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»پلن B« ضد انقالب! دیدگاه
سیدمهدی حسینی۳

گزارشی از »نوفل لوشاتو« تاریخ
یشان۱۰  فتح الله پر

عقل و اصول فقه خرد
۱۱

توصیه های هشت گانه امام خامنه ای به فرماندهان و مسئوالن سپاه  

آماده به کاری خود را حفظ کنید

مجمع فرماندهان 
گزارشی از بیست وسومین هامیش فرماندهان سپاه

سردار حاج قاسم سلیمانی

خـدا   ... و  
 یاری می کند 
حاج قاسم را

افشــای طرح ترور ســردار قاســم سلیمانی 

در ســخنرانی رئیس ســازمان اطالعات سپاه در 

بیست وســومین مجمع عالی فرماندهان، هنوز 

تیتــر یک و موضــوع تحلیل و خبر بســیاری از 

رسانه هاست. اینکه دشــمن همواره به فکر وارد 

کردن ضربه بر پیکر جهان اســالم و انقالبی باشد 

که با پیروزی اش طومار منافع و مطامع نامشروع 

آن را در منطقه راهبردی غرب آسیا و مرکز ثقل آن، 

یعنی ایران بسته و به زباله دان تاریخ انداخته، طبیعی 

است و غیر از این از دشمنان کینه توز و زخم خورده 

از انقالب اسالمی و فرزندان راستینش همچون 

سردار ســلیمانی، حاج عماد مغنیه و سیدحسن 

نصراللــه و صدها رزمنده از جان رســته به خدا 

پیوسته توقعی بی جاست؛ بنابراین باید گفت حاج 

قاســم از زمانی که حاج قاسم دنیای اسالم شد و 

در کسوت رزمنده بین المللی برای اعتالی کلمه 

توحید و آیین اســالم قربــه الی الله کمر خدمت 

بست و در این راه شب از روز نشناخت، همواره 

آمــاج تیرهای حقد، کینه و اغواگــری برای ترور 

شــخصیت و تیرهای ســربی برای ترور فیزیکی 

بوده است. بازگویی داستان غم انگیز این تیرهای 

مسموم زبانی، زمانی و نظامی، مثنوی هفتاد من 

کاغذ است که این روزها تنها یکی از صدها مورد 

آن آشکار شده است. 

با خاکســاری و تواضع تمام در برابر عظمت 

الهی ســردار بی باک جبهه مقاومت اسالمی در 

برابــر جبهه به هم پیوســته کفر، شــرک، نفاق و 

ارتجــاع، تذکر این نکته خالی از لطف نیســت؛ 

به کوری دشمنان ســیاه دل، همان گونه که بارها 

در بیان ســردار آمده، شــهادت، شاهد زیبارویی 

اســت که مدت هاست حاج قاسم و امثال وی به 

دنبال آن هســتند و از منظری تالش دشمنان که 

به فضل الهی هیچ گاه موفق به آن نخواهند شد، 

اگر بر فرض محال هم بعد از ســال های مدیدی 

موفق شوند، تنها وســیله ای برای رسیدن آنان به 

معشوق شان تلقی خواهد شد و از قطرات خون 

سردار هزاران حاج قاسم در سراسر این کره خاکی 

خواهد رویید؛ چنانکه همدانی ها، حججی ها و 

سایر شهدای مدافع حرم به آن فوز رسیدند و امروز 

میلیون ها نفر در عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، 

یمن و فلســطین رهرو راه مقاومت و میراث دار 

 دشــمن از 
ً
یادگار ماندگار آنها هســتند و اتفاقا

همین جهانی شــدن آیین و ســلوک و مذهب و 

ایمان ســردار هراسان اســت؛ اما به تعبیر زیبای 

رهبر معظم انقالب خطاب به ســردار سلیمانی 

»هنوز شــهادت برای حاج قاســم زود است« و 

وی کارهــای بزرگی را باید رقــم بزند که یکی از 

آنها هدایت عملیات نابودی جرثومه فســاد در 

منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی است. خنثی سازی 

طراحی های خیانت بار آمریکا و عقیم گذاشــتن 

توطئه های سعودی ها از دیگر مأموریت های وی 

ـ  صهیونیستی ـ سعودی  اســت. مثلث آمریکایی 

حق دارد توطئه ترور سردار را لحظه ای از روی میز 

و زیر میز خود کنار نگذارد؛ چرا که وی به تنهایی 

از این مثلث و مسلســل توطئه های آنها بزرگ تر 

است و این همان وعده الهی است به کسانی که 

از دل سیاهی ها با چراغ معنویت و تقوا، صراطی 

مســتقیم برای رســیدن به قرب الهی باز می کنند 

و دیــن و ولی دیــن خدا را با تمــام وجود یاری 

می دهند. به راستی که حاج قاسم ها تفسیر مجسم 
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 مبارزه با فساد و نگرانی جریان های خاص
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حسین فریدون برادر رئیس جمهور و دستیار ویژه او، 
هفته گذشته به پنج سال حبس و پرداخت ۳۱ میلیارد 
تومان محکوم شــد. پرونده ای که چند سالی می شود 
گشوده شــده و این روزها که شــاهد تغییراتی در قوه 
قضائیه هستیم به سرانجام رسیده و حکم قطعی برای 

آن صادر شده است. 
ســال ۱۳۹۵ حسین فریدون از ســوی نمایندگان 
مجلس، متهم بــه همکاری با برخی ابــر بدهکاران 
بانکی شد. وی در ســال ۱۳۹۶ یکبار به زندان منتقل 
شد؛ اما با تأمین وثیقه ۵0 میلیارد تومانی آزاد و این بار 
در هشتمین روز از پاییز ۱۳۹۸ حکم قطعی اش صادر 
شد. چنان که مشخص است اتهامات حسین فریدون 
»ارتشا و پولشویی« است. وی در قبال دریافت رشوه، 
رایزنی های مؤثری را برای ســپردن مســئولیت هایی 
در بانک ها و دیگر بخش هــای تأثیرگذار اقتصادی به 
افرادی خاص انجام می داده اســت. ایــن افراد نیز در 
مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می کرده اند. با 
توجه به صورت حکم صادر شده متوجه می شویم مبلغ 
ارتشا چیزی حدود همان مبلغی است که باید از سوی 

او پرداخت شود. 
این موضوع در حد یک جرم و متعلق به یک شخص 
نیست، بلکه دست حسین فریدون آلوده به فسادهایی 

اســت که مفســدان مورد حمایتش مرتکب شده اند؛ 
فسادی که اقتصاد کشور را تهدید کرده و معیشت مردم 
را به خطر انداخته است. این نوع سوءاستفاده ها شاید 
در زمان های عادی نشانه ای نداشته باشد؛ اما هنگامی 
که شــرایطی چون شرایط ســال ۱۳۹۷ پیش می آید، 
وضعیت آنقدر بغرنج می شود که رهبر معظم انقالب 
ناگزیر می شوند به موضوع وارد شوند و دستگاه قضایی 

را به رسیدگی سریع مکلف کنند.
باید توجه داشت که سه عامل مهم در شکل گیری 
این گونه فســادها دخیل بوده است. در قضیه انتصاب 
رئیس بانــک رفاه که فریدون بــرای آن البی می کند، 
قاضی سراج رئیس ســازمان بازرسی وقت می گوید 
مخالف این انتصاب بوده و با فشارهای فریدون کوتاه 

آمده است. 
عامل اول حضور افرادی در قدرت است که تالش 
می کنند با سوءاســتفاده از جایگاهی که نه به واســطه 
شایســتگی خود، که به دلیل نســبت فامیلی با فالن 
مسئول به دست آورده اند، رتق و فتق امور را در دست 
بگیرند؛ آن هم نه برای خدمت به کشور و تأثیر مثبت 
در امور، بلکه برای ایجاد سیســتمی که نفعش برای 

خودشان و ضررش برای مردم و کشور است.
عامل دوم کم کاری دستگاه نظارتی است؛ یعنی با 
آنکه دستگاه نظارتی تخلف را به عینه می بیند در مقابل 
آن کوتــاه می آید. چه دلیلی دارد مســئولی که وظیفه 
نظارتی دارد زیر بار فشــارها سر خم کند و عرصه را 
برای مفسدان باز کند! این قاضی یا آن مسئول اگر بیشتر 

از مفسدان گناهکار نباشد کمتر هم نیست. حال آنکه 
ایستادگی همین مدیر بخشی از دستگاه قضایی سبب 
می شود نه تنها فســاد در نطفه خفه شود، بلکه جلوی 

ضرر بیشتر به مردم گرفته شود.
عامل سوم همان مدیرانی هستند که اجازه حضور 
منسوبان شــان را در فعالیت هــای سیاســی داده اند و 
عالوه بر اینکه تالش می کنند بر تخلفات آنها سرپوش 
بگذارند، در مواقعی نیز دستگاه  قضا را تهدید می کنند 

که به آنها نزدیک نشوند.
آنچه از ظاهر قضیه بر می آید این اســت که عده ای 
تالش می کنند فســاد را در کشور عادی کنند و مدعی 
شــوند فســاد در کشور سیســتمی شده اســت؛ اما 
همان طور که رهبر معظم انقالب تأکید کردند، فساد 
برخالف آنچه برخی بیان می کنند در کشور سیستمی 
نشده است:  »فساد سیســتمی در دوره طاغوت وجود 
داشت و سیستم به  طور طبیعی فسادآور بود؛ اما امروز، 
فســادهایی وجود دارد که اگرچه فســادهای بدی نیز 
هستند، ولی فساد به صورت موردی است نه سیستمی، 

که البته باید با این موارد برخورد شود.«
باید بدانیم دشمن در برهه های مختلف روش های 
متفاوتی را برای ضربه زدن به اقتصاد کشــور برگزیده 
اســت. در شرایطی که کشــور در محاصره اقتصادی 
غرب و آمریکا قرار گرفته اســت، زمانی این تحریم ها 
کارگر می افتد که بتواند اقتصاد داخلی را دچار بحران 
کند؛ از ایــن رو نفوذی های خود را این بار به ســوی 
اقتصاد کشور گسیل می کند تا از طریق تأثیرگذاری و 

تغییر محاسبات مسئوالن بتواند جمهوری اسالمی را 
 کار نفوذی ها این است که به سوی 

ً
به زانو درآورد. قطعا

باالترین و تأثیرگذارترین مقام در دسترس شــان بروند 
تا مأموریت خود را عملی کنند. شاید در ظاهر آن فرد 
چنین فکر کند کــه دارد کارهایی را به نفع خود پیش 
می برد؛ اما واقعیت این اســت که او در دام نفوذی ها 
می افتد و به اقتصاد کشور و معیشت مردم ضربه وارد 

می کند.
باید توجه داشــت زمانی که در کشــور مسئولی 
نزدیکان خود را وارد کار می کند، باید بیش از دیگران 
بــر اعمال و رفتارش نظارت داشــته باشــد و پیش از 
آنکه دســتگاه قضا وارد ماجرا شــود، خود به حساب 
منسوبانش رسیدگی کند؛ اما آنچه در سال های گذشته 
شــاهد بودیم این است که افراد مســئول در نهادهای 
مختلف زمانی که نزدیکان شان را در معرض نظارت 
دستگاه قضا دیده اند، به فرافکنی و فرار از پاسخگویی 
روی آورده اند و همین موضوع سبب شده تا خاطیان، 
حاشیه امنی را برای خود ایجاد کنند، هر تخلفی را در 
آنجا مرتکب شوند و هر ضربه ای که دل شان بخواهد به 

نظام اسالمی و ملت ایران وارد کنند.
در نهایت باید گفت هر چه فساد به مسئوالن نظام 
نزدیک تر باشد، بار روانی سنگین تری را هم در جامعه 
دارد و اعتماد مردم به نظام اسالمی را تهدید می کند؛ 
البته این بدین معنا نیست که بر فساد مفسدان خاص 
سرپوش گذاشــته شــود، بلکه باید به اشد مجازات 

محکوم شوند؛ چرا که همه در برابر قانون یکسانند.

