یک نفت کش غول پیکر 
متعلق به ایران در آب های جبل الطارق در جنوب اسپانیا انتشار یافت و 
 مشخص شد نیروی دریایی انگلیس به بهانه اجرای تحریم های اتحادیه 
اروپا علیه سوریه )مقصد ادعایی نفت کش(، این اقدام را انجام داده است. 
2ـ پس از انتشار اخبار اولیه توقیف این نفت کش، بازتاب ها و واکنش ها 

نسبت به این اقدام انگلیس به صورت گسترده رخ نمود و مشخص شد:
الف ـ مالکیت نفت کش غول پیکر موسوم به »Grace-1« متعلق به 
یک شرکت روسی ثبت شده در امارات بوده و مسئولیت محموله  ایرانی 
را برعهده داشته اســت. این نفت کش به نقل از »گاردین« 28 خدمه با 

ملیت های مختلف از سه کشور پاکستان،  هند و اوکراین دارد.
ب ـ »Grace-1« حامل دو میلیون بشکه نفت خام و به ادعای برخی 
رسانه ها نفت کوره بوده و مقصدی به جز سوریه داشته است. بندر »بانیاس« 

سوریه ظرفیت الزم برای پهلوگیری این نفت کش غول پیکر را ندارد. 
ج ـ توقیف کشتی یک اقدام کامالً  غیر قانونی و توجیه ناپذیر است. 
حتی دولت اسپانیا که خود جزء کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، اعالم 
کرد اقدام دولت انگلیس اوالً نقض حاکمیت اسپانیا در منطقه جبل الطارق 
بوده و ثانیًا  این اقدام با اهداف سیاسی)نه قانونی( و به درخواست آمریکا 

انجام شده است. 
د ـ درباره اهداف و انگیزه هــای اصلی آمریکا و مزدورش انگلیس 
از ایــن راهزنی دریایی، دو نگاه تحلیلی وجود دارد. عده ای بر این نکته 
تأکید داشته و معتقدند آمریکایی ها از طریق انگلیس با توقیف نفت کش 
غول پیکر، اقدام ایران در سرنگون کردن پهپاد متجاوز پنتاگون را تالفی 
کنند. صاحبان این تحلیل،  بی حیثیت شدن آمریکا در اسقاط یک پهپاد 
فوق پیشرفته و گران قیمت و ناتوانی در اقدام مستقیم علیه ایران را  دلیل 
اصلی رو آوردن مقامات آمریکایی  بــه انجام چنین کاری می دانند؛ اما 
عده ای دیگر با رّد تحلیل ذکر شده، با این استدالل که این اقدام انگلیس 
نمی تواند جبران کننده حیثیت بر باد رفته و ابهت فروریخته آمریکایی ها 
به دلیل شکار پهپادشان به وسیله سامانه کامالً ایرانی »سوم خرداد« باشد،  
توقیف نفت کش  حامل نفت ایران را با برجام و سیاست جدید ایران مرتبط 
می دانند. در دیدگاه این افراد،  سیاست جدید برجامی ایران مبنی بر توقف 
مرحله به مرحله محدودیت های هسته ای جمهوری اسالمی، در تعارض با 
منافع راهبردی غرب است و غربی ها نمی توانند در برابر آن ساکت باشند. 
بــه عبارت دیگر،  غربی ها و از جمله آمریکایی ها هرگز تصور نمی کردند 
جمهوری اســالمی در قبال بدعهدی های آنان،  روزی در مسیر خروج از 
برجام قرار گیرد. حتی می توان با جرئت گفت، دلیل اصلی آمریکایی ها 
برای خروج از برجام، این بود که مطمئن بودند به دنبال این خروج،  ایرانی ها 
چاره ای جز ماندن در برجام و در نهایت به مذاکره تن دادن با آمریکا برای 
توافق جدید هسته ای و اصالح برجام طبق نظر آنان ندارند. بنابراین اتخاذ 
سیاســت جدید برجامی از سوی جمهوری اسالمی، یک شوک بزرگ به 
آمریکا و اروپا بود. آمریکا و اروپا برای تغییر در سیاســت جدید ایران،  
دست به چنین اقدامی زده  تا این پیام را به جمهوری اسالمی بدهند که 
آنان در جلوگیری از صادرات نفت ایران مصمم هستند. بنابراین می توان 
گفت، هدف اصلی راهزنان دریایی و حامیان آنان، وادار کردن جمهوری 
اسالمی به پایبندی کامل به تعهدات برجامی،  حتی در صورت پایبند نبودن 

طرف های دیگر برجام به تعهدات شان است.
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برداشــته شدن گام دوم برجامی از سوی جمهوری اسالمی ایران، مولد 
مباحث تازه ای در حوزه سیاســت خارجی کشورمان شده است. واقعیت این 
است که اقدام هوشــمندانه اخیر جمهوری اسالمی ایران، پیام قاطعانه اي را 
به طرف مقابل، آن هم حدود یک سال پس از خروج ترامپ از برجام مخابره 
کرده است. این تصمیم هوشمندانه و قاطعانه در حالي اعالم شد که طي یک 
سال اخیر، تروئیكاي اروپایي نه تنها اقدامي در راستاي احیاي برجام و منافع 
ملــت ایران صورت نداد، بلكه با بازي مســتقیم خود در زمین دولت ترامپ، 
تالش می کند زمینه های مهار و تضعیف قدرت جمهوری اسالمی ایران را از 
طریق ایجاد محدودیت در سه حوزه »هسته اي«، »موشكي« و »منطقه اي« 
فراهم کند. مطابق متن برجام، جمهوری اســالمی ایران حق دارد در صورت 
نقض تعهدات طرف مقابل، تعهدات برجامي خود را به صورت کلي یا جزئي 
متوقف کند؛ از این  رو، اقدام اخیر جمهوری اسالمی ایران از پشتوانه ای کاماًل 
حقوقی و فنی برخوردار است. الزم است این کنش بهنگام و قاطع جمهوری 
اسالمی ایران از زوایای گوناگون ارزیابی شود تا جایگاه و اهمیت آن در برهه 

کنونی بیشتر رخ عیان کند:
1ـ  ایاالت متحده آمریكا و متعاقباً اتحادیه اروپا همچنان رویكرد »فشار« 
و »مذاکره« را در دستور کار سیاست خارجی خود)در قبال ایران( قرار داده اند. 
این در حالی است که موضوعاتی، مانند انهدام پهپاد آمریكایی به دست سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و اراده جمهوری اسالمی ایران مبنی بر کاهش تعهدات 
خود در برجام، قدرت مانور دولت ترامپ را به شــدت محدود کرده است. در 
چنین شرایطی عبور ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم، 
قدرت جمهوری اسالمی ایران را در منازعه با طرف مقابل تقویت کرده است. 
2ـ گام های برداشــته شده از ســوی جمهوری اسالمی ایران در زمینه 
توقف بخشــی از تعهدات خود در برجام، نه تنها در تعارض با متن و ســند 
برجــام قرار ندارد، بلكــه منتج به انهدام قطعات بزرگ جورچین مشــترك 
»آمریكایي ـ اروپایي« علیه کشــورمان خواهد شــد. در چنین شرایطی سه 
کشور اروپایی)آلمان، انگلیس و فرانسه( سعی دارند با تكیه بر ساختار حداقلی، 
قطره چكانی و مبهم اینستكس و استفاده از بازوان رسانه ای و تبلیغاتی خود 
در غرب، جمهوری اسالمی ایران را در زمینه توقف تصمیم اخیر شورای عالی 

امنیت ملی کشورمان تحت فشار قرار دهند. 
3ـ اقدام اخیر جمهوري اسالمي ایران، مانع از چینش جورچین مشترك 
ضد ایراني واشــنگتن و تروئیكاي اروپایي خواهد شد. چینش این جورچین 
مشــترك و خطرناك از ابتداي ســال 2017 میالدي، یعني از زمان حضور 
ترامپ در کاخ ســفید آغاز شد. در آن زمان، »ترزا مي« نخست وزیر انگلیس 
و »امانوئل مكرون« رئیس جمهور فرانســه نقش محوري و پررنگي در تعریف 
این نقشه مشترك ایفا کردند. »برجام دفرمه شده«، »حفظ تعهدات هسته اي 
ایران«، »خروج آمریكا از برجام«، »مهار قدرت موشــكي ایران« و »متزلزل 
کردن قدرت منطقه اي ایران« اجزا و قطعات کالن این جورچین را تشــكیل 
مي دهند. تاکتیک هاي مقطعي و اخم و لبخندهاي هدفمند مقامات اروپایي 
و تأخیر هدفمند ســه کشــور آلمان، انگلیس و فرانسه در راه اندازي سازوکار 

مالي ویژه)اینستكس( نیز اجزاي کوچک این جورچین را تشكیل مي دهند.
4 ـ یكــی از اصلی ترین تالش های اتحادیه اروپا طی روزهای آتی، تالش 
برای وادارکردن جمهوری اسالمی ایران نسبت به توقف روند فعلی خواهد بود. 

در این راستا، اتحادیه اروپا سه اقدام را صورت خواهد داد:
الف ـ افزایش رفت وآمد مقامات اروپایی به ایران؛ 

ب ـ ارســال ســیگنال های تهدیدآمیز به ایران از جمله تهدید به وضع 
تحریم ها؛

ج ـ بزرگنمایی کاذب درباره ســاختار اینســتكس و طرح ادعای جدیت 
اروپا در حفظ برجام؛ 

بدون شک، تنها راه مواجهه با این بازی هدفمند اتحادیه اروپا، یكی اصرار 
بر کاهش تعهدات جمهوری اسالمی ایران وفق سند برجام و دیگری، تبیین 
بدعهدی های کشــورهای اروپایی در قبال برجام طی سال های اخیر)به ویژه 

پس از خروج کاخ سفید از برجام( است. 
5 ـ طــرح دوباره موضوع  »غنی ســازی صفر درصدی ایران« از ســوی 
مقامات آمریكایی نشان می دهد، باید گارد بسته و سختی را در مقابل هرگونه 
زیاده خواهی طرف آمریكایی و اروپایی اتخاذ کرد. بدون شک، جمهوری اسالمی 
ایران بنا به فرموده رهبر معظم انقالب، در قبال مسائل ناموسی کشور کمترین 
باج و امتیازی به طرف مقابل نخواهد داد؛ از این رو وزارت امور خارجه و دستگاه 
دیپلماسی کشورمان وظیفه مهمی بر دوش دارند. الزم است مصادیق اقدامات 
ناکافی اروپا، به صورت جدی و رسمی از سوی دستگاه دیپلماسی تبیین شود. 
در این معادله، مخاطب جمهوری اسالمی ایران تنها ملت ایران نخواهد بود، 
بلكه افكار عمومی دنیا، باید در جریان چنین بدعهدی ها و ناکافی بودن اقدامات 
اروپا در حفظ برجام قرار گیرد. در این صورت، پروژه مشترك ضد ایرانی ایاالت 

متحده آمریكا و اتحادیه اروپا به بن بست خواهد رسید.
6 ـ موضوع بعدی، مربوط به »قاعده بازی با تروئیكای اروپایی« است. عزم 
ایران نسبت به کاهش تعهدات برجامی خود، تروئیكای اروپایی را دچار نوعی 
»سردرگمی تاکتیكی« در قبال ایران کرده است؛ به این معنا که حتی میان 
ســران اروپایی بر سر انتخاب ابزار ها و مجاری مواجهه و انتقال پیام به ایران 
اختالف وجــود دارد. با این حال نباید فراموش کرد که بخش اعظم و اصلی 
ماجرا، یعنی هم پوشانی بازی ایاالت متحده آمریكا و اتحادیه اروپا و همسان 
بودن استراتژی این دو در سیاست »مهار همه جانبه ایران« به قوت خود باقی 
است. بدیهی است هر اندازه ما در مواجهه با اتحادیه اروپا صحنه را شفاف تر 
ترسیم کرده و پیام های قاطعانه خود به طرف اروپایی را بر اساس »ثوابت« یا 
همان استراتژی های سیاست خارجی خود تعیین و ارسال کنیم، در مدیریت 

این بازی پیچیده موفق تر خواهیم بود.
7 ـ  الزم است دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان در قبال 
اتحادیه اروپا سه اقدام مشخص صورت دهند که به صورت فهرست وار عبارتند از:

الف ـ نپذیرفتن ساختار معیوب و قطره چكانی اینستكس)حتی به عنوان 
گام نخست از سوی اروپا(؛

ب ـ اصرار و قاطعیت در زمینه کاهش تعهدات ایران در برجام؛
ج ـ حذف حداکثری مجاری دیپلماسی پنهان با اروپا و هدایت بازی اروپا 
به سطح آشكار؛ به گونه ای که رویكرد، رفتار و گفتار مقامات اروپایی به صورت 
شفاف و آشكار در معرض دید و قضاوت افكار عمومی ایران و جهان قرار گیرد. 
سه اقدام مذکور، قدرت مانور و مدیریت صحنه بازی با تروئیكای اروپا را از 
سوی جمهوری اسالمی ایران تقویت خواهد کرد. در این زمینه حذف حداکثری 

مجاری دیپلماسی پنهان با اروپا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
در نهایت اینكه اقدام اخیر جمهوري اسالمي ایران در توقف فروش مازاد 
آب سنگین تولید شده، توقف خروج مازاد ذخایر اورانیوم غني سازي شده به 
خارج از کشــور و افزایش درصد غنی سازی اورانیوم)از 3/67 به 4/5 درصد( 
پیام قاطعانه اي را به طرف مقابل، آن هم یک ســال پس از خروج ترامپ از 
برجام مخابره کرده است. آنچه مسلم است اینكه باید این معادله »راهبردی ـ 
حقوقــی « را به گونه ای هدایت و مدیریت کرد که طرف مقابل)واشــنگتن و 
تروئیكای اروپایی( نســبت به هزینه های رفتارهــای بازدارنده خود در برابر 

کشورمان آگاه شود.

 ارزیابی کنش هوشمندانه ایران در کاهش تعهدات برجامی

مسیری که باید ادامه داد حنیف غفاری
روزنامه نگار

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح با اشاره به بدعهدی آمریکا و اروپا 
در موضوع برجام اظهار داشــت: »با وجود ُخلف وعده غرب در قبال 
برجام، نظام جمهوری اسالمی ایران یک  سال صبر کرد و اجازه داد که 
همه مردم و حکومت های جهان مطمئن شوند که ما نسبت به تعهدات 

خود پایبند هستیم.«
به گزارش صبح صادق سردار سرلشكر پاسدار، محمد باقری افزود: »ایران 
اســالمی نشان داد که جنگ طلب نیســت و قصد بدعهدی و تعرض به دیگران 
را ندارد و این دشــمن است که بدعهدی می کند؛ اما از اردیبهشت امسال و در 
دوره ای تازه، مصمم شــد راهبرد جدیدی با عنوان »مقاومت فعال« را در پیش 
بگیرد؛ دوره ای که برابر تدابیر عالی رهبر معظم انقالب اسالمی، دوره ای است که 
ما نه از جنگ می هراسیم و نه از جنگ استقبال می کنیم. در این دوره، مذاکره 

به معنای تسلیم است؛ بنابراین به آن »نه قاطع« می گوییم.«
وی افزود: »به فضل الهی و با مجاهدت های نیرو های مسلح، امروز به سطح 
مطلوبی از بازدارندگی دفاعی دست یافته ایم. اینكه یک پهپاد جاسوسی پیشرفته 
بالفاصله پس از تجاوز به حریم کشورمان ساقط می شود، هرچند لطف الهی است؛ 
اما این نكته بســیار مهم است که این پهپاد متجاوز با سالح ساخت متخصصان 
جوان ایرانی، با کاربری و اجرای همین جوانان در برابر بزرگ ترین قدرت نظامی 
جهان و در یک شــب تاریک، با غافلگیری تمام منهدم شد و توجه به این مهم، 

منجر به تغییر محاسبات تمامی دشمنان می شود.«
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح با بیان اینكه انهدام پهپاد جاسوسی پیشرفته 
گلوبال هاوك آمریكا موجب حیرت همگان به ویژه خود آمریكایی ها شد، تصریح 
کرد: »جمهوری اســالمی ایران امروز در حوزه های موشــكی، دریایی و پدافند 
هوایی از اقتدار الزم برخوردار است و همین موضوع باعث شده که یكی از نقاط 

قوت دشمن یعنی توان هوایی و موشكی آن به شدت با چالش مواجه شود.«
سرلشــكر باقری توقیف یک فروند نفت کش حامل سوخت ایران از سوی 
انگلیس به اتهامات واهی در آب های بین المللی را اقدامی تالفی جویانه و در پاسخ 
به اقدام مستقیم، شفاف و شجاعانه نیرو های مسلح ایران علیه پهپاد متجاوز دشمن 
دانســت و تأکید کرد: »این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت مقتضی، 

در زمان و مكانی مناسب، پاسخ این اقدام ذلت بار مد نظر قرار خواهد گرفت.«

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

هیچ اقدامی
بدون پاسخ 

نمی ماند

مهاجرهای کوچک
کابوس های بزرگ

مدعیان 
خیالی       

ویژه بررسی نقش سلربیتی ها در جامعه

گفت وگوی صبح صادق
 با »محمدصادق باطنی« کارشناس  رسانه

سلبریتیها
هوشسیاسیندارند

پیوست صبح صادق برای »سریال گاندو«  را در صفحه ۱۰ بخوانید

 »پیام دهکردی« در گفت وگوی اختصاصی

 داستان گاندو
 واقعی است

 ارزیابی کنش هوشمندانه ایران در کاهش تعهدات برجامی

مسیری که باید ادامه داد
گزارشی از عملیات یگان های توپخانه ای، موشکی و پهپادی

 نیروی زمینی سپاه علیه تروریست ها در کردستان عراق

  صفحات ۶ و ۷

  همین صفحه



  امین پناهی/ این روزها باز هم خبرها 
درباره رهبر شــیعیان نیجریه داغ شــده است. 
چند روز پیــش فرزند شــیخ ابراهیم زکزاکی 
درباره وخامت حال او هشــدار داد و اعالم کرد 
که تقریباً همه گزینه ها برای حفظ جان ایشان 

از دست رفته است. 
شیخ زکزاکی در ژانویه سال 2018 یک بار 
دچار حمله عصبی شد که این اتفاق منجر به فلج 
شدنش شد. در حال حاضر فرزند او می گوید که 
مقدار زیادی ســرب و کادمیوم در خون پدرش 
مشاهده شده است. او در یادداشتی در این باره 
آورده است: »شنبه یعنی ششم جوالی 201۹ با 
پدر و مادرم مالقات کردم. همان طور که قباًل نیز 
به صورت عمومی اعالم شده است، مقادیر بسیار 
زیاد و خطرناك و کشنده ای از سرب و کادمیوم 
در خون پدرم وجود دارد. بر همین اســاس و در 
نتیجه مشــورت های متعدد با نخبگان، بستری 
فوری پدرم در یک بیمارستان مناسب و تخصصی 
با تجهیزات الزم برای انجام فرایند های درمانی 
به منظور حفظ جان ایشــان توصیه شده است؛ 
اما تقریباً یک ماه اســت که هیچ اقدامی در این 

خصوص صورت نگرفته است.«
همچنین در ادامــه گزارش نگاری فرزند 
شیخ ابراهیم از حال وی آمده است: »می شود 
گفــت پدرم شــیخ ابراهیم زکزاکــی را دارند 
می کشند. یک قتل هم اکنون در حال انجام و 
تقریباً رو به پایان است و عامالن، مصممند که 

این امر اتفاق بیفتد.«
امام در پرجمعیت ترین کشــور  نماینده 

آفریقا
شیخ ابراهیم زکزاکی، دبیر جنبش اسالمی 
نیجریه است که در ســال 1۹80 در سفر خود 
به ایران با شــخصیت امام خمینی)ره( آشــنا 
شــد و پس از آن فعالیت خــود را برای تغییر 
حكومت کمونیستی کشورش آغاز کرد. نیجریه 
پرجمعیت ترین کشــور قاره آفریقا، بزرگ ترین 
تولید کننده نفــت این قاره و یكی از فقیرترین 
کشورهای جهان است. در واقع بیش از 70 درصد 
مردم این کشــور زیر خط فقر زندگی می کنند. 
همچنین این کشــور محل ظهور گروه تكفیری 
ســلفی بوکوحرام است که در سال 2002 اعالم 
موجودیت کرد و در سال 2015 با گروه تكفیری 
ســلفی داعش به بیعت پرداخت. بوکوحرام به 

معنای »نه به آموزش غربی« اســت و این 
گروه اساســاً با مدارس نوین در کشــور 

مخالف است.
برخــی نیجریه را کشــور 

کودتــا می نامند؛ زیرا به دلیل 
وجــود 350 نژاد، 250 زبان 
و 150 دین محل آمد و شد 

حكومت های گوناگونی است که معموالً با کودتا 
بر سر کار می آیند و همین سبب شده که ثبات 

در این کشور وجود نداشته باشد. 
زکزاکــی بــه تنهایی بــار هدایت مردم 
مسلمان نیجریه را به دوش کشیده و در حدود 
35 ســالی که از شــروع فعالیت او در جنبش 
اسالمی نیجریه می گذرد، همواره نماینده انقالب 
اسالمی بود که امام)ره( آن را آغاز کرد و حاال 

دامنه هایش را در آن سوی جهان می بینیم.

»روز قدس« خونین در نیجریه
روز قدس سال 2014 شیخ ابراهیم از مردم 
شیعه نیجریه دعوت می کند تا به خیابان بیایند 
و علیه رژیم صهیونیســتی شعار دهند. طی این 
راه پیمایی که به تأســی از دعوت تاریخی رهبر 
کبیر انقالب اسالمی، امام خمینی)ره( اآ= صورت 
گرفتــه بود، پلیس نیجریه بــه تظاهرکنندگان 
یورش بــرد. به دنبال این رویــداد بیش از 30 
نفر از شیعیان نیجریه به شهادت رسیدند که از 
جمله آنان می توان به ســه فرزند شیخ زکزاکی 
اشاره کرد. شیخ زکزاکی مجموعاً ۹ فرزند داشت 

که هفت پسر و دو دختر بودند.  
دســامبر سال 2015 یعنی آذرماه 13۹4، 
منزل و حسینیه شیخ زکزاکی مورد حمله ارتش 
قرار گرفت. آنها به بهانه اینكه شیعیان نیجریه به 
رهبری شیخ ابراهیم زکزاکی قصد ترور فرمانده 
ارتش را داشته این حمله را انجام دادند و بسیاری 
را به شــهادت رساندند که برخی معتقدند 350 

نفر یا 1000 نفر و برخی دیگر می گویند 
بیــش از 2000 نفر به شــهادت 

رسیدند. روایت شاهدان این 
اتفاق حاکی از آن است که 

ارتش نیجریه بسیاری از 
مجروحان را زنده زنده 
در آتش ســوزانده و 
جنازه هــا را در گور 
دفن  جمعی  دسته 
کرده و بــا بولدوزر 
روی آنهــا خــاك 
ریخته است. در این 

حادثــه نیز 

ســه فرزند دیگر شــیخ ابراهیم در جمع شهدا 
قرار گرفتند و خود شــیخ و همســر و دخترش 
نیز مجروح شــدند. اکنون بیش از 1300 روز از 
زندانی شدن زکزاکی و همسرش می گذرد. پس 
از پایان حمالت به خانه شیخ و آن کشتار عظیم، 
این بار ارتش با ارســال لودر و کامیون باقیمانده 
حسینیه شیعیان را از جا برداشته و چیزی از آن 

باقی نگذاشته است.

حکمی که اجرا نشد!
یک سال پس از این حادثه، یعنی در آذرماه 
13۹5، دادگاه عالی فدرال نیجریه حكم آزادی 
شــیخ ابراهیم و همسرش را صادر کرد. رسانه ها 
اعالم کردند که او و همسرش حداکثر تا 45 روز 
پس از صدور حكم از زندان آزاد می شــوند و به 
محل امنی کــه دولت نیجریه مهیا خواهد کرد 
منتقل می شوند؛ اما این اتفاق پس از حدود سه 
سال هنوز رخ نداده است. برخی منابع معتقدند 
طی این مدت 45 روزه سران عربستان سعودی 
گفت وگوهایی با محمــد بوهاری رئیس جمهور 
نیجریه داشــتند که طی آن اقدام به تطمیع او 

کرده و مانع آزادی زکزاکی و همسرش شدند.

سکوت و انفعال در برابر جنایت
پس از انتشــار خبر وخامت حال شــیخ، 
بسیاری از پیروان او اقدام به برگزاری راه پیمایی 
برای آزادی رهبرشان کردند؛ اما این اعتراضات و 
درخواست های مردم نیز با گلوله های 
داغ نظامیان نیجریایی 
پاســخ داده شده 
بــه  منجــر  و 
و  شــهادت 
مجروح 

شدن عده زیادی از تظاهرکنندگان شد.
متأســفانه وزارت امور خارجه کشورمان 
هــم آن گونه کــه باید از این ســرباز خمینی 
کبیر حمایت نكرده اســت. تا جایی که بسیج 
دانشجویی بسیج دانشــجویی دانشگاه تهران 
خواستار حمایت وزارت خارجه از شیخ ابراهیم 
زکزاکی شد؛ اما مهم ترین اتفاق در این باره آن 
است که می بینیم نه رسانه ها و نه دولت هایی 
که همواره داعیه دفاع از حقوق بشــر دارند، از 
ابتدای این جریانات در مقابل این همه کشتار 
چند هزار نفــری و زندانی کردن رهبر حداقل 
10 میلیون نفر از مردم شــیعه نیجریه سكوت 
کرده اند و حــاال هم که این مجاهد انقالبی به 
مرز شــهادت نزدیک شده است، باز هم خبری 

از مدعیان دروغین نیست.
برای نمونه اگر شــما در صفحات گوناگون 
درباره موضوعات دست چندم جهان جست وجو 
کنید، می بینید رسانه های گوناگون حداقل آن 
را بازتــاب داده و به آن واکنش نشــان داده اند؛ 
اما ســكوت درباره موضوعی به این مهمی ما را 
به نقطه ای می رساند که هزینه های گزاف رژیم 
ســعودی حاکم بر عربستان و دست های پنهان 

رژیم صهیونیستی را مشاهده می کنیم.

بی تفاوتی به واکنش های جهانی
جالب است که دولت و نظامیان نیجریه هیچ 
هراسی از واکنش های جامعه جهانی به اتفاقات 
رخ داده در کشورشان ندارند؛ زیرا این اتفاقات در 
بایكوت کامل رسانه ای رخ می دهد و بسیاری از 
آزادیخواهان جهان حتی خبر آن را هم دریافت 
نخواهند کرد. دلیل دیگر اینكه آمریكا که خود 
را مهد حقوق بشــر می داند، یک روز حادثه ای 
مشابه همین حادثه نیجریه که پیروان زکزاکی 
را در خانــه اش محاصره کرده بودند، برای فرقه 
داوودی هــا رقم زد. آمریكایی ها هیچ گاه حقیقتاً 
به دنبال حقوق بشــر نبوده اند، بلكه فقط و فقط 
آن را بــه اهرمی برای فشــار به مخالفان شــان 

تبدیل کرده اند.
نكته پایانی و مهم تر اینكه شــیخ ابراهیم 
زکزاکی مســیری را در کشورش ترسیم کرده 
و در جهت آن قدم برداشته که چه خود باشد 
یا نباشــد این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. هر 
چند وجود افرادی مانند شــیخ زکزاکی 
برای انقالبی که خود رؤیایش را در 
بابرکت  بسیار  سر می پروراند 
و مفیــد اســت، اما مردم 
راه حــق را یافته اند و 
با حــذف افراد دیگر 
جریانی  نمی توان 

را متوقف کرد. 

نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
اطالعیــه ای اعالم کرد که در پاســخ بــه اقدامات اخیر 
تروریست ها در مناطق غرب و شمال غرب کشور، مواضع این 
گروهک ها در جدار مرزی با اقلیم کردستان عراق را گلوله 
باران کرده است. بر اساس این گزارش، یگان های موشکی، 
توپخانه و پهپادی نیروی زمینی سپاه، مراکز تجمع و مقرهای 
عملیاتی تروریست ها را در اقلیم کردستان عراق مورد حمله 
قرار دادند که در نتیجه آن شمار زیادی از تروریست ها به 

هالکت رسیدند.
پیشینه تحرکات ضدانقالب

ســابقه تحرکات ضد انقالب در مرزهای غرب و شمال غرب 
اگرچه به دوران ابتدای انقالب بازمی گردد، ابتدای دهه ۹0 با دستور 
به ســپاه برای برقراری امنیت پایدار در این مناطق، نیروی زمینی 
سپاه مأموریت ویژه در این حوزه یافت و با اقدام جدی علیه مواضع 
ضد انقالب موسوم به پژاك در حاشیه مرزهای ایران، عراق و ترکیه 
طی حدود پنج ماه منطقه را از لوث وجود این گروه پاکسازی کرد. 
پژاك منحل شد و پ.ك.ك تعهد داد که این تجاوزات ادامه نیابد؛ 
اما ارتجاع عربی، آمریكا و رژیم صهیونیســتی این بار با حمایت از 
گروه های معاند که ســال ها فاز مبارزه سیاسی را پی گرفته بودند، 
بار دیگر کومله و دموکرات را مسلح و وارد فاز نظامی کرد. اقدامات 
تروریســتی این گروه در سال گذشــته یک بار موجب شد تا قلعه 
دموکرات، مقر مهم این گروه در منطقه در اقلیم کردســتان محل 
انتقام سختی از آنها شود؛ اما این تجاوزهای تروریستی ادامه پیدا 
کرد و این بار چهارشنبه هفته گذشته در اقدامی تروریستی خودروی 
حامل چند نفر از نیروهای سپاه مورد حمله این گروه ها قرار گرفت 
و ســه تن از برادران پاسدار به شهادت رسیدند. فردای آن روز نیز 
گروه تروریستی بسیار مجهزی در منطقه هنگام ورود متالشی شد؛ 

اما انتقام سختی دیگر برای تروریست ها در راه بود.

عملیات یگان تازه تأسیس
آنچه در این عملیات مهم است، استفاده نیروی زمینی سپاه 
از پهپاد برای هدف قرار دادن مواضع تروریست هاســت. تا پیش از 
این کاربرد پهپادها در نیروی زمینی سپاه تنها شناسایی بود. یگان 
پهپادی نیروی زمینی سپاه هم از جمله یگان  های تازه تأسیس این 
نیروست که در مدت زمانی کوتاه که از زمان تشكیل آن می گذرد 

توانسته است کارایی زیادی از خود نشان دهد.
نخستین بار اسفند ماه 13۹5 که سردار پاکپور، فرمانده نیروی 
زمینی ســپاه از تشكیل یگان پهپادی در این نیرو خبر داد. حدود 
یكسال بعد و در جریان رزمایش محرم در شمال غرب کشور، یگان 
پهپادی نیروی زمینی ســپاه ظهور و بــروز عینی پیدا کرد؛ اما از 
فعالیت آن چیزی رسانه ای نشد. تا اینكه چندی بعد در بهمن ماه 
13۹6 با تحویل پهپادهای مهاجر M-6 به نیروی زمینی ســپاه، 

قدرت پهپادی نزسا به صورت چشمگیری افزایش یافت.
پهپاد مهاجر M-6 کــه جدیدترین عضو خانواده پهپادهای 
مهاجر است، پهپادی رزمی ـ شناسایی با برد عملیاتی 2000 کیلومتر 
است که توانمندی انجام مأموریت های شناسایی، مراقبت و رزمی را 
با شعاع عملیاتی گسترده و مداومت پروازی باال با قابلیت اطمینان 
مناسب فراهم می کند تا بتوانند عملیات مراقبت، شناسایی و انهدام 

اهداف مورد نظر را انجام دهند.

دکترین تهاجم به عمق دشمن
هفته پیش ســردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی ســپاه در 
همایش فرماندهان این نیرو در مشــهد مقدس از دکترین جدید 
دفاعی نیروی زمینی سپاه، یعنی »دکترین تهاجم به عمق دشمن« 
خبر داد. فردای همان روز با اقدام تروریستی در پیرانشهر و انهدام 
تیم بزرگ تروریستی در شمال غرب کشور عزم این نیرو برای اجرای 

عملی این دکترین جزم شد.

سه سالح در یک عملیات
پهپادهای مهاجر M-6 با بمب های قائم که با جست وجوگر 
اپتیكی و حرارتی کار می کنند، توپ های توپخانه کششــی 155 

میلیمتریHM 41 با گلوله های کراسنوپل، که در حقیقت نوعی از 
مهمات و پرتابه هایی هستند که با استفاده از فناوری لیزر به سمت 
اهداف هدایت می شوند )با تاباندن لیزر از هوا یا زمین گلوله نقطه  
لیزر مشخص شــده را دنبال می کند و مورد اصابت قرار می دهد( 
و توپخانه موشكی گراد که موشک های عملیاتی در اختیار نیروی 
زمینی هســتند، سه نوع سالح مهم استفاده شده در این عملیات 
تهاجم به عمق دشمن بود. در این عملیات پهپادهای مهاجر و فناوری 
هدایت لیزری گلوله های تــوپ برای اولین بار در فضای عملیاتی 

حقیقی استفاده شد و بسیار موفقیت آمیز عمل کرد. 
این پهپاد از بمب های هوشمند و نقطه زن قائم استفاده می کند 
که در دو نوع با جست وجوگرهای اپتیكی و حرارتی تجهیز شده اند و 
مهاجر M-6 می تواند تا دو بمب قائم را زیر بال های خود حمل کند. 
این پهپاد همچنین با استفاده از سامانه اپتیكی پیشرفته می تواند در 
شب و روز و شرایط نامساعد جوی پرواز کند و به اجرای عملیات 
بپردازد. از دیگر ویژگی های این پهپاد می توان به نشست و برخاست 

آن در باندهای کوتاه اشاره کرد.

نخستین به کارگیری پهپادهای رزمی در نزسا
پس از موشک باران مواضع حزب دموکرات کردستان عراق در 
سال گذشته، که پهپادهای شناسایی نیروی زمینی در آن عملیات 
نقش شناسایی را ایفا کردند، این نخستین مرتبه است که نیروی 
زمینی سپاه در عملیاتی برون مرزی، پهپادهای خود را در نقش رزمی 
به  کار گرفته اســت. همچنین تصاویر منتشر شده از این عملیات 
نشان می دهد پهپادهای مهاجر با استفاده از بمب های قائم اهداف 

مورد نظر را به دقت مورد اصابت قرار داده اند.

اهمیت دقت اصابت و اشراف اطالعاتی
دقــت آتش و دقت اصابــت در چنین عملیاتی که مرز میان 
دشمن و مردم عادی بسیار نزدیک است، موضوع فوق العاده مهمی 
است که استفاده از این سالح  ها را می طلبد تا دقیقاً نفرات دشمن 
صدمه ببیننــد و مردم بی گناه مصون باشــند؛ اما نكته مهم تر از 
دقت اصابت و نقطه زنی، قدرت اشراف اطالعاتی رزمندگان نیروی 
زمینی سپاه برای شناسایی درست عمق دشمن و پایگاه های آنها 
در کشور همسایه و در خاك اقلیم کردستان است که بخش دیگری 

از توانمندی نیروهای سپاه را نشان می دهد.

سیاست
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انزوای دیپلمات ها

وبگاه تحلیلی فارین پالیســی 
در گزارشــی درباره خروج کارکنان 
دیپلماتیک آمریــكا از عراق در ماه 
مه 201۹ نوشت: در ماه مه »مایک 
پامپئو« وزیر خارجه آمریكا به دلیل 
افزایش تنش ها با ایران دستور تخلیه 
بخشی از دیپلمات های آمریكایی در 
سفارت واشنگتن در بغداد را صادر 
کــرد. این پایگاه معتبــر آمریكایی 
واشــنگتن  اقدام  این  می نویســد، 
می تواند ســفارت منقبض شده را 
در زمینه وظایف مهم خود در جبهه 
دیپلماتیک از جمله در مقابله با ایران 
تضعیف کند. فارین پالیسی همچنین 
می نویسد، همچنین این اقدام باعث 
می شــود که در کوتاه مدت صدها 
دیپلمات در واشنگتن منزوی شوند؛ 
بدون ســفارتی که آنهــا بتوانند به 
آنجا برگردند. یک سخنگوی وزارت 
خارجــه آمریكا در ایــن باره گفت: 
»این شــیوه کاهش نادرست است. 
وی اضافه کرد، هنوز درباره کاهش 
دائمی تصمیمی گرفته نشده اما یک 
مقام وزارت خارجه که به جلسات و 
مشورتها در این زمینه نزدیک است 
به فارین پالیسی گفته: آنها )مقامات 
وزارت خارجه( کامال به این تصمیم 
رسیده اند که کارکنانی که از بغداد 
بازگشته اند دیگر به عراق برنخواهند 
گشت، آنها )مقامات وزارت خارجه( 
کامال به این تصمیم رســیده اند، اما 
می گویند که در حال بررسی مجدد 

دستورات هستند«
برنامه جدید روباه پیر

»بی بی ســی فارسی« در ادامه 
بار  تفرقه افكنانه خود،  سیاست های 
دیگر تمایــالت تجزیه طلبانه اش را 
روی آنتن زنده به نمایش گذاشت. 
ایــن گفت وگو  از  در بخش هایــی 
مهمان تجزیه طلب برنامه مدعی شد 
در صــورت وقوع جنگ، این احزاب 
از ایــن فرصت برای »آزادســازی 
بخش هایی از کردســتان« استفاده 
خواهند کرد تا رسماً مسئله تجزیه 
ایران این بار با لفظی دیگر در آنتن 
زنده این شبكه وابسته دولت انگلیس 
تأیید و مطرح شود. سخن گفتن از 
تجزیه ایران که این بار بی بی سی با 
از  عبارت »آزادی سازی بخش هایی 
ایران« آن را تزئین کرده با واکنش 
گسترده کاربران فضای مجازی علیه 

این شبكه همراه شده است.
انتخابات نمایشی!

»ســعید حجاریان« از اعضای 
هسته ســخت اصالحات، به تازگی 
در یادداشــتی قابل تأمل با عنوان 
»اینجا استانبول نیست«! با تمجید 
انتخابات در  از فراینــد برگــزاری 
ترکیه بــه ایران اشــاره می کند و 
ترکیه، رأی   می نویســد: »برخالف 
دادن در ایران هنوز بیانگر به رسمیت 
شناخته  شــدن »صدا«ها نیست و 
حتی در جغرافیای اندیشه ای برخی 
تفكرات،  عملی نمایشــی به حساب 
می آیــد... به این ترتیــب می توان 
گفت مشكل فرایند انتخابات ایران، 
به رسمیت شناســی صداهاست و تا 
زمانی که این مســئله مرتفع نشود، 
تغییراتی ملموس پدید نخواهد آمد 
 و جمهــور، راهی جــز نظاره کردن

 ندارند.«
خودداری از ائتالف!

گفته شده است، جبهه پایداری 
در شهرســتان ها و تهــران تاکنون 
ائتــالف اصولگرایان  به مجموعــه 
نپیوســته اند و برخی از اعضای این 
جبهه گفته اند ما در ائتالف نیستیم. 
ایــن در حالی اســت کــه آیت اهلل 
مصباح یــزدی در دیــدار با اعضای 
جبهه پایــداری تأکید کرده باید با 
ادب و احترام و بدون تهمت، دوستانه 
بــا گروه های دیگــر اصولگرا درباره 
تک تک نامزدهــا گفت وگو کنید و 
ببینید چه کسی اصلح است. تكرار 
روش گذشته عاقالنه نیست و مؤمن 
از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود؛ 
باید مبنای ما انتخاب اصلح باشــد. 
ســهم خواهی یعنی دنیاطلبی، پایه 

اختالف و شكل  نگرفتن ائتالف.
سفیر بدون سابقه!

اطالعات دریافتی حاکی است 
»رابرت مک ایر« ســفیر انگلیس در 
تهران حتــی یک روز هم ســابقه 
دیپلماتیک نــدارد. یک عنصر رده 
باالی امنیتی ـ اطالعاتی در سازمان 
اطالعاتی انگلیس بوده است. گفتنی 
است، سابقه وی به مسئوالن ارشد 
دولت گزارش شده، اما هیچ واکنشی 

نشان داده نشده است!

»سیدحسن نصراهلل« در مصاحبه ای افشا کرد: »پس از سرنگون شدن پهپاد جاسوسی آمریكایی در حریم هوایی ایران، ترامپ به حمله نظامی تهدید کرد، اما پس از 
آن گفت فرمان را به تأخیر انداخته است که این حرفی پوچ است. واقعیت آن است که ایران نامه ای از طریق کشور سومی به آمریكا ارسال کرد و در آن گفت: »اگر هرگونه 

هدف در ایران یا متعلق به ایران را بمباران کنید، ایران نیز اهداف آمریكایی را بمباران خواهد کرد.« ترامپ پس از دریافت نامه ایران حمله را متوقف کرد.«

 دونالد ترامپ ترسید 
و دستور را لغو کرد

روی خط خبر
دوشنبه 24 تیر 139۸   سال نوزدهم     شماره 9۰5  

یادداشت

 رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین اظهارنظرشان پیرامون انتخابات ۹8، 
از انتخاباتی پرشــور و شوق خبر دادند که برخالف همه تالش های دشمنان 

انقالب اسالمی برای دلسرد کردن و ایجاد تردید در مردم شكل می گیرد.
این پیش بینی رهبر معظم انقالب بر اساس اصولی مجرب و مبانی منطقی 
و عقالنی صورت می گیرد که به تعبیر ایشان بیانگر عظمت ملت ایران است؛ 
عظمتی که در طول 40 سال گذشته بارها سبب شده است مردم ایران برای 
خنثی سازی اهداف دشــمنان انقالب اسالمی به خلق حماسه های میلیونی 
بپردازند؛ تجارب ارزشمند 40 سال گذشته که ملت ایران را به اوج عظمت و 
آگاهی رســانیده است؛ از این رو می توان گفت انتخابات پرشور و شوق آینده 
بر اساس آگاهی و اشراف اطالعاتی ملت ایران از اهمیت انتخابات اسفند ماه 

13۹8 است که برخی از آنها عبارتند از: 
1ـ اولین انتخابات در چله دوم انقالب اسالمی

نخســتین پیام حضور پررنگ مردم پای صندوق رأی بیانگر اراده و عزم 
ملت ایران برای حمایت و پشــتیبانی از نظام برآمده از انقالب شــان است و 
این روند در چله دوم انقالب مانند سال های اول انقالب ادامه خواهد داشت. 

