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صبح صادقی شوید
به شرط آن که دست به قلم 

ببرید  و  نوشته ها و تحلیل های 

خود را برای ما ارسال کنید

 مبارزه با فساد را سیاسی نکنید!

فساد را می توان در زمره چالش هایی دانست که دامن نظام را گرفته 
و در پیوند با ناکارآمدی که با هم تنیده شده اند، موجب تولید نارضایتی 
مردم و رنجش خاطر آنان شده و اگر اعالم نارضایتی به اصالح و مداوای 
آن منتهی نشود، عاملی تعیین کننده برای شکل گیری اعتراض عمومی 
و فرســایش سرمایه  اجتماعی نظام به حســاب می آید. عالوه بر این، 
بی اعتنایی به خواست مردم در مبارزه با فساد ذهنیت سیستمی بودن 
آن را تقویت می کند، به مشروعیت نظام لطمه می زند و زمینه ساز بحران 
سیاسی می شود؛ از این رو بزرگ نمایی و تکرار اخبار مربوط به فساد در 
مرکز فعالیت های رسانه ای و روانی دشمنان نظام، اعم از گروهک های ضد 

انقالب و برانداز تا کشورهای متخاصم قرار دارد.
بنابراین مهار و مبارزه با فســاد ضرورتی قطعی و انکارناپذیر و در 
تراز جهادی خطیر برای صیانت از نظام محسوب می شود که البته سخت 
و دشوار است؛ زیرا متأسفانه در پدید آمدن آن چند گروه شامل عناصر 
نفوذی، عناصر طماع و فرصت طلب و عناصر غافل و بی توجه به وظایف 
با هم ایفای نقش می کنند؛ به ویژه اینکه برخی از آنان با ظاهرسازی یا 
رابطه  بازی خود را به مسئوالن و افراد ذی نفع نزدیک کرده یا از نزدیکان 
آنان هســتند. طبیعی است مبارزه با فساد اقتصادی و اداری وظیفه ای 
است که بر عهده همه قوا شــامل دولت، مجلس و دستگاه قضاست و 
بستن گلوگاه ها و منافذ اولیه شکل گیری که در اولویت است، بر عهده 
دولت و دســتگاه های اجرایی قرار دارد؛ اما حال که متأسفانه با اژدهای 
هفت سر فساد مواجه هستیم، چه چاره ای جز مبارزه قاطع و بی امان با 

آن وجود دارد؟
با ورود حجت االسالم والمسلمین رئیسی به قوه قضائیه، خوشبختانه 
یکی از اقدامات عملی ایشان تشدید روند برخورد با مفسدان بوده که 
موجبات تقویت امید در جامعه و اعتماد مردم شــده و بی اساس بودن 
ادعای وجود فساد سیستمی در کشــور را نشان داده است؛ از این رو 
انتظار می رود این اقدامات با حمایت ســایر قوا همراه شده و به تقویت 

بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام بینجامد.
برخالف چنین انتظاری، آقای روحانی رئیس محترم جمهور، در یک 
سخنرانی رسمی، با انتقاد از دستگاه های نظارتی و متهم کردن آنان به 
دخالت در کار دولت، گفت: نباید بگذاریم، نظارت تعطیل شود و فسادی 
رخ دهد؛ اما خواهش من این است دخالت تعطیل شود. با دخالت دیگران، 

دستگاه  اجرایی نمی تواند به مقصد و مقصود خود برسد.
وی در عین تأکید بر مســئولیت قوه قضائیه در برخورد و محاکمه 
متخلفان اشاره کرد که نگذارید شائبه سیاسی بیاید، اگر شائبه سیاسی 
آمد، قضاوت مرده است. همچنین وی با ادعای اینکه اگر ذهنیت مردم 
ایجاد شود که افراد وابسته به یک جریان سیاسی به دلیل فساد محاکمه 
می شوند، دستگاه قضایی مشــروعیت خود را از دست می دهد، گفت: 
»فســاد و رانت با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی رود، بلکه دســتگاه 
قضایی آخرین مرحله است، آغاز مبارزه با فساد ابتدا بر دوش ماست.«

در ارتباط با این موضع مغایر با انتظار آقای روحانی که خود شائبه 
سیاسی دارد، چند گمانه قابل ذکر است:

۱ـ ایشــان نسبت به میزان فساد و رانت اشراف نداشته و آن را در 
مرحله نازلی می داند که از سوی خود دولت قابلیت مهار و درمان دارد؛ 

بنابراین ورود قوه قضائیه دخالت محسوب می شود.
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هر هفته در صفحه ۳ بخوانید

در دو ماه گذشته حمالت مکرر پهپادی رژیم صهیونیستی به مراکز و انبار 
مهمات حشدالشعبی در عراق،  حمله موشکی و هوایی به یک منزل در روستای 
»عقربا« در شرق دمشق و به یک مرکز رسانه ای حزب اهلل در »ضاحیه بیروت«، 
مهم ترین رخداد امنیتی ـ نظامی را شاهد بودیم که با ماهیت راهبردی و با هدف 

تغییر در توازن قدرت در غرب آسیا صورت گرفته است. 
مرور اجمالی بر چهار پرونده حســاس و تعیین کننده یمن،  عراق،  سوریه و 
لبنان که دارای کارویژه های بازدارندگی،  تغییر اساسی در شرایط بازیگران اصلی 
و درگیر، بن بست سازی برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آن، مزیت سازی 
راهبردی برای محور مقاومت در تقابل با آمریکا و محدودسازی گزینه های آمریکا 
در قبال ایران و تحوالت منطقه است، نقش دست برتر مقاومت در تعیین مؤلفه های 

منطقه ای و فرامنطقه ای را نشان می دهد.
در یمن فعال ســازی مؤثر قدرت موشک، پهپادهای رادارگریز، پدافندهای 
هوایی و پاسخ گویی به تهدیدات در شعاع بیش از هزار کیلومتر، عمق آسیب پذیری 
سعودی  را مشخص و به موازات آن بحران واگرایی سعودی ـ اماراتی   دست برتر 

انصاراهلل را در هر طرح سیاسی و مذاکراتی در این کشور ثبت کرد.
در عــراق،  آمریکایی ها که از هیچ تالش بــرای بازگرداندن نوع جدیدی از 
داعش یا تولید بحران های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و واگرایی در جریان های 
شیعه و نهایتاً باقی ماندن در عراق و به انفعال کشیدن نفوذ و حضور ایران فروگذار 
نمی کنند، با دو چالش  اقتدار حشدالشــعبی و جریان رشــد یابنده برای اخراج 

آمریکا روبه رو هستند. 
در خلیج فارس انگلیس در ماجرای نفت کش ها و ترامپ به خاطر گردن کشی 
پهپادی از ایران سیلی خورده اند و چنان با سطح باالیی از آسیب پذیری روبه رو 
هستند که توان تحمل ریسک اقدام مستقیم را نداشته و حتی به گزینه نظامی 
دیگر فکر هم نمی کنند.  در این شــرایط ایران نیز با عبور از سایه موهوم جنگ، 

مذاکره را نمی پذیرد. 
ترامپ که زمان اندکی تا ورود به رقابت انتخاباتی دارد، سخت به دستاوردی 
راهبردی در منطقه نیازمند اســت؛  دستاوردی که تنها از طریق تسلیم ایران یا 
معکوس کردن موازنه قدرت منطقه ای حاصل می شــود. نتانیاهو نیز درون رژیم 
صهیونیستی باید با بحران سیاسی،  پرونده فساد مالی خود و خانواده اش به استقبال 
انتخابات شهریور ماه کنیست برود و اگر نتواند برنده شود باید آماده زندان باشد. 
تنگنای راهبردی ترامپ و نتانیاهو موجب شــد تا رژیم صهیونیستی وارد 
اقدامی انتحاری با چتر آمریکا در عراق، با حمله پهپادهای مجهول الهویه ضرباتی 
را بــه مراکــز حشدالشــعبی وارد و افکار عمومی عراق و منطقــه علیه ایران و 

حشدالشعبی را تحریک کند. 
آغاز عملیات ارتش سوریه در شمال حماه و جنوب ادلب علیه تروریست های 
القاعده و پیشــروی ســریع تا »خان شیخون«،  دست زدن به این انتحار را برای 
نتانیاهو ضروری تر کرد. در روستای عقربا یک حمله موشکی به راه انداخت و آن 
را حمله به ایران نام گذاشت که دو تن از رزمندگان حزب اهلل لبنان شهید شدند 
و آخرین ریسک و قمار عملیاتی هم در ضاحیه به اجرا درآمد تا از نتانیاهو یک 

قهرمان بسازد و ترامپ را نیز نجات دهد. 
مجموعه این اقدامات از نظر زمانی با تحرکات فرانسه و در نهایت به حاشیه 
نشست »جی7« کشیده شد تا تصویری انفعالی از ایران با بسته مشکوک فرانسوی 
و راه اندازی برجام موشکی و منطقه ای و هسته ای جدید به نمایش گذاشته شود؛ 
اما مواضع سیدحســن نصراهلل، راهبرد تهدید رژیم صهیونیســتی را به فرصتی 
راهبردی برای مقاومت تبدیل کرده،  حزب اهلل با تأکید بر گرفتن انتقام شهادت
ادامه در صفحه۲

یادداشت

 ریسک عملیاتی برای خروج از تنگنای راهبردی 

رسول سنائي راد
تحلیلگر ارشد سیاسی

هادی محمدی
تحلیلگر ارشد بین الملل

 تحویل ســال جدید هجری قمــری، همواره بــا غمی بزرگ و 
مصیبتی جانکاه برای مسلمانان به ویژه شیعیان مصادف است و محرم، 
غم انگیزترین حادثه تاریخ بشریت را در ذهن ها تداعی می کند؛ حادثه ای 
که در آن انسانیت و آزادگی در پرتو غفلت مردمان آن روزگار به مسلخ 
رفت و پاک ترین انسان های تاریخ به دست شقی ترین و پلیدترین آنها 

به شهادت رسیدند.
محرم نماد صبر، ایســتادگی و پایمردی است و عاشورا مظهر فدا 
شدن در راه آرمان های الهی و جان باختن و تسلیم نشدن. محرم صحنه 

شجاعت و جوانمردی و اطاعت و دلدادگی و بصیرت و آگاهی است. 
کربال نیز آیینه تمام نمای ایثار و از خودگذشتگی برای ماندگاری 
دین و شــریعت است. تابلوی خونرنگی است که در طول اعصار و قرون 
ندای حق طلبی و مبارزه با ظلم را ســر می دهد و عاشورا مکتب پویای 
یک فرهنگ است، فرهنگ مقاومت و تسلیم ناپذیری، فرهنگ بصیرت 
و عمل به هنگام و به تعبیر حکیم فرزانه انقالب »ماجرای عاشورا درس 

اقدام و نهراسیدن از خطرات و وارد شدن در میدان های بزرگ« است.
عاشــورا صحنه ای بی بدیل در تاریخ است که اگر چه شاید تکرار 
نشــده باشد، قابل تکرار است و تکرار این واقعه را غفلت و جهالت رقم 
می زند. اگر روزی، جایی، قومی به وظیفه خود آگاه نباشند و به آن عمل 
نکنند، حقیقت به قربانگاه می رود و ظلم و تباهی سیطره می یابد و شاید 

از همین روست که »کل یوم عاشورا و کل ارض کربال.«
عاشورا قابل تکرار است؛ چون طاغوت در طول زمان بوده و هست 
و فریاد مظلومان عالم از ظلم و بیداد حاکمان زر و زور به گوش می رسد. 
فریادهایی که می رود تا طومار تاریکی را در بپیچد و بشــارت صبح و 

روشنایی را سر دهد. 
باید بیدار بود و به حســین زمان خــود لبیک گفت و با بصیرت و 
هوشیاری در کوران حوادث، راه را از بیراهه شناخت؛ چرا که شاید مردمان 
سال6۱ هجری نیز، اگر اکنون در قید حیات بودند، مانند من و تو معاصران 
امام حسین)ع( و یزید را به خاطر بی عملی نفرین می کردند!      سردبیر

باید بیدار بود...

هیئت   انقالبی
بازخوانی جایگاه تشکل های مذهبی  در برپایی تمدن اسالامی 

 زيست انقالبی در مدرسه عاشورا
 هیئت سکوالر، انحراف از نهضت حسینی است

 هیئت های مذهبی تجلی قدرت نرم جمهوری اسالمی
  صفحات 6 و ۷

 گروه سیاسی/ بررســی رفتاری نخست وزیر تازه کار انگلیس نشان 
می دهد که وی برای اجرای برگزیت )خروج سخت یا نرم از اتحادیه اروپا( تا 
31 اکتبر )9 آبان( از هر مسیری که ممکن باشد استفاده خواهد کرد. بوریس 
جانسون که با شعار »اجرای بی کم و کاست« برگزیت به ساختمان نخست وزیری 
در خیابان داونینگ لندن راه یافت، اینبار تنها مانع اجرای برگزیت را پارلمان 
این کشور می دانست. از این رو رهبران احزاب مخالف دولت جانسون تصمیم 
گرفته بودند با تصویب قانونی، مانع خروج بی توافق از اتحادیه اروپا شوند. در 
مقابل رفتار نمایندگان پارلمان جانسون چهارشنبه گذشته این مانع )پارلمان( را 
هم بدون توافق از میان برداشت و در اقدامی پیش دستانه درخواست تعلیق یک 
ماهه پارلمان را به ملکه این کشور داد. در نهایت ملکه هم با تائید درخواست 
جانسون مسیر پرتالطم برگزیت را برای نخست وزیر و هم حزبی هایش هموار 
کرد. در واقع دولت با تعلیق پارلمان، تعداد روزهای کاری مجلس را کم می کند 
تا آنها فرصت کافی برای چنین کاری نداشته باشند. بنابراین دولت در مدت 
زمان یک ماهه تعلیق پارلمان می تواند بدون هیچ گونه جنجال آفرینی جریان 
مخالف خود،  برگزیت را به پیش ببرد. وضعیت در حال حاضر انگلیس و به 
تبع آن اتحادیه اروپا حاکی از آن است که اجرای برگزیت به هر صورت تبعاتی 
برای قاره سبز در پی خواهد داست که اجرای آن بصورت سخت )خروج بدون 

توافق( باعث تبعات به مراتب سخت به انگلیس و اتحادیه اروپا خواهد شد. 
تعلیق پارلمان انگلســتان و بستن دهان مخالفان و منتقدان باعث شد 
خود انگلیسی ها همچون فیلیپ هاموند وزیرخارجه سابق انگلیس آن را ضربه 
بزرگ به دموکراسی ارزیابی کنند. دخالت ملکه در تعطیلی پارلمان، بار دیگر 
ثابت کرد که صحبت از دموکراسی در انگلیس حرف گزافی بیش نبوده است 
و این کشور در مرحله اول دموکراسی نیز چندان توفیقی نداشته است. جدا 
از اینکه این اقدام نخســت وزیر و ملکه باعث از دســت رفتن جایگاه سیاسی 
انگلیس به عنوان حامی دموکراســی شد، تبعاتی دیگری نیز در داخل دولت 
می تواند داشته باشد. برخی معتقدند که پیشتازی بوریس جانسون برای انحالل 

پارلمان از جایگاه نخست وزیری، باعث خواهد شد نمایندگان مجلس رای به 
عدم اعتماد به وی دهند. اتفاقی که در سال 1979 بر سر جیمز کاالهان آمد. 
در آن ســال کاالهان سیاستی بکار برد که جانسون نیز آن سیاست را امروز 
اجرا کرد. لذا تعلیق محدود پارلمان می تواند بی ثباتی سیاســی را در داخل 

انگلیس تقویت کند.
»کیت اوسامور« در پارلمان انگلیس با انتشار توئیتی نوشت: »ملکه باید 
آنچه بر سر عموزاده اش، تینو پادشاه سابق یونان آمد را به یادآورد. زمانی که 
زمینه کودتای راســتگرایان را فراهم کرد، پادشاهی برچیده شد.« اشاره این 
نماینده پارلمان انگلیس به ملکه اســت که با حمایت از راســتگریان افراطی 
همچون بوریس جانسون ممکن است همچون کنستانتین که به دست دولتی 
از سلطنت خلع شد که برآمده از کودتای مورد تأیید شاه بود. نیز خلع شود. 
مجله اســپکتیتور طی یادداشتی به پس لرزه های سیاسی برگزیت برای 
اتحادیه اروپا اشاره می کند. به اعتراف صریح نویسنده این مجله، در کشورهای 
اتحادیه اروپا که انگلیس نیز جزئی از آن است جریان هایی ظهور یافته اند که 
مخالف شــکل گیری اتحادیه اروپا هستند. از همین منظر می توان گفت که 
برگزیت سخت یعنی خروج بریتانیا بدون مجوز از اتحادیه اروپا بیش از آنکه 
این نهاد منطقه ای را از منظر اقتصادی تحت تأثیر منفی قرار دهد بار سیاسی 
دارد. با این حال در صورت وقوع اندک اختالل سیاسی تمامی ساختار اتحادیه 
اروپا را در بر می گیرد. آن زمان باید گفت بسیاری از سرزمین های اروپایی به 
شــکلی مجزا این آمادگی را دارند که از این تاکتیک )خروج سخت( پیروی 

کنند و این حقیقتی است که اتحادیه اروپا از وقوعش وحشت دارد. 
تحوالت به وجود آمده در اتحادیه نشان می دهد که همان طوری که رئیس 
شورای روابط خارجی آمریکا اعتراف می کند اروپا از پایدارترین منطقه جهان 
در حال تبدیل شدن به منطقه ای است که هرچه باشد، پایدار نیست. پاریس 
در آتــش، ایتالیا در حال بازی خطرناک با اتحادیه اروپا و انگلیس با برگزیت 

مشغول ناامن سازی اروپا هستند.

دیکتاتوری علیه دموکراسی!

خوانندگان گرامی

تأملی بر بازی پارادوکسیکال کاخ الیزه

گام  سوم را محکم  برمی داریم 
  صفحه۲

به علت تقارن با تاسوعا و عاشورای حسینی
 صبح صادق دوشنبه ۱۸ شهریور منتشر نمی شود

گزارش ویژه صبح صادق
 از دومین همایش استادان بسیجی حوزه های علمیه

  صفحه ۱۱
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پول گرفتن از منافقین
یک رسانه آمریکایی در گزارشی 
به برشــمردن فهرســتی از نام های 
مقام هــای آمریکایــی پرداخته که از 
گروهــک تروریســتی منافقین پول 
دریافــت کرده انــد. طبــق گزارش 
»نیوزویک« عالوه بر »رودی جولیانی« 
وکیل شــخصی دونالد ترامپ، »جان 
بولتون« کــه مراودات مالــی آنها با 
است  منافقین مشهور  تروریست های 
»اندرو کارد« رئیس دفتر ســابق کاخ 
ســفید، »جیمز جونز« مشاور اسبق 
امنیت ملی کاخ سفید، »فران تاونسند« 
مشــاور ســابق کاخ ســفید در امور 
تروریســم، »مایکل موکاسی«، وزیر 
اسبق دادگستری آمریکا، »تام ریج« 
وزیر امنیت داخلی اسبق آمریکا، »لوئیز 
فری«، رئیس اسبق اف بی آی، »پورتر 
گراس« رئیس اسبق سیا، »جان سانو« 
معاون اسبق ســیا و »ریچارد میرز«، 
»وســلی کالرک« و »آنتونی زینی« 
رؤسای اسبق ســتاد مشترک ارتش 

آمریکا، از این گروه پول گرفته اند.
چرخش مواضع!

»حجت االســالم ســیدمحمود 
علــوی« وزیر اطالعــات گفت: »بعد 
از ســقوط پهپــاد آمریکایی برخی از 
کشــورهای عربی به وزارت اطالعات 
پیغام دادنــد دوبــاره می خواهیم با 
شــما دوست شویم و ما از شما فاصله 
نگرفته ایــم... ما در پاســخ گفتیم ما 
که با کســی مشکل نداریم؛ اما حرف 
ما این اســت که وقتی شما در یمن 
عملیات را شــروع کردید از ما فاصله 
گرفتید. به خیال خودتان طی شــش 
روز می خواســتید این کشور را از بین 
ببرید.« وی با اشاره به پیغام کشورهای 
عربــی اظهار کرد:  »اینهــا وقتی این 
شرایط را دیدند تصمیم گرفتند دست 
در دست جمهوری اسالمی بگذارند تا 
به جای اینکــه آمریکا مثل گاو آنها را 
بدوشــد با ارتباط با ایران عزتی بدون 

هزینه برای خود ایجاد کنند.«
رانت۵هزار میلیاردی!

نشــان  موردی  »بررســی های 
از تســهیالت  می دهد بخش بزرگی 
و تعهــدات کالن جاری و غیر جاری 
نظــام بانکی کشــور در پایان ســال 
1397 مربــوط به دو بخش بازرگانی 
و خدمــات بوده اســت؛ به  طوری  که 
مانده تسهیالت و تعهدات دو خانواده 
»ریخته گران« و »گرامی« حدود پنج 
هزار و 152 میلیارد تومان است. عالوه 
بر این، در پایان ســال 1397 میزان 
مطالبات بانک سرمایه از دو فرد یعنی 
محمود جهانبانی و حسین هدایتی و 
گروه ســامان مدلل حدود پنج هزار 
و 84 میلیــارد تومان بوده اســت. به 
 عبارت  دیگر، در ســال 1397 میزان 
بدهی بانکی پنج شــخص حقیقی و 
حقوقی حدود 10 هزار و 236 میلیارد 

تومان است.
تقدیر از رئیسی

»پروانه مافی« نماینده تهران و 
عضو شورای مرکزی »حزب کارگزاران 
سازندگی« در یادداشتی نوشت: »ضمن 
تشــکر از رویکرد ریاست قوه قضائیه 
در زمینه برخورد با دانه درشــت ها و 
مفسدان اقتصادی.... از رئیس دستگاه 
قضا تقاضا دارم در خصوص گزارش های 
منتشرشده مبنی بر فسادهای کالن در 
حوزه خودرو، زمین خواری و فسادهای 
بانکی که مانع رونق تولید شــده نیز 
ورود جدی داشته باشند و با هرگونه 
تضییــع حقوق مــردم و غارت ملت 

برخورد نمایند.«
کنایه قالیباف!

»محمدباقر قالیباف« به اظهارات 
حسن روحانی درباره مذاکره واکنش 
نشــان داد و در حســاب کاربری اش 
در توئیتر با هشــتگ »بازی مذاکره« 
نوشت: »امیدوار بودیم فهمیده باشند 
که اقتصاد را نباید به خارج از کشــور 
پیوند زد. هدف از وعده مذاکره، ساختن 
دوقطبی سیاســی برای شــانه خالی 
کردن از بار مسئولیت است نتیجه اش 
هم شرطی ســازی اقتصاد می شود و 
ناامیدی بیشتر مردم. مذاکره با ترامپ 

اگر هم انجام شود پرضرر است.«
اعتراف به قدرت سپاه

روزنامه انگلیسی »فایننشال تایمز« 
در گزارشی نوشت: »آزادی نفت کش 
ایرانی یک پیروزی برای ایران اســت 
و مردم ایران، اقتدار سپاه را عامل این 
پیروزی می دانند.« این نشــریه افزود: 
»موضوع مقاومت موضوعی اســت که 
سپاه توانسته اســت زمینه پیشرفت 
جمهوری اسالمی ایران را فراهم کند؛ 
موضوعــی که مردم ایــران معتقدند 
با موفقیت های ســپاه و افزایش توان 
نظامی و دفاعی کشور احساس امنیت 

بیشتری می کنند.«

»سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی« گفت: »اینکه آقای رئیس جمهور می گوید کار مبارزه با فساد با بگیر و ببند از بین نمی رود، غلط است و اینکه 
عنوان کرد که کار مبارزه با فســاد و پیشــگیری از آن کار دولت اســت حرف صحیحی است و دولت باید کار مبارزه و پیشگیری از فساد را انجام دهد؛ اما 

قوه قضائیه هم باید پاسداری کند.«

پیشگیری از فساد
وظیفه دولت است

روی خط خبر
دوشنبه 11 شهریور 139۸   سال نوزدهم     شماره 912  

یادداشت
 تالش براي همگرایي در دو اردوگاه!

    حنیف غفاری/  اصرار فرانسه و دو عضو 
دیگر تروئیــکای اروپایی)آلمان و انگلیس( در مورد 
چینــش دوباره میز مذاکرات میــان ایران و ایاالت 
متحــده آمریکا)دولت ترامپ( ادامه دارد. نشســت 
اعضای گروه هفت در شهر »بیاریتز« فرانسه، نقطه 
آشــکار فعالیت های خاص »امانوئل مکرون« در این 
خصوص محسوب می شود. با این حال پرسش اصلی 
اینجاست که آیا فرانسه می تواند اساساً نقش واسطه گر 
را در این معادله ایفا کند؟ آیا ســوابق فرانســوی ها 
جایی برای اعتماد به پاریس در عرصه پیش رو باقی 

خواهد گذاشت؟

دیوار بلند بی اعتمادی و تغییر زمین بازی 
مــروری بــر تحوالتی کــه از ســال 2017 
میالدی)زمان حضور ترامپ در کاخ سفید( تاکنون 
صورت گرفته است، قاعدتاً نباید جایی برای اعتماد 
به فرانســوی ها را در دستگاه دیپلماسی و سیاست 
خارجی کشــورمان باز کند. ســال 2017 میالدی، 
نقطه آشکارســاز پیوستگی راهبردی ایاالت متحده 
آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران محسوب می شود. 
در آن زمان، »ترزا می«، نخست وزیر انگلیس و امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه نقش محوری و پررنگی 

در تعریف این نقشه مشترک ایفا کردند. 
»برجام دفرمه شده«، »حفظ تعهدات هسته  ای 
ایران«، »خــروج آمریکا از برجــام«، »مهار قدرت 
موشــکی ایران« و »متزلزل کردن قدرت منطقه ای 
ایران« اجــزا و قطعات کالن جورچیــن راهبردی 
مشــترک آمریکا و اروپا علیه کشــورمان را تشکیل 
داده و می دهنــد. تاکتیک هــای مقطعــی و اخم و 
لبخندهای مقامات اروپایی و تأخیر هدفمند سه کشور 
آلمان، انگلیس و فرانسه در راه اندازی سازوکار مالی 
ویژه)اینستکس( نیز اجزای کوچک این جورچین را 
تشــکیل می دهند. لبخند اخیر مقامات فرانسوی به 
ایران نیز در همین راستا قابل محاسبه و تعریف است.

در ماورای ظاهرسازی های امانوئل مکرون، ما با 
منظومه پیچیده ای روبه رو هستیم که بر اساس یک 
»نگرش سیستمی ساخته شده و در ذیل آن نیز میان 
ایاالت متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی، نوعی تقسیم 
وظیفه پنهان)و در مواردی آشکار( صورت گرفته است. 
بدیهی است انهدام جورچین راهبردی مشترک ضد 
ایرانــی آمریکا و اروپا، مرهون اتخاذ رویکرد قاطعانه 

و هوشــمندانه ما در مواجهه با این منظومه خواهد 
بود. اقدام اخیر جمهوری اســالمی ایران در کاهش 
تعهدات برجامی خود، مقدمه ای برای اتخاذ راهبرد 
هوشمندانه »تغییر زمین بازی« در مواجهه با بدعهدی 
آمریکا و انفعال اروپاست. »تغییر زمین بازی« از سوی 
ایران، مترادف با انهدام جورچین راهبردی مشترک 
آتالنتیکی ها علیه کشــورمان خواهد بود. بی دلیل 
نیست که مقامات فرانسوی و دیگر مقامات اروپایی، 
ســعی دارند با طرح موضوعاتی مانند »فریز در برابر 
فریز«، مانع از تحقق راهبردی »تغییر زمین بازی« 
از ســوی کشورمان شــوند. در اینجا، متوجه ارزش 
راهبردی »اصرار ایران بر کاهش تعهدات برجامی« 

خود خواهیم شد.

بازي تاکتیکي و هدف 
راهبردي

زمــان  اکنــون  هــم 
صورت بنــدی بازی مشــترک 
فرانسه و آمریکا در قبال ایران 
است. پاریس سعی دارد با طرح 
دوبــاره موضوع فریــز در برابر 
فریز، مذاکرات جدید مستقیم 
ایران و  یا غیرمســتقیم میان 
آمریکا را کلید بزند. بر اســاس 
طــرح فرانســوی ها )که طرح 
مدنظر ترامپ اســت( ایران در 
ازای تمدید موقت معافیت های 

نفتی خود، باید همه گام های برجامی برداشته شده 
را متوقــف و مذاکرات جدید را )با حضور مســتقیم 
آمریکا و یا با پذیرش نقش نیابتی اروپا به نمایندگی 
از کاخ ســفید( آغاز کنــد.  صورت بندي معادالت 
جاري در حوزه سیاســت خارجي کشورمان بسیار 
ساده است! ایاالت متحده آمریکا به عنوان بازیگري 
طغیانگــر، از توافــق برجام خارج شــده و درصدد 
تحمیل توافق جدیدي به کشــورمان اســت. با این 
حال استقامت هوشمندانه جمهوري اسالمي ایران 
در برابر تحریم هاي یک جانبه واشــنگتن و کاهش 
محبوبیت دونالد ترامپ در نظرسنجي هاي عمومي و 
ایالتي آمریکا سبب شده است تا گارد رئیس جمهور 
آمریــکا در این خصوص بازتر شــود. در این میان، 
»مایک پمپئو« دیگر ســخني از شروط دوازده گانه 

مضحکانه خود به میان نمي آورد و بولتون نیز نگران 
قرباني شــدن خود از سوي ترامپ براي جلب آراي 
بیشــتر مردمي در انتخابات است. کمي آن طرف تر، 
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که به نیابت از 
ترامپ براي نخستین بار در سال 2017 میالدي)قبل 
از خروج واشــنگتن از برجــام( بر لزوم تحدید توان 
موشکي ایران و اعمال محدودیت هاي فرا زماني در 
برجام تأکید کرده بود، هم اکنون ژست یک میانجي 
و بازیگر سوم را در صحنه منازعه گرفته و به کمک 
بازوان تبلیغاتي و رسانه اي در غرب، خود را بازیگري 
مصمم و فداکار نشــان مي دهد! به نظر مي رسد در 
این معادله، باید نسبت میان بازي تاکتیکي و هدف 
راهبردي واشــنگتن و تروئیکاي اروپایي مشــخص 
شود. هدف راهبردي غرب در این منازعه، مهار ایران 
قدرتمند از طریق دفرمه کردن 
یا حتي حذف راهبرد ها و اصول 
ثابت سیاست خارجي جمهوري 

اسالمي ایران است.

گام های ایران
پرســش اصلی اینجاست 
کــه در مواجهــه بــا اقدامات 
پاریس، دســتگاه دیپلماســی 
باید چه گام هایی را به صورت  
عملی بردارد؟ هم اکنون زمان 
آن رســیده اســت تا دستگاه 
دیپلماسي و سیاست خارجي کشورمان ضمن تشریح 
این بازي مشــترک براي افکار عمومي ایران و دنیا، 
زمین بازي ترسیم شده از سوي ترامپ و تروئیکاي 
اروپایي را تغییر دهد! در این راستا، سه راهکار اجرایي 

و عملیاتي مهم قابل تصور است:
ـ نخســت: اصرار بر کاهش تعهدات برجامي 
ایران و عدول نکردن از گام هاي برداشــته شــده تا 
زمان بازگشت رســمي آمریکا به توافق هسته اي یا 
تأمین کامل منافع اقتصادي جمهوري اســالمي از 

طریق اعضاي باقیمانده در برجام. 
ـ دوم: شفاف ســازي صورت مسئله براي افکار 
عمومــي از طریق تأکید بر کنش اولیه آمریکا مبني 
بر خروج از برجــام و بي تعهدي مقامات اروپایي در 

حفظ منافع ایران در برجام. 
ـ ســوم: تأکید بر اینکــه زمینه چیني آمریکا و 

تروئیکاي اروپایي مبني بر شکل گیري توافق جدید، 
بــه ویژه توافقي که در برگیرنده خواســته هاي غرب 
مبني بر تحدید توان موشکي و منطقه اي ایران باشد، 
محلي از اعراب ندارد.  بدیهي است تمامي ظرفیت هاي 
دیپلماســي رســمي، دیپلماســي عمومي و حتي 
دیپلماسي پنهان کشورمان باید در مسیر تحقق این 
موارد هدایت شود. در غیر این صورت، شاهد فاجعه اي 
به نام معامله تاکتیک هاي غرب با راهبرد های جمهوري 
اســالمي خواهیم بود؛ آن هم درست در شرایطي که 
اســتیصال و ناتواني کاخ سفید در معامالت منطقه و 

نظام بین الملل به نقطه اوج خود رسیده است.

تنزل جایگاه الیزه 
مروری بر اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهور 
فرانسه در 18 خرداد ماه سال جاری و در کنفرانس 
مشــترک با ترامــپ می تواند حکم باطل الســحر 
تالش های وقیحانه رئیس جمهور فرانسه برای بزک 
کردن چهره خود نزد افکار عمومی ایران و جهان را 
داشــته باشد: »فکر می کنم ما قطعاً اهداف یکسانی 
در قبال ایران داریم. چه کار هایی مد نظرمان اســت 
که انجام دهیم؟ اول می خواهیم مطمئن شویم آنها 
به ســالح هسته ای دســت پیدا نمی کنند. منظورم 
این اســت تا ســال 2025 ابزاری در اختیار داریم، 
می خواهیم از آن فراتر برویم و به اطمینان کامل در 
دراز مدت دست پیدا کنیم. دوم می خواهیم فعالیت 
آنها در زمینه موشک های بالستیک را کاهش دهیم. 
سوم می خواهیم فعالیت منطقه ای آنها را مهار کنیم. 
هدف چهارم ما نیز برقراری صلح در منطقه است«!

مکــرون در حالی از صلح در منطقه ســخن 
می گوید که دولت فرانسه در کنار دولت های آمریکا 
و انگلیس، »تروئیکای ترور و خشــونت« در منطقه 
غرب آســیا را تشکیل داده و با حمایت از تروریسم 
تکفیری، درصدد تزریق بحران های امنیتی مزمن در 
جهان اسالم است. خروج سیاستمداران باتجربه تری 
مانند »ژاک شیراک« و »دوویلپن« از صحنه سیاست 
فرانســه و حضور افرادی مانند ســارکوزی، اوالند و 
ماکرون، پاریس را به »مهره ای ســوخته« در جهان 
امروز تبدیل کرده اســت. بازی کاخ الیزه در زمین 
واشنگتن و تل آویو، خصوصاً طی یک دهه اخیر سبب 
شده است تا فرانسه دیگر یک »بازیگر تعیین کننده« 
و »مستقل« در معادالت بین المللی محسوب نشود.

اروپا  اقتصادی  امروز جنگ 
و آمریکا با ملت ایران موضوعی 
انکارنشــدنی است. اصلی ترین 
و مهم تریــن موضوعی که تمام 
بخش های نظام باید تمرکز خود را 
روی آن قرار دهند، رسیدگی به 
معیشت مردم و مبارزه با مفسدان 
و ســودجویانی است که در یک 
را  سال گذشته وضعیت جنگی 
برای ملت ایران سخت تر کرده اند

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
۲ـ اصل مبارزه با فساد و تداوم آن به دستگیری هایی از یک جریان 
سیاســی خاص و وابســته به دولت منتهی خواهد شد و ورود قاطعانه 
قوه قضائیه در این عرصه برای اقدام علیه یک جریان سیاســی خاص و 

بی اعتبارسازی آن است.
۳ـ دولت و دســتگاه های اجرایی وظایف خود را برای پیشگیری و 
مهار فساد انجام داده و ورود دستگاه قضایی به این عرصه ناموجه و بر 
کارآمدی و پاسخگویی دولت سایه می اندازد؛ اما هر کدام از گمانه زنی های 
فوق که با واقعیت های میدانی مربوط به فساد اقتصادی و اداری محک 
بخورد و ارزیابی شود، فاصله آن از واقعیت ها و همچنین انتظارات جامعه 
را نشان می دهد که ناشی از گرفتن مشورت های معیوب و بدون پشتوانه 
کارشناسی یا همان سنجش از پشت شیشه های دودی خودروی شخصیتی 

است که رنگ ها و خطوط واقعی را دقیق نشان نمی دهد.
واقعیت این است که متأسفانه نه تنها دستگاه های اجرایی نسبت به 
انجام وظایف خود در انسداد گلوگاه های فساد و انجام نظارت های اولیه 
کوتاهی کرده اند که به تولید فســاد منتهی شده، بلکه در مواردی خود 
در زمره آلوده کنندگان یا مقصران در پدید آمدن آن هستند که نمونه 
آن ماجرای تاراج منابع ارزی و طالی کشور و همچنین افزایش بی رویه 
قیمت خودرو و برخی دیگر از اقالمی است که توسط شرکت های دولتی 

تولید می شود.
آقای روحانی به درستی اشاره کرده اند: »آغاز مبارزه با فساد ابتدا بر 
دوش ماست و ما به عنوان دولت باید جلوی فساد را بگیریم.« اما پرسش 
این است که حال با فسادی که پدید آمده و شما در جلوگیری از آن عاجز 
بوده اید، چه باید کرد؟ آیا برخورد نکردن با مفسدان مشوق ادامه فساد 
نیست؟ اینکه فرموده اند برای مبارزه با فساد باید همه چیز شفاف باشد، 
امر کاماًل درست و دقیقی است؛ اما چرا برای مهار نجومی بگیران که دقیقًا 

بر عهده خود دولت است، شفاف سازی صورت نمی گیرد.
سال هاست مردم مطالبه برخورد با مفسدان را دارند و آن هم قاطع 
و یک دلیل شکل گیری این مطالبه بی اعتنایی و بی خیالی نسبت به وجود 
فســاد و ادامه آن به کار کارشناسی و انسداد منافذ بوده است که تنها 

وعده داده شده و بی عمل مانده اند.
به نظر می رسد نگرانی آقای رئیس جمهور قبل از اینکه کارشناسانه 
و معطوف به واقعیت ها باشد، به نگرانی از ادامه مبارزه و دستگیری ها و 
رسیدن به برخی چهره های منتقد و رانتی باشد که قدرت سیاسی را در 
خدمت منافع رانتی قرار داده اند؛ اما شایسته است این مبارزه ضروری را 

به شائبه سیاسی آلوده نکنید.

 مبارزه با فساد را سیاسی نکنید

تأملی بر بازی پارادوکسیکال کاخ الیزه

گام  سوم را محکم  برمی داریم
نزدیکي به انتخابات با روند جنب وجوش جریان هاي سیاسي همسویي 
دارد. این روزها همه گروه هاي سیاســي فعالیت هاي انتخاباتي خود را آغاز 
کرده انــد؛ اما این فعالیت ها با مشــکالت و معضالتي همراه اســت. یکی از 
مهم ترین معضالت جریان هاي سیاسي، آشفتگي است که در اردوگاه هر دو 
جریان سیاسي وجود دارد و تاکنون چندان نتوانسته اند براي رفع آن اقدام 

مؤثري انجام دهند.
اصولگرایان این روزها در تالش براي شکل دادن به شورایي برای ایجاد 
و رســیدن به وحدت در انتخابات اســفندماه هستند؛ اما هنوز شخصیت ها 
و جریان هاي سیاســي متعددي از این دایــره بیرون مانده اند. اختالفات در 
ســال هاي اخیر اوج گرفته و گفت وگو و نشست براي تفاهم و نزدیک سازي 
نظرات نیز به اندازه کافي برگزار نشــده اســت. حرکت جدید آغاز شده نیز 
چندان ویژگي ممتاز و جذابي ندارد که به مذاق اکثریت خوش آید تکرار و 

کهنگي راه حل ها نیز از رغبت ها کاسته است.
اصالح طلبان نیز اوضاع مناسب تري ندارند. اردوگاه آنها که پس از فتنه 
88 دچار از هم گســیختگي شده بود، هرچند در سال هاي اخیر تا حدودي 
بازســازي شده اســت، همچنان با چالش هاي جدي روبه رو است. عملکرد 
ضعیف فراکسیون امید و دولت مورد حمایت این جریان در سال هاي اخیر بر 
مناقشات درون اردوگاهي شان افزوده است. اعتراضات به »محمدرضا عارف« 
به عنوان ریاست شوراي عالي سیاستگذاري اصالح طلبان و رئیس فراکسیون 
امید مجلس امروز علني شده و وي از همه سو مورد هجمه اصالح طلبان قرار 
دارد. اضالع مختلف جریان اصالح طلبي با یکدیگر درگیر شده اند؛ اختالفات 
اعضاي حزب کارگزاران سازندگي همچون غالمرضا کرباسچي با اعضاي حزب 
اراده ملت و حتي اعضاي دولت اعتدال این روزها در رسانه هاي مختلف تیتر 
مي شود. اختالفات درون گروهی نیز در اوج خود قرار دارد؛ به نحوي که منجر 
به انشــعاب در حزب »اعتماد ملي« شد و اعضاي منشعب حزب جدیدي با 

عنوان »جمهوریت« تشکیل دادند که به واگرایي بیشتر خواهد انجامید.
تردیدها حتي به نقش آفریني رئیس دولت اصالحات در این اردوگاه نیز 
رســانه هاي شده است! و اینکه آیا خاتمي هنوز به مثابه شخصیت محوري 
اصالح طلبان می تواند در انتخابات ســال 1398 نقش آفرین باشــد، محل 
پرســش اســت! خاتمي نیز اعتماد به نفســش را از دست داده و نسبت به 
میزان اثرگذاري نظراتش در میان بدنه اجتماعي و حتي بزرگان اصالح طلب 

دچار تردید شده است!
البته این شــرایط منجر به ناامیدي هیچ کدام از جریان هاي سیاســي 
نیست، بلکه همگی تالش دارند تا به هر نحو ممکن فرصت هاي از دست رفته را 
جبران کرده و راهي براي موفقیت در انتخابات مجلس یازدهم را فراهم کنند.
اصالح طلبــان در آخرین اقدام خــود پاي مجمع روحانیون مبارز را به 
میدان انتخابات باز کرده اند. پس از مدت ها که خبري از فعالیت این مجموعه 
ریش سفید اصالح طلبان نبود، در هفته گذشته اخبار دیدار اعضاي فراکسیون 
امید براي اولین بار پس از چهار سال با بزرگان »مجمع روحانیون« رسانه اي 
شد. در این دیدار اعضاي فراکسیون امید تالش کردند تا با گزارش مبسوط 
از عملکردشان، نگاه منفي و پرانتقاد اعضاي مجمع را تا حدودي اصالح نموده 

و اعتماد به این فراکسیون را احیا کنند.
ورود مجمــع روحانیون مبارز به میــدان تعامالت اردوگاه اصالح طلب 
مي تواند سرآغازي نو پیش روي اصالح طلبان باشد که شاید بتواند به نحوي 
محوریت این اردوگاه را در اختیار بگیرد. همان طور که اخبار نیز از احتمال 
ورود جامعــه روحانیت مبارز به عرصه وحدت اصولگرایان خبر می دهد. این 
ورودها را شاید به نوعي بتوان بازگشت به گذشته دانست؛ زمانی که این دو 

تشکل به نوعي محور دو جریان چپ و راست در دهه 1370 بودند.
از ســویي دیگر گذر زمان وضعیت ها و اعتبارها را دگرگون کرده است 
و معلوم نیســت ریش سفیدي و شیخوخیت تشکل هاي سنتي براي جوانان 
اصولگرا و اصالح طلب چندان قابل قبول باشد و روند آغاز شده به سرانجام 

برسد! گذر زمان حقایق بیشتری را در این زمینه آشکار خواهد کرد.