 بازنگاهی به ماجرای محاکمه برادر رئیس جمهور

همه در برابر قانون یکسانند

سرمقاله

»حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقــدم« عضو مجمع 
  FATFتشــخیص مصلحت نظام درباره ســرانجام برخی لوایح
اظهار داشت: »مهم ترین سؤال اعضای مجمع این است که اگر ما 
به CFT و پالرمو ملحق شویم، آیا شرایط اقتصادی ما بدتر می شود 
یا خیر؟ در واقع ما قید »بهتر شــدن« را کنار گذاشــته ایم و سؤال 
کرده ایم که آیا بدتر می شود یا خیر؟« مصباحی مقدم گفت: »دولت 
معتقد است اگر این لوایح تصویب شــود، دادوستد با بانک های 
جهانی بهتر و راحت تر می شــود؛ اما بررسی ما نشان می دهد به 
دلیل نظارتی که اینها بر بانک های جهانی دارند،  ما تحریم  ها را هم 

نمی توانیم دور بزنیم.«

 مانع 
دور زدن تحریم ها

»محمدرضا تاجیک« نظریه پــرداز اصالح طلب با تأکید 
بر اینکه من با لیست و لیســتی رأی دادن مخالفم و معتقد به 
اســتراتژی اقلیت مؤثرم، گفت: معتقدم اصالح طلبان به یک 
دوران دور از خانــه قدرت احتیاج دارند؛ یعنی این فضا مجال 
دیدن، محاسبه نفس و نقد خود را از آنها گرفته و احتیاج دارند 
مدتی از این فضا خارج باشــند تا منزلت و شأنیت اجتماعی 
از دســت رفته را با آن مقبولیت و مشــروعیتی که خدشه دار 
شده، به شــکلی باز گردانند؛ اما تردید ندارم که جریان اصلی 
اصالح طلبی برای کسب اکثریت در انتخابات شرکت خواهد 

کرد.

را   قدرت طلبی 
بگذاریم کنار 

»علــی مطهری« نماینده تهران با تأکید بر اینکه شــفافیت را 
برای نماینــدگان مجلس قبول ندارد، گفت: »با شــفافیت آرای 
نمایندگان مجلس، دست نمایندگان بسته می شود و تحت فشار 
تبلیغات گروه های فشار قرار می گیرند. بنابراین رأی واقعی خود 
را اعالم نمی کنند که این موضوع به ضرر کشور است. با شفافیت 
آرای نمایندگان مجلس موافق نیستم، چون اگر نماینده ای رأیی در 
موضوع مورد اختالف بدهد و به حوزه انتخابیه خود برود، اذیتش 
می کنند و مجبور می شــود رأی واقعی خود را ندهد.« مشخص 
نیســت از نظر این چهره نزدیک به اصالح طلبان نمایندگان قرار 

است چگونه رأی بدهند که با منافع مردم در تضاد است.

 دستمان
 بسته می شود

سپاه در گام دوم 

علی حیدری
سردبیر

 اعضای مجمع عالی فرماندهان سپاه پس 
از شرکت در همایش دوساالنه فرماندهان و 
مدیران، چهارشنبه گذشته به محضر فرمانده 
معظم کل قوا شــرفیاب شــدند و با موال و 
مقتــدای خود دیدار و تجدیــد عهد و پیمان 

کردند. 
امــام خامنــه ای در این دیدار ســپاه را 
نهادی پرافتخار و رشد یافته در مسیر تعالی 
و پیشــرفت خواندنــد. همچنیــن نوآوری 
و خالقیــت، ورود پرتــوان بــه عرصه های 
گوناگون خدمات اجتماعی و مورد نیاز مردم 
و کشور، فعالیت در عرصه  فرهنگ و هنر و 
اندیشــه، تالش برای حفظ معنویت و نگاه 
و نقش آفرینی مؤثــر در جغرافیای مقاومت 
در منطقه را ســرفصل های اساسی قضاوت 
درباره پیشرفت ها و توفیقات مادی و معنوی 
سپاه در 40 سال گذشته دانستند و افزودند: 
»من صددرصد از سپاه راضی هستم، اما به 
این حد از پیشرفت سپاه قانع نیستم و معتقدم 
این نهاد بر اساس توانایی ها و استعدادهای 
خود می تواند ۱0 و حتی ۱00 برابر رشــد و 

پیشرفت کند.«
در حقیقت می تــوان گفت، رهبر حکیم 
انقالب بر سیر حرکت، اقدامات و عملکرد 
سپاه در گام اول انقالب که در مقاطع مختلف 
از مقابله با ضد انقالب، حضور افتخارآفرین 
در دفاع مقدس و ســازندگی تا تقویت جبهه 
مقاومت و... پر از فراز و نشــیب های فراوان 
بود، مهر تأیید زده و مســیر پیــش رو و افق 
حرکت نهاد پاســدار انقالب اسالمی را با 
توصیه های هشــت گانه مشخص کردند که 
باید آیینه تمام نمای حرکت سپاه و پاسداران 

باشد.
فلسفه تأسیس و تشکیل سپاه، پاسداری از 
انقالب اســالمی و دستاوردهای آن است که 
در طول چهار دهه گذشته این نهاد مقدس به 
خوبی از عهده این رسالت و مأموریت برآمده 
است و مانند خود انقالب اسالمی روز به روز 
پویایی و نوشوندگی اش را حفظ کرده و ضمن 
عمق بخشی داخلی در عرصه های گوناگون، 
تهدیدات دشمنان را رصد می کند، متناسب با 
آنها روش های مقابله را می یابد و با شجاعت 

و روحیه انقالبی عمل می کند.
اما آنچــه این نهــاد را از دیگر نهادها و 
ســازمان ها متمایز کرده، چند عامل است 
که باید به عنوان مزیت نســبی سپاه حفظ و 
تقویت شــده و عوامل تضعیف کننده آن از 
میان برداشته شود. در نگاه کلی این عوامل 
عبارتند از: معنویت و ایمان، روحیه انقالبی 
و جهــادی، والیتمــداری و مردمی بودن 
که سپاه پاســداران انقالب اسالمی از بدو 
تأسیس تاکنون آنها را به عنوان عناصر هویتی 
خود مورد توجه قرار داده و تا امروز با تکیه بر 
این عوامل بنیادین به پیشرفت های شگرفی 
دســت یافته که تنها یک نمونــه عینی آن را 
می توان در توسعه علوم و فنون و تجهیزات 
و امکانات که به دســت فرزندان این آب و 

خاک حاصل شده، مشاهده کرد. 
افزون بر اینها همان طور که از توصیه های 
رهبر معظم انقالب بر می آید، حفظ روحیه 
جوانــی، تقویت آمادگی ها و نترســیدن از 
دشــمن عناصر مهمی محسوب می شوند 
که نویدبخش پیروزی های عظیم برای ملت 
ایران و عبور از پیچ تاریخی هستند. در این 
میان سپاه به عنوان حافظ و پاسدار انقالب 
باید در گام دوم انقالب، ضمن حفظ آمادگی 
دفاعی و نظامــی، به تقویــت عرصه های 
فرهنگی، اقتصــادی و اجتماعی در داخل 
و تقویت جغرافیای مقاومت در آن ســوی 
مرزهــا بپردازد و در جهت تشــکیل تمدن 

اسالمی گام بردارد.

امین پناهی
خبرنگار

هفته گذشــته تعدادی از شــهرهای جنوبی 
عراق شــاهد تجمعاتی در اعتراض به خدمات 
نامطلوب اجتماعی، بیکاری و فســاد اداری بود 
که با موج ســواری و مداخله محور ســعودی ، 
صهیونیســتی، آمریکایی و عوامل داخلی شــان 
)بعثی ها و پان عربیست های افراطی(، اعتراضات 
در برخی مناطق به خشــونت تبدیل شد. پس از 
چند روز با تدابیر نخست وزیر عراق و گفت وگوی 
رســانه ای وی با معترضان، فضا آرام تر شــده و 
مردم عراق در انتظار آینده ای با مشکالت کمتر و 

عملی شدن وعده های حکومت هستند.
اعتراضات در حالی آغاز شــد که هیچ گروه، 
حزب و شخصیتی مسئولیت رهبری آن را به عهده 
نگرفتــه و جمعیت به صورت پراکنده از ســوی 
رســانه ها و فضای مجازی مدیریت می شــد. از 
سویی، استان های شمالی عراق هموطنان جنوبی 
خود را همراهــی نکردنــد، در صورتی که این 

اســتان ها به دلیل دو شکاف کردی/عربی و سنی/
شیعی از بســتر ملتهب تری برای اعمال فشار به 
دولت مرکزی برخوردار است. گویا فتنه و آشوب 
این بار فقط برای استان های جنوبی عراق طراحی 
شــده اســت تا افزون بر فشــار مضاعف و تنبیه 
دولت عبدالمهــدی، بزرگ ترین رویداد معاصر 
عراق )پیــاده روی میلیونی اربعین( را تحت تأثیر 
خود قرار دهد. برخی اخبار به ورود فرستادگانی 
از رژیم صهیونیستی به عراق )با گذرنامه جعلی 
آمریکایی( و دیدار با اتباع سعودی در پایگاه نظامی 
»عین االسد« به منظور طراحی سناریوی آشوب 
در عراق تحت اشــراف آمریکا اشاره می کنند که 
بیانیه و آتش افروزی ســفارت آمریکا در حمایت 
از معترضان و همکاری سفارتخانه های انگلیس 
و هلند بر آن صحه می گذارد. حمایت هماهنگ 
و گســترده بازیگــران، ُمدل هــا و خواننده های 
کشورهای عربی )سلبریتی های جهان عرب( از 

حوادث عراق نیز موضوعی تأمل برانگیز است!
عراق کنونی بیشترین مناسبات را با جمهوری 
 اســالمی  ایران و محــور مقاومــت دارد و جزء 
جدایی ناپذیر محور مقاومت اســت. دولتمردان 

رد، شیعه و 
ُ
و چهره های شاخص عراقی اعم از ک

سنی بارها بر همراهی نکردن با آمریکا در هرگونه 
اقدام نظامی ـ اقتصادی علیه ایران تأکید کرده اند. 
مواضع رســمی عراق در ماه های اخیر به وضوح 
مؤید کاهش وابستگی عراق به آمریکا و آغاز فصل 
جدیدی از روابط این کشــور بــا اولویت نگاه به 
شرق است. شکست های دنباله دار آمریکا و رژیم 
ســعودی از محور مقاومــت در منطقه، تصمیم 
بغداد برای خرید ســامانه دفاعــی اس ـ400 از 
روسیه، سفر هیئت بلندپایه عراقی به چین و عقد 
قراردادهای اقتصادی و از همه مهم تر چراغ  سبِز 
نخســت وزیر عراق به حشدالشعبی برای انتقام 
گرفتن از رژیم  صهیونیســتی کــه بارها مقرهای 
نظامی عراق را هدف حمالت پهپادی خود قرار 
داده است، از مهم ترین دالیل انتقام گیری مثلث 

آمریکایی، صهیونیستی، سعودی از عراق است.
رصد تحوالت گذشته و حال عراق گویای این 
قضیه اســت که اگرچه دولت عادل عبدالمهدی 
در یک ســال گذشــته کارنامه قابل قبولی دارد؛ 
اما مبارزه با فســاد اداری که عــراق را در صدر 
رتبه بندی های جهانی فساد قرار داده، عزمی جدی 

می طلبد. رفع بیــکاری، فقرزدایی و تالش برای 
بهبود خدمات عمومی باید در صدر برنامه های 
مســئوالن عراقی باشــد تا به راحتی دست مایه  
تحریک جوانان عراقی از ســوی فرصت طلبان 
داخل و خارج این کشــور قرار نگیرد و دولت را 
با بحــران روبه رو نکند. اولین گام می تواند توجه 
دولت عراق به طرح آیت الله سیســتانی مبنی بر 
تشــکیل کمیته ویژه مبارزه با فساد از سوی افراد 
 پیشنهاد شده و توجه ویژه 

ً
غیر دولتی باشد که قبال

دولتمردان و مردم عراق را می طلبد.
در پایــان باید تأکید کــرد، توطئه های محور 
ســعودی، صهیونیســتی، آمریکایــی در عراق 
از طریق ایجاد فضای آشــوب، تشــنج، رعب، 
وحشت، تشکیک و تردید که موضوعاتی متفاوت 
از اعتراضات مســالمت آمیز اســت، آن هم در 
آستانه اربعین حسینی که یکی از مؤلفه های مهم 
قدرت نرم و راهبردی جهان اسالم در مقابل نظام 
سلطه است، راه به جایی نخواهد برد. برخالف 
اهداف و مقاصدی که از تبدیل و ایجاد آشــوب 
و تشــنج در عراق دنبال می شود، حماسه اربعین 

امسال پرشورتر از گذشته برگزار خواهد شد.