2ـ نیاز به مجلس تراز گام دوم
مجلس تراز گام دوم انقالب اسالمی مجلسی است که با کارآمدی برای 
حل مشكالت کشــور و مردم اقدام کرده و در اسالمی کردن دولت در ایران 
نقش آفرینی می کند. تحقق هدف گام دوم که تمدن بزرگ اسالمی اعالم شده 
است نیازمند عبور موفقیت آمیز کشور از مرحله دولت سازی اسالمی است و 

اسالمی شدن مجلس بخش مهمی از این مرحله به شمار می آید. 
3ـ مشارکت حداکثری و ناکامی ترامپ

ترامــپ امید زیــادی به تأثیر تحریم های اقتصادی بر رفتار سیاســی و 
انتخاباتی مردم ایران دارد. اگر مردم ایران پس از راهپیمایی 22 بهمن 13۹8 
میزان حمایت خویش از نظام اسالمی را با عدد و رقم و مشارکتی چشمگیر 
به دنیا نشــان دهنده اولین نتیجه آن را می توان در ناکامی ترامپ در رقابت 
درون حزبی دموکرات ها برای 2020 مشــاهده کرد؛ زیرا این حضور حماسی 
در واقع بی نتیجه بودن فشارهای آمریكا بر مردم ایران را اثبات کرده و برگ 

برنده وی در رقابت با دموکرات ها را می سوزاند. 
۴ـ تشکیل مجلس مقاوم بر حل مشکالت اقتصادی 

مردم می دانند که اگر مجلسی انقالبی و مقاومتی شكل دهند، می تواند 
تأثیر زیادی در حل مشــكالت کشور داشته باشد. مجلس مقاومت مجلسی 
است که اوالً در برابر فشارهای غرب و آمریكا مقاوم باشد و نمایندگانی شجاع 
و امیدوار به شكست دشمن در خود جای دهد. ثانیاً معتقد به توانمندی داخلی 
و روحیه جهادی برای حل مشكالت که بتواند موانع پیش روی کشور و مردم 

را با روش عقالنی و منطقی بردارد.
۵ـ ترکیب مجلس یازدهم و انتخابات 1۴00

بیشتر تحلیلگران سیاســی معتقدند راه موفقیت در انتخابات 1400 از 
مجلس یازدهم می گذرد و جریان بازنده این انتخابات نمی تواند موفقیت زیادی 
در کسب کرسی ریاست جمهوری داشته باشد. صرف نظر از موقعیت برتری، 
که جریانی سیاســی می تواند با به دست آوردن اکثریت مجلس کسب کند، 
افكار عمومی نیز نشــان داده است در انتخاب دولت تالش می کند تا نامزدی 

را برگزیند که تناسب بیشتری با مجلس داشته باشد.  
۶ـ جوانگرایی و تحقق اهداف بیانیه گام دوم

اهمیت دیگر انتخابات اســفندماه را می توان در لزوم جوانگرایی و توجه 
به تغییرات نسلی دانست؛ رویكردی که رهبر معظم انقالب اسالمی در بیانیه 
گام دوم به آن توجه کرده و راه حل مشكالت کنونی کشور را میدان دادن به 

جوانان مؤمن انقالبی توصیف کرده اند. 
۷ـ تالش برخی جریان های سیاسی برای تحریم انتخابات

در حالی که اســتكبار جهانی و کشــورهای وابســته به آنها در منطقه 
برای دلسرد کردن مردم پای صندوق های رأی برنامه ریزی کرده و سم پاشی 
می کنند، برخی گروه های سیاســی داخل کشور نیز خط تحریم را با اهداف 
متفاوتی دنبال می کنند که رهبر معظم انقالب از آنها به عنوان تردیدآفرینان 
داخلــی یاد کردند. ملت ایران برای خنثی کردن برنامه تردیدآفرینان داخلی 
نیز هدفمند و هوشــیارانه پای صندوق های رأی حاضر می شود تا اثبات کند 
تحریم کنندگان انتخابات تنها خودشان را از همراهی با مردم محروم می کنند.

 پیش درآمدی بر اهمیت انتخابات آخر سال

 »اقدام متقابل« در زمان و مکان مناسب
ادامه از صفحه اول

در چنین شرایطی جمهوری اسالمی دو راه پیش رو دارد: 
راه اول ـ جمهوری اسالمی برای رفع توقیف نفت کش حامل نفت 
ایران و جلوگیری از تکرار آن، به خواســته های غربی ها تن داده و 
ضمن کنار گذاشتن سیاست کاهش مرحله به مرحله محدودیت های 
برنامه هسته ای طبق برجام، در مسیر مذاکرات جدید با موضوعات 
منطقه ای و موشــکی قرار گیرد. بسیار روشن است که اتخاذ چنین 
سیاســتی، در مغایرت کامل با منافع ملی و اصل حاکم در سیاست 
 خارجی جمهوری اســالمی، یعنی اصل عــزت،  حکمت و مصلحت

 است. 
راه دوم ـ جمهوری اسالمی بدون قرار گرفتن در مسیر خواسته های 
غربی و دادن هر نوع امتیازی به آنان برای رفع توقیف نفت کشی که 
غیر قانونی توقیف شده،  انگلیس را مجبور به آزادسازی نفت کش کند. 
بدیهی است که برای پیمودن این راه عزتمند و تأمین کننده منافع ملی، 
دو نوع اقدام باید در دستور کار باشد؛ اقدام اول ماهیت دیپلماتیک 
داشته و هم اکنون در حال انجام است؛ اما در صورت نرسیدن به نتیجه 
از طریق اقدامات دیپلماتیک و فشارهای سیاسی بر لندن به منظور 
رفع توقیف از نفت کش،  باید اقدام عملی با ماهیت اقدام مشروع  »اقدام 

متقابل« را  در دستور کار قرار داد.
به عبارت دیگر، باید از نفت کش ها یا کشتی های تجاری مشابه 
متعلق به انگلســتان، یک یا چند کشتی در شرایط زمانی و مکانی 
مناسب توقیف شــود. به هر حال، باید انگلیسی ها را از انجام این 
 راهزنی دریایی و اقــدام غیر قانونی و قلدرمآبانه خود به شــدت

 پشیمان کرد. 
سرلشــکر باقری، رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی،  با اشاره به اقدام انگلیسی ها در توقیف نفت کش حامل نفت 
ایران، از اراده نظام در راســتای دفاع از حقوق و منافع ملت ایران، 

اینچنین خبر داد که انگلیسی ها باید آن را جدی بگیرند:
»این اقدام بدون پاســخ نخواهد مانــد و در صورت مقتضی، 
  در زمان و مکانی مناســب پاســخ این اقدام ذلت بــار مدنظر قرار

 خواهد گرفت.«

سرمقاله

پهپاد مهاجر از بمب های هوشــمند و نقطه زن قائم 
استفاده می کند که در دو نوع با جست وجوگرهای اپتیکی 
و حرارتی تجهیز شده اند و مهاجر M-6 می تواند تا دو بمب 
قائم را زیر بال های خود حمل کند. این پهپاد همچنین با 
اســتفاده از سامانه اپتیکی پیشرفته می تواند در شب و 
روز و شرایط نامساعد جوی پرواز کند و به اجرای عملیات 
بپردازد. از دیگر ویژگی های این پهپاد می توان به نشست 

و برخاست آن در باندهای کوتاه اشاره کرد

حسین عبداللهی فر
کارشناس سیاست داخلی

گزارش صبح صادق از عملیات یگان های توپخانه ای، موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه علیه تروریست ها در کردستان عراق

مهاجرهای کوچک کابوس های بزرگ

گزارش صبح صادق از وخامت وضعیت جسمانی ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه

حال شیخ خوب نیست!
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   حســن خدادی/همان گونه که در یادداشت شماره قبل ذکر شد، 
یكی از مهم ترین حوزه های بیانیه گام دوم انقالب اسالمی عدالت خواهی است. 
در این شماره، با مقایسه عملكرد عدالت خواهی میان جمهوری اسالمی ایران 
و رژیم پهلوی، سنجشــی واقعی از عملكرد جمهوری اســالمی ایران در این 
حوزه ارائه می شود. اینكه عدالت و تالش برای تحقق آن در رژیم پهلوی چه 
جایگاهی داشــت و انقالب اسالمی در 40 سال گذشته چگونه توانسته است 
مسئله عدالت خواهی را در حوزه های مختلف اجتماعی پیگیری کند، موضوع 

اصلی این یادداشت است.
در ســال 13۹1 رهبر معظم انقالب در اجتماع مردم اسفراین مقایسه 
جالبــی میان جایگاه عدالت در جمهوری اســالمی ایران و رژیم پهلوی ارائه 
کــرده و فرمودند: »ما اگر بخواهیم پیشــرفت کنیــم، در درجه  اول، یكی از 
شــاخصه های مهم، عدالت اســت. ادعای بنده این است که ما در این زمینه 
پیشــرفت کرده ایم؛ البته نه به  قدری که می خواهیم. اگر خودمان را با وضع 
قبل از انقالب مقایســه کنیم پیشرفت کرده ایم؛ اگر خودمان را با بسیاری از 
کشــورهای دیگر که با نظام های گوناگون زندگی می کنند مقایسه کنیم، بله 
پیشرفت کرده ایم؛ اما اگر خودمان را مقایسه کنیم با آنچه اسالم به ما گفته 
است و از ما خواسته است، نه، ما هنوز خیلی فاصله  داریم و باید تالش کنیم. 
این تالش به عهده  کیســت؟ این تالش به عهده  مســئوالن و مردم ـ با هم ـ 

است.«)بیانات در تاریخ 13۹1/7/22(
در رژیم پهلوی اول و دوم، به  تدریج و به ویژه با افزایش درآمدهای نفتی 
شــاهد شكافی طبقاتی در کشور هستیم که در آن طبقه کوچكی قرار دارند 
که بیشــتر موقعیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در دست گرفته اند؛ 
در حالی که بیشتر جامعه ایران این موقعیت را ندارند؛ برای نمونه مهم ترین 
شخص رژیم در دوره اول یعنی رضاخان )که پیش از رسیدن به حكومت در 
حد نگهبان ســفارتخانه غربی ها در تهران بود( هنگامی  که سلطنت را واگذار 
کرد، 10 درصد کل اراضی )که از مرغوب ترین اراضی کشــور بود( و حدود 7 
هزار روســتا را به طور کامل به تصرف خود درآورده و به نام خود ثبت کرده 
بود. این رشد چشم گیر ثروت و قدرت در خاندان پهلوی با هیچ گروه، حكومت 
و فردی قابل  مقایســه نیست. همین وضعیت در دوره دوم و به شكل توسعه 
دربار ادامه داشــته و میزان ثروت خارج  شــده از کشور از سوی دربار پهلوی 
در روزهای منتهی به انقالب اسالمی گویای این حقیقت تلخ است که رژیم 
پهلوی تمام ثروت و ظرفیت های اقتصادی کشــور ایران را متعلق به خود و 

شخص شاه می دانست.
آنچه از نظر اقتصادی این وضعیت را تلخ تر جلوه می کند، شرایط اقتصادی 
کل کشــور است. عالوه بر شــكاف اقتصادی در مراکز شهری میان طبقات 
مرفه نشین و حاشیه نشین شــهرهایی مثل تهران و شیراز، شكاف اقتصادی 
بین مرکز و پیرامون این شرایط و بی توجهی به عدالت را سخت تر کرده است. 
شــهرهای مرزی و پیرامونی در غرب، شرق، شمال و جنوب کشور هیچ گونه 
توجهی از ســوی دربار نداشتند و همین وضعیت سبب تشدید حرکت های 
تجزیه طلبانه در این مناطق شــده بود که شاهد اصلی آن عالوه بر تحرکات 
آنها در دوره پهلوی، زمان ســقوط این رژیم اســت که آتش زیر خاکستر را 
آشــكار کرد. این شرایط بی عدالتی اقتصادی در کشور در حوزه های سیاسی 
و اجتماعی و به  ویژه در عرصه تحرك اجتماعی برای افراد نیز وجود داشت.

نخستین اقدام جمهوری اســالمی ایران در حوزه عدالت خواهی تالش 
برای تدوین مبانی عدالت در قانون اساسی بود که برگرفته از موازین شرعی 
دین مبین اســالم است. در قانون اساسی ذکر شده است که »مردم ایران از 
هر قوم و قبیله ای باشــند، از حقوق مســاوی برخوردارند. رنگ، نژاد، زبان و 
مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود«.)قانون اساسی اصل1۹( عالوه بر عدالت 
قومی و قبیلگی، در زمینه جایگاه جنســیتی نیز قانون اساسی ذکر می کند 
کــه »همه مردم اعم از زن و مرد یكســان در حمایــت قانون قرار دارند و از 
همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین 
اســالم برخوردارند«)همان اصل20(. در بخشی از اصل سوم نیز تصریح شده 
کــه دولت مكلف به رفع تبلیغات ناروا و ایجاد امكانات عادالنه برای همه در 

تمام زمینه های مادی و معنوی است. )همان اصل3(.
در حوزه عمل نیز جمهوری اســالمی ایران هم در پی کاهش شــكاف 
طبقاتــی مرکز و پیرامون و هم درصدد ارتقــای جایگاه اجتماعی گروه های 
حاشیه نشــین و روستاییان بوده اســت. وضعیت آمارهای موجود در زمینه 
زیرساخت های روستایی و در شهرهای مرزی گویای همین واقعیت است که 
در چهل سال گذشته تالش های زیادی به ویژه بعد از جنگ تحمیلی در این 
عرصه صورت گرفته اســت که نماد بارز آنها اقدامات محرومیت زدایی جهاد 
سازندگی در اوایل انقالب اسالمی و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء در دهه های 
اخیر اســت؛ بنابراین جایگاه عدالت در جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با 
قبل از انقالب و بســیاری از کشــورهای منطقه ای و فرامنطقه ای پیشرفت و 
حرکتی رو به  جلو داشته است؛ اما همین عدالت در مقایسه با جایگاه آن در 
 اســالم و آنچه در قانون اساسی ذکر شده در جمهوری اسالمی ایران محقق

 نشده است.

تبیین بیانیه گام دوم انقالب
)مقایسه جمهوری اسالمی ایران با رژیم پهلوی در حوزه عدالت خواهی(

»سعداهلل زارعی« سازوکار اینستكس را برجام جداگانه ای دانست و تصریح کرد: »در اینستكس تعهدات سنگینی متوجه ایران می شود؛ در حالی که طرف 
اروپایی هیچ هزینه ای را نمی پردازد. بر اساس این ایران وادار می شود تا تمام درآمدهای نفتی خود را که در دنیا به دست می آورد به شماره حساب خاصی در 

بانكی اروپایی واریز کند و در اختیار اروپایی ها باشد تا از این درآمدها در اندازه ای که اروپایی ها می خواهند و تصمیم می گیرند، برای دارو و غذا هزینه شود.

 سازوکار اینستکس
برجامی جداگانه فردا بهانه نکنید!

سخنگوی  مرعشی«  »حسین 
حــزب کارگــزاران در مصاحبه ای 
با تذکر به کســانی کــه می گویند 
نمی گذارند کار کنیم یا اختیارات مان 
کم اســت، گفــت: »اآلن بــه آنها 
می گوییم در همین ســاختار آقای 
روحانی تصمیم گرفت رئیس جمهور 
شود، پس می دانسته شورای نگهبان 
هست؛ سردار سلیمانی و سپاه قدس 
و نیروهای مســلح و اطالعات سپاه 
هســت، همه را می دانسته با وجود 
این، تصمیم گرفتــه رئیس جمهور 
شود و در چنین شرایطی قرار گرفته 
اســت. از آقای عارف گرفته تا آقای 
جهانگیری و محمد شریعتمداری و 
آقای حسین دهقان و دکتر هاشمی، 
وزیر ســابق بهداشــت و درمان که 
ریاست جمهوری  نامزد  می خواهند 
شــوند، همه بدانند کــه با همین 
نیروهای مســلح، همین مجلس و 
همین قوه قضائیه قرار است کشور 
اداره شود، اگر می توانید بیایید، اگر 
نمی توانید آمدن تان اشــتباه است. 
وقت ملت را نبایــد گرفت. مگر ما 
چقدر وقت داریم که هر فردی بیاید 
هشــت ســال از وقت ما را بگیرد و 
برود.« جمالتی که به نظر می رسد 
در ادامــه تالش برای فضاســازی 
علیه نهادهای قانونی کشــور و رفع 
مسئولیت از نمایندگان اصالح طلب 

است.
تحریم ها و پایداری ایران 
هفته نامه »اشپیگل« در مطلبی 
مناقشات اتمی بین ایران و آمریكا را 
بررسی کرده و نوشته است: »دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریكا عاشق 
این است که به عنوان یک سوپرمن 
ارزیابی شود. حدود هشت ماه پیش 
ایــن قدرتمندترین مــرد جهان به 
گفته خودش سخت ترین تحریم ها 
را علیه ایــران تصویب کرد. آمریكا 
تا حد زیادی تجارت های بین ایران 
و اروپا را متوقف کــرده و صادرات 
نفت را که مهم ترین منبع درآمد در 
ایران است، دشــوار کرده است؛ اما 
همه این اقدامات تا به حال تأثیرات 
سیاســی ای که ترامــپ امیدوار به 
تحقق آن بود، نداشته است.« »والتر 
پوش« از کارشناسان مسائل ایران در 
اتریش در این باره گفته اســت، این 
تحریم ها علیه ایران تأثیر می گذارد؛ 
اما نه آن گونه که ترامپ می خواهد و 
امیدوار است؛ بلكه این تحریم ها نظام 

در ایران را پایدار می کند.
چرایی عقب نشینی!

روزنامه عربی »االخبار« درباره 
نحوه عقب نشینی امارات از مخاصمه 
با ایران نوشته است: »با ساقط شدن 
پهپاد آمریكایی به دســت نیروهای 
ســپاه پاســداران ایران، واشنگتن 
آرزوهای هم پیمانــان عرب خود را 
نقش بر آب کرد. در ادامه، اماراتی ها 
دریافتند که آمریكا پشــتیبان قابل 
اتكایی برای آنان نیســت؛ از این رو، 
ابوظبی به ناچار در سیاســت های 
خود انعطاف نشان داد و از استراتژی 
قــدرت نظامی به اســتراتژی صلح 
روی آورد. مسئوالن اماراتی تصمیم 
دارنــد در سیاســت های منطقه ای 
خود یک تجدید نظر کلی داشــته 
باشــند و در همین راستا، از قاهره 
خواسته اند برای ارتباط میان امارات 
و سوریه، میانجی گری کند و از مسكو 
خواسته اند تا میان ابوظبی و تهران 
میانجی گری کند و تا کنون دو سفر 
به تهران داشته اند. امارات همچنین 

در حال خروج از یمن است.«
کاهش اختیارات ترامپ

را  آمریــكا طرحی  کنگــره 
تصویب کــرد که بر اســاس آن 
را  آمریكا  رئیس جمهور  اختیارات 
برای جنگ با ایران محدود می کند. 
»نیویورك تایمز«،  گــزارش  بــه 
رئیس جمهــور این کشــور اجازه 
ندارد بدون دریافت مجوز از کنگره 
هیچ جنگی را علیه ایران یا منافع 
کشور ما به راه بیندازد. این طرح که 
به نوعی اصالحیه »قانون اختیارات 
دفاع ملی« آمریكا به شمار می آید، 
از سوی »رو خانا« عضو دموکرات 
مجلس نمایندگان این کشور و با 
همكاری هم قطار جمهوریخواه وی 
»مت گیتز« پیشنهاد شده بود و با 
251 مقابل 170 رأی به تصویب 
رسید. برخی تحلیلگران معتقدند، 
تصویب این اصالحیه آغاز فرایندی 
اســت که کنگره اختیارات وسیع 
جنگ افروزانــه را از قــوه مجریه 

آمریكا بازپس می گیرد.

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

دیدگاه

جمع آوری گیت 
ورودی شهرک 
»باستی هیلز« 

لواسان؛ منطقه ای 
اعیانی با ویالهای 

۷00 میلیارد 
تومانی که ورود 

آن برای مردم 
عادی ممنوع 

شده بود.

بازدید 
حجت االسالم 

والمسلمین 
احمد مروی، 

تولیت آستان 
قدس رضوی 

از شیرخوارگاه 
حضرت علی 

اصغر)ع( در فضایی 
صمیمانه با کودکان 

بی سرپرست.

عمر بر باد رفته/ 
تصاویر لو رفته 
از اردوگاه های 

منافقین که 
نشان دهنده فعالیت 

گروهی از آنها در 
شبکه های اجتماعی 

برای فضاسازی 
علیه نظام و 

سیاه نمایی اوضاع 
است.

لرزش های 
مرکل/ ناتوانی 

صدراعظم آلمان 
در حفظ تعادل و 

لرزیدن های عجیب 
وی در دیدارهای 
رسمی سبب شد 

به صورت نشسته 
میزبان مهمانانش 

باشد!

ساده زیستی 
حجت االسالم 

موسوی فرد، 
امام جمعه اهواز 
که بدون راننده 

شخصی و محافظ 
مانند مردم عادی 

در ایستگاه 
مسافری منتظر 
رسیدن اتوبوس  

است.

پایش

  منصوره خداوردی/ پس از 
 یک دهه، مدعیــان تقلب در انتخابات 
ریاست جمهوری دهم، نه با اراده خود، 
که بــا »احضاریه« بــه دادگاه آمدند، 
وقتــی »ســیدمحمدرضا خاتمی« در 
یــک گفت وگوی اینترنتــی اعالم کرد 
در ســال 1388، در ســتاد انتخابات 
وزارت کشــور و در زمان تجمیع آرای 
نهایی، تعداد 8 میلیــون رأی به آرای 
برنده انتخابات اضافه شــد. قوه قضائیه 
به موضــوع ورود کرد و بــرادر رئیس 
دولت اصالحات را فرا خواند! فراخوانی 
که سبب بازگشــایی پرونده تقلب در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 
شــد؛ در این شرایط محمدرضا خاتمی 
نــه به عنــوان یک شــخص، بلكه در 
جایگاه »نماینــده مدعیان تقلب« باید 
ادعایی را اثبات می کرد که 10 ســال 
پیش آتش فتنه ای را روشن کرد که با 
گذشت این همه سال، همچنان کشور 
با پیامدهای آن روبه روســت؛ او این بار 
باید سخنان سیاسی و احساسی، شعار 
و بازی با کلمات را کنار گذاشــته و با 
ادله  و سنِد محكمه پسند، راهی جلسه 

دادگاه می شد!
جلســه ای که در همه 10  ســال 
گذشــته، او و دیگر مدعیــان تقلب از 
تشــكیل آن ابا داشتند. مدعیان تقلب 
که در برابر همه سفارشــات و تأکیدات 

مبنی بر اینكه اگر واقعاً مستنداتی دال 
بر تقلب وجــود دارد، به مراجع قانونی 
ارائه کنند تا در یک فرایند قانونی به آنها 
رسیدگی شود، راه خیابان را برگزیدند، 
این بار راهی برای سر باز زدن از حضور 
در دادگاه نداشتند! می توان گفت، این 
محكمه همان بزنگاهــی بود که نظام 
برای به اثبات رساندن خالی بودن دست 
مدعیان تقلب، خواهان فرا رسیدنش بود.

آنچه شد
آنچه شد، بســیار نزدیک بود به 
آنچه انتظار می رفت! محمدرضا خاتمی 
بدون آنكه اشاره کند مدعیان، خود به 
جای مسیر محكمه، اردوکشی خیابانی را 
برگزیدند، در واکنش به احضارش، اظهار 
داشت: »این اولین دادگاهی است که به 
 طور خاص به مسئله تقلب در انتخابات 
ریاست جمهوری 88 می پردازد و از این 
نظر مهم است که می تواند زخم ناسور 
فتنه 88 را مرهم بگذارد.. تصمیم علنی 
برگزار کــردن دادگاه را به معنای اراده 
در حاکمیت برای عبــور از این گردنه 

می دانم.«
رئیــس دولت  بــرادر کوچــک 
اصالحات بدون آنكه تكلیف گفته های 
»سیدمحمد خاتمی« را روشن کند که 
در ســال 13۹0 در جمعی گفته بود، 
»حداقل ســه بار به موسوی گفتم که 

نتیجه انتخابات تغییری نكرده است.« 
یا این گفته های او در ســال 13۹1 که 
در جمعی دیگر به صراحت اعالم کرده 
بود، »در انتخابــات 88 تقلبی صورت 
نگرفته و من نمی گویم که تقلب شــده 
اســت«، تأکید کرد: »من در دفاعیات 
خود مستندات زیادی از نحوه برگزاری 
انتخابات ارائه خواهم داد که فساد در این 

انتخابات را نشان خواهد داد.«!
همه تــالش محمدرضا خاتمی را 
برای آنكه نشان دهد در انتخابات دهم 
گرفته،  صورت  تقلب  ریاست جمهوری 
می توان در دو محور خالصه کرد؛ اول، 
بازکردن پــای چهره های مورد اعتماد 
نظام و مردم به پرونده تقلب و دوم، بازی 

با آمار و اعداد چاپ تعرفه ها!
او بــدون آنكــه بگویــد چگونه 
بــه خاطرات منتشــر نشــده مرحوم 
هاشمی رفسنجانی دسترسی پیدا کرده 
است، مدعی شد، وی در شرح 25 خرداد 
1388 در یادداشت های روزانه اش، آورده 
است: »شب محسن رضایی آمد. گفت 
با آقایان شمخانی، الریجانی، سلیمانی 
و قالیباف جلسه داشته و به تقلب حدود 
هشــت میلیون رأی معتقد شده اند. به 
آقای حجازی گفته اند به رهبری بگوید.«

ســید محمدرضا خاتمی با طرح 
اینكه میان آمار تعرفه های چاپ شــده 
برای انتخابات و آمار تعرفه های توزیعی 

در 11 استان و آمار آرای نهایی انتخابات 
اختالف وجود دارد، نتیجه می گیرد که 

در انتخابات تقلب شده است!
درباره خاطره ادعایــی و افرادی 
کــه از آنها نام برده شــد؛ نه نزدیكان 
به مرحوم آقای هاشمی رفســنجانی و 
خانواده او تاکنون سخنی در تأیید این 
خاطره مطرح کرده اند و نه هیچ یک از 
افرادی که اسم آنها برده شده بود، این 

موضوع را تأیید می کنند.
دربــاره موضوعات مطرح شــده 
پیرامــون تعرفه هــا نیــز در جلســه 
پایانی دادگاه، نماینده دادســتان برای 
صحت ســنجی ادعاهای متهم، مسئله 
الگوی چاپ و توزیع تعرفه ها در انتخابات 
را طرح و میزان چاپ تعرفه های مازاد 
در ســال 1388 را با انتخابات دیگر، از 
جمله انتخابات 13۹6 مقایســه کرد و 
گفت: »متهم با جست وجوی اینترنتی 
و جمع و تفریق مغشــوش آمار، نهایتاً 
مدعی است سرنوشت 8 میلیون تعرفه 
مبهم اســت. چطور متهم چاپ تعرفه 
بیشــتر از 20 درصد را نشان از شبهه 
و دســتكاری انتخاباتــی می داند؟ در 
حالی که در انتخابات ســال 13۹6 به 
اذعان اســتانداران دولــت حاضر، 30 
درصد تعرفه بیشتر در اختیار آنها قرار 
گرفــت... حتی با فرض پذیرش ادعای 
متهــم درباره تعرفه ها این مســئله از 

ادعای تقلب 8 میلیونی به کلی دور بوده 
و وی نتوانست مدارك و مستنداتی برای 
استفاده این تعرفه ها به نفع یا علیه یک 

نامزد خاص ارائه نماید.«
سرانجام پس از برگزاری سه جلسه 
دادگاه و شــنیده شدن دفاعیات متهم، 
بدون آنكه حتــی تخلفی در انتخابات 
ســال 88 به اثبات برســد، رأی صادر 
و محمدرضا خاتمی بر اســاس »ماده 
6۹8« قانون مجازات اســالمی به جرم 
»نشر اکاذیب« به دو سال حبس تعزیری 

محكوم شد.

آنچه باید می شد!
آن گونه که باید و شاید از دادگاه 
تقلب انتخابات 1388 پس از یک دهه 
به منظور شفاف ســازی و نشان میزان 
نامعتبر بودن ادعای تقلب، بهره برداری 
نشد! متأسفانه با وجود آنكه اعالم شده 
بود دادگاه باید به صورت علنی برگزار 
 شود، محدودیت هایی در ورود رسانه ها 
و افراد به جلســه دادگاه اعمال شــد، 
محدودیت هایی که ســبب شد متهم 
بتواند روایت شــخصی اش را به عنوان 
صورتجلســه دادگاه در برابــر دوربین 
خبرنــگاران و از طریــق حامیانش در 
فضای رسانه ای و مجازی منتشر کرده 
و نسبت به اتفاقات دادگاه و رأی نهایی 

آن ابهاماتی را مطرح کند.

 گزارشی از آنچه در دادگاه سید محمدرضا خاتمی گذشت

ادعاهای نامعتبر!

نوشته زیبا در 
دستان دختر 

خردسال قمی 
در تجمع و 
راه پیمایی 

بزرگ »حجاب 
میراث کهن« 

که هم زمان در 
جای جای میهن 
اسالمی برگزار 

شد.

  مهدي ســعیدي/ تغییر و اصالح قانون 
اساسي، از جمله موضوعات مبنایي عرصه سیاسي 
است که همواره در برخي محافل نخبگان سیاسي 
مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. از این منظر 
حداقل دو نظر وجود داشته است: برخي معتقدند 
مشكالت کنوني کشــور برخاسته از قانون اساسي 
نیست، بلكه مشــكل در اجراي قانون است. قانون 
اساســي موجود صالبت و مزایاي بسیاري دارد که 
قابل دفاع اســت و در صورت تحقق کامل و اجراي 
همه اصول آن مي تواند راهگشــاي حل مشكالت 
کشور باشد؛ بنابراین باید موانع تحقق آن را مرتفع 
کرد؛ اما برخي دیگر معتقدند در قانون موجود نیز 
ضعف ها و نقص هایي مشاهده می شود که بخشي از 
مشكالت موجود به آنها مربوط است و جز با بازنگري 

و نوسازي آن حل نخواهد شد. 
وجود ضعف هــا در قانون بشــري موضوعي 
طبیعي اســت؛ اما آنچه در این میان اهمیت دارد، 
راهكار ارائه شده براي ارتقای قانون و مرتفع کردن 
معایب آن است. این راهكارها برخاسته از نگرش ها 
و رویكردهاي سیاسي است که هر یک از جریان هاي 
سیاســي بدان باور دارند. آنچه در طول سال هاي 

اخیــر در قالب تبدیل نظام ریاســتي به پارلماني، 
حدود اختیــارات رئیس جمهــور، تبیین مرزهاي 
ریاست جمهوري و رهبري، ادغام ریاست جمهوري 
و رهبري، حزبي شدن رقابت هاي انتخاباتي، محدود 
کردن اختیارات شــوراي نگهبان و... مطرح شــده 
مباحثي اســت که طرفداران ضرورت تغییر قانون 
اساسي بیان کرده اند. باید توجه داشت که هم دیدگاه 
اول و هم دیدگاه دوم در میان جریان هاي گوناگون 
سیاسي، اعم از اصولگرا، اصالح طلب و اپوزیسیون، 

موافقان و مخالفانی دارد.
در این میــان، کلیدواژه »جمهوري ســوم« 
تعبیري است که دنبال کنندگان تغییر قانون اساسي 
با خاستگاه اصالح طلبي آن را دنبال مي کنند. این 
تعبیر هر چنــد در دو دهه اخیر با معاني متفاوت 
اســتعمال شده اســت، آنچه در همه آنها اشتراك 
داشــته، کم رنگ کردن اسالمیت نظام بوده است. 
تعبیر جمهوري ســوم را باید فراینــدي نرم براي 
نرمالیزاسیون ســاختار حقوقي جمهوري اسالمي 
دانست که غایت نهایي آن عرفي سازي سیاست در 

جمهوري اسالمي یا سكوالریزاسیون است! 
تعبیر فوق این روزها از ســوی اعضاي حزب 

کارگزاران ســازندگي بیان می شود. این حزب در 
ســومین کنگره ملي خود در سال 13۹7 با شعار و 
راهبرد بازآفریني قانون اساسي و گذار به جمهوري 
ســوم این موضوع را طرح کرد و براي نخستین بار 
در کنگره و قطعنامه آن از این موضوع سخن گفت. 
به تازگي سردبیر روزنامه سازندگي مجدداً این ایده 
را بازخوانی کرده و در مقاله اي با عنوان »جمهوري 
سوم: چرا و چگونه؟« ده پیشنهاد براي بازنگري قانون 
اساسي مطرح کرده است.  هرچند این پیشنهادها 
نــكات مثبت و چشــمگیری دارد، اما به نهادهاي 
تضمین کننده اسالمیت نظام از جمله جایگاه رهبري، 
شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري بیشترین 
هجمه را وارد می کند. تالش براي تقویت نهاد دولت 
و افزایش اختیارات ریاســت جمهوري، کاســتن از 
اختیارات شوراي نگهبان هم در نظارت بر انتخابات 
و هم در نظارت بر مصوبات مجلس، کمرنگ کردن 
و انحالل جایگاه مجلس خبــرگان رهبري، محور 
اصلي این پیشنهادهاســت. نباید فراموش کرد که 
مخالفان اسالمیت نظام همواره تالش هاي خود را با 
دوگانه سازي در قبال جمهوریت نظام دنبال کرده اند 
و این بار نیز چنین اســت؛ در حالي که مشــخص 

نیست رفع مشكالت کشور و کارآمدسازي نظام چه 
نسبتي با پیشنهادهای فوق دارد! موارد مذکور بیش 
از آنكه گره از مشكالت مردم بگشاید، برای بازي هاي 
سیاسي اصالح طلبان به منظور کسب قدرت مناسب 
است. به نظر مي رسد پیشنهاد جمهوري سوم آن طور 
که حزب کارگزاران خواهان آن است، بیش از آنكه 
به بازنگري قانون اساســي با هدف کارآمدي باشد؛ 
نوعي شــخم زدن قانون اساسي با هدف کم رنگ 

کردن اسالمیت نظام است!
نكته پایانــي اینكه جریان مذکور تالش دارد 
انتخابات ســال 1400 را به فرصتي براي رفراندوم 
علیه قانون اساســي بدل کند و شــعار »اصالحات 
حقوقــي« را بــه منزله پرچمي بــراي پیروزي در 
انتخابــات در نظر بگیرد؛ در حالي که مكانیســم 
بازنگري قانون اساســي، ســازوکاری تعریف شده 
در قانون اساســي اســت که با هیجانات انتخابات 
ریاست جمهوري نســبتي ندارد! بدون شک پیوند 
زدن این دو، سالمت و امنیت انتخابات را مخدوش 
کرده و روند انتخابات را در مسیر دیگری قرار خواهد 
داد! بنابراین باید به چنین پیشــنهادهایی با دیده 

تردید نگریست.

جمهوري سوم و فرایند عرفي سازي



طی    دکتر علیرضا عرب/ 
دو ســال اخیر در صحنه داخلی رژیم 
متعددی  بحران های  صهیونیســتی، 
به وجود آمده و شــكاف های مختلفی 
ایجاد شده است. در حال حاضر شاهد 
ایجاد شكاف جدیدی در جامعه و دولت 
صهیونیستی میان راستگرایان سكوالر 
و مذهبی هســتیم کــه فعال خواهد 
ماند و همچنین شــكاف های قدیمی 
دیندارـ سكوالر، سفاردی ـ اشكنازی و 
اتیوپیایی تبار)فالشه ها(  اسرائیلی های 
نیــز فعال شــده اســت. در ادامه به 
بحران هــای اخیــر داخلــی رژیــم 
صهیونیستی و این شكاف ها خواهیم 

پرداخت.
الف ـ فروپاشی دولت چهارم 
راستگرایان به رهبری نتانیاهو در 

سال 2018م
آویگــدور لیبرمــن، وزیر جنگ 
دولت چهارم رژیم صهیونیستی به دلیل 
پذیرفتن آتش بس از سوی نتانیاهو با 
گروه های مقاومــت در غزه در نوامبر 
2018م از وزارت جنــگ دولــت وی 

استعفا داد.
وزارت  از  لیبرمــن  اســتعفای 
جنــگ و توافق نداشــتن بــر قانون 
»معافیــت ســربازی حریدیم ها« در 
راستگرایان صهیونیست، سبب  میان 
فروپاشــی دولت نتانیاهو و برگزاری 
زودهنگام انتخابات کنیست در آوریل 

201۹م شد.
باید توجه داشــت کــه احزاب 
مذهبی و اولترا ارتدکس مثل »شاس« 
به شــدت به قانون »معافیت سربازی 
حریدیم ها« حساس و مصر هستند و 
لغــو آن را نخواهند پذیرفت و متقاباًل 
حزب »ییســرائیل بیتنا« به رهبری 
»آویگدور لیبرمــن« و برخی احزاب 
راســتگرای ســكوالر بر لغو »قانون 
ســربازی حریدیم ها« که آن را ضامن 
بودن  دموکراتیــک  و  سكوالریســم 

اسرائیل می دانند، پافشاری می کنند.
کنیســت  انحــالل  ب ـ 
نشدن  تشــکیل  و  بیست ویکم 

دولت پنجم نتانیاهو
انتخابات زودهنگام کنیست در ۹ 
 )13۹8 )20فروردین  آوریل 201۹م 
برگزار شد و حزب »ییسرائیل بیتنا« 
به رهبــری »آویگدور لیبرمن« موفق 
به تصاحــب پنج کرســی و ورود به 

کنیست شد.

اما بار دیگر به دلیل توافق نكردن 
آویگدور لیبرمن رئیس حزب ییسرائیل 
بیتنا با بنیامین نتانیاهو، دولت پنجم 
نتانیاهو تشــكیل نشــد و در نهایت 
کنیســت بیست ویكم منحل شد و در 
17 ســپتامبر 201۹م بار دیگر شاهد 
برگزاری انتخابات کنیست خواهیم بود.

بــرای اولین بــار در تاریخ رژیم 
صهیونیستی طی یک سال)201۹م( 
شــاهد برگزاری دو انتخابات کنیست 
در سرزمین های اشغالی هستیم و عامل 
اصلی این بحران بی سابقه نیز اختالف 
عمیق میان راستگرایان اسرائیل، یعنی 
احزاب حامی نتانیاهو و لیبرمن است.

این شــكاف میان راســتگرایان 
)احــزاب مذهبی افراطی راســتگرا و 
احزاب سكوالر راستگرا( ادامه خواهد 
داشــت و حتی در صــورت پیروزی 
احتمالی نتانیاهــو در انتخابات پیش 
روی کنیست در 17 سپتامبر 201۹م و 
در دولت جدید صهیونیستی، اختالفات 
میــان لیبرمــن و نتانیاهو اســاس و 
پایه های دولت ائتالفی راســتگرا را به 

شدت خواهد لرزاند.
بحــران ایجاد شــده در عرصه 
سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی به 
نحوی اســت که »اریئیل رایخمان« 
رئیس و مؤسس »هرتزلیا« در کنفرانس 

نوزدهم هرتزلیا می گوید:
»در آســتانه دومیــن انتخابات 
اســرائیل طی شش ماه )انتخابات 17 
ســپتامبر 201۹م( به نظر می رســد 
مجموعه سیاسی و حزبی اسرائیل در 
حالتی از هرج و مرج بی سابقه در تاریخ 
اسرائیل به سر می برد که تأثیرات منفی 
خود را در تمام جبهه ها اعم از داخلی 

و خارجی به جا خواهد گذاشــت. وی 
افزود هرج و مرج سیاسی که اسرائیل 
در آن به سر می برد، بهای سنگینی به 
خاطــر آن خواهیم پرداخت و نه تنها 
حاکمیت و دولت بلكه همه شهروندان 

از آن متضرر خواهند شد.«
ج ـ اعتراضــات گســترده 
اســرائیلی های اتیوپیایی تبار به 
نژاد پرســتی نهادینه در ساختار 

جامعه و دولت صهیونیستی
مانند  رژیم صهیونیستی  جامعه 
گروه کنســرتی اســت که در ظاهر 
یكپارچه و هماهنگ به نظر می رسد، 
امــا در واقع هر یک از اعضا، فرهنگ، 
وضعیت اقتصــادی، مذهبی، قومی و 

اجتماعی متفاوت و متمایزی دارند؛
البته رهبران صهیونیست تحت 
فرایند مدرن دولت ـ ملت سازی به مدت 
طوالنی و استقرار نظام دموکراتیک از 
نوع پارلمانی ســعی در ایجاد انسجام 
و پیوســتگی میــان آنــان دارند که 
البتــه موفق نبودنــد و اکنون جامعه 
صهیونیستی ناهمگونی ها و شكاف های 
متعدد متراکم و متقاطع بسیاری دارد، 
از جمله شكاف دیندار ـ سكوالر، شكاف 
عرب ـ یهودی، شكاف اقتصادی، شكاف 
سفاردی ـ اشــكنازی، شكاف چپگرا ـ 

راستگرا و اشكاف سنتی ـ مدرن.
گفتنی است شكاف هایی که میان 
عرب هــا و یهودیان وجود دارد، از نوع 
متراکم و شــكاف هایی که میان خود 
یهودیان وجود دارد شكاف های متقاطع 
اخیر  اعتراضــات  بنابراین  هســتند؛ 
فالشه ها علیه نژادپرستی ساختاری در 
جامعه و رژیم صهیونیستی مؤید بحران 
جدی این رژیم در عرصه داخلی است.

اعتراضات هزاران صهیونیســت 
اتیوپیایی تبار)فالشــه( در شــهرهای 
گوناگون فلســطین اشــغالی )حیفا، 
تل آویــو، بیت المقــدس و ریشــون 
لتسیون( به کشته شدن یک نوجوان 
سیاه پوســت اتیوپیایی تبار، »سلیمان 
تكاه« در شهرك »کریات حیم« واقع 
در اطراف شــهر »حیفا« در شــمال 
فلسطین اشغالی از سوی افسر پلیس 
رژیم صهیونیستی در حجم و دامنه از 
بدو تأسیس این رژیم تا کنون بی سابقه 

بوده است. 
از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی 
از سال 1۹48م تاکنون، گستره و شدت 
اعتراضات اخیر در جامعه صهیونیستی 
و در میان خود یهودیان صهیونیستی 
بی سابقه و بسیار معنادار است و بیانگر 
وجود بحران شــدید در ساختارهای 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اسرائیل 
و تعمیق شكاف های موجود این جامعه 

ناهمگون و بسیار متنوع است.
باید توجه داشــت که اعتراضات 
یهودیان اتیوپیایی در سال های گذشته 
نیز به صورت مداوم جریان داشته است. 
از دیدگاه ایــن یهودیان در حالی که 
بیشتر آنها نسل دوم مهاجران هستند 
و در اســرائیل به دنیا آمدند، هر روز 
بــا رفتارهای تبعیض نــژادی روبه رو 

می شوند. 
ســاکن  اتیوپیایی تبار  یهودیان 
سرزمین های اشــغالی اکنون بیش از 
140 هزار نفر برآورد می شوند و قریب 
به 60 درصد آنها در فلسطین اشغالی 
متولــد شــده اند. دور ریختــن خون 
گرفته شده از فالشــه ها، تبعیض در 
بازار کار و جامعه نســبت به آنها، جدا 

کردن زنان زائوی آنها در زایشــگاه ها، 
درخواست های مكرر پلیس از جوانان 
اتیوپیایی تبار برای نشان دادن کارت 
شناسایی، تعداد زیاد زندانیان فالشه 
و سایر تبعیض های رایج همگی سبب 
اعتراضات مكرر و دامنه دار آنها می شود. 
فالشه ها عمدتاً پایین ترین میزان درآمد 
و سطح زندگی را در این کشور دارند و 
تنها پس از کارزارها و مبارزات سیاسی 
و اجتماعــی طوالنی ایــن مهاجران، 
حامیان آنها و نهادهای مذهبی یهودی 
در اسرائیل حاضر شدند این افراد را به 
عنوان یهودی به رســمیت بشناسند. 
بسیاری از آنها به دالیل مالی از ادامه 
تحصیــل محروم  می شــوند و دارای 
مشــاغل پســت مثل رفتگری بوده و 
تعدادی زیادی از زندانیان اسرائیل را 

آنها تشكیل می دهند.
در نهایــت باید تأکیــد کرد که 
با توجه به انتخابات مجدد کنیســت 
رژیم صهیونیســتی در 26 شــهریور 
ماه 13۹8 )17ســپتامبر 201۹م( و 
بازسازی خاموش احزاب چپ گرا مثل 
میرتص و حــزب کارگر که به تازگی 
در انتخابات درون حزبی رؤسای خود 
را تغییر داده اند، اعتراضات گســترده، 
شدید و بی سابقه یهودیان اتیوپیایی تبار 
می تواند صحنه سیاســی داخل رژیم 
صهیونیستی را به نفع جریانات چپ گرا 
و میانه و به ضرر جریانات راست گرا و به 
ویژه شخص »بنیامین نتانیاهو« تغییر 

راهبردی بدهد. 
1۹ سال پیش، سیدحسن نصراهلل 
دبیــرکل حزب اهلل لبنــان اعالم کرد: 
»اسرائیل سســت تر از خانه عنكبوت 
اســت« و اکنون یک مقام عالی رتبه 
رژیم صهیونیســتی، عامــوس گلعاد، 
ژنرال بازنشســته و رئیس پژوهشگاه 
هرتزلیا در کنفرانس نوزدهم هرتزلیا 
اعالم می کند »اسرائیل مانند خانه ای 
اســت که با دیوارهای محكم حمایت 
می شــود؛ اما موریانه از داخل در حال 
جویدن آن است«. گلعاد سمت هایی 
مانند رئیس هیئت سیاسی و امنیتی 
وزارت جنگ، رئیس بخش پژوهش ها 
در اطالعات این رژیم، هماهنگ کننده 
رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و 
نوار غزه و رئیس بخش امنیتی وزارت 
جنگ رژیم صهیونیستی و در این دوره 
ریاست کنفرانس نوزدهم هرتزلیا را نیز 

بر عهده داشت.