    امین پناهی/  حدود شش ماه از دوره ریاست »حجت االسالم 
والمسلمین سیدابراهیم رئیسی« بر دستگاه قضایی کشور می گذرد. 
شــش ماهی که به گفته آمار، یکی از دوره های بی نظیر در یکی دو 
دهه اخیر قوه قضائیه بوده و برخورد با مفسدان در هر جایگاه و منصب 
و با هر تفکر و لباســی بدون هیچ گونه چشم پوشی صورت می گیرد. 
آمارها نشان می دهد در همین مدت کوتاه بیش از 1000 پرونده فساد 
اقتصادی به نتیجه رســیده و برای آنها حکم قطعی صادر شده است. 
گذشته از بحث های آماری که البته به خوبی نشان از خیز جدی برای 
برخورد با فســاد در کشور دارد، وجهه دیگری که می توان بدان تکیه 
کــرد، نتایج تحقیقات میدانی و اظهار نظرها در فضای مجازی و گاه 
نظرســنجی های رسمی و غیر رسمی است که نشان می دهد امید و 
اعتماد مردم به دستگاه قضایی افزایش پیدا کرده و این تنها با کار و 
تالش و مجاهدت شبانه روزی در این نهاد انقالبی اتفاق افتاده است.

نکته جالب اینجاســت که بســیاری از افرادی که در انتخابات 
ریاســت جمهوری اخیر در جناح مقابل آقای رئیســی قرار داشته و 
برخی از آنها تمام تالش شان را به کار بسته بودند که او را از رسیدن 
به ریاست جمهوری باز دارند، حاال لب به سخن گشوده و در این نیم 
سالی که گذشته اســت افق های روشنی را پیش روی قوه قضائیه و 

مبارزه با فساد در بخش های مختلف ترسیم کرده اند.

انتقاد رئیس جمهور 
بــا آنکه تاکنون تمامی اظهارنظرها چه از ســوی موافقان و چه 
مخالفــان در جهت حمایت از رویه قــوه قضائیه بوده، چند روز قبل 
رئیس جمهور در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی نسبت به عملکرد 
اخیر قوه قضائیه این گونه واکنش نشــان داد: »هرکس فکر می کند با 
دادگاه و دستگاه قضایی فساد از بین می رود اشتباه می کند، با بگیر و 

ببند فساد برطرف نمی شود.«
ورود قوه قضائیه به پرونده برخی مسئوالن دولتی، به ویژه یکی 
از اطرافیــان رئیس جمهور و صدور حکم مجازات برای او موضوعاتی 
بود کــه در دوره کنونی قوه قضائیه اتفاق افتاد. این موضوع در دوره 
پیشــین به سرانجام نرسیده و مفتوح مانده بود و این صحبت ها تنها 
یک روز پس از تاریخی که برای دادگاه تجدیدنظر حســین فریدون 
در نظر گرفته شده بود از سوی رئیس جمهور مطرح شد که بسیاری 
معتقدند با هدف تأثیرگذاری روی روند رسیدگی به پرونده بوده است.

ایــن صحبت ها البته در چنــد روزنامه نزدیک بــه دولت هم 
منعکس شد. روزنامه ایران در یادداشتی با تیتر »نظارت کنید دخالت 
نکنید.« نوشــت: »دفاع دولت از تصمیم های مدیریتی دستگاه های 
اجرایی، به رئیس جمهوری رسید. طی روزهای گذشته، از رئیس دفتر 
رئیس جمهوری تا سخنگوی دولت، از تصمیمات مدیریتی مدیرانی که 
مسائلی که درباره آنان ایجاد شده بود، دفاع کردند. حاال رئیس جمهوری 
صراحتاً از دستگاه های نظارتی خواست که با اصالح روندهای خطای 
خود، به واقع بر کار دستگاه اجرایی نظارت کنند، نه دخالت.« همچنین 
در ادامه این گزارش آمده است: »حجت االسالم حسن روحانی خواستار 
رعایت اقتدار دولت، به معنای قانون اساسی شد و ضمن مغایر دانستن 
آن با دیکتاتوری، تأکید کرد که نظارت برای این نیســت که مانع و 
سرعت گیر ایجاد کنیم و دل مدیر را بلرزانیم، بلکه نظارت برای کمک 

است و دستگاه های نظارتی باید به دولت کمک کنند.«
روزنامه خراسان نیز اقدام به انتشار بخش هایی از صحبت حسن 
روحانی در این همایش کرد: »دستگاه نظارتی در کشور ما دچار یک 
خطا شده و امیدواریم به دست مسئوالن نظارتی این خطا اصالح شود. 
دستگاه نظارتی باید موجب کمک شود که این به معنای دخالت نیست 

و بزرگ ترین ضرر در کشور اشتباه دخالت و نظارت است.«

پاسخ منطقی رئیسی
یک روز بعد حجت االسالم رئیسی در همایش مبلغان حوزه علمیه 
قم نســبت به حمالت به قوه قضائیه واکنش نشان داد: »هرچقدر که 
پرونده های مختلف را بررسی کنیم، صدایی بلند نمی شود؛ ولی زمانی 
که پرونده کســانی که متصل به نظام قدرت و سرمایه هستند روی 
میز قاضی می آید، صدای عده ای بلند می شــود و می گویند موضوع 
جناحی و سیاسی است و قضات با این سخنان آشنا هستند و به آن 
توجه نمی کنند و با دقت، عدالت و انصاف پرونده را بررسی می کنند.«

پاسخ رئیسی به رئیس جمهور، کوتاه و بدون حواشی بود. مشخص 
است رئیس قوه قضائیه به دنبال تسویه حساب شخصی با کسی نبود 
و همین سبب شد تا این صحبت ها رنگ و بوی دعواهای جناحی به 
خــود نگیرد. این انتقاد رئیس جمهــور از عملکرد قوه قضائیه اگر در 
زمان دیگری بود شــاید تبدیل به یک جریان رسانه ای برای تضعیف 
جایگاه قوه قضائیه می شد؛ اما این بار حتی همفکران و دوستان آقای 
روحانی هم خیلی وارد این بازی نشده و سبب شدند تا برخالف میل 

رئیس جمهور این اظهارات خیلی به نفع او تمام نشود. 
البته این شامل همه رسانه ها نمی شود و برخی رسانه ها هجمه 
علیه قوه قضائیه را آغاز کرده اند و تالش کردند تا هر آن چیزی را که 
مربوط به رئیسی و نهاد تحت مدیریتش هم نمی شد وارد این داستان 
کرده و از آن سوءاستفاده کنند. رسانه های فارسی زبان خارجی که با 
بودجه های کالن ســعودی و صهیونیستی و آمریکایی اداره می شوند 
نیز از این قافله عقب نماندند و بی محابا به رئیس قوه قضائیه تاختند. 
نوع برخورد مردم و حتی بسیاری از هم حزبی های آقای روحانی 
با این موضوع نشان می دهد آقای رئیس جمهور آن قدرها در آغاز این 
جریان سازی رسانه ای موفق نبوده است. عملکرد خوب سید ابراهیم 
رئیســی سبب شده که بســیاری از مخالفانش لب به تمجید از او و 

عملکرد شش ماهه اش بگشایند.

پیاده نظام تخریب
صادق زیباکالم، مصطفی تاجزاده و حسام الدین آشنا جزو کسانی 
بودند که سعی کردند عملکرد قوه قضائیه را به بهانه های واهی مورد 
انتقاد قرار دهند. مشخص است که افرادی با نگاه سیاسی به هر قیمتی 
مترصد فرصت و بهانه هســتند تا به مدیریت انقالبی آسیب بزنند و 
قوه قضائیه را درگیر بازی های سیاسی کنند که این تبدیل به پاشنه 
آشیل این نهاد انقالبی می شود. همان گونه که گاهی چنین رویه هایی 
را شــاهد بودیم؛ اما می بینیم که با هوشمندی رئیس قوه قضائیه این 
اتفاق نمی افتد. در این شــش ماهی که بسیاری از آن به »انقالب در 
دستگاه قضایی« یاد می کنند، مردم امید و دلگرمی نسبت به این نهاد 
انقالبی پیدا کرده اند و این گونه فضاسازی ها هم نمی تواند نگاه مردم را 
عوض کند. این بدان معنی است که اگر هر نهادی عملکردی در تراز 
انقالب اسالمی داشته باشد، حتی اگر در سطوح باال هم بدان هجمه 
شود و بخواهند وجهه آن را برای برداشت های سیاسی تخریب کنند، 

مردم آن را نخواهند پذیرفت. 
قــوه قضائیه به عنوان نهادی که باید ملجأ و پناهگاه همه مردم 
باشد، حاال و در چهل سالگی انقالب توانسته است بذر امید را در دل 
مردم بکارد که بتواند به این اصل مهم دست یابد. هر کس با هر روش 
و حربــه ای بخواهد به این امید مردم لطمه ای وارد کند قطعاً خیانت 
کرده است. چرا که افزایش اعتماد مردم به هر یک از نهادهای انقالب 

اعتمادشان به کلیت نظام اسالمی را افزایش خواهد داد.

نگاهی به روند تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضا

تخریبی که تأثیری ندارد!

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی 

ادامه از صفحه اول
  دو رزمنــده حزب اهلل و حمله مســتقیم 
به لبنان، هم سیســتم های نظامــی و امنیتی و 
جمعیتی این رژیم را در شــعاع قابل توجهی از 
مرزهای شمالی فلسطین اشغالی با چالش روبه رو 
کرده و هم روند انتخاباتی برای نتانیاهو را نیز در 
شعاع اثرگذاری قرار داده و تأکید کرد: »انتخابات 
جدید اسرائیل با خون اسرائیلی ها رونق می گیرد و 
از این پس به حمالت هوایی ـ پهپادی با هر امکانی 

پاسخ خواهد داد.«

در عراق نیز این توطئه با تقویت موج مطالبه 
اخراج آمریکایی ها در پارلمان و حکومت، ارسال 
گزارش تحقیق حکومتی که رژیم صهیونیستی با 
دستیاری آمریکا را متهم حمله به حشدالشعبی 
می داند،  با حمله موشــکی »حزب اهلل عراق« به 
پایگاه آمریکایی مخمور و هشــدار عملیاتی علیه 
پایگاه های آمریکا و شــلیک به پهپادهای آنها و 

فتوای جهاد آیت اهلل حائری روبه رو شدند. 
مجموعه این اتفاقات منجر به آن شــد که 
مقامات آمریکایی در عراق با واســطه قرار دادن 

مقامات حکومتی، برای مهار واکنش های عملیاتی 
و سیاسی در لغو پیمان امنیتی به تقال افتاده و در 
لبنان از طریق »سعد حریری« پیام های التماسی 
به حزب اهلل می رســانند. تا قضیه با یک عملیات 
نمادین حزب اهلل تمام شــود. رویکرد و گفتمان 
مقاومت و قدرت پاســخ، هــم در پرونده ایران و 
هــم در عراق و هم در ســوریه و لبنان به تولید 
فرصت هــای راهبــردی در کالن منطقه تبدیل 
شده است.  اگر این ریســک راهبردی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی بی پاسخ می ماند و میدان برای 

اقدامات پنهانی و آشکار رژیم صهیونیستی خالی 
می شــد، نه تنها ترامــپ و نتانیاهو جان مجدد 
انتخاباتــی می گرفتنــد، بلکــه در موازنه قدرت 
نیز آثار غیر قابل جبرانی به جای می گذاشــت؛ 
بنابراین با اســتحکام رویکرد پاســخ و مقاومت 
فعــال،  نه تنها  مهار راهبرد دشــمن بلکه عرصه 
جدید از فرصت  سازی راهبردی نیز شکل گرفته 
و تحکیم خواهد یافت. پیامدها و نتایج این راهبرد 
هوشمند و مقتدر به زودی در سطح منطقه عیان 

خواهد شد.

 ریسک عملیاتی برای خروج از تنگنای راهبردی 
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   حســن خدادی/ برای نسل اول انقالب اســالمی که رسیدن به 
دستاوردهای چهل ساله را با گوشت و پوست و استخوان درک کرده و برای 
دست یافتن به سطوح باالی پیشرفت و معنویت ثانیه به ثانیه تالش کرده است، 
شاید بیان رکوردهای جمهوری اسالمی ایران موضوع جدید و تازه ای نباشد 
و تنها در حد یک یادآوری و نگاه به گذشــته افتخارآمیز ارزش داشته باشد؛ 
اما برای نسل جدید انقالب اسالمی و به ویژه جوانان و نوجوانانی که گام دوم 
انقالب اســالمی را مدیریت خواهند کرد، رجوع به گذشته و بیان رکوردهای 
چهل ســاله انقالب اسالمی نه تنها افتخارآمیز است، بلکه آنها را در بر عهده 
گرفتن مسئولیت های خطیر آینده مصمم تر خواهد کرد. نسل آینده می داند 
رکوردهای به دست آمده از چهل سال تالش بی وقفه در نهایت محدودیت ها و 
محذورات داخلی و بین المللی به دست آمده است و حال که این قطار پیشرفت 
و توسعه ریل گذاری شده، سرعت تحوالت و پیشرفت ها نیز باید مضاعف شود.
در ایــن باره رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( در بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی خطاب به جوانان می فرمایند: »... محصول تالش چهل  ساله، اکنون 
برابر چشــم ماست: کشــور و ملتی مســتقل، آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، 
پیشــرفته در علم، انباشــته از تجربه هایی گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای 
تأثیر اساســی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در 
شتاب پیشرفت های علمی، رکورددار در رسیدن به رتبه های باال در دانش ها و 
فناوری های مهم از قبیل هسته ای و سلول های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال 
آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه های جهادی میان 
جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد و بسی ویژگی های افتخارآمیز دیگر 
که همگی محصول انقالب و نتیجه  جهت گیری های انقالبی و جهادی است.« 
برای مثال جمهوری اســالمی ایران در حوزه نظامی با کمترین بودجه 
دفاعی نســبت به بسیاری از کشــورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، 
امارات، عراق و ترکیه توانسته است در میان ده قدرت نظامی دنیا قرار بگیرد 
)گلوبال فایرپاور(؛ جایگاهی که قباًل فقط آرزوی آن را داشته است. سنجش 
توان نظامی ایران زمانی کارآمدتر جلوه می کند که با وضعیت قبل از انقالب و 
شرایط فعلی کشورهای منطقه مقایسه شود. این دستاوردها در حوزه موشکی 
با موشک های بالستیک و نقطه زن اهمیت بیشتری می یابد. رکوردهای این 
حوزه در شــرایطی به دست آمده که ایران چهل سال گذشته در شدیدترین 
تحریم های نظامی قرار گرفته بود. حاصل این تالش ها و موفقیت ها این است 
که نظام جمهوری اسالمی ایران تنها نظام سیاسی است که در طول چند قرن 
گذشته یک وجب خاک را از دست نداده است و در هشت سال جنگ تحمیلی 

قدرت ایمان و اراده خود را به رخ همه دشمنان کشیده است.
همچنین در حوزه سیاسی اولین نظامی سیاسی است که در چند هزار 
سال گذشته تمام ارکان اصلی آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی 
مردم انتخاب می شوند و قانون اساسی آن در تدوین و تجدید نظر مورد پذیرش 

اکثریت مطلق مردم قرار گرفته است.
رکوردهای علمی از جمله رتبه دوم در زمینه سلول های بنیادین و قرار 
گرفتن در میان 13 کشور هسته ای جهان از جمله رکوردهایی هستند که در 
گام اول انقالب اســالمی به دست آمده اند. جمهوری اسالمی ایران همچنین 
رکورددار قرار گرفتن در میان شش کشور پیشرو در حوزه نانوست. جمهوری 
اسالمی در کنار کسب رتبه 11 در حوزه فضایی، با عمری بسیار کم نسبت به 
رژیم پیشین و نظام های سیاسی منطقه از رشد بسیار باالی علمی برخوردار 
بوده است که پیامد آن در حوزه های پزشکی و بهداشتی بیشتر جلوه می کند؛ 
جایی که امید به زندگی باال رفته و هم زمان شاهد کاهش شدید مرگ و میر 

نوزادان هستیم.
در حوزه اقتصادی نیز با وجود برخی کاستی ها، زیرساخت های توسعه و 
کسب رکوردهای قابل قبول نسبت به شرایط تحریمی کشور از مسائل مهمی 
اســت که نشان از توسعه و پیشرفت جمهوری اسالمی ایران دارد؛ برای مثل 
در حوزه های تولیدی مثل سیمان، ماشین آالت کشاورزی، تولید برق، غالت 
و... جمهوری اسالمی دارای رکوردهای فوق العاده در منطقه و بسیار مطلوب 

در سطح جهانی است.
با توجه به آنچه ذکر شد، نسل جدید انقالب اسالمی می داند برای گام 
دوم انقالب اسالمی مسئولیتی سنگین تر از گذشتگان به عهده دارد. آنها نه تنها 
ادامه دهنده مسیر رکوردهای ایجاد شده هستند، بلکه در عرصه های تسخیر 
نشده از سوی جمهوری اسالمی ایران نیز باید ورود کنند. در واقع رکوردهایی 
مثل دستاوردهای نانو، سلول های بنیادین، صنعت نظامی، فضایی، پزشکی و... 
باید حفظ و ارتقا داده شوند و در حوزه های گوناگون دیگری که رکوردش دست 
جمهوری اسالمی ایران نیست، باید با تالش و همت مضاعف تالش کنند تا 
توانمندی های خود را به اثبات برسانند؛ برای مثال حوزه فضایی و زیستن در 
کره ماه و تسخیر دیگر کرات از سوی مردم ایران امری است که پایه های آن 
در چهل سال اول انقالب اسالمی بنا نهاده شده است و برای کاهش فاصله با 
قدرت های فضایی دنیا گام دوم انقالب توسط جوانان باید محکم تر و سریع تر 
برداشته شود تا ضمن برداشتن فاصله موجود بتوانند الگوی موفقیت و پیشرفت 

برای سایر کشورها شوند.

تبیین بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
رکوردهای جمهوری اسالمی ایران

»حسین شریعتمداری« با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه »فساد و رانت با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی رود« اظهار داشت: »اگر فساد اقتصادی 
یک عمل و اقدام مجرمانه باشد ـ که هست ـ چرا دستگاه قضایی نباید با آن برخورد کند! مگر یکی از وظایف تعریف شده قوه قضائیه مقابله با مجرمان و غارتگران 

اموال عمومی نیست؟ کاش آقای روحانی بگوید اساساً وجود دستگاه قضا به چه کار می آید!«

 وظیفه
 قوه قضائیه

تخلف های بزرگ!
»احمد توکلی« با ارسال نامه ای 
به اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون 
حقوقی و نایب رئیس هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان مجلس، خواستار 
توضیحاتی درباره رأی صادره بهمن 
سال گذشــته این هیئت در مورد 
نمایندگان »ابهر« و »زنجان« شــد 
و در بخشی از آن نوشت: آیا به نظر 
هیئت نظــارت بر رفتار نمایندگان، 
تبانــی در خرید 6 هــزار خودرو به 
 صــورت رانتی و چند صد کیلو طال 
و همکاری با فردی که جزء 15 نفر 
اول کســانی است که با خرید بیش 
از 30 هزار سکه، کمک به اخالل در 
نظام اقتصادی کشور کرده اند، جزء 
وظایف نمایندگی اســت؟ آیا ایجاد 
بحران در موضوع پوشــک که حتی 
مقام معظم رهبری به آن ورود کرده 
و گالیــه کردند و در این بحران، رد 
پای شرکت »پارس حیات« که نقش 
آقای محمد عزیزی در آن برجسته 
است، جزء وظایف نمایندگی است؟ 

جدال مؤتلفه و نبوی
»حمیدرضــا ترقــی« عضــو 
شــورای مرکزی مؤتلفه، در واکنش 
به اظهارات »بهزاد نبوی«، تفکرات 
او را »التقاطــی« خوانــده و گفت: 
آقایانــی همچون بهــزاد نبوی هم 
مثــل مجاهدین خلق بعد از انقالب 
تغییر موضع دادند؛ یعنی اآلن جزو 
غرب گراها و تحت  تأثیر غرب هستند. 
آقای بهزاد نبوی به آقای عسگراوالدی 
گفته بود: »شما از آمریکا نمی ترسید؛ 
ولی ما می ترســیم«. گفتنی است 
بهزاد نبوی با اشاره به اختالف طیف 
خود و شهید رجایی با مؤتلفه ای ها 
گفته بود: »اعضای مؤتلفه مثل آقایان 
عراقی،  عســگراوالدی،  بادامچیان، 
امانی و الجوردی دســته ای بودند 
که تحلیل شان این بود که سوسیال 
امپریالیسم خطرناک تر از امپریالیسم 
است.« او همچنین گفته است: »آنها 
می گفتند مجاهدین خلق خطرناک تر 
از رژیم شاه هستند و ما باید از زندان 
بیرون برویم و مانع از مارکسیســت 

شدن زن و بچه های مان بشویم.«
دانه درشت ها!

»محمدجواد ابطحی« نماینده 
مــردم خمینی شــهر در مجلس، با 
اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور 
مبنی بر اینکه »نمی تــوان با بگیر 
و ببند با فســاد مبارزه کرد« گفت: 
آقای رئیس جمهور می کوشد ارتباط 
تعادلی خــودش را بین موضوعات 
مختلــف حفــظ کند. علــت طرح 
اظهاراتــی همچــون پرداختن قوه 
قضائیه به پرونده دانه درشــت ها از 
ســوی رئیس جمهور، از این  روست 
که متأســفانه برخی دانه درشت ها 
در اطراف او هستند؛ یعنی اگر خود 
رئیس جمهــور هم نخواهد این گونه 
موضوعات را مطرح کند، فشارهایی 
کــه اطرافیــان بــه وی می آورند، 
منجر به این گونــه موضع گیری در 

رئیس جمهور می شود.
مخالفت با شفافیت رأی

هفته گذشته با رأی نمایندگان، 
بررســی طرح شفافیت  دو فوریت 
عملکرد نمایندگان تصویب نشــد. 
»مجتبــی ذوالنــوری« در این باره 
گفت: »مشروعیت ما نمایندگان به 
رأی مردم اســت. مردم باید بتوانند 
بر نماینــده خود نظــارت کنند و 
از آنها مطالبه گری داشــته باشند. 
مطالبه گری زمانی ممکن است که 
اطالعات و اشراف نسبت به عملکرد 
نماینده وجود داشــته باشد. اکنون 
مــردم از حضور و غیــاب نماینده، 
مأموریت و مرخصی نماینده، شرکت 
در رأی گیری یا عدم شرکت، کیفیت 
رأی که نمایندگان می دهد، اطالع 

ندارند.«
بحران بی اعتباری

»محمد ســالمتی« دبیر کل 
حــزب منحله ســازمان مجاهدین 
انقالب گفته است: »جریان اصالحات 
فاقــد یک حزب فراگیــر قدرتمند 
است که بتواند در مناسبات سیاسی 
تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر جریان 
اصالحات در سال های اخیر با توجه 
به عملکرد دولت، مجلس و شورای 
شــهر تهران تضعیف شــده است. 
گاهی این جنبه خاص به ناکارآمدی 
اصالح طلبــی تعبیر می گــردد. به 
همین دلیل بــا کاهش وجهه خود 
در بین افکار عمومی جامعه مواجه 

شده است.«

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

ِگله رئیس جمهور 
از وزیر صمت به 
دلیل گران کردن 
سبوس به قیمت 

کیلویی۱۲۵۰تومان 
و نادیده گرفتن 
دستورات قبلی؛

»چرا بی دقتی 
می شود؟«

با وجود وعده 
دولت به حمایت 

از زلزله زدگان 
سرپل ذهاب و 
تأمین مسکن 

مناسب برای آنان، 
هنوز تعدادی از 

مردم در کانکس 
و اتاقک ها زندگی 

می کنند

تعارف اومد نیومد 
داره! بستنی 

خریدن پوتین 
برای اردوغان در 
نمایشگاه هوایی 

روسیه؛ البته حتما 
پول بستنی در 
قرارداد فروش 

هواپیما به ترکیه 
حساب شده!

خوشحالی ترامپ 
از دیدن جانسون 

نخست وزیر 
انگلیس، در اجالس 

جی ۷؛
 باالخره ترامپ یک 
همزبان را که شبیه 

خودش باشد پیدا 
کرد!

افتتاح دیوار! 
ساخت و اتمام این 

پروژه عظیم)!( 
در روستای 

پتک رامسر که 
گفته شده برای 

جلوگیری از رانش 
زمین است ۲۰۰ 
میلیون تومان 
خرج برداشته!

پایش

آن  خداوردی/  منصوره    
وقت کــه نام »حســن روحانی« با 
18/613/329 رأی، به عنوان نامزد 
پیــروز انتخابات ریاســت جمهوری 
یازدهم اعالم شــد، روزنامه »آفتاب 
یزد« تیتر زد: »روحانی رئیس جمهور 
شــد، عــارف، جاودانــه«. انصراف 
»محمدرضا عارف« با دستور مستقیم 
»ســیدمحمد خاتمی« و این گفته 
»سعید حجاریان« که ما »دندانه های 
کلید« دولت آقای روحانی هستیم، 
سهم اصالح طلبان در دولت »تدبیر 
و امیــد« را کاماًل نشــان می دهد! 
اصالح طلب،  چهره هــای  روزها  آن 
خوشحال ترین افراد در »بزم« پیروزی 
حسن روحانی بودند! اما امروز، کمتر 
از دو سال مانده به خروج روحانی از 
پاســتور! رابطه این دولت و جریان 
اصالحات چگونه است؟ آیا بر »کلید 
 تدبیر« دولت اعتدال، دندانه ای باقی

 مانده است؟

سبقت حامیان
 از منتقدان!

»دولتی را روی کار آوردیم که 
مجبوریم صورت مان را با سیلی سرخ 
کنیم.« این جمله را کسی می گوید 
که با کناره گیری از کارزار انتخابات 
یازدهم، سهم بســزایی در پیروزی 
آقای روحانی ایفا کرد؛ اما این اظهار 
نظر »رئیس شورای عالی اصالحات« 
یکی از نزدیک ترین چهره ها به لیدر 
این جریان، تنها سر »کوه یخ«  روابط 

اصالحات و دولت اعتدال است!
شــرایط به گونه ای پیش  رفته 
است که سخت می توان میان مواضع 
»منتقــدان« و مواضــع »حامیان« 
دولت تمیز قائل شــد! در بسیاری 
از موارد، حامیان آقــای روحانی از 
منتقــدان آن در تاختن به عملکرد 
دولت ســبقت گرفته انــد؛ چنانکه 
که  ســازندگی«  کارگزاران  »حزب 
»مرحوم علی اکبر هاشمی رفسنجانی« 
جدی ترین حامی حسن روحانی در 
انتخابات ســال 1392 آن را بنیان 

گذاشت، با انتشــار بیانیه ای در نقد 
امید« می نویســد:  دولت »تدبیر و 
»دولــت فاقد اســتراتژی اقتصادی 
روشــن اســت. دولت روحانی نه به 
لوازم »اقتصاد آزاد« پایبند اســت و 
نه از نســخه های »اقتصاد ارشادی« 
پیــروی می کنــد و در یــک کالم 
دولتــی سرگشــته در میان مکاتب 
و اندیشــه های اقتصادی است.« در 
ایــن میان بی برنامگی ای مشــاهده 
می شــود که »عباس آخوندی« نیز 
بــه آن اذعــان کرده و بــا کنایه به 
گالیه های آقای رئیس جمهور درباره 
محدود بــودن اختیاراتش می گوید: 
رئیس جمهوري  اختیارات  از  »آنچه 
مهم تر اســت، این اســت که دولت 
بدانــد، مي خواهــد چه کنــد؟ اگر 
رئیس  جمهوري نداند که مي خواهد 
چه کند، حتي اگر اختیار تمام عالم 
را هم داشته  باشد، فایده اي ندارد.« 
اظهارات و گفته هایی که مشــخص 
می کنــد اصالح طلبــان و دولت هر 
دو در یک مســئله مشترک هستند 
»سرگشتگی!«البته بیانیه کارگزاران 
بــه جمالت فوق متوقــف نمی ماند 
و ایــن حزب در ادامــه با طرح این 
اتهام که دولت آقای روحانی آکنده 
از »بوروکرات هایی اســت که جز به 
حفظ نظــام ناکارآمد اداری موجود 
نمی اندیشند« تأکید می کند: »دولت 
خون تــازه می  خواهد. باید به قوای 
تازه  نفس که آماده  شــرایط جدید 
هستند مجال داد. مردان »بزم« را در 
شرایط »رزم« نمی توان به کار گرفت. 
شمشــیرهای مرصع را باید به دیوار 
آویخت و با سالح آخته، هوشمندانه 

به مقابله با شرایط جدید رفت.«
نباید فرامــوش کنیم که این 
جمالت را ســران حزب کارگزاران 
ســازندگی نوشتند؛ کســانی که با 
شــعار »دولت ژنرال ها« و بازگشت 
مدیــران متخصص! به پســت های 
تصمیم ســاز در خرداد ماه 1392 از 
مردم خواســتند به حسن روحانی 

رأی دهند!

ترجیح قدرت
 بر مصلحت ملی!

با وجود آنکه سیدمحمد خاتمی 
می گوید: »من در شگفتم چرا دولتی 
که برای استیفای حقوق ملت روی 
کار آمده. اقدام نمی کند« و ســعید 
حجاریان اعالم می کند »ما با دکتر 
روحانی عقدی  نبسته بودیم. ایشان 
وعده هایی به مردم دادند و دفاع ما، 
براســاس همان وعده ها بود. زمانی 
که از خود عبور کرد، طبعاً بخشــی 
از اصالح طلبان هم ناگزیر با ایشــان 
زاویه پیدا کردند.« در شــرایطی که 

اظهــارات تندی مانند اینکه »وقتی 
دولت کاری برای مــردم نمی کند، 
بهتر اســت رها کند و برود« از زبان 
»علی عبدالعلی زاده« وزیر مســکن 
دولــت اصالحات مطرح می شــود، 
پرسش این است که چرا اصالح طلبان 
همچنان در کنار دولت ایستاده اند؟ 
آخوندی«  »عبــاس  که  پرسشــی 
در گفت وگــو بــا »روزنامه اعتماد« 
به آن پاســخ داده اســت. وزیر راه 
مستعفی دولت دوازدهم با تأکید بر 
این نکته که اصالح طلبان می دانند 
»دولت، بعــد از برجام ایده اي براي 
ایران ندارد؛  امور  حل و فصل ســایر 
خواه این امــر اجتماعي و فرهنگي 
باشد، خواه سیاســي و اقتصادي.« 
علت ادامه همراهــی این جریان با 

دولت بی برنامــه را »حفظ قدرت« 
می داند و توضیح می دهد »حامیان 
دولت تصور مي کردند اگر وارد بحث 
دولت یک دوره اي شــوند، منجر به 
شکست در دوره بعدي مي شود. در 
واقع این ســؤال را مطرح مي کردند 
که آیا با این کار مي توانیم موقعیت 
مســلطي پیدا کنیم یا نــه؟« او با 
سرزنش هم جریانی های خود اضافه 
می کند »تعهد به حل مســئله های 
ایــران بــر مبنــاي یــک رویکرد 
 مشخص مهم تر از حفظ موقعیت در

 قدرت بود.«

امضای برجام،
 پایان دولت!

مهم ترین  با جهــان«  »تعامل 
شــعار آقای روحانی در سال 1392 
بود. او وعده داده بود که با در دست 
گرفتن پرونده هسته ای و گفت وگو 
با قدرت ها موضــوع را حل خواهد 
کرد! و با بستن این پرونده از طریق 
تعامل با جهان، مشکالت کشور را از 

بین خواهد برد.
حمایت  مــورد  نامزد  پیروزی 
رأی  انتخابــات،  در  اصالح طلبــان 
اعتماد مجلس شــورای اسالمی به 
»محمدجواد ظریــف« برای وزارت 
خارجه، انتقال پرونده هســته ای از 
شــورای عالی امنیت ملی به وزارت 
خارجه و دو ســال مذاکرات فشرده 
و مستقیم با ایاالت متحده، سرانجام 
به برجام منتهی شــد! توافقی که نه 
مســئله هســته ای را حل کرد و نه 

مشکالت کشور را!
»عباس آخوندی« در گفت وگو 
با روزنامه »اعتماد«، دلیل ابتر ماندن 
و بی اثــری برجام را این می داند که 
»آقاي روحاني نمي دانست گام هاي 
بعدي چیست.« او که دلیل استعفای 
خــود از دولت اعتــدال را متناقض 
بودن دیدگاه های اعضای دولت اعالم 
می کنــد با بیان اینکه »هدف اصلي 
دولت معطوف به پرونده هســته اي 
و رفع تنش هاي بین المللي بود« در 

حقیقت اذعــان می کند که امضای 
برجام، پایان دولت حســن روحانی 
بود! زیرا پس از حصول توافق، دولت 
»تدبیــر و امید« دیگر هیچ برنامه و 

هدف تعریف شده ای نداشت!
حتی  می کند  افشــا  آخوندی 
افــراد درون دولت با این پرســش 
روبه رو بودند که »دولت بعد از برجام 
مي خواهد چه کنــد؟ نگاه و اهداف 
روشــني براي بخش ها و حوزه هاي 
دیگر وجود دارد؟« و تنها پاســخ را 
این می داند که »دولت ایده روشني 

براي مسائل ایران ندارد.«
اگرچه عباس آخوندی حداقل 
یک دستاورد را برای »دولت اعتدال« 
قائل است و در میان گفته های خود 
مدعی می شود »برجام سندي قابل 
دفاع و ماندگار در تاریخ ایران است«، 
این ادعای عضو سابق کابینه »تدبیر و 
امید« این روزها حتی میان حامیان 
این جریان نیز طرفدار چندانی ندارد! 
و این تنها دستاورد قابل ذکر دولت 
با نقدهای بی رحمانه حامیانش  نیز 

روبه رو است!
»عبــاس عبدی« بــا انتقاد از 
آنچه اکنون بر سر برجام آمده است، 
پیشنهاد  که  می گوید: »دوســتاني 
مذاکــره مي دادند و بــه آن اصرار 
داشــتند، چرا ضمانت اجراي آن را 
مــورد توجه خود قــرار ندادند؟ اگر 
قرار بود که وارد برجام شــویم، باید 
فرض مي کردیــم که چنانچه طرف 
مقابل به تعهدات خود عمل نکرد ما 
چه باید انجام دهیم تا از ترس عمل 
 ما، طرف مقابل به تعهداتش ملتزم 

باشد.«
اصالح طلب حتی  این چهــره 
پــا را فراتر از مســئله توافق جامع 
هسته ای می گذارد و می گوید: »این 
دوســتان درک درســتي از ماهیت 
روابط بین الملل و سیاست واقع گرایانه 
ندارند و روابط بین الملل را به گفت وگو 
و صلح خواهــي تقلیل مي دهند؛ در 
حالي که روابــط بین الملل در اصل 

متکي به قدرت است و بس.«

یک جایگاه بنزین 
در آمریکا اعالم 

کرده است هر روز 
که ترامپ حرف 

احمقانه ای نزند، به 
همه بنزین و گاز 

مجانی بدهد؛ هنوز 
کسی نتوانسته 

بنزین مجانی 
بگیرد!

کنایه  با  آخوندی«  »عباس   
به گالیه های آقای رئیس جمهور 
درباره محدود بودن اختیاراتش 
می گوید: »آنچــه از اختیارات 
رئیس جمهوري مهم تر است، این 
است که دولت بداند، مي خواهد 
چه کند؟ اگــر رئیس جمهوري 
نداند کــه مي خواهد چه کند، 
حتي اگر اختیار تمام عالم را هم 
ندارد.«  فایده اي  باشد،  داشته  
اظهارات و گفته هایی که مشخص 
می کنــد اصالح طلبان و دولت 
هر دو در یک مسئله مشترک 

هستند »سرگشتگی«!

نگاهی به فاصله گرفتن اصالح طلبان از دولت و اذعان به ناکارآمدی آن

اعتراف از درون
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  رامین ولی زاده/ درخواست 
واشــنگتن برای ائتالف ســازی علیه 
جمهوری اسالمی ایران با هدف افزایش 
حضور نظامی در منطقه خلیج فارس 
و غرب آســیا با شکست مواجه شده 
است؛ طوری که حتی متحدان اروپایی 
آمریکا نیز به درخواست این کشور برای 
پیوســتن به ائتالف دریایی، که حتماً 
اهداف نامشــروعی را دنبال می کند 
ایــن موضوع  پاســخ منفی داده اند. 
انــزوای بیش از پیش آمریــکا را در 
نظام بین الملل به همراه داشته است. 
عمق این شکست زمانی بهتر مشخص 
می شود که بدانیم کشورهای هم پیمان 
آمریکا چنین موضوعی را رد کرده اند. 
فرانسه، اســپانیا، کره جنوبی، هند و 
ژاپن از جمله کشــورهایی بودند که 
درخواست ائتالف سازی علیه جمهوری 
اسالمی ایران را نپذیرفتند. این نوشتار 
تالش می کند به دالیل شکســت این 

موضوع بپردازد.
مهم ترین نکتــه ای که در مورد 
چرایــی موضوع مذکــور می توان به 
آن اشاره کرد، خدشه دار شدن چهره 
آمریکا نزد متحدان این کشــور است؛ 
به گونه ای که واشنگتن اعتبار پیشین 
خــود را در نظام بین الملل از دســت 
داده است. حضور بدون روتوش دونالد 
ترامپ در عرصه سیاسی آمریکا و نوع 
مواضــع او در قبال مســائل مختلف 
بین المللی، واقعیت آمریکا را نزد افکار 
عمومی دنیا روشــن تر کرده اســت. 
این موضوع ســبب می شود متحدان 
واشــنگتن نیز برای حفظ وجهه خود 
در افکار عمومی جهانی از همراهی با 

آمریکا خودداری کنند.
عالوه بر دالیل سیاسی شکست 
ائتالف ســازی واشــنگتن می توان به 
دالیل اقتصادی این موضوع نیز اشاره 
داشــت. افزایش تنش هــا در منطقه 
خلیج فارس مورد پذیرش کشورهای 
صادرکننــده و مصرف کننــده انرژی 
نیســت؛ زیرا چنین مسئله ای تبعات 
اقتصــادی به همراه خواهد داشــت. 
در حقیقت تالش هــای آمریکا برای 
ائتالف ســازی موجب بی ثباتی صلح 
و امنیــت جهانی می شــود؛ بنابراین 
متحدان آمریکا از وارد شدن به چنین 
فضایی خودداری می کنند. امنیت در 
خلیج فارس تا زمانی برقرار اســت که 
همــگان از چنین امنیتــی برخوردار 
باشند؛ اما اگر امنیت جمهوری اسالمی 
ایران در این منطقه با تهدیداتی مواجه 
شــود، انتظار عکس العمل از ســوی 

کشورمان امری پذیرفته است.
امنیت جریان انرژی برای همه به 
ویژه ایران باید تأمین شود که این امر 
مورد پذیرش بازیگران هوشمند نظام 
بین الملل است. واشنگتن به دنبال وارد 
شــدن به فضایی است که هیچ عقل 
سلیمی چنین موضوعی را نمی پذیرد؛ 
از این رو ائتالف ســازی آمریکا علیه 
کشورمان با ناکامی مواجه شده است.

دلیــل مهم دیگری کــه در این 
زمینــه می تواند مطرح شــود، عالقه  
نداشتن متحدان آمریکا برای ورود به 
تنش با جمهوری اسالمی ایران است. 
گرچه واشــنگتن به دنبال تالش هایی 
پوچ برای افزایش فشارها علیه کشورمان 
است، بازیگران هوشمند نظام بین الملل 
نمی تواننــد این موضــوع را بپذیرند 
که واشــنگتن نوع رفتار آنها را دیکته 
کند. نظام بین الملل امروزه به ســوی 
چندقطبی شدن قدرت حرکت می کند؛ 
بازیگران بســیاری آمریکا را  بنابراین 
قدرت تک قطبی دنیــا نمی دانند. این 
موضوع سبب شده است که واشنگتن 
توانایی چندانی برای اعمال فشار علیه 

کشورهای دیگر نداشته باشد. 
افزایــش بیــش از پیش قدرت 
محور مقاومــت در منطقه نکته مهم 
دیگری است که در ناکامی واشنگتن 
در ائتالف سازی علیه جمهوری اسالمی 
ایران اهمیت دارد. کشــورهای محور 
مقاومت روزبه روز پیروزی های جدیدی 
به دست می آورند و این واقعیت برای 
ناظران منطقه ای و جهانی اثبات شده 
اســت. در حال حاضر محور مقاومت 
به رهبری جمهوری اسالمی ایران به 
قدرتی دست یافته است که واشنگتن 
و متحدان آن نمی توانند با آن مواجه 
شوند. متحدان واشنگتن نیز به خوبی 
به ایــن امر واقفند؛ بنابراین در مقابل 
می کنند.  مخالفت  آمریکا  درخواست 
ناکامی واشــنگتن در ائتالف ســازی 
علیه جمهوری اسالمی ایران اولین و 
آخرین شکست آمریکایی ها محسوب 
نمی شــود؛ زیرا آمریکا طی سال های 
متمادی با شکســت های سنگینی در 
منطقه مواجه شده است و دومینوی 
این ناکامی هــا در آینــده نیز تداوم 

خواهد داشت.