ـ آمریکایی در عراق فتنه سعودی 
   یادداشت    

ایوب منادی
کارشناس مسائل منطقه
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دیدگاه

سیدفخرالدین
موسوی

دبیر تحریریه

»دســت کســانی را که به بیت المال دست درازی 
کرده اند نه از مچ، بلکه از بازو قطع می کنیم.« این تنها 
جمله ای از میان ســخنان رئیس دستگاه قضا در آیین 
افتتاحیه مجمع فرماندهان سپاه نیست! بلکه روایتی از 
کارنامه هشت ماهه تکیه زدن »سیدابراهیم رئیسی« بر 

کرسی »قاضی القضات« کشور است! 
همانگونه که رهبر معظم انقالب در حکم انتصاب 
او بر ریاســت قــوه قضائیه تأکید و تکلیــف کرده بود 
»ســالمت قضات و پاکی دامن آنان از هرگونه فساد، 
شــرط الزم و اول برای همه توفیقات شماســت. در 
ریشــه کنی فســاد از درون قوه که مایه  مباهات شما و 
ســرافرازی اکثریت قضات دادگاه ها و دادسراهاست، 
هیچ تردید و درنگ نکنید.« سیدابراهیم رئیسی مقابله 
با فســاد و بی عدالتــی را از درون قوه قضائیه آغاز کرد 
و حاال این مبارزه به دســتگاه های دولتی و غیر دولتی 
تعمیم یافته است. اکنون مفسدان هر کجا هم که باشند 
و به هر فرد یا گروهی هم که وابسته باشند زیر ذره بین 

دستگاه قضا قرار دارند.
بازخوانی کوتاه و مرور اجمالی عملکرد قوه قضائیه 
در سال ۱۳۹۸، به روشــنی بر عزم جدی این دستگاه 

برای مبارزه با فساد داللت می کند. رئیسی تا به امروز 
به این گفته خود که »مبارزه با فساد مقطعی و موسمی 
نیست؛ امواجی اســت که همه فساد را از بین خواهد 
برد« پایبند بوده اســت و فراتر از نام ها و نســبت ها، 
دستانی را که به بیت المال دراز شده هدف گرفته است!

BBA  پلن
برخالف جریان های ضد انقالب که در سال های 
اخیر با بازنمایی گســترده و مبالغه آمیز از پرونده های 
فســاد تالش کردند القا کنند فساد در نظام اسالمی به 
شکل سیستماتیک درآمده اســت، این جریان اصرار 
داشت نشان دهد هیچ عزمی برای مقابله با فساد وجود 
ندارد! و آنچه مسئوالن درباره مبارزه با فساد می گویند نه 
به معنای برخورد واقعی، بلکه نمایشی از فسادستیزی 
است! موضوعی که در کمال ناباوری از سوی »پروانه 
سلحشوری« عضو فراکسیون امید نیز مطرح می شود، 
او در »همایش مبارزه با فساد در ایران« می گوید: »در 

کشور ما مبارزه با فساد نمایشی است.«
»بی بی سی فارســی« در یادداشتی به قلم »مهرداد 
البرز« بــا عنوان »جمهوری اســالمی ایران؛ فســاد 
سیستمی یا غیر سیستمی« می نویســد: »بعید است 
مبارزه با فساد از حد تحرکات مقطعی و تبلیغاتی برای 
مقاصد سیاســی و انحراف افکار عمومی فراتر رود و 
اقدامی واقعی برای تصفیه حکومت و جامعه از فساد 

گسترده صورت گیرد.« تالشــی که البته این روزها با 
عملکرد شفاف و اقدامات مستمر قوه قضائیه بیش از 
هر زمان دیگری اعتبار خود را از دست داده است! اما 
بی اعتبار شدن این رویکرد جریان ضد انقالب به معنای 
پایان یافتن تالش های آنان برای سیاه نمایی علیه نظام 
اســالمی و بدبین کردن افکار عمومی به فرایند مبارزه 
با فساد نیست! جریان ضد انقالب به سرعت نقشه راه 

دیگری را طراحی و به مرحله اجرا در آورده  است!

BBB پلن
با روشن شدن این مسئله که اقدامات قوه قضائیه در 
برخورد با فساد قابل انکار نیست، جریان ضد انقالب 
به این نتیجه رســید که اگر همچنان بر نمایشی بودن 
برگزاری دادگاه ها و برخورد با مفسدان تکیه کند، هیچ 
موفقیتی به دست نخواهد آورد! از این رو رویکرد خود 
را انحراف افکار عمومی از مســئله اصلی قرار داد! به 
عبارت دقیق تر خلق مســائل انحرافی، تردید و طرح 
پشت پرده ساختگی را برای مبارزه جدی دستگاه قضا 

با فساد در دستور کار قرار داد!
برای نیــل به این هدف، رســانه های ضد انقالب 
تالش خود را کردند تا مبارزه با فساد از سوی دستگاه 
قضا را آغشــته به مسائل سیاسی و امنیتی نشان دهند. 
در همین راســتا، بی بی سی فارسی در مطلبی با عنوان 
»غبارروبــی از نظام؛ کمپیــن ضدفســاد در ایران« 

نوشته »امید منتظری« می گوید: »جمهوری اسالمی 
کمپین گســترده ای را ضد فساد مالی آغاز کرده است. 
می گویند هدف تصفیه مفسدان است؛ اما نظر دیگری 
هــم وجود دارد؛ هدف از این تصفیه های گســترده نه 
تضمین ســالمت نظام اداری، بلکه پاکسازی سیاسی 
اســت.« این وب ســایت در مطلبی دیگر نیز با عنوان 
»ابراهیم رئیســی و مأموریت جدید؛ پاکسازی نظام« 
 تأکید می کند کلیت صحنه نشــان می دهد تحوالت 
اخیر فراتر از مبارزه با مفاسد اقتصادی است! و تأکید 
دارد آقای رئیســی نه فقط رئیس قوه قضائیه که مأمور 
مخصوص نظام در اجرای یک پروژه کلیدی اســت. 
موضوعی که متأسفانه برخی در داخل نیز با آن همراهی 
 
ً
می کنند! فائزه هاشمی می گوید: »آقای رئیسی اگر واقعا

می خواهد با فساد مبارزه کند باید جلوی دستگاه های 
اطالعاتی را بگیرد!« 

 هدفمند برای آنکه اصل مبارزه با فساد 
ً
تالش کامال

در میان موضوعات حاشــیه ای و ادعا هایی از این دست 
گم بشــود! طرح موضوعات زائد و البته پر سرو صدا و 
جنجالی تا مسئله اصلی به حاشیه رانده شود و توان کشور 
و دستگاه های مختلف درگیر پاسخگویی به آنها شده و از 
مسئله اصلی غفلت کنند! موضوعی که نیاز به هوشیاری 
افکار عمومی و رسانه های انقالبی برای صیانت از مسیر 
مبارزه با فساد و حمایت از رویکرد رئیس دستگاه قضا در 
مبارزه با فساد دارد؛ مسیری که باید با قدرت ادامه یابد و 

کار فساد در کشور را یکسره کند.

 مبارزه با فساد و نگرانی جریان های خاص

B« ضد انقالب! »پلن 

گام دوم

 ظرفیت امیدبخش

در شــماره پیــش به نقــش جوانان به 
عنوان موتــور محرک انقالب اســالمی 
در گام دوم اشــاره شــد. در این شماره به 
بررسی یکی از شاخص های مهم جوانان 
پرداخته می شود که از دیدگاه رهبر معظم 
ظرفیت  مهم ترین  انقالب)مدظله العالی( 
امیدبخش کشــور اســت. این ظرفیت، 
جوانــان مســتعد و مؤمنــی هســتند که 
نظریه پردازان توسعه آنان را افراد متعهد و 

متخصص می دانند. 
معظم لــه در بیانیــه گام دوم انقــالب 
اسالمی در مورد این شاخص مهم جوانان 
می فرمایند: »مهم ترین ظرفیت امیدبخش 
کشــور، نیروی انسانی مســتعد و کارآمد 
با زیربنای عمیق و اصیــل ایمانی و دینی 
اســت. جمعیت جوان زیر 40  ســال که 
بخش مهمــی از آنان نتیجه  موج جمعیتی 
ایجاد شــده در دهه  ۶0 اســت، فرصت 
ارزشــمندی برای کشور اســت... . انبوه 
جوانانی که با روحیه  انقالبی رشد کرده و 
آماده  تالش جهادی برای کشورند و جمع 
چشمگیر جوانان محقق و اندیشمندی که 
به آفرینش های علمی، فرهنگی و صنعتی 
و غیره اشتغال دارند؛ اینها ثروت عظیمی 
برای کشور است که هیچ اندوخته ماّدی با 

آن مقایسه نمی تواند شد.«
در این یــک پاراگراف از بیانیه گام دوم 
انقالب اســالمی، نکته های ناب و مهمی 
نهفته اســت کــه مختصر به آنها اشــاره 

می شود. 
نکتــه اول اهمیت تخصــص و تعهد 
اســت که یادآور جمله ارزشــمند شهید 
چمران است که در پاسخ به اهمیت تعهد 
یا تخصــص گفته بود: »هرکس تخصص 
ندارد کاری را به عهده می گیرد، تعهد هم 
نــدارد.« رهبر معظم انقــالب در دعوای 
نظری میان متعهد بودن یا متخصص بودن 
افراد همواره تأکیدی میانه و اعتدال گرایانه 
داشته اند و آن این است که ظرفیت باالیی 
از افرادی داریــم که هم تخصص دارند و 
هم تعهد. پس ضرورتی برای طرح چنین 

دعوایی وجود ندارد.
نکتــه دوم اشــاره به جوانــان دهه ۶0 
است. که هنوز پشت سر مدیران و افرادی 
از نسل های گذشــته قرار دارند و با همت 
مسئوالن اجرایی و مردم می توانند راهگشا 
و بازکننده بســیاری از گره های اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی باشند. 
ایــن افراد بــا روحیه بــاالی علمی و 
و  کارآمد  جهــادی می تواننــد مدیــران 
بااخالصی باشند که نیازهای آینده مدیریتی 
 
ً
کشــور را مرتفع کننــد. این نکتــه دقیقا
برخالف صحبت های افرادی اســت که 
با روحیه متزلزل، همتی ضعیف و دانشی 
بسیار کم ادعا می کردند که باید مدیرانی از 

خارج وارد کشور کنیم!
نکته ســوم و مهم تر این اســت که این 
جوانــان با ایــن ویژگی هــا و خصایص 
مطرح شده اهمیت شان از تمام امکانات و 

تجهیزات مادی واالتر است. 
هزینه کــردن برای این افــراد و خالی 
کردن جایگاهای مدیریتی برای آنها بسیار 
ارزشمندتر از داشتن امکانات و تجهیزات 
اســت که با هزینه کردن ذخایر کشور وارد 
می شــوند. این افراد توانمندی و دانش و 
ایمان کافــی برای خودکفایی کشــور در 

بسیاری از عرصه ها و حوزه ها را دارند.

   عکس و مکث   

حب الحسین یجمعنا/ با وجود تالش بدخواهان و کوردالن، راه  انداختن درگیری و تظاهرات و سعی در بی امنیت 

نشان دادن شهرهای عراق عاشقان اباعبدالله از هر راهی و با هر همراهی خود را به پیاده روی اربعین می رسانند؛ 

تصویری از فرزندی که این گونه مادر سالخورده خود را سوار بر تخت به پیاده روی اربعین رسانده است.