   علیرضا زارعی/ ســال گذشته صالح الصماد، رئیس فقید شورای عالی سیاسی یمن یک ماه 
قبل از شهادتش، سال چهارم مقاومت در برابر جنگ تحمیلی یمن را سالی متفاوت از سال های پیشین 

توصیف و عنوان کرده بود: 
»امسال سال پرتاب موشک های بالستیک به سمت عربستان خواهد بود؛ به طوری که روزانه شاهد 
پرتاب موشک ها خواهیم بود و عربستان هر چقدر سیستم های دفاعی خود را فعال کند، از موشک های ما 
در امان نخواهد بود. همان طور که دشمن حمالتش را شدت داده است، باید امسال را »سال قاطعیت« 

بنامیم و با تشدید حمالت علیه ائتالف متجاوز آغاز کنیم.«
انصاراهلل در آغاز تجاوز نظامی با  قرار گرفتن در شــرایط محاصره کامل یمن از ســوی متجاوزان 
و همچنین حمایت همه جانبه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای مانند رژیم صهیونیســتی، آمریكا و 
انگلیس از ائتالف نظامی سعودی ـ اماراتی دو راهبرد بیشتر در برابر متجاوزان نداشت: راهبرد مقاومت 
یا راهبرد تسلیم. از آنجا که راهبرد ائتالف نظامی سعودی ـ اماراتی، عقب نشینی انصاراهلل از مناطق تحت 
نفوذ خود و تحویل سالح و به طور کلی سرکوب این جنبش مردمی بود، بدون تردید در پیش گرفتن 
راهبرد تســلیم از ســوی انصاراهلل عالوه بر اینكه پایان این جنبش را در پی داشت و ساختار سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی یمن را نیز نابود می کرد. با توجه به این واقعیات ملت یمن راه مقاومت را برگزیدند 
و بر این اســاس انصاراهلل برای دفاع مشــروع از مردم یمن و تغییر معادالت جنگ ضمن ایستادگی در 
مقابل تجاوز دشمن، بایستی اهداف حیاتی و راهبردی دشمن را نیز با هدف بازدارندگی تهدید می کرد 
و در این زمان راهبرد اســتراتژیک دست یابی، توسعه و عملیاتی کردن توانمندی موشكی وارد قاموس 

نظامی فرماندهان یمنی شد.
در پیش گرفتن و عملیاتی کردن توان موشكی برای انصاراهلل دستاوردهای گوناگونی داشته است. 
مقاومت یمن از قابلیت مهم موشــكی خود توانســت در برابر تجاوزات سعودی ـ اماراتی نسبتاً قدرت 
بازدارندگــی را برای مــردم خود ایجاد کند و جنگ را از وضعیت پدافندی و یک طرفه بودن به حالت 

تهاجمی و آفندی علیه متجاوزان تغییر بدهد.
همچنین توانمندی موشــكی انصاراهلل توانست در جوامع سعودی و اماراتی ایجاد نگرانی کند؛ به 
ویژه در جامعه امارات که به سبب داشتن موقعیت اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی، از نظر امنیتی 
موقعیت شــكننده ای در برابر حمالت موشــكی انصاراهلل دارد. عالوه بر این، عملیات موشكی انصاراهلل 
موجب شــد دولت مســتعفی منصور هادی تحت فرمان سعودی در آذر ماه سال گذشته انصاراهلل را به 
عنوان بازیگر مؤثر و دارای مشروعیت به رسمیت بشناسند و یک هفته ای در استكهلم سوئد به توافقی 

برسند که مفاد این توافق نیز در قطعنامه 2451 شورای امنیت سازمان ملل تبلور یافت. 
افزون بر این موارد، پرتاپ موشک های انصاراهلل به مراکز حساس و حیاتی دشمن به ویژه فرودگاه ها، 
پایگاه های نظامی و نیروگاه های برق عربســتان عالوه بر اینكه خسارات  مالی به این متجاوزان تحمیل 
کرده و هیمنه عربستان سعودی را به عنوان ثروت مندترین کشور عربی در برابر فقیرترین کشور عربی 
در شبه جزیره تحقیر کرده، ناکارآمدی سامانه های دفاعی که با مبالغ کالن از کشورهای اروپایی و آمریكا 

خریداری شده را نیز بیش از پیش نمایان کرده است. 
دستاورد مهم دیگری که توانمندی موشكی و عملیاتی کردن آن علیه متجاوزان سعودی و اماراتی 
برای انصاراهلل داشــته، این اســت که توانسته موازنه جنگ را به نفع مردم یمن تغییر دهد. زمزمه های 
عقب نشینی تدریجی امارات از شهرهای مهم و راهبردی یمن در هفته گذشته در این راستا تحلیل می شود. 
در مجموع باید اشــاره کرد که اهداف و راهبرد مهم پرتاپ موشک های بالستیک و به موازات آن 
عملیات  پهپادی از سوی انصاراهلل علیه مراکز حیاتی و راهبردی متجاوزان، توقف تجاوز نظامی دشمنان 
بوده اســت؛ زیرا انصاراهلل در تداوم تهاجم نظامی دشــمنان راهی جز توسعه و عملیاتی کردن راهبرد 
موشــكی و پهپادی نداشــته است و بدون تردید در آینده نزدیک چنین توانمندی می تواند برای مردم 

یمن بازدارندگی فعال ایجاد کند.

پنجره

توازن موشکی بازی تعرفه ای ترامپ
 »Tariff war« نوید کمالی/  »جنگ تعرفه ها« یا »جنگ گمرکی« که از آن با عنوان   
یا »Customs War« نیز یاد می شــود، در واقع به سیاست ضد رقابتی جدید ترامپ در قبال 
رقبای اقتصادی آمریكا اشــاره دارد و در جریان آن آمریكا در راستای کاهش توان رقابتی دیگر 
کشورها، بر روی کاالهای صادراتی آنها تعرفه وارداتی یا مالیات گمرکی سنگین وضع می کند تا 

قیمت نهایی آنها افزایش یافته و در نتیجه اقبال به خریدشان کم شود!
ترامپ تاجرپیشــه از همان ابتدای شــروع کارزار انتخاباتي خود توجه ویژه ای به موضوع 
چالش های اقتصادی پیش روی ایاالت متحده، از جمله مسئله »کسري تراز تجاري« در مقابل 
چین و دیگر رقبای اقتصادی این کشــور داشت؛ آن هم به این دلیل که طبق پیش بینی مراکز 
معتبر علمی جهان، اقتصاد چین تا سال 2030 به قدرتمندترین اقتصاد جهان بدل خواهد شد و 

به تبع آن جای آمریكا را در عرصه های سیاسی و اقتصادی جهان خواهد گرفت!
از این رو ترامپ پس از آنكه بر مسند ریاست جمهوری نشست، تالش کرد به شعار انتخاباتی 
خود یعنی »عظمت را دوباره به آمریكا برمی گردانم!« جامه عمل بپوشــاند، از این رو مهم ترین 
اولویت خود را بهبود وضعیت اقتصادی آمریكا اعالم کرد. در همین راستا، وی دستور داد گروهی 
از کارشناسان طرح اعمال تعرفه بر کاالهاي وارداتی از چین را آماده کنند و در ماه آوریل سال 
2017 نیز به وزیر تجارت خود بررسی طرح میزان تأثیر واردات فوالد چین بر امنیت ملی آمریكا 

را ابالغ کرد!
ترامپ در ســایه افزایش حساســیت مقامات چینی به این اقدام خصمانه اقتصادی، در ماه 
آگوست نماینده تجاري ایاالت متحده را مسئول بررسي اعمال تجاري ناعادالنه چین کرد که از 
 ابتدای سال 2018 تعرفه 30 درصدي و مالیات 20 درصدی بر برخی از کاالهای صادراتی چین

 اعمال شود.
این اقدام دولت آمریكا هر چند با اســتقبال تولیدکنندگان داخلی آمریكا روبه رو شــد؛ اما 
واکنش تند و جدی چینی ها را در پی داشت؛ به گونه ای که دولت چین به طور رسمی از اتخاذ 
سیاســت های تقابلی علیه کاالهای آمریكایی خبر داد و در ماه آوریل 2018 بیش از 3 میلیارد 
دالر تعرفه گمرکی بر واردات محصوالت آمریكایی اعمال کرد، آن  هم با این امید که دولت آمریكا 

مجبور به عقب نشینی در سیاست انحصارگرایانه اقتصادی خود شود!
با این حال، ترامپ قصد کوتاه آمدن از مهم ترین برنامه تبلیغاتی خود برای انتخابات 2020 
را نداشت و با تأکید بر اولویت حفظ منافع اقتصادی آمریكا در همان ماه بیش از 1300 محصول 
چینی را مشــمول اعمال تعرفه های جدید کرد. وی در ادامه جنگ اقتصادی خود به حوزه های 
 )5th G( پر تنش دیگری، از جمله حوزه های فناورانه، مانند تكنولوژی نسل پنجم تلفن همراه
و هوش مصنوعی )AI( وارد شــد و برخی کشورهای هم پیمان را درگیر تنش با آمریكا کرد که 
پیامدهای سیاسی آن هم اکنون زمینه را برای عقب نشینی ترامپ از موضع تهاجمی اولیه علیه 

چین و دیگر رقبای اقتصادی آمریكا مهیا کرده است!
با این حال پر واضح است که ریشه وقوع این درگیری اقتصادی آمریكا با جهان در سیاست های 
انتخاباتی و انحصارگرایانه مقطعی ترامپ نیســت؛ بلكه این مسئله در نگرانی سردمداران آمریكا 
از خطر افول ارکان قدرت ســخت و نرم این کشــور در دهه های پیش رو ریشه دارد؛ زیرا در پی 
چندین دهه جنگ طلبی و مداخله جویی فرامنطقه ای آمریكا نه تنها این کشور مقروض ترین دولت 
جهان شناخته می شود؛ بلكه نسبت به سال 1۹45 در بین متحدان خود از کمترین اعتبار سیاسی 
برخوردار است؛ از این رو بدیهی است که اتخاذ سیاست جنگ تعرفه ها نه یک جنگ پیش دستانه 

و مقتدرانه، بلكه تقالیی از سر ناامیدی سردمداران آمریكا برای حفظ اقتدار آمریكاست.

فراسو
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  روح اهلل صالحی/ انگلیس 
با توقیف نفت کش ایرانی در آب های 
جبل الطارق، افزون بر تالش برای به 
صفر رساندن صادرات نفتی ایران، به 
دنبــال تحكیم روابط خود با آمریكا 
برای دوران »پســابرگزیت« است. 
بــا وجود اعالم مقامــات آمریكایی 
برای کاهش تنش در غرب آســیا، 
اما دولت انگلیس مدتی است آتش 
بیار معرکه شــده و به جای کاستن 
از ســطح درگیری ها در منطقه، به 
تشدید تنش ها دامن می زند. درست 
چند روز پس از آنكه تروئیكای اروپا 
اروپا  اجرایی شدن ســازوکار مالی 
با ایران موســوم به »اینستكس« را 
تأیید کرد، انگلیس در اقدامی خالف 
قوانیــن بین المللی نفت کش ایرانی 
»گریس 1« را در آب های سرزمینی 
جبل الطارق توقیف کرد. انگلیس در 
حالی مدعی اجرای قوانین اتحادیه 
اروپا است که در آستانه خروج از این 
اتحادیــه قرار دارد و خود را ملزم به 
رعایت قوانین آن نمی داند. این کشور 
در ظاهر خود را حامی برجام می داند 
و مدعی است، از تحریم های یكجانبه 
واشنگتن پیروی نمی کند؛ اما توقیف 
نفت کش ایرانی، دروغ بودن ادعای 
این کشــور را ثابــت می کند. اقدام 
انگلیس همان ادامه نقش پلیس بد 
در اجرای برجام و اهرمی برای فشار 
به تهران برای عقب  نشینی از کاهش 
تعهــدات خود در توافق هســته ای 
اســت. انگلیســی ها از این مسئله 
بدشــان نمی آید که در همراهی با 
سیاست های واشنگتن، سطح تنش 
با ایــران را افزایش داده و به تهران 
هشــدار دهند که کاهش تعهدات 
ایران در برجام، در روابط با اتحادیه 
اروپا خدشه وارد می کند. آمریكایی ها 
که نمی توانستند نفت کش ایرانی را 
توقیــف کنند، ایــن مأموریت را به 
انگلیسی ها محول کردند تا افزون بر 
افزایش فشارهای اقتصادی به ایران، 
کشورهای اروپایی را هم درگیر تنش 

با ایران بكنند. 
اقدام خالف قانون انگلیس در 
حالی است که این کشور در آستانه 
جدایی از اتحادیه اروپا است و تالش 
»پسابرگزیت«  دوران  برای  می کند 
متحدی مانند آمریكا را در کنار خود 
داشته باشد؛ چرا که با خروج انگلیس 
از اروپا، این کشور همچون گذشته 
نمی تواند بــا اروپایی ها روابط قوی 
انگلیس درصدد است  داشته باشد. 
با تقویت مناسبات خود با واشنگتن، 
در دوره پسابرگزیت، ثبات سیاسی و 
اقتصادی خود را مستحكم کند و در 
پی تقویت روابط خود با واشنگتن، 
از کمک هــای مالی و نظامی آمریكا 

در آینده برخوردار شود. 
باتوجه به اینكه ایران در روزهای 
اخیر سطح غنی سازی اورانیوم خود را 
افزایش داده است، انگلیس می خواهد 
اتحادیه اروپا را در تقابل با ایران به 
واشــنگتن نزدیک کند و اجماعی  
جهانی علیه ایــران به وجود بیاورد 
و این گونه وانمود کند که این تهران 
اســت که از توافق هسته ای خارج 
شده و به نوعی پیامدهای سیاسی و 
حقوقی ناشی از خروج از برجام را به 

گردن تهران بیندازند. 
ایــن در حالی اســت که این 
اقدامات مخربانه، بی اعتمادی جهانی 
به لنــدن را افزایــش خواهد داد و 
انگلیس را از یک کشــور مســتقل 
به کشــوری مــزدور و دنباله روی 
سیاست های واشنگتن تبدیل خواهد 
کرد. به نظر می رسد انگلیس با توقیف 
نفت کش ایرانی به دنبال باج خواهی 
سیاسی از ایران هم باشد و با گروگان 
گرفتن نفت کش ایرانی، از آن برای 
آزادی جاسوسان بازداشت شده خود 
در ایران استفاده ابزاری کند؛ چرا که 
لندن از مسیر دیپلماتیک نتوانسته 
موفقیتی کســب کنــد. همچنین 
انگلیــس می خواهد به نوعی قدرت 
نظامی ایران را به چالش بكشــد و 
با این اقدام، خوش خدمتی خود به 
ارتجاع عربی را نشان دهد و احتماالً 
این پیام را به تهران برســاند که در 
صورت نبود امنیت در خلیج فارس، 
غرب اجازه صــادرات نفت ایران را 

نخواهد داد.
در مجموع می توان گفت، بازی 
با آتش لندن برای خوش خدمتی به 
آمریكا نتیجه ای نخواهد داشت؛ چرا 
که دونالد ترامپ نشــان داده است 
برای وعده های داده شده هیچ ارزشی 
قائل نیســت و بنابراین، انگلیسی ها 
نباید انتظار داشــته باشــند ترامپ 

خوش خدمتی آنها را جبران کند. 

نگران پسابرگزیت
»محمد البرادعی« مدیر کل اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی، تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریكا برای خروج از توافق هسته ای را در حالی که فعال 
بود، فاقد منطق، مبنای قانونی و هرگونه عقل سلیم دانست و گفت: »آنها )آمریكا( در حال اعمال روش غرق مصنوعی علیه ایران هستند. آنها در حال غرق کردن ایران 
بوده و سپس به آنها نگاه می کنند و می گویند بیایید بدون پیش شرط با یكدیگر مذاکره کنیم. هیچ کشوری تحت فشار و شرایط تحقیرآمیز حاضر به همكاری نیست.«

 هیچ کشوری تحت فشار
حاضر به همکاری نیست

روزنه

بازی برجامی فرانسه
   محمدرضــا فرهادی/ درحالی که ایران پس از پایان مهلت 60 روزه 
به سه کشور اروپایی، آماده می شد تا اقدامات خود برای بازنگری در برخی مفاد 
توافق هسته ای را آغاز کند، رئیس جمهور فرانسه در دقایق آخر این مهلت بر اساس 
دیپلماســی فرصت، از ایران برای مهلت 10 روزه دیگر به اروپا در زمینه اجرای 
توافقــات موجود وقت می خواهد. چند روز پس از این اقدام، مكرون گفت وگویی 
تلفنــی بــا ترامپ انجام می دهد و روز بعــد از آن، نماینده ویژه خود را به تهران 
می فرستد. در بحث تحلیل رفتاری دولت فرانسه و اقدامات کنونی این کشور ذکر 

چند نكته مهم به نظر می رسد:
1ـ با توجه به سابقه فرانسه در طول مذاکرات موسوم به برجام و هم سویی 
سیاســت خارجی این کشــور با آمریكا و رژیم صهیونیستی، چندان نمی توان به 
وعده های این کشــور امیدوار بود. در بحبوحه مذاکرات هسته ای و در مواقعی تا 
انعقــاد توافق پایانی ایران و 1+5، پاریس با ایفای نقش پلیس بد، روند معادالت 

موجود را به نفع آمریكا و اروپا تغییر داد.
2ـ در شرایطی که ترامپ نقش پلیس بد را بازی می کند این بار کشورهای 
اروپایی و به ویژه فرانسه به دنبال ایفای نقش پلیس خوب هستند؛ یعنی پس از 
خروج آمریكا از برجام این کشورها به گونه ای رفتار کرده اند که مترصد همكاری های 
بانكی و نفتی با ایران هستند؛ اما واشنگتن مانع اصلی آنها در این زمینه است؛ در 
حالی که بر اساس واقعیت های بازی پلیس خوب و پلیس بد کشورهای اتحادیه 
اروپا نیز درصدد پیگیری عملی سیاست های ترامپ در مورد قابلیت های موشكی 
و سیاســت منطقه ای ایران هستند. تنها تفاوت آنها در همراهی و عدم همراهی 

با ایران است.
3ـ فرانسه در مقطع کنونی نقش متقاعدسازی ایران را برای پذیرفتن شروط 
آمریكا بازی می کند؛ در حالی که آلمان و انگلیس نقش وادارســازی ایران را بر 
عهده گرفته اند. کنش هایی مانند توقیف نفت کش ایرانی در جبل الطارق از سوی 
انگلیس و تشــدید لحن برخی مقامات آلمانی علیه ایران در همین راستاســت. 
فرانســه به منزله بازیگر میانجی با نقش پلیس خوب به دنبال تحمیل شــرایط 
بر ایران از طریق متقاعد کردن به شــروط آمریكا برای ایجاد توافق جدید است؛ 
بنابراین در نگاهی کلی فرانســه هم از جانب آمریكا و هم از جانب اتحادیه اروپا 

در حال نقش آفرینی است.
4ـ هدف اصلی ترامپ اعمال فشار حداکثری و ضعیف سازی ایران با افزایش 
تحریم هاســت. این امر تنها با معطل نگه داشتن و حالتی برزخ گونه برای ایران 
امكان پذیر اســت؛ یعنی تهران از یک ســو با کشــورهای هم سو در بحث روابط 
اقتصادی تردید ایجاد کند و از ســوی دیگر همچنان امیدوار به انجام مبادالت با 
اروپا باشد. این وضعیت با دادن وعده های واهی و ایجاد سازوکارهای مالی مانند 
اینستكس امكان پذیر است؛ البته این ترفند هرگونه دور زدن تحریم ها را نیز برای 
ایران غیر ممكن می کند؛ زیرا تهران همچنان امیدوار به ایجاد روابط با اروپا برای 
فروش نفت و روابط بانكی است. اکنون چنین وضعیتی از سوی فرانسه برای ایران 
ایجاد شده و پاریس با دادن وعده های محال مانند ایجاد روابط اقتصادی به دنبال 

معطل نگه داشتن ایران است.
در مجموع باید توجه کرد که کشورهای اروپایی مانند فرانسه در جورچین 
فشــار حداکثــری آمریكا علیه ایران گام بر می دارند و ایــن امر بارها در رفتار و 
اقدامات این کشورها مشاهده شده است؛ بنابراین همان اهدافی را که کشورهای 
غربی در دوران پیشــابرجام در مسئله هســته ای دنبال می کردند، هم اکنون در 
حوزه های اقتصادی، صنعت موشــكی و سیاست منطقه ای جمهوری اسالمی در 

دستور کار قرار داده اند.

واکاوی بحران های سیاسی و فروپاشی اجتماعی رژیم صهیونیستییادداشت 

خانه عنکبوت در آتش

واشنگتن پســت: زمانی دیكتاتوری بی رحم و بی پروا از یک کشور عربی 
نفت خیز با وجود سیاســت های افراطی کاماًل اثبات شده و مستندش، در حالی 
مورد حمایت و تحســین آمریكا و دیگر دولت های غربی قرار گرفت که جنایات 
او وحشــتناك بود. این حاکم این پیام را شنید و نتیجه گرفت تا زمانی  که نفت 
مورد نیاز غرب را تأمین کرده و با ایران مخالفت می کند آزاد است که مخالفان و 
همسایگانش را به قتل برساند. نام این فرد »صدام حسین« بود و آمریكا و متحدانش 
بر او شرط بندی کردند که این امر به حمله  عراق به کویت در سال 1۹۹0 و پس 
از آن نیز به جنگ های بی پایان در خاورمیانه منجر شد. اکنون نیز سیاستمداران 

آمریكایی در حال تكرار همان اشتباه در مورد محمدبن سلمان هستند.
فواز جرجس: ســه نماینده حامی مقاومت در پارلمان لبنان به دالیل زیر 
از ســوی آمریكا تحریم  شده اند؛ حزب اهلل سپر ایران در مرزهای اسرائیل است و 
آمریكا به همین دلیل فشار شدیدی بر حاکمیت لبنان وارد می کند تا ارتباطات 
مالی و بانكی این گروه را قطع کند. حزب اهلل قوی ترین گروه سیاسی در لبنان و 
خاورمیانه است و هیچ نیروی سیاسی توان رویارویی با آن را ندارد. آمریكا به  دلیل 

تقویت اسرائیل و تضعیف ایران، سعی دارد بال های حزب اهلل را بزند.
یورونیوز: در فرانســه آمار باالی زنانی که به دســت شریک فعلی یا قبلی  
زندگی شــان کشته می شــوند، به مرز بحران رسیده است. از ابتدای سال 201۹ 
تاکنون، 74 زن، قربانی خشونت زناشویی شده اند. وضعیت کشته شدن زنان در 
فرانسه به قدری نگران کننده شده که رسانه ها مدام درباره آن می نویسند و گروه های 

مدافع حقوق زنان نیز کارزارهایی را برای مبارزه با این پدیده به راه انداخته اند.
مادرجونز: هم زمان با تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران، شبكه ای از 
کاربران در توئیتر فعال شده که پیام های ضد ایرانی مشابهی را منتشر می کند. این 
شبكه بیش از 400 حساب کاربری در توئیتر را شامل می شود که از حساب های 
کاربری واقعی، ربات و ســایبورگ )حساب های نرم افزاری( تشكیل شده  اند. این 

حساب ها در پیام های خود از سیاست تغییر نظام ایران حمایت می کنند.
گلوبال ریسرچ: هژمونی آمریكا در خاورمیانه دچار ضعف شدید شده است. 
توان قوی نظامی ایران و تحول در معاهدات نظامی از سال 2003 تاکنون عامل 
اصلی این ضعف به شــمار می رود. متحدان ســابق آمریكا اکنون با ایران متحد 
شده اند و ناتو در شرایط بحرانی به سر می برد. آمریكا دیگر به هیچ وجه توانایی 

حمله به ایران را ندارد.
رأی الیوم: 1۹ سال پس از زمانی که دبیرکل حزب اهلل اعالم کرد »اسرائیل 
سست تر از خانه عنكبوت است«، عاموس گلعاد، ژنرال بازنشسته و رئیس پژوهشگاه 
»هرتزلیا« رژیم صهیونیســتی اعالم کرد: »اســرائیل مانند خانه ای اســت که با 
دیوارهای محكم حمایت می شود، اما موریانه از داخل در حال جویدن آن است«.
اسرائیل هیوم: واقعیت ها، نادرستی محاسبات آمریكا را ثابت کرده است. 
آنها توقع داشتند با تشدید تحریم ها یا اقتصاد ایران دچار فروپاشی شود یا رهبران 
این کشــور در برابر شرط های جدید ترامپ تسلیم شوند و به مذاکره مجدد تن 

دهند؛ اما هنوز هیچ یک از این دو محقق نشده است.
نیویورک تایمز: خروج امارات از یمن در زمانی که عربســتان در معرض 
موشــک های انصاراهلل قرار دارد، مقامات ســعودی را برای دســتیابی به راه حل 
سیاســی در یمن تحت فشار قرار خواهد داد. عقب نشینی امارات از یمن اذعانی 

دیرهنگام به شكست است. 
القدس العربی: با توجه به شــاخص های واقعیت سیاسی و جنگ یمن در 
ماه های اخیر، عربستان سعودی به دنبال کسانی است تا به او کمک کنند از جنگ 

یا به تعبیری »ویتنام عربی« با حفظ آبرو خارج شود.
اشپیگل: تحریم ها و فشارهای ترامپ علیه ایران، نظام این کشور را پایدارتر 
می کند. فاصله رئیس جمهور آمریكا با اهداف و آرزوهایش در قبال ایران بســیار 

زیاد است.

رصد

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان
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سامانه نظام یكپارچه معامالت 
ارزی که به اختصار »سامانه نیما« 
نام گرفته  است، از تاریخ 28 بهمن 
13۹6 بــه صورت آزمایشــی و از 
تاریخ 3 اردیبهشت 13۹7 به شكل 
رســمی شــروع به کار کــرد. قرار 
است این سامانه بستری امن برای 
خرید و فروش ارز باشــد. بازرگانان 
درخواســت های غیربانكی خود را 
بــرای تأمین ارز در ســامانه  جامع 
تجارت ثبت می کنند، ســپس این 
درخواست به شكل خودکار به این 
سامانه منتقل شده و برای صرافی ها 
قابل مشاهده می شود. بانک مرکزی 
بهمن ماه ســال 13۹6 با راه اندازی 
ســامانه نیما مقدمات سامان دادن 
به بــازار ارز کشــور را فراهم کرد. 
سامانه  نیما در واقع مخفف عبارت 
ارزی«  معامالت  یكپارچــه  »نظام 
اســت و با هدف تسهیل تأمین ارز 
و ایجاد فضای امن برای خریداران 
و فروشــندگان ارز راه اندازی شده 
است. هدف طراحی سامانه  یاد شده 
این اســت که متقاضیان خرید ارز 
بتوانند درخواســت خود را در یک 
بستر یكپارچه در اختیار فروشندگان 
ارز قرار دهند و فروشــنده ای که به 
ارائه  خدمات تمایل دارد، بتواند در 
بستری ســالم و رقابتی، پیشنهاد 
خریدار ارز را پاسخ دهد. سامانه  نیما 
در واقع بستری برخط برای خرید و 
فروش ارز به شمار می آید. بازرگانان 
می توانند با مراجعه به سامانه  جامع 
تجارت، درخواســت خــود را برای 
تأمین ارز و سفارش های غیر بانكی 
ثبت کنند. پس از ثبت ســفارش و 
با توجه به هماهنگی صورت گرفته 
بین بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایــران و وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت این درخواســت به  صورت 
خــودکار و برخط به ســامانه  نیما 
انتقــال پیدا می کنــد و در نتیجه 
درخواســت خرید ارز بازرگانان از 
سوی صرافی ها مشاهده می شود و 
صرافی ها می توانند پیشــنهاد خود 
را ارائه کنند. به  صورت کلی، فرایند 
تأمین ارز مــورد نیاز واردکنندگان 
کاال و متقاضیــان ارز بــه دو روش 
صورت می پذیرد؛ یكی از روش های 
مورد نظر از طریق بانكی اســت که 
طی آن واردکننده ثبت سفارش را 
انجــام می دهد و بانــک مرکزی به 
وســیله پورتال ارزی، ارز را تأمین 
می کنــد و از طریــق روابــط بین 
کارگزاری بانک هــای ایران و دیگر 
کشور ها، پرداخت ها به فروشندگان 
خارجــی صورت می پذیرد. شــیوه  
دیگر، تأمین ارز غیر بانكی اســت 
که در آن نظام بانكی دخالت ندارد 
و صرافی ها به  منزله مهره  اصلی در 
تبادل پول ایفــای نقش می کنند. 
بانكی  بانک مرکــزی روش غیــر 
برای تأمین و انتقــال ارز را زایید ه  
تحریم های بانكی اعالم کرده است. 
متقاضیان خرید ارز به صورت غیر 
بانكی می توانند با استفاده از سامانه  
نیما درخواســت خود را ثبت کنند 
و ســپس در صورت پیشــنهاد از 
سوی صرافی ها برای ارائه  خدمات، 
گزینه های موجود را مشــاهده و از 
بین پیشــنهادهای ارائه  شده، مورد 
مطلوب را انتخاب کنند. سامانه نیما 
به  عنوان حلقه  مفقوده بین سامانه  
جامع تجارت و سامانه  پنجره  واحد 
تجارت فرامرزی ایفای نقش می کند. 
یكی دیگــر از مزایای اســتفاده از 
ســامانه  نیما، دسترســی تجار به 
طیــف گســترده ای از صرافی های 
بانكی و تضامنی است؛ از این رو نیما 
می تواند رقابت سالمی بین صرافی ها 

ایجاد کند.
سامانه  نیما چهار بازیگر اصلی 
دارد که شــامل واردکنندگان کاال 
و خدمات بــه  منزله متقاضیان ارز، 
و خدمــات،  کاال  صادرکننــدگان 
بانک هــا و  واســطه گران شــامل 
صرافی ها و در نهایت، سیاســتگذار 
که بر اســاس پیش بینــی منابع و 
مصارف، اولویت هــا و... را از طریق 

سامانه کنترل می کند.
سامانه  نیما سه ویژگی اصلی 
دارد؛ این سامانه داده ها و اطالعات 
کامل و واقعــی از عرضه و تقاضای 
ارز را فراهم می کند. همچنین باید 
بــه فرایند تأمین منابع و تخصیص 
مصارف ارزی در ســاختار یكپارچه 
اشــاره کرد. در نهایت سامانه  نیما 
افــزون بر پوشــش نیازهای کالن 
مربوط به تجارت، قابلیت پوشــش 
نیاز های خرد مــردم، نظیر ارز های 
مســافرتی، درمانی و دانشجویی را 

هم دارد.

هدف اتحادیه اروپا ایجاد اتحاد در بین کشــورهای عضو در همه ابعاد 
سیاســی و اقتصادی بود، اما با در نظر گرفتن وضعیت نامطلوب اقتصادی 
که دامن گیر برخی اعضا شــده، آنها را در رسیدن به اهداف مدنظر و ایجاد 
یک اتحادیه یكپارچه و مؤثر در حوزه های داخلی و بین المللی دچار شــک 

و تردید کرده است.
واحد پول اتحادیه اروپا »یورو« نام دارد. با توجه به اینكه این اتحادیه از 
28 کشور عضو تشكیل می شود، وضعیت آنها با در نظر گرفتن اوضاع بحرانی 
اقتصاد موجود به گونه ای است که تعدادی از این کشورها دچار ورشكستگی 
اقتصادی شــده اند یا با مشكالت عدیده ای در نظام های پولی و مالی دست 

و پنجه نرم می کنند.
با توجه به اختالفاتی که میان فرانســه و آلمــان با انگلیس در حوزه 
پرداخت وام های بالعوض به کشورهایی که دچار بحران اقتصادی شده اند، 
به وجود آمده و با توجه به اینكه انگلیس هم واحد پولی خود را مســتقل 
از واحد پولی اتحادیه می داند، کشــورهای عضو، انگلیس را جزئی از پیكره 
اتحادیه اروپا نمی دانند و درصدد خروج آن از اتحادیه برآمده اند؛ از این رو این 
مسئله می تواند نقطه عطف در تزلزل پایه های مستحكم اتحادیه اروپا باشد.
باید بدانیم در صورت اســتمرار این شــرایط، یعنی اختالفات درونی 
کشــورهای عضو و همچنین بحران های اقتصادی موجود در کشورها، اعم 
از بیكاری، هزینه های خانوار، گرســنگی، گرانی و... فروپاشی اتحادیه دور از 
انتظار نیســت و دیگر خبری از آن اشــتراکات و تفاهمات ابتدایی با اهداف 

مدنظر و از پیش تعیین شده نیست.
نكته مهم دیگر در حوزه رشــد و توسعه اقتصادی رقبای این اتحادیه 
مطرح است. باید بپذیریم که دیگر دوران استبداد و استعمار گذشته است. 
با توجه به بحران های دست و پاگیر داخلی اروپا دیگر زمانی برای رسیدگی 
به دخالت در دیگر کشــورهای مستقل باقی نمی ماند. آنها تسلط اقتصادی 
خود در گذشته را از دست داده اند؛ چراکه دیگر کشورها در حوزه اقتصادی 
پیشــرفت های شگرفی داشته اند و حتی بخش بزرگی از بازار اروپا را نیز به 
تسخیر کاالها و خدمات خود درآورده اند. نمونه بارز جایگاه هند و چین در 

اقتصاد امروز جهان است. 
اما از همه مهم تر جمهوری اسالمی ایران است که زمانی حیاط خلوت 
بازارهای غربی بود، اما در حال حاضر توانایی تولید و فروش بسیاری از کاالها 
و خدمات اساســی و اســتراتژیک خود در جهان را دارد و در موارد زیادی 
دیگر هیچ نیازی به حمایت های اســتعمارگرایانه به اصطالح ابرقدرت های 

اقتصادی ندارد.
یكی دیگر از دالیل زوال و فروپاشــی اقتصــادی این اتحادیه، رکودی 
اســت که در نتیجه استقالل اقتصادی کشورهای دیگر و رقبا دامن آنها را 
می گیرد؛ زیرا دیگر نمی توانند کاالها و خدمات خود را به آنها عرضه کنند؛ 
از این رو بنگاه ها و کارخانجــات آنها و همچنین بازارهای اقتصادی، مانند 
بورس آنها همچون گذشــته ســود سرشاری کســب نمی کنند و بعضاً نیز 

بازدهی منفی را دارند.
در نهایت، اگر کشورهای اسالمی ـ که بهترین الگوی زندگی در جهان را 
از سوی خداوند متعال در اختیار دارندـ اتحاد خود را حفظ و تقویت کنند، 
می توانند با ایجاد یک اتحادیه اقتصادی اســالمی عقب ماندگی های خود را 

جبران و به قدرتی تعیین کننده تبدیل شوند.

مبادالت ایران و اروپاسامانه نیما
یک دهم تجارت با عراق

»یحیی آل اسحاق«، رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و عراق گفت: »کل روابط تجاری ایران و همه کشورهای اروپایی، کمتر از یک دهم 
حجم تجارت ایران و عراق است و این حجم تجارت دو کشور، قطعاً مورد حسادت بدخواهان خواهد بود. همه این بدخواهان باید بدانند در 

برابر این روابط هرچه مقاومت کنند یا بجنگند، روابط ایران و عراق توسعه یافته تر خواهد شد.«

اقتصاد جهان

ورشکستگی اقتصادی اتحادیه اروپا

* خودکفایی صنعت الیــاف و پنبه چه اهمیتی در 
چرخه اقتصاد کشــور دارد و با چه شغل ها و صنف هایی 

ارتباط پیدا می کند؟
کارخانه های پنبه پاك کنی، ریسندگی، پارچه بافی، پوشاك 
و مشاغل مد لباس، رنگ رزی، تولیدی های پوشاك تا خیاطی های 
خرد و... برای چرخیدن چرخ ماشین آالت و چرخ زندگی شان به 
این محصول مهم وابسته هستند. هر میزان نوسان قیمتی در ماده 
اولیه ای به نام پنبه، موجب نوســان در کل زنجیره خواهد شد و 
در نهایت دود این افزایش قیمت ها به چشم مصرف کننده نهایی، 
یعنی ملت خواهد رفت. بنابراین، خودکفایی در تولید این محصول 
و ثبات تولید آن در کشــور امكان برنامه ریزی پایدار اقتصادی در 
بخش های گوناگون کشاورزی، تولیدی و خدماتی دخیل در این 
محصول را که شامل 30 هزار کشاورز و هزاران و میلیون ها نیروی 

کار می شود، فراهم می کند.

* نیاز داخل به الیاف پنبه چه میزان است و چند درصد 
از آن وارد می شود؟

بر اســاس آمار و ارقام رسمی کشور، میزان مصرف داخل ما 
حدود 120 هزار تن است که پیش بینی می کنیم این نیاز در سال 
1404 رقمی حدود 130 هزار تن شــود که با میزان رشد تولید 
پنبه داخل و رســیدن سطح زیر کشت پنبه به 100 هزار هكتار، 

در سال 1404 شاهد خودکفایی در این محصول خواهیم بود.
امسال از 82 هزار هكتار زمین های کشت پنبه حدود 228 
هزار تن ِوش )ِوش محصول مزرعه پنبه اســت که شامل الیاف و 
تخم پنبه می شود که جداسازی این دو در صنایع پنبه پاك کنی 
و نساجی انجام می شــود( پنبه به دست می آید که از آن حدود 
70 هزار تن الیاف پنبه تولید خواهد شــد و حدود 50 هزار تن 

نیاز الباقی وارد خواهد شد.

* استان های فعال در کشت پنبه کدام استان ها هستند 
و برنامه دولت برای توسعه کشت این ماده اولیه، بیشتر در 

کدام استان ها متمرکز است؟
اســتان های اصلی تولیدکننده پنبه کشور، شامل خراسان 
رضوی، گلستان، فارس، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و اردبیل 
هستند؛ البته مازندران نیز در دوره های گذشته جزء استان های برتر 
تولید پنبه کشور بوده که اآلن این چنین نیست. برنامه توسعه ای 
دولت نیز بیشتر در استان گلستان متمرکز است، زیرا در استان های 
دیگر برای افزایش کشت پنبه با مشكالت کمبود آب مواجه هستیم؛ 

اما در استان گلستان هم منابع آبی کافی است و هم طبق آماری 
که از کشــت پنبه استان در سال جاری داریم، شاهد افزایش دو 
برابری کشت پنبه نسبت به سال اخیر زراعی هستیم. در واقع به 
تناسب افزایش سطح زیر کشت برنج در این استان، کشت پنبه و 

سایر محصوالت زراعی نیز افزایش داشته است.

* دولت چه اقداماتی برای ترغیب کشاورزان و حمایت 
از آنها برای جدیت در کشت پنبه انجام می دهد؟

بخشی از برنامه های حمایتی دولت، در حوزه زراعت است که 
ما متولی انجام آن هستیم. در این حوزه به کشاورزان یارانه بذر، 
کود و مبارزه با آفات داده می شــود و در برداشت محصول نیز تا 
حدودی به کشاورزان کمک می کنیم و تسهیالت بانكی در حوزه 
توسعه مكانیزاســیون به آنها می دهیم. درخواست ما در جایگاه 
متولیان این بخش این است که حمایت ها از این حوزه بیشتر شود 
تا هزینه تولید پنبه در کشــور را برای کشاورزان کاهش و رغبت 

برای کاشت را به تناسب آن افزایش دهیم.
در حوزه بازرگانی نیز به تناسب اقداماتی که بیشتر کشورهای 
برتر تولیدکننده پنبه انجام می دهند، ما نیز خواستار افزایش کمک  
همه بخش های دولت هستیم که اصالح قوانین تعرفه ای و افزایش 
یارانه خرید تضمینی محصول داخلی از جمله آنهاست. در جهان 
مرسوم است کشورهای غنی و حتی کشورهای فقیر تولیدکننده 
پنبه، از جمله آمریكا، اروپا، آفریقا، پاکستان و چین همگی یارانه 
خوبی به این محصول می دهند؛ ما نیز در حوزه بازرگانی باید برای 
خرید و حمایت از تولید داخل یارانه مستقیم بدهیم که متأسفانه 
این کار را نمی کنیم. طی سال اخیر فقط با واقعی شدن قیمت ارز 
در داخل و به تبع آن افزایش قیمت پنبه مقداری به تولیدکننده 
داخلی کمک شــده است.البته در این مدت قدم های خوبی برای 
خرید تضمینی پنبه برداشته ایم و دولت محصول کشاورز را باالتر 

از قیمت بازار آزاد داخلی خریداری کرده است.
یكی از موانع توسعه کشت پنبه مدت زمان رشد آن است که 
با استفاده از رقم های زودبازده این زمان را تا حدودی کوتاه کرده 
و مصرف آب را کاهش داده ایم. افزون بر این، زمین های زراعی که 
قابلیت دو کشــت در سال را داشتند، مانند زمین های کشاورزی 
گلستان، برای کشت پنبه در نظر گرفته شدند. اقدام دیگر، واردات 
بذر مرغوب که جزء بذرهای با ظرفیت محسوب می شوند به کشور 
بود که این امر به ما کمک کرد تا جلوی ســقوط تولید پنبه در 
کشور را بگیریم؛ اقدامات زیربنایی در کنار واقعی شدن قیمت ارز 
و افزایش بارندگی در کشور موجب شده است امسال شاهد شروع 
رو به رشــد کشت پنبه باشــیم. ولی با وجود این، هنوز به دوران 

درخشان گذشته خود برنگشته ایم. 