شکست ائتالف  آمریکا
روزنه

اهداف هفت گانه رژیم صهیونیستی!
   محمدرضا فرهادی/ رژیم صهیونیستی طی چند روز اخیر، حمالت موشکی 
و پهپادی گوناگونی را علیه کشــورهای سوریه، لبنان و عراق انجام داده است. درباره 
دالیل و اهداف این اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
1ـ امنیت سازی: رویکرد امنیتی این رژیم مبتنی بر امنیت مرزها و در محدوده 
سرزمینی است و اکنون بر اساس رویکرد امنیت فرامنطقه ای، به دنبال رفع تهدید به 
جای تهدیدســازی علیه خود است. این رویکرد از همان راهبرد جنگ پیش دستانه 
نئوکان ها در آمریکا نشئت می گیرد که معتقدند دفع تهدید قبل از وقوع آن بهتر از 
مقابله با تهدید است. از سوی دیگر، صهیونیست ها از محاصره امنیتی پیرامون خود 
به شدت نگرانند و این رژیم نشان داده که توانایی مقابله با تهدیدات را در جبهه های 

گوناگون نخواهد داشت.
2ـ قدرت ســازی: این گزینه را باید از دو منظر خارجی و داخلی بررسی کرد. از 
بُعد خارجی رژیم صهیونیستی به دنبال آن است که نشان دهد همچنان توان رویارویی 
با تهدیدات )بالقوه و بالفعل( را دارد و قدرت نظامی این رژیم در موضع ضعف نیست 
و توانایی پاسخگویی به هرگونه تهدید را دارد. از بُعد داخلی با توجه به نزدیک بودن 
انتخابات پارلمانی این رژیم و شکست احتمالی حزب نتانیاهو )بر اساس نظرسنجی ها( 
در برابر حزب آبی و سفید )گاتس(، نتانیاهو به دنبال تبدیل خود به سمبل و نشانه 
امنیت و قدرت در نگاه ساکنان سرزمین های اشغالی است. به همین منظور وی شعار 
خود را مبتنی بر امنیت قرار داده و از این طریق مترصد تشــکیل کابینه و مجلســی 
با رأی اکثریت است که بتواند سیاست های جنگ طلبانه خود را راحت تر پیش ببرد. 
3ـ ائتالف ســازی: رژیم صهیونیســتی بارها تالش کرده که ائتالفی متشکل از 
کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای با محوریت آمریکا و هم پیمانانش در منطقه تشکیل 
دهد. طرح ناتوی عربی و به تازگی تشکیل ائتالف دریایی برای مقابله با ایران نمونه هایی 
از ورود مستقیم این رژیم در راستای مقابله با قدرت روزافزون منطقه ای ایران است!

4ـ محدودیت ســازی: رژیم صهیونیستی تمام توان خود را برای مقابله با نفوذ 
ایران در منطقه به کار برده است. نفوذ ایران در منطقه به منزله کاهش توان این رژیم 
در برابر تهدیدات و افزایش پاســخگویی محور مقاومت به تجاوزات این رژیم اســت. 
نتانیاهــو نیز به خوبی به این امر پی برده و به همین دلیل در مصاحبه ای تلویزیونی 
مدعی شــده است: »من به ارتش دســتور دادم برای هر سناریویی آماده باشد. ما به 
اقدام علیه ایران و وابســتگانش ادامه می دهیم.« بنابراین رژیم صهیونیستی به دنبال 
این است که فعالیت های ایران را در منطقه محدود کند و به همین دلیل پایگاه ها و 

مراکز گروه های وابسته به ایران را هدف قرار می دهد. 
5ـ اجماع ســازی: تفاوت این رویکرد با ائتالف سازی این است که اجماع سازی 
مدنظر رژیم صهیونیستی رویکردی داخلی دارد؛ بدین گونه که باید برای حشدالشعبی، 
حزب اهلل و دیگر گروه های مقاومت در داخل اجماعی براساس هزینه زا و تهدیدزا بودن 

این گروه ها به وجود آید.
6ـ هزینه سازی: رژیم صهیونیستی بر اساس رویکرد هزینه ـ فایده به کشورهای 
منطقــه حمله می کند. این رژیم از یک طرف به دنبال افزایش هزینه برای نیروهای 
مقاومت است که این هزینه سازی در قالب فشارهای داخلی مانند دولت یا افکار عمومی 
ایجاد خواهد شــد و از ســوی دیگر با هدف کاهش وزن این گروه ها در عرصه داخلی 

در دستور کار قرار گرفته است.
7ـ تهدیدسازی: رژیم صهیونیستی به دنبال آن است که نشان دهد ایران تهدید 
اول در منطقه محســوب می شــود و تهدیدهای آن پایان ناپذیر است. این رویکرد را 
در کنــار توافقات احتمالی اروپا با ایران در راســتای برجام باید در نظر گرفت. رژیم 
صهیونیســتی معتقد اســت که هرگونه گشــایش مالی برای ایران به منزله افزایش 

تهدیدات علیه این رژیم است.

یادداشت 

آسوشیتدپرس: تحریم ها آمریکا را منزوی کرده است. تنبیه بیشتر در مقابل 
تشویق کمتر سبب شده است میان استفاده از قدرت اقتصادی آمریکا و گسترش 
این توانمندی شکاف ایجاد شود. این سیاست همچنین به ایجاد تنش گسترده با 
متحدان آمریکا به ویژه در اروپا انجامیده است. دولت آمریکا درک درستی از خود 
نشان نداده است تا براساس آن بیش از حد بر تحریم ها تکیه نکنند و همچنین 
بتواند تصمیم های تنبیهی در سیاست خارجه را از مسائل صرفاً اقتصادی جدا کند. 

سیاست های تجاری آمریکا، خود این کشور را منزوی کرده است.
فارن پالیسی: با نزدیک شدن به سومین سالگرد ریاست جمهوری ترامپ، 
شواهد زیادی نشان می دهد که او در صحنه بین المللی دستاوردهای ناچیزی داشته 
است. تالش  های گسترده او برای از سرگیری مذاکرات با چین، ایران، کره شمالی 
و سایر کشورها همه زمین گیر شده اند. مهارت های ترامپ در مذاکره عبارت است 
از جیغ و فریاد راه انداختن و تهدید. وی هیچ گونه زیرکی و شــوخ طبعی ندارد و 

هر چه هست قلدری، قلدری و قلدری است.
مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل: با وجود التهابات اقتصادی به نظر 
می رسد جمهوری اسالمی ایران قادر به ایستادگی در برابر تحریم های آمریکاست 
و حتی امکان بهبود تدریجی اقتصاد این کشور در سال آینده نیز وجود دارد. ایران 
از طریق »اقتصاد مقاومتی« که برآمده از راهبرد رهبری ایران اســت که شــامل 
کاهش وابستگی ایران به نهادهای خارجی و امتناع از پذیرفتن خواسته های دولت 

آمریکاست. اقتصاد خود را ترمیم خواهد کرد.
میدل ایســت آی: پهپادهایی که مراکز نظامی عــراق را بمباران کردند، 
از پایگاه های متعلق به نیروهای دموکراتیک ســوریه )قسد( یعنی گروهی که از 
عربستان حمایت مالی دریافت می کنند برخاستند. حمله به شبه نظامیان عراقی 
زمانی مطرح شد که »ثامر السبهان« وزیر مشاور در امور کشورهای خلیج فارس 
سعودی، ژوئن گذشته )تیر/ خرداد( به منطقه شمال شرق سوریه رفت؛ جایی که 

کنترل آن را نیروهای دموکراتیک سوریه در اختیار دارند. 
نشنال اینترست: کمپانی های تسلیحاتی آمریکا کشتی های جنگی معیوبی 
را که نیروی دریایی ایاالت متحده از الحاق آنها به ناوگان خود سر باز زده است، 
با مبالغ کالن به رژیم سعودی فروخته اند. نیاز سعودی ها به پررنگ کردن حضور 
نظامــی خود در خلیج فارس برای برقراری توازن قدرت با ایران، احتماالً ســبب 

شده است که حتی با وجود نقص های عمده این کشتی ها را خریداری کنند.
اسپکتیتور: دولت انگلیس نگاهی به تاریخ ایران بیندازد. انگلیس باید معنی 
استقالل واقعی را از ایران بیاموزد و لندن باید مسیر دیگری را برای آینده خود در 
پیش بگیرد. ما باید برای اشتباهات گذشته خود عذرخواهی کنیم. اینکه انگلیس به 
درخواست آمریکا نفت کش ایرانی را توقیف کرد، تعجبی ندارد؛ وقتی شما سیاست 
مستقلی نداشته باشید، عروسک خیمه شب بازی کشور های قدرتمندتر می شوید.
اندیشکده بگین سادات: همکاری میان آمریکا، اسرائیل و شورای همکاری 
خلیج فارس در راســتای اقدامات مقابله ای با جمهوری اسالمی ایران شامل این 
محورهاست: منزوی و محکوم کردن ایران در مجامع بین المللی، همکاری اطالعاتی 
و امنیتی، ردیابی، پیگیری و همکاری های اقتصادی با هدف تضعیف نظام اقتصادی 

ایران و اقدامات اسرائیل در سوریه. 
اندیشکده شورای روابط خارجی: آمریکا در حال ترک خلیج فارس است. 
امســال نرود، سال بعد حتماً خواهد رفت؛ اما شکی نیست که ایاالت متحده این 
مسیر را طی خواهد کرد. بهترین مدرک برای اثبات این امر خروج آمریکا از منطقه 

و انفعال واشنگتن در مواجهه با اقدامات ایران است.  
العربی جدید: برنامه مکرون از همــان ابتدا ترتیب دادن دیدار روحانی و 
ترامپ در نیویورک بود. این غذا مدت هاســت روی آتش اســت؛ اما ادعای پخته 
شدن آن به این سرعت همه را غافلگیر کرد. اسرائیل هر کاری می کند تا پل های 

ارتباطی میان ایران و آمریکا به کلی تخریب شود.

رصد

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان

  روح اهلل صالحی/ این روزها 
مکــرون نقش ناجی برجــام را بازی 
می کنــد تا با آوردن ایران و آمریکا به 
پای میــز مذاکره و حل اختالفات دو 
طرف، نبض گفت وگوها را به دســت 
بگیرد و جایگاه از دست رفته فرانسه 
در ســطح تحوالت جهانــی را ارتقا 
دهد؛ مأموریتی که با توجه به رویکرد 
خصمانه تهران و واشنگتن به یکدیگر، 

غیر ممکن به نظر می رسد. 
با تشــدید تنش ها میــان ایران 
و آمریــکا در ماه هــای اخیــر، بحث 
میانجی گری بین تهران و واشنگتن از 
سوی برخی کشورها با جدیت دنبال 
می شــود. در شــرایطی که ایران در 
آستانه اجرای گام سوم کاهش تعهدات 
برجامی خود است، مقامات اروپایی به 
هر حربه ای متوسل می شوند تا بتوانند 
برجام در حال احتضار را نجات دهند. 
هــر چند دولت آلمــان و انگلیس به 
ظاهر خواهان حفظ برجام بدون آمریکا 
هستند، در این میان فرانسه تحرکات 
بیشتری از خود نشان داده و در ماه های 
با بسته های پیشنهادی نیم بند  اخیر 
خود به دنبال ایفای نقشی مهم است. 
مقامــات اروپایــی بارها مدعی 
شده اند که با وجود تحریم های گسترده 
آمریــکا نمی توانند منافــع ایران در 
برجام را تأمین کرده و معجزه کنند؛ 
امــا امانوئل مکــرون، رئیس جمهور 
فرانسه، خود را به آب و آتش می زند 
تا تنش های میان تهران و واشــنگتن 
را کاهش دهد و برجام را ســر پا نگه 
دارد. گفته می شود مکرون در گفت وگو 
با مقامات ایرانی پیشنهادهایی داده که 
مذاکره با آمریکا و کاهش تحریم ها در 
ازای توقف غنی سازی ایران از بندهای 

مهم آن است. 
اگرچه مکرون بــا میانجی گری 

بین تهران و واشــنگتن درصدد است 
در مذاکــرات دوجانبه با تهران نبض 
گفت وگو های سیاسی درباره موضوعات 
مورد نظر واشــنگتن را نیز در دست 

گیرد.
اما واضح است تا زمانی که آمریکا 
به سیاست فشار حداکثری علیه ایران 
ادامه دهد، اروپایی ها نمی توانند برای 
احیای برجام کاری کنند. دلیل اینکه 
فرانســه در هفته های اخیر از پلیس 
بــد برجام به ناجی توافق هســته ای 
تبدیل شــده، منافعی اســت که این 
کشــور می تواند با حفظ برجام به آن 

دست بیابد. 
فرانسه که در غرب آسیا حضور 
فعال تری از ســایر کشورهای اروپایی 
دارد، برجام را توافقی امنیتی می داند 
که با فروپاشــی آن، خطرات امنیتی 
فرانســه و اتحادیــه اروپــا بیش از 
پیش افزایــش خواهد یافت؛ بنابراین 
اروپایی ها تالش می کنند مانع خروج 
احتمالــی ایران از برجام شــوند و از 
فروپاشی این توافق جلوگیری کنند. 
مجاورت نزدیک  اروپا به غرب آســیا 
و وابستگی بیشتر به نفت این منطقه 
بیانگــر این اســت که برجــام برای 
اروپایی هــا حیاتی تر از آمریکاســت؛ 
زیرا ناامنی و تنش ها پس از فروپاشی 
برجام در خاورمیانه، بیش از همه دامن 

اتحادیه اروپا را خواهد گرفت. 

حضور گسترده در بازار ایران
فرانســه در مقایسه با انگلیس و 
آلمان برای ایفای نقش میانجی میان 
تهران و واشــنگتن، از شرایط بهتری 
برخوردار است. اکنون اوضاع سیاسی 
انگلیس مناســب نیست و این کشور 
درگیر خروج از اتحادیه اروپاســت و 
فرصتی برای نقش آفرینی بیشــتر در 

برجام ندارد. دولت آلمان نیز انسجام 
الزم را ندارد و با بروز اختالفات میان 
احزاب، ادامه دولت ائتالفی در هاله ای 
از ابهام اســت؛ بنابراین فرانسه از این 
فرصت استفاده کرده و تالش می کند 
ابتکار عمل برجام را به دست بگیرد و 
با کاهش تنش ها میان ایران و آمریکا 
و آوردن دو طرف به پای میز مذاکره، 
وزنه سیاسی اتحادیه اروپا در تعامالت 

با ایران را حفظ کند. 
از سوی دیگر، فرانسه در سال های 
گذشته حضور گسترده ای در بازار ایران 
داشته است. شرکت های خودروسازی 

رنو و پژو زمانی که شرکت های خارجی 
به دلیل تحریم ها خاک ایران را ترک 
بودند، سرمایه گذاریهای کالنی  کرده 
در صنعت خودروسازی ایران داشتند 
و ســودهای هنگفتی از ایــن راه به 
دســت آوردند؛ اما تشدید تنش میان 
ایران و آمریکا، مانع بزرگی برای ادامه 
فعالیت شــرکت های فرانسوی ایجاد 
کرده است. همچنین معامالت خرید 
هواپیما از شــرکت ایرباس و حضور 
شــرکت  توتال در صنایع نفت و گاز 
ایران برای فرانسه اهمیت زیادی دارد؛ 
بنابراین پاریس سعی می کند با حفظ 
برجام و متقاعد کردن ترامپ به کاهش 

بخشی از تحریم ها، مسیر پر پیچ و خم 
شرکت های فرانسوی را برای ورود به 

بازار ایران هموارتر کند. 

بازگرداندن
 جایگاه بین المللی فرانسه 

بیش از نیم قرن از درگذشــت 
رئیس جمهور مشــهور  ژنرال دوگل، 
فرانســه می گذرد که قدرت نظامی و 
سیاســی این کشور را برای چند دهه 
تثبیت کرد و اکنون جانشینان وی به 
دنبال بازگرداندن قدرت سابق به این 
کشور هســتند. تالش های مکرون به 
منظور نجات برجام برای منتفع شدن 
تهران از مزایای توافق هسته ای نیست، 
بلکه وی با میانجی گری میان تهران و 
واشنگتن و پایان دادن به اختالفات دو 
طرف، به دنبال احیای جایگاه فرانسه 
در اروپا و جهان، به ویژه گسترش نفوذ 
خود در اتحادیه اروپاست. مکرون که 
با هدف احیای جایــگاه منطقه ای و 
فرامنطقه ای فرانسه به ریاست جمهوری 
رسید، توافقات بین المللی مانند برجام 
را فرصتی برای رسیدن به این راهبرد 
می داند و برای به ثمر نشســتن این 

مذاکرات تالش می کند.  

خروج از سایه آمریکا 
اروپایی هــا بیــش از هفت دهه 
در سیاســت های جهانی تحت نفوذ 
آمریــکا بودند؛ به همیــن منظور، به 
تازگی گام هایی برای اســتقالل عمل 
در برابر واشنگتن برداشته اند. تعمیق 
شکاف میان اتحادیه اروپا و آمریکا بر 
سر افزایش تعرفه ها و فشار ترامپ به 
اروپایی ها بــرای افزایش بودجه های 
نظامی خود در سازمان ناتو، از جمله 
مسائلی است که بســترهای الزم را 
برای جدایی دو سوی آتالنتیک هموار 

کرده است. مکرون درصدد است مانند 
دوران دوگل، رهبری اتحادیه اروپا را 
به دســت بگیرد و اروپا را از زیر سایه 
واشنگتن خارج کند. پیشنهاد فرانسه 
برای تشکیل ناتوی اروپایی مستقل از 
ناتو، که با هدف خارج شدن از سلطه 
واشنگتن انجام شده، در همین راستا 
قابل ارزیابی اســت؛ بنابراین موفقیت 
مکرون در پایــان دادن به اختالفات 
ایران و آمریکا تا حدی می تواند اهداف 
مکرون را تأمین کند؛ از این رو، فرانسه 
اگر واقعاً به دنبال به نتیجه رســیدن 
پرونده برجام است، باید پیشنهادهایی 
بدهد که بتواند منافع ایران و آمریکا 
را تأمین کند و دو طرف حاضر بشوند 
اختالفات را کنار بگذارند؛ اما بسته های 
پیشنهادی که فرانســه تاکنون ارائه 
داده، جز تضعیف برنامه هســته ای و 
موشــکی ایران هدفی نداشته است؛ 
موضوعی که مقامات تهران حاضر به 

پذیرش آن نیستند.    

جمع بندی
بــه نظــر می رســد تالش های 
مکرون که عمدتاً با اهداف فرانســوی 
دنبال می شود، با ادامه سیاست فشار 
حداکثــری و تــالش بــرای به صفر 
رساندن صادرات نفتی ایران از سوی 
ترامپ، دورنمای مثبتی برای موفقیت 

طرح مکرون وجود ندارد
اما واضح است تا زمانی که آمریکا 
به سیاست فشار حداکثری علیه ایران 
ادامه دهد، اروپایی ها نمی توانند برای 
احیای برجام کاری کنند. دلیل اینکه 
فرانســه در هفته های اخیر از پلیس 
بــد برجام به ناجی توافق هســته ای 
تبدیل شــده، منافعی اســت که این 
کشــور می تواند با حفظ برجام به آن 

دست بیابد

   محمدرضا بلوردی/ در هفته های اخیر، درگیری های خونین در شهر عدن در جنوب یمن میان 
نیروهای شورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات و نیروهای دولت »عبد ربه منصور هاد ی« ، رئیس جمهور 
مستعفی و مورد حمایت عربستان سعودی، به سقوط »کاخ المعاشیق« انجامید. این درگیری ها در ائتالف 
ســعودی ـ اماراتی که در حال نبرد با جنبش انصاراهلل در یمن هم هســتند، پس از آن صورت گرفت که 
شورای انتقالی، حزب اخوانی االصالح یمن را که مورد حمایت عربستان است، به همدستی در یک حمله 
موشــکی متهم کرد که رژه ای نظامی در عدن را هدف قرار داد و موجب کشــته شدن ده ها نفر از جمله 

سرتیپ منیر الیافعی، یکی از برجسته ترین فرماندهان نیروهای کمربند امنیتی شد. 
آنچه در این هفته ها در جنوب یمن رخ داد، جنگی نیابتی میان دو متحد اصلی یعنی عربســتان و 
امارات است که بازتاب اختالف خاموش میان آن دو به شمار می آید. اختالفی که پس از تصمیم امارات 
برای خارج کردن نیروهایش از یمن و پایان دادن به حضور نظامی خود در این کشــور، همچنین اعزام 
هیئت امنیتی به تهران برای بررســی مســائل امنیتی و مرزی مشترک میان دو کشور ـ بدون هماهنگی 
با متحد ســعودی ـ به اوج خود رسیده اســت. ابوظبی حمایت خود را از جدایی جنوب و تشکیل دولتی 

هماهنگ با خودش ابراز می کند. 
از سوی دیگر، عربستان سعودی به دفاع از منصور هادی پایبند است و دفاع از مشروعیت دولت وی 
را چتر حمایتی برای توجیه جنگی می داند که از پنج سال پیش علیه یمن به راه انداخته است؛ از این رو 
تانک ها و هواپیماهای خود را برای ممانعت از سقوط کاخ المعاشیق به عدن فرستاد و نیروهایش مستقیم 
با نیروهای موسوم به کمربند امنیتی وابسته به شورای انتقالی مورد حمایت امارات وارد درگیری مستقیم 

شدند تا مخالفت مسلحانه خود را با امارات و پروژه آن در جنوب یمن اعالم کند.
در شرایطی که ریاض و ابوظبی راهبرد تجزیه یمن را در پیش گرفته اند، جنبش انصاراهلل یمن که از 
آغاز مخالف حضور و دخالت بیگانگان در تحوالت یمن بود، برای مقابله با تجزیه این کشور و پایان دادن 

به تجاوز پنج ساله ائتالف تحت رهبری عربستان سعودی تالش می کند.
اکنون نیز طرح تجزیه یمن روی میز دولت های سعودی و امارات قرار دارد که باز هم از رهگذر این 
جنگ 53 ماهه و علی رغم شکست در آن دنبال می شود. سعودی ها و اماراتی ها به شکست در این جنگ 
اعتراف کرده اند و حتی در سطح رسمی، »عبداهلل المعلمی« نماینده سعودی در سازمان ملل به آن اذعان 
دارد. در عین حال به جای اینکه برای حل مسئله، گفت وگو میان یمنی ها را برای رسیدن به توافق دنبال 
کنند، درگیر کردن آنان را با یکدیگر در دستور کار خود قرار داده اند. بر این اساس بحث مقابله با تجزیه 

با گفت وگوهای درون یمنی الزم و ملزوم یکدیگر هستند.
در همین راستا و در چارچوب رایزنی های جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل سیاسی بحران 
یمن، در روزهای اخیر نشست مشترک سه جانبه ای با حضور هیئتی از ایران، هیئتی از انصاراهلل یمن به 
ریاســت محمد عبدالسالم، سخنگوی انصاراهلل یمن و سفرا و رؤسای نمایندگی های چهار کشور ذی ربط 
اتحادیه اروپا موسوم به E4  )انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا( در محل وزارت امور خارجه برگزار شد. در 
پایان این نشست، هیئت های شرکت کننده با تأکید بر لزوم توقف هرچه سریع تر جنگ، بر راهکار سیاسی 
به عنوان راهکار نهایی بحران یمن تأکید کردند و با ابراز نگرانی از وضعیت انسانی در یمن خواستار تسریع 
در ارسال کمک های انسانی شدند. همچنین هیئت های شرکت کننده بر لزوم اجرای کامل توافقات استکهلم 
و تعهدات کامل طرفین تأکید کردند و آن را مقدمه ای بر حل و فصل نهایی سیاسی بحران یمن دانستند. 
امارات و عربســتان جنگ در یمن را باخته اند؛ اولی برای عقب نشــینی و کاهش نیروهایش تصمیم 
گرفت و دومی به دنبال راه برون رفت اســت؛ زیرا خود را در برابر جنبش انصاراهلل تنها می بیند؛ جنبشی 
که به عمق خاک عربســتان یورش برده و پروازهای فرودگاه ها در جنوب عربســتان را متوقف می کند و 

زرادخانه ای بزرگ از موشک و پهپاد در اختیار دارد. 

پنجره

نزاع بر سر تجزیه یمن دام آمریکا برای ترکیه
   حســن مرادخانی/ به موجب قانون »East Med« کــه در کمیته روابط خارجی 
مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید، فعالیت های اکتشاف گاز ترکیه در منطقه شرق مدیترانه 
خطرناک ارزیابی شــده است. براساس این قانون، ارتش آمریکا فعالیت های ترکیه را در منطقه 
اقتصادی واقع در شرق مدیترانه رصد کرده و از این فعالیت ها گزارش تهیه خواهد کرد. آمریکا 
همچنین به یونان به عنوان دشــمن دیرینه ترکیه، 3 میلیون دالر کمک خواهد کرد. همچنین 
به موجب این قانون، تحریم سالح از سوی آمریکا علیه قبرس یونانی نشین نیز پس از 32 سال 
لغو شد. آمریکا در این قانون، یونان، رژیم صهیونیستی و قبرس یونانی نشین را شرکای راهبردی 

خود در منطقه خوانده است.
آمریــکا از نزدیکی هم پیمان راهبردی و ناتویی خود یعنی ترکیه که پس از آمریکا، دومین 
عضو پیمان آتالنتیک شــمالی است و عمده ترین نیروی نظامی ناتو را تأمین می کند، به روسیه 
و ایران در بحران ســوریه و حضور در نشســت های آستانه و ســوچی به شدت نگران بوده و به 
دنبال جدایی ترکیه از این مثلث منطقه ای است. آمریکا در بستر سیاست بین الملل با توجه به 
اختالفات تاریخی و قدیمی کشورهای همسایه با یکدیگر، به دنبال دستیابی به اهداف خود در 
مناطق گوناگون اســت؛ از این رو، شعله ور کردن اختالفات قدیمی میان ترکیه و یونان و کمک 
مالی به یونان از سوی آمریکا و به تبع آن، تقویت نظامی جزایر یونانی نزدیک ترکیه در دریای 
اژه از سوی یونان، همچنین زنده کردن دوباره تنش های ترکیه و قبرس یونانی نشین که در دهه 
هفتاد میالدی ترکیه با لشکرکشــی به قبرس، شــمال قبرس را تحت حمایت خود گرفت و لغو 
فروش ســالح به قبرس یونانی نشــین از سوی آمریکا پس از 32 سال، که به تقویت نظامی آن 

منجر می شود، سبب می شود که اهداف عمیق تری از سوی آمریکا دنبال  شود.
اولیــن هدف عمــده آمریکا از قبل فعالیت های اخیر درباره ترکیه و یونان، تنبیه شــریک 
راهبردی خود یعنی ترکیه در منطقه به دلیل نزدیکی بیش از حد به روســیه و ایران به عنوان 
رقبای آمریکا در منطقه است. پس از شکست آمریکا در سوریه در مقابل روسیه و ایران، نزدیکی 
ترکیه به عنوان شریک مهم منطقه ای آمریکا به جبهه آستانه و سوچی برای آمریکا قابل قبول 

نبوده و آمریکا به دنبال تنبیه و کنترل فعالیت های منطقه ای ترکیه است.
دومین و مهم ترین هدف آمریکا از ورود به بحران کهنه ترکیه و یونان، نزدیکی بیشتر ترکیه به 
رژیم صهیونیستی است. هر چند ترکیه با رژیم صهیونیستی ارتباطات و همکاری های گسترده ای 
دارد، نزدیکی ترکیه به روسیه و ایران در بلندمدت می تواند جبهه متحدی را متشکل از این سه 
ضلع مثلث در منطقه شکل دهد، که در این صورت منافع آمریکا در منطقه با چالش جدی مواجه 
خواهد شد. با توجه به اینکه محورهای ارتباطی در منطقه در قالب توازن قوا دائماً در حال تغییر 
است، محور رژیم صهیونیستی ـ ترکیه، یونان ـ آمریکا یا محور رژیم صهیونیستی یونان و ترکیه ـ 
آمریکا در منطقه مدیترانه با توجه به محاسبات آمریکایی قابل تأمل است. با نگاهی موشکافانه به 
این محورهای ارتباطی، چنین به نظر می رسد آمریکا و رژیم صهیونیستی در واقع دو روی یک 
سکه اند و همراهی هر کدام با ترکیه یا یونان، اهداف جمعی آمریکا و این رژیم را در پی خواهد 
داشــت؛ از این رو، حمایت آمریکا از یونان و قبرس یونانی نشین در روزها اخیر، نه تنها ترکیه را 
به سوی رژیم صهیونیستی بیش از پیش سوق خواهد داد، بلکه هدف نهایی آمریکا از قبل این 
سیاســت، که نزدیک نشــدن بیش از اندازه ترکیه به روسیه و ایران در مسیر خرید سامانه های 

اس ـ400 روسی و بحران سوریه است. محقق خواهد کرد.

فراسو

به  اروپا  نزدیــک   مجاورت 
بیشتر  وابستگی  و  آسیا  غرب 
به نفت ایــن منطقه بیانگر این 
است که برجام برای اروپایی ها 
حیاتی تر از آمریکاســت؛ زیرا 
ناامنی و تنش ها پس از فروپاشی 
برجام در خاورمیانه، بیش از همه 
دامن اتحادیــه اروپا را خواهد 

گرفت

»نجاح محمدعلی« تحلیلگر مشهور عرب زبان با اشاره به بحران های متعدد که رژیم صهیونیستی با آن روبه رو است گفت: »ایران نیازی ندارد اسرائیل را نابود 
کند. اسرائیل از درون از بین خواهد رفت. بعد از سخنرانی سید حسن نصراهلل ببینید در شمال فلسطین چه شده است! بسیاری از کسانی که از خارج آمده اند سعی 

می کنند فرار کنند؛ فردا اگر اتفاقی هم بیفتد همه شان فرار خواهند کرد.«
 نابودی

 از درون

واکاوی تحرکات اخیر فرانسه برای نجات این کشور

»پلیس بد« در نقش »ناجی«
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کلید واژه

گروه »جی 8« که اکنون گروه 
7 شــده به این دلیل که عضویت 
روســیه به حالت تعلیق درآمده، از 
هشت کشور صنعتی جهان تشکیل 
شده بود که حدود 65 درصد اقتصاد 
جهان را در دســت دارند. ســران 
کشورهای عضو این گروه هر ساله 

گردهمایی مشترکی با هم دارند.
فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، 
ژاپن، ایاالت متحده آمریکا و کانادا 
هفت کشور حاضر در آخرین نشست 

این گروه در فرانسه بودند.
گــروه جی 8 با هدف پاســخ 
به یک بحران تشــکیل شــد. در 
اواســط دهه هفتاد، بحران نفتی و 
از هم پاشــیدگی سیستم تبادل ارز 
منجر به بحرانی در اقتصاد جهانی 
شد. برای کشورهای بزرگ صنعتی 
این موضــوع مطرح بود که چگونه 
می تــوان بر مشــکالت غلبه کرد. 
رئیس جمهور وقت فرانسه، »والری 
ژیسکار« و صدر اعظم وقت آلمان، 
»هلموت اشمیت«، غلبه بر بحران 
را در راهــکاری بین المللی دیدند و 

این ایده را پی گرفتند.
نخســین کنفرانــس اقتصاد 
جهانــی ســال 1975 در قصــر 
»رامبولیه« در پاریس برپا شد. پس 
از آن چنین دیدارهایی ساالنه تکرار 
شــد و هر ساله یکی از اعضای این 
گروه میزبانی اجــالس را بر عهده 
گرفت که همیشه در ماه مه یا ژوئن 

برگزار می شد.
هدف از این نشست ها، مشورت 
دربــاره مســائل روز و راهبردهای 
اقتصادی جهان بود. شرکت کنندگان 
در اولین اجالس، سران کشورهای 
فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن و 
آمریکا بودند. همچنین گفت وگوهای 
شــبانه در کنار شومینه، سبب شد 
در  شرکت کننده  کشورهای  سران 
این اجالس بــه مزیت های تبادل 
نظر مستقیم درباره مسائل مهم پی 
بردند. گفتنی است گروه »جی 8« 
نهادی بین المللی نیســت. از دیگر 
ســو، این گروه ســازمان مدیریتی 
ندارد و قطعنامه های اجالس آن با 
پشتیبانی نهادهای بین المللی همراه 
نیســت. اجالس، ســاالنه از سوی 
میزبان سازماندهی می شود  کشور 
و کشــور میزبان ریاست اجالس را 

بر عهده دارد.
تا سال 1976 این گروه شش 
عضو داشت که در این سال کانادا نیز 
به آن پیوست. در پایان جنگ سرد 
در سال 1989، این کشور خواستار 
پیوستن به این گروه شد. پذیرش 
روسیه در این گروه به تدریج صورت 
گرفت و 9 ســال بعد این کشور به 
عضویت رسمی این گروه درآمد. در 
ســال 2006 روسیه برای اولین بار 
ریاســت گروه 8 را بر عهده گرفت 
و اجالس ســاالنه این گروه در سن 
پترزبورگ برگزار شــد؛ اما پس از 
بحران اوکراین، روسیه از این گروه 
کنار گذاشــته شد و به این ترتیب 

گروه 8 به گروه 7 تغییر نام داد.
گروه 8 یک عضو دیگر هم دارد 
و در حقیقت می توان حتی از گروه 9 
هم سخن گفت؛ زیرا از سال 1981 
رئیس کمیســیون اروپا نیز در این 

اجالس شرکت کرد.
یکــی از انتقــادات از گروه 7 
در ســال های اخیر عضــو نبودن 
کشورهای مهم و تازه قدرت یافته، 
مانند چین، هنــد و برزیل در این 
گروه است. هرچند که هفت کشور 
عضو تقریباً نیمی از تولید ناخالص 
داخلی دنیا را بــه خود اختصاص 
می دهنــد؛ اما غیبــت چین که از 
نظــر تولید ناخالــص داخلی رتبه 
دوم جهــان را دارد یــا برزیل که 
دنیاست  اقتصادی  قدرت  هفتمین 
از ضعف هــای مهم اجالس گروه 7 

به  شمار می آید.
هر ســاله همزمان با برگزاری 
نشست سران جی 8 شاهد تظاهرات 
خشونت آمیز مخالفان جهانی شدن 
ونشست جی 8 هستیم. بنابر ادعای 
مخالفان جی 8، مســائل جهانی از 
قبیل فقر در آفریقا و کشــورهای 
در حال توســعه، بحران بدهی ها، 
سیاســت های نا عادالنــه تجاری، 
گرم شده کره زمین، آلودگی محیط 
زیست، مســئله ایدز، حق انحصار 
داروی شــرکت ها، عمیق تر شدن 
شکاف میان کشــورهای شمال و 
جنوب و غیره ...تمامی این مشکالت 
با کشورهای صنعتی شمال و به ویژه 
نشســت های جی 8 در ارتباط می 

باشد.

تحریم ابزاری برای تنبیه و تحمیل خواســته هایی است که یک فرد یا 
کشور بر فرد یا کشور دیگر اعمال می کند تا بتواند به اهداف و آرمان های خود 
برسد. با توجه به اینکه در طول تاریخ از این حربه در موارد گوناگون استفاده 
شده است، روزبه روز پیچیده تر، گسترده تر ویرانگرتر می شود و مطابق با زمان 

و مکان خاص خود تغییر می یابد.
در حال حاضر برخی کشورها در دنیا می خواهند در عین حال که مستقل 
باشند )سیاست های کالن خود را متکی به توانمندی های خود به دست بیاورند( 
رابطه ای محترمانه و عزتمندانه نیز با دیگر کشــورها برقرار کنند؛ کشورهایی 
مانند ایران، ترکیه، چین، روســیه، هند، پاکســتان، ونزوئال و... از جمله این 
کشورها هستند؛ اما از سوی دیگر برخی کشورها خود را ابرقدرت، جهان اول 
و توسعه یافته می نامند و با ذات و خوی استعمارگرایانه، قلدرمآبانه، غارتگرانه و 
یک جانبه گرایانه می خواهند بر منابع و ذخایر خرد و کالن و راهبردی کشورهای 
کمتر توسعه یافته، ضعیف تر و جهان سومی مسلط شوند و آنان را به استثمار 

بگیرند؛ مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و... .
آنها با ایجاد نظم جهانی کاذب در حال انجام برنامه های خود برای رسیدن 
به این اهداف هســتند و هر کشوری را که خالف این رویه قدم بردارد تنبیه 

و تحریم می کنند.
پــس از روی کار آمــدن ترامپ به  عنوان رئیس جمهــور آمریکا، ورود 
سیاست های خصمانه این کشور به مرحله تازه ای از روابط بین الملل و ارتباط 
دیپلماتیک با کشورهای جهان، مســائل اقتصادی نیز دست خوش تغییرات 
محسوســی شــد. خروج از برجام، تالش برای به صفر رساندن فروش نفت 
ایران، بلوکه کردن حساب های مالی ایران در خارج، نبود ارتباط بانکی و مالی 
کشــورها با ایران، وضع تعرفه های ســنگین علیه واردات کاالهای چینی به 
آمریکا تا میلیاردها دالر، کاهش روابط اقتصادی با روس ها، اعمال تحریم های 
جدید علیه روسیه، درگیری اقتصادی با اتحادیه اروپا و تهدید آنان بر اعمال 
تعرفه های کاالهای وارداتی شــان به آمریکا و... نمونه های ملموسی است که 

می توان به آنان اشاره کرد.
در چند سال گذشته، آمریکا با چنین اقدامات ماجراجویانه، سردرگم کننده 
و تهدیدبرانگیز در حوزه مسائل اقتصاد بین الملل مرز دیوانگی را رد کرده و به 
جنون رسیده است. همه می دانیم که این کشور چند سالی است دوران افول 
خود را آغاز کرده که این افول به فروپاشی ختم می شود؛ اما با روشی که در 
پیش گرفته است تنها می خواهد رسیدن به عاقبت خود را به تأخیر بیندازد.
مراکــز علمی و تخصصی اقتصادی و اندیشــکده های بین المللی که در 
حوزه مســائل اقتصادی فعالیت دارند، یکی از دالیل مســتند و متقن خود 
مبنی بر ورشکســتگی اقتصاد آمریکا و البته دالیل دیگر را بدهی افســانه ای 
این کشــور بیان می کنند که می تواند کمر اقتصادش را بشکند؛ اما از سوی 
دیگر کشورهای رقیب روزبه روز در حال قدرتمند کردن اقتصاد خود هستند 
و استقالل اقتصادی آنها در حوزه های مختلف از جمله پول ملی  آنان در برابر 
دالر سرعت می گیرد تا از قافله رفاه و توسعه اقتصادی مردم خود عقب نمانند. 
همه اینها نشان می دهد عدم وابستگی اقتصادی به کشورهای بیگانه نه  تنها 
کشوری را از رکود خارج نمی کند، بلکه رفاه اقتصادی با استقالل اقتصادی و 

روابط عزتمندانه و پایاپای با دیگر کشورها زودتر و سهل تر حاصل می شود.

  روح اهلل صنعتکار/ در ایران بیش از 18 ســال از صدور فرمان هشــت 
ماده ای خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد و متاسفانه 

در این مدت اقدام درخوری انجام نشده است.
نخســتین راه مبارزه با فســاد افزایش ســطح تقوای فردی و اجتماعی و 
فرهنگ سازی آن است. تقوا شاخه هاي گوناگوني دارد؛ مانند تقواي مالي و اقتصادي 
و تقواي سیاسي. آنچه در اینجا بیشتر مورد نظر است، تقواي کاري است که معادل 
خویشتن داري وپرهیزکاری در کار است؛ یعني کنترل خویش هنگام انجام دادن 
کار و پرهیز از روابط سوء اجتماعي با دیگران. از آنجا که امام علي)ع( کارگزاران 
خود را به  طور ویژه به رعایت تقواي فراوان ســفارش مي کند، مي توان استنباط 
کرد که دیدگاه ایشــان در اینجا بیشتر ناظر به تقوا و خودکنترلي در عرصة کار 
و کارگزاري اســت. کارگزار نیز موظف به خودکنترلي در همة کارها، به  ویژه در 
امر حکومت و مدیریت اســت؛ البته این سفارش ها، در شکلي دیگر همة افراد و 

عرصه ها را فرا مي گیرد.
حساب دهي و پاسخ گویي سبب کاهش درجه و میزان فساد مي شود. این امر 
ممکن است به روش هاي گوناگونی به  دست بیاید که مهم ترین و تأثیرگذارترین 
آنها خودکنترلي و خودنظارتي در افراد است؛ بنابراین بر اساس آموزه هاي دیني، 
نخســتین گام براي مبارزه با فســاد اداري و دیگر بیماري هاي اجتماعي مدرن، 
تزریق جهان بیني صحیح در جامعه است. همچنین ضروری است عمل به اصول 
اسالمي به  طور کامل براي هدایت انسان به صلح و شکوفایي حقیقي تشویق شود.
روش مهم دیگر اســتفاده از کارگزاران ســلیم النفس است. هر نظام اداري 
و حکومتي براي اینکه بتواند امور جامعة خود را به  درســتي اصالح کند، باید از 
کارگزاران شایســته و متعهد بهره گیرد. در میان همة حکومت ها، تاکنون هیچ 
حکومتي ماننــد حکومت امیرالمؤمنین علي)ع( در مــورد امور کارگزاران خود 
حساســیت و دقت نداشته اســت. این واقعیت را مي توان از نامه ها و خطبه هاي 
گوناگون حضرت به کارگزاران و والیان حکومتي در ابعاد گوناگون سیاسي، اقتصادي 
و دیني جست وجو کرد. در همة نامه ها و عهدنامه هاي حضرت به کارگزاران، مسئلة 
رعایت تقوا و ترس از خدا و توجه به آخرت دیده مي شــود. در اندیشــة سیاسي 
اسالم، کساني که از امکانات و اموال و اختیارات حکومتي بهره مند مي شوند، باید 
صفات و ویژگي هایي داشته باشند تا بتوانند وظیفة خود را به  درستي انجام دهند.
امیــر مؤمنان علي)ع( هیچ گاه در عزل و نصب هاي خود، مســئلة رفاقت و 
خویشــاوندي را مدنظر قرار نمي داد و روش سیاستمداران دنیاپرست را که تنها 
در راســتاي بقاي حکومت خود عمل مي کردند، در پیش نمی گرفت، بلکه تنها 
به رضاي خدا مي اندیشــید و مصلحت مردم را مد نظر قرار می داد. در اندیشــة 
سیاسي حضرت، هیچ خطري براي جامعة اسالمي بیشتر از خطر روی کار آمدن 
افراد بدون اهلیت و همچنین کم صالحیت نیست؛ به همین دلیل، ایشان هنگام 
گماردن مالک اشتر نخعي به حکومت مصر، در نامه اي به مصریان چنین هشدار 
دادند: من بیم دارم که نابخردان و نابکاران زمام امور مملکت را به دست گیرند و 
مال خدا را دست  به  دست بگردانند و بندگان او را بردگان خود گیرند و با صالحان 
به دشمني برخیزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند. »نهج البالغه، ص1050«

حضرت همواره مردم را به مســئله کارگزاران توجه مي دادند و مي فرمودند 
کــه مبادا زمامداران بي اهلیت بر ســر کار آیند و جامعــه و مردمان را به تباهي 
کشــانند؛ زیرا اگر حساسیت مردم به چگونگي رفتار کارگزاران از بین رود، آنگاه 
افراد بي لیاقت و بدون صالحیت در مراتب زمامداري قرار مي گیرند و جامعه را به 

تباهي مي کشانند. »مجلسي، 1402ق،  ج 69، ص 176«
نتیجه آنکه اگر در نظام اداري و حکومتي از افراد سالم و متعهد استفاده شود 
و نظارت مستمر براي تداوم حسن سلوک و تعامل مطلوب با مردم نیز حاکم باشد، 
یقیناً مي توان به اقامة عدل و قسط در جامعه امیدوار بود. بدیهي است تنها در این 
صورت مي توان امیدوار بود که مردم به نظام حکومتي جامعه اقبال کنند و در رفع 

فساد و تخلف، با کارگزاران همکاري و همگامي داشته باشند.