شعبه سازمان عفو بین الملل در الهه هلند در حرکتی نمادین، نام خیابان سفارت عربستان را از خیابان »سعودی« به خیابان 

»خاشــقجی« تغییــر داد. خاشــقجی روزنامه نــگار منتقد عربســتانی بود که یک ســال پیش در کنســولگری عربســتان در ترکیــه به 

قتل رسید. به تازگی محمدبن سلمان، ولی عهد عربستان سعودی مسئولیت این قتل را رسماً برعهده گرفته است.

انتشار اسناد مشارکت داعش در تجاوز سعودی به یمن پس از عملیات »نصر من الله«/ سخنگوی نیروهای مسلح یمن: در 

مرحله دوم عملیات نصر، بیش از ۱2۰ خودروی زرهی منهدم و دست کم حدود 2۰۰ نیروی دشمن کشــته یا زخمی شــده اند. 

اسناد و مدارکی در دست داریم که ثابت می کند القاعده و داعش در جنگ در برابر ائتالف سعودی نقش دارند.

رشوه ۱6 میلیون دالری حریری به مدل مستهجن آفریقای جنوبی/ این موضوع زمانی فاش شد که این مدل درآمد سالیانه اش 

را ۵۴۰۰ دالر ذکــر کــرده بــود؛ امــا میلیو ن هــا دالر در حســابش کشــف شــد و بــه دادگاه فراخوانــده شــد. ایــن افشــاگری کــه دقیقــاً در 

زمان اوضاع سخت اقتصادی در لبنان و روابط حریری با عربستان رخ داد، آتش خشم مردم را دو چندان کرد.

حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی

چگونگی ورود به انتخابات یکی از مهم ترین 
مســائلی اســت که اذهان بــزرگان جریان های 
سیاسی و اتاق های فکر ایشان را به خود مشغول 
کرده است. در یک نگاه دو رویکرد برای مواجهه 
بــا انتخابات وجود دارد. رویکرد اول، رســالت 
خود را پیشرفت کشور و ساختن جامعه می داند 
و تالش دارد معطوف به کارآمدی نظام سیاسی، 
دغدغه ها و برنامه هــای خود را به افکار عمومی 
عرضــه کند و در نهایت با جلــب اعتماد و رأی 
ملت، قــدرت را در اختیار بگیرد و اهداف خود 
را محقــق کند؛ اما رویکــرد دیگر هدف اصلی 
خود را کســب قدرت می داند. در این راستا، هر 

اقدامی معطوف به کسب و جلب آرا است و افق 
مشخصی برای پیشرفت کشــور ندارد، هرچند 
شعارهای شان معطوف به کسب قدرت است و 

منافع مردم اصالتی را برای شان ندارد.
این دو الگــو هرچند ممکن اســت فرضی 
ذهنی به نظر آید و با جریان های سیاسی موجود 
در کشور تطبیق کامل نداشته باشد؛ اما می تواند 
شــاخصی برای صف آرایی افراد و جریان های 
سیاســی باشد که در کشــور به فعالیت سیاسی 
مشغولند و هر کدام به یک سوی این دو رویکرد، 

دور یا نزدیک هستند.
از سویی دیگر، انتخاب شعارهای انتخاباتی 
نیز اهمیــت ویژه ای دارد. شــعارهای انتخاباتی 
می توانــد از باال به پایین باشــد، یعنی محصول 
اتاق هــای دربســته ای که در آن بــزرگان جریان 
سیاسی گردهم آمده اند یا برآمده از پایین و از دل 
مردم و با مرور مطالباتی که مردم زمزمه می کنند.

در ســال های اخیر، اصالح طلبــان همواره 

تالش کرده اند خود را نماد افکار عمومی معرفی 
کرده و تریبون و صدای مردم بدانند. این جریان با 
رویکرد جامعه شناسانه تالش کرده است شعاری 
از میان شــعارهای مردم را برگزیــده و آن را ورز 
داده و در آستانه انتخابات در دست گیرد. البته از 
میان شعارهای مردم آن موردی برگزیده می شود 
 با مطلوبات این جریان قابل جمع باشد، 

ً
که اوال

 ظرفیت فراگیر شدن را داشته باشد. در همین 
ً
ثانیا

راستا، رئیس دولت اصالحات در دیدار با جمعی 
از دانشجویان اعالم می کند: »اگر جامعه احساس 
کند که صدایش شنیده می شود، آرامش بیشتری 
کسب می کند.« در این دور از انتخابات نیز شعار 
»می خواهم زندگی کنم« بیش از دیگر شعارها بر 
دهان اصالح طلبان می چرخد و احتمال اینکه به 

شعار مطلوب این جریان بدل شود، وجود دارد. 
نوع انتخاب شعارها، نشان می دهد اتاق فکر 
این جریــان به خوبی به شــگردهای تبلیغاتی و 
رسانه ای آگاه است؛ اما این همه واقعیت صحنه 

انتخابات نیست! آنچه واقعیت دارد، آن است که 
مردم حرف های بســیار دیگری نیز دارند! مردم 
امــروز منتظرند یک جریان سیاســی که نزدیک 
هشت ســال اداره کشــور را برعهده داشته، قبل 
از آنکه شــعارهای جدیدی را بــرای انتخابات 
در دســت گیرد، پاســخ دهد که چرا شعارهای 
انتخابات شان در  گذشته محقق نشده است؟ چرا 
تدبیرهای این جریان در عرصه سیاست خارجی، 
اوضاع اقتصادی کشور را سامان نداده است؟ چرا 
آنچه تحت عنوان برجام طرح ریزی شده و چندین 
ســال همه توان کشــور را به خود مشغول کرده 
است، ثمری برای کشور نداشته و انتظار مخاطبان 

را برآورده نکرده است؟ 
به نظر می رسد، هرچند مدعی صدای مردم 
بودن می تواند وجهه ای برای جریان های سیاسی 
باشد؛ اما مهم تر آن است که جریان های سیاسی 
پس از کسب قدرت چه خدمتی به ملت کرده اند! 

زمان برای پاسخگویی فرا رسیده است.

 صدای مطالبات مردم 
نگاهی به دو رویکرد انتخاباتی جناح های سیاسی

   دریچه    

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی
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نماینده ولی فقیه در سپاه مهم ترین عامل اقتدار سپاه 

را تعبد مبتنی بر تعقل و تقوای دینی و معنویت دانست و 

گفت: »همه توفیقات تا به حال در پرتو معنویت و پیوند 

با ارزش ها و فضایل دینی حاصل شده است. بنابراین بر 

همه واجب اســت در کنار ارتقای آمادگی های نظامی و 

ابزارها، بیشترین همت خود را برای تقویت و ارتقای این 

عامل ممتاز و تعیین کننده، یعنی معنویت فردی و سازمانی 

قرار داده و روز به روز بر ارتقا و تعمیق آن اهتمام بیشتری 

داشته باشند.«

BBمعنویت تأکید رهبر معظم انقالب
حاجی صادقی«  والمســلمین  »حجت االســالم 
نماینده ولی فقیه در ســپاه در بیست وســومین مجمع 
عالــی فرماندهان و مدیران ســپاه با تأکید بر مســئله 
معنویت در سپاه، اظهار داشت: »ولّی، مقتدا و فرمانده 
واجب االطاعه ما سال هاســت با تعابیــر و تأکیدات 
فراوان به ما هشدار دادند، مهربانانه راهنمایی و هدایت 
کردند و از موضع فرماندهی فرمان دادند که این عامل 
هویت و تمییزدهنده ســپاه را تقویــت کنیم و حتی با 
صراحت فرمودند بدون معنویت بــه اندازه َپر کاهی 
ارزش نخواهیم داشت، این، تکلیف و وظیفه همه ما 

را سنگین تر می کند.«
حجت االســالم حاجی صادقی در ادامه تشــریح 
اهمیت معنویت گفت: »رهبر معظم انقالب عالوه بر 
حکمی که به فرمانده شایسته جدید سپاه داده اند و در 
آن بر عنصر تقوا و معنویت تأکید کرده اند، در اولویت 
دیدار رسمی و اختصاصی به ایشان می فرمایند: سپاه 
قوامش به معنویت اســت، توفیقات سپاه هم ناشی از 
معنویت اســت، توفیقش هم از لطف الهی اســت... 
با بی معنویتــی، با اشــرافی گری، با پول پرســتی، با 
شهوت رانی، با تصنع و ظاهرسازی درست نمی شود، 

خدای متعال لطفش را مبذول نمی کند.«
وی با طرح این پرســش که علت ایــن تأکیدات 
چیســت، ادامه داد: »ممکن اســت نسبت به گذشته 
افت معنوی پیــدا کرده ایم و تحت تأثیر برخی عوامل 
از ارزش ها، ولو اندک فاصله گرفته ایم، یا اینکه دشمن 
معنویت و عامل اقتدار ما را مورد تهاجم بیشتری قرار 
داده و می خواهد ما را خلع سالح کند یا اینکه حضرت 
آقا می خواهند ما را برای تعالی انســانی و رســیدن به 
مقصد هدایت کنند، یا همه این موارد با هم قابل جمع 

و صحیح  باشند.«
نماینــده ولی فقیه در ســپاه در ادامــه تأکید کرد: 
»بنابراین اهتمام و سرمایه گذاری فکری و عملی نسبت 
به معنویت و ارزش ها در زمان ما و در گام دوم انقالب 
از اهمیت و ضرورت افزون تری برخوردار است و باید 
اولویت و محور همه تالش های سپاه و به ویژه عناصر 

اصلی سپاه، یعنی فرماندهان و مسئوالن قرار گیرد.«

BBگام هایی برای تحقق معنویت در سپاه
وی در ادامه با برشــمردن گام هایــی برای تحقق 
معنویت افزایی افزون تر در ســپاه گفت: »نخستین گام 
این است که تصویر و تصور درستی از معنویت داشته 
باشیم و بدانیم به دنبال چه هستیم؛ معنویت یک حیات 
و نشئه وجودی و نوری است که از طرف خدا به مؤمنان 
صالح افاضه می شود؛ یعنی معنویت برآیند و پاداشی 
اســت که خدا به انســان های متقی می دهد. این هم 
تعریــف معنویت و هم راه دریافت آن اســت؛ هرچه 
تقوای فردی و خانوادگی و سازمانی و تکلیف گرایی ما 
کامل تر شود، ظرفیت ما برای دریافت نور و حیات طیبه 

و معنویت باالتر می رود؛ چرا که معنویت ثمره و میوه 
تقوا و تکلیف گرایی است.«

نماینده ولی فقیه در ســپاه گفت: »تقوا و به تبع آن 
معنویت که محصول و خروجی تقواســت، مراتب و 
درجاتی دارد که مرتبــه اول، پرهیز و فاصله گرفتن از 
موانع تقوا و معنویت، یعنی محرمات و رذایل اخالقی 
است.  گام نخست برای دریافت فیض الهی طهارت و 
تخلیه و اجتناب از چیزهایی اســت که خدا نهی کرده 
است و مرتبه دوم تعبد و التزام عملی به وسایل تعالی 
معنوی و واجباتی اســت که خــدا آن را ابزار تعالی و 

عروج روحی و تقرب قرار داده است.«
ســبک زندگی اســالمی و شایســتگی و ظرفیت 
دریافــت فیض و نور نازل شــده، دو موضوعی بود که 

نماینده ولی فقیه در سپاه در این راستا تبیین کردند.
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی در ادامه 
صحبت های خود در مجمع سراسری فرماندهان سپاه 
گفت: »درخواست بنده از شما و خودم این است که از 
این نشست و امروز با عزمی راسخ و روحیه ای انقالبی 
و تصمیمی قاطع تالش کنیم زندگی فردی،  خانوادگی 
و بیش از آنها محیط سپاه و بسیج را از هرگونه آلودگی 
و مانعی که ما را از دریافت نور محروم می سازد، پاکیزه 
کرده و با آنها مبارزه کنیم تا حجاب ها کنار رود و حیات 