* لطفاً به عنوان سؤال آخر بفرمایید، چه دالیلی سبب 
شده است ایران خودکفا، طی سالیان اخیر به یک واردکننده 

پنبه تبدیل شود؟
اگر بخواهیم نگاهی کلی به وضعیت کشــت پنبه در کشور 
بیندازیم، باید بگویم در ســال 1375 شــاهد اوج تولید پنبه در 
کشور بودیم که در این سال 320 هزار هكتار از زمین های زراعی 

کشور به زیر کشت این محصول رفت و حدود 600 هزار تن ِوش 
پنبه تأمین شد  از این میزان، 180 هزار تن الیاف پنبه تولید شد 
که بیش از نیاز داخل بود و شاهد صادرات این محصول به خارج 
از کشــور بودیم؛ اما بعد از دهه 80 نگاه برون گرا و واردات پنبه 
بر کشــور غالب شــد و به تناسب آن، کشت پنبه در کشور رو به 

کاهش گذاشت.
به عبارتی، می توان گفت، تا سال 1380 زمین های زراعی پنبه 
به 200 هزار هكتار رســیده بود که پس از آن، این میزان تا سال 
13۹3 به حدود 85 هزار هكتار و در سال 13۹4 به 71 هزار هكتار 
رســید. در دولت کنونی نیز چندین سال روی این موضوع اقدام 
خاصی انجام نشد تا اینكه وزارت جهاد کشاورزی در سال 13۹5 

برای حفظ وضعیت فعلی کشت پنبه در کشور چاره جویی کرد.
در بیش از دو سال اخیر، کاری که در این زمینه انجام داده ایم، 
جلوگیری از تداوم سیر نزولی کشت این محصول در کشور بوده 
است. به عبارت دیگر، جلوی پایین آمدن سطح زیر کشت مزارع 

از 70 هزار هكتار گرفته شد و کشور در تولید به ثبات رسید.
دلیــل مهم دیگر فاصله گرفتن از آن دوران مزیت اقتصادی 
زراعت های رقیب در داخل کشور است. این وضعیت را به ویژه در 
استان گلستان شاهد بودیم که به سرزمین »طالی سفید« معروف 
بود؛ در این استان بسیاری از زمین های زراعی پنبه به مزارع کشت 
برنج تبدیل شد. پنبه جزء زراعت های کارگری پرهزینه محسوب 
می شد که دوره کشت آن نیز طوالنی بود و نتوانست در رقابت با 
محصولی، مانند برنج مزیت اقتصادی باالتری نشان دهد، به همین 

دلیل کشاورزان به کشت برنج رو آوردند.
این وضعیت کاهشی کشت پنبه یک دلیل خارجی هم داشت. 
در کشورهای تولیدکننده این محصول، کشت پنبه مورد حمایت 
دولت هاست. دولت ها حمایت های یارانه ای از پنبه کاران می کنند 
و در صنایع باالدســتی، یعنی در حوزه اشــتغال و ارزش افزوده 
محصوالت تولیدی باالدســتی، هزینه های ناشی از این یارانه ها 
جبران می شود؛ ولی در کشور ما دولت طی این بازه بیش از 15 
ســاله، از تولیدکننده داخلی حمایت هایی از این دســت نكرد و 
چون همزمان با آن حق گمرکی پنبه وارداتی نیز به اندازه ای بود 
که قیمت نهایی پنبه وارداتی از پنبه تولید داخل ارزان تر می شد، 
صنایع نســاجی به خرید محصول وارداتی رو آوردند که البته با 
وضعیــت اقتصادی کنونی و ضرورت توجــه به اقتصاد درون زا و 
مقاوم ســازی اقتصاد کشــور، در حال اصالح این روند و حمایت 
از تولیدکنندگان الیاف پنبه در کشــور و فعال ســازی این حوزه 

اشتغالزا هستیم.

الزامات و ضرورت های بازگشت به دوران خودکفایی صنعت الیاف در گفت وگو با »ابراهیم هزارجریبی«

پنبه واردات پنبه را باید زد!

تکاپو

تا سال 1380 زمین های زراعی پنبه به 200 هزار 
هکتار رسیده بود که بعد از آن این میزان تا سال 1393 
به کمتر از 8۵ هزار هکتار و در سال 139۴ به ۷1 هزار 
هکتار رسید. در دولت کنونی نیز چندین سال روی 
این موضوع اقدام خاصی انجام نشد تا اینکه وزارت 
جهاد کشــاورزی در سال 139۵ برای حفظ وضعیت 

فعلی کشت پنبه در کشور چاره جویی کرد

 کارخانه های پنبه پاک کنی، ریسندگی، پارچه بافی 
و رنگ رزی پوشــاک، تولیدکنندگان بزرگ پوشاک تا 
خیاطی های خرد و... برای چرخیدن چرخ ماشین آالت 
و چرخ زندگی شان وابسته به پنبه هستند؛ خودکفایی 
ثبات تولید این محصول زمینــه رونق در بخش های 
مختلف کشــاورزی، تولیدی و خدماتی شامل 30 هزار 
کشاورز و هزاران و میلیون ها نیروی کار را فراهم می کند

بیكاران  در میان آمــار   اکبر کریمی/ 
کشور، بخشــی از آنان زندانیانی هستند که به 
دلیل جرایم و تخلفات مختلف اجتماعی یا بدهی  
در حبس قرار دارند و به نظر می رسد عماًل امكان 
فعالیــت اقتصادی برای آنها وجود ندارد؛ اما این 
گفته صحیح نیســت؛ زیرا متولیان این حوزه، از 
حجم نیروی کار و اوقاتی که در بندها هدر می رود 
غافل نمانده اند و امروزه شاهد فعالیت شمار زیادی 
از زندانیــان در کارگاه های متعدد تولیدی ایجاد 

شده در جای جای کشور هستیم.
سابقه ایجاد کارگاه های تولیدی و اشتغال زایی 
زندانیــان به اوایل انقالب و حتی پیش از آن باز 
می گردد؛ اما کارگاه های زندانیان به صورت ویژه 
و با نگاه درآمدزایی مناســب بــرای زندانیان و 
خانواده های آنها، در سال 137۹ تشكیل شد و آرام 
آرام این فعالیت های اشتغال زایی گسترش یافت تا 
اینكه حدود ده سال پیش بنیاد تعاونی زندانیان 
کشور تأسیس شد و تعاونی های زیرمجموعه آن 
در استان ها و شهرستان های کشور شكل گرفت.
در گزارش این شــماره فعالیت های تعاونی 
امور زندانیان آذربایجان شــرقی را از زبان مدیر 

عامل فعال و کارآفرین آن معرفی کرده ایم.

سالیانه 2 میلیارد تومان درآمد داریم
از هفت ســال پیش که »بهمن هاتف تبار« 
پس از بازنشستگی از سپاه مسئولیت این تعاونی 
را بر عهده گرفت، درآمد ســالیانه تعاونی حدود 
۹0 میلیــون تومان بود؛ امــا در حال حاضر به 
کمــک او و همكارانش، درآمد ســالیانه آن در 
کارگاه های زیرمجموعه اش به بیش از 2 میلیارد 

تومان رسیده است.
تعــداد مددجویانی که در این تعاونی فعالیت 
می کنند، بالغ بر 1800 نفر اســت که با احتساب 
تعداد خانوارها، این رقم به حدود 6000 می رســد. 
تعاونی امور زندانیان آذربایجان شرقی برای مدیریت 
این مجموعه و ارائه خدمات متعدد رفاهی، آموزشی 
و فرهنگی به مددجویان و خانواده های آنها،50 نیرو 
در بخش های مختلف دفتــری و اداری دارد. همه 
هزینه های عمرانی و جاری تعاونی های امور زندانیان 
کشور، از درآمدهای خود تعاونی ها تأمین می شود و 
آنها هیچ ردیف بودجه ای دولتی ندارند. با وجود این، 

به گفته هاتف تبار، میزان سرمایه جاری و غیرجاری 
تعاونی امور زندان های آذربایجان شرقی، با ده سال 
سابقه فعالیت، حدود 3 میلیارد برآورد می شود که 
این میزان ســرمایه، حاصل تالش مددجویان طی 

سال های متمادی بوده است.

تنوع کارگاه های تولیدی
انواع کارگاه های قالی بافی، خیاطی و تولیدی 
لبــاس، تریكوبافی، آهنگــری، نانوایی، تولیدی 
کفش صنعتی و دستی، صنایع چوب و نجاری و 
فعالیت های گوناگون کشاورزی، دامداری، هنری 
و صنعتی ذیل تعاونی نام برده شده فعالیت دارند 
که تولید ۹00 متر قالی دستباف و 23 هزار جفت 
کفش تنهــا خروجــی دو کارگاه از کارگاه های 
زیرمجموعه این تعاونی در سال 13۹7 بوده است.

هاتف تبار دربــاره ایــن دو کارگاه می گوید: 
»کارگاه های قالــی بافی این تعاونی از نظر ایمنی، 
بهداشــت محیطی و کیفیت محصوالت تولیدی، 

از جمله بهترین های ســطح اســتان محســوب 
می شوند. عالوه بر ارسال تمامی تولیدات کارگاه ها 
به اســتان های مختلف کشور، برخی محصوالت ما 
از جمله کفش و پوتین هــای نظامی و صنعتی به 
کشورهای آذربایجان و روسیه نیز صادر می شود.«

زندانی آزاد شده را دریابیم
شــیوه جذب مددجو به تعاونی به این نحو 
است که زندانیان متقاضی به این تعاونی معرفی 
می شــوند و توانمندی ها و عالقه مندی های آنها 
سنجش می شود و اگر فرد در یكی از حوزه هایی 
مــورد نیاز تبحر و تجربه کافی داشــته باشــد، 
مستقیماً مشــغول کار می شود؛ اما چنانچه فرد 
تجربه و تخصص کافی نداشته باشد بنا به عالقه ای 
که دارد، به کارگاه مربوط معرفی می شود و در آنجا 

آموزش های الزم را حین کار می بیند.
البتــه تعاونی بعد از آزادی مددجو، او را در 
یافتن شــغل تنها نمی گذارد. افرادی که قبل از 

زندانی شدن فعالیت های خاصی داشته اند، بنا به 
عالقه شان به کارهای سابق خود می پردازند؛ ولی 
آزاد شــدگان بیكار، با کمک و معرفی تعاونی به 
شرکت ها و مجموعه های مشابه بیرونی، مشغول 
فعالیت می شوند.هاتف تبار می گوید: »شرکت ها و 
تولیدی های همكار با ما، به راحتی نیروهای کاربلد 
آزاد شده ای را که ما معرفی می کنیم می پذیرند و 
به آنها کار می دهند؛ ولی در کل، نگاه بازار کار به 
جذب این افراد مثبت نیست و باید در این زمینه 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی بیشتری صورت گیرد 
تا تخلف و جرم مقطعی یک فرد به زدن برچسب 
دائمی خالفكار بر پیشانی او منجر نشود و با این 
نوع نگرش، این افراد از جامعه ترد نشوند و با آنها 
مطابق با آموزه های دین مبین اسالم با عطوفت و 

مهربانی برخورد شود.«

دستمزد مددجویان چقدر است؟
هاتف تبار دربــاره نحوه پرداخت دســتمزد 
مددجویان نیز گفت: »بر اساس دستورالعمل قانون 
کار زندانیان، حقوق مددجویان را پرداخت می کنیم.« 
او همچنین با تشریح نحوه این پرداختی ها بین فرد 
مددجو و خانــواده وی، اضافه کرد: »50 درصد از 
حقوق ماهیانه مددجویان به صورت مســتقیم به 
حساب خانواده های آنها واریز می شود و 25 درصد 
از دستمزد برای مخارج فرد مددجو به حساب وی 
واریز می شود که در صورت تقاضای فرد، بخشی از 
این مبلغ یا تمامی آن نیز به حســاب خانواده واریز 
می شود. 25 درصد باقی مانده از حقوق مددجو در 
حســابی به نام خود فرد نگهداری می شود و زمان 

آزادی فرد از زندان به وی داده می شود.«

طرح های پیش روی اشتغال زایی
هاتف تبار به منظور افزایش شمار شاغالن 
زندانی، طرح های اشــتغال زای هنری و خانگی 
را در دســتور کار دارد و در ایــن باره می گوید: 
مشاغلی مانند فیروزه کاری و قلم زنی را می توان 
درون بندهای زندان انجام داد. توســعه این ایده 
می تواند در اصالح رفتار زندانیان و ترویج فرهنگ 
کار در میان آنان مؤثر باشــد و زندانیان عالوه بر 
یادگیری فعالیت و کسب مهارت در آن می توانند 
در دوره محكومیت نیز درآمدزایی داشته باشند.

گفت وگوی صبح صادق با پاسدار بازنشسته کارآفرین

برای ۱۸۰۰ زندانی اشتغال ایجاد کرده ایم

محسن رنجبر/  طی یک سال اخیر، با افزایش نرخ ارز در 
کشور و به عبارت دیگر با افت ارزش پول ملی، کم و بیش همه 
محصوالت وارداتی و محصوالت تولید داخل وابسته به مواد 
اولیه وارداتی، افزایش قیمت قابل توجهی داشته اند. صنعت 
الیاف و پنبه نیز به دلیل وابســتگی به مواد اولیه وارداتی از 
این شرایط مستثنی نبوده چنانکه در فاصله یک ساله شاهد 
افزایش چهار قیمت برابری برخی پوشاک در کشور هستیم.

گفت وگوی این شماره را به بررسی وضعیت تولید پنبه 
کشور اختصاص داده ایم و در گفت وگو با مهندس »ابراهیم 
هزارجریبی« مجری طرح پنبه کشور جویای برنامه های دولت 
برای خودکفایی در این محصول اســتراتژیک شده ایم که در 

این شماره می خوانید.



* بــه عنوان ســؤال اول بفرمایید به چه کســانی 
سلبریتی می گویند؟

ســلبریتی، یعنی چهره رسانه ای. در واقع چهره ای که به واسطه تکرار دیده 
شدن از طریق رسانه ها به شهرت می رسد.

* به نظر شما سلبریتی ها برای یک جامعه و فرهنگ، 
فرصت به شمار می آیند یا تهدید؟

ما دو دســته سلبریتی داریم، یک دسته ســلبریتی هایی هستند که اساساً 
محل تولدشان رسانه است، به این معنا که در رسانه ها، اعم از سینما، تلویزیون و 
موسیقی به دنیا آمده اند و تا قبل از ورود به رسانه ها، این افراد هیچ ظهور و بروزی 
نداشــته اند و صرفاً رسانه ها عامل شهرت، شناخته شدن و در نتیجه مورد احترام 

قرار گرفتن و کسب هوادار برای آنها شده اند.
معموالً از ویژگی های مرسوم این دسته از سلبریتی ها، این است که به شدت 
آوازه جو هســتند، به این معنا که حتی خیلی از آنها به این دلیل مسیر سلبریتی 

شدن را انتخاب کرده اند که می خواستند آوازه ای به دست بیاورند و شهرت کسب 
کنند و در نتیجه از طریق این جایگاه اجتماعی، نیازهای مالی و سایر امتیازاتی که 

از طریق یک سلبریتی شدن حاصل می شود، برای خود به دست آورند.
دسته دوم سلبریتی هایی هستند که پیش از رسانه ای شدن، برای خود کسی 
بوده اند و در حرفه، مهارت یا حوزه ای از دانش برای خود حرفی داشته و صاحب 
کرسی بوده اند و حداقل در یک فضای حرفه ای شناخته شده بودند، سپس رسانه  
به واسطه این شایستگی ها به آنها ضریب داده است؛ برای نمونه فردی یک جراح و 
دانشمند شناخته شده بوده و سپس رسانه در کنار او می آید و از او چهره ای به اسم 
پروفسور سمیعی می سازد. یا یک استاد دانشگاه که تألیفی یا هنری داشته و هنر و 
مهارت او بدون رسانه ها جا افتاده بوده است، در اینجا رسانه آمده و به واسطه آن 
حرفه و مهارت در آن فرد، او را به چهره رسانه ای و شناخته شده تبدیل کرده است. 
این نکته  را باید گفت که معموالً این دسته کمتر آوازه جو هستند و به واسطه 
شایستگی های خود و نه صرفاً به دلیل خوش صدایی، زیبایی چهره و چنین وجوهی، 
به چهره رسانه ای تبدیل شده اند. نکته ای که وجود دارد، این است که 99 درصد 
سلبریتی هایی که محل تولدشان خارج از رسانه ها است، فرصت هستند. به عبارتی 
وقتی فردی از این دسته »سلبریتی« می شود، الگو شدن او برای دیگر ارکان جامعه 
یک فرصت است؛ چرا که حتماً دارای مهارت، حرفه و تخصص مشخصی بوده که 
به چهره رسانه ای تبدیل شده و آن وجوه منفی که در سلبریتی به معنای عام آن 
وجود دارد، در این فرد نیست. در واقع اگر این سلبریتی الگو شده و محل رجوع 

رسانه ها شود و به طور دائم تصویر او به مخاطبان نشان داده شود، خوب است.
آن قسمت ماجرا دچار مشکل می شود که یک فرد بدون شایستگی های بیرون 
از رسانه ها و صرفاً به واسطه برخی توانمندی های سطحی و از طریق رسانه ها، چهره 
شده و اگر رسانه را از او بگیرند، می میرد؛ یعنی سلبریتی ای که اگر دیده نشدنش 
در رسانه مساوی با مرگ او است. این دسته از سلبریتی ها معموالً آنهایی هستند 

که چالش ایجاد می کنند و تهدید سلبریتی ها، در این دسته است.
بنابراین اگر به این تقسیم بندی توجه کنیم، سلبریتی بودن الزاماً نمی تواند 
تهدید باشد؛ اما سلبریتی متولد شده در رسانه معموالً وجه تهدیدش خیلی بیشتر 
از فرصت هایش اســت، اگرچه آنها هم وجوهی از فرصت بودن دارند؛ ولی معموالً 
چون خود را نساخته اند و آن سلوکی را که باید یک فرد شناخته شده داشته باشد، 
ندارند، استفاده درستی از شهرت خود نمی کنند و خیلی اوقات شهرت را به سمتی 
پیش می برند که در طبقه بندی های ما جزء موارد نامطلوب اســت و به الگوهای 

نادرستی برای نسل تأثیرپذیر،  مانند نوجوان ها و جوانان ها می شوند. 

* سلبریتی ها چه نقشی در شکل گیری سبک زندگی 
جامعه دارند؟

فطرت انســان کمال جو و کمال طلب اســت. برای نمونه، اگر یک نفر در هر 
حوزه ای که دنبال آن بوده، نتوانسته به کمال برسد، وقتی می بیند یک نفر در حوزه 
مدنظرش به کمال رسیده و مشهور هم شده است، این فرد برای او، معیار کمال 
و موفقیت می شــود. معیار موفقیت همان چیزی است که به آن الگو می گوییم، 
چون وقتی این فرد خود را در آینه نگاه می کند، دوســت دارد خود را در جایگاه 

این چهره رسانه ای ببیند.

به یک معنا، میل به سلبریتی و الگوبرداری از سلبریتی، در فطرت کمال جو 
و کمال طلب ما ریشه دارد و وقتی آن را در خودمان نیافته ایم، در سلبریتی دنبال 
آن می گردیم. در واقع با هواداری از یک سلبریتی می خواهیم این میل کمال جویی 
و کمال طلبــی خود را ارضا کنیم. اینکه چــه تأثیری می گذارند از همین جنس 
اســت، در واقع سلبریتی ها مفهوم کمال ایده آل و مفهوم معیار به کمال رسیدن 
را برای جامعه معرفی می کنند و در اینجا اســت که است که باید درباره کارکرد 

سلبریتی های مان صحبت کنیم.

اگر ســلبریتی ها رســیدن به کمال را در ذهن مردم و آحاد جامعه، صرفاً به 
ثروتمند شدن و به تعبیر عامه زندگی الکچری و اشرافی تبدیل کنند و اگر معیار 
رسیدن به کمال را صرفاً به زیبایی های ظاهری یک خانم مانند لباس ها و آرایش های 
خاص تبدیل کنند یا اگر کمال جامعه را به درآوردن یک سری شکلک و ادا اصول 
و رفتارهای ناهنجار تبدیل کنند، یا مثاًل سلبریتی شدن را به یک مهارت خاص،  
مانند روپایی زدن یا آواز خواندن محدود کنند و هیچ معنایی از ســلبریتی بودن 

برای حل مشکالت جامعه احساس نشود، در اینجا است که باید نگران شویم. 
می گوینــد ارزش هر فرد به اهداف، آرزوها و خواســته هایش اســت و اگر 
می خواهید کسی را بشناسید، ببینید چه آرزو و خواسته ای دارد. ارزش یک جامعه 
نیز به آرزوها و رؤیاهایش اســت و این ســلبریتی ها هستند که می توانند رؤیاها، 
آرزوها و معیار کمال طلبی را برای یک جامعه مشخص کنند. بنابراین تأثیرپذیری 
ســلبریتی ها در یک جامعه به ویژه جامعه رســانه زده ما چندین برابر می شود و 

اهمیت خود را نشان می دهد.

* آیا می توان حوزه  اثرگذاری سلبریتی ها را در روابط 
بین الملل و دیپلماسی عمومی بین ملت ها و دولت ها 

مشاهده کرد؟
وقتی معیار کمال طلبی را می توان به جامعه خود نشان داد، به دنیا هم می توان 
نشــان داد. وقتی فردی به مثابه چهره شناخته شده و سلبریتی، از یک کشور به 
کشــور دیگر می رود، در واقع این معیار کمال طلبی ملت خود را به دنیا نشــان 
می دهد که من الگوی جامعه خود هستم، با دیدن و شنیدن من بخش زیادی از 
جامعه ام را می توانید بشناسید، سلبریتی ها در واقع ارزش ها و سقف آرزوهای یک 

جامعه را به دنیا نشان می دهند.  
در حوزه بین الملل یک انســان عادی، یک مسافر عادی و توریست می تواند 
نماینده باشــد، چه برسد به اینکه این مسافر یا توریست یک چهره شناخته شده 
در کشور خود باشد. وقتی کسی از بیرون به او نگاه می کند، با خود می گوید اگر 
این چهره شناخته شده آنها است، پس بقیه افراد جامعه آنها چطور هستند. این 
تعمیم پذیری درباره ســلبریتی ها خیلی جدی اســت و در شناخت ملل جهان از 

یکدیگر بسیار مؤثر هستند. 

* با توجه به مطالب گفته شده و دامنه اثربخشی 
ســلبریتی ها در حوزه های گوناگون،  آنها چگونه در 
شکل گیری قدرت نرم نقش آفرینی می کنند؟ در واقع 
چگونه بر ذهن  و احساس مردم به ویژه نوجوانان و 

جوانان تأثیر می گذارند؟ 
زمانی بود که ســلبریتی ها برای دیده شــدن نیازمند حاکمیت و حکومت 
در جامعه بودند؛ چرا که ســلبریتی یعنی چهره رســانه ای و رسانه هم در دست 
صاحبان قدرت بود. در واقع، سینما، تلویزیون و روزنامه ها تنها رسانه هایی بودند 
که می توانستند در آن دیده شوند که همه اینها در دستان حاکمیت و تحت نظارت 
آن بود. اما با گذر از ارتباطات جمعی و رسانه های جمعی، وارد رسانه های فردی با 
محوریت اینترنت و فضای مجازی شدیم. رسانه های فردی با محوریت شبکه های 
اجتماعی فرصت را برای سلبریتی ها ایجاد کردند که دیگر بدون واسطه قدرت و 

نظارت های حاکمیتی، با مردم و هواداران خود ارتباط بگیرند.
در ادبیات ارتباطات، می گویند رسانه قدرت است و با این تحول دیگر قدرت 
در دســتان خود سلبریتی ها قرار گرفت و این افراد بدون واسطه صاحبان قدرت 
شدند. تعبیری امروز صاحبان رسانه، صاحبان قدرت هستند و اگر مسئوالن دولتی 
سیاستمداران فضای حقیقی هستند، سلبریتی ها به یک معنا سیاستمداران رسانه و 
فضای مجازی هستند. وقتی یک نفر سیاستمدار شد، یعنی می تواند سیاست گذاری، 
جهت دهی و هدایت دهی فکری کند؛ همچنین می تواند افکار عمومی را به سمتی 
هدایت کند و برای حل یک مشکل، بسیج افکار عمومی راه بیندازد، کمپین بسازد 
و مخاطب را به سمت فکر خاصی هدایت کند که این همان قدرت نرم برای هدایت 
افکار عمومی است. طبعاً سلبریتی ها نقش بسیار مؤثری در قدرت نرم یک جامعه 

دارند که این، هم می تواند مثبت و هم منفی باشد.
نمونه مثبت آن را بارها در بحران های زیست محیطی در کشورمان مشاهده 
کرده ایم. برای نمونه وقتی زلزله یا ســیل اتفاق می افتد، این افراد خیریه هایی در 
فضای مجازی راه می اندازند که اگرچه همین کارها آســیب هایی نیز داشــته و 
سوءاســتفاده هم کرده اند، اما برایند آن مثبت بوده چرا که وقتی شماره حساب 
اعالم می کنند، مبلغ زیادی پول از طرف مردم به آن حساب ها واریز می شود که 

می توان با آن کارهای بزرگی انجام داد.
نکته منفی هم این قسمت ماجرا است که به واسطه اینکه سلبریتی های ما 
سواد کافی در حوزه های سیاسی و اجتماعی ندارند، هوش سیاسی پایینی دارند، 
آدم های احساســی هستند، بر حواس و عواطف خود تسلط ندارند و بسیار مدگرا 
هستند، معموالً زمینه ســاز التهاب های اجتماعی می شوند. برای نمونه مشاهده 
می کنیم که یک دفعه قرار گذاشته می شود همه سلبریتی ها باید به فالن شخص 
رأی دهنــد یا از او حمایت کنند یــا باید به فرد دیگری بد و بیراه بگویند. گاهی 
ظرفیت سلبریتی ها به سمت نامطلوبی می رود که با منافع ملی و منافع اجتماعی 

تضاد پیدا می کند که اینها از ویژگی های منفی قدرت نرم سلبریتی ها است. 
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مدعیان
خیالی
پرونده ای برای بررسی نقش سلبریتی ها در جامعه

سلبریتی های ما که سواد کافی در حوزه های 
سیاســی و اجتماعی ندارند، هوش سیاسی 
پایینی دارند، آدم های احساســی هستند، بر 
حواس و عواطف خود تســلط ندارند و بسیار 
التهاب های  زمینه ساز  مدگرا هستند، معموالً 
اجتماعی می شــوند. مثالً مشــاهده می کنیم 
کــه یک دفعه قرار گذاشــته می شــود همه 
ســلبریتی ها باید به فالن شخص رأی دهند 
یــا از او حمایت کنند یا باید به فرد دیگری بد 
و بیراه بگویند. گاهی ظرفیت سلبریتی ها به 
ســمت نامطلوبی می رود که با منافع ملی و 
منافع اجتماعی تضاد پیدا می کند که اینها از 
ویژگی های منفی قدرت نرم سلبریتی ها است

واکاوی ماهیت پدیده سلبریتی و فعالیت های آنان
در گفت وگوی صبح صادق با محمدصادق باطنی

سلبریتیها
هوشسیاسیندارند

»ســلبریتی« واژه پــر تکرار 
در  ماســت،  روزهــای  ایــن 
در  اجتماعــی،  شــبکه های 
برنامه های تلویزیونی، در مقاالت 
اول  صفحه  در  جامعه شناسی، 
مجالت و حتــی در میان مردم 
بــا مفهوم  بــازار، مدام  کوچه 
ســلبریتی مواجه می شویم! اما 
ســلبریتی ها چه کسانی  واقعاً 
هســتند! آیا ســلبریتی همان 
مفهومــی را دارد که پیشــتر با 
شهرت از آن یاد می کردیم؟ آیا 
اجتماعی  مرجعیت  سلبریتی ها 
دارنــد و اگر مرجعیت دارند، آیا 
ایــن مرجعیت به نفــع جامعه 
است یا به ضرر آن! برای بررسی 
و  ســلبریتی«  »پدیده  دقیق تر 
بــا  آن  پیرامــون  موضوعــات 
»محمدصادق باطنی« کارشناس  
رسانه گفت وگو کرده ایم که پیش 

روی شماست.

سقوط یک امپراتوری
احمــد رـسـولی*/ تهــران، بیست و ســوم آبان ماه 1393، ســاعت 
10و سی دقیقه صبح، روبه روی بیمارستان »بهمن«، جمعیت زیادی جمع 
شده اند! اما چه اتفاقی این افراد را به آنجا کشانده است؟ تنها دقایقی قبل، 
برخی کاربران در شبکه های اجتماعی، خبر درگذشت »مرتضی پاشایی« 
خواننده پاپ را در این بیمارستان منتشر کردند! و این جمعیت هواداران 
نگرانی بودند که برای اطمینان از صحت خبر جمع شده  اند! جمعیتی که 
تمام آن روز را مقابل بیمارستان بهمن ماندند، آثار او را هم خوانی کردند، 
گریســتند، شمع روشن کردند و بیســت و پنجم آبان برابر »تاالر وحدت« 
یکی از عجیب ترین و شلوغ ترین مراسم های بدرقه هنرمندان را رقم زدند! 
خواننــده جوانی که تیتراژ یک برنامه تلویزیونی در شــبکه ســوم صدا و 
سیما، او را به قله شهرت رسانده بود؛ تجمع و توجهی که حتی بسیاری از 
جامعه شناســان و کارشناسان حوزه های اجتماعی را شوکه کرد و سرآغاز 
سلسله نشست هایی با عنوان »پدیده پاشایی« و انتشار ویژه نامه های مجالت 

حوزه جامعه شناسی درباره این خواننده شد؛ 
اما فراتر از نام این خواننده پاپ آنچه رخ داد، 
یک نشــان بود! نشان ظهور یک امپراتوری! 

»امپراتوری سلبریتی ها«؛
چهره های مشــهوری که می توانند 
بخش های زیــادی از جامعه را به دنبال 
خــود بکشــانند، تصمیم گیری های آنان 
را هدایت کنند و بر ســبک  زندگی شان 
تأثیر بگذارند. انــکار مرجعیت اجتماعی 
ســلبریتی ها حداقل برای بخش هایی از 
جامعه، بــه ویژه نوجوانــان تنها ما را از 
فهم آنچه در زیر پوست شهر در حال رخ 
دادن است دور می کند و تحلیل مان را به 

خطا می برد.
خواننــدگان، بازیگران و ورزشــکاران 
که دورانی تنها به واســطه قاب تلویزیون و 
رسانه های رسمی با جامعه در تماس بودند، 
یک باره با همه گیر شــدن فضــای مجازی 
بی واسطه و به شکل مستقیم با مردم ارتباط 
گرفتند، میلیون ها دنبــال کننده یافتند! و 

پروفایل های آنان به بنگاه های تبلیغاتی نوعی دیگر از سبک زندگی تبدیل 
شد! چهر ه هایی که به واسطه فعالیتی هنری و ورزشی مشهور شده بودند، 
به صاحب نظرانی در همه حوزه ها، از اقتصاد و روابط بین الملل تا سیاست 

و جامعه شناسی تبدیل شدند! 
برخالف ســال های قبل که چهره های مشهور به واسطه رسانه ها 
دیده می شــدند، در شرایط جدید این رســانه ها هستند که با بازتاب 
تصاویــر، فعالیت ها و نوشــته های این افراد در شــبکه های اجتماعی 
مخاطــب جذب می کنند؛ اما بی تردید اوج قدرت نمایی ســلبریتی ها 
را باید در انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم مشاهده کرد؛ جایی که 
نامزدهای انتخابات، به ویژه دو قطب اصلی آن، برای کسب رأی آوری، 
روی حمایت سلبریتی ها و دنبال کنندگان آنها حساب ویژه ای باز کرده 
بودند که حتی موجب دیدارحیــرت آور یکی از نامزدهای انتخابات با 

خواننده ای زیرزمینی شد! 

در همین راســتا، بایــد کمپین انتخاباتی »تــا 1400 با روحانی« با 
محوریت سلبریتی ها را باید یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای تبلیغاتی نامزد 
پیروز انتخابات خرداد ماه 1396 دانست؛ اما نکته قابل توجه اینکه همین 

اوج، زمینه ساز سقوط امپراتوری سلبریتی ها را فراهم کرد.
شــاید هیچ یک از آن چهره های مشهور وقتی در بهار 1396 هشتگ 
»با روحانی تا 1400« را در صفحه اش در شــبکه های اجتماعی بارگذاری 
می کرد، یا هنگامی که با نماد های بنفش در میتینگ های انتخاباتی، سخنان 
مهیج بر زبان می راند، در میان آن فریادها و تشویق های ممتد، به ذهنش 
هم خطــور نمی کرد به فاصله چند ماه، چند هزار الیک پای پســت های 
انتخاباتی اش تبدیل به هزاران کامنت اعتراض آمیز شود! به هیچ وجه تصور 
نمی کرد در میانه های تابســتان همان سال و به فاصله ای تا این حد کوتاه، 
کاربران شبکه های اجتماعی به صفحه اش هجوم بیاورند و او را مسبب روی 
کارآمدن دولتی بدانند که توانایی حل مشکالت را ندارد! فشاری اجتماعی که 
بسیاری از آنان را مجبور کرد برای بازگرداندن 
آب رفته به جوی به صراحت اعالم کنند که از 
رأی به دولت اعتدال پشیمانند! و در اقدامی 
نمادین، دعوت رئیس جمهور را برای مراسم 

افطاری رد کنند.
فراتر از داســتان انتخابات، انتشــار 
اخبــار ورود پول های کثیف به ســینما 
و شــبکه نمایــش خانگــی، مانند آنچه 
درباره سریال »شــهرزاد« مطرح شد، یا 
آنچه درباره روابط مالی نویسنده سریال 
»هیوال« که در کمال حیرت به نقد فساد 
و رانــت می پــردازد با »محمــد امامی« 
گفته می شــود؛ عکس های تعــدادی از 
سلبریتی ها در کنار ابر بدهکاران بانکی و 
مفسدان اقتصادی از جمله متهمان پرونده 
اختالس در »صندوق ذخیره فرهنگیان« 
و بزرگ ترین بدهکار نفتی، سفر تعدادی 
از ســلبریتی ها، به ویــژه »رامبد جوان« 
و »نــگار جواهریان« به کانــادا با هدف 
گرفتن تابعیت این کشور برای فرزندشان، 
دفاعیات بی منطق، قبیله ای و توهین آمیز تعدادی از ســلبریتی ها از 
اشتباهات هم قطاران شــان مانند آنچه »امیرمهدی ژوله« در صفحه 
اینســتاگرامش درباره ســفر جوان به کانادا منتشــر کرد، اظهارات 
»امیــر جعفری« درباره اینکه همه هشــتاد و چنــد میلیون ایرانی 
بود و نبودشــان برایش مهم نیســت اگر قرار باشــد اخمی به ابروی 
پسرش که ساکن آمریکاست بیفتد، حواشی پیرامون زلزله کرمانشاه 
و کالهبــرداری تعدادی از این چهره هــا از مردم با عنوان »کمک به 
زلزله زدگان« و... تاج و تخت مرجعیت سلبریتی ها را به شدت لرزانده 
است! به عبارت دیگر سلبریتی ها که از دور در چشم بخشی از جامعه، 
باشــکوه، موفق، همه چیز دان، مؤدب و خیرخواه بودند، وقتی کمی 
نزدیــک آمدند، تصنعی و دروغین بودن همه آنچه از خود به نمایش 

گذاشتند هویدا شد.
*کارشناسرسانه

برخالف سال های قبل که چهره های مشهور 
به واســطه رســانه ها دیده می شدند، در 
شرایط جدید این رســانه ها هستند که با 
بازتاب تصاویر، فعالیت ها و نوشــته های 
این افراد در شبکه های اجتماعی مخاطب 
جــذب می کنند؛ اما بی تردیــد اوج قدرت 
نمایی ســلبریتی ها را بایــد در انتخابات 
ریاســت جمهوری دوازدهم مشاهده کرد؛ 
جایی که نامزدهــای انتخابات، به ویژه دو 
قطــب اصلی آن، برای کســب رأی آوری، 
دنبال کنندگان  و  روی حمایت سلبریتی ها 
آنها حساب ویژه ای باز کرده بودند که حتی 
موجب دیدارحیــرت آور یکی از نامزدهای 

انتخابات با خواننده ای زیرزمینی شد!

گزارش

پدیده سلبریتی؛ فرهنگ یا ضد فرهنگ
مینا حیدری* / کلمه »ســلبریتی« )Celebrity( مدتی است 
که در فرهنگ ما رایج شــده؛ اما ممکن اســت مفهوم اصلی این کلمه 
هنوز برای مان روشن نباشد یا حلقه آن را فقط به افراد یا گروه خاصی 
منوط کنیم. ســلبریتی هر نوع »شهرت« مثبت و منفی در زمینه های 
گوناگون را شــامل می شــود. برخالف تصور عموم مردم ســلبریتی 
تنها شــامل هنرمندان، بازیگران، خواننده ها و فوتبالیســت ها نیست، 
بلکه شــهرت می تواند ابعاد گوناگونی داشته باشد و شامل چهره های 
دانشگاهی، سیاست مداران و حتی چهره های منفی، همچون مفسدان 

اقتصادی باشد. 
واکنش ســلبریتی های گوناگون به این موضوع متفاوت است. عده ای 
از ســلبریتی ها از زوایای مثبت آن برای تأثیــر اجتماعی و فرهنگی بهره 
می گیرند و عده ای از وجوه منفی آن اســتفاده می کنند. مشــکل درست 
زمانــی آغاز می شــود که افراد به جــای انجام وظایف و مســئولیت های 

اجتماعی شــان به رفتارهای خارج از عرف و 
نمایشی تمایل پیدا می کنند و به جای اینکه 
به دنبال ارتقای فرهنگی و تولید علم باشند، 
به خودنمایی های سطحی و حتی گاهی ضد 

فرهنگی دست می زنند.
جامعه ایرانــی هنوز درک عمیقی از 
مسئله فرهنگ و کنش رفتاری سلبریتی ها 
ندارد و جامعه شناسان ایرانی هنوز به این 
موضوع به مثابه معضل جدید جامعه ایرانی 
نپرداخته اند؛  اما تأثیر ضد فرهنگی این قشر 
نیازمند آن است که به یکی از موضوعات 
روز جامعه شناسان و جامعه ایرانی تبدیل 
شــود. به ویژه گســترش فضای مجازی 
سبب شــده است زمینه های مساعد برای 
افراد گوناگون فراهم شــود تا بتوانند هر 
نوع فرهنگ یا ضد فرهنگی را به ســادگی 
رواج دهند. لزوم مطالعه دقیق درباره این 
پدیده با نگاهی ســاده به رفتارهای برخی 
از این افراد، بیشــتر احســاس می شود و 
البته ناآگاهی کاربران شبکه های اجتماعی 

در الیک یا دنبال کردن افراد ســبب شــده است تا عده کثیری توهم 
خودسلبریتی انگاری داشته باشند. در کنار این گروه، عده کمی وجود 
دارنــد که نمی توان نقش مثبت آنها را در وقایع اجتماعی و سیاســی 

نادیده گرفت. 
تبدیل شدن به سلبریتی عموماً محصول یک فرایند گسترده رسانه ای 
است که سبب می شود فردی حتی با یک اظهارنظر در کانون توجه رسانه ها 
قرار گیرد. در پیمودن این چرخه معیوب نیاز نیســت که شما حتماً یکی 
از بهترین ها در ژانر کاری خود باشــید و گاهــی می توان با اظهارنظرهای 
عجیب و غریب و جنجالی به ســادگی در این چرخه قرار گرفت و شــاید 
بتوان گفت، هر چه رفتارهای تان معقول تر باشــد، امکان تبدیل شــدن به 

سلبریتی برای تان کمتر خواهد بود. 
پدیده سلبریتی در میان سیاســت مداران شاید یکی از بدترین انواع 
شیوع آن است؛ زیرا شوی تبلیغاتی و رسانه ای جای فعالیت های سازنده افراد 

را می گیرد و سلبریتی های سیاسی در یک چرخه باطل با سایر سیاسیون 
و به ویژه جناح های مقابل خود قرار می گیرند و هر نوع کنش و واکنشــی 
از جانب آنها متأثر از فرهنگ کاذب سلبریتی است که هم اکنون در میان 
بســیاری از مسئوالن رواج دارد و متأسفانه به شدت در حال فراگیر شدن 
است. نمایش جذاب از خود، اشاعه اندیشه و ارائه کارنامه کاری و حمله به 
مخالفان یکی از ابزارهایی است که بسیاری از سیاست مداران از آن استفاده 
می کنند تا همراهان مجازی شــان را گسترش دهند و البته بسیاری از آنها 
از این موضوع غافلند که فعالیت در فضای مجازی، همچون بندبازی است 
و طی طریق در این عرصه با کوچک ترین اشــتباهی شهرت افراد را به باد 

خواهد داد.
یکی دیگر از مشــکالتی که رواج پدیده سلبریتی ها می تواند برای 
جامعه ایجاد کنــد، تضعیف کارکرد نهادهای رســمی، دولتی و بروز 
نافرمانی های اجتماعی است. روند بی اعتمادی به نهادها ی خدمات رسان 
که نتیجه هجمه رســانه ای شــدید علیه 
عملکرد آنها از سوی شبکه های ماهواره  ای 
و شــبکه های اجتماعی بود شاید یکی از 
بدترین اتفاقاتی است که ممکن است در 
جامعــه رخ دهد؛ که اثر خود را در حادثه 
زلزله کرمانشــاه نشــان داد و گروهی از 
مردم کمک های خــود را به جای تحویل 
به هالل احمر به سلبریتی ها دادند و هنوز 
تکلیف بســیاری از این کمک های مردمی 

روشن نیست. 
باالبــردن قدرت تمیــز در مخاطبان و 
چگونگی مواجهه با این امور یکی از راه هایی 
است که می توان با هر نوع اقدام ضد فرهنگی، 
مقابله کــرد. مخاطب هوشــمند که فضای 
رسانه و اقتضائات آن را بشناسد، دیگر فریب 
ظواهر و رفتارهای گوناگون را نخواهد خورد 
و زمان الیک یا فالو کردن افراد با تفکر عمل 

خواهد کرد.
دین اسالم به مسئله »شهرت« نگاه 
ویژه ای دارد و گاهی آن را عامل هالکت و 
مخاطره آمیز برای سعادت دنیا و آخرت می داند و در مذمت جاه طلبی 
و شهرت خواهی آیات و احادیث بسیاری ذکر شده است. خداوند در آیه 
اُر اْلِخَرُة نَْجَعُلَها لِلَِّذیَن اَل یُِریُدوَن  83، سوره قصص می فرماید: »تِلَْک الَدّ
ِقیَن«؛ ما این دار )بهشت ابدی(  ا فِي اْلَْرِض َواَل َفَساًدا َوالَْعاقَِبُة لِلُْمَتّ ُعُلًوّ
آخرت را برای آنان که در زمین اراده علّو و فســاد و سرکشــی ندارند 
مخصوص می گردانیم و حســن عاقبت خاص پرهیزکاران است. یکی 
از آفت های شــهرت برای افراد این است که از کسب رضایت خداوند 

متعال غافل می شوند. 
با توجه به این رویکرد و خصایص انسان که عموماً دچار خسران است، 
راه دشواری پیش روی عالقه مندان به سلبریتی شدن وجود دارد و نیازمند 
تعریف دقیقی از این موضوع هســتیم تا چه از منظر انسانی و چه از منظر 

اجتماعی دچار زیان نشویم.
*کارشناسارشدروزنامهنگاری

پدیــده  از مشــکالتی کــه رواج  یکــی  
ســلبریتی ها می تواند بــرای جامعه ایجاد 
کند، تضعیــف کارکرد نهادهای رســمی، 
دولتی و بروز نافرمانی های اجتماعی است. 
روند بی اعتمادی به نهادها ی خدمات رسان 
که نتیجه هجمه رســانه ای شــدید علیه 
عملکرد آنها از سوی شبکه های ماهواره  ای و 
شبکه های اجتماعی بود شاید یکی از بدترین 
اتفاقاتی است که ممکن است در جامعه رخ 
دهد؛ که اثر خود را در حادثه زلزله کرمانشاه 
نشــان داد و گروهی از مــردم کمک های 
خــود را به جای تحویل بــه هالل احمر به 
سلبریتی ها دادند و هنوز تکلیف بسیاری از 

این کمک های مردمی روشن نیست

برداشت

سلبریتی ها دوست تان نیستند
جــورج مونبیــو* / این روزها یکی از ستاره های برنامه های تلویزیونِی 
واقع نما، سکان ریاست جمهوری ایاالت متحده را در دست گرفته است. با این 
 حساب آیا دیگر اجازه داریم بگوییم فرهنگ سلبریتی چیزی بیش از نوعی 
سرگرمی بی ضرر و ساده است؟ آیا می توان گفت این فرهنگ در حقیقت جزئی 

اساسی از سیستم هایی است که بر زندگی ما حکم می رانند؟
پیدایش فرهنگ ســلبریتی خودبنیاد نبوده است. نهال این فرهنگ را 
تبلیغاتچی ها، بازاریاب ها و رسانه ها مدت ها پرورش دادند و البته این زحمت 
بی دلیل هم نبــوده، زیرا این فرهنگ برای آنها کارایی هایی هم دارد. هرچه 
شــرکت ها بی روح تر  و منفک تر از مردم باشــند، استفاده شان از چهرة افراِد 
دیگر برای اتصال به مشتریان شــان بیشــتر می شود. شرکت ها حکم بدن را 
دارند و سرمایه حکم سپر را. اما سرمایة شرکتی نه سر دارد و نه بدن. افراد 
نمی توانند خود را دل بســته به نمایندگِی فروشی حس کنند که متعلق به 
یکی از صندوق های پوشــش ریسک است؛ مجموعه ای که بخشی از هویت 

شرکتی اش در میان پرونده هایی پنهان است 
که در شــهر پاناما نگهداری می شــود. چهرة 
خشــن چنین ماشــینی برای جذاب شــدن 
نیازمند نقاب اســت. چنین شرکت هایی باید 
چهره ای آشــنا برای ما داشــته باشند، آشنا 
به  اندازة همسایة روبه رو. ناگفته پیداست که 
»کیم کارداشــیان« چطور پــول درمی آوَرد: 
کار او این اســت که در ذهن ما جای بگیرد. 
او با ایفای نقش همســایة مجازی، بســته به 
اینکه این هفته تبلیغ کدام شــرکت بی روح 
را می کند، جرقة آشــنایی با آن شرکت را در 
ذهن ما می زند. این طور نیست که دل دادگی به 
سلبریتی ها خیلی ساده در کنار دیگر چیزهای 
با ارزش مان قرار بگیرد؛ این دل دادگی جای آن 
چیزها را خواهد گرفت. مطالعة منتشرشده در 
مجلة سایبر »سایکالوجی« نشان می دهد، بین 
سال های 199۷ تا ۲00۷ تغییری اساسی در 
ایاالت متحده رخ داده اســت. در سال 199۷ 
)براساس نظر مخاطبان بزرگ سال( ارزش های 
غالب در برنامه های تلویزیونِی محبوب برای نُه 

تا یازده ساله ها عبارت بودند از احساس مسئولیت های اجتماعی و نیکوکاری. در 
این سال، در بین شانزده ارزِش بررسی شده، شهرت در جای پانزدهم بود؛ اما 
شهرت در سال ۲00۷ و بعد از رایج شدن برنامه هایی، مانند »هانا مونتانا« به 
جایگاه اول رسید و پس از آن دستاورد، این عناوین قرار گرفتند: وجهة عمومی، 
محبوبیت و موفقیت مالی. احساس مسئولیت های اجتماعی در این سال به 

جایگاه یازدهم سقوط کرد و نیکوکاری پس ازآن به جایگاه دوازدهم رسید.
سلبریتی هایی که بیش از همه می بینید، سودآورترین محصوالت هستند. 
صنعت بازاریابی، از طریق رســانه های متمایل به این کار، آنها را قالب ریزی 
کرده است، در حالی  که کسی هم به کنترل قدرت شان نیازی نمی بیند. به 
همین دلیل است که امروزه بازیگران و مدل ها با چنین توجه بیش  از حدی 
روبه رو هستند و جای کسانی را گرفته اند که روزی نظرات مستقل خودشان 

را داشتند. در واقع تخصص آنها هدایت کردن دیدگاه های افراد است.
گَرنت مکرکِن انسان شــناس با بررسی در پایگاه  داده ها مشخص کرده 

که در ایاالت متحده و بین سال های 1900 تا 1910، بازیگران 1۷درصد از 
توجه به افراد مشهور را به خود اختصاص داده  بودند. این مقدار کمی  کمتر 
از مجموِع توجه به فیزیک دان ها، شیمی دان ها و زیست شناسان بود. در این 
شرایط کارگردانان 6 درصد و نویسندگان 11 درصِد توجهات را به خود جلب 
کرده بودند. بین سال های 1900 تا 19۵0، بازیگران ۲4 درصِد توجه را به خود 
اختصاص داده بودند و نویسندگان 9 درصد. این آمار در سال ۲010 به این 
صورت درآمده است: بازیگران 3۷ درصد از توجه )بیش از چهار برابِر توجهی 
که به دانشمندان علوم طبیعی شده( را به خود اختصاص داده اند، در حالی 
که میزان توجه به کارگردانان و نویسندگان به 3 درصد کاهش یافته است.