 اقتصاد مقاومتی جی ۸
بهترین مدل

»یحیی آل اسحاق« کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد آزاد یا دولتی جنبه های تئوریکی بیانی دارد و در دنیا هیچ  کدام به صورت مطلق 
اجرا نمی شوند گفت: »در 40 سال اخیر، تقریباً همه مدل های اقتصادی در ایران پیاده شد و در نهایت اقتصاد مقاومتی به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. 

در این مدل که روش دوگانه اقتصادی دولت و ملت است، مجموعه ای از کارها توسط دولت و مجموعه دیگر توسط مردم انجام می شود.«

شاخص
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اقتصاد جهان

 جنون تحریم

 فاطمه رضایی/ پدیده شوم 
قاچاق مشــکلی اســت که می توان 
گفت بیشتر کشورهای جهان گرفتار 
آن هستند؛ اما بیشترین آمار مربوط 
به قاچاق را می توان در کشــورهای 
کمتر توســعه یافته جست وجو کرد. 
در این کشورها که حجم قاچاق بیش 
از کشورهای دیگر در حال رخ نمایی 
اســت، ضربــات جبران ناپذیری بر 
اقتصاد و البته بر سیاست های کشور 
تحمیل می شود. قاچاق کاال موجب 
بنگاه های  و  کارخانه ها  ورشکستگی 
اقتصادی شده و تولیدات یک کشور 
را نیز کاهش می دهد. این امر افزایش 
بیکاری و کاهش اشتغال و کارآفرینی 
را به دنبال دارد که پیامدهای آن بر 
سیاست های خرد و کالن و همچنین 
آسیب های اجتماعی و امنیتی کشور 

نمایان می شود.
رهبر معظم انقــالب در موارد 
گوناگون و جلسات متعدد با مردم و 
مسئوالن همواره پیرامون لزوم مقابله 
و برخــورد با قاچــاق تأکید ویژه ای 
داشته اند. ایشــان در 1395/2/8 در 

دیدار با کارگران فرمودند: 
»قاچاق بالی بزرگی است برای 
کشــور. قاچــاق از واردات دولتی و 
گمرکی بسیار بدتر است؛ اوالً سالمت 
جنس معلوم نیست« ثانیاً درآمدی از 
آن عاید دولت نمی شود. ثالثاً همان 
اشــکال واردات را دارد که کســاد 
کردن بازار تولید داخلی است. اینها 
آســیب های کوچکی نیست. باید با 
قاچــاق به  طور جــدی مقابله کرد. 
دستگاه مقابله  با قاچاق را باید خیلی 
جدی گرفت. قوی ترین آدم های مان 
را باید بگذاریم برای این کار. عقیده  
بنده این است که می شود. یا جلویش 
گرفته خواهد شد یا اگر به کلی هم 
جلوگیری نشود، بخش مهمی  از آن 

کاهش خواهد یافت.«
از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون، 
آمــار و مطالب گوناگونــی پیرامون 
قاچاق وجود داشته است. در دوران 
دفاع مقدس و جنگ تحمیلی با توجه 
به درگیر بودن مرزهای کشور و ناامنی 
در کشــور، قاچاق کاال نمود خاصی 
نداشت و قابل احصا نبود. پس از آن، 
به دنبال خاتمه جنگ و آغاز دوران 
ســازندگی، کشــور دچار عطشی از 

جذب کاالها و خدمات، زیرساخت ها، 
سرمایه گذاری ها و... شد؛ به  طوری که 
تولیدات داخل کشور و واردات قانونی 
امکانات  خالی  ظرفیت  نمی توانست 
کشــور را به حد مطلوب برساند. در 
همــان زمان، فعالیت هــای ابتدایی 
برای تشکیل سازمان و ستادی برای 
مقابله با قاچاق شــکل گرفت )ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز( تا وضعیت 
نابســامان موجود برچیده شود و به 

ثبات حداقلی برسد. 
در اواخر دهه هفتــاد و با آمار 
و ارقــام نگران کننده ای که پیرامون 
موضوع قاچاق وجود داشــت، رهبر 
معظم انقالب اسالمی برای چندمین 
بار موضوع قاچاق را در دســتور کار 
قرار دادند و خواستند تا ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز تحت نظر شخص 
رئیس جمهــور بیش از گذشــته به 
فعالیت خود ادامه دهد و ضمام کار 
را به عهده بگیــرد تا اوضاع موجود 

سروسامان یابد. 
با واگذاری ریاســت این ستاد 
به نیــروی انتظامی، آن طور که باید 
قاچاق  پیرامون  محسوســی  تحول 
صــورت نگرفت؛ به  طــوری که در 
اواســط دهه هشــتاد نیز آمارهای 
قانع کننده ای دربــاره مبارزه با این 

پدیده مشاهده نشد.
در اوایــل دهــه 90 و دوران 
تشــدید تحریم ها و شــرایط سخت 
و طاقت فرســای اقتصادی، که فشار 
زیادی بــر خانوار متوســط و فقیر 
جامعه وارد می شد، باب جدیدی برای 

سودجویان و سوءاستفاده گران باز شد 
تا از این فرصت تحریم ها اســتفاده 
کنند، از آب گل آلود ماهی بگیرند و 
به قاچاق کاال مبادرت ورزند؛ اما یکی 
از راه های پیش روی دولت برای کم اثر 
کردن یا حتی بی اثر کردن تحریم ها 
مبارزه با همین پدیده بود که با جدی 
گرفتن این موضوع نتایج خوبی هم 
در این مقطع زمانی حاصل شــد؛ به 
 طــوری که در این زمان نخســتین 
قانون جامع مبــارزه با قاچاق کاال و 
ارز از ســوی ستاد مربوط، با در نظر 
گرفتن تجارب گذشــته و همچنین 
خأل های قانونی نیــاز به آن بیش از 

پیش احساس شد.
برای مبارزه با این پدیده ویرانگر، 
چالش هــا و موانعی بر ســر راهمان 
وجــود دارد که باید بــا مدنظر قرار 
دادن آنها و برطرف ساختن شان راه 
را برای هموار کردن تولید و حمایت 
از تولیدگران به پایان رساند. در ادامه 

به برخی از این عوامل اشاره می شود:
1ـ کشور عزیزمان ایران که 16 
اســتان مرزی و 15 کشور همسایه 
دارد، شرایط دشواری را برای مقابله 
و مبــارزه با قاچــاق پیش روی خود 
می بیند؛ به  طوری که قاچاق در این 
مناطق و با توجه به شرایط جغرافیایی 

آنها سهل به نظر می رسد. 
2ـ یکی از موانع و مشــکالتی 
که تقریباً فراگیر شده و بیشتر افراد 
جامعه آن را لمس کرده اند، کاهش 
انگیزه و انرژی برای صادرات و واردات 
کاالهــا به صورت قانونی اســت؛ به 
 طــوری که از این طریــق افراد باید 
در پیچ و خم های بروکراســی اداری 
گرفتار شــوند و زمان و هزینه های 
گوناگونی را تحمل کنند تا بتوانند به 

خواسته خود برسند. 
3ـ برخــی قوانیــن و مقررات 
پیرامون مســئله قاچــاق، ضعیف و 
ناکارآمد هســتند و توان رویارویی و 
مقابله بــا آن را ندارند تا عبرت انگیز 
و تأثیرگــذار باشــند. ایــن قوانین 
ممکن اســت بــه صــورت موازی 
کاری و با برداشــت های نادرست و 
 اشــتباه، گرایش به قاچاق را سبب

 شوند.
4( معضل دیگر در حوزه مناطق 
آزاد است. به  جای اینکه این مناطق 
راهی برای حمایت از تولیدات داخل 
و صادرات آنها به کشــورهای دیگر 
باشند و بازارچه های مرزی را تقویت 
کنند، بستری برای واردات بی رویه و 
بعضاً قاچاق کاال و خدمات شده اند. 

نواقص و مشکالت زیاد دیگری 
وجود دارد که باید به صورت مفصل 
به آنها پرداخته شــود؛ اما الزم است 
بدانیم برای هر مشکلی حتما راهکاری 
وجود دارد تــا بتوانیم آن را برطرف 
کنیم؛ بنابراین بــه برخی راهکارها 
پیرامون مقابله و مبارزه با قاچاق نیز 

باید بپردازیم:
1ـ بــا فراهم کــردن و ایجاد 
بســته های حمایتــی از کارخانه ها 
و بنگاه هــای کوچــک، متوســط و 
بزرگ اقتصادی در کشور، همچنین 
تولیدگران داخلی آنها را برای انجام 
چنیــن امر مقدســی؛ یعنی تقویت 
اقتصاد کشور به  عنوان خط مقدم در 
مقابله با دشمنان اسالم و کشورمان 

باانگیزه تر و قدرتمندتر کنیم.
2ـ جلوگیری از واردات بی رویه 
و غیرضــروری که توانایــی تولید و 
توزیع آن در کشور وجود دارد، یکی 
از بهترین راه های مبارزه با قاچاق و 
تقویت پول ملی و ارز برای کشــور 

است. 
3ـ اصــالح قوانین و جلوگیری 
از موازی کاری های آن و سازمان های 
مرتبط بــه نفع مبارزه بــا قاچاق و 
تقویت قوانیــن، روش ها و رویه های 

مبارزه با قاچاق.
4( فعالیــت مســتمر در حوزه 
از  استفاده  پیرامون  فرهنگ ســازی 
از ســوی خانوار،  ایرانی  کاالهــای 
سازمان ها، مسئوالن و اقشار گوناگون 

مردم. 
از راهکارهایــی که  بســیاری 
قابلیــت اجرایی و عملیاتی شــدن 
دارند نیــز می توانند بــه این موارد 

اضافه شوند.
در نهایــت بایــد بدانیم پدیده 
مبارزه با قاچاق یکــی از مهم ترین 
مؤلفه های موجود در سیاســت های 
ابالغــی اقتصاد مقاومتی از ســوی 
رهبر معظم انقالب به همه مسئوالن 
کشور است. همچنین جایگاه مهمی 
در رســیدن اقتصاد کشور به رشد و 
این ممکن نمی شود  توســعه دارد. 
مگر با تالش شــبانه روزی و همت و 
مدیریت جهادی تا در کنار اقتدار و 
امنیت که الحمدهلل برای کشور وجود 
دارد، ان شاءاهلل اقتصاد و معیشت نیز 

حاصل شود.

تکاپو

 در نهایــت بایــد بدانیم 
پدیده مبارزه بــا قاچاق یکی 
موجود  مؤلفه های  مهم ترین  از 
در سیاست های ابالغی اقتصاد 
مقاومتی از ســوی رهبر معظم 
انقالب به همه مسئوالن کشور 
است و جایگاه مهمی در رسیدن 
اقتصاد کشور به رشد و توسعه 
نمی شود مگر  این ممکن  دارد. 
و  همت  و  شبانه روزی  تالش  با 

مدیریت جهادی

 اکبر کریمی/ برای راه اندازی یک کسب 
و کار موفق در هر حوزه ای، نخســتین مسئله ای 
که مطرح می شــود، میزان ســودآور بودن آن 
شغل است. میزان سرمایه اولیه، میزان نیاز بازار 
بــه محصول تولیدی، طول دوره آموزش، ســاز 
و کارهــای اداری و مجوزهای مــورد نیاز برای 
راه اندازی کسب و کار، از جمله مهم ترین مسائلی 

است که به دنبال مسئله اصلی مطرح می شود.
در این گزارش، به معرفی کســب و کاری 
می پردازیم که ســود بــاالی 50 درصدی دارد، 
نیازمند مجوز و دوره آموزشــی طوالنی نیست 

و با هر سرمایه اولیه ای می توان آن را آغاز کرد.

ایده تولید
ِورمی کمپوست یک کود آلی ارگانیک است. 
در نتیجه هضــم طبیعی غذا در بدن نوعی کرم  
خاکی به دســت می آید و دوره رشــد گیاه را با 
داشتن میکروارگانیسم و مواد آلی فعال سرعت 
می بخشد. »مهدی حسین پور« 54 ساله پس از 
گذراندن دوره طوالنی خدمت در سپاه پاسداران، 
از سال 1393 این شغل را برای دوره بازنشستگی 
خود انتخــاب کرد. در این گــزارش به معرفی 
این فعالیت از زبان ایــن نیروی جهادگر عرصه 

نظامی گری و اقتصادی می پردازیم.
حسین پور فعالیت جدید خود را کنار یکی 
از دوستانش در تهران می آموزد و به دلیل معرفی 
خراسان شمالی به قطب کشاورزی از سوی رهبر 
معظم انقالب تصمیم می گیرد به این فعالیت در 
این منطقه بپردازد تا هم به بازار مصرف محصول 
خود نزدیک باشــد، هم نیاز آن منطقه را به کود 
ارگانیــک تا حدودی تأمین کند و هم در چرخه 
تولید محصوالت کشاورزی سالم نقش آفرین باشد.

فرایند تولید
مواد پایه ِورمی کمپوست را فضوالت گاوی 
و دامی یا زباله های تَر خانگی تشــکیل می دهد. 
مرحله اولیه تولید این کود در کارگاه حسین پور، 
انتقــال فضوالت حیوانــی به محــل کارگاه و 
شست وشــوی آن بــرای خارج کــردن نمک و 
آلودگی های دیگر آن اســت که حدود سه دوره 
شست وشو در بازه زمانی حدود ده روزه را شامل 

می شود. تحمل بوی فضوالت حیوانی و سختی 
مراحل شست وشوی آن سبب شده است بسیاری 
از فعــاالن اقتصادی عالقه ای بــه راه اندازی این 
فعالیت نداشــته باشند. مرحله بعد، ریختن کرم 
فوتیدا به کود پاک شده است. طول دوره تبدیل 
کود دامی به کود ارگانیک یا همان ورمی کمپوست 
بنا به شــرایط آب و هوایی و محیط زیست کرم 
فوتیــدا، متغیر بوده و حدود 2 تــا 3 ماه زمان 

قابلیت  کــرم  این  می برد. 
مصرف بیشتر زباله های تر 
خانگی به استثنای پوست 
ســبزیجات تند مانند سیر 
و پیاز و پوســت مرکباتی 
از قبیل پرتقال و نارنگی و 
خرده های شیشه و گوشت 
و چربی ها و تبدیل آنها به 

کود ارگانیک را دارد.
کرم فوتیــدا در دوره 
تولید کود آلــی ارگانیک، 
اولیه  عالوه بر تبدیل مواد 
به ورمی کمپوســت، تولید 
مثل نیز می کند؛ یعنی در 

این فعالیت هم کود ارگانیک به دست می آید و 
هم کرم فوتیدا. این کرم به دلیل داشــتن مواد 
پروتئینی باال، در تولید لوازم آرایشــی نیز به کار 
می رود. همچنین خوراک مناســبی برای آبزیان 

و طیور است.

برنامه ای برای آینده
حســین پور تولیــد دو نوع کــود دیگر با 
نام های کــود مایع یا همان واش کمپوســت و 
چای کمپوســت را برای آینــده کاری خود در 
نظر دارد. واش کمپوســت از شیرابه کود حیوانی 
گرفته می شــود که مواد غنی زیادی داشته و با 
ترکیب با آب، برای مزارع کشاورزی کاربرد دارد. 
چای کمپوســت نیز از فراوری ورمی کمپوســت 
به کمک دســتگاه های مربوط 
بــه این کار به دســت می آید. 
ایــن کود جایگزیــن کودهای 
از  بــرای حفاظت  شــیمیایی 
از  ساقه ها و برگ های درختان 

انواع آفات می شود.

مزایا و مضرات
هر چند سموم و کودهای 
شیمیایی بازدهی کوتاه مدتی در 
افزایش تولید محصوالت باغی و 
کشــاورزی دارند، در بلندمدت 
سبب فرسایش و قلیایی شدن 
خاک مزارع و باغ ها شده و اثری منفی بر محصول 
تولیدی دارند، همچنین کیفیت تولید محصول 
با کود ارگانیک، قابل مقایســه با کود شیمیایی 
نیســت و بنا بر نظر کارشناســان علوم پزشکی 
محصوالت به دســت آمده از کودهای شیمیایی 
آســیب های جبران ناپذیری بر ســالمتی جسم 

انسان دارند. با وجود شیوع انواع بیماری ها طی 
دهه های گذشته در کشورمان و هم زمانی آن با 
رشد بی رویه استفاده از کودهای شیمیایی، به نظر 
می رسد باید اقدامات جدی و برنامه ریزی شده ای 
برای کاهش مصرف این کودها در کنار ترویج و 
توسعه اســتفاده از کودهای ارگانیک در دستور 
کار قرار بگیرد. حســین پور معتقد اســت: »هم 
زمینه تولید فراوان این کودها در کشــور فراهم 
است و هم بازار فروش بسیار خوبی در کشورمان 
وجود دارد. کشــاورزان و باغداران آشنا با منافع 
این کود، عالقه زیادی به استفاده از آن به جای 
کودهای شیمیایی نشان می دهند. اگر آموزش های 
متمرکز از سوی وزارت جهاد کشاورزی در کشور 
صورت گیرد، قطعاً تقاضا برای این کود در کشور 
افزایــش خواهد یافت و به تناســب آن تولید و 
 اشتغال در این حوزه نیز به طرز چشمگیری رشد

 خواهد کرد.«

موارد مصارف
کود ورمی کمپوســت مصــارف خانگی و 
کشــاورزی متعــددی دارد؛ از آن برای پرورش 
گل های خانگی، پرورش سیفی جات، تولید انواع 
محصوالت کشــاورزی و باغی استفاده می شود. 
حســین پور نیز برای پاسخگویی به نیاز مشتری 
خود، کود تولیدی را در بسته بندی های مختلف 
کوچک و بزرگ روانه بازار می کند. او می گوید هر 
چند قیمت مــواد اولیه و هزینه ها افزایش یافته 
است، می توانم بگویم در شرایط فعلی کسب و کار 
و حتی با هزینه برق با نرخ تجاری در این فعالیت، 
همچنان تولید ورمی کمپوست سود زیادی دارد و 

از نظر اقتصادی به صرفه است.
وی برای یافتن مشــتریان خود از تبلیغات 
تلویزیونی، رادیویــی و کاتالوگ ها و محصوالت 
تبلیغاتــی بهره برده اســت و در حــال حاضر 
هیچ مشــکلی از بابت فــروش محصول ندارد و 
می گوید: »تولید من کفاف تقاضای مشــتریانم 
را نمی دهــد و هر چقدر تولیــد را افزایش دهم 
باز هــم این نیاز در بازار وجــود دارد که بتوانم 
به راحتــی محصولــم را بفروشــم؛ بنابراین از 
 بابت بازاریابی و فروش محصول هیچ مشــکلی

 ندارم.«

نگاهی به شرایط تولید »ِورمی کمپوست« در گفت وگو با یک تولیدکننده موفق

بازاری با آینده درخشان

هم زمینه تولید فراوان کود 
ِورمی کمپوست در کشور فراهم 
اســت و هم بازار فروش بسیار 
خوبی در کشورمان وجود دارد. 
اگر آموزش های متمرکز از سوی 
وزارت جهاد کشاورزی در کشور 
برای  تقاضا  قطعًا  گیرد  صورت 
این کود در کشور افزایش خواهد 
یافت و به تناســب آن تولید و 
اشتغال در این حوزه نیز به طرز 

چشمگیری رشد خواهد کرد

نگاهی به پدیده قاچاق و راه های مبارزه با آن

بالی بزرگ



 زيست انقالبی
 در مدرسه عاشورا

* به نظر شما هیئت انقالبی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
قانون اساســی یک هیئت انقالبی، اندیشه های حضرت امام)ره( و رهبر معظم 
انقالب است. اساساً یک هیئت انقالبی در عصر غیبت، هیئتی است که کیان انقالب 
اســالمی را بــا قرائت امام)ره( پاس می دارد و خــود را مدیون و مرهون این جریان 
نگرشــی می داند که به عبارتی حیات باطنی و حقیقی را در عصر انجماد معنویت و 

خودپسندی بشر مطرح می کند.

* با این توضیح »زیســت هیئتی« چه شاخصه هایی داشته و چه 
نسبتی با مقوله سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی دارد؟

عمده فعالیت اهالی هیئت و زیست آنها باید بر نگاه دینی و اخالقی مبتنی باشد. 
در واقع مجاهدانی بر اساس آموزه های دینی، »ُرَحماُء بَیَنُهم« و خدمت گذار یکدیگر 
هســتند و از طرفی در برابر دشــمن و جریان کفر به هیچ وجه اهل نرمش و کوتاه 
آمدن نیستند. سبک زندگی اعضای یک هیئت انقالبی، کوشا بودن و مهارت اندوزی 
است و در مقوله هایی که با استعدادها و عالیق آنها همخوانی دارد، تخصصی برخورد 
کرده و توانمندی ای برای خود فراهم می کنند. به تعبیر روایات، فضای ارتباطی آنها 
فضای الفت است و به تعبیر قرآن مجید، نرم خو هستند. همچنین اعضای یک هیئت 

انقالبی با یکدیگر مهربان و در برابر هم غم گسار و گشاده دست هستند. 
براســاس روایات مؤمنان به گردن یکدیگر حق دارند که این حق گاهی زیاد و 
گاهی کمتر اســت و اهل هیئت این حق را نســبت به هم و در زندگی شان رعایت 
می کنند. آنچه اهمیت دارد، این حقوق را از پایگاه و خاستگاه خانواده آغاز می کنند 
و در واقع اهالی هیئت انقالبی یک خانواده گرم، پرمحبت و عاشقانه دارند و زندگی 
آنها جذاب و دوســت داشتنی اســت و تلخی ها و سردی ها در آن راهی ندارد، البته 
ممکن است به دالیل گوناگون سختی ها و دشواری ها در زندگی آنها راه یافته باشد. 
 در چنین خانواده هایی به تعبیر قرآن مجید، رابطه زن و شــوهر بر اســاس مؤدت و

رحمت است.

 * هیئت هــای مذهبی چگونه می تواننــد نقش خود را از برگزاری 
مراســم های آیینی فراتر ببرند و کارکرد خود را برای نسل امروز در 

عرصه های فرهنگی و اجتماعی گسترش دهند؟
بــه نظر بنده این موضوع به خط فکری ســخنران ها، مداح ها و افرادی مربوط 
است که در هیئت ها ذی نفوذ هستند. در واقع اگر هیئت ها مبتنی بر تبیین معارف، 
وظیفه شناســی و تکلیف محوری باشــند، خود به خود ظرفیت های وجودی شان در 
عرصه های گوناگون هویدا می شــود که این بسیار مهم است. هیئتی که تنها به یک 
اسالم خمود، مخدر و به بی تفاوت کردن اهالی خود روی آورد، مشخص است نمی تواند 

در رسالت هایش موفق باشد.
هیئت ســکوالر با جریان ظلم و ظالمان تاریخی مانند یزید و شمر مخالف و از 
آنها عصبانی است؛ اما در برابر ظالمی که در زمان خودشان زیست می کند، بی تفاوت 
است و گاهی نیز با آنها همراه می شود. هیئت هایی که به نام خدا، قرآن و اهل بیت)ع( 
شــکل می گیرند، اما در برابر جبهه استکبار و آمریکا هیچ واکنشی نشان نمی دهند 
شبیه ساختمانی هستند که برق کشی شده؛ اما مجوز اداره برق دریافت نکرده است 
و نمی تواند از امکانات روشنایی استفاده کند و همه وسایل روشنایی دکوری هستند. 
متأسفانه برخی هیئت ها در این فضا به سر می برند و به اسالمی تاریخی، بی خاصیت 
و غیرکنش گر روی آورده اند. حتی ممکن است برخی از آنها توجیه گر جریان ظلم و 

بانی دیگ پلوی آنها سفارت انگلیس باشند. 

* در تعریف هیئت انقالبی رابطه هیئت های مذهبی با نظام سیاسی 
چگونه باید تعریف شود؟ آیا هیئت ها به نوعی به سمپات حاکمیت 

تبدیل می شوند؟
پیش از هر مطلب باید ارزش هایی را بفهمیم که هیئت برای بزرگداشت آنها شکل 
می گیرد؛ اینکه از کدام اسالم برمی خیزد؛ اسالم اجتماعی، اسالم فردی، مسئولیت گریز؟ 
اســالمی که ما می شناسیم و به نوعی هیئت ها داعیه پیروی از دین اسالم را دارند، 

اســالمی اجتماعی، در صحنه و زنده و پا در میدان است و طبیعتاً اقتضائات خود را 
دارد همچنین اسالمی کنشگر است که پیروان خود را به ایستادگی در برابر ظلم و 

ایجاد هزینه ایجاد کردن برای ظالم دعوت می کند.
هیئت چنین اسالمی، هیئتی است که به مسائل قدرت و موازنه قدرت در جامعه 
و اجتماع ناظر است و به شدت مراقبت می کند که مبادا موازنه قدرت به نفع جریان 
ظلم تمام شود. به همین دلیل اساساً حاکمیت دینی از دل این هیئت ها می جوشد؛ 
همان طور که در پیروزی انقالب اســالمی هیئت های مذهبی و مراسم های عاشورا 

توانستند این انقالب را شکل دهند.
در دوران دفاع مقدس نیز همین نگاه در جبهه ها حاکم و جاری بود و این خط تا 
ماجرای مدافعان حرم امتداد یافت. مدافعان حرم حقیقت شناخته شده ای هستند که 
برخاسته از چنین خواستگاه نگرشی است و این افراد کسانی هستند که از سیدالشهداء 
که حقیقتی زنده و عملیاتی است پیروی می کنند؛ اگر چه به ظاهر سال های سال از 
روزگار سال 61 هجری فاصله گرفته باشیم؛ بنابراین نه تنها هیئت مذهبی به معنای 
دقیق سکوالر نیست، بلکه سمپات حکومت دینی و خاستگاه شکل گیری و محافظت 

از حکومت دینی نیز به شمار می آید.

* در مورد مواجهه با برخی کاستی ها، آیا هیئت ها باید به توجیه گر 
کم کاری های برخی مســئوالن  تبدیل شــوند یــا می توانند نقش 
اصالح گری و مطالبه گری خود را برگرفته از منطق امام حسین)ع( 

حفظ کنند؟
هیئت هــای مذهبی باید جریان موجــود را کامل و عیوب را برطرف کنند و از 
مسئوالن بخواهند که آیا مسیرشان بر معیار و خطوط دینی برقرار است یا خیر؟ اگر 
هیئت هــای مذهبی جایگاه صیانت و مراقبت از حاکمیت دینی را برای خود تعریف 
نکنند، عماًل دچار دگردیســی شــده و از ماهیت اسالمی و انقالبی خارج می شوند؛ 
بنابراین باید موضع امر به معروف و نهی از منکر را در برابر خطاها و کاستی ها حفظ 

کرده و با حریت، زبان بدون لکنت، خیرخواهی، شفقت و مهربانی مطالبات دینی و 
اسالمی خود را بسیار روشن و جدی مطرح کنند.

* بر پایه مفهوم آتش به اختیار که رهبر معظم انقالب مطرح کردند 
چگونه می شود چارچوب هایی را برای مواضع و رفتارهای هیئت های 
انقالبی تدوین کرد که تضمین کننده حمایت این هیئت ها از نظام 

اسالمی در عین حفظ استقالل آنها باشد؟
باید چند ویژگی در هیئت وجود داشته باشد تا با هویت خود قهر نکند و حقیقتاً 
هیئت باشند؛ نخست اینکه هیئت باید بر معارف دینی و حقایق اسالمی مبتنی بوده 
و خط معرفتی آن پررنگ باشد. همچنین بیان و تعریف معارف و توضیح آنها از نگاه 
کارشناسی، نگاهی پرخریدار و پرطرفدار باشد. در این صورت اگر هیئت مذهبی بر 
منوال تعاریف قرآنی، وحیانی و اهل بیت)ع( باشــد، می تواند ادعای هیئتی بودن را 

ادعای صادقی بداند. 
دوم اینکه رفتار اهالی یک هیئت انقالبی و اسالمی باید با رعایت آداب اسالمی 
و بــا خلقیاتی که فضای هیئت را آکنده از عطر مودت و رحمت کند توأم باشــد و 

»رحما و بینهم« را ارائه کند.
ویژگی سوم این است که این هیئت باید در برابر خألها، مشکالت جامعه، فقرها، 
کمبودها و محرومیت هایی که متأســفانه دامن جامعه را گرفته اســت، کنش گری 
داشــته باشد. هیئت انقالبی باید در برابر محرومان و مستضعفان جامعه ـ چه از نظر 
محرومیت های اقتصادی و چه از نظر فرهنگی ـ که بحث جنگ نرم اســت بی تفاوت 
نباشــد، بلکه باید بسیار منضبط، دقیق و همیشه در صحنه باشد. همچنین هیئت 
انقالبی بر اساس این نگاه ها، همان تعبیر آتش به اختیار است که از خألها و مشکالت 

جامعه جلوگیری می کند. 
طبیعتاً یک هیئت تراز و هیئتی که مبتنی بر ماهیت دینی و انقالبی شکل گرفته، 

هیئتی است که کاماًل کنشگر است و به هنگام عمل می کند.

مهدی ســعيدی/ فلســفه هیئت های 
مذهبي مبتنــي بر بازخوانــي و ذکر نام و 
مــرام اهل بیــت)ع( و در رأس آن حضرت 
است.  گرفته  اباعبداهلل الحسین)ع( شــکل 
بی شــک بي توجهي به حقیقت اين فلسفه 
موجب خواهد شد تا دچار نوعي قشري گري 
و فرمالیسم شده و در ظواهر اعمال و مناسک 
باقي بمانیم و تهي از معنا، به عملي مشغول 
شــويم که ما را به ســوي حقیقت هدايت 

نمی کند!
تالش برای توجه به اين فلسفه با طرح 
پرسش هايی همراه خواهد بود که همواره در 
ذهن دوستداران مکتب اهل بیت)ع( وجود 
دارد؛ از جمله اينکه چــرا بايد از قیام امام 
حسین)ع( و ماجراي کربال با اين وسعت ياد 
کرد؟ چرا گريه بر اباعبداهلل الحسین)ع( تا اين 
حد سفارش شده است؟ در اين زمانه چه نیازي 
به يادآوري ماجراي کربال و نهضت حسیني 
پاسخگوي چه  امام حسین)ع(  قیام  داريم؟ 
نیازي از نیازهای نســل جوان امروز است؟ 
پرســش هايی قابل تأمل که پاســخ به آنها 
مي تواند معیاری برای تعريف هويت و شاخص 

هیئت انقالبي باشد. 
طرح اين پرســش ها ما را به حقیقتی 
بزرگ تر می رســاند يعنی ســبک زندگی 
حسینی راهنمايی می کند. در حقیقت ذکر نام 
اباعبداهلل)ع( يادکرد حادثه اي مانده در تاريخ 
نیست که غبار گذر روزگار آن را به فراموشي 
و  يادآوري  نام حســین)ع(  تکرار  بسپارد. 
بلکه سخن  نیست،  از مرگ  نوعی  بازخواني 
از سبک زندگي است؛ از چگونه زيستني که 
نهايت آن مردني شرافتمندانه است! الگويی 
که می تواند برای بشريت سرگردان همه اعصار 

تاريخ نجات بخش باشد.
بازخواني دفتر عاشورا آشنايی با جريان 
عدالت خواه تاريخي است که مسئوالنه زيستن 
را ياد می دهد و خود را وقف ايستادگی در برابر 
ظلم و ذلت کرده و روحیه مبارزه و انقالبي گري 
را به کالبد جامعه مرده تزريق مي کند. سرور 
و ساالر شــهیدان پیام آور حريت و آزادگي، 
تالش گر بزرگ براي اقامه امر و به معروف و 
نهي از منکر و احیاگر اسالم نابي است که در 
شام فراگیر حاکمیت اموي، نويد بخش صبح 

ظهور حکومت علوي است! 
نهضتي  تنها  امام حســین)ع(  حرکت 
انفعالي و واکنشي به وضع موجود نیست، بلکه 
فراتر از آن ارائه الگويی برای همه ملت های 
در بند محسوب می شود که »خوب زيستن« 
دغدغه آنان اســت. غايت حرکت حسینی 
تحقق تمدنی اسالمی به شمار می آيد که در آن 
زندگی عاشورايی »الگوی زيست مسلمانی« 
بشريت است. در آن تمدن همه مفاهیم متعالی 
از عدالت و آزادی و صلح و امنیت و معنويت و 

اخالق تجلی خواهند يافت.
از اين ديدگاه، هیئتی انقالبی است که در 
مسیر تحقق تمدن اسالمی و تعیین »الگوی 
زيست حســینی« قدم بر می دارد. هیئتی 
می تواند خود را مفتخر به عزای حســینی 
بداند که اعضای آن در مسیر تحقق حکومت 
 اســالمی و حفظ و صیانت و ارتقای آن قدم

 بردارند. 
تربیت يافتگان هیئت انقالبی انسان هايی 
مسئول و دردمند هستند که در برابر مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی جامعه بی تفاوت نیستند. 
کســانی که در حوادثی تلخ چون ســیل و 
زلزله و... پیشــگامان خدمت به مردمند و 
خانه به دوشــانی هســتند که غم سیالب 
ندارند! همان هايی که غم نان مردم دارند و 
تابستان، جوانی شــان را در اردوی جهادی 
و...  روســتاهای محروم کرمان و سیستان 
می گذرانند! جوانانی که در عرصه جهاد علمی 
نیز پرچمداران گمنام شــعار »ما می توانیم« 
بوده و بی مزد و بی منت برای چرخش چرخ 

صنعت و اقتصاد کشور تالش می کنند.
 بصیر مردانی که در کوران فتنه های سال 
1378 و 1388، جبهه حق و باطل را تشخیص 
دادند، عماروار پای امام زمانشان ايستادند و 
خط نفاق و فتنه را رسوا کردند؛ همان هايی 
که مرزهای اسالم در شام و عراق و يمن را با 
جوانی و شجاعتشان به مراقبت و پاسداری 
ايستاده اند! شــهیدانی که در مسیر اعتالی 
کلمه حق، جان آغشته به خون سرخ گلويشان 
را در مسلخ عشــق به جانان هديه کردند! 
تربیت يافتگان هیئت انقالبی همت و باکری 
و زين الدين و... احمدی روشن ها و حججی ها 
هستند!... همان هايی که اهل انتظارند! »فمنهم 

من قضی نحبه و منهم من ينتظر...«

حجت االسالم علی سرلک  کارشناس دینی در گفت وگو با صبح صادق هیئت سکوالر، انحراف از نهضت حسینی است

گفتمان امام)ره( و رهبری
 قانون اساسی هیئت انقالبی است

زهرا ظهروند / هیئت های مذهبی نقش ســازنده ای در تحکیم و تثبیت باورهای دينی مردم دارند و می توانند جريان ســاز و هدايت کننده در عرصه های فرهنگی و اجتماعی باشند؛ مانند همان 
جلسه های مذهبی پیش از پیروزی انقالب که در ايستادگی و مقاومت مردم مقابل رژيم شاهنشاهی نقش اساسی و بارزی داشتند. هیئت انقالبی برخاسته از نهضت عاشوراست و هیئتی سیاسی به 
شمار می آيد که با تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه آشناست، دوست و دشمن اين کشور اسالمی را به خوبی می شناسد و همیشه سعی دارد هیئتی ها را از آن آگاه کند تا 
در مسیر درست اسالم و انقالب قدم بردارند، همچنین بچه هیئتی های انقالبی اخالق و منش خوب و صمیمی با يکديگر و ديگران داشته و خانواده ای گرم و با محبت دارند که همین سبک زندگی 

خاص می تواند سرلوحه ديگران باشد. برای روشن شدن بیشتر مطلب با حجت االسالم »علی سرلک« کارشناس دينی و عضو هیئت علمی دانشگاه، به گفت وگو نشستیم.