طیبه دریافت شود.«
وی در ادامــه گفت: »غفلت از عیوب و نواقص به 
معنای نبودن آنها نیســت؛ بلکه نشان دهنده بی دردی 
است و این بزرگ ترین گناه و بیماری و خطرناک ترین 

مرض اســت که چون درد ندارد، انگیــزه درمان هم 
ندارد؛ از این رو مراقب باشیم گرفتار بی دردی نشده و 
قبح برخی گناهان و زشــتی ها برای ما ریخته نشود که 
اگر چنین شــد نه تنها از معنویت خبری نخواهد بود؛ 

بلکه آرام آرام به سقوط انسانی می رسیم.«

BB معنویت فردی و معنویت سازمانی
نماینــده ولی فقیــه در ادامــه دو بعــد و عرصه از 

معنویت، تقــوا و تکلیف گرایی را برشــمرد و گفت: 

»معنویت و تقوای آحاد افراد سپاه به ویژه عناصر اصلی 

بســیار اهمیت دارد و سال هاست در سپاه از آن سخن 

گفته می شــود و باید با کیفیت و سرعت بیشتری ادامه 

پیدا کند. در بعد دیگر هم معنویت ســازمانی و تقوای 

فضای عمومی و کاری ســپاه و بسیج باید مورد توجه 

باشد.«
نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه سه ویژگی در 
نهضت امام حســین)ع( و عاشورا به صورت برجسته 
وجود دارد که این ســه ویژگی را قداست و معنویت، 
ماندگاری و اثرگــذاری، برشــمرد و گفت: »حیات 
دین مرهون نهضت امام حســین)ع( اســت، چراکه 
تمیزدهنده اسالم ناب، اسالم جهاد و مقاومت از اسالم 

بدلی و بی خاصیت بوده است.«
وی با بیان اینکه اســاس این ویژگی ها آن است که 
این نهضت و حرکت در همه برنامه ها و اقدامات تنها 
و تنها برای خدا و فی  ســبیل الله بوده است، ادامه داد: 

»هر کاری رنگ الهی یافت، هم قداست و ارزش پیدا 
می کند، هم ابدی، ماندگار و اثرگذار می شــود که در 
رأس آنها نهضت امام حســین)ع( قرار دارد و در زمان 
ما اصل نهضت و انقالب اسالمی و نیز دفاع مقدس از 

همین قبیل است.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه با اشــاره به این پیام قیام 
حسینی خطاب به فرماندهان، گفت: »عزیزان تالش 
کنیم همه حــرکات و کارهای ما بــرای خدا و دارای 
صبغه الهی باشد تا قیمت، برکت، قداست، ماندگاری 
و اثرگــذاری پیدا کند و همگــی تالش کنیم محیط و 

فضای سپاه را به این معنی حسینی و الهی کنیم.«
وی افزود: »باید توجه کنیم که اگر خدا در نیت ها 
و اعمال کمرنگ و کم نقش شــد، کارها نیز کم رنگ و 

کم اثر می شوند.«

BBضرورت پیشتازی سپاه در گام دوم
 حجت االســالم والمسلمین حاجی صادقی ادامه 
داد: »با وجود همه تالش های جبهه استکبار، انقالب 
اسالمی از همیشــه شــفاف تر و بااقتدار روزافزون به 
ســمت اهــداف و آرمان هایش در حرکــت و قلوب 
ملت ها را فتح و حاکمان ستمگر جهان را متزلزل کرده 
است و پس از جشن چهل سالگی پرافتخار، گام دوم را 

با حکمت و آمادگی بیشتری آغاز کرده است.«
وی گفت: »امروز انقالب اسالمی نه تنها زنده و در 
حال پیشروی؛ بلکه زنده کننده دیگر ملت هاست و به 
لطف الهی سپاه پاسداران و بسیج بعد از رهبری فرزانه، 
بیشــترین نقش را در حیات، پویایــی و پیش برندگی 

انقالب اسالمی داشته است.«
نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه دشمنی و حمله 
استکبار و ایادیش به سپاه یکی از افتخارات سپاه است، 
تصریح کرد: »هر چه شــیطان از شــما عصبانی تر و 
دشمنی اش بیشتر شود، این نشان دهنده حرکت درست 
و مورد رضایت بیشتر خداســت. سپاه امروز بیش از 
همــه خدمتگزاری به مردم را مــورد توجه قرار داده و 
خدمات ارزشمندی را ارائه کرده است.«وی در ادامه 
اظهار داشت: »سپاه در کنار شکر توفیق خدمتگزاری 
در گذشته، نباید به آنچه دارد راضی باشد و با سرعت و 
کیفیت بیشتر، باید عوامل اقتدار و فرهنگ پاسداری و 
عاشورایی را در خود تقویت کرده و برای دفاع همه جانبه 

در عرصه های مختلف آماده تر و قوی تر شود.«

حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی در بیست وسومین مجمع عالی فرماندهان سپاه تأکید کرد

»معنویت« رمز ماندگاری سپاه است

شناخت

زایش صهیونیسم

  )Zion(»صهیونیســم« از واژه »صهیون«
یا »صیون« گرفته شــده اســت. صهیون یکی 
از چهــار کوه مهم در بیت المقدس اســت که 
یهودیان آن را زادگاه حضرت داود)ع( می دانند 
و معتقدنــد، از نظر تاریخــی و به دلیل وجود 
»یهــوه« خدای یهود، در این ســرزمین نوعی 
تقدس کســب کرده اســت. صهیون مترادف 
بیت المقدس و ارض اســرائیل نیز هست که 
امروزه با افزودن پسوند »ایسم« به یک مکتب 

سیاسی تبدیل شده است.
واژه »صهیونیســم« از اواخر قرن ۱۹ و با 
ایحاد نهضت ملی یهود و با الهام های سیاسی 
و مذهبی )که هدف آن بازگشــت و اسکان در 
فلســطین که از نظر یهودیان از آن ایشان بوده و 
می خواهند در آن کانون مرکزی یهود را ایجاد 
کنند( به وجود آمده است؛ اما مفهوم بازگشت 
به ارض موعود و صهیون در تعلیمات توراتی 
ریشه دارد که به زوال کشور عبری بنی اسرائیل 
در ســال ۷2۱ ق.م و تهاجــم بخت النصر باز 

می گردد.
گرایش صهیونیســم در میان یهودیان ابتدا 
در قالب کمک های یهودیان غرب به هم کیشان 
فقیر خود در کشورهای شرقی متبلور شد؛ اما 
به سرعت جنبه عملی به خود گرفت و با عنصر 
عمل سیاســی درهم آمیخت و صهیونیســم 
سیاسی را شکل داد. صهیونیسم سیاسی ابتدا 
از سوی »لئو پینسکر« در سال ۱۸22 با نگارش 
کتاب »ندای یک یهودی روس به همکیشانش« 
مطرح شد و ســپس »تئودور هرتزل« آن را با 
انتشــار کتاب »دولت یهود« در سال ۱۸۹۶ به 
طور جدی ارائه داد. در واقع این دو را می توان 

بنیانگذاران صهیونیسم سیاسی به شمار آورد.
هســته اساســی نظریات هرتزل، آنچنان 
که خودش ابراز می کند، این اســت که مسئله 
یهودیــان را نه به منزله مســئله ای اجتماعی و 
مذهبی، بلکه مسئله ای ملی قلمداد می کند. در 
واقع، هرتزل صهیونیسم را از شکل مذهبی اش 
خارج کرد و به آن شــکل و محتوایی سیاسی 

بخشید.
اولین کنگره صهیونیســم به مدت سه روز 
در ســال ۱۸۹۷ در شهر »بال« )بازل( سوئیس 
به ریاست هرتزل تشــکیل شد. در این کنگره 
که با شــرکت ۱۹۶ نفر از نمایندگان گروه های 
گوناگون یهودی سراســر جهان برگزار شــد، 
سیاســت های راهبردی جنبش صهیونیسم و 
مبانی جهانــی یهود به تصویب رســید که از 
اهم مــوارد می توان به تالش برای اســتعمار 
فلسطین به وسیله کشاورزان و کارگران یهودی 
و ســازمان دهی یهودیان جهان و ایجاد ارتباط 
میان آنها از طریق ایجاد ســازمان های ملی و 

جهانی نام برد.
از ویژگی های این جنبش می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
۱ـ اندیشه افراطی نژادپرستانه؛ 2ـ استفاده 
ویژه از ســرمایه و پول برای انجام اهداف؛ ۳ـ 
توســل به خشونت به هر وســیله برای تحقق 
اهداف؛ 4ـ قربانی کردن دیگر قومیت ها حتی 
یهودیان مخالف صهیونیسم؛ ۵ـ ارتباط دائمی 
با ابرقدرت ها برای تثبیت پایه های اقتدار؛ ۶ـ 
مظلوم نمایی یهودیت و صهیونیسم؛ ۷ـ کنترل 
رسانه های جمعی به مثابه مهم ترین ابزار تسلط 

بر جهان.
همه تالش های هرتزل پیش از کنگره اول 
صهیونیسم و پس از آن نشان می دهد، جنبش 
صهیونیسم خود را یک جنبش قومی استعماری 
و متحد کشــورهای امپریالیسم می دانست که 
بدون این اتحاد نمی توانســت به هدف خود، 
یعنی تشکیل دولت غاصب صهیونیستی برسد. 
این وابســتگی را می توان در سال های بعد در 
بیانیه »بالفور« و اقدامــات دولت انگلیس در 

یهودی کردن فلسطین جست وجو کرد.

»نجاح محمدعلی« کارشــناس خاورمیانه، در یک برنامه زنده 
تلویزیونی با اشاره به ناآرامی عراق گفته است: »ما اطالعات فراوانی 
درباره اتفاقات عراق داریم. از جمله اینکه تحریک کنندگان تظاهرات 
دو جلسه را در پایگاه عین االسد آمریکایی ها در استان االنبار عراق 
با حضور یکی از نمایندگان رژیم صهیونیستی برگزار کرده اند. در 
واقع آمریکا و رژیم صهیونیستی به همراه دالرهای آل سعود پشت 
ناآرامی های اخیر حضور داشــتند.« روزنامه االخبار نیز با اشاره به 
حوادث جاری در عراق نوشت: »طرحی با همکاری چند دستگاه 

اطالعاتی کشف شده است که هدف از آن تدارک شورش است.«

 شورش
 با دالرهای سعودی

سناتورهای آمریکایی با افزودن یک متمم به بودجه دفاعی این 
کشــور، درصدد غیرقانونی  کردن بازداشت اتباع خود و همچنین 
کارمندان محلی نهادهای دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی، 
مصر و ترکیه هستند. مصوبه سنا تا حد زیادی به طرحی شباهت 
دارد که در ایران با عنوان »کاپیتوالســیون« شــناخته می شود. بر 
اساس آن طرح، کشورهای هدف از محاکمه اتباع آمریکایی منع 
می شدند؛ اما مصوبه اخیر سنا از این نیز فراتر رفته و اختیار قانونی 
بازداشت افراد را از کشورهای میزبان آمریکایی ها سلب می کند که 

این در نوع خود یک استعمار فرانوین محسوب می شود. 

 استعمار 
نوین فرا 

محسن طاهری
پژوهشگر

»مارتین ایندیک« دیپلمات کارکشته آمریکایی، که نماینده پیشین 
این کشــور در گفت وگوهای میان فلسطین و رژیم صهیونیستی بود. 
در یک اعتراف آشــکار گفته است: »اتحاد ضد ایرانی در حال تزلزل 
نیست، در حال فروپاشی است. جان بولتون )مشاور سابق امنیت ملی 
آمریکا( که فردی ضد ایرانی بود، رفت، بی بی ]نتانیاهو[ نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی می رود، بن زاید، ولی عهد امارات متحده عربی در 
حال توافق با ایران اســت. بن سلمان ولی عهد جوان عربستان هم )به 
زودی( بــا ایران توافق خواهد کــرد و رهبر نترس ما )دونالد ترامپ( 
نتوانست مانع ایران شود و او حاال برای توافق با آنها ناامید شده است.«

وپاشی فر   
 ائتالف ضد ایرانی

۴ نکته

۱-  امروز انقالب اسالمی نه تنها زنده و در حال پیشروی؛ بلکه زنده کننده دیگر ملت هاست و 
به لطف الهی سپاه پاسداران و بسیج بعد از رهبری فرزانه، بیشترین نقش را در حیات، پویایی و 

پیش برندگی انقالب اسالمی داشته است.
2- تالش کنیم همه حرکات و کارهای ما برای خدا و دارای صبغه الهی باشد تا قیمت، برکت، 

قداست، ماندگاری و اثرگذاری پیدا کند و همگی تالش کنیم محیط و فضای سپاه را به این معنی 
حسینی و الهی کنیم.