با مشاهده و مطالعة فقط چند مصاحبه به راحتی می توان دریافت، چه 
ویژگی هایی از ســلبریتی ها انتظار می رود؛ یاوه گویی، حماقت و البته زیبایی 
ظاهری. آنها در حقیقت حکم لوح های سفیدی را دارند که می توان چیزهای 
الزم را روی شان تصویر کرد. به  جز مواردی استثنایی، آنهایی که هیچ حرفی 
برای گفتن ندارند، بهترین تریبون ها را برای 

گفتن حرف های شان در اختیار دارند.
اما اگــر ایــن ســلبریتی ها نقش های 
ســپرده  شده را فراموش کنند، درهای جهنم 
به روی شان گشوده خواهد شد. »لی لی آلن« 
زمانی که فروشگاه های جان لوئیس را تبلیغ 
می کرد، عزیز دل رســانه ها بود. اما به محض 
اینکه آنها با پناه جویان ابراز همدردی کردند، 

همین رسانه ها آنها را خرد کردند.
 سلبریتی  نقش مهم دومی هم دارد: نوعی 
سالِح حواس پرتِی جمعی. مطالعة منتشرشده 
در ژورنال بین المللــی مطالعات فرهنگی هم، 
نشــان می دهد افرادی که بیشترین توجه را به 
سلبریتی ها دارند، کمترین درگیری با سیاست، 
کمترین احتمال اعتــراض و کمترین احتمال 
رأی دادن را دارند. همین می تواند خط بطالنی 
باشد بر ادعاهای گاه وبی گاه و خودگفتة رسانه ها 
مبنی بر اینکه ســلبریتی ها مــا را به زندگی 
اجتماعی پیوند می دهند. این دو کارایِی عمدة 
فرهنِگ سلبریتی را می توان به شکلی بی نقص در 
ترامپ دید؛ شخصیت بخشی به شرکت ها و حواس پرتِی جمعی. سلبریتی بودنش 
به مثابة نقابی عمل کرد تا امپراتورِی کارِی آشفته، وابسته و غیر اخالقی اش را 
بپوشاند. تصویر عموم از او دقیقاً نقطة مقابل هر آن چیزی بود که او و شرکتش 
انجام می دهند. این وارث لوس و بی مســئولیت ثروتی عظیم، به  عنوان مجری 
نسخة آمریکایی برنامة تلویزیونی »اَپرنتیس« )کارآموز(، به نماد تحرک اجتماعی 
و کاری تبدیل شــد. در طول انتخاباِت ریاست جمهوری، شخصیت پرهیاهوی 
او حواس مردم را از خأل فکرِی پشــت این نقــاب پرت کرد، خالئی که امروز 

پرکردنش بر عهدة نمایندگان هوشیارتر سرمایة جهانی گذاشته شده است.
شاید سلبریتی ها زندگی شما را پر کرده باشند؛ ولی دوست تان نیستند. 
فرقی نمی کند که پدیدآورندگان این فرهنگ چه نیتی داشته اند؛ باید گفت این 
فرهنگ دستیار بهره کشی است. بیایید همسایه های مان را به  جای واقعی شان 
برگردانیم و از اینهایی که نقش همسایه های مان را بازی می کنند، رو برگردانیم.
*ستوننویسگاردین

ســلبریتی  نقش مهمی دارد: نوعی سالِح 
حواس پرتِی جمعی. مطالعۀ منتشرشده در 
ژورنــال بین المللی مطالعات فرهنگی هم، 
نشــان می دهد افرادی که بیشترین توجه 
را به ســلبریتی ها دارند، کمترین درگیری 
با سیاســت، کمترین احتمــال اعتراض و 
کمترین احتمــال رأی دادن را دارند. همین 
می تواند خط بطالنی باشــد بــر ادعاهای 
گاه وبی گاه و خودگفتۀ رســانه ها مبنی بر 
اینکه سلبریتی ها ما را به زندگی اجتماعی 
پیوند می دهند.ایــن کارایِی عمدۀ فرهنِگ 
ســلبریتی را می توان به شکلی بی نقص در 
ترامپ دید؛ شخصیت بخشی به شرکت ها 

و حواس پرتِی جمعی

برگردان

سواد رسانه ای یا رژیم مصرف رسانه ای؟!
محمدصادق دهنادی*  / رســیدن به شهرت یکی از آمال 
و آرزوهای انســان اســت، چرا که ارزش افزوده ای به نام »ســرمایه 
شهرتی« در اختیار افراد می گذارد، شهرت زاده رسانه هاست و رسانه  ها 
به افراد اعتبار می بخشــند؛ ســپس از اعتباری که خود ساخته اند 
برای برنامه ســازی سود می جویند. برای نمونه، برای محبوب شدن 
بازیگری، رسانه او را نشان داده و به شهرت می رساند، به گونه ای که 
اگر بخواهند برنامه تلویزیونی بسازند یا مجله ای به فروش برسانند، 
از این سرمایه شهرتی استفاده می کنند. این حالت رفت و برگشتی 
برای سلبریتی سازی و کسب درآمد به چرخه ای برای تولید ثروت و 
قدرت تبدیل می شود. در فضای رسانه ای دنیای سرمایه داری چون 
بیشــتر رسانه ها خصوصی هستند، رسانه ارزش افزوده شهرتی را که 
برای سلبریتی ها ایجاد کرده، در قالب تولید سرمایه، ثروت و اعتبار 
از آنها می گیرد. در واقع مشخص است که نقش هر رسانه در معروف 

شدن هر فرد چقدر است و او چقدر باید 
در خدمت آن رسانه باشد تا ِدین شهرت 

خود را ادا کند.
دقیقاً مشکل در کشورهایی، مانند 
ایــران از همیــن جا آغاز می شــود که 
می خواهیم با همان مــدل رفتار کنیم؛ 
در حالی که در کشور ما رسانه ها دولتی 
هستند، یعنی جزء اموال عمومی محسوب 
افراد،  اما متأســفانه برخی  می شــوند؛ 
امــوال عمومی را مانند ارثیه پدری خود 
می داننــد؛ از ایــن رو با وضعیت خاصی 
روبه رو می شــویم که سبب نگاه دوگانه 
به مقوله ســلبریتی و سلبریتی ســازی 
می شــود و برخالف بیشــتر کشورهای 
جهــان، دیگر صــرف ســلبریتی بودن 
ارزش تلقی نمی شــود؛ بلکه نوع کارکرد 
وی مهم می شــود. وقتی ما درباره یک 
سلبریتی صحبت می کنیم، حتی آنهایی 
که روشنفکر هم هستند، بالفاصله سراغ 
مفاهیمی مانند یک انســان ســطحی 

کم سواد و معموالً ساختارشکن و نمک نشناس می روند که از طریق 
سیستم حکومتی و رسانه های عمومی معروف شده و حاال پیام تولید 
می کنند و به جای اینکه ِدین خود را به رســانه ادا کنند، طور دیگر 
عمل می کنند. اینجا پای بحث دیگری به میان می آید که مهم است 
و آن، بحث »سواد رسانه ای« است. خاستگاه سواد رسانه ای، متعلق به 
ما نیست و مبانی فلسفی آن در پست مدرن ریشه دارد. پست مدرن ها 
به عــدم قطعیت در همه چیز اعتقاد دارند و وقتی تفکر انتقادی را 
مطرح می کنند، می گویند هیچ حقیقتی در عالم وجود ندارد؛ اما ما 
دنبال این نیستیم که چنین چیزی را در ذهن مخاطب جا بیندازیم، 
معتقدیم رسانه های غربی، با هدف استعمار فرهنگی ساخته شدند و 

باید با آگاهی با آنها روبه رو شد.
اما واقعیت قصه این اســت که وقتی شــما سواد رسانه ای را به 
عنوان آنچه در غرب تدریس شده و درباره آن تولید محتوا می شود، 

که اساس آن بر این است که شما حق ندارید به هیچ چیزی اعتماد 
کنید، مورد قبول ما نیست و این موضوع مانند شمشیر دو لبه، فهم 
انسانی را هدف گرفته، چون برداشته شده از پارادایم پست مدرن است 
و همه چیز در آن نسبی است؛ در حالی که در فرهنگ ما همه چیز 
نسبی نیست و اصول ثابت و مطلق نیز داریم. برای نمونه، ما به اخالق، 
ایمان، خدا، پیامبر، غیب و اعتقادات مان به طور نسبی نگاه نمی کنیم.
اما چرا امروز سواد رسانه ای مطرح می شود و نقدی به آن نیست؟ 
چون بســیاری از دانشمندان علم ارتباطات ما فلسفه نمی دانند و به 
مبانی فلســفی آن موضوع اشــراف ندارند. من به جای کلمه سواد 
رســانه ای که به فرهنگ ایرانی  ـ اسالمی ما تعلق ندارد و با بالعکس 
ایرادهای مبنایی نیز دارد، از کلمه »رژیم مصرف رسانه ای« یا »نحوه 
استفاده از رسانه« بهره  می گیرم؛ یعنی ما به دستورالعمل  استفاده از 
رسانه نیاز داریم. این دستورالعمل به ما می گوید که فالن بازیگر، فقط 
بازیگر است و فقط می تواند من را سرگرم 
کند و این فرد قابلیت هدایت سیاســی 
من را نــدارد. در این دســتورالعمل ما 
می گنجانیم که یک مجری، فقط مجری 
اســت، به این معنا که متخصص در امر 
سؤال پرسیدن است نه متخصص در امر 
جواب دادن. اینجا، جایی است که باید از 
جایگاه یک روشنفکر، حکیم، دانشمند و 
نخبه در رسانه بحث شود. حال با توجه 
به تجارب ناموفق سلبریتی ســازی هایی 
که در صدا و ســیما و حــوزه فرهنگی 
دولت ها اتفاق افتاده و به کارکرد ضد خود 
تبدیل شده و در نهایت سر از شبکه ها و 
رسانه های اپوزیسیون در آورده اند، تجدید 
نظر صداوسیما در چارچوب های نخبه و 
زبده گزینی برای اعتبار و سرمایه رسانه ای 

ضرورت پیدا می کند.
ما باید به سمت عدالت برویم، عدالت 
در معنای کالن خود، یعنی قرار گرفتن 
هر چیز سر جای خود، که اگر دنبال این 
قصه باشیم، جامعه هم می آموزد که سلبریتی می تواند خواننده خوبی 
باشد؛ اما نمی تواند برای شما رئیس جمهور معرفی کند، می آموزد که 
یک بازیگر می تواند بازی احساسی کند و حتی مردم را با بسیاری از 
آرمان های خود آشنا کند، ولی این آدم ضرورتاً درباره مسائل سیاسی 
و اجتماعی درست قضاوت نمی کند. یک شاعر می تواند شعری بگوید 
که من را تکان دهد؛ اما ممکن است کاندیدای خوبی برای ورود به 

حوزه مجلس نباشد.
بخشــی از پرونده مغشوشــی که به ویژه در چند ســال اخیر 
سلبریتی ها در امور سیاســی و اجتماعی دارند، ناشی از کارنابلدی 
آنهایی است که این سلبریتی ها را مشهور کرده اند و آنها را در چرخه ای 
قرار نداده اند که )به اندازه ای که اعتبار و ســرمایه شهرتی از رسانه 
گرفته اند( در خدمت رسانه و سیاست گذاری کلی رسانه ای باشند. 
*کارشناسمدیریترسانه

ما باید به ســمت عدالــت برویم، عدالت 
در معنــای کالن خود، یعنی قــرار گرفتن 
هر چیز ســر جای خود، که اگر دنبال این 
قصــه باشــیم، جامعه هم می آمــوزد که 
سلبریتی می تواند خواننده خوبی باشد؛ اما 
نمی تواند برای شــما رئیس جمهور معرفی 
کند، می آموزد که یک بازیگر می تواند بازی 
احساســی کند و حتی مردم را با بسیاری 
از آرمان های خود آشــنا کند، ولی این آدم 
ضرورتاً درباره مسائل سیاسی و اجتماعی 
درست قضاوت نمی کند. یک شاعر می تواند 
شعری بگوید که من را تکان دهد؛ اما ممکن 
است کاندیدای خوبی برای ورود به حوزه 

مجلس نباشد

رهیافت
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دکتر »عباس منوچهری« می گوید: اتفاقی که به لحاظ فكری، فرهنگی و تاریخی برای انسان ها رخ داده و نمونه ای از وضعیت »پرتاب شدگی« است که در مكتب پدیدارشناسی بحث 
می شود، این است که امروزه علم سیاست دقیقاً در تناقض با آنچه موضوعش بوده، فهمیده می شود. البته این به دلیل این است که تعبیر ماکیاولیستی ـ هابزی از »سیاست« که مدلول آن را 
مبارزه بر سر قدرت می دانند، بر اذهان حاکم شده است. این در حالی است که در دوران کالسیک که ارسطو دانش »سیاست« را بنیان نهاد، موضوع آن »زندگی نیک« یا »خوشبختی« بود.

   

 فتح اهلل پریشان/ آشنایی با زندگی و زمانه علما و فقهای گذشته چه 
تأثیری در زندگی امروز ما دارد و چرا باید وقت و هزینه خود را در این گرانی بازار 
کاغذ و تحریم، صرف تاریخ کنیم، در حالی که مردم امروز با انبوهی از مشكالت ریز 
و درشت، به ویژه در حوزه اقتصادی مواجه هستند؟ این پرسش مألوف و مشهور 
در ابتدای هر مطالعه ای در زمینه تاریخ ذهن مخاطب را درگیر می کند؛ اما مگر 
نه این است که گذشته چراغ راه آینده است و عبور موفق از شرایط خطیر امروز 
و حتی ساختن آینده ای روشن در گرو بازاندیشی در تجارب گذشته و البته درس 
گرفتن و عبرت آموزی از ضعف ها و قوت ها و پندآموزی از سیره سلف و سرگذشت 

گذشتگان است! پس باید از گذشته آموخت و برای امروز بهره برد.
از نظر هویتی نیز ملتی که با گذشــته خود قطع ارتباط می کند به هویتی 
چهل تكه، گسسته و بدون چشم انداز مبتال می شود. این مقوله زمانی مهم تر جلوه 
خواهد کرد که بدانیم نحوه مواجهه ما با مســائل حاکمیتی و مهندسی حكومت 
اســالمی امروز نیز به فهم و ادراك مان از داشته های بینشی و تاریخی مان پیوند 
خورده اســت. جریان ها و افرادی وجود دارند که پس از 14 قرن از عمر مبارك 
اسالم هنوز نمی توانند شاهد فراز اندیشه و نگاه حاکمیتی اسالم و مذهب مقدس 
شیعه باشند؛ چیزی که انبیا و اولیای الهی دنبال آن بودند که با تالش و مساعی 

امام عزیز در این روزگار به دست آمد.
گاهی رقیب یا دشمن حكومت دینی اتفاقاً دست روی تاریخ و نقاط حساس 
آن و دیدگاه های قابل تشكیک و تأمل افرادی منسوب به ساحت دین و مرجعیت 
می گذارد تا به منظومه فكری و پارادایم سیاسی حاکم لطمه و خسارت وارد کند، 
در مشروعیت آن تردید ایجاد کند و مقبولیت و کارآمدی اداره جامعه و پاسخ به 
نیازهای متنوع و متعدد افراد را با رهیافت حكومت دینی به چالش بكشد. یكی 
از این موضوعات دوقطبی ســازی در حوزه های علمیه مكتب تأثیرگذار شیعی با 
عناوینی مانند قم ـ نجف، اصولی ـ اخباری، راست ـ چپ، اصالح طلب ـ اصولگرا و... 
اســت. آخوند خراسانی، صاحب »کفایه« که هنوز هم کتاب مختصر و پرمغزش 
ســرفصل درسی حوزه های علمیه شــیعه بوده و در حوزه معروف است که طلبه 
»کفایه« نخوانده، امیدی برای رســیدن به پله های اجتهاد و مرجعیت ندارد، از 
جمله علما و فقهایی است که اندیشه و فقه سیاسی و نظر حكومتی وی در نهضت 
مشروطه ملت ایران، در مقطعی از دوران نظام اسالمی )دولت موسوم به اصالحات( 
متأمالنه بسیار مطرح شــد؛ البته در شرایط فعلی نیز امثال کدیور و دیگران در 
ســاحت اندیشه سیاســی و نگاه دینی رقیب تفكر نزدیک به امام خمینی)ره( و 
انقالب با نوشتن کتاب و مقاله درصدد طرح اندیشه وی به صورت خاص هستند 
تا او را در برابر اندیشه حكومت دینی امام)ره( به دلیل پاره ای اختالفاتش با ایشان 
مطرح کنند و کسانی از دانشگاهیان وجود دارند که با طرح فقه مشروطه دنبال 
بیان این موضوع مهم هستند که مدل مدنظر امثال آخوند خراسانی و نائینی چه 

بسا ظرفیت های بیشتری برای تشكیل حكومت در دنیای مدرن داشته و دارد. 
طرح اندیشه آخوند خراسانی، رقیب اندیشه امام)ره( در جلسه حزبی شاخه 
جبهه منحله مشــارکت ایران اسالمی در دهه هفتاد، نشان دیگری از عزم عملی 
جریان های رقیب انقالب به منظور آلترناتیوتراشی برای الگوی حكومت دینی با 
قرائت امام)ره( اســت که مســلماً باید از سوی نیروهای حافظ انقالب و حكومت 
دینی فهم و ادراك شــود تا بتواند به انجام رسالت پاسداری خود از اساس نظام 
دینی بپردازد. فهم مناســبات میان گونه های مختلف اندیشه سیاسی و چرایی و 
پیامدهای طرح مســائل دوگانه انگارانه از اســالم، دولت، حوزه علمیه و... در گرو 
شــناخت تاریخی و ریشه ای این اندیشه های تأثیرگذار، رصد و کنترل خط سیر 

آنها تا زمان حاضر و چگونگی مقابله با آنهاست.
از این رو، نگاه عمیق اندیشه ای و آشنایی با سیر تاریخی منظومه های فكری 
گوناگون و تبارشناســی مهندسی حكومت دینی می تواند بسیاری از پرسش ها و 
شبهات برساخته امثال کدیور و دیگران را که معتقدند اندیشه والیت فقیه آن گونه 
که امام معتقد است، ریشه اش به زمانه معاصران از فقها از جمله صاحب جواهر و 
نراقی ها برمی گردد، خنثی کند و خط سیر بررسی موضوع مهم والیت و حكومت 
فقیه جامع الشرایط را به دل زمان حضرات معصومین از جمله پیامبر گرامی اسالم 
و ائمه و بالفاصله در تفكرات علمای آغاز عصر غیبت یعنی امثال شــیخ صدوق، 
کلینی و مفیدها پیوند دهد. همچنین اختیارات عامه فقیه از منظر آنها را تا زمانه 
محقــق کرکی ها و حلی ها و علمای عصر صفوی تا عصر خمینی کبیر را در یک 
امتداد ببیند و استدالل کند و از این طریق به مصاف شهبه پراکنان این حوزه برود. 
امروز برای نظام دینی جمهوری اسالمی بسیار مهم است که مردم با آگاهی و از 
سر فهم و رغبت و رضایت به اطاعت از حكومت اسالمی که در رأس آن فقیهی 
مدیر و مدبر و آگاه به مسائل دینی و سیاسی عصر و زمانه نشسته است بپردازند 

و زمینه های رشد و شكوفایی نظام دینی را فراهم کنند.

از مســائل غامض و به غایت آشفته در 
کشورهایی که برای توسعه و پیشرفت از روی 
کشورهای به اصطالح جهان اولی و پیشرفته 
نسخه برداری می کنند، بی توجهی به ارزش ها 
و هنجارهای جامعه مبدأ و مقصد در این نقل 
و انتقال تكنولوژیكال و ابزارهای آن اســت؛ 
چیزی که امروزه به آن پیوســت فرهنگی و 
ارزشی گفته می شــود. این بی توجهی خود 
از یک مســئله دیگر ناشــی می شود و آن، 
وضعیت علوم  انســانی و علوم  اجتماعی در 

فرهنگ، سیاست و جامعه است. اساساً از چیستی علوم  انسانی و علوم  اجتماعی 
که امروزه از چند سو در کشور مورد نقد واقع می شود، فهم مشخص و آنگونه که 
باید وجود ندارد. به این معنا که در نظام دانایی ما علوم  انسانی جایگاه مناسبی 
ندارد. منظور از نظام دانایی مجموعه حوزه های دانش، علم و دنیای آکادمیک است. 
در واقع، کشورهایی همانند ما نیازمندیم در باب این قلمرو دانش که موضوع آن 
خود انسان و مناسبات انسانی و حیات جمعی است و علوم  سیاسی هم بخشی 
از آن است، صحبت کرده و از نظرات گذشته تا تئوری های جدید در این حوزه 
را بررســی کنیم. امروزه در حوزه توســعه به ویژه توسعه انسان نظرات جدیدی 
مطرح می شــود که به اقتضای زیست انسان معاصر در این عالم نمی توان به آن 
بی توجهی نشان داد. »آمارتیاسن« برنده جایزه نوبل اقتصاد و متفكر برجسته در 
حوزه توسعه انسان )Human Development( ـ دانش متفاوتی با »توسعه 
انسانی« است ـ معتقد اســت موضوع توسعه، خود انسان است. توسعه، موضوع 
علم و فلسفه  سیاست، که درسِت آن علم  مدنی یا فلسفه  مدنی است که فارابی 

مطرح کرده است.
در حالی امروز از »علم سیاســت« اســتفاده می کنیم که دچار اغتشــاش 
مفهومی و ابهامات نظری است؛ اما به دالیل فرهنگی و اقتصادی فضای درستی 
برای پرداختن به این موضوعات فراهم نیســت. به ویژه با گســترش مناسبات 
اقتصادی که در آن ارزش های مادی یا شــاخص های منزلت اجتماعی از طریق 
الزامات و ضرورت های اقتصادی جامعه مدرن سرمایه داری تعیین می شود. امروزه 
پول ساز بودن در بازار، وجهه، اسم و رسم های کاذب و کاربردهای ساده انگارانه، 
تعیین کننده جایگاه و اهمیت حوزه های علم و معرفت شده است، به جای اینكه 
محتوای قلمروهای دانایی و نســبت آن با نیازها و الزامات یک زیســت خوب و 

عادالنه در جامعه تعیین کننده جایگاه آنها باشد.

بررسی اندیشه سیاسی آخوند خراسانی ـ 1
اهمیت تاریخی تفکر »آخوند«

آشفتگی علوم انسانی غربی

جنگ قدرت
یا زندگی خوب؟

سیاست نامه

فراز و فرود عبداهلل نوری - ۵
 سند انحراف

 شــهاب زمانــی/ فعالیت 
مخالف خوانی  و  انتقــادی  رادیكال 
مدیریت  تحت  »خــرداد«  روزنامه 
»عبداهلل نوری« هر روز علیه انقالب 
و نظام اســالمی تندتر می شــد. با 
وقوع قتل چند نفر از نویســندگان 
در پاییز ســال 1377، این روزنامه 
همراه با روزنامه هایی، نظیر »صبح 
آزادگان«، »نشاط«،  امروز«، »عصر 
»بیــان«، »فتح« و »ســالم« همه 
تالش خــود را برای متهم ســازی 
نظام و تهیه خوراك رسانه ای برای 
ضد انقالب انجام دادند. فعاالن دوم 
خــردادی با عطش خاصی به پروژه 
»مقتول ســازی« دست زدند. طبق 
ســناریوی تعریف شــده، هر فعال 
سیاســی که در ســال های گذشته 
ســكته کرده بود یــا در اثر تصادف 
جان باخته بود، به فهرست قتل های 
زنجیره ای افزوده می شد. عمادالدین 
باقی ســی ام دی ماه آن ســال در 
مقاله ای کــه در روزنامه »خرداد« 
به چاپ رســید، از 18 نفر به عنوان 
مقتوالن نام بــرد و آنان را در کنار 
فروهر و همسرش، مختاری و پیونده 

ردیف کرد.)1(
عبــداهلل نوری، مدیرمســئول 
روزنامــه خرداد به جــرم اهانت به 
احكام اســالم، اهانت بــه بنیانگذار 
جمهــوری اســالمی، افترا و نشــر 
اکاذیــب به دادگاه ویــژه روحانیت 
فراخوانده شد، اما وی جلسه دادگاه 
را به صحنه کارزار علیه نظام اسالمی 
و متهم کردن آن به دســت داشتن 
می خواند  زنجیره ای  قتل های  آنچه 
بدل کرد؛ در حالی که هیچ سندی 
دال بر سخنان خود ارائه نكرد. دادگاه 
وی شش جلسه ادامه داشت و نوری 
با آزادی  تمام دفاعیات خود را بیان 
کرد که ســندی محكــم و گویا بر 
انحراف نوری از مسیر انقالب و افكار 

امام)ره( تلقی می شد. 
عبداهلل نــوری در این دادگاه 
با دفاع از مواضع ســابق خود که در 
روزنامه »خرداد« منعكس می شد، به 
دفاع جانانه از تشكیالت غیر قانونی 
»نهضت آزادی«، تشــكیک در نامه 
امام خمینی)ره( در زمینه مشروعیت 
نداشتن این جریان، حمایت سیاسی 
قاطع از آیت اهلل منتظری و تشكیک 
در نامــه معروف 6 فروردین ســال 
1368 امام مبنــی بر عزل آیت اهلل 

منتظری پرداخت.)2(
اظهار تأسف نوری از به رسمیت 
نشــناختن رژیم اشــغالگر قدس از 
ســوی جمهوری اسالمی و ترغیب 
به این امر و نیز نكوهش مســئوالن 
سیاســت خارجی به دلیل امتناع از 
مذاکره با آمریكا، از دیگر موضوعاتی 
بود که حیرت همگان را برانگیخت. 
نــوری با غیر قانونی خواندن دادگاه 
ویژه روحانیت ـ که با حكم بنیانگذار 
نظــام جمهوری اســالمی فعالیت 
می کرد ـ و همچنین در پیش گرفتن 
مشی  گستاخانه و هتاکانه نسبت به 
اصل ایــن دادگاه و تصمیمات آن، 
پرده ای دیگر از تقابل با اندیشه های 
فقهــی و حكومتی امــام)ره( را به 

نمایش گذاشت. 
تاریــخ، کالس درس آموزی و 
عبرت پنــداری اســت. حمایت ها و 
تال ش های افراد و جریان های سیاسی 
تأثیرگذار برای رهایی عبداهلل نوری 
پــس از صــدور رأی دادگاه ویــژه 
تأمل برانگیز است. دادگاه  روحانیت 
بــا حضور هیئت منصفــه و پس از 
اســتماع دفاعیــات هتاکانه نوری، 
با ذکر مســتندات قانونی بر موارد 
اتهام زیر برای نوری صحه گذاشت؛ 
1ـ اهانــت به احكام نورانی اســالم 
و مقدســات مذهبی؛ 2ـ اهانت به 
بنیانگذار جمهوری اسالمی از طریق 
بدعت گذار معرفی کردن معظم له و 
استعمال کلمات و عبارات موهن و 
مقابله با برخی نظرات و دیدگاه های 
اصولی امام خمینی)ره(؛ 3ـ افترا و 
نشر اکاذیب به منظور اضرار به غیر 
یا تشویش اذهان عمومی؛ 4ـ فعالیت 
تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی. گفتنی است، وی در نهایت 
به پنج ســال زندان و جزای نقدی 
محكوم شــد؛ ولی هاشمی،  کروبی، 
خاتمی و موســوی خوئینی ها برای 
زندانی نشدن و تخفیف مجازات وی 

خیلی تالش کردند. 
پی نوشت  ها:

1ـ بازخوانــی ماجرای قتل های 
زنجیره ای در پی اظهار عالقه تاج زاده، 

پایگاه رجانیوز، 22 آذر 13۹0.
2ـ محمدعلی الفت پور، بازگشت 

از نیمه راه، ص 101.

ریزش ها

نکته

فاصله   ســامان فکری/  
زیادی تــا زمســتان داغ 13۹8 و 
برگــزاری یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی در اسفند 
ماه باقی نمانده است! اخبار جلسات 
علنی و محفلی جریان های سیاسی 
یكی پــس از دیگری در رســانه ها 
منتشر می شود! دو جبهه اصلی سپهر 
سیاسی ایران سخت به دنبال طراحی 
تاکتیک ها و انتخــاب تكنیک های 
انتخاباتــی هســتند، تالش هــای 
اصالح طلبان و اصولگرایان در حالی 
آغاز شده است که وضعیت در این دو 
جریان به هیچ عنوان یكسان نیست!

نگران وحدت شکنی
اصولگرایان با اعتماد به نفسی 
که کامــاًل در رفتار و اظهارات افراد 
منســوب به این جریان قابل رصد 
و مشاهده است، خود را به پیروزی 
در انتخابات بسیار نزدیک می بینند 
تا آنجا کــه »محمدرضا باهنر« در 
مصاحبه ای اعالم کرده است: »زمینه 
بــرای رأی آوری اصولگرایان فراهم 
است.« مسئله ای که البته زمینه ساز 
نگرانی هایی در میــان حامیان این 
جریان سیاســی شده اســت. آنها 
معتقدنــد ممكن اســت این حد از 
اطمینان به پیــروزی در انتخابات 
مجلس یازدهم، موجب حرکت های 
فردی یا ورود گروه های کوچک درون 
جریانی به شكل مستقل به انتخابات 
شــده و مقدمات تقسیم سبد رأی 
اصولگرایی را فراهم کند و در نهایت 
شكست در انتخابات را به بار بیاورد. 
این نگرانی با توجه به اخباری که از 
رفتار طیف های مختلف این جریان 
به گوش می رسد، چندان بیجا هم 

نیســت؛ موضوعی کــه »غالمعلی 
حدادعادل« نیز کنایه وار به آن اشاره 
کرده و گفته اســت: »بعضی برای 

رضای خدا کاندیدا نشوند.«
 البته ریش ســفیدان اصولگرا 
برای جلوگیری از عینی شــدن این 
نگرانی پیش دستی کرده و از سازوکار 
کردند،  رونمایی  جایگزین »جمنا« 
ســازوکاری که قضــاوت درباره آن 
بســیار زود است و باید صبور بود تا 
در آینده مشخص شود، این سازوکار 
تا چه حد توان به وحدت رســاندن 

اصولگرایان را دارد.

به  دنبال تغییر زمین بازی
اما شرایط در طیف اصالحات 
کاماًل متفاوت اســت، اصالح طلبان 
که پیروز مطلــق انتخابات مجلس 
دهــم و شــورای پنجــم در تهران 
و بســیاری از کالن شــهرها بوده و 
در انتخابات های ریاســت جمهوری 
یازدهــم و دوازدهــم نامــزد مورد 
حمایت شان راهی پاستور شده است، 
این بار چشــم انداز روشنی در برابر 
خود نمی بینند و تصمیم سازان این 
جریان می دانند، برای بردن انتخابات 
اسفند ماه مسیری به مراتب دشوار تر 
از رقیب سیاســی خــود پیش رو 
دارند! سختی ای که به نظر می رسد 
اصالح طلبان برای مرتفع کردن آن 
رویكرد »نمایش تمایل برای تحقق 
اهداف نظام پس از فشار و تهدید« 

را برگزیده اند!
قراین و شــواهد نشان می دهد، 
تصمیم ســازان جریان اصالحات هم 
پذیرفته انــد که با توجــه به عملكرد 
نماینــدگان اصالح طلــب مجلــس، 
شــوراهای اصالح طلب شهر و دولت 

مورد حمایت شــان، بخت اصالحات 
برای پیروزی در روزهای پایانی سال 
13۹8 نزدیک به صفر است! مگر آنكه 
بتوانند با تضعیف شــورای نگهبان و 
دور زدن »نظارت استصوابی و قانونی« 
این نهاد، چهره های رادیكال خود را به 
میدان آورده و زمین بازی انتخابات را 

تغییر دهند.

براســاس ایــن راهبرد اســت 
»ســعید  همچون  چهره هایــی،  که 
حجاریان« و »مصطفــی تاج زاده« از 
تحریم انتخابات سخن به میان  آورده 
و هشــدار می دهند، تحریم انتخابات 
از ســوی جریان اصالحــات، یعنی 
کاهش مشارکت و  تهدید مشروعیت 
نظام اســالمی؛ طبق همین تاکتیک 
اســت که رئیس دولــت اصالحات با 
تهدید ضمنی نظام می گوید: »نظام، 
ساختارها و رفتارها باید اصالح شود. 
جامعه سؤال هایی درباره عملكرد نظام، 
جریان ها و از جمله اصالح طلبان دارد. 
اگر مردم از اصالحات مأیوس شــوند، 
اندك انــدك ذهنیــت براندازی قوت 
می گیرد و ممكن است خدایی نكرده 

بتوانند موفق شوند.« 
پس از این تهدیدها نوبت به بیان 
حرف اصلی یا به عبارت دقیق تر مرحله 
دوم زمینه ســازی بــرای عبور دادن 
چهره های رادیكال اصالحات از فیلتر 
شورای نگهبان می شود، مقصودی که 
در لفافه مطالبه ها و مطلوب های نظام 
اسالمی، همچون مشارکت حداکثری 

پنهان و بیان می کنند.
می گوید:  نبــودی«  »بهــزاد 
»اصالح طلبان بایــد به فكر امنیت 
و مصالح کشور باشــند. آنها برنده 
هم نشــوند مهم نیست. باید مردم 
را امیدوار کرد. آنها حتی می توانند 
نامــزد معرفی نكنند، ولی انتخابات 
را تحریم نمی کنند. باید از مأیوس 
کردن مــردم پرهیز کنیــم.« این 
چهره شاخص اصالحات، پس از این 
جمالت مطابق با مصالح کشور اضافه 
می کند: »حكومت باید این امكان را 
فراهم کند که مشــارکت مردم باال 
برود تا امنیت کشــور تأمین شود. 
عالوه بر بازنگری در اقتصاد و سیاست 
خارجی در حوزه سیاست داخلی هم 
باید گشایش ایجاد شود. اجازه حضور 
و فعالیت بیشتری به مردم داده شود. 
انتخابات به گونه ای برگزار شود که 

مردم در آن شرکت کنند.«
دیگر  عرب سرخی«  »فیض اهلل 
چهــره اصالح طلــب در مصاحبه با 
روزنامه »همدلــی« می گوید: »اگر 
نباشد، مشارکت  استصوابی  نظارت 

در انتخابات باال می رود.«
»ســیدمحمد خاتمــی« که از 
احتمــال به میدان آمــدن براندازان 
ســخن گفته بود، به فاصله کوتاهی 
از آن اظهارات می گوید: »می توان در 
داخل گام هایی برداشــت که با وجود 

متفاوت  دیدگاه های  و  اختالف نظرها 
نیروها و جریان ها، به سوی وحدت و 
انسجام و تكیه روی منافع ملی حرکت 
کرد، تنوع و تكثر را باید به رســمیت 
شــناخت و انتخاب را به عهده مردم 
گذاشت؛ انتخابات هر چه آزادتر باشد، 
بیشــتر تأمین کننده نظر مردم است، 
مردم باید اطمینان داشــته باشند که 
قدرت انتخــاب دارند و محدودیت ها 
کمتر می شود و همه دستگاها از رأی 

و نظر آنها حفاظت می کنند.«
»محمد عارف« رئیس شوراي 
عالي سیاست گذاري اصالح طلبان با 
بیان اینكه راهبرد اصلي اصالح طلبان 
در انتخابــات مجلــس مشــارکت 
حداکثــري و تالش بــراي حضور 
حداکثــري مردم اســت، می گوید: 
انتخابات،  امر  متولي  »دستگاه هاي 
باید به گونه اي عمل کنند که زمینه 
حضور همه ســالیق فراهم شود. در 
ایــن صورت حضور جدي و معنادار 
مردم در انتخابات را شاهد خواهیم 
بود که نتیجه آن افزایش مشروعیت 

و اقتدار نظام خواهد بود.«
یــا در نمونه ای دیگــر پایگاه 
»یاس نــو« نزدیک به اصالح طلبان 
می نویســد: »جامعه امروز، بیش از 
هر زمان دیگر  نیازمند وحدت میان 
جریان ها و گروه های سیاسی کشور 
اســت و به همین علت خواســتار 
ایجاد تغییرات گســترده در شیوه 
تصمیم گیری و نظارت اســتصوابی 
اســت. یكی از راهكارهــای ایجاد 
وحدت و افزایش مشارکت حداکثری 
نظارت های  گذاشــتن  کنار  مردم، 
ســلیقه ای و شــنیده شدن صدای 
همه گروه ها، جریانات و جناح های 

سیاسی است.«

نقد روز

نگاهی به  پیدا و پنهان جریان های سیاسی
 برای انتخابات اسفند ماه سال جاری

خیلی دور، خیلی نزدیک

قراین و شــواهد نشــان 
جریان  تصمیم سازان  می دهد 
اصالحات هــم پذیرفته اند که 
بخت اصالحــات برای پیروزی 
پایانی سال 1398  روزهای  در 
نزدیک به صفر است! مگر آنکه 
بتوانند با تضعیف شورای نگهبان 
و دور زدن »نظارت استصوابی و 
قانونی« ایــن نهاد، چهره های 
رادیکال خود را به میدان آورده 
و زمین بازی انتخابات را تغییر 

دهند

 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/ 
به دالیل عقلی تشكیل حكومت در عصر غیبت 
اشاره شد. از این شماره به دالیل نقلی خواهیم 
پرداخت. دالیل قرآنی آغازگر این بحث خواهد 
بــود. ادله قرآنی که داللت بر ضرورت حكومت 
اســالمی در عصر غیبت دارند، به آیات مرتبط 
با مســئله نبوت و حكومت و آیــات مرتبط با 
امامت و حكومت تقســیم می شوند. در مطلب 
پیــش رو، آیات مربوط بــه نبوت و حكومت را 

بررسی می کنیم. 