 مهم ترین ظرفیت معنویت زا و معرفت افزا در جامعه امروز ما هیئت های مذهبی 
هستند. مردم ما با تمامی مشکالتی که در زمینه های اقتصادی دارند، همچنان محافل 
مذهبی و مراسمات دینی جایگاه ویژه ای در قلب شان دارد و از همه چیز خود می زنند 
تا این بیرق ها و پرچم ها بر پا بمانند. توجه به این موضوع در جامعه بسیار مهم است و 
طبیعتاً شیاطین برون و درون برای این »چراغ هدایت« نقشه ها دارند. اصوالً چه شیطان 
درون و چه شیطان برون، برای هر چیز که در هدایت انسان ها مؤثر باشد نقشه می کشد؛ 
به همین دلیل دشمنان قسم خورده انسانیت ـ و نه فقط دشمنان اسالم و شیعه ـ برای 

انحراف در این ظرفیت بزرگ انسان ساز، برنامه ها داشته و دارند. 
یکی از مواردی که مردم را از نهضت حسینی منحرف و از مسیر اصلی خود دور 
می کند، همین سکوالر کردن هیئت است؛ یعنی هر چقدر می خواهید در هیئت برای 
امام حسین)ع( عزاداری کنید؛ اما با اهداف ایشان که مبارزه با ستم و اجرای عدالت است 
و با ظالمان و مستکبران عالم و درد و مشکالت مردم نیز کاری نداشته باشید و در برابر 
اجتماع و وظایف اجتماعی خود بی تفاوت باشید. حتی این هیئت ها به مردم می گویند 
عزاداری کنید؛ اما با وظایف عبادی خود کاری نداشــته باشید و هرچقدر می خواهید 
گناه کنید؛ زیرا امام حســین)ع( شما را شفاعت می کند و گناهان تان را می بخشد. در 
واقع هیئتی که باید سبب هدایت جامعه شود و آنها را به خداوند نزدیک کند، می تواند 

به بی هویتی افراد منجر شود.
یکی دیگر از جلوه های این نگاه ســکوالر اقدامات تفرقه انگیز اســت. وقتی ما به 
دشــمنان مشترک اسالم و حتی به مفاهیم و اعتقادات مهمی مانند تقیه و دستورات 
ائمه)ع( توجه نمی کنیم نتایج تأسف باری در عالم اسالم به وجود خواهد آمد. اساساً اگر 
از حسینی زیستن فاصله بگیریم تنها پوسته ای از دین باقی می ماند. بالطبع شیاطین 
برون و حتی شیاطین درون با عزاداری هایی که ما را به امام حسین)ع( و مرام ایشان 

نزدیک نکند، مشکلی ندارند. مبارزه با ظلم بزرگ به حسین بن علی)ع( و یاران وفادار آن 
حضرت در سخنان رهبر کبیر انقالب، حضرت امام)ره( و رهبر معظم انقالب جلوه های 
گوناگونی دارد. حضرت امام)ره( اسالم آمریکایی را این طور مطرح کردند: اسالمی است 
کــه خود را در اوج درگیری ما با دفاع مقدس، در حجره ها و خانقاه های خود منحصر 
می کرد و اساســاً با درد مردم بیگانه بود که این مطلب فرسنگ ها با روح اسالم فاصله 
دارد: »من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم.« نگاه رسول خدا)ص( حتی 

یک روز بی تفاوتی به مسائل مسلمین را بر نمی تابد.
تعبیرات رهبر معظم انقالب از شیعه انگلیسی بیان و مصداق دیگری از این تفکر 
اســت. شیعه انگلیسی در تعابیر ایشان بر قمه زدن که سبب وهن شیعه است در حد 
وجوب تأکید دارند و شــعائر حســینی را شعار اصلی خود قرار می دهند؛ اما در همین 
زمان به محاصره حرم حضرت زینب)س( کوچک ترین عکس العملی نشان نمی دهند؛ 
البته بسیاری از افراد نگاه عامدانه ندارند و ناخواسته در زمین دشمن بازی می کنند که 
رسالت های علما و فضال این است که ذهن ها را با مرام اسالم ناب محمدی)ص( بیش 
از پیش روشــن کنیم. قطعاً تا اســالم با محتوای هدایت گر خود در دستور کار ما قرار 

دارد، دشمن از دسیسه باز نمی نشیند.
البته ذکر این نکته الزم است که هیئت تراز حسینی، با کار سیاسی جناحی هم 
نسبتی ندارد و این طور نیست که فضای هیئت را به مسائل جزئی و انحرافی آلوده کنیم 
که در این صورت نیز ضرر زیادی می کنیم. ما باید تحت امر رهبر فرزانه انقالب که با 
درایت و هوش فراوان، خط اسالم ناب محمدی)ص( را نشان می دهند، حرکت کنیم و 

از افراط و تفریط بپرهیزیم: »ال تقدموا بین یدی اهلل و رسوله.«
در همین زمینه رهبر معظم انقالب به صراحت فرموده اند: »هیئت ها نمی توانند سکوالر 
باشند؛ هیئت امام حسین سکوالر ما نداریم! هرکس عالقه مند به امام حسین است، یعنی 
عالقه مند به اسالم سیاسی است، اسالم مجاهد است، اسالم مقاتله است، اسالم خون دادن 
است، اسالم جان دادن است. معنای اعتقاد به امام حسین این است. اینکه آدم در یک 
 مجلس روضه یا هیئت عزاداری مراقب باشد که مبادا وارد مباحث اسالم سیاسی بشود، 

این غلط است.« 

بی شک در میان عناصر و مؤلفه های فرهنگی، قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران، 
فرهنگ عاشورایی، روحیه شهادت طلبی، مقاومت و امید به آینده روشن از کانال انتظار 
ظهور حضرت ولی عصر)عج( در میان آرمان های مقدس شیعه و مسلمانان انقالبی در 
برابر تفکر لیبرالیسم و نظام سلطه جهانی از جایگاه راهبردی ویژه ای برخوردار است. 
در واقع فرهنگ عاشورایی قدرت نرم فراملی شیعه و اسالم است و شاخصه هایی مانند 

هیبت و شکوه، مخاطب عام و گسترده، خیرخواهی و... در آن موج می زند.
مقاومت و شهادت در اندیشه سیاسی شیعه، عامل نجات بخش و هدفی راهبردی 
تلقی می شود که خاستگاه آن اعتقادات و باورهای دینی مردم مسلمان است. حضور 
این دو عنصر در حیات سیاسی و اجتماعی مسلمانان، نقش برجسته ای در شکل گیری 
هویت دینی، فرهنگی و بومی مسلمانان داشته و در هر دوره ای که از آن غفلت شده، 
بیچارگی و ذلت را به  دنبال داشته است. اصلی ترین عامل رشد، توسعه و ابقای فرهنگ 
عاشــورایی هیئت های مذهبی فعال در سطح جامعه است. ریشه هیئت های مذهبی 
در محبت به والیت و خاندان پیامبر)ص( عظیم ترین ســرمایه اجتماعی و ملی نظام 
اســالمی بوده و برخوردار بودن از شبکه عظیم الهی و مردمی هیئت های مذهبی از 

ویژگی های اختصاصی نظام اسالمی است.
نقش بی بدیل هیئت های مذهبی در حفظ و ارتقای بنیان دینی و مذهبی مردم، 

به ویژه در پیروزی انقالب اسالمی 
و دوران دفــاع مقدس و به ویژه در 
خنثی سازی فتنه 88 پس از هتک 
حرمت به مقدسات در روز عاشورا و 
حضور چشمگیر هیئت های مذهبی 
به طور خودجوش در 9 دی بر کسی 

پوشیده نیست.
در واقع می توان این گروه های 
اجتماعی را یکــی از نمادهای بارز 
در عرصه هــای توســعه فرهنگی، 
اجتماعــی، اقتصادی، آموزشــی و 
پژوهشــی و فرهنگ کارگروهی و 
جمعــی در جامعه دینی دانســت 
کــه کارکردهای متعــددی دارند؛ 
بنابراین توانسته اند منبع قدرت نرم 
فوق العاده ای را برای نظام اســالمی 
فراهــم کنند. امــروزه هیئت های 
مذهبی به عنوان شــبکه مدیریت 
جامعه ایمانی و انقالبی به انقالب و 

اسالم ادای دین می کنند.
هیئت هــای مذهبی به عنوان 
گروه هــای اجتماعــی کارکردهای 
متعددی شامل نقش آفرینی سیاسی، 
اسوه ســازی، تقویت باورهای دینی 
و کارکردهــای پنهان مانند تقویت 
نظام  تثبیت  اجتماعی،  همبستگی 
اخالقی، حفظ الگوی جامعه، کارکرد 

فراغتی و... دارد. هیئت های مذهبی در جامعه ما به گســترش فرهنگ ظلم ستیزی، 
شهادت طلبی، تعالی جویی و فضیلت طلبی، تعمیق معرفت و بصیرت دینی و سیاسی، 
کنترل غیرمستقیم انسان ها، ایجاد مهر و محبت میان شیعیان، تقویت ارتباط قلبی 
با امامت و والیت، گسترش مساعدت، دستگیری و انفاق در سطح جامعه و... کمک 

شایانی می کنند.
عالوه بر کارکردهای متعدد ذکر شــده، ویژگی های مهم دیگری نیز هیئت های 
مذهبی را در افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در جایگاه ویژه ای قرار داده 

است که در ادامه به آنها اشاره می شود:
1ـ هیئت های مذهبی در طول تاریخ؛ به ویژه در طول تاریخ تشــیع در ایران، 
عامل اصلی گســترش فرهنگ اسالمی میان مردم و نهادینه کردن آن بوده اند. رهبر 
معظم انقالب درباره این موضوع فرموده اند: »ما مسلمان ها و به خصوص ما شیعیان، 
امتیــازی داریــم که دیگر ملیت ها و ادیان این امتیاز را به قدر ما ندارند و آن عبارت 
اســت از اجتماعات دینی که به شکل روبه رو، چهره به چهره، نفس به نفس تشکیل 
می شود که این را در جاهای دیگر دنیا و در ادیان دیگر کمتر می شود پیدا کرد هست؛ 
نه به این قوت، نه به این وســعت، نه به این تأثیرگذاری و محتواهای راقی.« )رهبر 

معظم انقالب، ۴/۴/1۳8۷(

۲ـ هیئت های مذهبی، نقش هویت پذیری را ایفا می کنند. فرد با پیوند و وابستگی 
به این گروه ها، هم ارزش های آنان را می پذیرد و هم از آنها تبعیت می کند. گروه نیز 
می تواند بر نحوه  عمل به ارزش ها از سوی افراد نظارت داشته باشد. ارتباط میان افراد 
و پیوندهای گرمی که از دل این گروه بر می خیزد، همبســتگی گروهی و در نتیجه 

دلبستگی به ارزش ها را تقویت می کند.
۳ـ اصلی ترین رسالت و کارکرد هیئت های مذهبی، اقامه عزاداری و سوگواری، 
ذکر مصیبت در شهادت حضرت سیدالشهدا، احیای فرهنگ پرشور و شعور و بالنده  
عاشــورا و تعظیم شعائر مذهبی و دینی است؛ اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، 
نقــش اجتماعی هیئت های مذهبی در جامعه و کارکرد آنها در برقراری تعامالت در 

سطوح گوناگون مردمی است.
امروزه هیئت های مذهبی به منزله شــبکه مدیریت جامعه ایمانی و انقالبی به 
انقالب و اسالم ادای دین می کنند؛ اما همان قدر که نقش هیئت ها برای ما اهمیت 
دارد، برای دشمنان ما نیز مهم و حیاتی است. آنها دریافته اند که هیئت های مذهبی به 
خوبی توانسته اند در برابر تهاجمات سخت و نرم، نظامی و فرهنگی، مرکز اصلی مقاومت 
و تربیت نیروی والیی و مبارز باشند و در صف اول مبارزه با فساد و تهاجم قرار گیرند.
در واقع خطرناک ترین هجوم فرهنگی دشمن، ایجاد و سوق دهی تشیع بر اساس 
خواسته های آمریکا و انگلیس )تشیع 
انگلیسی( است و دشمن سعی دارد 
با ورود در هیئت ها، حوزه های علمیه 
و دیگر فضاهای مذهبی، افرادی را 
براســاس میل خود پرورش دهد تا 
از آنها برای بدنام کردن و مشــوش 
کردن چهره تشیع در انظار جهانیان 

استفاده کند.
هیئت های مذهبــی در کنار 
کارکردهای مثبتی که دارند، با توجه 
به ساختار مردمی و غیر دولتی آن 
در صورت نبود نظــارت و کنترل، 
برخی کارکردهای منفی نیز به عنوان 
نقاط ضعف و آسیب های آنها قابل 
مشاهده است که در صورت بی دقتی 
در معرفــی و ترمیــم آن می توانند 
بــه صورت تهدیدی این نقطه قوت 
فرهنگی و قدرت نرم نظام اسالمی 

را با مشکالت اساسی مواجه کنند.
آســیب هایی مانند »قمه زنی 
)که بازتاب بســیار نامناســب در 
جهان داشــته و بیشترین فرصت 
را برای تخریب شــیعیان در حال 
حاضر فراهم کرده اســت(، حمل 
علم،  ترویج و نصب شــمایل ائمه  
به شــأن  بی اعتنایی  اطهــار)ع(،  
به کارگیری  عــزاداری،   جلســات 
موسیقی های نامناسب،  روضه های ساختگی،  زبان حال گوینده و سراینده،  تعبیرات 
غلوآمیز،  خرافات،  آشــنا نبودن با فقه عزاداری و هیئــت داری،  ترویج عرفان های 
کاذب،  بی توجهی به جنبه های حماســی واقعه عاشورا،  بی توجهی یا کم توجهی به 
حقوق مردم در عزاداری، نپرداختن به همه ابعاد دین، بی توجهی به نماز اول وقت، 
رقابت های ناســالم میان هیئت ها، داشتن توهم موفقیت، تشکیل هیئت های پاپ 
جدید و غفلت از مصالح جهان اسالم با ایجاد تفرقه و ارائه چهره خشن و افراطی 
از شــیعیان در فضای رسانه ای و...« به منزله چالش و دغدغه های موجود در مورد 

کارکردهای منفی هیئت های مذهبی است.
عالوه بر این، توطئه های مخالفان تشیع و اسالم نیز در بیهوده خواندن، افراطی 
جلوه دادن، غیر توحیدی خواندن، آسیب شناسی های مغرضانه و تخریبی، طرح مباحث 
اختالفی و تفرقه افکن، ورود بدعت های نامناسب و تأیید نشده در عزاداری و... مباحثی 

است که مغرضانه یا جاهالنه برای تخریب هیئت ها مطرح می شود.
در واقع کارکردهای منفی ذکر شده، سبب می شود هیئت های مذهبی در راستای 
تقویت و ارتقای قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران و اثرگذاری در حوزه کارکردهای 
مثبت و اصلی خود دچار چالش جدی شــوند و نتوانند ظرفیت زیاد خود را در این 

زمینه به منصه ظهور برسانند.

  درباره جايگاه و کارکردهای هیئت های مذهبی

 تجلی قدرت نرم جمهوری اسالمی

هیئت   انقالبی
بازخوانی جایگاه تشکل های مذهبی  در برپایی تمدن اسالامی 

کتاب »هیئت های مذهبی تجلی قدرت نرم جمهوری اســالمی ایران« تألیف دکتر عباس 
بابایی با نگاهی نو به هیئت های مذهبی به بررسی علمی جایگاه و کارکردهای هیئت های مذهبی 
می پردازد. در این اثر ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدیدات هیئت های مذهبی مشــخص شده و 
در پایان راهبردهای ارتقای قدرت نرم جمهوری اســالمی ایران از طریق کارکردهای هیئت های 

مذهبی بیان شده است.
این کتاب در شــش فصل نگاشــته شده است. فصل نخســت در مورد قدرت نرم و بررسی 
مفهومی آن، عناصر و منابع قدرت نرم، قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران و منابع و شاخص های 
آن اســت. فصل دوم به بررســی همه جانبه هیئت های مذهبی می پردازد. در این بخش ضمن 
تعریف هیئت های مذهبی و گروه های اجتماعی، در مورد ویژگی های هیئت های مذهبی به عنوان 
استوارترین و کامل ترین گروه اجتماعی بحث می شود. در ادامه به بررسی ارکان هیئت های مذهبی 
)سخنرانان، مداحان و مخاطبان( پرداخته و تیپولوژی کلی هیئت های مذهبی تجزیه و تحلیل شده 
است؛ سپس کارکردهای هیئت های مذهبی به طور استداللی از زوایای گوناگون بررسی شده و 

تغییر و تحوالت کارکردهای هیئت های مذهبی در دهه های اخیر مورد مداقه قرار گرفته است.
فصل ســوم به بررســی چارچوب نظری تحقیق و ارائه 
نظریه های اندیشمندان علوم اجتماعی اختصاص دارد. فصل 
چهارم کتاب به بررســی وضعیت موجــود )محیط داخلی و 
خارجی( هیئت های مذهبی پرداخته و در واقع این بخش به 
نوعی آسیب شناسی علمی هیئت های مذهبی کشور است. در 
فصل پنجم کتاب هیئت های مذهبی از نگاه رهبر معظم انقالب 
بررسی شده اســت. در نهایت فصل ششم کتاب به فرایند و 
الگوی تدوین راهبرد اختصاص یافته و ســرانجام راهبردهای 
ممکن برای ارتقای قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران با تأکید 

بر کارکردهای هیئت های مذهبی ارائه شده است.

نگاهی به اثر عاشورايی دکتر عباس بابايی
»هیئت های مذهبی تجلی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران«
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»جرج گراسکاپ« استاد علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا گفت: »من با این مسئله موافق هستم که نظم نوین هژمونیک جهانی پس از جنگ سرد که ساخته 
و پرداخته آمریکاست، در همه بخش ها غیر از قدرت نظامی، رو به افول و فرسایش است؛ ولی با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، قدرت و نیروی نظامی نیز رو 

به ضعف و افول خواهد رفت؛ بنابراین رقابت و مسابقه برای نظامی کردن فضاست.«

   

 فتح اهلل پریشان/ آخوند خراسانی میراث دار سنت عقل گرایانه ای است 
که از آن به »اجتهاد شیعی« تعبیر می شود. اجتهاد شیعی تالش عقلی با تکیه بر 
قواعد زبانی و غیر زبانی موســم به اصول فقه است که بر پایه آن، مجتهد شیعی 
احکام شــرعی را از متون دینی اســتخراج می کند. با فرارسیدن ایام غیبت امام 
زمان)عج( که شیعیان فرصت فهم احکام و تکالیف شرعی در زمینه های مختف 
را از طریق گفت وگو و مالقات حضوری با امام معصوم از دست دادند،  این تالش 
عقلی ضابطه مند به تدریج شــکل گرفت و سنت فقاهتی خاصی در میان علمای 
شیعی پدید آورد. بیشتر پژوهش های صورت گرفته درباره مکان و تبار مجتهدان 
مشــهور شیعی  نشــان می دهد که کانون آنان در دوره صفویه از عراق به ایران و 
در دوره قاجاریه باز هم از ایران به عراق انتقال یافته اســت.1 آنچه در این میان 
اهمیت دارد،  حاکم بودن اصول مشــترک اجتهادی بر فعالیت فقیهانه آنان است 
که »سنت عقلی« واحدی را شکل داده است. در این سنت،  فقها تالش می کنند 

امکان بهره گیری از عقل در شناخت کتاب و سنت را فراهم کنند.
همان طور که در شــماره گذشته اشاره شد، آخوند خراسانی از نظر اصولی 
بسیار تحت تأثیر شیخ مرتضی انصاری و ادامه دهنده مکتب اصولی وی بود؛  اما با 
تلمذ در درس میرزای شیرازی، صاحب فتوای تحریم تنباکو با سیاست آشنا شد 
و برخالف شیخ مرتضی انصاری که چندان در سیاست دخالت نمی کرد2  به پیروی 
از استاد دیگرش، میرزای شیرازی دخالت در سیاست را در پیش گرفت. در واقع، 
شــاگردی کردن در محضر این دو فقیه نامدار،  ترکیبی از مکتب اصولی و سنت 
عقالنی اجتهاد و افکار سیاسی خاص را در ذهن و اندیشه فقهی آخوندخراسانی 
پدید آورد که حاصل آن، تکوین افکار فقهی سیاســی خاص بود که در مقاالت 
آتی به بررســی آن خواهیم پرداخت. از این منظر می توان از فقه سیاسی آخوند 
خراســانی ســخن گفت که مجموعه فتواها و اندیشه های فقهی مبتنی بر سنت 
عقالنی اجتهاد در عرصه سیاست را در بر می گرفت و ناظر به زندگی سیاسی بود. 
نکته مهم درباره نقش و جایگاه آخوند خراســانی در این ســنت فکری  این 
است که حتی پس از رحلت میرزای شیرازی در سال 1312ق، که مرجعیت آخوند 
آغاز می شود،  در کنار ایفای نقش مرجعیت آن هم در دوران مصادف با مشروطه، 
پیوسته اشتغاالت علمی خود را ادامه داد؛  به گونه ای که به گفته عبدالرضا کفایی،  
نوه آخوندخراسانی »با اینکه در زمان خودش مرجع مطلق بود، بیشتر تألیفاتش 
را هم در همین زمان، یعنی زمان مرجعیت به انجام رسانده است.«3 بدین ترتیب 
 آخوند خراســانی در دوران مرجعیت خود مکتب فقهی ـ اصولی را بنیان گذاشت 
که به کارگیری آن در عرصه سیاست و زندگی سیاسی، افکار و اندیشه های سیاسی 
بدیعــی را پدید آورد که حتی از منظــر برخی محققان  »دقیق تر واقع بینانه تر از 
نائینی اســت.«4 البته در کنار آشــنایی با زمینه های رشد فکری و تأثیرگذاری 
خاستگاه و مکتب فقهی بر تکوین اندیشه سیاسی آخوند خراسانی،  نباید از نقش 
برجسته زمینه های سیاسی و اجتماعی دوران وی غفلت کرد. اگرچه بخش بسیار 
مهمی از زندگی آخوند خراسانی در نجف سپری شد، از نظر سیاسی و اجتماعی 
سرنوشــت او با مشروطیت در ایران ارتباطی تنگاتنگ یافت؛ به گونه ای که فهم 
افکار و اندیشه های سیاسی وی مستلزم مطالعه و آشنایی با حادثه مشروطه و فهم 
جریان فکری خاصی موســوم به نوگرایی دینی در این زمانه است که تالش شد 
با گوشه ای از آن در شماره های گذشته آشنا شویم. در واقع،  فهم رابطه تعاملی و 
رابطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آخوند خراسانی و مشروطه ارتباطی مستقیم با 
ادراک سیاست ورزی وی در آن مقطع مهم و تأثیرگذار، حتی برای امروز ما دارد. 
مشــروطه، نقطه عزیمت فکر و اندیشه سیاســی جدید در ایران، بی تردید 
حاصل عوامل متعددی است که می توان آنها را به دو دسته کلی زمینه های عملی 
و نظری تقســیم کرد. مقصود از زمینه های عملی،  شرایط عینی خاصی است که 
ســبب پیدایش مشروطه به مثابه »عمل سیاسی« شد. یکی از این عوامل مهم، 
فراهم شدن زمینه های الزم برای حضور و نفوذ بیگانگان در ایران بود. این حضور 
و نفوذ که از آثار رفت و آمدهای اروپایی درباریان قاجار و مستشــاران خارجی از 
جمله بلژیکی محسوب می شد،  در کنار استبداد و بدرفتاری های حکومت قاجاری 
بــا مردم موجبات نارضایتی مردم ایران را فراهم و زمینه را برای حضور علما در 
نهضت مشــروطه برای دادخواهی مردم فراهم کرد. به گفته کسروی: »در سال 
1268 ناصرالدین شــاه امتیازهای دیگری داد که شناخت شده ترین آنها امتیاز 
توتون و تنباکو بود. مردم زبان اینها را نمی دانســتند و تا آن زمان توده را پروای 
ســود و زیان کشور کردن و در کارهای دولتی به چون و چرا برخاستن در میان 
نبوده؛ ولی چون اینها پای بیگانگان را به کشــور باز کردند و اروپاییان در ایران 

فراوان شدند،  مردم به ویژه مالیان، دیدن آنان نتوانستند.«5
پی نوشت:

1ـ صفاءالدین تبرائیان، نهاد مرجعیت شیعه، تاریخ معاصر ایران، ص 16.
2ـ همان،  ص 28.

3ـ محسن دریابیگی،  حیات سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی آخوندخراسانی،  ص 73.
4ـ منصور میراحمدی، اندیشه سیاسی آخوندخراسانی،  قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 

1390، ص 28.
5ـ احمد کسروی تبریزی،  تاریخ مشروطه ایران، ص 15.

بی شک قیام و شــهادت امام حسین 
علیه الســالم یکی از مهم ترین و مؤثرترین 
اتفاقات در تاریخ جهان اســالم به شــمار 
می رود و تاکنون تأثیرات بسیاری بر جوامع 
انســانی گذاشته است؛ به طوری که انقالب 
اسالمی ایران نیز نشئت گرفته از همان قیام 
و شهادت اســت. در اهمیت این امر بزرگ 
همین بس که عده ای راه مقابله با شیعیان 
و جمهوری اسالمی را از بین بردن فرهنگ 
سرخ حسینی و اندیشه سبز مهدویت دانسته 
و سعی در از بین بردن و کم فروغ کردن این 

مشعل الهی دارند. 
به تاریخ عاشورا و قیام حسین بن علی)ع( می توان به دو صورت نگریست. اول 
اینکه در جریان عاشورا چه اتفاقاتی افتاد و گزارشی توصیفی نسبت به این واقعه 
را می توان بیان کرد؛ اما عاشــورا و قیام حســینی را می توان از منظر دیگری هم 
بررســی کرد؛ به این صورت که از علل و اتفاقات زمینه سازی که سبب بروز این 
جریان شد سخن گفت و اینکه چه بر سر جامعه مسلمین آمد که تقریباً بعد از 
50 سال از رحلت مؤسس جامعه اسالمی، یعنی وجود ذی جود پیامبر اعظم)ص( 

این بالی بزرگ و جانسوز را بر سر خاندان وحی آوردند.
مرحوم دکتر جعفر شهیدی، مجتهد و محقق مطالعات اسالمی با این منظر 
کتابی با عنوان »پس از پنجاه ســال، پژوهشــی تازه پیرامون قیام امام حسین 
علیه السالم« را در سال 1358 به نگارش درآورد که از سوی نشر فرهنگ اسالمی 
به بازار عرضه شد. این کتاب که در سال های گذشته چندین بار تجدید چاپ شده، 
از وجوه معرفتی و آموزشــی باالیی برخوردار بوده و برای تقویت و غنای مباحث 
مطرح شده از سوی مبلغان و مروجان فرهنگ حسینی و عاشورایی در ایام محرم 
مناسب است. دکتر شهیدی درباره انگیزه نگاشتن این کتاب می گوید: »مقصود من 
از نوشتن این یادداشت ها، مقتل نویسی، تبلیغ مذهبی و حتی نوشتن تاریخ نیست. 
من کوشیده ام تا خود بدانم آنچه رخ داد، چرا رخ داد« شهیدی در این کتاب، در 
عین وفاداری به روایت های تاریخی، با نگاه تحلیلی زمینه های اجتماعی، سیاسی، 
قومی و مذهبی را در شکل گیری قیام امام حسین)ع( مورد توجه قرار می دهد. 

بررسی اندیشه سیاسی آخوند خراسانی ـ ۸
سنت عقلی اجتهاد

 پس از پنجاه سال

 هژمونیک آمریکا
در مسیر سقوط

سیاست نامه

فراز و فرود عطااهلل مهاجرانی ـ ۱
انقالبی دو آتشه!

ثبات  زمانی/   شــهاب 
قدم در مســیر انتخاب شــده از 
ویژگی مبارزان اصیل همراه قطار 
انقالب اسالمی است؛ اما گاهی از 
ابتدا مسافرانی در کابین های این 
قطار نشسته اند که به دلیل مبانی 
معرفتی و باور ایمانی توان به پایان 
رساندن راه انقالب را نداشته اند؛ در 
نتیجه در نیمه راه عده ای از آنها از 
این قطار پیاده شده اند و سعی در 
متوقف کردن آن داشته اند. از میان 
این مســافران که از مسیر انقالب 
زاویه گرفتــه و طریق مخالفت با 
جمهوری اســالمی را پیموده اند، 
می توان به عطاءاهلل مهاجرانی اشاره 
کرد؛ همان کســی که در میدان 
فراخ سخن از انقالب و آرمان های 
امام)ره( سری پر شور و زبانی گویا 
و سرخ داشت. اما در ادامه مسیری 

دیگر را در پیش گرفت.
عطاءاهلل مهاجرانی در ســال 
1333 در اراک متولد شــد. وی 
تحصیالت خود را در رشته تاریخ 
در دانشــگاه های اصفهان، شیراز 
و تهــران ادامــه داد و با »جمیله 
کدیــور« خواهر محســن کدیور 
ازدواج کرد. وی در بهمن ماه 1357 
در نخســتین دوره مجلــس پس 
از انقالب اســالمی نماینده مردم 
شیراز شد و در زمان نخست وزیری 
معــاون  میرحسین موســوی، 
پارلمانی نخست وزیر بود. در زمان 
ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی 
نیز در همین سمت به همکاری با 
دولت وی پرداخت. مهاجرانی در 
دوران دولت ســیدمحمد خاتمی 
وزیر فرهنگ و ارشــاد وی بود در 
ســال 1378 یک بــار در مجلس 
وقت اســتیضاح شــد اما توانست 
دوباره رأی اعتماد نمایندگان را به 
دست آورد و سرانجام به دلیل فشار 
افکار عمومی ناچار به استعفا از این 
سمت شد. از چهره های تأثیرگذار 
در شورای مرکزی حزب کارگزاران 
سازندگی به شمار می رفت. مواضع 
مهاجرانی در انقالبی اوایل انقالب 
شــهره خاص و عام بــود. وی در 
اســفند ماه 1359 در مصاحبه با 
روزنامه کیهان در وصف انقالبیون 
پشیمان گفت: »به هر تقدیر غیر 
انقالبیــون به بهانه نظم، ســد راه 
و  می شــوند  انقالبی  حرکت های 
آنان که در واقع هیچ گاه در مسیر 
انقالب نبوده اند، بلکه حداکثر چون 
ماهی در پشــت سر توده ها لنگان 
و گام به گام خود را کشــانده اند، 
وقتی که حرکت هــای انقالبی را 
می بینند تحمل شان تمام می شود و 
از اینکه انقالب کرده اند، غلط کردن 
می فرمایند؛ به عبارت دیگر اینان به 
واژگونی نظام شاهنشاهی اعتقادی 
نداشتند... این آقایان وقتی منافع 
گروهی شان در خطر باشد دست به 

انقالب هم می زنند.«
بــه  روزگاری  اگــر  شــاید 
مهاجرانی به عنوان جوان انقالبی 
کــه گروه های محــارب از جمله 
منافقان را ایــادی پیدای آمریکا 
می دانست و به شدت با لیبرال ها 
مرزبندی داشــت، گفته می شــد 
رویکردهای  ایــن  برخالف  روزی 
انقالبی و اسالمی حرکت می کند 
و در دامن لیبرال ســکنی خواهی 
گزیــد، گریبان چــاک می کرد و 
می آشــفت. وی در مجلــس اول 
قرار  شورای اســالمی در جمعی 
داشــت که »بنی صــدر« را کنار 
زدند. او در این راستا مقاله ای نیز 
علیه بنی صدر با عنوان »تضاد در 
چنبره تناقض« نگاشت. در مرداد 
مــاه 1362 که مهــدی بازرگان، 
دبیر کل نهضــت آزادی با نطقی 
چالشــی در مجلــس، رویه نظام 
را اســتبداد، انحصــار و تخلف از 
قانون اساســی دانســت، از اولین 
شخصیت هایی بود که به این نطق 
پاســخی تند و تیز داد و نوشــت 
»عراق جبهه ها را بمباران می کند 
و بازرگان پشــت جبهه را«؛ البته 
این نقد به بازرگان پس از انتخابات 
دهم ریاســت جمهوری چرخشی 
کاماًل معکوس کرده، مهاجرانی را 
در کسوت مقاله نویسی تأییدکننده 
بازرگان می نمایاند و می نویســد: 
»بازرگان از عصر خود فراتر بود... 
به گمانم یکی از مبانی شخصیت 
و منش او که به بــازرگان مجال 
می داد تا از زاویه یا تماشاگه درست 
و دقیق و فرا زمانی بنگرد و داوری 

کند، نگاه قرآنی او بود.«

ریزش ها

کتابخوان

 امیر قلی زاده / اواسط هفته 
گذشته، فرانسه میزبان نشست هفت 
کشــور برتر اقتصادی و صنعتی دنیا 
موســوم به جی7 در شهر »بیاریتز« 
بود. اعضای گروه 7 در این نشســت، 
همان طور که میزبانش رئیس جمهور 
»امانوئل مکرون« پیش بینی کرده بود، 
به دلیل اختالف بر سر مسائل مختلف 
نتوانستند برای صدور بیانیه پایانی به 
اجماع برسند؛ در نتیجه نشست بدون 
بیانیه بــه کار خود خاتمه داد. اکنون 
این پرســش مطرح است که چرا این 
اجالس نتیجه ای جدی نداشت؟ مگر 
اختالفات از حیث کمی و کیفی در چه 
سطحی بود که سران آنها نتوانستند به 
اجماعی برای حل مشکالت اقتصادی 
نظام سرمایه داری نائل شوند و قادر به 
صدور بیانیه اختتامیه و نمایش وحدت 

کاغذی هم نبودند؟

خوانش اختالفات ظاهری 
اگر به فلســفه شکل گیری گروه 
یکپارچه  بیندازیــم،  نگاهــی  جی7 
می توان بیشینه سازی درآمد و ثروت 
و تقسیم و تسهیم آن بین خود، انحصار 
اقتصادی و ثروت و علم در باشگاه خود 
و کنترل ورود و خروج سایر بازیگران 
دنیا به باشگاه برتران اقتصاد و صنعت 
را عیان دید؛ اما آنها از مدت ها پیش، 
به ویژه از زمان بحران مالی سال 2008 
با مشــکالت و چالش هــای زیادی از 
حوزه اقتصــادی گرفته تا نوع نگاه به 
سیاســت و چگونگی مدیریت جهانی 
دســت و پنجه نرم می کنند و امروز 
این اجالس در زمانی تشکیل می شود 
که جنگ تجاری میان چین و آمریکا 
روز به روز روند تندتری را طی می کند 
و دولت هــای اروپایی عالوه بر تالش 
برای پیدا کــردن راهی برای کاهش 
تنش ها میان واشنگتن و تهران سعی 
مضاعف می کنند به گونه ای آبرومندانه 
و با کمترین هزینه، هم از بازگشــت 
روســیه به این جمع حمایت کنند و 
هم برگزیت انگلیس را مدیریت کرده 
و اجازه ندهند این خروج که به شدت 
از سوی آمریکا حمایت می شود، آغازی 
بر پایان اتحادیه اروپا باشد؛ اما به نظر 
می رســد همه اینها علــل ظاهری و 
شکلی اختالفات آنهاست. پس ریشه 

اختالفات کجاست؟ 

اختالفات ریشه ای و باطنی
امانوئل مکــرون میزبان اجالس 
گروه هفت روز دوشــنبه)98/6/4( به 

نکاتی اشــاره کرد که می توان گفت 
واکاوی عمیق تر مســئله و نمایشــی 
از حداکثر وضوح و گســتردگی بروز 
بحران در دنیای سرمایه داری است که 
دیگر نه پنهان سازی آن فایده ای دارد 
و نه از اراده آنها ســاخته است. وی به 
دالیلی زیربنایی تر و ریشه ای تر درباره 
اختالفات میان »هفت اقتصاد بزرگ و 
پیشرفته دنیا« اشاره کرد که امروزه به 
جد در دستور کار مطالعاتی و بررسی 
اتاق های فکر غربی اعــم از آمریکا و 
اروپا قرار گرفته است. مکرون دو عامل 
دموکراسی و سرمایه داری را ریشه های 
غــرب و هفت کشــور بزرگ صنعتی 
دنیا می داند و از آنها با عنوان »بحران 
عمیق در دموکراســی« و »بحران در 
سرمایه داری« نام می برد. وی در علت 
کاوی اختالفات میــان اعضای گروه 
هفت تأکید کرد: »ما در حال زیستن 
بحران عمیق دموکراسی هستیم. عالوه 
بر این با بحران سرمایه داری و بحران 

نابرابری ها هم مواجه هستیم.«
نکته نغز نشســت گــروه هفت 
در فرانســه، همگرا و هم رأی شــدن 
حکمرانان مغــرور و متبختر غربی با 
نظریه پردازان علمی و دانشمندان علوم 
انســانی غربی است؛ در حالی که آنها 
به شدت در گذشته مقابل تحلیلی که 
بر ضعف و فروپاشی لیبرال دموکراسی 
داللت می کرد، می ایستادند؛ اما امروز 
بــه رغم تلخی ایــن اعتراف ها، چون 
واقعیتــی انکارناپذیر اســت و صفیر 
اضمحالل و فروپاشی هژمون غربی و 
نظام لیبرال دموکراسی را می شنوند و 
شــواهد و قرائن آن را به دلیل قرابت 

با قدرت بــا وضوح بیشــتر و زودتر 
می بینند، بــرای تبرئه خود در تاریخ 
فریاد واغربای آنها بلند شــده است؛ 
البته پیش از اذعان تلخ امروز، سران 
حکومت های غربی، برخی مسئوالن و 
اندیشــمندانی مانند فرید زکریا، نوام 
چامسکی، گوردون براون)نخست وزیر 
پاتنیک،  رابهــات  انگلیس(،  اســبق 
اقتصاددان سرشــناس هندی و حتی 
فرانسیس فوکویاما که خود در دستگاه 

فکری غرب پرورش یافته و نظریه پرداز 
لیبرال ســرمایه داری غربی است، از 
سال ها پیش معتقد و معترف به این 
واقعیت شده بودند که آمریکا و اساساً 
گفتمان بر ساخته لیبرال دموکراسی 

در حال فروپاشی است.

پیش بینی های علمی 
 »پایان تاریخ و آخرین انســان« 
کتابی از فوکویاماســت که در ســال 
1992 میالدی منتشــر شد. لب این 
کتاب اعتقاد به ایــن ایده بود که در 

نهایــت تمامی تالش هــا و مبارزات 
ایدئولوژیــک در ســطح جهانــی در 
قالب ایدئولوژی لیبرال، دموکراســی 
ســرمایه دارانه ســر بــرآورده و همه  
نظام های سیاسی برای تبدیل به نظام 
لیبرال دموکرات حرکت خواهند کرد؛ 
اما فوکویاما چندی پیش با حضور در 
 »HARDtalk« برنامه  تلویزیونــی 
شــبکه بی بی ســی و در بخشــی از 
گفته هــای خــود عنوان کــرد »من 
فکر نمی کنم جهــت تاریخ هنوز هم 
به ســمت لیبرال دموکراســی باشد. 
دموکراســی بسیار شــکننده است و 
آنچــه مــن در این 25 ســال به آن 
رسیده ام این است که ایجاد نهادهای 
دموکراتیک بســیار دشــوار اســت؛ 
به خصوص حکومت های دموکراتیکی 
که بتوانند بدون فساد اداری و مالی به 
مردم خدمات بدهند؛ این گونه نظام ها 

در دنیا بسیار نادر هستند.«
البته زودتــر از تفکر متعصبانه 
فوکویامــا، در پیش بینی های الهی و 
سیاسی رهبر معظم انقالب بر اساس 
جهان بینی اسالمی، آسیب ها و نقایص 
آن نظام ناعادالنه اومانیســتی مورد 
تأکید قرار گرفت و حتی ایشان تمدن 
نوین اسالمی مبتنی بر نظریه مقاومت 
را نیــز بدیل واقعی برای نظام جهانی 
از نََفس افتاده سرمایه داری دانستند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
با ائمه جمعه سراســر کشور در سال 
1387 تأکید کردند: »در شرایطی که 
مکتب مارکسیســم فروپاشیده است 
و فریادهای اضمحالل مکتب لیبرال 
دموکراسی غرب نیز به گوش می رسد، 

حرکت اســالمی روز به روز در حال 
گسترش اســت و انقالب اسالمی به 
عنوان موتور محرک این مکتب فکری 
بزرگ باید عوامل پیشرفت و ایستادگی 

خود را بیش از پیش تقویت کند.«

نکته پایانی
نکته مهم اینکــه نه تنها جهان 
در سطح اندیشــه بنیادی و فرهنگی 
به سمت یکسان ســازی مدنظر تفکر 
غرب نرفت؛ بلکه واگرایی های مختلف، 
زمینه ســاز ظهور تکثرهای متعددی 
شده که نظریه پردازانی مانند فوکویاما 
را نیز متحیر کرده است. دلیل ناقض 
و درونی نظریه  فوکویاما وضع تاریخی 
خود آمریکاست. در این میان با غلبه 
لیبرالیسم اقتصادی و بازار آزاد، معیار 
»میزان انباشت سرمایه« تعیین کننده  
شــأن اجتماعی افراد است. قبول این 
معیار و گســترش تدریجی شــکاف 
طبقاتی ناشــی از رقابت ـ که لزوماً در 
شرایط ســالمی رخ نداده ـ طبقه ای از 
ابَرسرمایه داران را با فاصله  بسیار از دیگر 
طبقات پدید آورده که در طول دهه  ها 
با استفاده از قدرت و ثروت، آرام آرام بر 
سیطره  خویش بر سیاست آمریکا در 
جهت حفظ و افزایش منافع خویش، 
نحوی از دموکراســی کنترل شــده را 
خلق کرده اند؛ مسئله ای که از اساس، 
امکان تحقق لیبرال دموکراسی مدنظر 
فوکویاما را از میان برده و فریاد امثال 
مکرون را در فردای کنفرانس خبری 
مشــترک با دونالد ترامــپ در آورده 
اســت که »هژمونی غرب بر جهان رو 
به پایان است.« او اعتراف کرد که برخی 
تصمیم ها و اقدامات غلط کشــورهای 
غربــی از جمله آمریکا موجب شــده 
برخی واقعیت های ژئوپولیتیکی تغییر 
کند. وی در بخشی از سخنانش گفت: 
با  بازار)نظام ســرمایه داری(  »اقتصاد 

بحرانی بی سابقه روبه رو شده است.«
حال با توجه به حضور ظریف در 
حاشیه این نشست و اذعان و اعتراف 
مقامات عضو گــروه جی7 به بحران 
کم سابقه در ســرمایه داری به عنوان 
مهم ترین خروجی اجالس اخیر، این 
پرســش جدی مطرح می شود که آیا 
گروه هفــت و اروپایی های درگیر در 
بحران های دموکراسی و سرمایه داری 
ایران کاری  اقتصــاد  برای  می توانند 
بکنند؟ آیا در چنین شرایطی منجی 
دانستن جی7  اقدامی عاقالنه است؟ 
پس کی می خواهیم به بهره گیری از 

فرصت های داخلی بیندیشیم؟

نقد روز

 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/   
در دو شماره گذشته به تحلیل و بررسی 
روایاتی پرداختیم که در اثبات والیت فقیه از 
معصومین)ع( نقل شــده است. در این شماره 
به تحلیل و بررسی یکی از بحث برانگیزترین 
روایــات در این زمینه خواهیم پرداخت که در 
امر اثبات والیت صراحت دارد و از سوی دیگر 

برخی در سندیت آن تردید کرده اند.

مقبوله »عمر بن حنظله«
»عمر بن حنظله« در مقبوله خود از امام 
صادق)ع( درباره مراجعه به سالطین یا قضات 
جور می پرسد که امام)ع( به شدت از آن منع 
می فرماید و مراجعه به آنان را مراجعه به طاغوت 
می شــمارد که در قرآن کریم از آن به شدت 

پرهیز داده شده است:
قال: »سألت أباعبداهلل)ع( عن رجلین من 
أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث، فتحا 
کما إلی الســلطان او الی القضاه، إیحّل ذلک؟ 
فقال: من تحاکم إلی الطاغوت فحکم له، فإنما 
یأخذ سحتاً، و إن کان حّقه ثابتاً، ألنَه أخذ بحکم 

الطاغوت، و قد أمر اهلل أن یّکَفر به. 
قلت: فکیف یصنعان؟ قال: انظروا إلی من 
کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و 
حرامنا وعرف أحکامنا، فارضوا به حکماً، فإنّی 
قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم 
یُقبل منه، فإنّما بحکم اهلل قد اسُتخّف، و علینا 
ُردَّ و الــراّد علینا الرادَّ علی اهلل، و هو علی حّد 

الشرک باهلل.«1
از امام صادق)ع( درباره دو نفر از شیعیان 
پرســیدم که میــان آنها دربــاره دین وارث 
منازعه ای پیش آمده و برای دادرسی نزد پادشاه 
یا قضات منصوب از جانب او رفته اند، آیا این کار 

حالل است؟ پس امام فرمودند: هر که در مورد 
دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه 
کند؛ یعنی به طاغوت مراجعه کرده باشد. هر 
چه را که بــه حکم آنها بگیرد، در حقیقت به 
طور حرام گرفته است؛ گرچه آن را که دریافت 
کرده حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را به حکم و با 
رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور 
داده به آن کافر شود. خدای تعالی می فرماید: 

»یُریــُدوَن اْن یََتحاَکُموا إلَی 
الّطاُغوِت َو َقْد أُِمروا أَْن یَْکُفُروا 
به«؛)نساء/ 60(. پرسیدم چه 
باید بکنند. فرمود: باید نگاه 
کنند ببینند از شما چه کسی 
حدیث ما را روایت کرده در 
حالل و حرام ما صاحب نظر 
شده و احکام و قوانین ما را 
شناخته است؛ پس به حکم 
او رضایت دهید؛ زیرا من او 
را حاکم بر شما قرار داده ام؛ 
پس چنانچه بر اساس احکام 
ما حکم کند و از او پذیرفته 
نشــود، به درستی که حکم 

خدا را خفیف و ما را انکار کرده اســت و کسی 
که ما را رد کند خدا را رد کرده اســت و این 

شرک به خداست. 

نکات تحلیلی 
درباره ایــن مقبوله به چنــد نکته باید 

توجه کرد: 
1ـ از آن جهــت به ایــن حدیث مقبوله 
می گویند که مورد قبول و پذیرش فقهاســت؛ 
زیرا همگی در باب »قضا« و باب »افتا« به این 
حدیث استناد و اســتدالل کرده اند و همین 

اندازه برای حجیت خبر کافی است؛ زیرا دلیل 
حجیت خبر واحد، بنای عقالست که شامل این 
گونه موارد، یعنی خبر مورد عنایت اهل خبره 
فن می شود. عالوه بر اینکه خدشه در سند این 
روایت به جهت »عمر بن حنظله« است2 که به 
گونه ای صریح در »کتب رجال« توثیق نشده؛ 
اما نزد اهل فن، شواهدی که اعتبار و حجیت 

این مقبوله را ثابت کند فراوان است.
حدیث  محتــوای  2ـ 
منطبق با قرآن کریم است 
که نباید برای حل اختالف 
به طاغــوت مراجعه کرد و 
هرگونه »رکون« به ظالمان، 
مایه تباهی دین است و به 
آیــه »وال ترکنوا إلی الذین 
ظلموا فتمّسکم النار« اشاره 
دارد. همین همســو بودن 
با قــرآن، دلیل بر صحت و 
این حدیث شریف  درستی 

است. 
3ـ ایــن روایت به قضا 
و افتا اختصاص ندارد، بلکه 
تمامی شئون جامعه اسالمی از جمله حکومت 
که به والیان و فرمانروایان مربوط می شــود و 
دستور خداوند به آنان در رعایت عدالت و انصاف 
را3 شامل می شود؛ به ویِژه اینکه روایت شامل 
همه انواع تنازعات اســت؛ از جمله منازعاتی 
کــه معموالً برطرف کردن آنها از عهده قاضی 
خارج است و رؤسای حکومت ها و حکام قادر 
به برطرف کردن آنها هســتند؛ مثل منازعات 
داخلی، قومی و قبیله ای. همچنان که عبارت 
»طاغوت« را به کار برده است که بر فرمانروایان 

غیر مشروع اطالق می شود، نه بر قضات.4

4ـ در این مقبوله، به طور صریح دستور 
داده شده که جامعه تشیع برای تعیین مرجع 
شایســته در همه شــئون اجتماعی ـ سیاسی 
در پی کســانی باشــد که جامعیت دارند و از 
دیدگاه های ائمه در مسائل حالل و حرام مطلع 
هستند )فقهای جامع الشرائط( و باید به حکم 
آنها تمکین کنند و گوش به فرمان آنها باشند. 
آنجا کــه می فرماید »فإنّی قد جعلته حاکماً« 
منظــور نصب فقیه به عنوان حاکم در آنچه از 

شئون قضا و والیت است.5
روایت فوق مشــهورترین روایت در باب 
والیت فقیه است که صراحت بیشتری از سایر 
روایات دارد؛ بنابراین کمتر در داللت آن تردید 
کرده انــد؛ برای نمونه میرزای نائینی در داللت 
روایات دیگر بر والیت فقیه تردید می کند؛ اما 
درباره این حدیث شــریف می فرماید: منظور 
از اینکه امــام)ع( فرمود »فإنی جعلتُه علیکم 
حاکما« حکومت در مفهوم مطلق آن است که 
شامل دو وظیفه )قضا و حکومت( می شود، بلکه 
هیچ بعید نیست که بر آنچه والیان نیز متصدی 

آن هستند داللت داشته باشد.6
 به این ترتیب در مباحث باال از یک ســو 
قابلیت اســتناد و این روایت را ثابت کرده و از 
ســوی دیگر داللت آن را بر والیت و حاکمیت 

فقیه در عصر غیبت اثبات کردیم.
پی نوشت ها:

1ـ کلینی، ابوجعفر، الکافی، دارالکتب االسالمیه، چاپ 
چهارم، تهران، 1407، ج 1، ص 107.