3- با عزمی راسخ و روحیه ای انقالبی و تصمیمی قاطع تالش کنیم زندگی فردی،  خانوادگی و بیش 
از آنها محیط سپاه و بسیج را از هرگونه آلودگی و مانعی که ما را از دریافت نور محروم می سازد، 

پاکیزه کرده و با آنها مبارزه کنیم.
4- اهتمام و سرمایه گذاری فکری و عملی نسبت به معنویت و ارزش ها در زمان ما و در گام دوم 

انقالب از اهمیت و ضرورت افزون تری برخوردار است و باید اولویت و محور همه تالش های سپاه 
و به ویژه عناصر اصلی سپاه، یعنی فرماندهان و مسئوالن قرار گیرد.
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5
جهان

ایران به دام نمی افتد

رأی الیــوم: ایرانی ها به ســادگی در دام اروپایی ها 
نمی افتند. همان طور که وقایع و تجربیات سال ها و حتی 
دهه های گذشته نشان داده است، آنها از سعه صدر باالیی 
برخوردارند و همه شروط خود را نگه داشته اند و مشتاق 
غربی ها نیستند و مانند عرب ها از قدرت آنها هم هراسی 
 با رهبر عالی ایران که اروپایی ها را هم 

ً
ندارند. ما کامال

سرسپرده و دنباله روی آمریکا برمی شمرد، موافقیم؛ امید 
بستن به آنها به منزله یک متحد یا قدرتی موازی آمریکا که 

بتوان به آن اعتماد کرد، امیدی اشتباه است.

پیروزی بزرگ

فارین پالیسی: اشــتباهات اخیر ترامپ فرصتی را 
برای رهبران ایران فراهم کــرد تا راهبرد جدیدی را در 
پیــش بگیرند. چنانچه ایرانی ها به این باور برســند که 
مسیر ایده آلی برای دست یابی به مهم ترین هدف سیاست 
خارجی آنها در دهه های گذشته فراهم شده است، تحقق 
این روز را به بزرگ تریــن اولویت خود تبدیل خواهند 
کرد. به این ترتیب، مذاکره با ترامپ برای برداشته شدن 
تحریم ها اهمیت کمتری برای آنها خواهد داشــت. در 
صورتی که ترامپ رویکرد خود را در ادامه تغییر ندهد، 

پیروزی تاریخی را به رهبران ایران هدیه خواهد داد. 

وقت اندک بن سلمان

لوفیگارو: حرف ها و حدیث ها درباره ســناریوی 
محمدبن سلمان برای عزل پدرش از قدرت بیشتر شده 
اســت؛ چرا که ولی عهد ســعودی به این نیاز دارد که 
قبل از شکست احتمالی ترامپ در انتخابات پیش رو 
)نوامبــر 2020(، آن هــم در مقابل یــک کاندیدای 
دموکرات که مخالف ائتالف با او )بن سلمان( است، 
پادشاه سعودی شود. تحوالت اخیر موضع و موقعیت 
بن سلمان را ضعیف کرده؛ از این  رو، او به دنبال طرحی 
اســت و به نظر می رســد ریاض به تازگی به صورت 

جزئی با پیشنهاد انصارالله یمن، موافقت کرده است.

تحریم های بی اثر

نشنال اینترســت: راهبرد ایران بــرای مقابله با 
آمریکا بسیار کارآمد و مؤثر بوده است. ایران مقاوم در 
برابر تحریم های آمریکا، به دونالد ترامپ نشان داده 
است قصد ندارد هیچ یک از درخواست های آمریکا 
را بپذیرد، مگر آنکه تحریم هایش لغو شــوند. این 
تصور کاخ سفید اشتباه بود که تحت فشار قرار دادن 
ایران سبب می شود تهران در برابر خواسته های آمریکا 
 مبنی بر دستیابی به توافقی سختگیرانه تر و جامع تر

 کوتاه بیاید.

غرب غافلگیر  می شود

ســی ان ان : میزان فوریت رســیدن به راه حل 
دیپلماتیــک بــرای کاهــش خطــرات جنگ در 
خلیج فارس، در نیویورک  مشهود بود فرانسه تالش 
کرد تا رؤســای جمهور ایران و آمریکا را ترغیب به 

مذاکــره کند.چرا که حملــه به ایران 
جنگ پیچیــده ای بــه راه خواهد 

انداخت که غــرب و همپیمانان 
این کشور نمی توانند به سادگی 
 به 

ً
در آن پیروز شــوند و احتماال

سادگی در آن شکست خواهند 
خورد چــرا که ایران غافلگیری 

های فراوانی در منطقه رو خواهد 
کــرد. هرگونه حمله بــه ایران از 

نمایش قدرت غرب بــه یکباره به 
آتش تمام عیار و مخرب تبدیل شود 

و  اســرائیل را خظر قرار 
اساس  این  بر  دهد 

ایران  با  مذاکره 
ت  ر و ضــر

دارد.

محاسبات رنگ باخته

ایندیپندنت: آنچه آمریکا در منازعات سیاسی به 
منزله برگ برنده برای ایاالت متحده،  ناتو و اسرائیل 
رو می کرد، »برتری قابل مالحظه در قدرت هوایی 
علیه هر دشــمِن احتمالی« بود؛ این محاسبه  رنگ 
باخته اســت؛ زیرا اکنون مشخص شده 
هر کسی با هزینه اندک می تواند 
در قدرت هوایی به یک بازیگر 

تبدیل شود.

   رصد    

شکست عربستان از انصارالله یمن موضوعی 
است که نه تنها طرفداران محور مقاومت، بلکه 
گروه ها و دولت های همســو با عربســتان نیز به 
آن اذعان می کننــد. در همین راســتا و در ادامه 
شکست های آل سعود، روزنامه لبنانی »االخبار« 
به ناکامی دیگری از این رژیم اشاره می کند. این 
نشریه به اسنادی با عنوان سعودی لیکس دست 
پیدا کرده اســت که نشــان می دهد عربستان در 
چهار محور سعی در تضعیف حزب الله در لبنان 
داشته است. به نوشته نشریه »االخبار« آل سعود 
در محورهای سیاســی، اقتصادی، رســانه ای و 
نظامــی تالش کرده اســت حزب اللــه لبنان را 
محدود کند. طبق این اســناد تروریستی نامیدن 
حزب اللــه لبنان در ســال 20۱۶ در واقع تالش 
جدیدی از جانب عربســتان بود که بازوان جبهه 
مقاومت را یکی پــس از دیگری تضعیف کند و 
کارایی آنها را از بین ببرد. صدور قطعنامه های تند 
علیه حزب الله در نشست های شورای همکاری 
خلیج فارس با عنوان تروریست نامیدن حزب الله، 
تداعی کننده این موضوع بود که عربستان درحال 
پیگیری مطالبات رژیم صهیونیستی است؛ البته در 
محور سیاسی عربستان جدا از تروریستی نامیدن 
حزب الله، سعی داشته در داخل گروه های شیعه 
نیز تأثیرگذار باشد. جذب جوانان شیعه لبنانی و 
فرماندهان جوان در داخل حزب الله و در نتیجه به 
دست آوردن اکثریت پارلمان لبنان از برنامه های 
عربســتان بود که در این زمینه نیز ناکام ماند. در 
محور اقتصادی نیز طبق اســناد سعودی لیکس 
»بن سلمان« ســعی کرده منابع مالی حزب الله 
را از بین ببرد. در همین راســتا »تشدید نظارت 
بر حواله های بانکی در لبنان« مطرح می شــود. 
 از ســال 20۱۶ تحویل حواله های بانکی 

ً
عمال

از ســعودی به لبنان متوقف شد و ریاض از سال 
20۱۷ تصمیم گرفت در صورت ارائه اسناد مالی 
به این کشور کمک مالی کند. از طرف دیگر نیز 
آمریکا درصدد تحریم بانک هایی است که شائبه 
ارائــه خدمات بــه حزب اللــه را دارد. در حوزه 

رسانه ای نیز عربستان برای مقابله با سیاست های 
حزب الله حمایت هایی را از رسانه های میانه رو در 
داخل لبنان انجام داده بود. در آخرین محور اسناد 
منتشر شده توسط »االخبار« تالش عربستان در 
راستای محدودســازی بخش نظامی حزب الله 

بوده است. 
اکنون این پرسش مطرح اســت که با وجود 
همه تالش های عربستان سعودی، جایگاه محور 
مقاومت به ویژه حزب اللــه لبنان به چه صورت 

است؟
پاسخ به این پرسش را باید با اشاره به جایگاه 
امــروزی عربســتان ســعودی و ناکامی های که 
آل ســعود در یمن، سوریه، عراق و لبنان متحمل 
شــد داد. پیروزی هایــی که حزب اللــه لبنان از 
نظر سیاسی با کســب اکثریت پارلمان لبنان به 
دســت آورد و ضربه ای که رژیم صهیونیستی در 
حوزه نظامی چند وقت پیش از حزب الله خورد 
و محبوبیتــی که حزب الله در میــان مردم لبنان 
علی رغم هجمه های رسانه ای دارد، همگی نشان 
می دهد محور عربی ـ عبری علی رغم هزینه کرد 
میلیاردهــا دالر توان مقابله بــا محور مقاومت 
را ندارند؛ بنابراین ناکامی هایی که عربســتان و 
همپیمانانش از ســال 20۱۷ تا به امــروز با آنها 
مواجه شــده اند، حاکی از در پیش بودن روزهای 
تلخ برای آنهاســت. امروز بن سلمان، ولی عهد 
عربســتان، دچار همان وضعیتی شده است که 
نتانیاهو در ســرزمین های اشــغالی و ترامپ در 
آمریکا بــا آن مواجه شــده اند. جامعه نخبگانی 
عربستان به همراه سایر شــاهزاده های عربستان 
به شــدت به سیاست های بن سلمان معترضند و 
ناکامی های او در منطقه ممکن است حیات او را 

در فضای سیاسی برای همیشه از بین ببرد. 
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد 
که سیاســت های جاه طلبانه ولی عهد جوان که 
بــا رویاهای خام وی باعث هزینه های هنگفت و 
خسارت ها و جنایت های زیادی در سرزمین های 
اسالمی عراق،  ســوریه، یمن، لبنان و... همراه 
بود، بــه پایان خود نزدیک شــده و عالوه بر این 
شکست سنگینی را متوجه حکومت سعودی و 

هم پیمانانش در منطقه خواهد کرد.