آیات عام مرتبط به نبوت و حکومت
آیات بســیاری در قرآن  وجود دارد که به 
رابطه حكومت و نبوت اشــاره می کنند. آنچه از 
این آیات برداشــت می شود این است که تصدی 
امور جامعه از وظایف انبیای الهی اســت. تالش 
انبیاء برای تشكیل حكومت الهی بیانگر ضرورت 
تشكیل حكومتی اســت که بتواند جامعه را در 
راستای سعادت بشر پیش ببرد. از آنجا که رسالت 
انبیاء مكمل یكدیگر است، تشكیل حكومت در 
زمان پیامبر اســالم نیز ضرورت داشته است. بر 
اساس دالیل عقلی و نقلی متعدد ضرورت تشكیل 
حكومت در جانشینان پیامبر نیز جریان دارد. این 
گونه آیات به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول 
آیاتی اســت که به صورت عام به رابطه نبوت و 
حكومت پرداخته اند، مانند آیه 213 ســوره بقره 
که  فلســفه نبوت را حكم و داوری در اختالفات 
ًة واِحَدًة َفَبَعَث اهلُل  ذکر کرده است: »کاَن الّناُس أُمَّ
ریَن َو ُمْنِذریَن َو أَنَْزَل َمَعُهُم الِْكتاَب  النَِّبیِّیَن ُمَبشِّ
بِالَْحقِّ لَِیْحُكَم بَْیَن الّناِس فیَما اْخَتلَُفوا فیِه...« از 
آیه چنین برداشــت می شود که در زندگی اولیه 
انسان ها، اختالفات عمیق و فراگیری وجود نداشته 
است و اختالفات جزئی پیش آمده از طریق پند و 
اندرز پیامبران الهی قابل حل و فصل بوده است. 
از ایــن دوران به دوره »نبوت بدون شــریعت« 
یاد می کنند. با گســترش زندگی اجتماعی بشر 

و تزاحم نیازمندی ها اختالفات گســترده تر و در 
چنین شرایطی »أَنَْزَل َمَعُهُم الِْكتاَب« شریعت با 
نبوت همراه شد. منظور از کتاب در آیه مورد نظر 
مطلق کتاب آسمانی و آموزه های اخالقی نیست؛ 
زیرا بر اســاس آیه 13 سوره شورا باید بر اساس 
شرایع آسمانی )شــریعت نوح، ابراهیم، موسی، 
عیســی و پیامبر اســالم( حكم و داوری صورت 
بگیرد. آیه 105 سوره نساء نیز بیانگر این موضوع 

َّا أَنَزلَْنا إِلَْیَک الِْكَتاَب  است: »إِن
بِالَْحقِّ لَِتْحُكَم بَْیَن النَّاِس بَِما 
ِّلَْخآئِِنیَن  أََراَك اهللُ َوالَ تَُكــن ل
َخِصیًما.« طبیعی اســت که 
از داوری در اختالفات  هدف 
جلوگیری از تعدی به حقوق 
دیگران اســت و الزمه چنین 
جلوگیری قدرت اجرایی حكم 
است که جز در سایه حكومت 

امكان پذیر نیست.
آیه دیگــری که داللت 
عام بر رابطه نبوت و حكومت 
دارد، آیه 25 ســوره حدید 

است: »لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالَْبیِّناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم 
الِْكتاَب َو الِْمیزاَن لَِیُقوَم الّناُس بِالِْقْسِط...« در این 
آیه هدف ارسال انبیاء قیام مردم به قسط است. از 
آنجا که این قیام با توجه به اختالف های بشری 
و مساوی نبودن امكانات تنها با تبلیغ و موعظه 
ممكن نیســت، در ادامه آیه از عبارت »َو أَنَْزلَْنا 
الَْحِدیَد فِیِه بَْأٌس َشــِدیٌد« استفاده شده است 
که در واقع نشان می دهد قیام به قسط و عدل 
نیازمند اهرم های قدرت است که بدون تشكیل 

حكومت ممكن نیست.
همچنیــن در آیه 246 ســوره بقره یكی 
از علل ضعف و وابســتگی بنی اســرائیل نبود 
حكومتی مقتدر بیان شــده است. همچنین در 
ِ َو َقَتَل داُوُد جالُوَت َو  آیه »َفَهَزُموُهْم بِــإِْذِن اهللَّ
ا یَشــاُء«  ُ الُْملَْک َو الِْحْكَمَة َو َعلََّمُه ِممَّ آتــاُه اهللَّ

خداوند به نبرد داود و جالوت اشــاره می کند و 
اینكه چگونه به داود پادشاهی و حكمت ارزانی 
داشت و به وســیله آن حكومت جلوی فساد و 

تباهی زمین را گرفت. 

آیات خاص درباره حکومت انبیاء 
عالوه بر آیات عــام، آیات خاصی از قرآن 
دربــاره رابطه انبیاء و حكومــت وجود دارد که 
با ذکر نام انبیاء به حكومت 
آنها اشاره می کند؛ برای نمونه 
می توان به آیه 54 سوره نساء 
درباره حكومت و فرمانروایی 
حضرت ابراهیم اشــاره کرد: 
»َفَقْد آتَْیَنآ آَل إِبَْراِهیَم الِْكَتاَب 
مُّلًْكا  َوآتَْیَناُهــم  َوالِْحْكَمــَة 
َعِظیًمــا« و باالخره در قرآن 
داســتان بنی اسرائیل مطرح 
می شود که در شرایط آشفته 
قرار  اجتماعی  نابســامان  و 
داشتند و از نظر سیاسی نیز 
تحت تسلط بیگانگان بودند. 
آنها برای حل این مشكل به پیامبر خدا حضرت 
سموئیل رجوع کردند. آنچه خداوند متعال برای 
رفع مشكالت آنها مقرر کرد، تشكیل حكومتی 
بــود که صالحــان در رأس آن قرار داشــتند. 
چنین حكومتی در نهایت منجر به شكل گیری 
درخشان ترین دوران زندگی بنی اسرائیل یعنی 
حكومت داوود و ســلیمان شد. قرآن در ضمن 

بیان این داستان بر مسائل زیر تكیه می کند:
1ـ علت ضعف، فتور و وابستگی بنی اسرائیل 
نبود حكومتی قوی و مقتدر است. آیا از ]حال [ 
سران بنی اسرائیل پس از موسی خبر نیافتی آنگاه 
که به پیامبری از خود گفتند: »پادشاهی برای 
ما بگمار تا در راه خدا پیكار کنیم«، ]آن پیامبر[ 
گفت: »اگر جنگیدن بر شما مقرر گردد، چه بسا 
پیكار نكنید.« گفتند: »چرا در راه خدا نجنگیم با 

آنكه ما از دیارمان و از ]نزد[ فرزندان مان بیرون 
رانده شده ایم.« پس هنگامی که جنگ بر آنان 
مقرر شــد، جز شماری اندك از آنان، ]همگی [ 
پشــت کردند، و خداوند به ]حال[ ستمكاران 

داناست. )بقره/ 246(
2ـ حكومــت مقتدر، نیرومنــد و صالح 
اســت که می تواند جلوي سرکشــان را بگیرد 
و از گســترش فساد در زمین جلوگیری کند؛ 
پس آنان را به اذن خدا شكست دادند و داوود، 
جالوت را کشــت و خداوند به او پادشــاهی و 
حكمت ارزانی داشت و از آنچه می خواست به 
او آموخت. اگر خداوند برخی مردم را به وسیله 
برخــی دیگر دفع نمی کرد، قطعــاً زمین تباه 
می شــد؛ اما خداوند نسبت به جهانیان تفضل 

دارد.)بقره/ 251(
درباره رابطه پیامبر اســالم و حكومت نیز 
آیات متعددی وجود دارد که بیانگر رابطه نبوت 
و تشــكیل حكومت اســت؛ برای نمونه در آیه 
105 سوره نساء خطاب به پیامبر اسالمی آمده 
َّا أَنَْزلْنا إِلَْیَک الِْكتاَب بِالَْحقِّ لَِتْحُكَم بَْیَن  است: »إِن
النَّاِس بِما أَراَك اهللُ َو ال تَُكْن لِلْخائِنیَن َخصیماً« 
همچنیــن در آیه 5۹ ســوره نســاء از مؤمنان 
خواسته شده است از پیامبر و اولی االمر تبعیت 
و در نزاع و اختالف ها به پیامبر رجوع کنند: »یا 
ُســوَل َو  أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا أَطیُعوا اهللَ َو أَطیُعوا الرَّ
أُولِی اْلَْمِر ِمْنُكْم َفإِْن تَناَزْعُتْم فی َشْیء َفُردُّوُه إِلَی 
ُسوِل إِْن ُکْنُتْم تُْؤِمُنوَن باهللِ َو الَْیْوِم اآْلِْخِر  اهلّلِ َو الرَّ
ذلَِک َخْیٌر َو أَْحَسُن تَأْویاًل.« در آیه 65 سوره نساء 
نیز سخن از تسلیم محض در مقابل حكم پیامبر 
َِّک ال یُْؤِمُنوَن َحتَّي  به میان آمده است. »َفال َو َرب
ُموَك فیما َشــَجَر بَْیَنُهــْم ثُمَّ ال یَِجُدوا في   یَُحكِّ
ا َقَضْیَت َو یَُسلُِّموا تَْسلیماً.«  أَنُْفِســِهْم َحَرجاً ِممَّ
آیه دیگری که بر رابطه پیامبر و حكومت داللت 
دارند، آیه 6 سوره احزاب است که پیامبر را نسبت 
به مؤمنان سزاوارتر از خود آنها می داند: »النَِّبيُّ 

أَْولي  بِالُْمْؤِمنیَن ِمْن أَنُْفِسِهْم...«

آفاق
ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی  -  ۵1

ادله قرآنی ضرورت حکومت اسالمی

آیات بسیاری در قرآن وجود 
دارد که بــه رابطه حکومت و 
از  آنچه  می کنند.  اشاره  نبوت 
برداشــت می شود،  آیات  این 
این اســت که این تصدی امور 
جامعــه از وظایف انبیای الهی 
است. تالش انبیاء برای تشکیل 
ضرورت  بیانگر  الهی  حکومت 
تشکیل حکومتی است که بتواند 
جامعه را در راستای سعادت بشر 

پیش ببرد



 گــروه تاریــخ/ پیــروزي نهضت 
مشــروطه را مي توان محصول مهاجرت علما 
به قم دانست. پس از مهاجرت صغري و اعالم 
قبول درخواســت هاي مردم از سوی شاه، در 
بهــار 1285ش از طرف مــردم عریضه اي به 
مظفرالدین شاه تقدیم شــد و تقاضا کردند تا 
اعلي حضــرت وعده اي را که درباره تأســیس 

عدالت خانه داده بود، اجرایي کند. 
در این زمان، مظفرالدین شاه سكته  ناقص 
کرد و همه اختیارات در دست عین الدوله افتاد. 
او که هرگز نمي خواست به خواسته هاي مردم 
تن بدهد، با گذراندن وقت و امروز و فردا کردن 
از پذیرش درخواست هاي مردم طفره مي رفت و 
سعي داشت با اختالف در صفوف علما و مردم و 
همچنین زنداني و تبعید کردن فعاالن، غائله را 
ختم کند. در ادامه  این روند و طي مراحلي، علما 
خواستار خروج از تهران شدند و به سمت قم 
حرکت کردند و در حرم حضرت معصومه)س( 
بســت نشستند که این امر به مهاجرت کبري 

معروف شد.
در 20 تیرماه 1284 این مهاجرت شروع 
شــد و آقایان بهبهانــي و طباطبائي و آقای 
ســیدجمال افجه و آقایان شیخ محمدرضاي 
قمي و صدرالعلما و حاج شیخ مرتضي آشتیاني 
و عده اي دیگر از تجار و کســبه و طالب و... به 
سمت ابن بابویه و حرم عبدالعظیم حرکت کردند 
و پس از یک شــب توقــف راه قم را در پیش 
گرفتند. مورخان عده  مهاجراني را که در حرم 
عبدالعظیم جمع شدند، هزار نفر مي نویسند؛ 
امــا جمع کثیري در راه میــان حرم حضرت 
عبدالعظیم تا حــرم حضرت معصومه)س( به 
آنها پیوستند. عده  مهاجران روز به روز افزایش 

مي یافت و از مرز سه هزار نفر گذشت.
سه شــنبه 24 جمادي االولي مهاجران از 
حرم حضرت عبدالعظیم به کهریزك رفتند و 
براي ملحق شــدن حاج شیخ فضل اهلل نوري تا 

26 جمادي االولي در کهریزك ماندند و از آنجا 
به قم حرکت کردند. شهر بار دیگر از علما خالي 
شد و عرصه  بر مردم تنگ آمد. آزادي خواهان 
در کار خود فروماندند و نمي دانستند چه کنند 
و اگر عین الدوله درصدد انتقام جویي برآید به 
کجــا پناه جویند. علما در آن روز نه تنها امور 
شــرعي و عرفي مردم )محاکمه  دادگســتري 
و دفاتر اسناد رســمي، همه معامالت، عقود، 
خرید و فروش امالك و اجناس، رهن و اجاره، 
مصالحه، ازدواج و...( را فیصله  دادند، پشتیبان 

و  بودند  نیز  ســتمدیدگان 
هرکس ســتمي مي دید به 

آستانه  آنها پناه مي جست.
بهبهاني که از این نكات 
غافل نبود و نمي خواســت 
مردم را در چنگ درباریان 
ســتمگر رها کنــد و خود 
جان ســالمت ببرد، نامه اي 
به کاردار ســفارت انگلیس 
نوشت؛ البته بهبهاني در ۹ 
جوالي 1۹06، دو روز پس از 

کشته شدن عبدالحمید، نامه اي به سفیر نوشت 
و یاوري او را درخواســت کرد. سفیر پاسخ داد 
که دولت انگلیس یاوري به کساني نتواند کرد 
که رفتارشان با دولت خود دشمنانه است. 16 
جوالي 1۹06 که از تهران بیرون رفتند دوباره 
نامه اي نوشــت بدین مضمون که »ما علما و 
مجتهدان چون راضي نیستیم خون ریزي بشود، 
لهذا حرکت بر اماکن مقدسه را عازم گشتیم و 
از آن  جناب تمنا داریم که در این دفع ظلم و 
تعدي همراهي خود را از ما دریغ ندارند.« این 
بار کاردار سفارت پاسخي مساعد داد. در نتیجه 
بهبهاني چون به ابن بابویه رســید به بعضي از 
بازرگانان فرمود: »کاردار سفارت انگلیس وعده  
مساعدت به ما داده، اگر به شما ستمي رسید 

به آنجا پناه بجویید.«

روز بعــد از شــروع مهاجرت، تحصن در 
سفارت انگلیس آغاز شد. شمار متحصنان روز 
بــه روز فزوني مي گرفت و در مدت 10 روز به 
13 تا 20 هزار رســید. عین الدوله وحشت زده 
دستور داد نظامنامه اي براي تأسیس عدالت خانه 
نوشتند و در روزنامه  ایران سلطاني چاپ کردند؛ 
اما مردم دیگر توجهي نكردند و روزنامه ها را پاره 
کردند و روز به روز به متحصنان اضافه مي شد. 
در این زمان نماینده سفارت انگلیس به  عنوان 
میانجي با شــاه دیدار کرد و درخواســت هاي 
متحصنــان را چنین اعالم 

کرد:
ز  ا لــه  لدو عین ا 1ـ 

صدارت برکنار شود.
مشروطه  حكومت  2ـ 

اعالم شود.
3ـ علما با احترام از قم 

به تهران بازگردانده شوند.
4ـ اطمینان داده شود 
که احدي را به بهانه تحصن 
نخواهند گرفت و شــكنجه 

نخواهند کرد.
5ـ امنیت مملكت تأمین شود.

6ـ افتتاح عدالت خانه که از طبقه  علما و 
تجار و سایر اصناف براي رسیدگي در مرافعات 

حق شرکت در آن را داشته باشند.
دولت روســیه به  کمک عمــال و ایادي 
فراوانــي کــه در میــان رجــال و درباریان و 
شــاهزادگان قاجار داشــت، به شدت با دادن 
هرگونه امتیاز و عقب نشــیني در برابر ملّیون 
مخالف بود و شــاه را تشــویق بــه مقاومت 
مي کــرد؛ امــا مظفرالدین شــاه کــه اصوالً 
شــخص مســالمت جویي بود و از اغتشاش و 
انقالب وحشت داشت، ســرانجام تسلیم شد 
و دســتور عــزل عین الدوله را صــادر کرد و 
میرزانصراهلل خان مشیرالدوله )وزیر امورخارجه( 

 را در هفتم جمادي الثانــي1324 به صدارت
 برگزید.

عزل عین الدوله با وجود مناسبات نزدیک 
با شــاه نمایان گر تزلزل دستگاه سلطنت و به  
طورکلــي هیئت حاکم در برابر اراده  ملت بود. 
شاه خود را مهربان و عالقه مند به مردم نشان 
مي داد و قاعده چنین بود که همه  تقصیرها به 
عهده  حاکم معزول باشد. شاه تقاضاي مهاجران 
و متحصنان سفارت انگلیس را پذیرفت؛ البته 
در صدر این تقاضاها تشكیل عدالت خانه بود که 
سرسختي عین الدوله، تمایل دست یابي به آن 
 را زیادتــر کرده بود و همه با ولع فراوان انتظار 
تأســیس عدالت خانه را داشتند؛ اما تأخیر در 
انجــام دادن این تقاضــا و دخالت انگلیس در 
پیشنهادها، مسئله  دارالشوري و مجلس شورا 
را مطرح کرد و سرانجام فرمان مشروطیت در 
14 جمادي الثانــي 1324 )14 مرداد 1285( 
 خطاب به مشــیرالدوله از ســوی مظفرالدین

 شاه داده شد.
با وجود این، صدور فرمان و دســت خط 
شاه، علما و مردم را راضي نكرد؛ از این رو شاه 
ناچار شــد سه روز بعد فرمان تكمیلي دیگري 
صــادر کند. بــه  دنبال دســت خط تكمیلي، 
عضدالملک که از بزرگان قاجار بود مأمور شد 
براي تدارك و تهیه  مقدمات بازگشت  علما به 
قم برود و با اســتمالت از علما آنها را به تهران 
بازگرداند. مردم متحصن در سفارت نیز از 1۹ 
جمادي الثاني 1324 شروع به تخلیه  سفارت 
کردند. عــده اي احتیاط را از دســت ندادند 
و گفتنــد تا آقایان علمــا بازنگردند و مجلس 
افتتاح نشود بیرون نمي روند. 24 جمادي الثاني 
جنب وجوش عظیمي در تهران رخ داد. مردم 
همه دســت از کار کشیده و به استقبال علما 
مي رفتند. شهر سراسر چراغاني شده بود و بدین 
 ترتیب حكومت استبدادي به حكومت مشروطه

 تبدیل شد.

 گروه معارف/ اشــاراتی به 
معانی: »ایثار« به معنای برگزیدن، 
اختیار کــردن، بدل کردن، دیگری 
را بر خود برتری دادن، سود و قوت 
و جان خود را به دیگری بخشــیدن 

و فدا کردن. 
اشاراتی از قرآن: )آنان مهاجران 
را، اهــل مكه که همــراه پیامبر به 
مدینــه آمده بودنــد را( بر خویش 
برمی گزینند )در خوردن و...( هرچند 
خود نیازمند باشــند. )حشــر/ ۹(؛ 
)برادران یوسف( گفتند: سوگند به 
خداوند که خداوند تو را بر ما برتری 

داده است. )یوسف/ ۹1(
یــث: د حا ا ز  ا تی  ا ر شــا  ا
1ـ امیرالمؤمنین)ع(: »بهترین مردم 
کسی اســت که در تنگ دستی اش، 
ایثارگِر شــكیبا باشد.« )غررالحكم، 
ح 518( 2ـ امیرالمؤمنیــن)ع(: »بر 
آنچه بخل می ورزید، با شــكیبایی 
ایثــار کنیــد.« )تحف العقول، ص 
224( 3ـ امیرالمؤمنیــن)ع(: »ایثار 
باالترین مرتبة  بهترین احســان و 
 ایمان است.« )غررالحكم، ح 1705(
 4ـ امیرالمؤمنین)ع(: »برادر راستین 
تو، کسی است که با جانش تو را پاس 
بدارد و تو را بر مال و زن و فرزندان 
خویــش برگزیند و مقــدم بدارد.« 

)غررالحكم، ح 2014(
ایثار، مقّدم داشــتن و تفضیل 
دادن غیر بر خود اســت در مسئلة 
مالی خــودش احتیاج دارد دیگری 
را مقدم بــدارد یــا مانند حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( که شب لیلة المبیت 
به جای پیامبر)ص( در بستر ایشان 
خوابید و جانش را فدای پیامبر)ص( 
کرد. جان خود را به خطر انداختن 
بــرای حفظ حیات دیگری اســت. 
ضد ایثار، بُخل و امساك است که در 
مذمت آن آیات و روایات بســیاری 

وارد شده است.
وقتی این مرحله به حد اعالی 
خود می رســد، دیگر صفت ایثار را 
نمی بینــد و از رؤیت فعــل و غیر، 
نجات پیدا می کند، چه آنكه دارایی 
و جان، جلوه ملكیت پیدا می کند با 
اینكه عبد، مملوك است و مالكیت 
مطلق از آن حق تعالی اســت و عبد 

چیزی نداشته تا از دست داده باشد. 
مهم تــر آنكه دنیا و آخرت و آنچه از 
نعمت هاست، برای عارف کامل )در 
کشف صددرصد برایش واضح است، 
می بیند و می یابد( در برابر رضایت 
و لقای حضرت حق، چیزی نیست 
تا دارایی برای او جلوه داشته باشد؛ 
بلكه آنچه مــی داد از مال حق بوده 
و آن دســت، انتقالــی انجام داده و 
او نّقال اســت؛ پس در بخشش به 
مســتمند دریغ نمی دارد و رضایت 
محبــوب را در نظر می گیرد. چون 
ایثار از مكارم اخالق اســت، از این 
رو در وقت تخصیص اختیار بر غیر، 
صفات اخالقــی ممدوح همراه مال 
و جان باید باشــد تا مصداق اکمل 
ایثار محقق شود. انفاق، جود، کرم، 
سخاوت و مانند این اسما که داللت 
بر بخشش بر غیر می کند، هیچ  کدام 
به ایثار نمی رسد؛ چرا که ایثارگر با 
بــا رضایت کامل  نیازمندی  وجود 

می بخشد.
از حقوق برادر مؤمن بر مؤمن 
این اســت که دارایی خودش را به 
دو قسمت کند و این کاری مشكل 
اســت و وقتی امام صــادق)ع( این 
مطلب را به »أبان بن تَغلِب« فرمود، 
او را تعجب گرفت. ســپس امام)ع( 
فرمود: »مگر نمی دانی خدای عزوجل 
از ایثارگران یاد کرده است؟ )اشاره 
به سوره حشر، آیة ۹( اگر دارایی ات 

را با برادر مؤمن قسمت کنی، هنوز 
ایثار نكرده ای بلكه تو و او یكسانید. 
وقتی ایثار می کنی که از سهم خود 
هم به او بدهــی.« )کافی ج 2 ص 
172( پس ایثار باالتر از انفاق، جود، 
کَرم و سخاوت اســت و از مرّوت و 

جوانمردی شمرده می شود. 
ضد بخل، بخشش است مرتبة 
باالی احسان، ایثار است که این برای 
شخص مبتال به بُخل، سخت است 

و باید شكیبایی ورزد. وقتی شقیق 
بلخی از امام صادق)ع( ســؤال کرد: 
فتّوت چیســت؟ فرمود: »اگر به ما 
عطا شــود ایثار می کنیم و اگر از ما 

دریغ گردد شكرگزاریم.« 
احســان یعنی نیكوکاری و از 
بهترین نیكوکاری ها، ایثار اســت و 

این بزرگواری آدمی را می رساند که 
دیگران را با وجود احتیاج خودش به 
مال، مقّدم می دارد. ضد این صفت، 
بخل است که بخیل با اینكه داراست 
نه به مردم مســتمند می دهد و نه 
خودش استفاده می کند. پیامبر)ص( 
فرمود: »هر مردی که میل به خوردن 
غذایی داشته باشد و از خوردن آن 
صرف نظــر کند و دیگری را بر خود 
ترجیح دهد، خدا او را بیامرزد.« نقل  
شده که گدایی، نزد کسی آمد و آن 
شــخص چیزی نداشت به او بدهد، 
پس چوبی از سقف خانه اش را کند 
و به گدا داد و از او پوزش طلبید. یكی 
از اصحاب، مریض بود و کسی نزدش 
آمد و اظهار نیاز کرد و او پیراهنش را 
از تــن بیرون آورد و به او داد و خود 
جامة عاریه گرفت و در همان جامه 

از دنیا رفت. 
امیرالمؤمنیــن)ع( بعد از موت 
عمر فرمود: »قسم به خداوند می دهم 
شما را، آیا کسی از شماست که این 
آیه )حشــر/ ۹( دربارة او نازل  شده 
باشد غیر من؟« مصداق اکمل و اتم 
آیة ایثار دربارة امیرالمؤمنین)ع( نازل 
شده است که صفت ایثار ملكة ذاتی 
او بوده است. باالترین درجة سخاوت 
این است که مؤثر با وجود احتیاج، 
مال خود را به کسی می بخشد. امام 
ســجاد)ع( در نیایش بیستم عرضه 
از درگاه تو  مــی دارد: »خداونــدا! 

پــوزش می طلبم اگر بینوایی از من 
چیزی طلبید و من بر او ایثار نكرده 
باشم.« بدان که اولیاء الهی به جهت 
نّیت و کیفیت، عمل شان در صورت 
به نورانیت بوده، لذا هر توصیفی که 
می شوند در ایثار کردن به وصف آن 
اســت که صورت ملكوتیه کارشان 
منّور اســت،  لذا یک  دانه نان  هم به 
کسی ببخشند، کمال این صفت برای 
آنان است. از این  جهت سائلی که آن 
را اخذ می کند، مستحق واقعی است 
و به صواب مصــرف می کند؛ یعنی 
طیبــات از دســت مّطِهرین گرفته 
می شود و بجا صرف می شود. در صدر 
اسالم مهاجرانی به مدینه می آمدند 
که چیزی نداشتند، انصار آنها را به 
منزل خویــش جا می دادند و اموال 
خود را عطا می کردند. در این مسابقه، 
توسن مردانگی و فتّوت آنان چنان 
گرم شــده بود کــه برخی از طایفه 
انصار به برخی از مهاجران پیشنهاد 
می دادند که از همسران من هر کدام 
را که پسندیدی، بگو تا طالقش دهم 
و همسر تو شود! افرادی که کریم و 
جواد و بخشنده اند، بسیارند، اما افراد 
ایثارگر کم هستند، لذا می توان گفت 
ایثارگر هرچه در قّوه دارد را به فعلّیت 
می رســاند، با جانبازی و فداکاری، 
صفات و استعدادهای نهفته خویش 
را بارز می گردانــد؛ به  عبارت  دیگر 
حســاب گری نمی کند که مقداری 
اآلن عطــا کنم و بقیــه را در روزها 
و هفته هــای دیگر. لــذا عاقالنه راه 
نمی روند. عاشقانه می روند، به یک  
شب، ره صد ساله را می پیمایند. برای 
یكی از یاران پیامبر)ص( گوسفندی 
هدیه آوردند. وی با اینكه به آن نیاز 
داشت، گوسفند را برای همسایه اش 
فرســتاد که او را از خود محتاج تر 
می دانســت و آن همسایه نیز قبول 
نكرد و گوسفند را برای همسایه ای 
که می دانست از خود نیازمندتر است، 
فرستاد و این عطا و منع تا به نُه نفر 

گردش کرد. 
اینها نمونه ای از ایثارگران صدر 
اســالم بودند که چقدر به یكدیگر 
عنایت و اهتمام در رسیدگی داشتند 
و دیگران را بر خود مقدم می داشتند.
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 مهدي دنگچي/ آمادگي براي 
عملیات آبي ـ خاکي والفجر 8 و عبور از 
رودخانه وحشي و عریض اروند، نیازمند 
آموزش هاي منحصربه فرد فراواني بود؛ 
بنابراین آموزش ها به دو بخش عمومي 
و تخصصي تقسیم شد. از آنجا که عمده 
تجربه های رزمندگان در جنگ هاي آبي 
و خاکــي در آب هاي راکد هور حاصل 
شده بود، آموزش خاص در منطقه اروند 
و رودخانه بهمن شیر و سدهاي آبي که 
همان شرایط اروند را داشتند آغاز شد 
و آشنایي با شنا، قایقراني و جنگ تن 
به تن، به شكلی گسترده و فشرده  به 

دوره هاي آموزش یگان ها اضافه شد.
در برخي یگان ها پنج الي شش 
مــاه پیش از عملیات، آموزش غواصي 
و تمرینــات تخصصي آن به اوج خود 
مي رســد و نیروها، در شرایط مختلف 

آب رودخانه به مانور مي پردازند.
عناصر شناسایي پس از گذراندن 
دوره هاي سخت و طاقت فرساي غواصي 
پا به مرحله حســاس و مشــكل تري 
مي گذارند و در شرایط بسیار خطرناك 
عملیات شناسایي را آغاز مي کنند. عبور 
از اروند و نزدیک شدن به خط دشمن 
که با تجهیزات و امكانات کامل از تسلط 
باالیي برخوردار است، مي تواند بسیار 
با رادارهاي  خطرناك باشد. دشــمن 
ســطحي و دوربین هاي دید در شب و 
پروژکتورهاي قوي و دیدگاه هاي متنوع 
و سنگرهاي چند دهنه در نزدیک ترین 
نقطه ســاحل و اسكله هاي مستحكم 
کاماًل بر رودخانه اشــراف داشت. این 
مرحله از عملیــات کاري خطرناك و 
شاق بود و همه مراحل شناسایي  باید 
در شــب انجام مي شد و کوچک ترین 
نقص در کار موجب اســارت، شهادت 
و لو رفتن عملیات مي شد و اصل مهم 
غافلگیري را خدشه دار مي کرد برای به 
حداقل رساندن این احتمال طی شش 
ماه، همه یگان هــاي عملیاتي بالغ بر 
700 الــي 800 بار از اروند عبور کرده 
و موفق شدند به عملیات شناسایي در 

خطوط گوناگون بپردازند.

 محمدرضا قضایی/ وارونه 
کردن هر چیزی سبب می شود که 
انسان ها نتوانند وقایع را آن گونه که 
وجــود دارد، ببیننــد. حق را باطل 
نمایاندن یا باطل را حق جلوه دادن 
از جمله کارهایی است که دشمنان 
برای رسیدن به خواسته های دنیایی 
خــود یا دشــمنی با انســان انجام 
می دهند. تحریف واقعه های تاریخی، 
شــخصیت ها، ســخنان و نوشته ها 
از مصادیق این وارونگی اســت. در 
تحریف، هدایت به گمراهی، گمراهی 
به شــقاوت، باطل به حق و حق به 
باطل تبدیل می شود و اثر یک واقعه 
تغییر می کند. تحریف کنندگان حتماً 
از میان افراد با ســواد نیستند، بلكه 
در برخی موارد از توده عوامند)بقره/ 
78( که با اسطوره ســازی، اکتفا به 
محسوسات یا زودباوری مرتكب این 
کار می شوند. تحریف با انواع لفظی 
و معنوی خود بر خالف راه حقیقت 
است و هر شخص و طیفی به میزان 
ارتكاب تحریــف از حقیقت فاصله 
می گیرد. قوم بنی اسرائیل در طول 
تاریخ، گوی ســبقت در گمراهی و 
وارونــه جلوه دادن حــق را از همه 
ربوده انــد. خداونــد در قرآن کریم 
خطاب بــه مســلمانان می فرماید: 
»آیا شما امید دارید که آنها به شما 
راست بگویند؟ در حالی که گروهی 
از آنهــا کالم خداوند را می شــنوند 
و بعــد از اینكه تعقــل کردند و آن 
را ســخن حقی هم دانستند، با این 
حال آن را تحریف می کنند«)بقره/ 
75(. »بعضــی از یهود، ســخنان را 
از جای خود تحریف می کنند و )به 
جای اینكه بگویند: شنیدیم و اطاعت 
کردیم( می گویند: شنیدیم و مخالفت 
کردیم!. ولی خداوند، آنها را بخاطر 
کفرشان از رحمت خود دور ساخته 
است؛ از این رو جز عده کمی ایمان 

نمی آورند«. )النساء/ 46(
جامعــه اســالمی در معرض 
مســتقیم ایــن تحریــف از ناحیه 
دشــمنان دانا و دوستان نادان قرار 
دارد. تحریــف گرچه در ناحیه لفظ 
قرآن رخ نداده اســت، اما تفاسیر و 
برداشت های غیر علمی و هواپرستانه، 
به نوعی تحریف قرآن به شمار می رود 
برابر  که مســلمانان نمی توانند در 
آن بی تفاوت باشــند. تفسیر و فهم 
نادرست از قرآن، سنت پیامبر)ص( 
و امامان معصوم)ع( می تواند عاقبت 

یک جامعه را به کلی تغییر دهد.

تمرین عبور از رودخانه

»آیت اهلل العظمی حسین وحیدخراسانی« می گوید: »زیارت)علی بن موسی الرضا( را ترك نكنید به این ترتیب به زیارت بروید که آن زیارت، اکسیر اعظم بشود؛  
یک بار به نیابت پدرش حضرت موســی بن جعفر)ع( به زیارت برو و بار دیگر به نیابت از پســرش امام نهم؛ آن وقت زیارت تو زیارت زید و عمرو نیســت، بلكه زیارت 

موسی بن جعفر)ع( و زیارت امام محّمد جواد)ع( می شود و به نظر دیگر، به تو نظر می کند.«

 این گونه 
زیارت بروید

ثبات قدم در راه حق-1۷
 ثبات نداشتن با غفلت از یاد خدا

 سیدحسین خاتمی خوانســاری/ یاد خداوند ثبات قدم می آورد. 
مؤمنــان با یاد خداوند توجه او را به خود جلب می کنند و در پی آن رحمت 
خداوند نازل می شود. هدایت به دست خداست و هر کس می خواهد در دنیا 
پیروز و در آخرت رستگار باشد، خداوند را فراموش نمی کند. مؤمنان در تمام 
لحظات زندگی خود به یاد خدا هســتند و اتصال قلب شان را از خداوند قطع 
نمی کنند. در اصل همین حالت اتصال مداوم است که سبب می شود آنها در 
لحظات خاص بر عقایدشــان استوار و ثابت قدم باشند. در قرآن دستور داده 
َ ِذْکًرا  َِّذیَن َءاَمُنوا ٱْذُکُروا ٱهللَّ شده که هر لحظه به یاد خداوند باشید: »یَا ایَُّها ٱل
َکِثیًرا، َو َســبُِّحوُه بُْكَرًة َوأَِصیاًل« ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را بسیار 
یاد کنید و صبح و شام او را تسبیح گویید. )احزاب/ 41 و 42( در ادامه آمده 
اســت: حال این خداوند اســت که در هنگام دعای مؤمنان و اهل ذکر آنها را 
مشمول رحمت و آمرزش خود قرار می دهد: »ُهَو ٱلَِّذی یَُصلِّی َعلَْیُكْم َو َمالئَِكُتُه  
ُلماَِت إِلَی ٱلنُّورِ َو َکاَن بِالُمْؤِمِنیَن َرِحیم« او کسی است که  لُِیْخِرَجُكم مَِّن ٱلظُّ
بر شــما درود و رحمت می فرســتد و فرشتگان او برای شما تقاضای رحمت 
می کنند تا شما را از ظلمات به سوی نور رهنمون گردد؛ او نسبت به مؤمنان 

همواره مهربان بوده است.)احزاب/ 43(
در حالی که ما مشغول زندگی هستیم، شیطان به دنبال غافل کردن ما 
از خداوند و دور کردن از اوست. این کار شیطان به صورت شبانه روزی است و 
یک لحظه از منحرف کردن انسان دست برنمی دارد. شیطان بدون هیچ عجله ای 
آرام آرام انســان را از خداوند دور می کند؛ تا جایی که دیگر توان بازگشت به 
سمت خدا را نداشته باشد. یاد خداوند سبب می شود از وسوسه های شیطان 
در امان باشیم و اجازه ندهیم شیطان، ثبات قدم ما، ایمان ما و اعتقادات ما را 
از آن خود کند. ائمه معصومین)ع( یاد خداوند را سرمایه و دارایی ارزشمندی 
می دانند که آدمی را از فریب شیطان در امان می دارد. حضرت امیرالمؤمنین)ع( 
می فرمایند: »یاد خدا سرمایه هر مؤمنی است و سود آن سالم ماندن از گزند 
ا یَنَزَغنََّک ِمَن  شــیطان است.« در ســوره اعراف آیه 200 تا 202 آمده »َو إِمَّ
ُهْم طائٌِف  َِّذیَن ٱتََّقْوا إَِذا َمسَّ َّهُ َسِمیٌع َعلِیٌم«، »إِنَّ ٱل ْیَطِن نَْزٌغ َفاْسَتِعْذ بِاهللِ إِن ٱلشَّ
ونَُهْم فِی ٱلَْغیِّ ثُمَّ  وَن«، »َو إِْخَونُهْم یَُمدُّ ُروا َفإَِذا ُهم مُّْبِصــرُ طان تََذکَّ ــیْ مَِّن ٱلشَّ
اَل یُْقِصُروَن«؛ و هرگاه وسوســه ای از شیطان به تو رسد، به خدا پناه بر که او 
شنونده و داناست. پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند، 
به یاد )خدا و پاداش و کیفر او( می افتند و )در پرتو یاد او، راه حق را می بینند 
و( ناگهان بینا می شوند و )ناپرهیزکاران را( برادرانشان )شیطان صفتان  گمراه( 

آنان را پیوسته در گمراهی پیش می برند و باز نمی ایستند. 
شیطان مدام دور انســان می چرخد تا در لحظه ای که غافل می شود او 
را فریب دهد و بیشــترین بهره را از غفلت او ببرد؛ البته نباید تصور کنیم در 
لحظه ای که غفلت حاصل می شود، حتماً باید گناهی صورت بگیرد تا بتوانیم 
به آن بگوییم در دام شــیطان افتادن، بلكه خــود غفلت و دوری از یاد خدا 
گناه بزرگی است که مقدمه نابودی انسان را فراهم می کند. چه بسیار بودند 
انســان هایی که در یک لحظه غفلت از یاد خداوند اعتقادات شان را از دست 
دادند و مسیر ضاللت را در پیش گرفتند و چه بسیار انسان هایی که یک لحظه 

یاد خدا آنها را نجات داد.

فرمان  صــدور  وجــود  بــا 
مشروطه،دست خط شاه، علما و مردم 
را راضي نکرد؛ از این رو مظفرالدین 
شاه ناچار شــد سه روز بعد فرمان 
تکمیلي دیگري صادر کند. به  دنبال 
دست خط تکمیلي، عضدالملک که 
از بزرگان قاجار بود مأمور شد براي 
تدارک و تهیه  مقدمات بازگشت  علما 
به قم برود و با استمالت از علما آنها 

را به تهران بازگرداند

سراج

 سردار اندلس
دولت اســالمی اندلس در طول حیات خود با فراز و نشیب های فراوانی 
روبه رو شد. قوت و ضعف، اتحاد و تفرقه، عزت و ذلت هر یک زمانی بر اندلس 
غلبه داشــت عهد حاجب منصوربن ابی عامر، از شــكوفاترین و باشكوه ترین 
دوره های اسالمی اندلس به شمار می رود. با عنایت به سیاست های حكیمانه 
و مقتدرانه منصور که مســلمانان را به جهاد در راه خدا مشــغول داشته و از 
اختالفات و کشــمكش های داخلی ـ که اندلس اسالمی را در برابر دشمنانش 
تضعیــف می کرد ـ جلوگیری کــرد از این رو روز به روز بر عزت و شــوکت 

مسلمانان افزوده می شد. 
پیش از آن اختالفات و تعصبات قبیله ای عرب ها و بربرهای مسلمان اندلس 
زمینه را برای قدرت یابی اســپانیایی ها فراهم کرده و آنها از این فرصت برای 
برپایی دولت هایی در شمال اسپانیا، از قبیل آراگون، کاستیل و لیون استفاده 
کردند. این دولت ها همچون خاری در چشم دولت اسالمی خودنمایی می کردند 

تا اینكه دوره الحاجب المنصور آغاز شد و او جهاد علیه آنها را آغاز کرد.
الحاجــب المنصور )محمدبن ابي عامر( در ســال 326 هجري در جنوب 
اندلس دیده به جهان گشــود. داوطلبانه وارد ارتش مسلمانان شد و به دلیل 
شجاعتش، فرماندهی پلیس قرطبه را به عهده گرفت؛ سپس به دلیل زیرکي اش 
مستشار حاکمان اندلس شد و بعد امیر اندلس و فرمانده ارتشیان آن گشت.

المنصــور بیش از پنجاه بار با اســپانیایی ها جنگید و در همه جنگ ها 
پیروز شد. پیروزی های وی بر اسپانیایی ها خیره کننده بوده و آنها را درمانده 
و عاجز کرده بود. خود المنصور در رأس سپاه خود برای جهاد حرکت می کرد 
و شــخصاً در جنگ ها شمشــیر می زد. رخ سپاه او به هر جهت که می شد، از 
مقابل او می گریختند و به کوه ها پناه می بردند و ذلیالنه با دست خود به وی 

جزیه می دادند.
سال 378 هجری، منصور در رأس سپاهی بزرگ به مملكت آراگون در 
شمال اسپانیا حمله کرد؛ ولی صلیبیان در تنگه های کوه های برانس که امروزه 
اروپاییان آلبرت می نامند، کمین کردند و در تاریكی شب بر سپاه مسلمانان 
شبیخون زدند و بارانی از تیرهای مرگبار بر سر مسلمانان ریختند که در اثر 
آن صفوف ســربازان مسلمان از هم گسست و پریشان شدند و بسیاری فرار 
کردند؛ ولی المنصور و پســرانش که مانند پدر خود بی باك و جســور بودند، 
ثابت قدم ماندند. همچنین گارد ســواره نظام حاجب که از غالمان سیسیلی 
تشكیل شده بود، فرار نكردند. قاضی سپاه، »ابن ذکوان« هم در برابر دشمن 
ایستاد. وقتی مسلمانان این استقامت رهبران سیاسی و دینی خود را مشاهده 
کردند، غیرت آنها جنبید و برگشته و جنگ شدیدی آغاز شد. سرانجام خداوند 

مسلمانان را پیروز کرد.
المنصور پس از هر فتحي که به دســت مي آورد، اذان سر مي داد و گرد 
و غبار لباسش را پس از هر نبردی در شیشه اي جمع می کرد و می گفت این 
 شیشــه را همراه وي دفن کنند تا در روز حســاب گواه او در نزد اهلل متعال

 باشد.
غرب به ویژه فرانسه به دلیل آنكه حاکمان و فرماندهان بسیاری از آنها 
به دست او کشــته شده بودند، دشمني شدیدي با وي داشتند؛ چرا که ربع 
قرن به صورت مداوم با شــدت تمام با آنها جنگید؛ چنانكه اصاًل اســتراحتي 
به خود نمي داد و نمي گذاشــت آنها در آرامش باشــند. او از پشت اسب خود 
پایین مي آمد و براي جنگ بعدي بر پشت اسبي دیگر سوار مي شد. از خداوند 
مي خواست در جهاد في سبیل اهلل جان سپارد، نه در اتاق هاي قصر، همان طور 
که آرزو کرده بود، هنگامي که در راه هجوم به مرزهاي فرانسه بود، جان سپرد. 
عمر وي به هنگام مرگ 60 ســال بود، که بیش از 25 سال آن را در جهاد و 

فتوحات سپري کرد. 
هنگامي که امیر الحاجب المنصور جان ســپرد، سراسر اروپا و فرانسه از 

خبر مرگ وي شادمان شدند.