2ـ امام خمینی)ره(، کتاب البیع، ج 2، ص 638 .
3ـ همان، ص 639.
4ـ همان، ص 640.
5ـ همان، ص 641.

6ـ میرزای نائینی، المکاســب والبیع، همان، ج 2، ص 
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آفاق
ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی  - ۵۸

تأملی بر مشهورترین روایت والیت فقیه

جامعه تشــیع برای تعیین 
مرجع شایسته در همه شئون 
اجتماعــی ـ سیاســی در پی 
کسانی باشد که جامعیت دارند 
و از دیدگاه های ائمه در مسائل 
حالل و حرام مطلع هســتند 
باید  و  جامع الشرائط(  )فقهای 
به حکم آنهــا تمکین کنند و 
گوش به فرمان آنها باشند. آنجا 
که می فرماید »فإنّی قد جعلته 
حاکماً« منظــور نصب فقیه به 
عنوان حاکم در آنچه از شئون 

قضا و والیت است

تأملی در عمق اختالفات هفت اقتصاد بزرگ و پیشرفته دنیا 

سرمایه داری و دموکراسی در بحران!

نکته نغز نشست گروه هفت 
در فرانســه، همگرا و هم رأی 
شدن حکمرانان مغرور و متبختر 
غربی با نظریه پردازان علمی و 
دانشمندان علوم انسانی غربی 
است؛ در حالی که آنها به شدت 
در گذشــته مقابل تحلیلی که 
لیبرال  بر ضعف و فروپاشــی 
می کرد،  داللت  دموکراســی 
می ایستادند؛ اما امروز  خود به  

این واقعیت معترفند



 گروه تاریخ/ بــا روي کار آمدن دولت 
سازندگي، دوران جدیدي در روند انقالب اسالمي 
به وجود آمد که بررســي ابعاد آن مي تواند براي 
نســل جوان امروز کشور قابل توجه باشد. پایان 
جنگ، تغییر قانون اساســي و افزایش اختیارات 
ریاســت جمهوري، آغاز زعامت امام خامنه اي و 
ضرورت بازسازي کشور از مسائل مهمي بود که 
آغاز به کار دولت جدید در این شــرایط حاصل 

شده بود.
در این میان به قدرت رســیدن دولت آقاي 
هاشمي چندان به مذاق جریان چپ خوش نیامد. 
جریان عمومي طیف چپ در دوران سازندگي با 
سیاست هاي اقتصادي دولت مخالف بود. بخشي 
از اعضــا و فعاالن این طیف بــا دولت در حوزه 
مســائل فرهنگي و سیاسي همکار بودند؛ اما در 
پســت هاي اقتصادي، تنها آن دسته از نیروهاي 
ســابق چپ حضور داشتند که از مواضع گذشته 
خود عدول کــرده و به راه حل هــاي اقتصادي 
جدیــد معتقد شــده بودند. به نظــر منتقدان 
دولت، سیاست هاي اقتصادي جدید، برگرفته از 
سیاست هاي بانک جهاني و صندوق بین المللي 
پول از ســوی متخصصان و کارشناســاني تهیه 
و تدوین شــده بود که خواســتار فاصله گرفتن 
انقالب از آرمان هاي اولیه آن بودند. به نظر آنان 
لیبرالیسم در هر شکل و شمایلي به زیان انقالب 
عمل مي کند و لیبرالیسم فرهنگي و سیاسي را 
به همراه دارد. متأسفانه دولت آقاي هاشمي دقیقاً 
سیاســت هایي را برگزید که جز در بستر اقتصاد 

لیبرالیستي قابل تفسیر نیست. 
به اعتقاد عناصر این طیف،  عده اي که سال ها 
در انتظار موقعیتي بوده اند تا آموخته هاي خویش 
از اقتصاددانان غرب را عرضه کنند، با اســتفاده 
از فضاي تازه حاکم بر کشــور، شعار »رفاه براي 
همه« را مطرح کردند تا از این طریق تئوري هاي 
اقتصاددانــان نظام ســرمایه داري را نســخه اي 
نجات بخش معرفي کنند. ایــن عده در نگارش 
برنامه ها و ارائه سیاست ها، عماًل حرف اول و آخر 
را زدند و سیاست هاي تجربه شده در کشورهاي 
دیگر از جمله کشورهاي آمریکایي التین را براي 
ایــران انقالبي نیز تجویز کردنــد؛ در حالي که 
مدعي تبدیل کردن ایران به ژاپن و کره جنوبي 

خاورمیانه بودند!
در سال 1369 و 1370 جریان چپ به طرح 
مواضع انتقادي خود علیه سیاست هاي اقتصادي 

دولت آقاي هاشــمي  پرداخــت؛ البته به دلیل 
حاکمیت این طیف بر مجلس، نطق هاي قبل از 
دستور نمایندگان نیز گاه و بي گاه بستر انتقاد از 
دولت مي شد و نمایندگان منتقد دولت به ویژه 
به دلیل عدول دولت از مواضع انقالبي دوران امام 
که آن را ناشي از گزینش سیاست هاي اقتصادي 
تازه مي دانســتند، لب به اعتراض مي گشــودند. 

انتقادهــاي این طیف، کلیت 
سیاست هاي اقتصادي دولت 
را شــامل مي شــد؛ امــا به 
تناسب، سیاست هاي جزئي تر 
آن را نیز در بر مي گرفت. در 
این گونه  از  نمونه هایــي  زیر 
آمده  انتقادها  و  اعتراض هــا 
اســت تا فضاي آن سال ها و 
نــوع برخوردهاي منتقدان با 
دولت و جناح هــا با یکدیگر 

روشن تر شود.
1ـ تجارت آزاد جهاني: در این دوره، نشریات 
جریان چپ بخش زیادي از مقاالت خود را به نقد 
نظام آزاد ســرمایه داري و تجارت آزاد اختصاص 
داده و در ضمــن از آن رویکرد اقتصادي دولت 

انتقاد کرده اند. 
2ـ آزادسازي اقتصادي: طبعاً وقتي اقتصاد 
باز و تجــارت آزاد در عرصه جهاني نامطلوب و 
ابزار سلطه ســرمایه داري جهاني بر کشورهاي 
جهان ســوم تلقي شــود، الگوبرداري از آن در 
اقتصــاد جهاني زیان بار خواهــد بود و ادغام در 
اقتصاد جهاني، نفع دولت هاي مسلط را به همراه 

خواهد داشت. 
3ـ ایجاد مناطق آزاد تجاري: یکي از لوازم 
آزادسازي اقتصادي و تجارت آزاد جهاني، ایجاد 
مناطق آزاد تجاري اســت که این امر در برنامه 
دولت آقاي هاشمي نیز قرار گرفت. از همان ابتدا، 
جریان موســوم به چپ به نقد این اقدام دولت 
پرداخت و نظرات کارشناســانه خود را در قالب 
مصاحبه ها، نطق ها و مقاالت 

ارائه کرد. 
4ـ واگذاري کارخانه های 
سیاست هاي  از  یکي  دولتي: 
اقتصــادي دولــت واگذاري 
صنایع و کارخانه هاي دولتي 
به بخش خصوصــي بود. در 
این زمینه نیــز جریان چپ 
معترض بود و این امر را سبب 
وابستگي کشور از طریق پیوند 
خوردن منافع بخش خصوصي 

با سرمایه داران جهاني مي دانست. 
در واقع جریان موسوم به چپ، اساساً معتقد 
نبود کــه مردمي کردن دولت نه »دولتي کردن 
مردم« با سیاست هاي دولت آقاي هاشمي مي تواند 
قابل پیگیري باشد. به نظر آنان، در تعریف »مردم« 
از سوي طرفداران اقتصاد سرمایه داري، مغلطه ای 
آشــکار صورت مي گیرد؛ زیرا به جاي مردم تنها 
قشري اندک از صاحبان سرمایه و ثروت قادر به 
خرید کارخانه هاي دولتي  هستند. به نظر طیف 
چپ، بهتریــن راه »مردمي کردن دولت« ایجاد 
بخش تعاوني بود که تا آن زمان به صورت جدي 

مورد توجه قرار نگرفته بود.
5ـ بازگشت ســرمایه داران به کشور: یکي 
دیگــر از اقدامات دولت هاشــمي بــراي تأمین 
سرمایه، مذاکره با سرمایه داران ایراني مقیم خارج 
کشور بود تا با مراجعه به کشور و تحویل گرفتن 
کارخانه هاي مصادره یا توقیف شــده در توسعه 
اقتصادي کشور نقش داشته باشند. این سیاست 
نیز مورد انتقاد شــدید طیف چپ قرار گرفت و 
مقاالت متعددي علیه آن نوشته شد. نمایندگان 

مجلس نیز به نقد این اقدام دولت پرداختند. 
البته باید توجه داشــت که هرچند مجلس 
ســوم خود را مخالف سیاســت هاي اقتصادي 
و سیاســت هاي خارجي و داخلــي دولت آقاي 
هاشــمي معرفي مي کرد، این امر هیچ گونه بروز 
خارجي مؤثر به ویژه در زمینه تدوین و تصویب 
قوانین نداشــت. در واقع مجلس ســوم برنامه 
پنج ســاله اول را بدون معطلي تصویب کرد، به 
کابینه پیشنهادي رئیس جمهور رأي اعتماد داد، 
برنامه هاي بودجه ساالنه را بدون تغییرات جدي 
تصویب کرد، تحقیق و تفحص از عملکرد دولت 
را جــدي نگرفت، به تخلفات دولت از برنامه اول 
توجه نکــرد و خالصه آنکه به صورت جدي و با 
استفاده از اهرم هاي قانوني با اقدامات، برنامه ها و 

سیاست هاي دولت هاشمي  مخالفت نکرد!  
گفتنی است اختالفات مجلس و دولت تنها در 
حوزه مسائل اقتصاد نبود. در اواخر سال 1369 و 
ابتداي سال 1370، دو وزیر کابینه از سوی مجلس 
استیضاح شدند. ابتدا طي نامه اي به رئیس مجلس، 
19 نماینده تقاضاي استیضاح آقاي دکتر فاضل وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را مطرح کردند. 
به دنبال این تقاضا، جلسه بررسي در 1369/10/23 
تشــکیل شــد. پس از بیانات نمایندگان موافق و 
مخالــف و دفاع وزیر مربــوط، مجلس از مجموع 
246 رأي، با 115 رأي مخالف، 114رأي موافق و 
17رأي ممتنع به ایشان رأي اعتماد نداد و دوران 

وزارت دکتر فاضل به پایان رسید.
1370 ســال  روزهــاي  نخســتین   در 

 )6 فروردیــن( بار دیگر عــده اي از نمایندگان 
تقاضاي استیضاح وزیر آموزش و پرورش را کردند. 
جلسه بررسي در 1370/2/4 تشکیل شد و در آن 
مجلس شوراي اسالمي پس از بررسي استیضاح 
آقاي دکتر نجفي و دفاعیات ایشان از 225 رأي، 
بــا 137 رأي موافق، 77 رأي مخالف و 11 رأي 
ممتنع به وزیر آموزش و پرورش رأي اعتماد داد.

هر کس به هر کاری که مشغول 
است، باید آن را بشناسد. شناخت، کار 
ســاده ای نیست. هم مبدأ هم منتهی 
هم وســط باید کاماًل شناخته شود. 
هر چه هســت در قرآن اســت. »أَلَْم 
ُ مثأل َکلَِمًة َطیَِّبًة  تََر َکْیَف َضــَرَب اهللَّ
َکَشــَجَرةٍ َطیَِّبٍة أَْصُلَهــا ثَابٌِت َو َفْرُعَها 
َماءِ، تُْؤتِي أُُکلََها ُکلَّ ِحیٍن بِإِْذِن  فِي السَّ
َِّهــا.« این آیه طریق معرفت را بیان  َرب
می کند. درخت وقتی شناخته می شود 
که هم اصل، هم فرع، هم ریشــه، هم 
تنه،  هم شــاخه و هم ثمر و میوه آن 

شناخته بشود.

چراغ هدایت و کشتی نجات 
بهــت انگیر اســت! مــا هرگز 
نرسیدیم بفهمیم و درک کنیم. معراج 
به قدری مهم است که خدا یک سوره 
در قرآن به نام ســوره اسرا نازل کرده 
است. این دقایق باید مالحظه بشود. 
هرجا در طلیعه کالم خدا، ســبحان 
است، آنجا باید عقل متمرکز بشود. این 
سوره مصدر است به سبحان. »ُسْبَحاَن 
الَِّذي أَْســَری بَِعْبِدهِ لَْیاًل ِمَن الَْمْسِجِد 
الَْحَراِم إِلَی الَْمْســِجِد اأْلَْقَصی«. بعد از 
مسجد اقصی تا کجا؟ تا جایی که َدنَا 
َفَتَدلَّی، رسید به َقاَب َقْوَسْیِن أَْو أَْدنَی. 
بعد آنجا ســربلند کرد، دید دو کلمه 
نوشته شــده. عقل اینجا مات است؛ 
شب معراج، آن هم مقام َقاَب َقْوَسْیِن 
أَْو أَْدنَــی که جبرئیل فــرو ماند و او 
رفت، آنچه دید این بود: »إن الحسین 
مصباح الهدی و سفینة النجاه«. این دو 

کلمه بر عرش بود.
مصباح الهدی یعنی چه؟ هدایت 
را بایــد فهمید، بعد مصباح آن هدی. 
آیه نور را بخوان: َمَثُل نُوِرهِ َکِمْشــَکاٍه 
فِیَهــا ِمْصَباحٌ الِْمْصَباُح فِي ُزَجاَجٍه. در 
آیه نور یک مشکات و در آن مشکات 
دو مصباح است؛ یک مصباح بی الف 
و الم و یک مصباح با الف و الم. باطن 
کیســت؟ صدیقه کبری  مشکات  آن 
مصباح  فاطمه زهرا)ســالم اهلل علیها(. 
اول حسن بن علی است و مصباح دوم 
حسین بن علی. ریشــه  ان الحسین 
مصباح الهدی در آیه نور اســت. این 

قضیه ال تــدرک و ال توصف. روز اول 
که به دنیا آمد. چه کرد؟ رفت قنداقه 
به عرش. روز اولش این بود؛ روز آخر 
چه کرد؟ رفت با سر تا حرم کبریا. آنجا 
که ارجعی إلی ربک راضیه مرضیه. این 

است که ال تدرک و ال توصف.

حاجت موسی به درگاه 
سیدالشهدا

حواریون  از  ثمالــی  ابوحمــزه 
حضرت زین العابدین)ع( و از ارکان فقه 
و روایت است. خود معرفت این رُجل 
در نهایت دقت است. در حکومت آل 
مروان که زیارت قبر آن حضرت ممنوع 
بود، شب ها بار سفر می بست و خودش 
را روزها مخفی می کرد. رسید به کربال. 
نیمه شب عازم شــد برای تشرف. تا 
خواست وارد بشود، یکی دست گذاشت 
به سینه اش و گفت: حق ورود تا اذان 
صبح نداری. بعد رفت و پس از مدتی 
دوباره برگشت، همان شخص پیدا شد، 
گفت: احدی از جن و انس امشب حق 
ورود به این آستانه را ندارد. گفت: تو 
که هستی که مانع من شدی، آن هم 
در این خوف و خشیت؟ گفت: من از 
مالئکه موّکل بر این قبرم. پرسید: چرا 
نمی گذاری من مشرف بشوم؟ من از 
زین العابدین ام.  امــام  اصحاب خاص 
گفت: می شناسم، می دانم؛ ولی آنچه 

ما اطالع داریم...  ـ اینها عقل را مبهوت 
می کند، قرآن را بخوانید، ببینید موسی 
بن عمران کیست؟ »َونَاَدیَْناُه ِمْن َجانِِب 
ا«... »َو َکلََّم  بَْناُه نَِجیًّ وِر اأْلَیَْمِن َوَقرَّ الطُّ
ُ ُموَسی«  ُ ُموَسی تَْکلِیًما«. »َکلََّم اهللَّ اهللَّ
اما »تَْکلِیًما«؛ این مفعول مطلق تمام 

 ُ مفســران را متحیر کــرده. »َکلََّم اهللَّ
ُموَســی تَْکلِیًما « گفت: امشــب این 
حرم ُقرق موســی بن عمران اســت، 
سال هاست موسی حاجتی دارد، امشب 
خدا اجــازه داده کنار این قبر بیتوته 
کند و حاجتش برآورده بشود. کیست 

سیدالشهدا؟

گریه عرشیان و خالیق 
صدوق در مــن ال یحضر... من 
ال یحضــر کتابی اســت که صدوق با 
مسلک شیخش، ابن ولید در حدیث 
می گویــد: آنچه در این کتاب اســت 
بین من و خدا حجت اســت. در من 
ال یحضر خود شــیخ صــدوق، رأس 
المحدثین، محمد بن علی بن بابویه، 
نص کالمش این اســت که من اکتفا 
می کنم بــه این زیــارت؛ چون اصح 
زیارات است. آن وقت زیارت چیست؟ 
أشهد... أشهد... شهادت می دهم برای 
خون تو اقشــعرت... اقشــعرار حالت 
خاصی است. اقشــعرت أظلة العرش 
مع أظله الخالئق. الخالئق جمع محلی 
به ال است. اظله تمام آفریدگان خدا 
با اظله عرش، برای خون تو اقشعرت. 
بعد جمله دوم که محیر العقول است: 
بکی علیه مــا یری و ما ال یری: آنچه 
دیده می شــود آنچه دیده نمی شود، 
قابل دیدن نیست، همه برای تو گریه 
کردند. این قضیه ال تدرک و ال توصف 

کجا قابل وصف است؟
شــبی که بین راه خطبه خواند، 
جمله ای فرمود: مــن کان فینا باذال 
مهجتــه، موطنا علی لقاء اهلل نفســه 
فلیرحــل معنا فإني راحــل مصبحا 

ان شــاء اهلل: آن کس کــه در ما خون 
دلش را می بــازد و برای مالقات خدا 
خــود را آماده کرده با ما حرکت کند. 
روز عاشورا دعایی خواند: »بَِحقِّ یسَّ 
َوالُقرآِن الَکریــم و بحق طه َو الُقرآِن 
الََعظیِم یا َمْن یَْقِدُر َعلی َحوائِِج الّسائِلیَن 
میِر یا ُمَنفِّسا َعْن  یا َمْن یَْعلَُم ما في الضَّ
َعْن الَمْغمومیَن،  الَمْکروبیَن یا ُمَفَرجاً 
یا راِحَم الَشــْیِخ الَکبیِر یا راِزَق الِطْفِل 
الَصغیِر. بعد روز چه کرد؟ کاری کرد 
که آن کار را جز خدا احدی نمی تواند 
به کنه آن برســد؛ اال آن کســی که 
مأموریتی یافت. خدا یک قاروره به او 
داد، او کیست؟ ام سلمه گفت: عصر روز 
عاشورا خواب دیدم رسول خدا)ص( را 
هم سر برهنه، هم پا برهنه. قلب عالم 
امکان، اشــرف کائنات، سر برهنه، پا 
برهنه، غبارآلوده، گرد و خاک بر سر و 
صورتش نشسته. یک شیشه خون به 
دستش بود، پرسیدم: یا رسول اهلل! چه 
خبر اســت؟ فرمود: خدا این قاروره را 
به من داد، رفتم کنار گودال قتلگاه... ـ 
از این روایت روشن می شود، آن وقتی 
که سر بریده شد، پیغمبر کنار آن سر 
بریده بود ـ آن خون گلو را گرفتم، اآلن 
می برم به عرش. امام ششم فرمود: آن 
قاروره را، آن شیشــه خون را برد، به 
طاق عرش گذاشت. تا قیامت کبری 

آن طاق می لرزد. این است خون او.
کیست او؟ آن کسی که... خاتمه 
محشر چیســت؟ آن روزی که تمام 
انبیا همه می گویند: وانفسا! آن روزی 
که یک نفر می گویــد: وا أّمتاه. بقیه 
پیغمبران فریاد وانفسا می زنند. خاتمه 
محشر چیســت؟ خاتمه محشر یک 
کلمه است، آن کلمه این است: ـ حدیث 
صحیح السند است ـ صدیقه کبری سر 
از قبر برمــی دارد، آن وقتی که تمام 
اهل محشــر گرفتارند، می رود تا پای 
قائمه عرش خدا. بعد که آنجا رسید، 
یک پیراهن پاره، خــون آلوده، روی 
سرش گرفته. جبرئیل نازل می شود، 
می گوید: یا فاطمه! خدا به تو ســالم 
می کند، می گوید: ایــن پیراهن را از 
روی سر بردار، آنچه می خواهی بخواه. 

این است پیراهن او.
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ســال 1365 با طعــم پیروزي 
سپاهیان اسالم در عملیات پیروز والفجر 
8 آغاز شد. دشمن که شکست سختي 
را متحمل شــده بود، تالش مي کرد با 
اقدامــي نظامي کمي از فضاحت ایجاد 
شده بکاهد و براي خود اعتباري کسب 
کند. »سردار مرتضي قرباني« فرمانده 
دالور لشــکر 25 کربال دربــاره اوضاع 
جبهه ها و چگونگي مواجهه دشــمن با 

شکست در فاو مي گوید:
»دشمن غافلگیر شده بود و تالش 
مي کرد بــه کمک حامیانــش مجدداً 
خودش را بازســازي کند که این بار به 
کمک منافقان خائن که بارها به کمک 
صدام آمده بودند و هربار شکست خورده 
بودنــد، به مهران حمله کرده و شــهر 
مهران را در اختیار گرفتند. شهر مهران 
در راســتاي ارتفاعات جبل الحرمین و 
کاني ســخت قرار دارد. قباًل ارتفاعات 
کله قندي طــي عملیات والفجر3 آزاد 
شــده بود؛ بنابراین ارتفاعات مشرف به 
شمال شرق، جاده هاي منتهي به مهران 
از سمت دهلران و ایالم در اختیار ما بود 
و دشمن بر سمت شــرقي و ارتفاعات 

قالویزان مسلط بود.
ارتفاعات مشرف به شهر در اختیار 
ما بود؛ اما خود شــهر مهــران با اینکه 
خالي از ســکنه و تخریب شده بود، در 
اختیار ارتش عراق بود و همین موجب 
اســتفاده تبلیغاتي دشمن شده بود که 
صدام اشغال مهران را در مقابل اشغال 
فــاو به رخ مي کشــید. در همان زمان 
بود که جلســه اي با حضور فرماندهان 
در اهواز برگزار شــد و طبق دســتور 
آزادســازي  خمینــي)ره( جهت  امام 
مهــران مقرر شــد تــا گردان هایي از 
لشــکر 41 ثاراهلل، ویژه 25 کربال، 17 
علي ابن ابي طالب)ع(، لشکر 27 محمد 
رسول اهلل)ص( و... که در منطقه جنوب 
مســتقر بودیم به مهران اعزام شده و 
مهران را پس بگیریم... عالوه بر حضور 
لشکرهاي سپاه، حمایت توپخانه توسط 
ارتش و کارهاي مهندسي و خاکریزي 
هم به کمک جهاد انجام شــد. در واقع 
یکي از شــاخصه هاي مهــم عملیات 
کربالي 1 همکاري و هماهنگي ویژه اي 
بود که بین سه نهاد سپاه، ارتش و جهاد 
وجود داشت و تقسیم کار و هماهنگي 

خوبي صورت گرفت.«

 محمدرضا قضایی/ یکی از 
معروف ترین زیارت های امام حسین)ع(، 
زیارت »ناحیه مقدســه« است که از 
لسان مبارک امام زمان)عج( و از سوی 
نواب خــاص ایشــان در دوره غیبت 
صغری به ما رســیده اســت. سندیت 
این زیارت نامه از ســوی شــهید اول، 
شــیخ حر عاملی، عالمه مجلسی )در 
بحاراالنوار(، محدث نوری )در مستدرک 
الوسائل(، شیخ عباس قمی و آقا بزرگ 
تهرانی تأیید شده است. عالمه مجلسی 
می گوید که این زیارت نامه در کتاب 
المزار شــیخ مفید، که حیات او حدود 
صد سال با غیبت صغری فاصله داشته 
ثبت شــده اســت. هرچند اکنون در 
این کتاب وجود نــدارد، تأیید عالمه 
مجلسی برای سندیت این زیارت نامه 
کفایت می کنــد. در این زیارت نامه بر 
22 تن از پیامبران و پنج تن آل عبا)ع( 
سالم داده و همچنین از جایگاه دینی 
و اجتماعی امام)ع( ســخن گفته شده 
است؛ اما عبارت مهم در زیارت ناحیه 
وجود دارد که فلسفه اشک و عزاداری 
را مشــخص می کند. امام زمان)عج( 
می فرمایند: »اگرچه زمانه مرا به تأخیر 
انداخت و مقــدرات الهی مرا از یاری 
تو بازداشــت و نبودم تــا با آنان  که با 
تو جنگیدند بجنگم و با کســانی  که 
با تو اظهار دشــمنی کردند خصومت 
نمایم، )درعوض( صبح و شــام بر تو 
مویه می کنم و به جای اشک برای تو 
خون گریه می کنم...«  امام زمان)عج( 
در مبارزه با قاتالن امام حســین)ع( و 
دشمنان دین گریه می کنند؛ زیرا این 
اشــک ها بیدارکننده و آگاهی دهنده 
هســتند؛ اشــکی که گویای حرکتی 
عاشقانه از سوی عبد به سمت معبود 
اســت؛ اشکی که انسان های بیدار را با 
این پرسش اساسی مواجه می کند که 
چرا برای فردی که 1400 سال پیش 
به شــهادت رسیده گریه می کنند؟ او 
چه کســی بوده و چه اتفاقی برای او 
افتاده؟ چرا او را به این نحو به شهادت 
رســاندند و فرزندان او را به اســیری 
بردند؟ پرسش هایی که حرکت ایجاد 
کرده و عزم ها را جزم می کند. پرسشگر 
نیز با حقایقی مواجه می شود که در هر 
عصــر و زمانی می تواند او را راهنمایی 
کنــد و تکلیف او را در مورد وظایفش 

در زندگی  مشخص  کند. 

 عملیات آزادي مهران

»آیت اهلل میرزا احمد سیبویه« می گوید: »در بستر بیماری در عالم مکاشفه بودم. همراه پدرم در حرم امام حسین)ع( ایستاده بودیم. پدرم از امام حسین)ع( 
شــفای مرا خواســت. حضرت اباعبداهلل)ع( فرمودند: اجلش رسیده است و پدرم امام حســین)ع( را به مادرش حضرت زهرا)س( قسم می دهد و می گوید: اگر شما 

بخواهید، می شود. امام حسین)ع( به داخل حرم رفتند و بعد از مدتی بیرون آمدند و خطاب به پدرم فرمودند: ما شفای پسر شما را از خدا گرفتیم«.

آزاد شده
امام حسین)ع(

ثبات قدم در راه حق-۲۳
تدبر در قرآن و روایات-۴

 سیدحسین خاتمی خوانساری/استحکام ایمان به مقدماتی نیاز دارد. 
از جمله این مقدمات تدبر در آفرینش و آیات قرآن و روایات است. اسالم از هیچ 
انسانی نخواسته است که بدون علم و تحقیق و تدبر ایمان بیاورد. همچنین 
هیچ مســلمانی نمی تواند بدون تدبر، تفکر و تعمق در آیات و روایات ایمان 
خود را محکم کند و در مقابل وسوسه ها و شبهه ها دوام بیاورد. نگاه علمی به 
دین و دستورات اسالم مورد تأکید قرآن بوده و اهل بیت)ع( به دستور خداوند 
در آمــوزش اعتقادات و اخالقیات و احکام به مردم تمام تالش خود را به کار 
می بردند. روایات فراوانی از اهل بیت)ع( به دست ما رسیده است که همگی 
یک جهت را مدنظر قرار داده اند و آن ایمانی عالمانه، آگاهانه و عاشقانه است. 
در یادداشــت های گذشته تدبر را به طور مختصر توضیح دادیم؛ اما باید 
بدانیم تدبر در چه ســطحی است و چه کسانی می توانند با تدبر در قرآن بر 

ایمان خود بیفزایند؟ 
اول اینکه باید توجه داشت ما در قرآن باید به دنبال چه چیزی باشیم؟ 

گفته شد ایمان، تقویت و استحکام آن؛ 
دوم اینکه منظور از تدبر چیســت؟ باید با نگاه دقیق به پیام خداوند در 
قرآن که زندگی صحیح در این دنیا و آباد کردن آخرت است، دست بیابیم. 

ســوم اینکه آیا تدبر در توان هر کسی وجود دارد یا باید درجات علمی 
خاصــی را طــی کرد تا توان تدبر در قرآن به وجود آید؟ برای پاســخ به این 
پرسش ضمن توضیح معنای تدبر در آیات قرآن، باید کارکرد آن را نیز بدانیم. 
اگــر بخواهیم معنای دقیقی را درباره قــرآن و روایات اهل بیت)ع( دریافت 
کنیم، باید بگوییم: »رســیدن به فرزانگی و دانایی خدادادی که در پرتو آن ـ 
چه نظری و چه عملی ـ بتوان یک زندگی حقیقی داشــت«. تدبر حقیقی ما 

را به حکمت می رساند. 
حکمت معانی گوناگونی دارد. از بازدارندگی گرفته تا شــناخت بهتر هر 
چیز. حکمت مقامی اســت که خداوند به انسان می دهد تا از زشتی ها دوری 
کند و به طرف زیبایی ها و پاکی ها رهسپار شود. حکیم با عالم متفاوت است؛ 
زیرا می شود فردی بدون تحصیالت علمی به این مقام برسد. انسان ها گاهی در 
اندیشه و عمل به مقامی دست می یابند که راهش از تحصیالت در علوم مختلف 
نگذشته اســت؛ برای همه ما شنیده ایم که می گویند: »این فرد چه سخنان 
حکیمانه ای می گوید؛ در حالی که اصاًل سواد خواندن و نوشتن ندارد«؛ یعنی 
قبول داریم خداوند به عده ای قابلیت کشف اسرار آفرینش را می دهد، بدون 
آنکه تحصیالت علوم دینی داشــته باشند. اینجاست که معنای تدبر واضح تر 
می شود. تدبر در قرآن و روایات با تفسیر قرآن و شرح روایات تفاوت هایی دارد. 
از جمله آنکه برخالف تفســیر نیاز به تالش های علمی در علوم و تحصیالت 
 دینی ندارد، تخصصی و مفصل نیست و محتوای آن برای عموم قابل استفاده

 نیست. 
 تدبر از همه مردم با هر ســطح درک و فهم خواســته شــده اســت و 
همــه بــدون هیچ علم مقدماتــی می توانند به مراتبی از تدبر برســند و راه 
اســتفاده از این کتاب شــریف، به واســطه تدبر به روی همه مردم مفتوح 
اســت؛ برخالف تفســیر که تکلیف عده خاصی است و در بسیاری موارد نیز 
 از آن نهی شــده اســت. قباًل گفته شــد تدبر، به عقلی کامل و روحی سالم 

نیاز دارد...

 عده اي که سال ها در انتظار 
موقعیتي بوده اند تا آموخته هاي 
غرب  اقتصاددانان  از  خویــش 
را عرضه کنند، با اســتفاده از 
فضــاي تازه حاکم بر کشــور، 
شعار »رفاه براي همه« را مطرح 
کردند تا از این طریق تئوري هاي 
اقتصاددانان نظام سرمایه داري را 
نسخه اي نجات بخش معرفي کنند

سراج

 استعمارگران اسپانیایي ـ ۱
جنایات »فرزندان خورشید«

»امپراتوري اینکا« یکي از بزرگ ترین حکومت هاي مستقر در قاره سرخ بود 
که از قرن دوازدهم آغاز و تا حضور اسپانیایي ها در قرن شانزدهم ادامه یافت. 
پادشــاهان اینکا پس از آنکه قبایل »آیمارا« را مطیع و منقاد خویش کردند، 
در کوســکو مستقر شدند و این شــهر را پایتخت امپراتوري اینکا قرار دادند. 
این امپراتوري در اوج عظمت خود 25 میلیون جمعیت داشت و تقریباً همه 
سرزمین هاي فعلي بولیوي، پرو، اکوادور، شیلي شمالي و قسمتي از آرژانتین 
را در بر مي گرفت. مرکزیت آن نیز در ســرزمین کنوني پرو بود. پرو کشوري 

است در آمریکاي جنوبي که پایتخت آن »لیما«ست.
در سال 1531، فرانسیسکو پیزارو ماجراجوي اسپانیایي با سه کشتي، پاناما 
را به قصد پرو ترک کرد. او با شنیدن اخبار تحریک کننده درباره ثروت اینکاها، 
دولت اسپانیا را قانع کرد تا وسایل بهتري براي اکتشاف در اختیار او قرار دهند.
اسپانیایي ها در راه فتح پرو با بومیان جنگیدند و در یکي از این جنگ ها 
در ســرزمین کاکو نامي، از غارت بومیان غنایم بســیاری به دست آوردند. در 
ادامه راه، باز هم چند ماه گرفتار جنگ بودند تا اینکه توانستند قبایل برخي 
سرزمین هاي ســر راه را فرمان بردار خود کنند. سرانجام نیز به ابتداي خاک 

پرو رسیدند و در آنجا متوقف شدند. 
در مسیر رسیدن پیزارو و همراهانش به پایتخت، نمایندگاني از اینکا به 
سوي آنها  رفتند تا به آنها بگویند اینکا از آمدنشان شادمان است و آنان را که 
طبق افسانه اي قدیمي »فرزندان خورشید« مي دانستند، با آغوش باز مي پذیرند 
و ارمغان هایي را هم از سوي »آتاهوآلپا« به دست آنان مي رساندند. هنگامي که 
به شهر رسیدند، آنها را در میداني جا دادند تا اینکاها به استقبال شان بیایند. 
از ســوي دیگر پیزارو نیز برادر خود را به همراه فرســتادگاني به دیدار اینکا 
فرســتاد. آتاهوآلپا، از فرستادگان پیزارو به گرمي پذیرایي کرد و قرار شد که 
روز بعد اینکا براي دیدار پیزارو بیاید. فرستادگان هنگامي که به محل نشستن 
پیزارو بازگشتند، از فزوني ثروت و جواهرات دربار گفتند و نقشه کشیدند که 
 شــاه اینکا را نزد خود در بند نگاه دارند و به دســت او کارهاي خود را پیش

 ببرند.
روز بعد، پیزارو به آرایش سپاه خود پرداخت و پس از آنکه اینکا با شکوه 
و جالل بسیار و چند هزار نفر همراه روي تخت روان به جایگاه اسپانیایي ها 
رســید، آنها بدون فوت وقت کشیشي را به همراه صلیب و انجیل به پیشگاه 
فرمانرواي اینکا فرستادند تا ضمن آنکه بومیان را به آیین مسیحي بخواند به 
آتاهوآلپا بگوید که پاپ الکســاندر ششم، سراسر آمریکا را به پادشاه اسپانیا 
ســپرده است؛ اگر زیردســتي او را بپذیرد، در امان خواهد بود و در غیر این 

صورت باید آماده جنگ با آنها باشد.
 آتاهوآلپا که پس از ترجمه این ســخنان به خشــم آمده بود، گفت آن 
سرزمین، سرزمین نیاکان آنهاســت و پاپ حق چنین بخششي را ندارد. در 
ضمن پرســتش خداي خورشید را به پرســتش خداي ناتوان آنان که به دار 
آویخته شده است ترجیح مي دهد. در این کشاکش، کشیش در پاسخ به این 
پرسش آتاهوآلپا که این اعتقادات را از کجا مي داند، انجیل را به دست او داد. 
آتاهو آلپا پس از کمي تکان دادن کتاب با ریشــخند آن را به زمین انداخت. 
این کار موجب خشم کشیش شد و به تحریک سپاهیان پرداخت. سپاهیان 
پیــزارو هم که مترصد موقعیت بودنــد، به تاخت و تاز پرداختند خود پیزارو 
 نیز با گروهي به نزد آتاهوآلپا رفت و او را از تخت به پایین کشــید و اســیر

 کرد.

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

جریان چپ و نقد عملکرد دولت سازندگي
در آیینه تاریخ

خاتمه محشر چیست؟
گفتاری از آیت اهلل حسین وحیدخراسانی

ام ســلمه گفت: عصر روز 
رسول  دیدم  خواب  عاشــورا 
امکان،  عالم  قلب  را،  خدا)ص( 
اشــرف کائنات، سر برهنه، پا 
برهنه، غبارآلوده، گرد و خاک 
بر سر و صورتش نشسته. یک 
شیشــه خون به دستش بود، 
پرسیدم :یا رسول اهلل! چه خبر 
قاروره  این  خدا  فرمود:  است؟ 
را به من داد، رفتم کنار گودال 
این روایت روشن  از  قتلگاه... ـ 
می شود آن وقتی که سر بریده 
شد، پیغمبر کنار آن سر بریده 
بود ـ آن خون گلو را گرفتم، االن 

می برم به عرش.
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 ندا کرمانشاهی/ حاجیان 
کــه می خواهند به مکه مشــرف 
از مدت ها قبــل مطالعه  شــوند، 
خود را آغــاز می کنند تا با آگاهی 
بیشتری وارد سرزمین وحی شوند؛ 
از مطالعات تاریخ صدر اسالم گرفته 
تا خواندن کتاب هایی که حاجی را 
با جغرافیای ســرزمین وحی آشنا 
می کند. روحانیان و مدیران کاروان 
نیز به همه زائران توصیه می کنند تا 
حد ممکن فرصت را غنیمت بدانند 
و مطالعه خود را درباره تاریخ صدر 
اســالم افزایش دهند تا با آگاهی 
و درک بیشــتری وارد ســرزمین 

حجاز شوند.
و حــاال در این روزها همه ما 
به زودی عازم ســفر خواهیم شد؛ 
سفری به تاریخ 61 هجری؛ سفر به 
سرزمینی که قرار است از واقعه رخ 
داده در آن چیزهای زیادی بیاموزیم 
که این آموختن مختص یک سال و 
دو سال نیست؛ زیرا این سفر زمان و 
مکان نمی شناسد. در واقع هر سال 
که محرم می آید، باید خود را برای 
این سفر آماده کنیم؛ با هیئت رفتن، 
پوشــیدن لباس مشکی مراقبت از 
نفس برای گناه نکردن، بیشتر قرآن 

خواندن و... .
اما متأســفانه گاهی فراموش 
می کنیــم که مطالعــه نیز یکی از 
مقدمات این سفر است؛ بنابراین آن 
طور که باید به این مهم نمی پردازیم؛ 
در حالی که کتاب های بسیار زیادی 
درباره واقعه عاشورا و قیام حضرت 
نوشته شده  الحسین)ع(  اباعبداهلل 
است که گاهی حتی یکبار هم آنها 

را مطالعه نکرده ایم.
قطعاً پای منبر علما نشستن 
بسیار مفید خواهد بود؛ زیرا خطبا 
زحمت مطالعه را به جان می خرند 
و آن را به زبانی ساده تر برای ما بیان 
می کنند؛ اما این مســئله توجیهی 
بــرای کاهلی ما نیســت. مطالعه 
سبب می شــود درکی عمیق تر از 
واقعه عاشورا بیابیم و خود را بیشتر 
از قبل با شهدای کربال همراه کنیم؛ 
بنابراین نباید تنها به هیئت رفتن و 
پای منبر سخنرانان نشستن بسنده 
کرد. باید زمانی از سوگواری برای 
اباعبداهلل)ع( را به مطالعه اختصاص 
داد؛ بــه ویژه مطالعــه کتاب هایی 
که شناخته شــده تر هستند؛ مانند 
ســوگنامه یا مقتــل »لهوف« ابن 
طاوس که معتبرترین کتاب موجود 
درباره رخدادهایی است که به حادثه 

کربال منتهی شده است.
از دیگر کتاب هایی که می توان 
در ایــن ایام بــه آن مراجعه کرد، 
»قیام امام حسین )ع(« سیدجعفر 
شــهیدی اســت؛ کتابی که قصد 
نویسنده از نوشتن آن، مقتل نویسی، 
تبلیغ مذهبی و حتی نوشتن تاریخ 
نیست. ســیدجعفر شــهیدی در 
صفحه 10 کتاب می نویسد که »من 
کوشیده ام تا خود بدانم آنچه رخ داد، 

چرا رخ داد«
بازخوانی  کتاب دیگــر »آه« 
نفس المهموم، مقتل امام حسین بن 
علی)ع( است که زمستان 1387 با 
ویرایش یاسین حجازی برای اولین 

بار به چاپ رسید.
از  ادب«  و  آب  »ســقای 
ســیدمهدی شــجاعی نیز کتاب 
دیگری اســت که می توان در ایام 
ســوگواری به خواندنــش اهتمام 
داشــت؛ البته کتــاب »آفتاب در 
حجاب« نیز به قلم همین نویسنده 
می توانــد دل را به ســوی کربال 

روانه کند.
 » حســینی ســه  حما «
کتابی مشــتمل بر ســخنرانی ها 
و یادداشــت های شــهید مرتضی 
مطهــری درباره واقعــه کربال و به 
ویژه تحریف هایی که در نقل اخبار 
آن روی داده است نیز از کتاب هایی 
است که خواندن آن توصیه می شود. 
قلم  به  شــامی«  »شــماس 
مجیــد قیصری، »نامیرا« نوشــته 
صادق کرمیار و »من می گویم شما 
بگریید« از علیرضا قزوه کتاب هایی 
هســتند که می توان آنها را در ایام 

محرم و صفر مطالعه کرد.
همچنین خواندن زندگی نامه 
شهدا می تواند در شناخت عاشورا 
و عاشوراییان کمک کند؛ شهیدانی 
کــه هر چند در ســال 61 هجری 
حضور نداشــتند، در دهه 1360 
هجری شمســی، کربالیی دیگر را 

به تصویر کشیدند.