وی ریل ناکامی ها ر
شکستی دیگر برای عربستان در منطقه

   پنجره    

به  انتخابــات رژیم صهیونیســتی اکنــون 
مرحله ای مبهم و پیچیده از شرایط تشکیل دولت 
رســیده اســت. اگر نتانیاهو موفق نشود کابینه 
تشــکیل دهد، آنگاه »ریولین« پس از سه روز، 
یعنی ۹ نوامبر )۱۸ آبان( نفر دوم را )بنی گانتس( 
مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد؛ اما بنی گانتس 
فقط چهار هفته مهلت خواهد داشت؛ یعنی در 
نهایت تا ۷ دسامبر )۱۶ آذر ۱۳۹۸( و اگر نفر دوم 
هم موفق به تشکیل کابینه نشود، آن گاه »ریولین« 
نفر سوم را مأمور به تشکیل کابینه خواهد کرد و 
نفر سوم تنها سه هفته فرصت دارد؛ یعنی تا 2۸ 
دسامبر )۷ دی ۱۳۹۸(. اگر نفر سوم هم نتواند، 
 سه 

ً
آنگاه کنست منحل خواهد شد و ظرف نهایتا

ماه باید بار دیگر انتخابات کنست برگزار شود؛ 
یعنی تا 2۸ الی ۳۱ مارس 2020 )۱2 فروردین 
۹۹(. با توجه به نتایج انتخابات اخیر انتخابات 
۱۷ ســپتامبر کنســت و مواضع اعالم شــده از 
جانب احزاب و شــخصیت های سیاسی رژیم 
صهیونیســتی، چهار گزینه برای تشکیل کابینه 

محتمل است:
۱ـ تشــکیل دولت وحدت ملــی: دو حزب 
»لیکود« و »کحول لوان« که کرسی های بیشتری 
به دســت آوردند، دولت وحدت ملی تشکیل 
 نخست وزیری را مدت دار میان 

ً
دهند و احتماال

خودشان تقسیم کنند و بعد اعضای کابینه را به 
گونه ای که مورد توافق دو طرف باشد، بچینند و 
ســپس احزاب کوچک تر موجود در کابینه وارد 
شوند. در این سناریو مشکل آن است که حزب 
آبی و ســفید ائتالف با حزب لیکود را منوط به 
برکناری نتانیاهو از ریاســت حزب کرده است. 
بنی گانتس و به ویژه »یائیر الپید« شــریک وی 
در حزب آبی و سفید، ائتالف با نتانیاهو را که با 
اتهامات متعدد در دادگاه است، به شدت مردود 
می دانند؛ اما با ائتالف با حزب لیکود در صورت 
برکناری نتانیاهو از ریاست آن، مشکلی ندارند. 

2ـ تشــکیل دولــت راســتگرا: نتانیاهو با 
»لیبرمن«، رئیس حزب »اســرائیل خانه ما«، 

که هشت کرســی به دســت آورده، با احزاب 
کوچک تر راســتگرا، مانند »یامینا« )راســت 
جدید، اتحادیه ملی، خانه یهودی(، »شــاس«، 
»یهودیت توراتی« و... ائتالف کنند تا ۶۱ کرسی 
را از آن خــود کننــد که البته این کار مشــکلی 
اســت؛ چون لیبرمن با احزاب راســت گرای 
مذهبی )حریدیم ها( به شــدت مخالف است 
و درصدد تشــکیل کابینه لیبرا ل ـ سکوالر است 
 یکی از مهم ترین علت های فروپاشــی 

ً
و اصوال

دولت چهارم نتانیاهو در اواخر سال 20۱۸ نیز 
مشکالت ریشه دار لیبرمن با نتانیاهو و اختالف 
شدیدش با احزاب راســتگرای مذهبی، چون 
شــاس و یهودیت توراتی بود؛ اما دو نکته مهم 
امکان ائتــالف مجــدد لیبرمــن و نتانیاهو را 
تقویــت می کند: اول اینکــه، لیبرمن و حزبش 
راســتگرا هســتند و در موارد فوق الذکر که با 
نتانیاهو دچار اختالف شــدند )برخورد نظامی 
و خشــن با حماس، لغو قانون معافیت سربازی 
 با 

ً
حریدیم ها و تصاحب وزارت جنگ( طبیعتا

چپ ها و میانه روهای رژیم صهیونیستی بیشتر 
دچار چالش خواهند شد. دوم اینکه هر دو فرد 
نتانیاهو و لیبرمن بهترین روابط را با »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روســیه دارند و همانطور 
که می دانید پوتین حامی نخست وزیری نتانیاهو 
اســت؛ از این رو ممکن اســت با میانجی گری 
مشوق همکاری و ائتالف نتانیاهو و لیبرمن شود. 
۳ـ اخراج نتانیاهو از حــزب لیکود آخرین 
ســناریوی احتمال اخــراج نتانیاهــو از حزب 
لیکود برای باز شدن گره ها و ایجاد ائتالف ها و 
در نهایت تشکیل کابینه جدید است. این گزینه 
پس از شکست نتانیاهو در تشکیل ائتالف بعد از 
انتخابات آوریل 20۱۹ مطرح شد و حتی لیبرمن 
از آن حمایت کرد. بنابرایــن اخراج نتانیاهو از 
حزب لیکود یک سناریو اســت که تا حدودی 
و البته به صورت موقت ســبب باز شدن کالف 
سردرگم تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی خواهد 

شد. 
4ـ برگزاری انتخابات مجدد این سناریو هم 
از طرف نخبگان و عموم جامعه صهیونیستی به 
دالیل امنیتی، سیاسی و اقتصادی رد خواهد شد.

بن بست در  نتانیاهو 
نگاهی به سرنوشت نامعلوم حزب لیکود

   فراسو    

یادداشت

  ترامپ
 استیضاح می شود؟

طی روزهای اخیر، بار دیگر پروژه استیضاح 
»ترامپ« در مجلس نمایندگان کلید خورد. ماجرا 
از اینجا آغاز می شــود که یک افســر اطالعاتی 
سازمان سیا فایل صوتی را منتشــر کرد که در آن 
ترامــپ از »والدیمیر زلنســکی« رئیس جمهور 
اوکرایــن درخواســت کرده اســت اطالعاتی را 
درباره پســر »جو بایدن« رقیب انتخاباتی ترامپ 
در انتخابات 2020 جمع آوری کرده و در اختیار 
وی قرار دهد تا در رقابــت انتخاباتی علیه بایدن 

استفاده کند.
البته این دومین بار اســت که پروژه استیضاح 
ترامپ مطرح می شــود. بار اول شــائبه دخالت 
روســیه در انتخابات ســال 20۱۶ به نفع ترامپ 
مطــرح بود که چون گــزارش تحقیقاتی مولر در 
این زمینه مســتنداتی قوی نداشت و دموکرات ها 
درباره آن اتفاق نظر نداشــتند، استیضاح به نتیجه 
نرســید. در تاریخ 24۳ ســاله آمریکا برای ســه 
رئیس جمهور این کشور استیضاح رخ داده است؛ 
مورد اول درباره »اندرو جکسون« در سال ۱۸۶۷ 
بر سر تعیین وزیر دفاع رخ داده که استیضاح رأی 
نیاورد؛ مورد دوم در سال ۱۹۷۳ درباره جاسوسی 
نیکسون از رقیب انتخاباتی اش مطرح شد که قبل 
از انجام استیضاح نیکسون استعفا داد و مورد سوم 
استیضاح کلینتون در ســال ۱۹۹۹ درباره مسائل 
اخالقی وی بود که این استیضاح هم رأی نیاورد. 
گروهی از کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند، با 
توجه به اینکه برای انجام اســتیضاح ترامپ رأی 
۶۷ سناتور از ۱00 سناتور مجلس سنا الزم است 
و دموکرات ها هم در ســنا اکثریت را ندارند، پس 
استیضاح به نتیجه نمی رسد. گروه دیگر معتقدند، 
استیضاح به نتیجه می رسد؛ زیرا درباره نیکسون که 
علت استیضاحش شبیه ترامپ بود، او یک اقدام 
داخلی را انجام داد؛ ولی ترامپ پای یک کشــور 
خارجی را به این موضوع کشــانده اســت و این 
تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا به شمار می آید؛ 
زیرا دولت های خارجی از طریق ایجاد یک ارتباط 
ناســالم با رئیس جمهور از کمک های اقتصادی، 
نظامی و سیاسی دولت آمریکا بهره مند می شوند. 
در این داستان پای افراد دیگری هم به وسط کشیده 
شــده؛ مانند »ویلیام بار« دادستان کل آمریکا که 
ترامپ در تماس تلفنی خود از زلنسکی خواسته 
اســت با دادســتان کل آمریکا برای تحقیق علیه 
بایدن همکاری کند و حتی به رهبر اوکراین گفته 
است ویلیام بار خودش با او تماس خواهد گرفت. 
همچنین گفته می شود »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا در زمان این مکالمه تلفنی در محل حضور 

داشته است.
ترامــپ در واکنش به مطرح شــدن موضوع 
اســتیضاح به هوادارانش گفــت، »دموکرات ها 
می خواهند اسلحه شما را بگیرند، پوشش سالمتی 
شما را بگیرند و می خواهند آزادی شما را بگیرند 
و می خواهند رأی شما را بگیرند هیچ گاه ما اجازه 
نخواهیم داد که این اتفاق بیفتد.« در ادامه ترامپ 
در توئیتی »آدام شــیف« رئیس کمیته اطالعاتی 
مجلس نماینــدگان را که مســئول پیگیری روند 
استیضاح است، »شیاد« خوانده و افسر اطالعاتی 
که این اطالعات را لو داده »خائن« خوانده و گفته 

به دنبال شناسایی اوست. 
در جامعه آمریکا این اعتقاد به وجود آمده است 
که یک جایی باید جلوی رفتارهای ترامپ گرفته 
شود. او در دو سال ونیم گذشته به خوبی تمایلش 
را برای پایمال کردن دموکراسی از طریق حمله به 
رسانه ها، استفاده از قدرت برای منفعت شخصی، 
انتخاب افراد منتسب به خود در دادگاه های فدرال، 
حمالت لفظی به قضات و انتقاد از بانک مرکزی، 
هزینه در محورهایی که کنگره مجاز نمی داند، به 
نمایش گذاشته و اقدام اخیر وی تضعیف و تحلیل 
منتسب به ریاســت جمهوری اســت که اعتماد 
عمومی را به رئیس جمهور از بین می برد؛ البته باید 
منتظر بود و دید که آیا مجلس سنا با این خواست 

عمومی همراهی می کند یا خیر؟

علیرضا عرب
کارشناس روابط بین الملل

رسول کبیری
کارشناس بین الملل

رضا صارمی راد
هادی سیاسی

غرب غافلگیر  می شود
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در بسیاری از کشــورها، از جمله کشورهای 
غربــی، درآمد عمده کشــور از طریق »مالیات« 
اســت و فروش نفت و مــواد اولیه جــزء منابع 
درآمدی عمده به حســاب نمی آیــد. مالیات بر 
 اساس یک تقســیم بندی به دو نوع »مستقیم« و 

»غیر مستقیم« تقسیم می شود. 
مالیات مســتقیم، مالیاتی اســت که به طور 
مستقیم از افراد یا شــرکت ها دریافت می شود و 
، پرداخت کننده آن مشخص 

ً
دو ویژگی دارد: اوال

، مقــدار آن نیز معّین اســت. برای 
ً
اســت؛ ثانیا

نمونه مالیاتــی که از حقوق کارمنــدان یا ثروت 
افراد دریافت می شــود، مســتقیم است؛ چراکه 
هم پرداخت کننده و هم مبلغ، مشخص هستند؛ 
امــا مالیات غیرمســتقیم، مالیاتی اســت که نه 

پرداخت کننده معّین اســت و نه افراد می دانند که 
چه مقدار مالیــات پرداخته اند. برای نمونه دولت 
تعیین می کند که در ازای هر نوشــابه، باید فالن 
مبلغ مالیات پرداخت شــود و مصرف کننده که 
مبلغی را برای خرید آن می پردازد، نمی داند چه 

مقدار از آن بابت مالیات است.
بررسی ها نشان می دهد، بودجه اقتصاد ایران 
به طــور عمده از درآمدهای نفتی که البته ناپایدار 
است، تأمین می شود و این امر سبب می شود تأمین 
بودجه از عوامل بی ثباتی، همچون نوسانات قیمت 
نفت که ناشی از فعل و انفعاالت داخلی اقتصاد 
نیست و از خارج از کشور تحمیل می شود، تأثیر 
بپذیرد. بر این اساس، سیاست های رفاهی و توزیع 
درآمــدی دولت نیز از این نظر با مشــکل مواجه 

می شود.
تحریم ها و فشارهای اقتصادی در اقتصادهای 
تك محصولی، مانند برخی کشــورهای درحال 

توســعه بیشــتر ظهــور و بــروز پیــدا می کند؛ 
 
ً
زیــرا این گونــه نظام هــای اقتصــادی معموال
آســیب پذیرترند و حتی در وضعیــت عادی که 
تحریم یا فشار خارجی وجود ندارد، ممکن است 
نوسان های قیمت و تحوالت بازارهای جهانی آنها 
را دســتخوش بحران کرده و با چالش های جدی 

روبه رو کند. 
بــدون تردیــد، درآمدهای مالیاتــی یکی از 
پایدارترین و مطمئن ترین منابع درآمدی دولت ها 
بــرای نیل به اهــداف اقتصــادی و اجتماعی در 
جامعه به شمار می رود. کشورهای توسعه یافته به 
دلیل اتکا به همین منابع مالیاتی در اقتصادشان از 
دهه های گذشته، به صورت نظام مند و هدفمند از 

این ظرفیت بی پایان بهره می برند.
مالیات و درآمدهای مالیاتی را می توان یکی از 
بزرگ تریــن ابزارهای دولت و مجلس در اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست.