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

مشروطه خواهان در قم
در آیینه تاریخ

 ایثار باالترین مرتبه ایمان
گفتاری از استاد سّیدعلی اکبر صداقت

از حقوق مؤمن بر مؤمن این 
است که دارایی خودش را به دو 
قسمت کند و این کاری مشکل 
اســت و وقتی امام صادق)ع( 
این مطلب را به »أبان بن تَغِلب« 
فرمود، او را تعجب گرفت. سپس 
امام)ع( فرمود: »مگر نمی دانی 
خدای عزوجل از ایثارگران یاد 
کرده است؟ اگر دارایی ات را با 
برادر مؤمن قسمت کنی، هنوز 
او  و  تو  بلکه  نکــرده ای؛  ایثار 
می کنی  ایثار  وقتی  یکسانید. 
که از سهم خود هم به او بدهی.«
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 نسیم اسدپور/ »گانــدو« نام سریالی است که تا هفته پیش 
هر شب ساعت 21 از شبكه سوم سیما روی آنتن می رفت و برخالف 
بسیاری از سریال ها که می آیند و می روند، با آمدنش به قاب تلویزیون 
توانست آثار ماندگاری برای بیننده و مخاطبانش به همراه داشته باشد. 
در ابتدا شاید آن طور که باید و شاید کسی از پخش این سریال، مطلع 
نبود و از طرفی آن قدر کارهای ماه رمضانی در رمضان امسال ضعیف 
بودند که حتی مخاطب رغبتی برای دنبال کردن ســریال های جدید 
نداشت؛ اما گاندو آمد، آن هم با حواشی فراوانی که به همراه داشت و 
برخالف بســیاری از سریال ها که با سر و صدا می آیند و بی سر و صدا 
می روند، بی سر و صدا آمد و سر و صدایی به پا کرد و همچنان ماند...

تابوشکنی در رسانه ملی 
وقتی آوازه گاندو پیچید، توانســت مخاطبــان زیادی را متوجه 
خود کند؛ چرا که ماجرای سریال به خودی خود جذاب بود؛ ماجرای 
جیسون رضائیان، خبرنگار ایرانی ـ آمریكایی روزنامه واشنگتن پست 
و جاسوســی اش از برنامه دور زدن تحریم های ایران و دستگیری وی 
در ســال 13۹3؛ فردی که در ســریال با نام مایكل هاشمیان معرفی 
شد. این ماجرا جذاب بود؛ اما این جذابیت تنها به صرف داستانی پر از 
هیجان و ژانر امنیتی و حتی استفاده از بازیگران توانمند و کارگردانی 
خوب و... نبود، بلكه به این دلیل بود که مردم بعد از مدت ها سریالی 
از رسانه ملی می دیدند که تا حدی تابوشكنی کرده و از مسائلی سخن 
می گوید که شاید تا پیش از این کمتر به آن پرداخته شده بود. جدای 
از موضوع پلیسی ـ امنیتی، مسئله قسمت های آغازین این سریال نیز 
از آن جهت که دغدغه این روزهای مردم است، توانست جذابیت اولیه 
را میان مخاطبانش ایجاد کند و آن هم مســئله آقازادگی بود. امینی، 
تهیه کننده این سریال درباره لزوم پرداخت به این موضوع گفته بود که 
این موضوع به حدود سه سال پیش برمی گردد که ما دیدیم جایش در 
رسانه ملی خالی است و مضمون و نگاه آن شفاف سازی بود. باید نگاه 
درســت به مســائل روز جامعه رقم بخورد که جای آن در صداوسیما 
خالی است. بر اساس نیاز روز و به ویژه دهه گذشته که چارچوب های 
پیچیده ای در حوزه مفاســد اقتصادی، سیاسی و جاسوسی در کشور 
رقم خورده بود، هیچ کس به این مضمون وارد نمی شد و همیشه مطالبه 

مردمی برای پرداخت به این موضوع بیشتر می شد.
با شروع سریال به تدریج زمزمه هایی به گوش رسید که با اعمال 
فشــار روی صدا و سیما برخی قسمت ها و دیالوگ های سریال تغییر 
داده شــده یا حذف شده است، از جمله سكانسی که محمد، مسئول 

پرونده جاسوسی مایكل، به مافوق خود می گوید که »چرا کسی فقط 
به خاطر اینكه فامیل رئیس جمهور است باید مصونیت داشته باشد« 
اما با اعمال فشار از جانب یک عضو شورای نظارت بر صدا و سیما این 
دیالوگ عوض شــده و با صداگذاری عبارت )فامیل رئیس جمهور( به 
عبارت )فامیل یک مسئول( تغییر می کند، بعد از این تغییرات بود که 

فضای مجازی پر شد از حواشی بیشتر.

فشارها روز به روز بیشتر شد
برخی رســانه ها نیز به نقد این موضــوع پرداختند که چرا باید 
سریالی که درباره یک پرونده واقعی شفاف سازی می کند این چنین 
تحت فشــار قرار بگیرد. در همین زمان جواد افشار، کارگردان گاندو، 
در گفت وگویی با جام جم گفت: »با وجود تغییراتی که در قسمت های 
اخیر اتفاق افتاد، به نظر من هنوز زود است که درباره آن مفصل حرف 
بزنیم؛ چون هنوز اتفاق جدی نیفتاده است و می توانیم با وجود همین 
ماجرا ها جلو برویم؛ اما اگر در ادامه با شــدت و جدیت بیشتری این 
مسائل ادامه پیدا کنند و فشار های موجود بیشتر از آنچه معقول است 
وارد شود، طبیعتاً بازخورد های خوبی به  دست نمی آید.« او ادامه داد: 
»باز هم تأکید می کنم که تا اآلن هنوز مشــكل مهمی ایجاد نشــده 
اســت. با این حال همه باید در این زمینه ســعه صدر داشته باشند و 
نباید فراموش کرد که فســاد هر کجا که باشد باید آن را ریشه یابی و 

با آن برخورد کرد.«
اما برخالف انتظار کارگردان این سریال، نه تنها فشارها کمتر نشد، 
که افزایش نیز یافت؛ اما این فشارها نتوانست از محبوبیت این سریال 
بكاهد، بلكه حتی همین حواشــی مخاطبان جدیدی را پای تلویزیون 
نشاند؛ زیرا برای مخاطب اهمیت داشت که این سریال چه مسائلی را 
بازگو کرده که سبب شده است برخی ها عصبانی شوند؛ البته واکنش ها 
تنها از سوی مخاطبانی که پای این سریال نشسته بودند شكل نگرفت، 
بلكه برخی دولتی ها از جمله مشاور فرهنگی رئیس جمهور پای ثابت 

توئیت های جنجالی و اظهارنظرهای نسبتا تند علیه این سریال شد.

فیلم سفارشی یا مبتنی بر واقعیت
این واکنش ها به اینجا ختم نشد، بلكه ظریف، وزیر امور خارجه 
نیز در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینكه »فردی در سریال گاندو به شما 
شــبیه و در نقش منفی اســت« گفت: »من بحمداهلل نگاه نمی کنم؛ 

بنابراین نگران نیستم.«
وی در پاسخ به این پرسش که »این سریال را نگاه نمی کنید یا 

کاًل صدا و سیما را نگاه نمی کنید؟« نیز گفت: »من کاًل تلویزیون را نگاه 
نمی کنم«؛ البته وی چند روز بعد نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت با 

کنایه گفت ما پول نداریم که فیلم سفارشی بسازیم!
همین پاسخ های وزیر امور خارجه نیز با واکنش های فراوانی همراه 
شد و مردم در شبكه های اجتماعی این پاسخ را ناراحت کننده خواندند 
که چطور مســئولی که می گوید تلویزیون تماشا نمی کند، سریالی را 

سفارشی توصیف می کند.
در نهایت پس از واکنش های پی در پی از ســوی برخی مدیران 
دولتی، چند روز پیش مدیر روابط عمومی ســیما با انتشار مطلبی از 
رضایت برخی دیگر از مدیران دولتی خبر داد و نوشت که »گاندو هم 
قابل نقد است. شک نداریم؛ اما این حجم جیغ بنفش کشیدن طبیعی 
نیســت. برخی در همین دولت، ســریال و تكرارهایش را هم دیده و 
احساس غرور کرده اند. نامشان محفوظ که وزارتخانه  ای بی وزیر نشود.«

 سریالی که صد درصد واقعی بود
با وجود اینكه در ابتدای سریال و در تیتراژ آن واقعی بودن ماجرای 
آن ذکر شده بود، این پرسش در ذهن مخاطب ایجاد شد که این داستان 
تا چه حد مبتنی بر واقعیت و تا چه حد ساخته ذهن نویسنده است؟

در ابتدا یک خبرگزاری نزدیک به دولت مصاحبه ای از نویسنده 
سریال منتشر کرد مبنی بر اینكه آرش قادری گفته است »80 درصد 
گاندو تخیل است«؛ اما قادری این نقل قول را تكذیب کرد و گفت کل 
ماجرایی که من گفتم این بود، پرونده ای که بر اســاس مســئله آقای 
جیسون رضائیان ساخته شده، صد درصد بر اساس واقعیت بوده و من 
در مصاحبه با این خبرگزاری فقط گفته ام »داستانک هایی که در کنار 
پرونده اصلی جیسون رضائیان برای پیشبرد سریال نوشته شده است، 
بر اساس تخیل نویسنده بوده است که آن هم در نویسندگی ناچار به 

این اقدام هستیم تا سریال جذاب و مخاطب پسند هم باشد.«
گاندو یک بار دیگر این نكته را گوشــزد کرد که باید ســعه صدر 
بیشتری داشت و نباید با پاك کردن صورت مسئله یا انتقادهای پی در 
پی به اثری تلویزیونی یا سینمایی برخی واقعیت های رخ داده را کتمان 
کرد یا مانع آسیب شناسی و پیشگیری از تكرار آن شد. قطعاً در چنین 
زمانــی که مردم تا حدی به دالیلی از جمله وجود آقازادگی به برخی 
مســئوالن بی اعتماد شده اند، به دست آوردن مجدد این اعتماد جز با 
شــفافیت و نقد اشتباهات و نواقص میسر نخواهد شد و قطعاً آگاهی 
بخشــی به  آنها در قالب اخبار، هنر و... می تواند اصلی ترین نقش را در 

این باره ایفا کند.

مروری بر مجموعه تلویزیونی گاندو

سریالی که بی سر و صدا آمد، با سر و صدا رفت

گاندو 

دســتاورد بزرگ ســریال »گاندو« برای صدا و سیما و به طور کلی، نظام رسانه ای 
ایران، رسیدن به اصول و استاندارد سطح اول سریال سازی جهان است.

این روزها در مرکز اصلی تولید سرگرمی و خیال پردازی جهان، یعنی هالیوود، ساخت 
سریال های تلویزیونی چارچوب خاصی یافته است. بیشتر درام های تلویزیونی در آمریكا و 
بسیاری از کشورهای جهان، بسته هایی برای ترویج ایدئولوژی، سبک زندگی و تاریخ سازی 
اســت. مصداق بارز چنین آثاری، پربیننده ترین سریال این روزهای جهان، »چرنوبیل« 
است که به طور آشكار، رویكردی ایدئولوژیک در روایت بخشی از تاریخ جنگ سرد دارد. 
حتی همه سریال های کره ای هم که در تلویزیون ایران پخش می شود، در جهت ساخت 
تاریخ و هویت درخشان برای این کشور است؛ اما در ایران، به جز برخی استثناها، روند 

سریال سازی بر مدار موضوعات صرفاً خانوادگی و کمدی است.
اما »گاندو« یک قدم بلند برای پیشرفت سیما در حوزه مجموعه های نمایشی است. 
اثری که نشــان داد با افشاگری درباره پرونده های جاسوسی و امنیتی و نمایش روایتی 
اســتراتژیک در حوزه منافع ملی، می توان هم مخاطب انبوه را پای تلویزیون آورد و هم 

جریان سازی سیاسی کرد.
یكی از دالیل استقبال گسترده مردم از »گاندو« این بود که مسئله ای به روز را به 
تصویر کشید که با زندگی و معیشت روزمره مردم نیز ارتباط مستقیم داشت. مخاطب در 
این سریال مشاهده کرد که چگونه یک عامل نفوذی،  مانند مایكل هاشمیان که با الهام از 
یک شخصیت واقعی به نام »جیسون رضائیان« ترسیم شد، اقتصاد و امنیت کشورشان را 
به تاراج برد. مضمون تكان دهنده و موج آفرین سریال با رویكرد افشاگری اطالعات پنهان و 
مسائل پشت پرده در مجادالت سیاسی و همچنین کشمكش های امنیتی، بیش از ساختار 

و فرم این سریال سبب جذب گسترده مخاطب و جریان سازی آن شد. 
قســمت اول و چند قسمت آخر سریال گاندو در اوج جذابیت ترسیم شدند. یعنی 
ریتم تند و مهیج، داستان پرتعلیق و مملو از ماجرا مبتنی بر تقابل قهرمان و ضدقهرمان 
موجب شد تصویرهای خیره کننده ای پیش چشم مخاطب قرار گیرد. بازی پیام دهكردی 
در نقش مایكل و شــباهت نزدیک وی به جیسون رضائیان هم از دیگر عوامل جذابیت 

این مجموعه تلویزیونی بود. 
به عبارتی دیگر، وجه رسانه ای بر جنبه های هنری این سریال غالب بود؛ یعنی این 

نوع سریال ها می توانند به افكار عمومی مردم جهت بدهند.
یكی دیگر از دالیل موفقیت گاندو این اســت که هم جانب سرگرمی و جذابیت را 
رعایت کرد و هم نگاه ســریال با نگاه مردم مطابق بود. اینكه همان قسمت اول با حمله 
به آقازاده ها و به چالش کشیدن مسئوالن شروع شد، انتخاب درستی بود و مخاطب باور 

کرد با فیلمی روبه روست که همراه و همدل اوست. 
امروز پیش و بیش از سخنرانی و بیانیه، این هنر و درام است که می تواند نظر مردم 
را نسبت به دولت یا سیاست یک جریان تغییر بدهد. با سریال هایی مانند گاندو می توان 
»مرگ بر آمریكا« را به درام تبدیل کرد. با تكثیر گاندو می توان بســیاری از پروژه های 

نفوذ و تأثیرگذاری غرب بر ایران را خنثی کند.

روایت دراماتیک 
»مرگ بر آمریکا« آرش فهیم

منتقد سینمایی

اخیر شاهد  روزهای   زهرا ظهروند/ 
پخش ســریال امنیتی و ضد جاسوســی 
»گاندو« از شبکه سوم سیما بودیم؛ سریالی 
که توانست خیلی ها را پای تلویزیون بنشاند 
و آنهایی را که به قول خود هرگز تلویزیون 
تماشا نمی کردند، وادار به تماشا و البته نقد 
و نظر کند. هجمه های بسیاری هم علیه این 
سریال ایجاد شد تا جایی که وقتی به مذاق 
برخی مسئوالن خوش نیامد، آن را غیرواقعی 
قلمداد کردند و با فشارهای بسیار توانستند 
برخی از دیالوگ های سریال را سانسور کنند. 
درباره این ســریال و سختی های بازی در 
آن، با »پیام دهکردی« بازیگر نقش »مایکل 
یا به عبارتی جیسون رضائیان  هاشمیان« 

به گفت وگو نشستیم که در ادامه می آید:
***

* به عنوان اولین سؤال بفرمایید اینکه 
شما نقش یک ضد قهرمان و جاسوس را در 
کردید، چه  بازی  تلویزیونی  مجموعه  یک 
حســی داشتید؟ حال و هوای خود از بازی 

در این نقش را برای ما بگویید.
اساساً بازیگری مانند تمام مشاغل دنیا، یک 
کار حرفه ای اســت. همان طور که نزد یک جراح 
مغز و اعصاب، طیف های مختلفی از مردم مانند 
کارمند، روحانی، دزد، قاتل و استاد دانشگاه برای 
درمان مراجعه می کنند و جراح همه آنها را تحت 
مداوا قرار می دهد، بازیگری هم به همین منوال 
است. برای یک بازیگر فرقی نمی کند، گاهی اوقات 
ممكن است نقش یک انسان پاك و پرهیزکار و 
گاهی اوقات نقش یک انســان شرور و بدطینت 

را بازی کند.
بنابراین بازیگــری، یک کار کاماًل حرفه ای 
است؛ هیچ وقت این دسته بندی مثبت یا منفی 
مبنا و مالك نبوده است و همیشه فكر کرده ام قرار 
اســت انسانی را خلق کنم که تجلی آن می تواند 

مثبت یا منفی باشد. 

* درباره سختی های بازی در این نقش 
برای مان بگویید.

اساســاً خلق، کار ســختی است. این خلق 
می تواند خلق یک نقش باشد که ما باید آن را در 
قالب یک بازیگر خلق کنیم یا می تواند اثر هنری 
در حوزه های دیگر باشد، اساساً اثری که بدون رنج 
و سختی خلق شود خیلی دیدنی نخواهد شد. این 
نقش هم یكی از دشوارترین نقش هایی بوده که 
من در همه سال های کاری ام تجربه کرده ام. چه 
آن وقــت که باید برای بازی 25 کیلو وزن اضافه 

می کردم و چه اآلن که باید همین وزن را کم کنم 
که هر یک دشواری های خود را دارد.

بحث های دیگری ماننــد لهجه و احواالت 
عاطفی ای که این شــخصیت در سر می گذراند، 
همه از سختی های این نقش بود، عالوه بر اینكه 
حجم و فشردگی کار زیاد بود؛ به ویژه بخش خارج 
از کشــور. با توجه به وضعیت اقتصادی و قیمت 

ما می خواســتیم در  دالر، 
کوتاه ترین زمان، صحنه های 
خــارج از کشــور کار را به 
ســرانجام برسانیم، لذا باید 
خیلی فشــرده کار را انجام 
می دادیم که ســختی های 

خود را داشت.

* با توجه به اینکه 
این سریال از روی پرونده 
بود،  نوشته شده  واقعی 
اصلی  اســم  از  چــرا 
رضائیان«  »جیســون 
استفاده  سریال  این  در 

نشد؟
اطالع ندارم؛ این سؤال را باید از آقای افشار 
یا امینی بپرسید. حتماً معذوریت های امنیتی از 

دالیل آن بوده است. 

* برای اینکه مانند »جیسون رضائیان« 
صحبت کنید، چقدر تالش کردید؟

در واقع نه من و نه آقای افشار خیلی اصرار 
نداشتیم حتماً مثل این فرد حرف بزنم، کما اینكه 

من برای این نقش از قبل نه 
فیلمی دیده بودم و نه صدایی 
شنیده بودم که بخواهم آن را 
بسازیم بعدها که کار تمام شد، 
وقتی فیلم هایی از جیســون 
رضائیان دیــدم، برایم خیلی 
جالب بود کــه طرز صحبت 
کردنم به او خیلی شــباهت 

داشت. 

را  نقش  این  وقتی   *
قبول کردید، از روند کامل 

سریال باخبر بودید؟
بله.

* چند درصد این سریال واقعی بود؟
تا جایی که بنده اطالع دارم باالی 80 درصد 

داستان این سریال واقعی بود. 20 درصد هم طبق 
روند کلی پرونده و بر اساس مقتضیات درام نوشته 
شــد. آرش قادری، فیلم نامه نویس این سریال از 
قطعــات این پازل کمک گرفته و با اســتفاده از 
تكنیک های فیلم نامه نویسی و هنرهای نمایشی، 
اتصــاالت را در قصه جا داد، یعنی دخالت فنون 
فیلم سازی را اگر در نظر نگیریم این سریال صد 
درصد واقعی و بر اساس پرونده و 
موضوعی بوده که رخ داده است.

 * با توجه به اینکه بازیگر 
نقش »جیســون رضائیان« 
بودید، به نظر شما چرا انقدر 
نسبت به این سریال از طرف 
عده ای هجمه وارد شــد و 

حاشیه سازی کردند؟
حواشــی  حواشــی،  این 
مختلفی اســت، یعنی حواشی 
یكجانبه و تک حوزه ای نیست. 
این  منتقد  داخلی،  جریان های 
ســریال بــوده و زوایایی با آن 
داشــتند که همین جریان های داخلی، چندین 
شاخه می شــود، همچنین جریان های خارج از 
ایران که آنها نیز زوایا و اختالفاتی با این سریال 
داشتند. بنابراین هر یک زاویه های خاص خود را 
نسبت به این سریال داشتند. به نظر من کاری که 
ساخته می شود و دست روی موضوعات امنیتی 
می گذارد، حتماً موافقان و مخالفانی خواهد داشت 
کــه این را باید در جای خود، منطقی و عقالیی 

واکاوی، نقد و بررسی کرد. 
به نظــرم وقتــی اثری 
قابل بحث باشــد، هم از نظر 
ســاخت و هــم از نظر محتوا 
شــاخصه های یک اثر هنری 
در آن وجــود دارد. در همــه 
جای دنیا بــه همین صورت 
اســت و آثار شاخص و پیروز، 
آثاری هســتند که درباره آنها 
نقــد مثبت و منفــی زیادی 
وجود داشته باشد و گاندو نیز 
از این قاعده مستثنی نیست. 
به هر حال، موضوعات امنیتی 
حساسیت برانگیز است و ممكن 
است خواب برخی ها را آشفته کرده  باشد. در داخل 
کشــورمان خیلی ها به دست قوه قضائیه سپرده 
شــدند و خیلی از مفســدان اقتصادی از کشور 
گریخته اند. به هر حال گاندو این داستان را روایت 

می کند. مابقی ماجرا هم بحث های سیاسی است 
که به من ارتباطی ندارد و باید درباره آن، آقایانی 

که اهل سیاست هستند گفت وگو کنند. 

چنین  اهمیت ســاخت  و  لــزوم   *
سریال هایی را که امنیتی و ضد جاسوسی 

هستند، چقدر می دانید؟
همیــن اآلن هــم بــرای ســاخت چنین 
سریال هایی خیلی دیر شده است و این موضوع 
باید خیلی ســال پیش اتفــاق می افتاد. در حال 
حاضــر، با ســاخت چنین ســریالی، به جامعه، 
مسئوالن و مدیران یک شوك وارد شده و همه جا 
خورده اند. جامعه نیز انتظار چنین اثری را نداشت، 
به این دلیل کــه هرگز و هیچ گاه با این کیفیت 
و تا این حد از صداقت و شــفافیت، مجموعه ای 

ساخته نشده بود.
با توجه به بازخوردهایی که از این ســریال 
در بین مردم داشــته ام، می بینم مردم از ساخت 
این سریال خوشحال هستند که برای اولین مرتبه 
یک ســریال با این حد از شــفافیت، موضوعات 
این چنینی را به تصویر کشیده است. این موضوع 
باید سال ها پیش اتفاق می افتاد. ما باید با دیدن 
همه اقشــار در صدا و سیما به عظمت کشورمان 
و تكثر و گوناگونی آن پی  ببریم و رســانه ملی، 
زمانی می تواند موفق باشــد که جذب حداکثری 

داشته باشد.
اآلن اگرچه دیرهنگام اســت، ولی ســریال 
گاندو حداقل توانســت خیلــی از افرادی را که 
سال ها تلویزیون نگاه نمی کردند، با آن آشتی دهد. 
این محصول حاصل نگاهی بوده که دغدغه آن، 
این است که بیشترین جذب را از اقشار مختلف 
داشته باشــد، بنابراین باید شفاف تر و صادق تر 
با مردم مواجه شــویم؛ چرا که مردم ما تشــنه 
صداقت هستند و ما از نظر فرهنگی، آسیب ها و 
زخم های زیادی را از دروغ شنیدن و دروغ گفتن و 
خودسانسوری های بی خودی خورده ایم. اگر رسانه 
ملی شفافیت را تقویت کند، در خیلی از معضالت 
جامعه گشایش ایجاد می شود؛ چیزی که در برخی 

موارد تجربه شده و جواب داده است.
افــزون بر ایــن، مــن آرزو دارم به قدری 
پاکدســتی و ســالمت در جامعه زیاد شود که 
ســریال هایی، همانند گاندو و امثال آن ساخته 
نشود و به ساخت آن نیازی هم نباشد؛ اما گاندو 
و امثال آن که واقعیت صحنه هستند باید زودتر 
ساخته می شدند تا در روان آنهایی که از ساخت 
این سریال و امثال آن آشفته می شوند، برود و مانع 
خیلی از اقدامات غلط و گاهی براندازانه آنها شود.

 »پیام دهکردی« بازیگر نقش »جیسون رضائیان« در سریال گاندو 
در گفت وگو با صبح صادق

 داستان گاندو
 واقعی است

 وقتی اثری قابل بحث باشــد، 
هم از نظر ساخت و هم از نظر محتوا 
آن  در  هنری  اثر  یک  شاخصه های 
وجود دارد. در همه جای دنیا نیز به 
همین صورت اســت و آثار شاخص 
و پیروز، آثاری هســتند که درباره 
آنها نقد مثبت و منفی زیادی وجود 
داشــته باشــد و گاندو نیز از این 
قاعده مستثنی نیست. به هر حال 
موضوعات امنیتی، حساسیت برانگیز 
است که ممکن است خواب برخی ها 

را آشفته کرده  باشد

 من آرزو دارم به قدری پاکدستی 
و ســالمت در جامعه زیاد شود که 
سریال هایی همانند گاندو و امثال آن 
ساخته نشود و نیازی هم به ساخت 
آن نباشد؛ اما گاندو و امثال آن که 
زودتر  باید  هستند  واقعیت صحنه 
ساخته می شدند تا در روان آنهایی 
که از ساخت این سریال و امثال آن 
آشفته می شوند، برود و مانع از خیلی 
از اقدامــات غلط و گاهی براندازانه 

آنها شود

پیوستی برای بررسی منت و حاشیه یک مجموعه تلویزیونی



فرمانده کل ســپاه با اشــاره به 
فرسوده شدن توان دشمن و ناتوانی در 
جایگزین سازی و تأکید بر ظرفیت های 
ایران اســالمی برای جایگزین کردن 
قوای جدید گفــت: »امروز بحمداهلل 
مــا قدرت جایگزینی متنوعی داریم و 

همواره تازه می شویم.«
به گزارش صبح صادق ســردار 
سرلشكر، حسین سالمی، در همایش 
فرماندهان و جشــنواره مالک اشــتر 
نیروی زمینی سپاه در مشهد مقدس، 
با اشاره به توانمندی های این نیرو در 
عرصه اقتدار بخشی و صیانت از امنیت 
و آرامش مردم اظهار داشت: »نیروی 
زمینی سپاه یک نیروی راهبردی برای 
نظام جمهوری اســالمی ایران است 
که در تمام ابعاد ارتقا یافته و رشــد و 

پیشرفت داشته است .«
وی افــزود: »طراحــی نیــروی 
زمینی سپاه تكمیل کننده نقشه قدرت 
واقعی اســت و این نیرو در همه ابعاد 

پیشرفت های خوبی داشته است.«
فرمانده کل ســپاه بــا تأکید بر 
نقش خالقیت در برتری میدانی اظهار 
کرد: »امروز نیروی زمینی ســپاه در 
اندیشه  عرصه به کارگیری خالقیت و 
از نیروهای زمینی برتر در دنیاســت، 
در همه ابعاد به سمت حرفه ای شدن 
پیش مــی رود و این نیــرو تجربیات 
فراوانــی را در دوران دفاع مقدس به 

دست آورده است.«
ســردار ســالمی با تبیین ابعاد 
قدرت در نیروی زمینی سپاه افزود: »به 
فضل الهی با حضور نیروی زمینی سپاه 
و سایر نیروهای مسلح مدافع انقالب و 
کشور، ما در هیچ جنگی در روی زمین 

شكست نخواهیم خورد.«
وی ادامه داد: جوهر اصلی نیروی 
زمینی سپاه، محبت، معنویت، ایمان، 
غیرت، پاکی، اخــالص، امید و ایمان 
اســت و این نیــرو در قلب های مردم 

جایگاه رفیعی دارد.«
سرلشكر ســالمی با قدردانی از 
همت و مجاهدت هــای فرماندهان و 
رزمندگان شجاع نیروی زمینی سپاه 
در صیانــت از امنیت ایران اســالمی 
تأکید کــرد: »نیروی زمینی ســپاه 
محكم و مطمئن است و در پیروزی ها 
و افتخارات این سرزمین نام و آوازه این 

نیروی باصالبت به چشم می خورد.«
وی با اشــاره به تحــوالت اخیر 
و آنچه در عرصــه رویارویی با جبهه 
دشــمن می گذرد، تصریــح کرد: »با 
گذشــت زمــان فضای منازعــه ما با 
دشمنان مان وسعت می یابد. در عین 
حال تهدیــدات از شــكل نظامی به 
عرصه های اقتصادی، سیاسی و نیابتی 
تغییر وضعیت داده اند. دشمنی ها ثابت 
مانده؛ اما رو به تزاید رفته و عمق و ژرف 
پیدا کرده اســت و آنچه تقلیل یافته 

است استراتژی هاست.«
فرمانده کل ســپاه با بیان اینكه 
راهبردهای دشــمن متغیــر، گاهی 
اقتصــادی، اجتماعی،  نظامی، گاهی 
سیاسی و فرهنگی و گاهی هم ترکیبی 
هستند تصریح کرد: »امروز دشمن در 
همه عرصه ها فعال و در واقع ما در یک 
جنگ تمام عیار و همه جانبه با دشمن 

به سر می بریم.«
وی با اشاره به فرسوده شدن توان 
دشمن و ناتوانی در جایگزین سازی و 
تأکید بر ظرفیت های ایران اســالمی 
برای جایگزین کردن قوای جدید گفت: 
»ما قدرت جایگزینی متنوعی داریم و 
همواره تازه می شــویم. نیروی انسانی 
مؤمن و انقالبی به عنوان عنصر اصلی 
قدرت همچون رود خروشان در سپاه 
جاری است و اجازه نمی دهد هیچ گاه 

کهنگی به سراغ ما بیاید.«

بصیرت واجب؛ 
جناح بندی سیاسی حرام 

نماینده ولی فقیه در ســپاه نیز 
در این مراســم بــا تأکید بــر اینكه 
بصیرت سیاســی برای پاسدار واجب، 
اما جناح بندی سیاســی برایش حرام 
است، گفت: »مرز این دو مسئله جبهه 
انقالب است و ما همه در جبهه انقالب 
هستیم؛ اما در جناح بندی های سیاسی 

نیستیم.«
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حاجی صادقی، با بیــان اینكه نیروی 
زمینــی ســپاه باید از نظــر قدرت و 
قوت آماده باشــد، اظهار داشت: »در 
واقع قدرت ســازی برای تأمین امنیت 
و گرفتن جســارت از دشمن، رسالت 

پاسداران انقالب است.«
وی افــزود: »ایــن موضــوع به 

صراحــت در قرآن کریم آمده اســت 
که برای تأمین امنیت اگر قوی بودید 

جسارت را از دشمن می گیرید.«
نماینــده ولی فقیــه در ســپاه 
خاطرنشــان کرد: »اولین پاسداران را 
اهل بیت)ع( می دانیم که سنگرنشین 
خط مقدم دفاع و مقابله با تهدیدها و 

دشمنی های ضد اسالم ناب بودند.«
والمســلمین  حجت االســالم 
اقدامــات  از  یكــی  حاجی صادقــی 
معصومیــن را راهبرد تبدیل تهدیدها 
بــه فرصت ها عنوان و بیان کرد: »امام 
رضــا)ع( فتنه مأمونــی را به فرصت 
تبدیل کرد و با تبیین مرز بین والیت 
و خالفت، دشمن را شكست داد و ما 
نیز باید پاســداری را از این امام عزیز 

یاد بگیریم.«

نماینــده ولی فقیه در ســپاه با 
تأکید بر اینكه ما پاســداری را شغل 
نمی دانیــم، بلكه این رســالت مهم و 
میراثی از اهل بیت)ع( اســت تصریح 
از دین بزرگ ترین  کرد: »پاســداری 
مطالبــه خدا از مؤمن اســت و قرآن 
مؤمــن ثابت قــدم را مؤمن مجاهد و 

سنگرنشین می داند.«
وی اشراف اطالعاتی بر برنامه های 
جبهه دشــمن را بسیار مهم توصیف 
کرد و گفت: »امام رضا)ع( به بشریت 
آموخت که بر فتنه، اشــراف و تسلط 
دارنــد و مقام معظــم رهبری نیز در 
مكتب رضوی نشان داده اند در زمینه 
تســلط بر فتنه شاگرد خوبی برای آن 

امام همام هستند.«
»پاســداران،  کــرد:  اظهار  وی 
سنگرنشینان انقالب در همه صحنه ها 
هســتند و صحنه اقتصادی، سیاسی، 
امنیتــی و نظامی تفاوتی نــدارد؛ اما 
چیزی که نباید به آن ورود کنیم این 
است که در جبهه خودی به یک گروه 

محدود شویم.«

والمســلمین  حجت االســالم 
حاجی صادقی تأکید کرد: »اســتكبار 
و دشــمنان ما بدانند اگر تعرضی به 
ارکان انقالب، والیت، اسالمیت و اصول 
انقالب کنند اولین گروه که جلوی آنها 

می ایستد سپاه است.«
وی در ادامه با تأکید بر اینكه در 
هدف قرار دادن جبهه استكبار مصمم 
هستیم و در برابر آن بی طرف نیستیم، 
خاطرنشــان کــرد: »در عین حال در 
جبهه انقالب نیز متعلق به یک گروه 
نبوده و قیمت ما بــه فرمان حضرت 

امام)ره( قیمت انقالب و نظام است.«
نماینده ولی فقیه در سپاه با تأکید 
بر اینكه حكومت دینی حكومت والیی 
است، گفت: »جامعه مرده و بی والیت 
برای آمریكا و استكبار خطر ندارد. 40 
سال است در سایه والیت اهلل زندگی 
می کنیم و رهبری معظم برای 40 سال 
بعد نیز بیانیه می دهند که این نشانه 

جامعه زنده و با والیت است.«
وی با بیان اینكه امروز پاسداری 
عالوه بر بصیرت و شــجاعت صراحت 
می خواهد، گفت: »سراغ داریم کسانی 
که اهل بصیرت بودند؛ ولی شــجاعت 

ابراز آن را نداشتند.«
نماینــده ولی فقیه در ســپاه در 
پایــان تأکید کرد: »برای پاســداری 
از انقالب اســالمی، از سپاه حفاظت 
کنیــد و نگذارید حقیقت آنكه روحیه 
معنوی و انقالبی است دچار خدشه و 

آسیب شود.«

به قدرت معتبر منطقه ای
 تبدیل شده ایم

پاکپور،  محمد  سردار ســرتیپ 
فرمانــده نیروی زمینی ســپاه نیز در 
این همایش با اشــاره به اقتدار ایران 
اسالمی در ابعاد مختلف اظهار داشت: 
»جمهوری اسالمی ایران امروز به یک 
قدرت معتبر منطقه ای تبدیل شــده 
اســت و این برای آمریكا قابل تحمل 

نیست.«
وی افزود: »هدف قرار دادن پهپاد 
متجاوز دشــمن که اخیراً اتفاق افتاد، 
شرایط را به نفع جمهوری اسالمی تغییر 
داد و این اقدام هیمنه آمریكا را شكست 
و پس از این رویــداد همگان بیش از 
پیش دریافتند که ما قدرتمند هستیم.«

فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان 
اینكه هوشــمندی و دشمن شناسی 
رهبر معظم انقالب در دیدار نخست وزیر 
ژاپن زبان زد همه است، یادآور شد: »با 
اتفاقات اخیر در اســتراتژی دشــمن 
ابهام ایجاد شده و البته آنها جمهوری 
اسالمی را رها نخواهند کرد؛ از این رو 
ما باید آمادگی هــای خود را در ابعاد 
مختلــف از جمله مســائل اقتصادی 
افزایش دهیم و با بی اثر کردن تحریم ها 

توطئه دشمنان را خنثی کنیم.«
سردار پاکپور با اشاره به اهمیت 
اســتفاده از توان داخلی بــرای رفع 
تحریم ها تأکید کرد: »ما اگر در مقابل 
تحریم دشــمنان ضعف نشان دهیم، 
دشــمن از این ابزار علیه ما استفاده 

خواهد کرد.«
وی ادامــه داد: »مــا در عرصه 
فناوری به یک قــدرت قابل مالحظه 
تبدیل شــده ایم و نیازهای دفاعی را 

خودمان تأمین می کنیم.«
سردار پاکپور اعمال راهبرد فشار 
به ایران از طریق ضربه زدن به اقتصاد 
را از برنامه های نظام ســلطه عنوان و 
تصریح کرد: »وظیفه ما پاســداران در 
این شــرایط حضور پررنگ در صحنه 
برای رفع مشــكالت ملت عزیز ایران 
اســت؛ همان طور که در امداد رسانی 
در حادثه سیل و زلزله این موضوع را 

نشان دادیم.«
فرمانده نیروی زمینی ســپاه در 
ادامه تصریح کــرد: »دکترین تهاجم 
به عمق دشمن که در رزمایش پیامبر 
اعظم 12 تمرین شــد، در دستور کار 
نیروی زمینی ســپاه است و متناسب 
بــا این دکترین، آمــوزش، امكانات و 
تجهیــزات و تربیت نیــروی رزمنده 
ورزیده، انقالبی و شجاع و مؤمن و بصیر 

فراتر از گذشته فراهم خواهد بود.«
وی در پایان با اشــاره به اهمیت 
به روز بودن در حوزه تجهیزات دفاعی 
و فناوری گفت: »پیشــرفت در حوزه 
فنــاوری نظامی باید در دســتور کار 
سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی 
قرار بگیرد. قدرت پهپادی و موشــكی 
نیروی زمینی سپاه نسبت به گذشته 
ارتقای چشمگیری یافته و این موضوع 
توان و قــدرت مــا را در عرصه نبرد 

افزایش می دهد.«

نیروی زمینی تراز
 علیرضا جاللیان/ همایش 
فرماندهان نیروی زمینی ســپاه در 
مشهد مقدس بهانه ای شد تا بازنگاهی 
به نیروی زمینی سپاه به منزله ستون 
فقرات این نهاد انقالبی در امور دفاعی 
داشته باشیم. نیروی زمینی در واقع 
نخســتین واحدی است که مسئول 
مواجهه با هر نوع تهدیدی از مرزها تا 
داخل کشور است و این امر، امروز در 
مرزها و در مناطق فرامرزی مأموریتی 
این نیرو به خوبی مشاهده می شود؛ 
امــا نیروی زمینی ســپاه پا را فراتر 
از یــک نیروی دفاعی صرف نهاده و 
امــروزه بعد از رزمایش پیامبر اعظم 
12، عماًل فاز تهاجم به قلب تهدید 
را هم به دکترین دفاعی خود افزوده 
است. تهاجم به عمق تهدید در واقع 
بخشی از دکترین دفاعی این نیروست 
که پس از گسترش ابعاد نفوذ انقالب 
اســالمی در منطقه و به ویژه بعد از 
تجربه جنگ با تروریسم تكفیری در 
ســوریه و عراق مبتنــی بر واقعیات 
میدانی تهدیدات علیه کشور تدوین 
شد؛ اما نیروی زمینی سپاه تنها در 
قالــب این دکتریــن جدید خالصه 
نمی شود، بلكه نیرویی خالق، به روز و 
قدرتمند محسوب می شود که همواره 
متناسب با تهدید توانسته است شكل 
تدافع و تهاجم الزم را به خود بگیرد و 
به مدد تجربه های گرا ن سنگ دوران 
دفاع  مقدس و بررســی جنگ های 
منطقه ای و جهانی، همچنین واکاوی 
توان و تجهیزات دشــمنان در این 
جنگ ، خود را متناسب با نیاز انقالب 
اســالمی به روز کند. از سوی دیگر، 
در تجهیزات و در فضای تحریم جدی 
دفاعی کشــور، تحقیقات دفاعی و 
جهاد خودکفایی این نیرو حتی فراتر 
از نیازهای دفاعی نیروی زمینی سپاه 
و در حد تأمین برخی نیازهای کشور 
تالش های وافری انجام داده اســت. 
امروز ایــن نیرو یكی از روزآمدترین 
نیروهای نظامــی منطقه و جهان با 
تجهیزات بومی و به روز و نوین است 
و هــر روز در بعد تجهیزاتی با وضع 
بهتری روبه رو می شود. از سویی در 
بعد نرم افزاری نیز به توان بومی باالیی 
در مورد طراحی عملیاتی و آموزش 
نیروی انســانی متخصص رسیده و 
تجربــه دفاع  مقــدس و جنگ های 
منطقه،  این نیرو را در حوزه نرم افزاری 
جزو اولین های دنیا قرار داده است. 
توان این نیرو مبتنی بر تهدیدات، هم 
بــرای مواجهه با قدرت  فرامنطقه ای 
و منطقــه ای و هم برای رویارویی با 
شده  تنظیم  تروریستی  جریان های 
و این نیرو هم زمان در هر دو جبهه 
تجهیــز، آموزش و به کارگیری نیرو 
را پی  گرفته اســت. از طرفی جبهه 
جدیدی در فعالیت های این نیرو در 
کشور گشوده شده که امروز الگویی 
برای ســایر نیروها و رده های سپاه 
به شــمار می آید. در واقع زمانی که 
این نیرو در مرزهای جنوب  شــرقی 
و شــمال  غربی مأموریــت برقراری 
امنیت را یافت، به ســرعت موضوع 
امنیت پایدار را در این مناطق دنبال 
کرد و برای برقراری امنیت، عالوه بر 
تجهیز مرزها و تقویت قوای نظامی 
در این مناطق و مردمی کردن امنیت، 
به جنگ با محرومیت و جهاد خدمت 
به مردم هم روی  آورد که نتیجه آن 
امنیــت واقعی و پایــدار در مناطق 
مأموریتی بود. بهداری این نیرو امروز 
نه یک واحد واکنش سریع صرف در 
بحران، بلكه واحدی خدمت گزار به 
محرومان و در واقع یكی از سریع ترین 
واحــد متحرك تاکتیكی و عملیاتی 
امداد و درمان در جهان است. امروز 
این نیرو توانســته خــود را در تراز 
برترین ها در ســطح نیروهای مسلح 
جهان قرار دهد؛ ویژگی ای که نتیجه 

عملكرد جهادی و انقالبی است.
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یكــی از معاون های ســازمان 
حفاظت اطالعات ســپاه بود. انسان 
خیلی با اخالق و مقیدی بود و خیلی 
اهل تماشای فیلم های خارجی حتی 
در صدا و ســیما هم نبود. تا اینكه 
یــه روز که داشــتیم با هم صحبت 
می کردیم، یكی از همكاران اطالعیه 
پخش فیلم اسنودن با تحلیل حسن 
عباســی رو آورد و گفــت باید این 
فیلم رو ببینید. حاجی اول مخالفت 
کرد؛ امــا با اصرار من رفتیم و فیلم 
رو دیدیم. وقتی فیلم تموم شــد از 
صحبتی که کرد تعجب کردم، گفت: 
»این فیلم به اندازه چند ســال کار 

توجیه حفاظتی را جلو برد.«

 توجیه حفاظتی

ســردار »غالمرضا جاللی« رئیس ســازمان پدافند غیرعامل با بیان اینكه در سال 13۹7 توانستیم هر چهار مرحله عملیات دشمن را خنثی کنیم، گفت: »راهبرد 
آمریكایی ها در سال 13۹7 استفاده از فضای مجازی بود که متأسفانه در کشور ما با غفلت مسئوالن رشد پیدا کرده است. این فضا امتیازاتی را به دشمن داده که از جمله 

آن عملیات شناختی است. تمام تالش دشمن در سال 13۹7 استفاده از فضای مجازی و فشار اقتصادی و در نهایت هدایت مردم برای درگیری با دولت و نظام بود.«

 خنثی کردن
 عملیات دشمن

نقطه سرخط

 
گپ وگفتی با رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور

مهدهای قرآنی مسجدمحور
 فصل تابســتان آغاز تعطیالت مدارس و فرصت 
فراغــت از تحصیــل دانش آموزان اســت؛ اما در این 
میان دغدغه جدیدی میان والدین برای ثبت نام سال 
تحصیلــی جدید برای دانش آمــوزان و دغدغه یافتن 
مهدکودکی خــوب برای کودکان و نونهاالن به وجود 
می آید. سازمان بسیج جامعه زنان از جمله مجموعه های 
اجتماعی بســیج است که در سطح مساجد کشور به 

ســاماندهی تشكیالت مهدهای قرآنی اقدام کرده است. در ادامه توضیحات مینو 
اصالنی، رئیس این سازمان را در این باره می خوانید.