کتابخانه  ُمَحَرمی!
»ســیدعباس صالحی« وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: »در جامعه ای که کتاب خوانی رواج داشته باشد تمدن و جامعه انسانی شکل می گیرد و ما هم 
که در گام دوم انقالب هستیم باید بدانیم نمی توانیم این گام را جز با بحث کتاب و کتابخوانی برداریم و باید امیدوار باشیم این هسته تمدن سازی هر چه بیشتر 

گسترش پیدا کند.«

کتاب خوانی
هسته تمدن ساز

یادداشت

 محبوبه ابراهیمی/ یکی از ســوژه هایی که در ســال  های اخیر دستمایه 
نوشــته ها، مقاالت، همایش ها و گفتمان های فراوانی بوده موضوع »سبک زندگی« 
است و حتی کتاب های درسی برخی پایه های تحصیلی نیز از این موضوع بی نصیب 
نمانده انــد. فراتر از آن، این تعبیر از کلیدواژه های پرکاربرد در فرمایش های رهبری 
است که به ویژه در سال های اخیر مورد تأکید و توصیه ایشان قرار گرفته است؛ اما 
دلیل این همه تالش و تأکید چیست؟ سبک زندگی چه معنا و مفهومی دارد و چه 
لزومی برای پرداختن و توجه به آن اســت؟ همه ما عادت ها و رفتارهایی را داریم 
که به مرور زمان به شــیوه ای در زندگی مان تبدیل شده اند؛ عادت های خوبی مانند 
سحرخیزی، ورزش و انس با معنویات، یا عادت های نادرستی مثل تغذیه نادرست، 
اسراف و بی نظمی. اگرچه این عادت ها ممکن است ساده و بی اهمیت به نظر برسند؛ 
شیوه زندگی ما بر اساس آنها شکل می گیرد و در واقع سبک زندگی مان با آنها رقم 
می خورد؛ این ساده ترین تعریف برای سبک زندگی است؛ یعنی عادت ها، رفتارها و 
انتخاب های نسبتاً ثابتی که هر فرد یا گروه در پیش می گیرد. اهمیت این انتخاب ها 
و جهت گیری ها زمانی نمایان می شود که با گذشت زمان و به ویژه با ورود از مرحله 
کودکی به بزرگســالی، آثار مثبت و منفی  خــود را به جای می گذارند؛ برای نمونه 
فردی که سال ها تغذیه نادرستی داشته یا در زمینه رعایت اصول بهداشتی هیچ گونه 
تدبیری نداشــته، با مرور زمان به بیماری سخت گوارشی و جسمی مبتال می شود 
که درمان های طاقت فرســا و زجرآور یا حتی غیر ممکن را در پی دارد. در مقابل، 
فردی که این نکات را جزء اصول مهم زندگی قلمداد می کند و سبک زندگی را بر 
مبنای آن پایه گذاری می کند، بانشاط، سالمتی، شادابی و طول عمر همراه است که 
از زیباترین و دل نشین ترین تجربه های بشر هستند. این مؤلفه ها در نهایت به ارتقای 
سطح سالمت جامعه، افزایش سن امید به زندگی و سایر شاخص های جامعه سالم 
منتهی می شود که از اهداف مهم همه جوامع است. مهم تر اینکه بازتاب این جامعه 
ســالم، دوباره به زندگی فردی بر می گردد و منشأ اثرات فردی متعدد می شود. این 
چرخه زیبا بزرگ ترین و اصلی ترین هدفی  است که انسان را به انتخاب شیوه صحیح 
زیســتن و بهبود کیفیت آن ترغیب می کند؛ به بیان دیگر اصلی ترین دلیل اهمیت 
توجه به موضوع ســبک زندگی است. برای رسیدن به این هدف باید تالش کرد و 
با جایگزینی رفتارها و عادت های خوب و مناسب، بهترین های فردی و اجتماعی را 
رقــم زد. تالش  خانواده ها، دولت ها و جوامع گوناگون در این زمینه دقیقاً به همین 
دلیل و در همین راستا شکل می گیرد. خانواده ها تالش می کنند عادت ها و رفتارهای 
خوب را در فرزندان پایه گذاری کنند تا با تزریق سبک زندگی درست، ضامن آینده 
و خوشبختی آنها باشند. دولت ها نیز تالش می کنند با تغییر نگرش مردم به سبک 
و شیوه زندگی، آسیب های اجتماعی را کاهش دهند و توسعه یابند؛ به همین دلیل 
در کشور ما دو پسوند »اسالمی« و »ایرانی« همواره در کنار اصطالح سبک زندگی 
قرار می گیرد تا این اهداف در پرتو آموزه ها و باورهای عمیق دینی و در سایه آداب 
و سنن آیینی تعریف شوند. تمدن نوین اسالمی، که از اصلی ترین آرمان های دینی 
ماست، تنها با دستیابی به همین نوع زیستن تحقق می یابد و چنانچه اصول دینی به 
گونه ای ثابت در باورها و رفتارهای مردم گنجانده شود، به راحتی و با اندک تالشی، 
جامعه به تمدن آرمانی نزدیک و نزدیک تر خواهد شد. جالب اینکه ریشه این تحوالت 
بزرگ در رفتارهای ساده و کوچک ما نهفته است و تمام این گفت وگوها به عادت های 
خرد و کالن ما منتهی می شــود که شاید در نظر ما بی نهایت کوچک و بی اهمیت 
جلوه می دهند! گزیده ســخن اینکه باید همین عادت های پیش پا افتاده را جدی 
بگیریم و به راحتی از آنها عبور نکنیم. تمام رفتارهای ما به عنوان والدین می تواند 
الگویی برای سبک زندگی فرزندان مان باشد و در آینده آنها و فراتر از آن در جامعه 
مؤثر باشد. اگر ظرف وجود فرزندان را با محتوای زالل معارف دینی پرکنیم، به همان 
تمدن موعود نزدیک می شــویم؛ در غیر این صورت باید منتظر عطش فرزندان مان 
در برابر سبک های بیگانه باشیم. اگر آنها را به سحرخیزی، ورزش، تغذیه درست و 
بهداشت جسم و ذهن و روان دعوت کنیم، سالمتی را به آنها و جامعه هدیه داده ایم؛ 
در غیر این صورت باید به اســتقبال بیماری های جسمی و روانی متعدد برویم. اگر 
ساده زیستی و دوری از مصرف گرایی را که ریشه در آموزه های دینی و رسوم ملی مان 
دارند گسترش دهیم، ثمرات اقتصادی آن را در خانواده و جامعه مشاهده می کنیم؛ 
وگرنه باید در انتظار تبعات و مضرات اجتماعی و اقتصادی آن باشیم. احساسات و 
عواطف، ســرگرمی ها، آداب و رسوم، استرس، روابط اجتماعی، کار و تفریح افراد از 
جنبه های گوناگون سبک زندگی هستند که باید با مطالعه سیره الگوهای دینی و 
سابقه تاریخی رسوم ملی مان آنها را بازشناسی کنیم و به بهترین روش رقم بزنیم.

زندگی

راه نرفته

پرسش: من و همســرم اختالف نظر و سلیقه داریم و اصاًل ارتباط 
خوبی با هم نداریم. لطفاً برای بهبود رابطه و پیشــگیری از طالق ما را 

راهنمایی کنید.
پاسخ: یکی از بهترین راهکارها برای بهبود رابطه زوجین، گفت وگو کردن 
اســت. همانطور که در ابتدای ازدواج، طرفین نیاز دارند تا از طریق گفت وگو با 
یکدیگر آشنا شوند، در ادامه نیز به منظور تحکیم بنیان زندگی مشترک، نیازمند 
گفت وگو هستند   ؛ بنابراین باید در طول هفته 90 دقیقه را به این مسئله اختصاص 
دهند و بر اساس »قانون گفت وگو« زمانی را برای صحبت مشخص کرده و شرایط 

قانون گفت وگو را رعایت کنند.
هر یک از زوجین در زمان معین، 15 دقیقه بدون سرزنش و با بیان احساس 
صحبت خواهند کرد. چنانچه آنها طبق قانون مذکور پیش بروند، به هدف مطلوب 
نزدیک تر می شوند. در ادامه شرایط قانون گفت وگو در دو جلسه پیشین در بهبود 
رابطه باید گفت که از داشتن آرمان ها و انتظارات غیر واقع بینانه در مورد ازدواج و 
روابط زناشویی پرهیز کنید. قطعاً گفت وگوی همراه با تفکر منطقی و واقع گرایانه 
بهتر نتیجه می دهد. از آنجا که ضروری است ارتباط زوجین از هر گونه سوء ظن 
و حدس نادرســت و سوءبرداشت دور باشد، اگر مسئله ای ذهن یکی از آنها را به 
خود مشــغول کرده است، باید آن را با صراحت و شفاف مطرح کرده و درست و 

نادرستی اش را با همسر خود بررسی کنند .
هر یک از زوجین باید برای رفع زمینه های بروز ســوء تفاهم ها و سوء ظن ها 
تالش کنند )زوجین در گفت وگو و صحبت متوجه می شوند بسیاری از اختالفات 
آنها به دلیل آشنا نبودن با روحیات یکدیگر و سوءبرداشت ها و تفاهمات است.(

ضروری اســت هر یک از زوجین هنگام اســتفاده از قانون گفت وگو تالش 
کنند تا با روانشناسی همسر خود آشنا شوند و به  شناخت بهتر از همدیگر دست 
پیدا کنند و بدانند زن یا مرد به چه اموری بیشتر بها می دهد و نظام ذهنی اش 
چگونه است؛ برای مثال معموالً زن به وابسته بودن، کسب امنیت عاطفی و مورد 
حمایت واقع شدن اهمیت می دهد و مرد می خواهد مستقل و خود مختار باشد 

و آزادی عمل را ارزشمند می داند.(
زن و شــوهر از مســخره کردن یکدیگر و گفتن ســخنان طعنه آمیز و دو 
پهلو به شــدت پرهیز کنند . از رفتارهایی مانند متلک، تحقیر، سرزنش و به رخ 
کشــیدن یکدیگر که موجب افزایش مقاومت های روانی در طرف مقابل می شود 
باید پرهیز کرد. افزون بر آنچه بیان شــد شــکرگزار داشته ها و نقاط مثبت خود 
در زندگی باشــید و بیندیشید و به آنها بپردازید نه به آنچه ندارید. همچنین از 

خطاهای یکدیگر بگذرید.

سبکی برای خوب زیستن

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیال وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

گفت وگوی منطقی و واقع گرایانه
 حامدحســین عســکری/  اعتیاد، 
طالق، حاشیه نشینی، ســرقت، مفاسد اخالقی، 
نزاع خیابانی و چند عبارت مشابه؛ اینها کلماتی 
نیســت که کسی با شــنیدن آنها چهره در هم 
نکشد و حالت بیزاری پیدا نکند. جامعه شناسان 
و صاحب نظــران علوم اجتماعــی، این عبارات  
ناخوشــایند را با عنوان »آسیب های اجتماعی« 
می شناســند که وقتی دامن گیــر جامعه ای اعم 
از روستا، شــهر، استان یا کشور می شود، معلوم 
نیست در میان مدت و درازمدت چه بر سر مردمان 
آن جامعه می آید و چه چهره ای از آنها ترســیم 
می شود. آسیب های اجتماعی برای هر جامعه ای 
واقعیتی تهدیدکننده است که از یک طرف باید 
ریشه های بروز آن را از بین برد و از طرف دیگر، 
وقتی هر کدام از این آسیب ها رخ می دهد، باید 
بدون فوت وقت و دور از کلیشه های وقت گیر، به 

دنبال عالج و رفع آنها بود. 
جامعه ایرانی ما نیز مثل هر اجتماع دیگری 
در دنیای امروز، بنا به دالیل گوناگون ممکن است 
با این جنس آسیب ها درگیر باشد یا امروز با برخی 
از اینها مواجه اســت. مسئله خطر »آسیب های 
اجتماعی« در کشــور ما وقتــی جدی تر بحث و 
بررسی می شود که متوجه شویم عالی ترین مقام 
رسمی کشور که هم جایگاه قانونی و رسمی دارد 
و هم جایگاه معنوی و عاطفی برای جامعه، بارها و 
بارها ـ به ویژه در سال های اخیر ـ نسبت به ضرورت 
مقابله با این دردها هشدار داده و در مواردی خود 

شخصاً پای کار آمده است.

جلسه ای تاریخی 
بیش از سه سال از جلسه  تاریخی رهبر معظم 
انقالب با مسئوالن ارشد کشــور درباره موضوع 
»آسیب های اجتماعی« می گذرد؛ جلسه ای که به 
ابتکار ایشــان تشکیل شد و شاید برای نخستین 
بار هشدارهایی تکان دهنده از زبان ایشان درباره 
خطرات و تهدیدهای انواع آسیب های اجتماعی 
برای مردم مطرح شــد. هرچند این نخســتین 
بار نبود که ایشــان موضوعات زیربنایی اجتماع 

پرداخته انــد. رهبر معظم انقالب از ســال های 
ابتدایی رهبــری در اوایل دهه هفتــاد، همواره 
با طرح مســائلی از جمله »تهاجــم فرهنگی«، 
»شبیخون فرهنگی«، »ناتوی فرهنگی« و نیز ارائه 
پادزهرهایی مانند »مهندسی فرهنگی« و »تحول 
بنیادین در نظام آموزش و پرورش«، توجه مردم 
و مســئوالن را به اهمیت این مســائل زیربنایی 
جلب کرده اند؛ اما جلسه تاریخی 11 اردیبهشت 
ماه 1395 برجســتگی متمایزی داشته و آن هم 
تأکیدات اختصاصی ایشان بر موضوع آسیب های 

اجتماعی بوده است. بازخوانی 
بخش هایی از این هشدارها و 

رهنمودها ضروری است.
جلسه  آن  در  ایشــان 
که  است  »درست  فرمودند: 
ما در کشــور در درجه  اول 
مســئله اقتصــاد را داریم و 
خــود مشــکالت اقتصادی 
هم بــه عنوان یکــی از آن 
عوامل ریشــه ای این مفاسد 
توجه  مــورد  )اجتماعــی( 
ماســت؛ لکن مسئله  مفاسد 
اجتماعی یکی از بیماری هایی 
اســت که هــر روزی که بر 
آن بگــذرد و عالج نشــود، 
می کند  پیدا  بیشتری  عمق 
و عالجش دشــوارتر خواهد 
شد«. رهبر حکیم انقالب در 

ادامه، مسئوالن حاضر در جلسه را، که سران سه 
قوه و مســئوالن بخش های فرهنگی و اجتماعی 
کالن بودند، به  شــکلی واضح تر به این نکته مهم 
رهنمــود دادند و فرمودند: »ما مردم را باید عائله  
خودمان بدانیم. ما مسئوالن کشوریم دیگر. این 
ملت، این کشــور، این مرزها، این فضای زندگی، 
عائله  ماســت. به مسئله  آســیب های اجتماعی 
در ســطح کشــور جوری نگاه کنیم که اگر این 
آسیب در داخل خانواده  خود ما بود، آن جور نگاه 
می کردیم. اگر بنده یک بچه  معتاد داشته باشم چه 

حالی دارم؟ اگر کســی در خانه یک دختر فراری 
از  خانه داشته باشد، چه حالی دارد؟ تصورش را 
بکنید، اگر این دختر از خانه  دیگری هم فرار کرد، 
ما باید همان احساس را به خودمان تلقین کنیم، 
ولو طبیعتاً نداشته باشیم... ما باید به این قضیه در 
سطح جامعه حساس باشیم و به فکر عالج باشیم«.

کلیشه هایی که باید بشکند
از آنجا که مدیران و دســت اندرکاران امور 
در کشــور ما، عموماً عادت کرده اند مسائل مردم 
را در قالب هــای روتیــن و 
اتوکشیده و به مدد جلسات 
کلیشــه ای حل کنند، رهبر 
معظــم انقالب ایــن عادت 
ناپسند را نیز هشدار دادند که 
مبادا گره گشایی از معضالت 
اجتماعــی،  آســیب های  و 
درگیر ایــن کارهای روزمره 

و کلیشه ای شود.
انقالب  معظــم  رهبر 
در ادامه این جلســه تأکید 
کردند: »انتظارم از مجموعه  
حاضر، کارهــای فوق العاده 
اســت؛ یک کارهایی هست 
که کارهای طبیعی دستگاه 
شماست و باید انجام بدهید؛ 
البد هم انجام می دهید و بعد 
از این هم ـ این جلسه و امثال 
این جلســه باشد یا نباشد ـ انجام می دهید؛ این 
چیزی نیســت که ما را قانع کند؛ یک کار فوق 
عــادت انجام بگیرد، یک تــالش مضاعف انجام 
بگیــرد«. به خاطر همیــن تأکید بود که برخی 
حاضران در جلسه از تأکید رهبر معظم انقالب 
برای ارائه گزارش ها هر شــش ماه یکبار توسط 

دستگاه های مسئول خبر دادند.
رهبر معظم انقالب در جلسه 11 اردیبهشت 
ماه 1395، بر ضرورت نقش آفرینی همه دستگاه ها 
در ایــن میــدان تأکید کردنــد و گفتند: »همه  

دستگاه ها باید نقش آفرینی کنند؛ هم دستگاه های 
دولتی، هم دســتگاه های غیر قــوه  مجریه مثل 
مجلس، مثل قوه  قضائیه، مثل نهادهای انقالبی. 
همه باید نقش آفرینی کنند، باید نقش و ســهم 
خودشــان را مشــخصاً پیدا کنند، بفهمند چه 
هســت و آن سهم را به بهترین وجهی، با شتاب 
متناسب انجام بدهند.« و در آخر به نقش عوامل 
مزاحم در مسیر مبارزه با »آسیب های اجتماعی« 
اشاره کردند و فرمودند: »وقتی که ما در جشنواره 
فجرمان فیلم هایی نشــان داده می شود که اصاًل 
ســوق می دهد مردم را به ســمت این مفاســد 
اجتماعی، در واقع فرهنگسازی ضد این جهت را 
داریم انجام می دهیم؛ باید مراقبت بشود، باید به 

اینها توجه بشود.«

سه سال گذشت؛ چه کردید؟
پس از این جلســه تاریخی، بازار اظهارنظر 
مسئوالن دخیل در موضوع آسیب های اجتماعی 
داغ شد؛ از وزیر کشور گرفته تا رؤسای کمیسیون 
اجتماعی مجلس، سازمان بهزیستی و دستگاه های 
فرهنگــی مرتبط که هر یک بر ضرورت پیگیری 
جدی بــرای کاهش انواع مختلف آســیب های 
اجتماعی تأکید کردند و در پی این جلسه بود که 
»شــورای اجتماعی کشور« که سال ها در حالت 
وقفه و رکود قرار داشــت، بار دیگر فعال شد و در 
زیرمجموعه این شورا نیز »سازمان امور اجتماعی 
کشــور« به عنوان یک معاونت در وزارت کشور، 
متولی هماهنگی دستگاه های مسئول برای کاهش 

آسیب های اجتماعی شد.
اکنون پس از گذشت سه سال از آن جلسه 
تاریخی و برگزاری شش جلسه پس از آن تاکنون 
)هر شش ماه یکبار( در حضور رهبر انقالب، این 
پرسش مطرح می شود که دستگاه های مسئول ـ در 
شرایطی که عالی ترین مقام کشور، فراتر از وظیفه 
خود شخصاً پای کار آمده است ـ چقدر به صورت 
جهادی و »فوق العاده« به وظایف خود برای مقابله 
با آسیب هایی مانند طالق، اعتیاد، حاشیه نشینی، 

سرقت و ناهنجاری های اخالقی عمل کرده اند؟

کنکاش
سه سال از جلسه تاریخی مسئوالن با رهبر معظم انقالب گذشت

جورچین »آسیب های اجتماعی« و نمره مسئوالن

اکنون پس از گذشــت سه 
سال از آن جلسه تاریخی رهبر 
و  مســئوالن  و  انقالب  معظم 
برگزاری شش جلسه پس از آن 
تاکنون )هر شش ماه یکبار( در 
حضور رهبر انقالب، این پرسش 
در شرایطی  که  می شود  مطرح 
کــه عالی ترین مقام کشــور، 
وظیفه خود شــخصًا  از  فراتر 
پای کار آمده است  دستگاه های 
مسئول  چقدر به صورت جهادی 
خود  وظایف  به  »فوق العاده«  و 
برای مقابله با آسیب هایی مانند 
حاشیه نشینی،  اعتیاد،  طالق، 
سرقت و ناهنجاری های اخالقی 

عمل کرده اند؟

 نســیم اســدپور/ »عصر 
جدیــد« فصل اول خــود را به اتمام 
رساند؛ پایانی موفقیت آمیز و با رضایت 
حداکثری مخاطبان. مسابقه ای که با 
ادعای استعدادیابی روی آنتن رسانه 
ملی رفت و اتفاقــاً در اثبات این ادعا 
نیز موفق بود؛ برنامه ای که توانســت 
به برندی برای کشــف استعدادهای 
ناشــناخته در کشورمان تبدیل شود؛ 
بنابراین می توان گفت بیش از اینکه 
موفقیت نصیب برگزیدگان این مسابقه 
شده باشــد، خود مســابقه توانست 
موفقیتی ویــژه را از آن خود کند؛ به 
طوری که پس از پخش آخرین قسمت 
فصل اول آن سیدعباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در آخرین 
توئیت خود به تمجید این مســابقه 
تلویزیونی پرداخت و نوشت: »برنامه 
عصر جدید، فرصتــی برای دورهمی 
ملی و خانوادگی است. امنیت و انسجام 
ملی به این گونه برنامه ها نیازمند است. 
دســت مریزاد.« »عصــر جدید« چه 
ویژگی هایی داشــت که توانست این 
چنین تحسین مخاطبان عام و خاص 

را از آن خود کند؟
احســان علیخانی، تهیه کننده و 
مجری عصر جدید در این باره می گوید: 
»زمانی تصمیم گرفتم دیگر ماه  عسل 
را نداشته باشم که نیمی از برنامه های 
گفت وگو محور تلویزیون شــبیه ماه  
عسل شــده بود! قطعاً روزی از برنامه 
عصر جدید هم بیرون می آیم که نیمی 
از برنامه های تلویزیون تبدیل به عصر 

جدید شده باشند. آن زمان نفر اولی 
که کوچ کند من خواهم بود و به یک 

کار دیگر مشغول می شوم.«
ایــن توضیح دربــاره پایان یک 
برنامه )ماه عسل( و آغاز یک مسابقه 
تلویزیونی به نام عصر جدید نشــان 
می دهــد ابتکار، خالقیــت و نوآوری 
بیــش از هر چیــز دیگر بــرای این 
تهیه کننده جــوان اهمیت دارد. وی 
در این دو برنامه نیز تا حد زیادی این 
معیارها را مدنظر قرار داده اســت. هر 
چند که می توان نمونه های مشابه این 
مسابقه را در کشورهای دیگر و حتی 
در برخی مسابقات تلویزیونی خودمان 
مشاهده کرد؛ مسابقه  ای در آمریکا با 
نام »آمریکاز گات تلنت« یا مسابقاتی 
در تلویزیون خودمان که تنها به کشف 
یک اســتعداد مثاًل خوانندگی یا اجرا 
یا حتی گزارشــگری اختصاص دارد؛ 
اما آنچه عصر جدیــد را بیش از آنها 
موفق کرد، جدی گرفتن این خالقیت 
است که در کنار جذابیت هایی مانند 
دربرگرفتن طیف وســیعی از هنرها، 
توانست بیش از پیش خودنمایی کند 
و به موفقیت دست یابد. شاید مهم تر 
از این اصل معرفی استعدادهایی است 
که به گفته علیخانی »بعضی افراد از 
روستاها و شهرهایی می آمدند که شاید 
تا به حال نامشان را هم نشنیده ایم.«

استعدادهایی
 که گوی رقابت را ربودند

ثابت کردند  اســتعدادهایی که 

در رقابــت بــا شــرکت کنندگان از 
کالن شــهرها، نه تنها بازنده نیستند، 
بلکه گوی رقابت را نیز از آنان خواهند 
ربــود. در نهایــت نیز جایــزه فینال 
بــه هنرمندی تعلق گرفــت که نه از 
یک شــهر بــزرگ بلکه از ماهشــهر 
خوزستان بود. شــاید همین موضوع 
چشم بسیاری از مسئوالن را بیشتر از 
گذشته باز کند تا بدانند که توجه به 
شهرهای کوچک تا چه حد می تواند 

در موفقیت و سربلندی کشور بزرگمان 
تأثیرگذار باشد.

خودمانی بــودن و همچنین به 
گفتــه وزیر ارشــاد ملی بــودن این 
مسابقه از دیگر نکاتی است که سبب 
موفقیــت ایــن برنامه شــد. در این 
مســابقه از شــرکت کننده گرفته تا 
هنرمند به قضاوت نشسته و همچنین 
مجری توانمندی که ســال ها سابقه 
اجــرا را در کارنامه خود دارد جزئی از 
مردم بودنــد و خود را جزئی از مردم 

می دانســتند و از سلبریتی ســاالری 
انگار  تلویزیونی که  برنامه های   برخی 
تنها برای ســلبریتی ها و »سلبریتی  
دوست ها« ساخته می شود خبری نبود. 
دخیل کردن و شرکت دادن مردم در 
برنامه های تلویزیونی یک امتیاز است 
که عصر جدید توانســت نمره خوبی 
از آن به دســت بیاورد؛ حتی داوران 
ایــن برنامه که در زمــره به اصطالح 
سلبریتی ها هستند، جزئي از مردم بوده 
و خود را تافته جدا بافته نمی دانستند. 
شرکت کنندگان نیز می دانستند که در 
نهایت مردم باید هنر آنها را بپسندند 
و به آنها رأی دهند؛ بنابراین ســلیقه 
مردم را بیش از هر چیز دیگر مد نظر 
قرار می دادند؛ ایــن دقیقاً آن چیزی 
اســت که این روزها هنر ما به آن نیاز 
 دارد؛ هنــری برای مردم و در خدمت 

مردم!
مردم هم نشان دادند که می توان 
استعدادهای برتر را نه تنها در یک کار 
جدید، بلکه در مجموعه ای از مالک ها، 
از جملــه هنرمنــدی، مردمی بودن، 
ویژگی های اخالقی و... مشاهده کرد 
که به نوعی در نفــر برتر این دوره از 
عصر جدید نمایان شــد؛ کسی که از 
منطقه ای تقریباً محروم و دور از مرکز 
و با توان و هنر مؤثر خود توانست آرای 

جامعه را کسب کند.
مردمی بودن این مسابقه سبب 
تا همشــهری های خانم عبادی  شد 
پــس از برنده شــدن او در فینال، به 
خیابان های ماهشهر بروند و برای این 

موفقیت شادی کنند. این دقیقاً همان 
نکته ظریفی اســت که وزیر ارشاد در 
تمجیــد از عصر جدید به آن اشــاره 
کرده و تأکید داشته که »انسجام ملی 

به این گونه برنامه ها نیازمند است.«
البته شرکت جدی مردم در عصر 
جدید سبب نشده بود تا جایگاه مجری 
یا داوران مســابقه کمرنگ شود، بلکه 
هر یک از داوران توانسته بودند سهم 
زیادی از جذابیت، تنوع و پربار بودن 
برنامه از نظر کارشناســی و تخصصی 

بودن داشته باشند.

بایدها و نبایدها
هر چند تمجید و تشویق سزاوار 
این مسابقه تلویزیونی است که توانست 
بــا اســتقبال بیــش از 70 درصدی 
مخاطبان روبه رو شود، نباید سازندگان 
این برنامــه تلویزیونی از نقاط ضعف 
خود ماننــد تکراری بــودن دکور و 
حتی ساختارشــان که تقلیدی از نوع 
آمریکایی اش اســت، غافل شوند؛ با 
ایــن حال با تمامی ضعف ها و قوت ها 
»عصر جدید« پایان یافت و قطعاً برای 
سری بعدی خود جدید نخواهد بود؛ 
مگر آنکه از نوآوری بیشتری برخوردار 
باشــد؛ مانند حضور داورانی با نگاهی 
جدیدتر؛ البته احســان علیخانی در 
نشست عوامل این مسابقه که پیش از 
فینال برگزار شده بود گفت که مدتی 
استراحت خواهیم کرد و احتمال دارد 
زمســتان 1398 ســاخت سری دوم 

»عصرجدید« را آغاز کنیم.

نگاهی به برنامه استعدادیابی در رسانه ملی

»عصر جدید« برنامه سازی

برنامه عصر   نکته ای که در 
جدید به چشــم می خورد، این 
است که شــرکت کننده پس 
از زحمات فراوان توانســت به 
جایگاهی برسد که جایزه به او 
تعلق بگیــرد. این دقیقاً خالف 
روال برخی مسابقاتی است که 
و  تقلید  بعضی مراجع عظــام 
رهبر معظم انقالب از آنها انتقاد 

کرده اند
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»حجت االســالم غالمرضا شــفیع زاده« رئیس ســازمان بسیج اساتید، طالب و روحانیون کشور گفت: »در حال حاضر بسیج اساتید حوزه در استان های تهران، قم، اصفهان و خراسان با 2500 
استاد فعال است که عمده این عزیزان در حوزه علمیه قم فعال هستند. قرار است که بسیج اساتید در حوزه علمیه استان های آذربایجان شرقی، خوزستان و شیراز نیز فعال شود که برنامه ریزی ها 

و مقدمات برای این منظور در حال انجام است.«

گسترش فعالیت
بسیج اساتید حوزه

»حجت االســالم والمسلمین ســعیدی« گفت: »امروز 
اســتراتژی تبیینی رهبر معظم انقالب مقاومت فعال در همه 
عرصه ها در مقابل دو گزینه جنگ و مذاکره است که به سرعت 
از پنج ماه گذشته بعد از اجرا، ثمرات آن برای همه عیان شده 

است.«
حجت االســالم والمسلمین علی سعیدی شاهرودی، رئیس دفتر 
عقیدتی ـ سیاســی فرماندهی کل قوا در همایش اســتادان بســیجی 
حوزه های علمیه کشور با اشاره به اینکه امروز راهبرد جمهوری اسالمی 
از سوی رهبر معظم انقالب مقاومت فعال در همه عرصه هاست، اظهار 
داشت: »اینکه چنین راهبردی امروز توسط معظم له تبیین و اجرای آن 
دستور داده شده خود یک مقدمه دارد که به سال 2000 باز می گردد 
چرا که جامعه اطالعاتی آمریکا به این تحلیل رسید که آمریکا 25 سال 
بیشتر برای اثبات هژمونی و اقتدارش در سراسر جهان فرصت ندارد و 

اگر این تثبیت نشود از سال 2025 به سمت فروپاشی خواهد رفت.«
وی افزود: »بر این اساس برای این ربع قرن برنامه ای پیش بینی 
کرده بودند که شــش هدف داشت. در این میان چهار هدف مهم بود؛ 
گســترش آزادی و امنیت برای اتباع آمریــکا و دیگران در یک جهان 
یکپارچه، تضعیف و خنثی ســازی نیروهای بی ثبات ساز جهانی، کمک 
به الحاق پنج قدرت اصلی خصوصاً چین، روسیه، هند به جریان اصلی 
نظام در حال پیدایش بین المللی و تالش و اقدام برای کمک به جامعه 
بین المللــی برای رام کردن نیروهای واگرایی که عنصر تغییر عامل به 

وجود آمدن آنها بوده است.«
وی ادامه داد: »دو هدف آنها دقیقاً معطوف به جمهوری اسالمی 
بود و در طول 18، سال سه رئیس جمهور آمریکا به دنبال اجرایی کردن 
آن که در دوران بوش استراتژی حضور فیزیکی در منطقه برای حفظ 

منافع بود و افغانستان و عراق را اشغال کرد.«
ســعیدی ادامه داد: »دولت سازی، نهادسازی، ایجاد پایگاه و مهار 
قــدرت ایران از اهداف بوش در این دوران بود. حال آیا او با چهار هزار 

کشته و هفت تریلیون دالر هزینه به اهدافش رسید؟«
رئیس دفتر عقیدتی ـ سیاســی فرمانده کل قوا افزود: »اوباما نیز 
با چهار هدف و 9 راهکار وارد عرصه شد؛ حذف قدرت هسته ای ایران، 
حذف قدرت منطقه ای ایران، عدم حمایت از حزب اهلل و حماس و عدم 
ایفای نقش ایران در خاورمیانه بزرگ این چهار هدف بود که او توانست 
از بوش موفق تر باشد؛ چرا که دولتی در دور دوم اوباما در ایران بر سر 
کار بود که شعارش همزیستی مسالمت آمیز با غرب بود. برجام تصویب 

شد و آمریکا به توافقاتش عمل نکرد.«
وی افزود: »قبل از ترامپ دو رئیس جمهور قبلی دستاورد مهمی 
نداشــتند، بنابراین او بر این اساس چهار هدف جدید را در مورد ایران 

دنبال کرد.«
سعیدی افزود: »انسجام ملی، قدرت منطقه ای و عمق استراتژیک، 
قدرت انرژی و قدرت دفاعی چهار مؤلفه ای اســت که ترامپ روی آنها 

تمرکز کرده تا تضعیف شان کند.«
وی با بیان اینکه ترامپ معتقد اســت که اگر انسجام ملی از بین 
برود مابقی ابعاد قدرت سر میز مذاکره قابل مهار است، گفت: »اتفاقات 
ســال 1396 و سخن از درگیری داخلی از همین راهبرد ترامپ ناشی 
شد که عماًل تاکنون شکست خورده و اآلن که 18 سال از ربع قرن آنها 

گذشته، آمریکایی ها نظرات جدیدتری دارند.«
سعیدی گفت: »سه دیدگاه در آمریکا وجود دارد، اول اینکه کشور 
فرسوده است و باید به داخل تمرکز کرد. دوم اینکه حیات آمریکا اصوالً 
بســتگی به حضورش در اقصی نقاط عالم دارد و سوم آنکه باید نقطه 

تمرکز اصلی غرب آسیا باشد.«
وی افزود: »امروز تلفیقی از این سه نظر در حال اجراست تا امنیت 
انرژی، امنیت اسرائیل و مقابله با خیزش جبهه مقاومت با مرکزیت ایران 

به عنوان سه مؤلفه مهم برای آمریکا رقم بخورد.«
رئیــس دفتر عقیدتی ـ سیاســی فرمانده کل قــوا افزود: »امروز 
حــزب اهلل از یک قدرت کمک بگیــر تبدیل به یک قدرت مؤثر و مولد 
در منطقه شــده، انصاراهلل به تعبیر فرمانده نیروی قدس راه 20 ساله 
حزب اهلل را ســه ساله طی کرده و... و به طور کل همه معادالت تغییر 
کرده است و آمریکایی ها معتقدند که معضل اصلی ایران است و باید با 

ایران مسئله را حل کنیم.«
وی ادامه داد: »اما مدیر صحنه رهبر معظم انقالب است و تدبیر 
ایشــان یعنی مقاومت فعال در همه عرصه ها در برابر دو گزینه اصلی 
تســلیم و جنگ راهبردی بوده که از پنج ماه گذشته عماًل جاری شده 

و همه دستاوردهای آن را می بینند و خواهند دید.«

سرلشکر سالمی با بیان اینکه میان برداشتن تحریم و 
خنثی کردن اثر آن فاصله زیادی وجود دارد، گفت: »برداشتن 
تحریم یعنی دلبسته به دشمن شدن که تأثیری ندارد؛ چون 
اروپا نمی تواند و آمریکا اراده ای برای برداشتن تحریم ندارد؛ 
بنابراین باید سیاست حذف تأثیر تحریم ها را دنبال کنیم.«
سردار سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در دومین همایش استادان بسیجی حوزه های علمیه 
با بیان اینکه در این 40 ســال تمام جنگ های بزرگ در منطقه 
جهان اسالم اتفاق افتاده است، گفت: »اسالم در حال تغییر سیمای 
جهان امروزین بشــریت است و جنگ ها نیز معموالً در نقطه تولد 
قدرت ها انجام می گیرد. وقتی این قدرت ظهور کرد، همه علیه قلب 
تحول آن یعنی ایران اسالمی و ام القرای جهان اسالم متحد شدند 
و همه قدرت ها تمرکز قوای دشمن را در سخت ترین شرایط علیه 

این ملت قرار دارند.«
وی افزود: »تحریم به عنوان خطرناک ترین ســناریو از دید 
دشــمنان تلقی شد و فکر می کردند ما را به میز مذاکره و تسلیم 
می کشانند؛ اما همه متوجه شدند این کشور تحت این فشارها باید 

ظرفیت های درونی قدرت را به فعلیت تبدیل کند.«
سرلشکر سالمی ادامه داد: »در واقع ما موفق شدیم؛ چونکه 
میل خفیف هم به دشمن پیدا نکردیم؛ چون می دانیم هیچ دشمنی 
برای حل مسائل ما هیچ تالشی نمی کند و هر فرمولی ارائه می دهد 
در جهت تخریب و کوچک شدن ما است؛ به عبارت دیگر مقاومت 
با سالح  اتفاق نمی افتد؛ چرا که مقاومت از روح سرچشمه می گیرد 
و یک مفهوم معنوی اســت؛ بنابراین این انسان ها هستند که باید 

تصمیم بگیرند و اراده کنند که بایستند .«
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه آنچه امروز به ما ثبات بخشیده 
دل های مســتحکم است، گفت: »ما امروز می دانیم امید بستن به 
دشــمنان برای حل مســائل ما ساده اندیشی است و فقط باید به 
خدا تکیه کنیم؛ زیرا دشــمن هرگز در مذاکره به خواسته های ما 

تن نمی دهد.«
وی خاطرنشان کرد: »وقتی از منطق مقاومت به مذاکره روی 
آورید، نشــانه ضعف است و وقتی دشــمن ما را در موضع ضعف 
ببینید فشارها را بیشتر می کند؛ پس نسخه مذاکره و سازش اصاًل 
راه حل مشکالت ما نیست و هیچ مسئله ای از ما را حل نمی کند.«

سرلشکر سالمی با اشاره به اینکه مقاومت یعنی تقویت ارکان 
قدرت ملی ما بیان کرد: »این مقاومت هرچه ادامه یابد قدرت ما را 
افزایش می دهد؛ بنابراین ما امروز بیش از هر زمان دیگری به مردم 
برای پیروزی بر دشمنان نیاز داریم. ما تا پیروزی فاصله ای نداریم 
و من قســم می خورم ما راه کوتاهی تا صبح بیشــتر نداریم و این 
آخرین فراز نبرد ماست؛ بنابراین کافی است تصمیم بگیریم، اراده 
کنیم و سســت نشویم؛ چرا که قرآن، وحی جاری و برای همیشه 
زندگی بشــریت است و همه راه ها را به ما یاد داده است؛ بنابراین 
تحقق این امر، سخت نیست؛ اگر همه با هم متحد شویم، از دشمن 

دل بکنیم و به رحمت خداوند امیدوار باشیم.«
فرمانده کل ســپاه افزود: »مردم به نظام امیدوار هســتند و 
در این میان وظیفه علمای بزرگ ما بصیرت افزایی، روشــنگری و 

امیدبخشی هرچه بیشتر برای کاهش تاثیر تحریم هاست.«
سرلشکر سالمی خاطرنشان کرد: »در واقع تحریم ها فرصت 
هستند و ما در فضای تحریم به چنین پیشرفتی در علوم و فناوری 
دست یافتیم؛ بنابراین باید بدانیم که سختی ها زودگذر هستند و 

کافی است محکم باشیم.«

وی با بیان اینکه رهبری، مردم و اســالم سه عنصر تفاضل 
حقیقی قدرت ما با دشمن هستند، گفت: »»ما تا آخر ایستاده ایم« 
این پیام امام)ره( اســت که امروز به عنوان دســتور کار انقالب از 
جانب امام خامنه ای نیز مورد تأکید قرار گرفته اســت و ما هرگز 
به میدان مذاکره نمی آییم؛ چرا که قدرتمندتر از هر زمان دیگری 
هســتیم و دشمن، اراده، قدرت، پیشرفت، حرف متکی بر عمل و 

عمل متکی بر ایمان ما را دیده است.«
فرمانده کل سپاه افزود: »ما سختی های تحریم را هم پشت 
سر گذاشــتیم و آموخته ایم چگونه بدون تأثیر آن زندگی کنیم؛ 
بنابراین کم کم کاری می کنیم که تمام آنها به ما محتاج باشــند؛ 
زیرا ما کاماًل توانایی حفظ و بسط استقالل کشور را در همه ابعاد 
داریم. امروز دشــمن درباره ما به اشــباع تحریم رسیده و بیش از 

این قدرتی ندارد.«
سرلشکر سالمی خاطرنشان کرد: »قدرت مقاومت آغاز شده و 
بی انتهاست؛ اما فشار دشمن محدود است؛ در واقع ما نه بر اساس 
نفت خلق شده ایم و نه بر اساس تعامل با دیگران، ما به رزق خداوند 

اعتقاد داریم و دشمنان را تسلیم خود می کنیم.«

حجت االسالم والمســلمین حاجی صادقی گفت: 
»روحانیون مبلغ و مدافع دین بودند و امروز در پیاده 

کردن دین مکلف هستند.«
صــادق،  صبــح  اعزامــی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
حجت االسالم والمسلمین دکتر عبداهلل حاجی صادقی در آیین 
افتتاحیه دومین همایش استادان بسیجی حوزه های علمیه در 
مشهد مقدس اظهار داشت: »انقالب اسالمی کفر و تبعیت از 
تمامــی حاکم های غیرالهی و نظایر این موارد را از بین برد و 
عالم را تشــنه دین اسالم کرد. انقالب اسالمی روحیه انقالبی 
و جهادی را در کشــور پرورش داده اســت. روحانیان مبلغ و 
مدافع دین بودند و امروز در پیاده کردن دین مکلف هستند.«
وی تأکید کرد: »امروز برای پیاده سازی دین، روحانیان 
وظایف سنگینی را به دوش می کشند و اساتید بسیجی ضمن 
تالش برای تحول و متناسب سازی گروه های مختلف مطابق 
با اسالم، نسبت به تبلیغ، بسیج و هدایت آنها  پیشتازانه عمل 

می کنند.«
نماینده ولی فقیه در سپاه تأکید کرد: »انجام این رسالت ها 
جــز از طریق برخی الزامات ماننــد دارا بودن روحیه جهادی 
امکان پذیر نیســت. روحانیت نباید محــدود به تدریس دین 
باشــد و باید فعالیت خود را گسترش دهد. همچنین روحانی 
باید با درک درســت و واقع بینانه شرایط، در ارائه راهکارهای 
مناسب و تکنیک های پاسخگویی به نیازها  نیز تسلط و اشراف 

داشته باشد.«
حجت االسالم والمســلمین حاجی صادقی گفت: »بستر 
تقابل جبهه اســتکبار با جبهه اسالمی، ماندگاری انقالب بر 
اصول خود اســت و زنده ماندن انقالب اســالمی در واقع به 

مفهوم قطعی بودن مرگ جبهه استکبار است.«
وی گفت: »دشــمنان درصدد تغییر و تضعیف گفتمان 
انقالب اســالمی و تغییر ذائقه فرهنگی مردم هستند که باید 
با هوشــمندی و اقتدار و بصیرت توأم با صراحت و شــجاعت 

برابر آن ایستاد.«
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی خاطرنشان کرد: 
»تبدیل تقابل فکری به تقابل در اســتراتژی و روش و ایجاد 
اختالف با اعمال فشارهای مختلف از اهداف دشمنان در مقطع 
حساس تاریخی حاضر است و استادان بسیجی برای مقابله با 

استراتژی های دشمن باید برنامه های وسیعی داشته باشد.«
وی با تأکید بر ضرورت جبهه  ســازی برابر جبهه سازی 
ضد ایرانی دشمن گفت: »به گفته رهبر معظم انقالب، ما نیز 
باید مانند دشــمنان جبهه داشته باشیم و برای جبهه سازی 
مقابل دشمن باید مؤلفه های تنوع، انگیزه، ابتکار و برنامه ریزی 

هوشمندانه و هدایت شده را مدنظر قراردهیم.«
نماینده ولی فقیه در سپاه ترویج روحیه مطالبه گری در 
پیگیری تحقق بیانیه گام دوم انقالب را حائز اهمیت و ضروری 
توصیــف و تصریح کرد: »بیانیه گام دوم انقالب در راســتای 
ماندگاری انقالب اســت و یکی از محورها، وظایف، کارکردها 
و نقش های بســیجی در حوزه ها اندیشیدن و ارائه راهکارها و 

ظرفیت سازی در این راستا است.«
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به تالش و سرمایه گذاری 
نظام  ســلطه و استکبار برای معنویت زدایی از جامعه اسالمی 
ایران از شرکت کنندگان در همایش خواست موضوع چگونگی 
معنویت افزایی و تقویت روحیه انقالبی و جهادی و بازشناسی 
وظایف، نقش ها و کارکردهای اســتاد بسیجی در حوزه های 
علمیه، نهادهای حکومتی، قوای ســه گانه، نیروهای مسلح و 
نیز نسبت به مردم عزیز کشورمان را در زمره انتظارات فراروی 

خود قرار دهند.
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی در اختتامیه این 
همایش هم برای جمع بندی مباحث به پشت تریبون رفت و با 
اشاره به اینکه هدف از برگزاری این همایش ارائه برنامه ساالنه 
بسیج اساتید حوزه علمیه توسط خود نخبگان این حوزه است، 
افزود: »در این چهار روز در هم اندیشــی ها و کمیسیون های 
تخصصی شرکت کردید. حال ما منتظر هستیم تا جمع بندی 
نتایج کمیســیون ها توســط تیم هایی که استان ها مشخص 

کرده اند جمع بندی شده و در قالب برنامه به ما ارائه شود.«
وی ادامه داد: »بسیج اساتید حوزه علمیه تنها قشری از 
بسیج اســت که خودش برنامه خودش را ارائه خواهد کرد و 
سازمان بسیج یا مجموعه نمایندگی به عنوان متولی مدیریت 
این مجموعه هیچ ابالغ باالدســتی برای این سازمان نخواهد 
داشت و ما برای شما عزیزان تقریباً هیچ محدودیتی نه از نظر 

سازمانی و نه از نظر بودجه قائل نیستیم.«
نماینده ولی فقیه در سپاه با استمداد از استادان و نخبگان 
بسیجی حوزه گفت: »معنویت ســالح اصلی پاسداران برای 
پاسداری از انقالب و یکی از لوازم سنگرنشینی انقالب است و 
برای ارتقای بصیرت دینی و معنویت دست ما به عنوان نماینده 
ولی فقیه در سپاه به سوی شما دراز است تا هم طرح ارائه دهید 
و هم در تدریس مباحث ریشه ای مثل مبانی حکومت والیی 
در مجموعه 11 دانشــگاه و مجمتع آموزش عالی در سپاه ما 

را یاری کنید.«
وی در پایان با اشــاره به ســطح بــاالی دانش قرآنی و 
معنویت در فرمانده کل ســپاه افزود: »امروز بحمداهلل سردار 
سالمی که شما سخنرانی بسیار غنی ایشان را در این همایش 
شــنیدید فرمانده کل سپاه هستند و من در جمع فرماندهان 
سپاه فرماندهانی که با مبانی قرآن آشنا نباشد را سراغ ندارم که 
این یک موهبت الهی است و از شما می خواهم ما را در مسیر 
تربیت سنگرنشینان نسل جدید انقالب در سپاه یاری کنید.«

حجت االسالم مروی گفت: »بیانیه  گام دوم انقالب« و 
ایجاد تمدن نوین اســالمی که از سوی رهبر معظم انقالب 
صادر شده، فصل جدید جمهوری اسالمی را ترسیم می کند.«
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس 
رضوی در همایش اســتادان بسیجی حوزه های علمیه کشور اظهار 
داشت: »بیانیه  گام دوم انقالب« و ایجاد تمدن نوین اسالمی که از 
ســوی رهبر معظم انقالب خطاب به ملت ایران برای »خودسازی، 
جامعه پردازی و تمدن ســازی« صادر شده، فصل جدید جمهوری 

اسالمی را ترسیم می کند.«
وی بــا تأکید بر نقش مهــم و تأثیرگذار حوزه های علمیه در 
تحقــق بیانیه گام دوم انقالب گفت: »براســاس تعبیر رهبر معظم 
انقالب هدف نهایی رقم خوردن تمدن اسالمی در زنجیره ای منطقی 
و مستمر است که شامل پنج مرحله انقالب اسالمی، نظام اسالمی، 
دولت اسالمی، جامعه اسالمی و در نهایت تمدن اسالمی می شود و 

در این میان حوزه های علمیه نقش اساسی دارند.«
تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: »در عصر بعثت یکی 
از مهم ترین اقدامات پیامبر اکرم)ص( هویت بخشــی به مردم بود. 
پیامبر)ص( آن خود فراموش شــده انســان را به او برگرداند و از 
درون این هویت بخشی، انسان های همچون سلمان، مقداد و ابوذر 

پدید آمد.«
مروی درباره کیفیت نگارش بیانیه گام دوم نیز خاطرنشان کرد: 
»رهبری معظم درون این بیانیه بیش از 60 ســال تجربه سیاسی، 
هوش فوق العاده، 40 ســال سابقه مدیریتی و نگاه عمیق را به طور 

خالصه گنجانده اند.«
وی با بیان این نکته که بیانیه گام دوم و تشکیل تمدن نوین 
اسالمی مکمل یکدیگر هستند، اظهار کرد: »رهبر معظم انقالب به 

طور مکرر خواســته اند که حوزه های علمیه به این دو عرصه ورود 
کنند. روحانیت و حوزه های علمیه باید نقش خود را در ساخت تمدن 
نوین اســالمی ایفا کند؛ وگرنه دیگران این تمدن را بنا به خواست 

خود خواهند ساخت.«
تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره به نقش و سوابق عملی 
علمــا و روحانیون خوش فکر و متعهد حوزه های علمیه تأکید کرد 
و گفت: »آن کلیدواژه ها و نکات مهم را از بیانیه گام دوم استخراج 
کنید و نقش خود را بشناســید. تنها به سخن از بیانیه گام دوم بر 

روی منبر و پشت تریبون بسنده نکنید.«
وی با تأکید بر اینکه بیانیه گام دوم انقالب به هیچ عنوان بیانیه 
مناسبتی برای چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی نیست اظهار 
داشــت: »این بیانیه نگاهی به گذشته و راه گشا برای آینده کشور 
اســت. بسیج اساتید و بســیجیان حوزه باید در این عرصه حضور 
فعال پیدا کنند و در کنار همه دغدغه های انقالبی و اسالمی از این 

موضوع مهم غفلت نکنند.«
تولیت آستان قدس رضوی وظیفه روحانیون و حوزه ها را در 
این بازه تاریخی در چند عامل خالصه کرد و گفت: »حضور در زمان 
باید یکی از این عوامل مورد توجه ما باشد. علمای بزرگ ما همین 
طور عمل می کردند. حضور در زمان و مکان، ارائه فقه مناسب زمان، 
پاسخ به شبهات زمان و حل فقهی مسائل جدید حرف تازه ای نیست 

و در طول تاریخ حوزه های علمیه این گونه عمل کردند.«
مروی شــناخت مرزهای فکری را یکــی دیگر از عوامل مهم 
معرفی کــرد که باید مورد توجه حوزه های علمیه باشــد و گفت: 
»روحانی باید جامعه را بشناسد و مطلع از اتفاقات باشد. باید برای 
دانشگاهی، کارگر و یا هر قشر دیگر نسخه ای متناسب داشته باشد.«
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه شناخت تحوالت از 
دیگر وظایف حوزه های علمیه است، افزود: »علمای ما چه متقدمان 
و چــه متأخران از مقتضیات زمــان مطلع بودند و از آن، در جهت 
اصالح امور استفاده می کردند. همین طور مدیریت فکری جامعه از 
دیگر نکات بر عهده روحانیت اســت. هر اتفاق نامناسبی در جامعه 

رخ داد، نباید هیچ کسی جز خودمان را سرزنش کنیم.«
مروی تعمیق دینی و بصیرت افزایی را، راه برون رفت از مشکالت 
امــروز معرفی و بیان کرد: »باید تعقل و بصیرت در جامعه نهادینه 
شود. تهاجم فرهنگی و شبهه افکنی های دشمن به گونه ای است که 
گاهی در خانواده های دینی ما هم نفوذ می کنند. روحانیون باید به 
روز و با شناخت اقتضائات زمان و شناخت صحیح در جهت بیداری 

و آگاهی عمومی تالش کنند.«

 فرمانده کل سپاه

باید سیاست حذف تأثیر تحریم ها را دنبال کنیم

 نماینده ولی فقیه در سپاه

روحانیون مکلف
 به اجرای دین هستند

»سردار سلیمانی« گفت: خدمت رسانی، مردم یاری و 
مردم داری از اهداف »سازمان بسیج مستضعفان« در بیانیه 

گام دوم انقالب است.
»سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی« رئیس سازمان 
بســیج، در همایش ساالنه اســتادان و نخبگان بسیجی، تحقق 
فرامین رهبر معظم انقالب را اصلی ترین رســالت بسیج در گام 
دوم انقالب حوزه های علمیه دانست و افزود: »برای حضور سازمان 
یافته جوانان و نوجوانان برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در 
گام دوم انقالب نیازمند کمک استادان حوزه های علمیه، علمای 

بسیجی و روحانیون هستیم.«
وی با بیان اینکه مطالبه گری، پرچم داری و عدالت خواهی 
در جامعه باید به همت نیروهای انقالب و بســیجی محقق شود 
افزود: »همه ظرفیت ها را در این زمینه بسیج مستضعفان برای 

همه قشرهای بسیجی آماده می کند.«

رئیس سازمان بسیج کشور با تأکید بر اینکه طرح اعتالی 
پایگاه های مقاومت محلی بســیج برادران و خواهران در دستور 
کار اســت، گفت: »این طرح برای دســتیابی به منظومه فکری 
رهبر معظم انقالب و نقشــه راهی که ایشــان ترسیم کرده اند 

اجرا می شود.«
وی افزود: »در سیل اخیر ساخت و بازسازی 11 هزار و 500 
واحد مســکونی با مسئولیت بسیج مستضعفان و با توافق بنیاد 
مسکن بر عهده این سازمان قرار گرفت که واحدهای تعمیری تا 
پایان شهریور امسال و واحدهای احداثی تا پایان آذر ماه تحویل 

داده می شود.«
سلیمانی با اشــاره به اینکه 54 هزار پایگاه بسیج محالت 
خواهران و برادران، 60 هزار واحد دانش آموزی و 28 هزار پایگاه در 
سایر اقشار بسیج داریم که یعنی 142 هزار واحد سازمانی بسیج در 
کشور وجود دارد، گفت: »بخشی از این واحدهای سازمانی بسیج 

و پایگاه ها نیمه فعال هســتند. تمام تالش ما در اعتالی بسیج، 
فعال کردن این پایگاه ها با انتخاب فرماندهان خوش فکر و قوی 
و حل مشــکالت است و در سوی دیگر تقویت پایگاه های فعال 

بسیج که دارند کار خود را به خوبی انجام می دهند.«
وی افــزود: »یکــی از راهکارهای مهم ما این اســت که با 
ابالغیات و برنامه های متعدد، ســر پایگاه های خودمان را شلوغ 
نکنیم، بلکه خود فرمانده با اعضای شورای پایگاه به عنوان مغزهای 
متفکر در پایگاه ها مبتنی بر نیازهای بومی و نیازهای کالن انقالب 
اقدام به برنامه ریزی و اجرای برنامه ها کنند. ما فقط سیاست های 

کالن را به پایگاه ها ابالغ کنیم.«
ســلیمانی ادامه داد: »محرومیت زدایی یکی از برنامه های 
مهم بسیج است و این سازمان 40 هزار طرح محرومیت زدایی را 
از سال گذشته هم زمان با 40 سالگی انقالب بر عهده گرفته که 

20 هزار طرح آن به بهره برداری رسیده است.«
وی در خصوص ســاختار و سازمان بسیج اساتید، طالب و 
روحانیون کشور گفت: »ما برای این سازمان هیچ گونه محدودیتی 
قائل نیســتیم و هرگونه برنامه یا پیشــنهادی که از طرف شما 
استادان یا مسئوالن سازمان ارائه شود را می پذیریم و برای رفع 
مشکالت فعلی این سازمان که ناشی از جدیدالتأسیس بودن آن 
است همکاری های الزم را با نمایندگی ولی فقیه و مجموعه سازمان 

بسیج اساتید انجام دهیم.«
سردار ســلیمانی در پایان با استمداد از استادان حاضر در 
همایش گفت: »طرح ارتقای بسیج تا حدودی طی یکی دو سال 
اخیر شروع شــده و ما برای پیشبرد این طرح نیاز به همفکری 
و نظرات شــما داریم و خوشحال می شــویم که نظرات خود را 

ارائه دهید.«

 رئیس سازمان بسیج مستضعفین

خدمت رسانی از اهداف بسیج در گام دوم انقالب است

تولیت آستان قدس رضوی

روحانیون  از گام دوم  غفلت نکنند
 رئیس دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی کل قوا

مقاومت فعال در همه عرصه ها راهبرد ایران است
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پژواک

سرعت؛ لذتی که انسان ها از دیرباز به دنبال آن بوده اند، فرقی ندارد سرعت 
در رانندگی باشــد یا سرعت حرکت صف خرید نان. میل به داشتن سرعت زیاد 
در چنین مسائلی در نهایت مرگ آور است یا ده دقیقه زودتر به خانه رسیدن و... 
. چرتکه اولین رایانه و وسیله محاسباتی تاریخ بشر است که هدف از ساخت آن 
ســرعت دادن به محاسبات عددی بوده است؛ بنابراین سرعت در رایانه از ابتدای 
پیدایش این علم همیشــه یکی از اولویت های اصلی بوده  اســت. سرعت زیاد در 
رایانه نه تنها مرگ آور نیست، بلکه راه گشاست. در ساخت ابررایانه ها به دو مقوله 
مهم توجه می شــود: افزایش سرعت و حجم محاسبات. محاسبات در ابررایانه ها 
در علوم  پزشــکی کاربرد دارد و می تواند جان انسان ها را نجات دهد؛ بنابراین در 

رایانه پیوسته به دنبال افزایش سرعت هستیم.
سرعت رایانه ناشی از عوامل بسیاری است. رایانه واحد پردازنده مرکزی دارد 
که وظیفه پردازش داده ها بر عهده آن است. پردازنده ها به دو نوع 32 بیتی و 64 
بیتی تقســیم می شوند که ممکن اســت در آینده انواع 128 بیتی یا حتی 256 
بیتی آنها به بازار بیاید. تفاوت پردازنده 32 بیتی و 64 بیتی در تعداد مکان های 
قابل آدرس دهی در آنهاست. نسخه 32 بیتی می تواند حداکثر 2 به توان 32 یعنی 
4 میلیارد و 294 میلیون و 967 هزار و 296 آدرس را داشته باشد؛ در حالی که 
نســخه 64 بیتی می تواند حداکثر 2 به توان 64 یعنی در حدود 18 کوینتیلیون 
آدرس را داشته باشد؛ به همین دلیل در رایانه هایی که از پردازنده 32 بیتی استفاده 
می کنند حداکثر میزان حافظه  تصادفی )RAM( 4 گیگابایت است؛ در حالی که 
این رقم در رایانه های 64 بیتی حدود 16 اگزابایت است! از این رو پردازنده های 

64 بیتی با داده های بزرگ تر و بیشتری سر و کار دارند.
رایانه هــا انواع حافظه ها را برای نگهداری داده ها دارند که معروف ترین آنها 
هارددیســک ها هستند؛ مرکز اصلی نگهداری که برای ذخیره طوالنی مدت داده 
از آن استفاده می شود. حافظه  دیگر، RAM یا حافظه با دستیابی تصادفی است. 

به حافظه های تلفن  همــراه، دوربین دیجیتال و... باید کارت حافظه گفت و نام 
آنها RAM نیست. حافظه با دستیابی تصادفی مهم ترین مکان نگهداری داده ها 
به طور موقت اســت. همه داده های موجود روی این حافظه با خاموش کردن از 
بیــن می روند و هر لحظه داده های گوناگونی روی آنها قرار می گیرد که کاربر از 
آنهــا اطالعی ندارد. این حافظه وظیفه نگهداری داده های مورد نیاز برای اجرای 
برنامه هــا را دارد. وقتی برنامــه ای را اجرا می کنید، آن برنامه داده های مورد نیاز 

خود را در RAM قرار می دهد.
دســته دیگری از حافظه ها حافظه های نهان یا َکش )cache( هستند که 
پردازنده هــا انواعی از این حافظه ها را دارنــد. L3 ،L2 ،L1 و L4 از مهم ترین 
کش های یک پردازنده هستند. حافظه های نهان یا کش، وظیفه نگهداری داده هایی 
را دارند که پردازنده به آنها نیاز دارد و اولین مکانی هســتند که پردازنده به آنها 
مراجعه می کند تا داده  مورد  نیاز خود را بردارد. هر پردازنده تقریباً چهار حافظه 
 L1 کش دارد که تعداد آنها در مدل های مختلف متفاوت است. کش سطح اول یا
بسیار سریع است و هنگامی که پردازنده به دنبال داده مورد نیاز خود می گردد، ابتدا 
L1 را جست وجو می کند و در صورت بودن داده موردنظر، به سرعت آن را می یابد؛ 
اما این سرعت زیاد سبب می شود مصرف انرژی هم افزایش یابد؛ به همین دلیل 
آن را با حجم کمی )حدود چند کیلو بایت( می سازند. سطح دوم یا L2 دومین 
مکانی است که پردازنده به دنبال داده مورد نظر خود می گردد. این حافظه کمی 
بیشتر از L1 )حدود چند مگابایت( اما کندتر از آن است. هرچه به سطح بعدی 
می رویم حافظه های کش بزرگ تر، اما کندتر و مصرف  انرژی آنها  کمتر می شود.

پردازنده ها به دنبال برداشتن داده و رفتن به محاسبات خود هستند. اولین 
مکان بررسی موجود بودن داده، کش ها )L3 ،L2 ،L1 و L4( هستند. اگر همچنان 
داده یافت نشد به حافظه RAM می روند. پردازنده ها به نحوی برنامه ریزی شده اند 
که همیشه داده هایی را که زیاد با آن کار دارند در حافظه کش L1 قرار می دهند 
و به همین ترتیب در صورت پر شدن L1 از حافظه های بعدی استفاده می کنند. 
سرعت در رایانه تحت تأثیر انتقال اطالعات از حافظه های مختلف برای پردازش 
به وسیله پردازنده است. گفتنی است حافظه ها تنها عامل مؤثر در سرعت رایانه 
نیســتند و بسیاری از عوامل دیگر در این زمینه نقش دارند. در شماره بعد دیگر 

عوامل مؤثر در سرعت رایانه را بررسی می کنیم.

تقویم انقالب

 به خودت ایمان بیاور!
سخت ترین لحظات زندگی وقتی است که خودت را نشناخته ای...

به خودت ایمان داشته باش،
به ندای درونت گوش بده! به فطرتت معتقد باش و شکرگزار توانایی هایت باش!

توکل کن و شجاعانه برای هدفت بجنگ!
کارهایی را انجام بده که از آنها می ترسی.

همان طور که مولی علی)ع( می فرمایند: هنگامی که از چیزی می ترسی خود 
را در آن بیفکن؛ زیرا سختی پرهیز از آن، از آنچه می ترسی بیشتر است.

در آســتانه ماه محرم و ســالگرد قیام امام حســین)ع( علیه ظلم و ســتم و 
استبدادگری و حوادث خونین ماه محرم سال 61 هجری که در تاریخ بشریت ثبت 
شده قرار داریم. بسیاری از شخصیت های تأثیرگذار در تاریخ با الهام از آموزه های قیام 
حسین بن علی اقدام کردند. روند تحوالت تاریخی انقالب اسالمی یکی از بارزترین 
نمونه های متأثر از قیام عاشــورای حســینی نهضت امام خمینی بود که منجر به 
پیروزی انقالب اسالمی، بنیانگذاری نظام جمهوری اسالمی و مقاومت دوران هشت 
ســال دفاع مقدس شد. امام خمینی)ره( که از سال 1342 رهبری جریان انقالب 
اسالمی را عهده دار بودند، اعتقاد داشتند که مراسم عزاداری برای سیدالشهدا یکی 
از مهم ترین مسائل روز سیاسی ـ فرهنگی است. ایشان در این رابطه فرمودند: »حرف 
سیدالشهدا حرف روز است، همیشه حرف روز است، اصاًل حرف روز را سیدالشهدا 
آورده است دست ما داده؛ ولی سیدالشهدا را این  گریه ها حفظ کرده است، مکتبش 
را این مصیبت ها و داد و قال ها حفظ کرده. این سینه زنی ها و این دستجات و عرض 
کنم اینها را حفظ کرده. اگر فقط مقدس بود و در اتاق و در خانه ها می نشست و برای 
خودش زیارت عاشورا می خواند و تسبیح می گرداند، نمانده بود. ]هر[ چیزی هیاهو 
می خواهد هر مکتبی. هیاهو باید پایش ســینه بزنی. هر مکتبی تا پایش سینه زن 

نباشد، تا پایش گریه نباشد، تا پایش تو سر و سینه زدن نباشد حفط نمی شود.«
قیام 17 شهریور 1357 که در این ایام سالروز آن است، یکی از مهم ترین حوادث 
منتهی به پیروزی انقالب اسالمی به شمار می رود که طی آن رژیم شاه سرآسیمه 
به کشــتار وسیع مردم پرداخت. وقتی این حادثه خونین در میدان شهدای تهران 
رخ داد، بسیاری از سران مدعی مبارزه به ویژه ملی گراها یا احزاب چپ و بسیاری 
از سران جریان مذهبی پس از کار بردن خشونت به دست رژیم شاه از مواضع خود 
عقب نشــینی کردند، از این ماجرا تحلیل درســتی ارائه ندادند و همگی به سکوت 
گذراندند و جماعتی از مردم احســاس شکســت کردند و گاهی تحلیل می کردند 
کســانی که شهید شدند افرادی خودسر بودند. روحیه خیلی بد در روند پیشرفت 
انقالب تأثیر می گذاشــت؛ اما همین که 18 شهریور پیام انقالبی امام خمینی)ره( 
به گوش رســید، ســرعت و شتاب انقالب چندین برابر شد؛ به ویژه آنجا که مرقوم 
فرمودند: »چهره ایران امروز گلگون است و دالوری و نشاط در تمام اماکن به چشم 
می خورد. آری این  چنین اســت راه امیرمؤمنان علی و سرور شهیدان امام حسین. 
این کاش »خمینی« در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدا کشته 
می شد. ملت ایران! مطمئن باشید دیر یا زود پیروزی از آن شماست.« در این پیام 
که از سرور شهیدان نام برده شد، روحیه انقالبی دیگری در توده های مردم دمیده 
و ســرعت تحوالت انقالب روز به روز بیشتر شد تا به ماه محرم سال 1357 اتصال 

یافت و نوید پیروزی  انقالب قطعی شد.

     
حسن ختام

عشق تو را به جان می خریم حسین)ع(
گوش دل که باز کنی، صدای رســیدن قافله را می شنوی؛ قافله ای که در 
آن پرچم »هل من ناصر ینصرنی« برای خریدن و دســت گیری ما به اهتزاز در 
آمده؛ برای مایی که تاریخ غدیر را فراموش کردیم و عقب ماندیم و فریاد زدیم 
که به دادمان برســید، اکنون حسین)ع( در دریای بال با کشتی  نجات به یاری 
ما آمده است و صدایش را به گوش تمام آزادگان و پشیمانان جهان می رساند؛ 
»آری پشیمانان! چرا که در این قافله گناهکاران را راهی نیست؛ ولی پشیمانان 

را می پذیرند.«
آقاجان!

مگر می شــود فقط در دل لبیک یا حسین)ع( نواخت؟! آدمی تا در پیکار 
نفس نتواند آنچه را که ارزش است برگزیند و برای آرمانی عظیم قدم بردارد و به 
خاطر عقیده ای ارجمند جان خود را فدا کند، خود را باخته است و لبیک هایش 
لق لقه زبان اوســت؛ چرا که زندگی انســان چیزی جز همین عقیده و رساندن 
خود به زیر پرچم جهاد لبیک یا حسین)ع( نیست »ان الحیوه عقیده و جهاد.«

موالی من!
این گستره تاریخی زندگی بشر مادامی که ایمان و نفاقش با خون حسین)ع( 
شناخته  شود و هدایت جامعه اش کشتی نجات حسین)ع( باشد و آهنگ حرکتش 
»لبیک یا حســین)ع(«، مگر می شود به بیراهه و ظلمات قدم بگذارد؛ هیچگاه؛ 
زیرا حسین)ع( مشعل بی پروای هدایت و ناخدای کشتی افتاده در دریای بالست.

آقای مهربانم!
هر کجای عالم َعلم مبارزه با ظلم بلند باشد، آن َعلم سیدالشهداست. این 
پرچم حســین بن علی)ع( است که در هر کجای عالم برافراشته شود، شهیدانی 
را پرورش می دهد که با خون خود می نویســند »عشــق تو را به جان می خریم 
حسین« و در بلندی های معرفت وجودی شان فریاد می زنند اال یا اهل العالم ظلم 

نمی ماند و درد همیشگی نیست؛ چرا که خدای حسین)ع( ظلم را برنمی تابد.
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بر حسین)ع( گریه کن
امام رضا)علیه الســالم( می فرمایند: »... ای پسر شبیب! اگر برای چیزی 
گریان شــدی، برای حسین)ع( گریه کن که او را سر بریدند؛ همان گونه که 
گوسفند را سر می برند. آسمان های هفت گانه و زمین ها برای کشته  شدن او 
گریستند و چهار هزار فرشته برای یاری  اش به زمین آمدند و دیدند که ایشان 
کشته شده اند؛ پس بر سر قبرش ژولیده و خاک آلود می باشند تا قائم)عج( قیام 

کنند و یاری  اش کنند و شعار آنها »یا لثارات الحسین)ع(«. 
عیون  أخبارالرضا)ع(، ج ۱، ص ۲99

     

داغ های مجازی

 حمیدرضا حیدری/ 
 در هفته ای که گذشــت، به مناسبت »هفته دولت« برنامه ها و افتتاح ها 
مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت و بسیاری از افتتاح ها با این هشتگ 
به تصویر کشیده شدند؛ اما بخش جالب ماجرا آنجا بود که در این هفته افتتاح 
عجیب زیاد داشتیم؛ از افتتاح دیوار گرفته تا جوی آب و پیاده رو؛ تصاویری که 
واکنــش کاربران فضای مجازی را برانگیخت. یکی از کاربران نوشــت: »افتتاح 
پروژه هــای عظیم دولت، وعده و وعید در هفته دولت! افتتاح دیوار ســنگی در 
روستای گاورمک از بخش مرکزی رامسر مازندران، افتتاح پیاده رو در کوهدشت، 

افتتاح شیر آب در روستای کارکنده در ساری و افتتاح جوی آب.« 
 یکی از موضوعاتی که در این هفته بار دیگر تنورش داغ شد، مذاکره 

بود. رئیس جمهور در سخنانی گفت: »اگر بدانم که باید با کسی مالقات کنم 
که مشــکالت مردم حل شــود، دریغ نخواهم کرد!« این صحبت ها به زعم 
بسیاری، آماده سازی اذهان برای مذاکره از سوی روحانی بود. یکی از کاربران 
با کنایه نوشــت: »ادعای جدید آقایان چیز عجیبی نیست... حضرات! کمی 
هم با کارگر کارخانه ها مذاکره کنید! ضرر ندارد!« یکی دیگر از کاربران هم 
نوشت: »محرم نزدیک شد، یه سالمی می کنم به جماعتی که از قیام بزرگ 
عاشــورا درس مذاکره گرفتن، با شمر زمانه قرارداد بستن تا سایه جنگ را 
دور کنند، نه تنها موفق نشدند، بلکه تحریم آب تشدید شد. تاریخ در حال 
تکرارست و پر است از آدم هایی که ازش درس نمی گیرند؛ اینجاست معنی 

کل االرض کربال را بیشتر می فهمی.«

 از هشتگ مذاکره تا افتتاح های عجیب!

     
نکته و نظر

 موانع، فرصتی برای قوی تر شدن
نکته: در زمان های گذشته، پادشاهی تخته سنگی را وسط جاده قرار 
داد و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند، خودش را در جایی مخفی کرد. 
بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه، بی تفاوت از کنار تخته سنگ 
می گذشتند. بسیاری هم غر می زدند که این چه شهری است که نظم ندارد، 
حاکم این شهر عجب مرد بی عرضه ای است و... با وجود این هیچ کس تخته 
سنگ را از وسط جاده بر نمی داشت. نزدیک غروب، یک روستایی که پشتش 
بار میوه و سبزیجات بود، نزدیک سنگ شد. بارهایش را زمین گذاشت و با 
هر زحمتی بود تخته ســنگ را از وســط جاده برداشت و آن را کناری قرار 
داد. ناگهان کیســه ای را دید که زیر تخته سنگ قرار داده شده بود. کیسه 
را باز کرد و داخل آن، ســکه های طال و یک یادداشت پیدا کرد. پادشاه در 
آن یادداشــت نوشته بود: »هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر 

زندگی انسان باشد«.
نظر: از ابتدای انقالب اسالمی، دشمنان همواره سعی کرده اند 
در مسیر پیشرفت ما سنگ اندازی کنند. هر جا که با همت و اراده 
خود موانع را برداشــتیم برکات آن نیز شامل حال مان شد، در این 
میان، کســانی در داخل کشور به جای تالش برای برداشتن موانع، 
از دوستی با کسانی سخن گفتند که موانع را به وجود آورده اند. با 
این کار نه تنها مشــکالت کشور برطرف نشده، بلکه مشکالتی بر 
مشکالت قبلی نیز اضافه شده اســت؛ در حالی که باید موانعی را 
که دشــمنان برای ما به وجود می آورند با دستان نیروهای توانمند 
 داخلی از میان برداشت و آن را به فرصتی طالیی برای رشد کشور

 تبدیل کرد.

 مجتهد)فعال توئیتری عربستانی شد مخالف رژیم سعودی(: محمد 
بن سلمان همچنان با »محمد بن زاید«، ولی عهد ابوظبی با وجود همه گرفتاری ها 
و تنگناهایــی که حوادث اخیر یمن برای آنها داشــته »همکاری کامل« دارد؛ 
رفتارها و اقدامات امارات و شــورای انتقالی جنوب که مورد حمایت در راستای 
طرح مشترک آنها برای تجزیه یمن با موافقت ریاض صورت گرفته و سعودی ها 

از این اقدامات با خبر بودند.
  مهدی محمدی: هدف مکرون به هیچ وجه کاهش تحریم ها نیســت، 
بلکه فرانســه تنها در پی نشــاندن ایران و آمریکا پای میز مذاکره مســتقیم و 
جلوگیری از برداشته شدن گام سوم کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران در 

نیمه شهریور است.
سعید جلیلی: آنچه را که ترامپ با زور و مکرون با فریب دنبال می کنند، 

با باور ملی ما به توانایی های جوانان میهن پاسخ داده خواهد شد.

 
 هادی طحان نظیف )عضو حقوقدان شورای نگهبان(: حضور آیت اهلل 
یزدی و آیت اهلل آملی و گفت وگوی آنها با یکدیگر، تصویر زیبای وحدت و همدلی 
را در چشــم ســایر اعضا به وجود آورد؛ تصویری که با حکمت و تدبیر آیت اهلل 
جنتی ایجاد و مقبولیت ایشــان در میان بزرگان نظام عامل وحدت و ناامیدی 
دشمن شد. در این میان، شعله اختالفی که مبنای آن، شیطنت و غرض ورزی 

برخی افراد و نشر برخی شایعات در فضای مجازی بود، کور شد.

نکته گرام

روز دوم عملیــات کربالی 2 بود. قدرت به من گفت که »دوشــکا« یا 
»تیربار« بیاور. مقداری نوار فشنگ هم برداشتیم و سه چهار نفره رفتیم جایی 
که به بعثی ها مســلط باشیم. نزدیک شدیم. تیربار را گرفت و شروع کرد به 
تیراندازی رگباری. عراقی ها هم خمپاره می زدند. یکی از برادرهای همراهمان 
مجروح شد. من نوارها را پر می کردم و قدرت هجوم می برد، تا اینکه خیلی 
جلو رفت. یه دفعه از دور دیدم که روی خاکریز افتاده و پایش خون می آید. 
نزدیکش شدم که پایش را ببندم، دیدم که دیگر حتی توان گفتن شهادتین 

را هم ندارد و همان جا شهید شد.
به نقل از همرزم شهید قدرت علیدادی
شهید علیدادی اسفند ماه 1336 در یکی از روستاهای محروم شهرستان 
ایذه متولد شد و دوران کودکی و دبستان را در همان بخش سپری کرد. دوره 
راهنمایی را در امیدیه و دوره دبیرستان را در اهواز گذراند. بسیار درس خوان 
و باهوش بود. در دوران دبیرستان حرکت ها و اقداماتی را علیه رژیم شاه آغاز 
کرد و جذب گروه منصورون شد. پس از اخذ دیپلم، آزادانه تر در فعالیت های 
ضد رژیم شرکت کرد. در بهمن ماه 1357 به تهران رفت و در مبارزه با رژیم 
طاغوت فعال بود. در سال 1358 با تشکیل جهاد سازندگی وارد جهاد و همان 
سال در سپاه پاسداران هم فعال شد. در کنکور سراسری هم پذیرفته شد؛ اما 
سپاه را انتخاب کرد. به زادگاهش رفت و سپس به سپاه امیدیه و سپاه منطقه 
مرزی شــلمچه پیوست. با آغاز رسمی جنگ تحمیلی جزو اولین نیروهایی 
بود که با ارتش بعثی درگیر شد. در مقاومت 34 روزه خرمشهر حضور داشت 
تا اینکه ســپاه رامشیر را راه اندازی کرد. در 22 بهمن ماه 1359 ازدواج کرد 
که ثمره آن دو پسر به نام های صالح و محمدصابر و یک دختر به نام زینب 
است. پس از ازدواج به جبهه برگشت و در محور تپه های مدن حضور یافت. 

 از مبارزه 
با رژیم 

شاهنشاهی 
تا شهادت
 در خط 

مقدم دفاع

     

آثار عاشورایی

کتاب »حماسه حسینی« مشتمل بر تمامی سخنرانی    ها و یادداشت   های 
اســتاد مطهری درباره امام حسین)ع( و واقعه کربال است که از حدود سال 
1347 تا 1356 ایراد و نوشته شده است. این کتاب تاریخ نگاری نیست، بلکه 
تحلیل تاریخ اســت و در آن به جنبه درس آموزی و الگوگیری از قیام امام 
حســین)ع( و لزوم پیراستن آن از تحریفات تکیه و تأکید شده است. نکاتی 
جدید و ارزشمند در کتاب وجود دارد؛ از این رو می توان این کتاب را در شمار 
منابع مهم قلمداد کرد. کتاب »حماسه حسینی« در دو جلد منتشر شده است. 
جلد اول شامل سخنرانی های استاد مطهری پیرامون واقعه کربال و جلد دوم هم 
مشتمل بر یاددشت های ایشان درباره این موضوع است. جلد اول این مجموعه 
شامل هفت فصل است. فصل اول با عنوان »حماسه حسینی«، مجموعه سه 
ســخنرانی استاد شهید است که با همین عنوان ایراد شده است. فصل دوم 
را سخنرانی های استاد با عنوان »تحریفات در واقعه تاریخی کربال« تشکیل 
می دهد. »ماهیت قیام حســینی« عنوان فصل سوم این کتاب است و فصل 
چهارم را سخنرانی آن شهید بزرگوار پیرامون »تحلیل واقعه عاشورا« تشکیل 
می دهد. »شعارهای عاشورا« نیز عنوان فصل پنجم این کتاب است. فصل ششم 
شامل هفت سخنرانی استاد شهید با عنوان »عنصر امر به معروف و نهی از 
منکر در نهضت حسینی« است. در این فصل، عالوه بر بحث درباره موضوع 
اصلی، »امر به معروف و نهی از منکر« مسائل اجتماعی و سیاسی روز نیز مطرح 
و »کارنامه مســلمین در قبال مسئله فلسطین« بررسی شده است. »عنصر 
تبلیغ در نهضت حســینی« فصل هفتم این کتاب است که هفت سخنرانی 
استاد با همین عنوان را شامل می شود. جلد دوم مجموعه »حماسه حسینی« 

و  نوشــته ها  شــامل 
استاد  یادداشــت های 
مرتضی  آیت اهلل  شهید 
مطهــری در این باب 
است. این کتاب حاوی 
مطالبی است که استاد 
به مرور ایام نگاشته اند 
و هدف از این نگارش، 
قابل  مطالب  یادداشت 
توجه بــرای مراجعات 
بعــدی یــا آمادگــی 
بوده  ســخنرانی  برای 
از  این مطالب  اســت. 
نظــر اجمال و تفصیل 
متفاوت است؛ به طوری 
کــه برخــی از آنها به 
صورت یک مقاله است 

و برخی دیگر چند سطری بیش نیست و در موارد اندکی، مطلب با اشاره بیان 
شده است. این جلد از کتاب شامل هشت فصل است که موضوع برخی از آنها 
همان موضوعات جلد اول است. برخی موضوعات و مطالب نیز اختصاصی است؛ 
به طوری که می توان گفت فصول جلد اول و دوم به نوعی مکمل یکدیگرند.

 حماسه امام حسین)ع( به روایت شهید مطهری

در عملیات  ثامن االئمه، فتح المبین، بیت المقدس، والفجر مقدماتی، بدر و خیبر 
و... به عنوان فرمانده گردان حضور داشت.

وی پــس از مدتی دوری از جبهه تصمیم گرفت در عملیات کربالی 2 
شــرکت کند و در غروب دومین روز عملیات در دهم شــهریور سال 1365 
در رشــته کوه های سکران، واقع در دره عمومی حاج عمران در 29 سالگی 

به شهادت رسید.

 شط خون
 روز عاشورا، چنان دل های ما آتش گرفت

غم سراپا شعله ور، جان عزا آتش گرفت
هیچ درمانی ندارد، این غم جان سوز ما

چونکه زین ماتم، دل آل عبا آتش گرفت
هر که وجدان داشت، اندوه گران جانش فتاد

فطرت بیدار، از این ماجرا آتش گرفت
می شود آرام شد امروز، ای آزاد مرد؟
جان هر بیگانه درد آشنا، آتش گرفت

حرمله، تیری رها کرد از کمان کینه اش
شد سه شعبه تیر با خون خدا آتش گرفت

دست عباس از بدن افتاد در شط فرات
شط خون، در سوگ آن کان وفا آتش گرفت
از علی اکبر چه گویم، شبه پیغمبر، چه کرد

هر که دید آن سرو خوبان، بی صدا آتش گرفت
قاسم آن دردانه حق باور سودای عشق
شیرمردی بود، در دام بال آتش گرفت

جمله احباب، جان کردند قربان حسین)ع(
جان به قربان حسینی که جدا آتش گرفت

آسمان نالید، باید گفت: می نالد هنوز
آن زمان که خیمه گاه کربال آتش گرفت

نظم و شعر و قافیه، آمد به تنگ از فرط غم
در عزا، گل واژه های شعرها آتش گرفت

خلوتی دور از نظر، نالید شاعر غصه خورد
با خلوص و بی ریا، بی مدعا آتش گرفت

یاری هست؟
تکیه بر شمشیر زد، پرسید: یاری هست؟... یاری هست؟
تا مرا یاری کند؟ مردی، سواری هست؟... یاری هست؟

پیش رو یک دشت تنهایی ست...تنهایی ست...تن هایی ست
غرق خون، از نو ولی پرسید: یاری هست؟ یاری هست؟

ناگهان در آن سکوت هلهله آلود، آوایی
پرسشم را پس هنوز امید آری هست؟ یاری هست؟
آری آری، هق هقی... نه... حق حقی آمد رجز واری

طفل را با تیغ و تیر اما چه کاری هست؟... یاری هست؟
این گلو خشک است، مردم! یک سر سوزن مروت، آه
یا کفی از آب، قدر شیرخواری هست؟... یاری هست؟

ناگهان پاسخ رسید، آری...گلو تر میکند تیری!
همدمی اینک برای سوگواری هست؟... یاری هست؟

نیست یارای کالمم، در جهان آیا کالمی هم
در جواب مادر چشم انتظاری هست؟ یاری هست؟

در سکوتی هلهله آلود، می تابد صدا در دشت
باز می تابد صدا در دشت: یاری هست؟... یاری هست؟

محمد مهدی سیار
شاعر