به دلیل اینكه مهدهای ما در مساجد برگزار می شوند، عمدتاً فعال هستند و 
در واقع اگر خانواده ها مایل باشند، می توانند فرزندان خود را به این مهدها بیاورند؛ 
اما عمدتاً به دلیل مسافرت و فعالیت های دیگر خانواده در ایام تابستان، فرزندان 
خود را خیلی به مهد نمی آورند و مهدهای ما در ایام تابســتان تقریباً نیمه فعال 
هستند. فعالیت های ما مسجدمحور بوده و تعلیم و تربیت و همه موضوعات مهم 
در اسالم، در مساجد در این مهدها مورد توجه است. مسجد پایگاه عمیق فكری، 
اندیشه ای و تربیتی است؛ بنابراین ما برای اینكه این کارکرد مسجد و جایگاه تعلیم 
و تربیت حفظ شــود، مهدهای مان را در مساجد تشكیل داده ایم که این برای ما 
بسیار ارزشمند است و موضوعیت دارد که بتوانیم در مساجد این کار را انجام دهیم 
و بتوانیم تعلیم و تربیت را از دامن مســجد شــروع کنیم؛ به ویژه برای نونهاالنی 
که نقش اول تربیتی زندگی شان در همان هفت سال اول زندگی رقم می خورد.

مهدهای ما از 4 سالگی تمام، نونهاالن را ثبت نام می کنند و وقتی بچه ها از 
این ســن در مسجد حضور پیدا کنند، قطعاً تأثیرات شگرفی در آینده آنها دارد. 
مبنای فعالیت های مهدهای ما، قرآنی است؛ یعنی داستان ها، قصه ها و نمادهای 
قرآنی نه به صورت آموزش رسمی، بلكه در قالب تربیت، رفتار و بازی به نونهاالن 
منتقل می شود و با بهره گیری از بهترین استادان و مربیان این امر صورت می گیرد. 
دوره های تربیت مربی که برای مربیان مهدهای خود داریم، بسیار قوی و غنی است 
و مربیان هر سال هم به صورت حضوری و هم به صورت غیرحضوری، به صورت 
مداوم تحت تعلیم قرار می گیرند و با استفاده از علمای تربیت در سطح کشور، با 
آخرین روش های تربیت دینی آشنا می شوند. همچنین بازآموزی هایی به صورت 

غیرحضوری در سطح استان ها برای مربیان مهدهای قرآنی داریم.
ثبت نام سال جدید برای نونهاالن تقریباً آغاز شده است و چون استان ها از 
نظر شــرایط آب و هوایی متغیر هستند، این زمان متفاوت است. ما مراکز پیش 
دبســتانی هم داریم که ثبت نام در این مقطع نیز آغاز شــده تا تكلیف بچه ها از 

همین حاال مشخص شده باشد.

گپ وگفت

     
هزینه مدارس سپاه متناسب با درآمد کارکنان 

نیست
0۹140001۹20/ چرا شفاف و آشكار نمی نویسید که گاندو گوشه ای از 
حماسه فداییان والیت و امت در سازمان اطالعات نهاد مقدس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی اســت، بســیاری آن را به وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 

منتسب می کنند.
صبح صادق: به نظر می رسد چند نوبت در خود سریال به این امر 
تأکید شــد که اینها مأموران اطالعات سپاه هستند و نکته اساسی تر 
اینکه هم مجموعه وزارت اطالعات و هم مجموعه سازمان اطالعات سپاه 
متعلق به جامعه اطالعاتی کشور هستند و همه دستاوردهای امنیتی و 

اطالعاتی کشور محصول تمام این جامعه اطالعاتی است.
0۹110004۹44/ شماره حسابی برای کمک به شیعیان یمن اعالم کنید 
تا ما پاسداران ســهم ناچیزی داشته باشیم در حمایت از عزیزان  ستمدیده./ 

»یزدانی« از میاندورود 
0۹13000764۹/ چرا سهمیه جدید لباس کارمندان داده نمی شود.

0۹140004323/ چرا هنوز مشــكل مسكونی کارکنان بیش از ده سال 
سابقه خدمت حل نشده است؟/ »حسن نژاد«

0۹140008۹61/ علی رغم تأکید رهبر معظم انقالب بر استفاده از عنوان 
»غرب آسیا« به جای »خاورمیانه«، متأسفانه در رسانه ملی گاهی رعایت نمی شود 

و نیز در هفته نامه شماره 8۹۹ »رضا جهانگیری«.
صبح صادق: ضمن تشــکر از تذکر به جای حضرت عالی، در این 
باره سعی شده در بیشتر موارد از واژه غرب آسیا استفاده شود و تنها 
زمانی از عنوان خاورمیانه اســتفاده شده است که نقل قول مستقیم 
باشــد؛ در چنین موارد رعایت امانت ایجاب می کند اصل عبارات و 

جمالت منتقل شود.
0۹180007075/ یه تشــكر ویژه از نیروی زمینی ســپاه بابت کیفیت 
لباس های نظامی و ورزشــی که امســال دادن. واقعیتش ســال های گذشته 

کیفیت ها خیلی پایین بود. 
0۹1۹0003221/ هزینه های ثبت نام و شــهریه مدارس شهرك کوثر و 

آفتاب هشتم خیلی باالست و متناسب با درآمد کارکنان نیست!
0۹380001228/ چــرا خدمت در ســال های 1367ـ 136۹ در منطقه 
جنوب جزء ســابقه جبهه حســاب نمی شــود؛ اما غرب و شرق کشور قبول و 

حساب می شود. اگر همه غرب بودن جنوب چه می شد؟ لطفاً پیگیری کنید.
0۹140004723/ رزمندگانی که پنج ماه در زمان دفاع مقدس به جبهه 
اعزام شدند، هیچ گونه خدماتی به عنوان سهمیه در کنكور سراسری ندارند. آیا 

فقط رزمنده کسی است که شش ماه به جبهه رفته است؟
0۹1۹0008623/ درمانگاه شبانه روزی شهرك دانشگاه امام حسین)ع( 
)شــهرك والیت( پزشكان و متخصصان خوبی دارد اما متأسفانه برنامه ریزی و 
نظم در حضور پزشكان بسیار ضعیف است و در برخی موارد باعث معطلی زیاد 

بیماران شده است.
0۹140001120/ ستاد کل نیروهای مسلح ابالغی همانند نیروی انتظامی 

و ارتش برای انتقالی خارج از استان برای سپاه صادر بفرمایند.
0۹17000۹527/ چرا دولت مطالبات بازنشســتگان نظامی را که اکثراً 
بدون درآمد از مشــاغل صنفی، بدون مسكن و خودروی مناسب و بدهكار وام 
به بانک ها و با جوانان بیكار و مجرد هستند، یک سال بعد از بازنشستگی شان 

پرداخت می کند؟  
0۹180001775/ لطفاً درباره وام مســكن بسیجیان کد 8۹ از معاونت 

نیروی انسانی سپاه سؤال بفرمایید.
0۹130001436/ بهتر است در ستون »قبیله عشق« نامی از شهدای حادثه 

تروریستی اتوبوس جاده خاش ـ زاهدان و شهدای مرزبانی سپاه هم بیاورید.
0۹16000۹836/ سازمان باید به کسانی که فرزند بیشتر دارند، شرعاً و 

قانوناً حقوق و خدمات بیشتر بدهد.
0۹16000747۹/ پشت دفترچه بیمه نیروهای مسلح سخنی از حضرت 
آقا نوشــته که »ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد، آن خانواده 
بیش از رنج مریض داری رنج دیگری نداشــته باشند« مسئوالن به این فرموده 

رهبری بیشتر توجه کنند.
0۹140008۹61/ در صورت امكان برای فرهنگ سازی به هر دانش آموز 
ممتاز، دفتر منقش به تصاویری از شهدای انقالب اسالمی، شهدای دفاع مقدس 
و شهدای مدافع حرم اهدا شود. بنده حقیر هم می توانم در بخشی از هزینه ها 

مشارکت کنم./ »جهانگیری« از تبریز

روی خط

فناوری  حوزه  در  پیشرفت 
نظامی باید در دستور کار سازمان 
تحقیقات و جهاد خودکفایی قرار 
بگیرد. قدرت پهپادی و موشکی 
نیروی زمینی ســپاه نسبت به 
گذشته ارتقای چشمگیری یافته 
و این موضوع توان و قدرت ما را 

در عرصه نبرد افزایش می دهد

ســردار معروفی گفت: »طرح جهاد 
همبستگی ملی« توسط سپاه و سازمان 
بسیج به عنوان یک طرح ملی در کشور 
اجرا می شود و مساجد، صاحبان اصناف و 

کسبه در این طرح مشارکت دارند.«
به گــزارش صبح صادق، فرمانده ســپاه 
نینوای اســتان گلســتان در نشست خبری با 
اشــاره به این طرح اظهار داشت: »از میان 24 
اســتانی که امســال درگیر خسارت های سیل 
بودند، استان های گلستان، لرستان، خوزستان 
و مازندران بیشــترین هزینه ها را بر اثر ســیل 
متحمل شــدند که ســپاه و بسیج با مشارکت 
مساجد، اصناف و شــعب بانک ها به بازسازی 
مناطق سیل زده در این استان ها اقدام می کنند.«
وی تصریح کرد: »رویكرد این طرح رویكرد 
انقالبی و ملی است و به این معناست که نگاه 
ما به جامعه اسالمی و مردم نگاه انقالبی و ملی 
است و نگاه سیاسی، قومیت، مذهب و... مطرح 
نیســت و در خدمت به مردم خط کش گذاری 

سیاسی نداریم.«
ســردار معروفی ادامه داد: »به طور قطع، 
دولت این سطح از خسارت های ناشی از سیل 
را بــه تنهایی نمی تواند جبــران کند؛ لذا ما با 
»طرح جهاد همبستگی ملی« با انسجام مردم 
و حرکت های جهادی و مردمی همانند ابتدای 
وقوع سیل برای کمک به دولت و سیل زدگان 

گام برمی داریم.«
وی با اشاره به اینكه در قالب »طرح جهاد 
همبستگی ملی« هر کسبه یک کاال، هر مسجد 
ساخت یک منزل مسكونی و هر بانک ساخت 

یک مدرسه را عهده دار می شود، گفت: »ما برای 
اهدای کاال به ســیل زدگان در استان گلستان 
مشــكلی نداریم؛ از این رو از کسبه درخواست 
می کنیــم به  جای اهــدای کاال، کمک نقدی 
داشته باشــند تا بتوانیم مشكالت سیل زدگان 

را رفع کنیم.«
فرمانده سپاه نینوای استان گلستان با بیان 
اینكه در این طرح اولویت با سیل زدگانی است 
که بیشــترین مشكل و نیاز را دارند بیان کرد: 
»همكاری مساجد به این معنا نیست که الزاماً 
همه مساجد ساخت یک منزل مسكونی را تقبل 
کنند، بلكه هر مسجد بنا به توان خود می تواند 
هزینه ساخت بخشی از منزل مسكونی و یا حتی 
بیش از یک منزل مسكونی را عهده دار شود.«

ســردار معروفی بــا بیان اینكه ســامانه 
جدیدی برای »طرح جهاد همبســتگی ملی« 
تعریف شده اســت بیان کرد: »ما بعد از سیل 

تمام تالش ها را انجام دادیم و نشســت هایی با 
بنیاد مسكن، کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
داشــتیم تا بتوانیم مشكالت ســیل زدگان را 

برطرف کنیم.«
وی ادامــه داد: »در راســتای کمــک به 
سیل زدگان، قرارگاهی را تشكیل دادیم و این 
قرارگاه عالوه  بر خدمات رسانی برای تعمیرات 
جزئی و بازسازی منازل مسكونی سیل زده وارد 
عمل شد که محور آن »طرح جهاد همبستگی 

ملی« است.«
فرمانده ســپاه نینوای اســتان گلستان 
خاطرنشــان کــرد: »ســپاه امــام رضــا)ع( 
خراسان رضوی در گنبدکاووس یک هزار واحد 
مسكونی، سپاه استان گیالن در گمیشان 460 
واحد مسكونی و سپاه استان گلستان در آق قال 
400 منزل مسكونی ســیل زده را بازسازی و 

تعمیر می کنند.«

ســردار معروفی افــزود: »تاکنون 126 
منزل مسكونی ســیل زده در آق قال، مراوه تپه، 
گنبدکاووس، گمیشــان و مینودشــت توسط 
سپاه گلستان، خراسان  رضوی و گیالن تعمیر 
و بازسازی شد و دو منزل مسكونی نیز ساخته 

و واگذار شده است.«
وی یادآور شــد: »در حال حاضر در گام 
نخســت 2۹ منزل مسكونی در حال ساخت و 
137 واحد در حال تعمیر اســت. همچنین با 
پیگیری های انجام شــده، سپاه بهسازی 500 
واحد را عهده دار شــد که با تخصیص اعتبار به 
همت گروه های جهادی بهسازی و تعمیر آنها 

آغاز می شود.«
فرمانده سپاه نینوای استان گلستان افزود: 
»35 باب مدرسه در آق قال و گنبدکاووس نیاز 
بــه تعمیر دارند که مدیرعامــل بانک انصار با 
کمک بسیج سازندگی پذیرفتند هزینه کامل 

35 مدرسه را عهده دار شوند.«
ســردار معروفی تأکید کرد: »در اســتان 
گلســتان خانه اصناف و بازاریان 350 میلیون 
تومان در گام نخست به سیل زدگان اهدا کردند 
که با استفاده از آن 250 اجاق گاز، 250 پنكه 
رومیزی و 500 سری ظروف آشپزخانه ای آماده 
شــد و بخشی از آن توزیع شده و مابقی توزیع 

خواهد شد.«
وی گفــت: »300 میلیــون تومان برای 
فرهنگیان سیل زده کمک جمع آوری شده که 
با اســتفاده از آن یخچال فریزر، پنكه، فرش، 
بسته مواد غذایی و... تهیه و تحویل خانواده های 

فرهنگی سیل زده شد.«

 فرمانده »سپاه نینوا«ی استان گلستان مطرح کرد

سپاه پاسداران همچنان کنار سیل زدگان است

دیده بان

 سردار سالمی در جمع فرماندهان
 در نهمین جشنواره »مالک اشتر« نیروی زمینی سپاه

در هیچ جنگی
 شکست نخواهیم خورد



 BBC عطاءاهلل مهاجرانی: برخی دوســتان و نیز کامنت گزاران پرســیده اند، وقتی
فارسی درباره تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی ایران، از واژگان و ادبیات تجزیه طلبان 
تروریست استفاده می کند، آیا موجه است که من در برنامه های BBC به عنوان مهمان 
شرکت کنم! نقد و اشكال وارد است، دیگر در هیچ برنامه BBC شرکت نخواهم کرد.

 ســعید صراف: تقلیل مسئله اســرائیل)رژیم صهیونیستی( به مسئله فلسطین 
بزرگ ترین خطای راهبردی اســت. اسرائیل زائده استعمار در منطقه، دولتی بدون 
پیوستار در بافت اجتماعی منطقه، ما ترك جنبش های افراطی ناسیونالیستی قرن 1۹ 
میالدی و تهدید وجودی برای ایران است؛ اسب تروای استعمار در دل بالد اسالمی.

 مهدی محمدی: وجود ترامپ بهترین دلیل ایران برای توسعه برنامه هسته ای 
است. آغاز برنامه غنی ســازی بخشی از تالشی بسیار گسترده برای ادب کردن 

آمریكاست.
 عزت اهلل ضرغامی: معتقدم برای تقویت روحیه نیروها و کادرهای جوان برای 
اداره کشــور، باید توانمندی های آنان و نقاط برجسته کارنامه شان در کنار تذکر 
نقاط ضعف مدیریتی آنها یادآوری شــود. رویش های جامعه نیاز به پشــتیبانی، 
هدایــت و فرصت کافی برای تجربه دارند. نباید با کوچک ترین خطا عرصه را به 

آنان تنگ کنیم.
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پژواک

از همان زمانی که بشــر ماشــین ها را ســاخت و رایانه ها را برای راحت تر 
کردن زندگی خود به وجود آورد، مشكل بزرگی وجود داشت و آن نبود دانایی و 
هوشمندی در تجهیزات رایانه ای و منطق صفر و یک. دانشمندان رایانه هایی را 
می ساختند که بر اساس الگوریتمی نوشته شده، پاسخ ها و انتخاب هایی از پیش 
تعیین شده را ارائه می دادند. چنین سیستم هایی اگر هزاران سال هم کار کنند، 
تنها در چارچوب تعیین شــده رفتار می کنند؛ مانند دستگاه عابر بانک که چند 
عملیات گوناگون برای آن در نظر گرفته شده است و این دستگاه در جواب هر 
کلیدی که عابر فشار می دهد یک پاسخ از قبل نوشته شده دارد. نه تنها دستگاه 
ســاده ای مانند عابر بانک، حتی بسیاری از رایانه ها و سامانه های امروزی که در 

اطراف خود مشاهده می کنیم از هوش مصنوعی بی بهره اند. 
در بعضی زمان ها نیازمندیم که رایانه، سامانه یا کنش گری داشته  باشیم که 
بتواند از خودش استدالل کند و رفتاری خارج از چارچوب داشته باشد. این همان 
هوش مصنوعی است که به دنبال آن هستیم. ما سامانه ای را می خواهیم که نیاز 
نباشد تمام اتفاقات ممكن را برای آن تصویب کنیم، بلكه می خواهیم شرایط کار 
را توصیف کنیم و استدالل را بر عهده رایانه قرار دهیم و به قول معروف به جای 

ماهی دادن، ماهی گیری را یاد  دهیم!
یكی از کاربردهای هوش مصنوعی که در آینده بسیار فراگیرتر خواهد شد، 
خودروهای خودران اســت که راننده ندارند و مسافران با رایانه ای دارای هوش  
مصنوعی مواجه هســتند. برای درك مزیت هوش مصنوعی، خودروهای بدون  
راننــده را بدون هوش مصنوعی فرض کنید. در ایــن صورت چنین خودرویی 
اســتدالل ندارد. برای مواقعی که شیئی مقابل خودرو ظاهر می شود، باید تمام 
شــرایط مختلف را در نظر گرفت و برای آن تعیین کرد؛ برای نمونه باید تمام 
فاصله های ممكن جسم با خودرو را در نظر گرفت، به میزان سرعت در هر فاصله 

توجه کرده، در هر یک از این شرایط میزان فشار بر روی ترمز را تعیین کرد و در 
صورتی که با ترمز هنوز برخورد انجام می شود باید تعیین کرد که فرمان به چپ 
یا راســت بچرخد و باز در هر کدام از چرخش به راست یا چپ باید تعیین کرد 
که چه میزان فرمان بچرخد و گاز چه مقدار باشــد و... همه اینها تنها برای یک 
سناریو ممكن است، اما در یک صحنه ترمز گرفتن ممكن است حدود میلیون ها 
سناریو وجود داشته باشد. همین خودرو را با هوش مصنوعی در نظر می گیریم. این 
خودرو سنسورهایی دارد که فاصله ها تا اجسام اطراف را به طور دقیق مشخص 
می کند. موقعیت مكانی خودرو با استفاده از جی پی اس کاماًل معلوم است. تقریباً 
در همه  جای این خودرو سنسوری وجود دارد که اطالعات مهم را به پردازشگر 
اصلی می فرســتد. صحنه ظاهر شدن شیئی در مقابل خودرو را در حالت هوش 
مصنوعی تجســم کنید. در اینجا دیگر الزم نیست تمام شرایط را توصیف کرد، 
تنهــا کلیات را می گوییم و باقی بر عهده سنســورها و توابع ریاضی و داده های 

دریافتی است که استدالل را به این سامانه اضافه  کنند.
هوش مصنوعی این گونه بیان می شــود: »سیســتم هایی کــه می توانند 
واکنش هایی مشــابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درك شرایط پیچیده، 
شبیه سازی فرایندهای تفكری و شیوه های استداللی انسانی و پاسخ موفق به آنها، 

یادگیری و توانایی کسب دانش و استدالل برای حل مسائل را داشته باشند.«
در ســال 1۹50 آلن تورینگ، دانشمند بزرگ علوم رایانه و ریاضی نظری 
ارائه داد که بعدها به تســت تورینگ معروف شــد. او گفت زمانی می توان یک 
رایانه را هوشمند نامید که انسانی را در پشت یک دیوار گذاشت و در سوی دیگر 
آن رایانه قرار داد. انســان از اینكه با یک رایانه هم کالم خواهد شد خبر ندارد و 
شروع می کند به پرسش از آن رایانه. اگر رایانه بتواند مانند یک انسان هوشمند 
پاسخ های درست و قانع کننده ای بدهد که انسان آن سوی دیوار متوجه ماشین 
بودن آن نشود، چنین رایانه ای تست تورینگ را رد کرده و هوشمند است؛ البته 

هنوز رایانه ای نتوانسته است این تست را رد کند.
خوانندگان گرامی برای بیــان نظرات خود درباره این مطلب می توانید به 
صورت مستقیم با نویسنده به شناسه msalehnaderi @ در پیام رسان سروش 

و ایتا در ارتباط باشید.
تقویم انقالب

 تمیزی خانه دل
»توابین« کسانی هستند که آنقدر خانه دل را تمیز کرده اند که اگر 
یک آشغال ریز هم در آن باشد، پیداست و نمود می کند و از همان هم 
توبه می کنند، وااّل اگر خانه دل کثیف باشد، چیزهای بد هم نمودی ندارد؛ 
لذا اگر بعضی رفقا خیلی حساسند و زود از چیزی محزون می شوند، به 

جهت تمیزی و پاکی روح آنهاست.
)ریشه های طوبی، حاج محمداسماعیل دوالبی(

در روند تحوالت سال 1367 در تقویم انقالب اسالمی و دفاع مقدس، اتفاق 
عجیبی رخ داد که به دوست و دشمن شوك وارد کرد و آن اعالم ناگهانی قبول 
قطعنامه 5۹8 از سوی امام خمینی)ره( بود. این تصمیم راهبردی دشمن را در 
بن بســت و دوستان انقالب را زیر سایه غم و اندوه پایان فرصت جهاد قرار داد. 
تصمیم قاطع به هنگام و انقالبی ایشــان را باید شمشیر برنده دو لبه ای دانست 
که از یک ســو موجب رهایی از بحران داخلی شــد و از سوی دیگر دستگاه های 
نظامی امنیتی و اطالعاتی اســتكبار جهانی را در مخمصه قرار داد؛ چنان که تا 
مدت هــا در حیرت بودند. امام خمینی)ره( که تا چند روز پیش از این، متعهد 
به همان شیوه دفاع و مواضع اعالم شده یعنی »جنگ،  جنگ تا پیروزی« بودند 
و »مصلحت نظام و کشــور و انقالب را در اجرای آن« می دیدند، با پایان جنگ 
موافقت کرده و در پیامی با صراحت اعالم کردند که »اگر نبود انگیزه ای که همه 
ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسالم و مسلمین قربانی شود،. هرگز 

راضی به این عمل نمی بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود.«
قطعنامه 5۹8 هشــتمین قطعنامه ای بود که شورای امنیت سازمان ملل 
از ابتــدای تجاوز رژیم بعث عراق صادر کرده بود. در هر هفت قطعنامه تنها به 
ضرورت ذکر آتش بس اکتفا شده بود؛ اما خواسته اصلی ایران بازگشت به مرزهای 
بین المللی بر مبنــای معاهده 1۹75 بود که رژیم متجاوز بعث عراق به آن تن 
نمی داد. به واسطه عملیات حماسی »کربالی 5« که در آن رزمندگان اسالم به 
پشت دیوارهای بصره رسیده و موازنه شرایط جنگ را به نفع ایران تغییر دادند، 
شورای امنیت به ناچار در قطعنامه هشتم خود مطالبات ایران را هم در نظر گرفت. 
در حالی که دستگاه دیپلماسی ایران مشغول چانه زنی و مذاکره در این باره با 
شورای امنیت سازمان ملل برای رفع ابهامات بود، آمریكایی ها همراه با کشورهای 
عربی مرتجع منطقه، صدام متجاوز و کشورهای اروپایی اقداماتی را برای افزایش 
فشار بر ایران در دستور کار قرار دادند؛ مانند هدف قرار دادن هواپیمای ایرباس 
در 12 تیرماه 1367 زدن ســكوی سلمان و... در چنین وضعیتی، حضرت امام 
هنرمندانه، مدبرانه،  آگاهانه و هوشیارانه با دیدی واال و شمی سیاسی تهدید را به 
فرصت تبدیل کردند و قطعنامه 5۹8 را پذیرفتند. یک سال بعد از رحلت ایشان 
آثار و برکات این تعمیم هویدا شد؛ چنانكه در اواخر مرداد ماه سال 136۹ اسرا 
آزاد شدند و در 18 آذرماه 1370 سازمان ملل متحد، رژیم بعث عراق را متجاوز 
معرفی کرد و جهانیان به تجاوزگری صدام اعتراف کردند؛ این سندی است که 

حكایت از حقانیت نظام جمهوری اسالمی دارد.

     
حسن ختام

ای آرامش دل های مضطرب
دست های کشیده به آسمان با نگاه های گره خورده با بغض و زبان هایی که 
تاب و توان گفتن ندارد؛ با دلی که درد دوری سالیان دراز را به آغوش کشیده، همه 
و همه برای آمدن شــما چنین سخت و غمگین و درهم فشرده است؛ این درد 
پنهانی ما از زبان جاری نمی شود؛ بلكه از نگاه های ما سرازیر می شود و این انتظار 

ما اسیر بستر و انزوا نمی شود؛ بلكه در دویدن ها و رسیدن ها اظهار می شود.
آقا جان! سال هاســت می گویند خواهی آمد، آمدن برای کسی است که 
رفته باشد. مگر می شود رفته باشی و زمین از حجتش خالی باشد؟ مگر می شود 
نباشی و ما لحظه ای آرام و قرار بگیریم؟! چرا که خود فرموده ای: »اِنّا َغیُر ُمهِملیَن 
لُِمراعاتُِكم َواَل ناِســیَن لِِذکِرُکم و لَوال َذلَِک لَنَزل بُِكُم الالواًء و اصطلمُكُم االعداًء 
فاتقوا اهلل جل جالله«؛ جداً که ما در مراقبت و مواظبت از شما کوتاهی نمی کنیم 
و شــما را از یاد نمی بریم و اگر جز این بود هر آینه بر شــما بال نازل می گردید 
و شما را دشمنان در کام خود فرو می بردند. پس تقوای الهی را مراعات کنید.

موالی من!  ای یوســف زهرا)س( چه غریبانه در بین مردم و در بازارها 
قدم بر می داری، ولی چشــمی شما را نمی شناسد، دلی حضورتان را نمی فهمد 
و گوشــی صدای تسبیح تان را نمی شــنود؛ موالی من نمی دانم چرا این چنین 
 زمخت شــده ام و چرا به این ارزانی چشــمانم را از دیدن روی شــما محروم 

ساخته ام.
ای تمام دارایی ام! می دانم دل و دینم به وسعت تمام روزهای محرومیتم 
از دیدن شما به تاراج رفته است؛ ولی دلم خوش است که موالیم شمایید و با این 
دل خوشی می خواهم از نو آغاز کنم و بایستم و دست بر سینه بگذارم و سالمی از 
عمق جان بدهم و توبه ای به پشیمانی روزهای از دست رفته در زبان جاری کنم 
و قدم در جای پای شما بگذارم؛ چرا که به بیراه رفتن ظلمات است و سیاهی.

نکته و نظر

 ایلچی های انگلیسی
نکته: بریتانیا 35 سال به میرزا ابوالحسن خان ایلچی، که در دوره ای سفیر و 
بعدها وزیر خارجه بود و در مناصب دیگر فعالیت داشت، ماهیانه یک  هزار روپیه 
حقوق پرداخت می کرد   . او را رسواترین وزیر قاجار می نامند که د   ر گرفتن رشوه 
و حقوق و مســتمری از خارجی ها پیش قد   م د   یگران بود.    عالوه بر این مقرری، 
هرگاه وی خبر مهمی کســب می کرد    و آن را به وزیر مختار انگلستان می د   اد،    
مبلغی از بود   جه محرمانه سفارت به او تعلق می گرفت. سرسپردگی وی به دربار 
انگلیس تا حدی بود که علیه حجاب اقدام کرده و زنان انگلیسی را می ستود و 
آرزو می کرد کاش زنان ایرانی همچون آنان رفتار می کردند، او می نویسد: »من 
آرزو از خدا کرده ام که کاش نســوان ایران را به عفت و عصمت زنان انگلیس 
بهــره ور گرداند«؛ البته فراموش نكنیم عهدنامه ترکمان چای با روس ها را نیز 
وی منعقد کرد! از روس ها پول هم می گرفت. وقتی ابوالحســن خان ایلچی از 
د   نیا رفت، مقامات خارجی د   رصد   د    تعیین جانشین برای وی برآمدند    و از اینكه 
شخصی به جای وی انتخاب شود    که حقوق بگیر آنها نباشد    به وحشت افتاد   ند   .
نظر: در روزهای گذشته مشاهده شد سفارت انگلیس در تهران برخی 
از چهره های هنرمند، ورزشکار، نماینده مجلس، معاونان وزیر، سلبریتی ها 
و بازرگانان را به بهانه های گوناگون مانند صرف افطاری، جشن تولد ملکه 
و... به میدان فردوسی و سفارت انگلیس کشانده تا دوره قاجار و پهلوی 
را با چنین شــخصیت های ضعیف و نفوذپذیری تکرار کرده و استقالل 
سیاســی انقالب و اعتقادات مذهبی مردم را تحقیر کند. اگر امروز هم از 
معامله استقالل با مذاکره سخن به میان آورده می شود یا نماینده مجلس 
از برداشتن حجاب در آینده و اینکه اختیاری شدن حجاب بخشی از روند 
پیشرفت و توسعه است، سخن می گوید شک نکنید امثال ایلچی زنده و 

هر روز در حال تهاجم فرهنگی و سیاسی هستند.
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 هنر امام)ره( در پذیرش قطعنامه

بهترین شغل
امام رضا)علیه السالم( می فرماید: 

 بهترین کارها کشاورزی است؛ از آنچه می کاری نیكوکار و بدکار می خورد، 
نیكــوکار می خورد و از خدا برایت آمرزش می طلبد و آنچه بدکار خورده، 
 او را لعن و نفرین می کند. چرندگان و پرندگان نیز از دسترنجت بهره مند

 می شوند.

     
قبیله عشق

علی ارتباط نزدیكی با خداوند ســبحان داشت و حتی قبل از شهادت، 
ســاعت های زیادی مشغول تالوت قرآن مجید بود. وقتی به او گفتم »علی 
آقا چقدر قرآن تالوت می کنی، بیا کمی هم بخواب و اســتراحت کن.« در 
جواب گفت: »فردا شــب مهمان خدا هســتم، پس بگذار این شب آخر را با 
تالوت قرآن مجید به صبح برســانم« و به  حق این  چنین شــد. فردایش در 
میانه درگیری در هنگام اذان ظهر مورد اصابت تیر قرار گرفت؛ در حالی که 
در حالت احتضار بود به دوستانش تأکید کرد که به پدرم بگویید نماز ظهر 

امروزم را برایم به جا بیاورد. 
به نقل از همکاران شهید علي صیادرودکار 
علی صیادرودکار سال 1335 در غازیان بندر انزلي به دنیا آمد. از همان 
کودکي شروع به تعلیم دیدن قرآن و سایر دستورات اسالم کرد. در جلسات 
خصوصي تعلیم قرآن شرکت داشت و خواندن قرآن را با صوتي زیبا آموخت؛ 
به طوري که هر زمان صحبت از او مي شــود، به یاد صوت دل نشین قرآنش 
مي افتند. پس از پایان دوران تحصیل مشــغول به کار شد. پیش از پیروزی 
انقالب به نداي امام خمینی)ره( لبیک گفت و مبارزه خود را با رژیم ســابق 
شروع کرد با شروع انقالب از نخستین کساني بود که وارد صحنه درگیری های 
انقالب شد و نقش مؤثری در بیداري افكار مردم شهر داشت. اخالقش بسیار 
پسندیده و مطابق با موازین شرع اسالمي بود. پس  از آنكه انقالب پیروز شد، 
با عده اي از دوســتان خود اقدام به تأســیس کانون ارشاد اسالمي کرد و به 

 فردا شب 
مهمان خدا 
هستم

 »کاالسکه« زمان در »اوسنه گوهرشاد«
هشتادوچهار سال پس از واقعه 
مســجد گوهرشاد ســعید تشكری 
نمایشــنامه نویس و اهــل ادبیــات 
داستانی رمان »اوسنه گوهرشاد« را با 
همكاری »به نشر« منتشر کرده است؛ 
کتابی که می توان آن را مهم ترین اثر 
هنر و ادبیات داستانی ایران درباره این 
واقعه تاریخی در نظر گرفت. »اوسنه« 
در گویش خراسانی همان »افسانه« 
اســت. »گوهرشاد بیگم« هم همان 
زنی اســت که در سال 821 هجری 
قمری، مسجد گوهرشاد را در ضلع 
جنوبی حرم امام رضا)ع( بنا می کند. 

مسجد گوهرشاد تنها سازه ای نیست که او اطراف حرم بنا کرده است بلكه ساخت 
دو رواق »دارالحفاظ« و »دارالسیاده« نیز کار اوست. وی همسر شاهرخ تیموری و 
زنی مؤثر در دربار تیموریان بود که طی رنسانسی فرهنگی، زبان فارسی و فرهنگ 
ایرانی را در دربار غالب کرد. حامی هنرمندان، فیلســوفان و شاعران بود و تصور 
دربار را در مورد هنر و ادبیات تغییر داد. نویسنده رمان »اوسنه گوهرشاد« راوی 
رمانش را سوار کالسكه می کند و به هرات پنج قرن پیش  می برد تا با گوهرشاد 
بیگم به مشــهد بیایند. آنها قرار است طول پنج قرن را طی کنند تا از قرن نهم 
قمری به سال 1314 شمسی بیایند؛ یعنی مستقیم برسند سروقت تحصن مردم 

مشهد در مسجدی که حاال به نام گوهرشاد مزین شده است و بقیه ماجرا...

یار مهربان

محمدصالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات
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جوانان آموزش های اســالمي مي داد. او در این کانون براي جوانان رده های 
گوناگون جلســات قرآن و ســرود برگزار می کرد و شب و روز براي رسیدن 
انقالب به اهدافش به فعالیت مشــغول بود. با تشكیل سپاه انقالب اسالمی 
وارد سپاه بندر انزلي و در سمت مسئول آموزش در سپاه به خدمت مشغول 
شد. همچنین به مبارزه با ضد انقالب پرداخت. روح بزرگش گنجایش همه 
مسائل و مشكالت را داشت و با بردباري آنها را برطرف مي کرد. در نهایت 24 
مهرماه 1358 در درگیری ضد انقالب که به مقر ســپاه در بندر انزلی حمله 
کرده بودند، به شهادت رسید.          منبع: نوید شاهد

کشکیات

گنبد آهنین بی مصرف!
بر سر شهرهای اسرائیل

خارج از غزه گنبدی بستند
زیر گنبد به جز یهودی ها

عده ای اهل اتیوپی هستند
غزه با آن همه گرفتاری

موشک کوچكی سویش ول داد
یک طرف گنبدش به خود لرزید

خم شد و رو به آن طرف افتاد
آن ور گنبد این طرف را گفت
گنبدت گشته آبكش بدبخت

این وری گفت: آن وری خفه شو
جنگ مابینشان سپس شد سخت

پرچم چرت و پرت اسرائیل
توی دعوای داخلی می سوخت

غزه هم در کنار می خندید
BBC  هم دوباره لب می دوخت

شوکه شد نیمه شب نتانیاهو
گفت: این اتفاق ممكن نیست

یک نفر هم روانه شد آنجا
تا ببیند دلیل دعوا چیست

دید آنجا که عده ای ابله
فكر جفتک به هم زدن هستند

یعنی آن اقتدار واهی را
با لگد تكه تكه بشكستند

کتیبه سبز

عبدالمجید فرائی
شاعر

این نفوذی ها
این نفوذی ها کنون در شهر غوغا می کنند

با اشارت های شیطان فتنه برپا می کنند
چاکری کردن به آمریكا شده آمال شان

آشكارا خودفروشی کرده، حاشا می کنند
این سیه رویان مأمور اجانب، روز و شب

با عملكرد بد خود خون به دل ها می کنند
این ز خود بیگانگان بی وطن، بی آبرو

خدمتی شایسته بر بیگانه هر جا می کنند
در ستیزی بی امان هستند با فرهنگ و دین

قلب های ساده را همواره اغوا می کنند
پایه های عزت ایران نشانه رفته اند

خواست های دشمنان همواره اجرا می کنند
هسته ای هسته ای را، از میان برداشتند
دانش و دارایی این ملک یغما می کنند

دعوی آزادگی دارند، اما در عمل
هر که گوید روی چشم ابروست، دعوا می کنند

کارخانه شد فلج با وعده های دلفریب
همچنان وابستگی، مستانه احیا  می کنند

پیشرفت صنعتی ابزار استقالل ماست
چوب الی چرخ صنعت کرده، ایذا می کنند

رهنمود رهبری را پشت گوش انداختند
در اطاعت از والیت، نقش ایفا می کنند

نامه ها برنامه ها در پوشه ای، در گوشه ای
گر بپرسی پس چرا؟ امروز و فردا می کنند

از خدا ببریدگان، او را ز خاطر برده اند
فتنه های تازه تر اکنون مهیا می کنند

حضرت صاحب زمان دارد تماشا می کند
این »نفوذی ها« خصومت با توال می کنند

بهر تعجیل فرج هم سنگ اندازی کنند
این وقیحان در عمل، این پا و آن پا می کنند

در وقاحت سنگ پا را نیز از رو برده اند
هر شكست تلخ را یک برد معنا می کنند
روزگاری بی گمان کار تو پایان می رسد
رهبری با مصلحان با تو مدارا می کنند

گر شود لبریز صبر ملت ایران زمین
وارد میدان خیانت پیشه رسوا می کنند

مشفقانه می دهد پندت »فرائی« گوش کن
این زخود بیگانگان ما را ز سر وا می کنند

تلخند

     

     

داغ های مجازی

نکته گرام

 از ماجرای قتل تا والیبال!
 حمیدرضا حیدری/ این هفته هم برخی ســوژه های ادامه دار از هفته 

قبل بازارشان گرم بود که به مهم ترین آنها اشاره می کنیم؛ 
  هشتگ »گاندو« در هفته ای که گذشت، یكی از هشتگ های پرتكرار فضای 
مجازی بود. البته شاید بتوان گفت این موضوع به کل کلی میان کاربران و »آشنا« 
مشاور رسانه ای رئیس جمهور تبدیل شده است. در واقع آشنا این سریال را یک 
سریال سفارشی برای تخریب دولت نامیده و نوشت: »با گاندو، گنده نمی شوید.« 
اما جالب اینجاست که بسیاری از کاربران مجازی عكس آقای آشنا فكر می کنند و 
معتقدند، این نوع سریال ها سبب افزایش اعتماد عمومی می شود. یكی از کاربران 
در صفحه توئیتر خود نوشت: »سازمان اطالعات سپاه در پرونده جیسون رضائیان 
گل کاشت و امروز مردم با دیدن بخشی از ماجرا در گاندو لذت بردند. دست مریزاد 
به همه  بروبچه های سازمان اطالعات که برای مراقبت از کشور، شب و روز ندارند 

و تاکنون ده ها شاه مهره دیگر را هم با موفقیت شكار کرده اند.«
 بعد از چندین هفته که از قتل همســر شــهردار اسبق تهران می گذرد، 
حاال دوباره به بهانه برگزاری دادگاه نجفی، فضای مجازی پر از هشــتگ »میترا 

استاد« شده است. نقل شده، رئیس دولت اصالحات قصد دارد با پرداخت مبلغ
8 میلیارد تومان به خانواده مقتول رضایت آنان را کسب کند. یكی از کاربران نوشت: 
»و باز هم تكرار یک جنایت، باز هم پوشــاندن جنایت خود با خیانتی بزرگ تر. 
 باج 8 میلیاردی جریان اصالحات به خانواده مرحومه میترا اســتاد جای بســی

 تأسف دارد.«
 هشتگ والیبال هم به بهانه برگزاری لیگ ملت ها در فضای مجازی بسیار 
دســت به دست می شــود. تیم ملی والیبال کشورمان به شیكاگو رفته بود تا در 
مرحله پایانی رقابت ها شــرکت کند. ورود پر حاشیه تیم ملی ایران به شیكاگو 
یكی از سوژه ها بود. به اضافه اینكه متأسفانه به خاطر تضعیف روحیه ملی پوشان، 
ایران نتوانست در این بازی ها نتیجه مطلوبی را از آن خود کند و از دور رقابت ها 
کنار رفت. اما کاربران قدر تالش های جوانان ورزشكارشان را به خوبی می دانند. 
یكی از کاربران نوشــت: »من شكســتتم به جونم می خرم، اینكه جنگیدی برام 
بسه. واقعاً بازی هایی از این قشنگ تر تو عمرم ندیده بودم از نظر فنی و تاکتیک.«

برخی دیگر از هشتگ های پر تكرار هفته عبارت بودند از: حجاب فاطمی، 
18 تیر و تله اینستكس.