تکیه دولت به منابــع مالیاتی موجب کاهش 
وابســتگی دولت به منابع نفتــی، کاهش فاصله 
طبقاتی و توزیع درآمد، تثبیت نوسانات اقتصادی، 
تخصیص بهینه منابع و شفاف سازی فعالیت های 
اقتصــادی و تأمیــن منبعی باثبات بــرای تأمین 
درآمد دولت در رشــد و توسعه اقتصادی به ویژه 
فعالیت های تولیدی و صنعتی شــود. بی شــک، 
نظام مالیاتی نقش ویژه ای در اقتصاد هر کشــور 
بازی می کند. در نظام مالیاتی پایه و نرخ مالیاتی 
دو رکن اصلی محسوب می شوند. عملکرد این 
نظام عالوه بر دولت، مردم و فعاالن اقتصادی را 

نیز متأثر می کند.
در حال حاضر، متأسفانه فرار مالیاتی، به ویژه 
برای اقشــار پردرآمد زیاد است که با تالش های 
دولت و دیگر دســتگاه ها بایــد در آینده نزدیک 
جلوی متخلفان و رانت خواران در این حوزه گرفته 

شود تا مالیات نقش واقعی خود را پیدا کند.

مالیات و درآمد دولت
بررسی راهکار مهم برای رسیدن به اقتصاد غیر نفتی

   آن روی سکه    

روح الله صنعتکار
هادی سیاسی

بازار

منهای نفت 

بوم گردی
 با رعایت 

ً
هتل ها و مهمان پذیرها عموما

استانداردهای واحد در سطح کشور، شبیه 
هم شده اند و شــما تفاوت شکلی چندانی 
بین آنها مشاهده نمی کنید. از سویی افزایش 
هزینه اقامت، ســهم گردشگری را در سبد 
خانواده هــا تحــت تأثیر قرار داده اســت. 
برخالف هتل هــا، تجربه اقامت در هر یک 
از مراکز بوم گردی با دیگری متفاوت است و 
در مقایسه با هتل ها ارزان تر تمام خواهد شد. 
تجربه گردشــگران حرفه ای نشان می دهد، 
 به زیر پوست یک منطقه راه 

ً
شما زمانی واقعا

می یابید که با افراد بومی معاشرت کنید. در 
سایه آموزش، مدیریت و ساماندهی صحیح 
این مراکز، می توان فرهنگ های بومی را زنده 
نگه داشت و آنها را بیشتر معرفی کرد. مزیت 
اقتصادی مهم توسعه این مراکز، تطبیق بیشتر 
آنها با الگوی مشارکت حداکثری مردم در 

اقتصاد است.

شاخص

جنگ تجاری 
»آنهــا می خواهند به مــا ضربه بزنند و 
کشورمان را صاحب شوند. چین نه متحد 
و نه دوست ماســت.« از روزی که ترامپ 
ایــن جمله را توئیت کرده، هشــت ســال 
می گذرد و جنگ تجاری آمریکا و چین هر 
روز ابعاد تازه تری پیدا کرده اســت. ترامپ 
در کارزار انتخاباتــی خــود چینی ها را به 
بزرگ ترین دزدی تاریخ و تجاوز به آمریکا 
متهم کرد. اولین نشــانه های این جنگ، با 
اعمال تعرفه های گمرکــی در اوایل فوریه 
20۱۸ بر واردات صفحه خورشیدی )۳0 
درصد( و ماشــین لباسشویی )20 درصد( 
بروز کرد. در ادامه آمریکا از واردات فوالد و 
آلومینیوم به ترتیب 2۵ و ۱0 درصد مالیات 
گرفت. چین نیز در مقابل و در اوایل آوریل 
بر واردات ۱2۸ قلم کاال از آمریکا تعرفه ای 
بیــن ۱۵ تــا 2۵ درصد اعمــال کرد. طبق 
آخرین برآوردها، این جنگ تجاری به اخذ 
۵۵0 میلیــارد دالر حق گمرکی از ســوی 
آمریکا و ۱۸۵ میلیارد دالر از طرف چینی ها 
منجر شده اســت و این وضعیت کماکان 

ادامه دارد. 

افزوده

مالیات بر
 ثروت های بادآورده 

زمانــی که وضعیت اقتصــادی به بعضی از 
کســب وکارها اجازه ســودهای غیرمتعارف را 
 
ً
می دهد، این نوع از مالیات اعمال می شود. عمدتا

دولت ها این مالیات را در کسب وکارهای »کاال 
محور« اعمال می کنند. مالیــات بر ثروت های 
بادآورده نوعی مالیات اضافی اســت و زمانی که 
توسعه یک کسب وکار در مدت کوتاهی به شدت 
افزایش می یابــد، اخذ می شــود. توزیع مجدد 
سودهای اضافی تحت این عنوان، با هدف تأمین 
منافع اجتماعی صــورت می پذیرد. مالیات های 
فردی، ماننــد مالیات بــر ارث را نیز تحت این 
عنوان دســته بندی می کنند. موافقــان اخذ این 
مالیات مدعی هستند منابعی که از این راه عاید 
دولت ها می شود، در برنامه های اجتماعی هزینه 
می شــوند. در نقطه مقابل، مخالفان اســتدالل 
می کنند، این نوع از مالیات، کســب وکارها را از 
دنبال کــردن ابتکار عمل باز می دارند. همچنین 
معتقدند، این درآمد اضافی باید دوباره در بخش 
نوآوری شرکت ها سرمایه گذاری شود تا به تمام 

جامعه منفعت برساند. 

 از بدو پیروزی انقالب اسالمی جمهوری 
ً
 تقریبا

اسالمی ایران مورد تحریم ایاالت متحده آمریکا قرار 
گرفته است که این موضوع ابتدا با استقبال و همراهی 
متحدان غربی این کشور مواجه شد. آمریکا با تصور 
تأثیرگذاری سیاســت تحریم، از سال ۱۳۸4 به بعد 
علی رغــم رفتارهای اعتمــادزای ایران در صنعت 
هسته ای، به بهانه غنی ســازی اورانیوم تحریم های 
جدیدی را اعمال کرد. با این اوضاع دشمنی غرب 
وارد فاز جدیدی شــد که نشان می داد آمریکا برای 
خصومت علیه ملت ایران بهانه جدیدی را دستاویز 
خود قرار داده اســت. بهانه گیــری آمریکا در حوزه 
صنعت هسته ای ۱2 ســال به طول انجامید. پس از 
این، برجام میان ایران و شش قدرت جهان به امضا 
رسید و آمریکا متعهد شد که تحریم ها به طور کامل 
لغو شود. نکته ای که اینجا وجود دارد این است که 
آمریکایی ها در جلســات خصوصی شــان چندین 
بار اعتراف به بی اثر شــدن تحریم هــا کرده بودند؛ 
طوری که »جان کری« وزیر خارجه سابق آمریکا، 
در حمایت از برجام اعتراف کرده بود که مکانیسم 
 داشت از بین می رفت که ما 

ً
تحریم علیه ایران عمال

به سمت برجام رفتیم و »اگر کنگره آمریکا توافق با 
ایران را رد کنــد، اجماع بین المللی از بین می رود، 
تحریم ها دیگــر کارآمد نخواهند بود و کشــورها 
دیگر به موضع آمریکا توجهی نخواهند کرد. حتی 
ســخت ترین محدودیت ها )تحریم( هم ضد ایران 
نتوانست جلوی پیشرفت برنامه هسته ای این کشور 

را بگیرد.«
 بنابرایــن تصور عمومی مبنی بــر اینکه هدف 
از تحریم ها واداشــتن جمهوری اســالمی ایران به 
متوقف کردن برنامه های هســته ای و محدود کردن 
توانایی ایران در دستیابی به اقالم و تجهیزات مورد 
نیاز برای توســعه صنعت هســته ای بود با خروج 
آمریکا از برجام و بهانه گیــری موضوعات دیگر از 
بین رفــت و بر نگرانی صوری واشــنگتن از خطر 
ایران هســته ای خط بطالن کشــیده شــد. اعمال 

مجدد تحریم ها از ســال 20۱۷ به بعد نشان داد که 
آمریکا همچنان با حربه تحریم ســعی در زمین گیر 
 کــردن نظــام اســالمی در موضوعــات مختلف

 دارد. 
ترامپ به همراه مشــاوران خود با اعمال مجدد 
تحریم ها سیاســت به اصالح فشار حداکثری را در 
پیش گرفت که پایــه اصلی آن ضربه زدن به اقتصاد 
ایران بــود. به اعتقاد کارشناســان، معطل ســازی 
اقتصاد کشور به بهانه برجام، اقتصاد ایران را دچار 
رکودی بی ســابقه کرد؛ بنابراین وضعیت به ســال 
گذشته)افزایش افســارگریخته قیمت ها( در کشور 
پاسخی به تحرک نداشتن دولت در چهار سال اول 
خود بود. در این میان به وجود آمدن تورم شــدید در 
کشــور، ترامپ را نســبت به اثرگذاری صددرصد 

تحریم ها امیدوار کرد. 

BBچرا تحریم؟
ارزیابی ها نشــان می دهد اعمال تحریم از سوی 
آمریکا علیه کشورمان به دلیل سلطه دالر در اقتصاد 
جهانی و در اختیار داشــتن سوئیفت بانکی توسط 
این کشــور بوده اســت؛ در حالی که بســیاری از 
کارشناسان اقدام آمریکا را در اعمال مجدد تحریم 
سبب از بین رفتن سلطه این کشور در موارد مطرح 
شده می دانند. »آدام شف« عضو مجلس نمایندگان 
آمریکا گفته اســت کــه »اعمال دوبــاره تحریم ها 
ســرعت ایجاد خدمات پیام رسانی مالی جایگزین 
را افزایش خواهد داد کــه این اتفاق توانایی آمریکا 
در اعمال تحریم ها برای مقابله با ایران را تضعیف 
خواهد کرد.« در همین راستا رصد تجارت جهانی 
نشان می دهد پیشرفت های فناوری اطالعات تأثیر 

شــگرفی بر خدمات مالی جهان داشــته است. به 
کارگیری فناوری های نوین امکان استفاده کشورها 
از پول دوجانبه را در تجارت میان کشــورها فراهم 
کرده اســت که در این صورت دیگــر آمریکا توان 
ارزیابی میــزان مراودات اقتصادی کشــورها را از 
دست می دهد. چین و روسیه نمونه موفقی هستند که 
در صدد کنار گذاشتن کامل سلطه دالر و سوئیفت 
آمریکایی بر اقتصاد خودشــان هستند. به بیان بهتر 
ســازوکار نوین بانکــی، که قرار اســت جایگزین 
سوئیفت شود برخالف پیام رسان سوئیفت، یک نهاد 
مرکزی سازمان دهنده)آمریکا یا اروپا( وجود ندارد، 
بلکه همه اعضا، به صــورت دو به  دو با یکدیگر به 

تبادل اطالعات می پردازند. 
از سوی دیگر یکی از عوامل موفقیت آمریکا در 
اعمال تحریم علیه کشورمان، عامل اجماع جهانی 
است که در ســال های اول دهه ۱۳۹0 شمسی رخ 
داد. اکنــون آمریکا با خــروج از برجام، همچنین 
اعمال تحریم علیه کشورهای دیگر نه تنها ظرفیت 
اجماع سازی علیه جمهوری اسالمی ایران را ندارد، 
بلکه تمایل آمریکا به اســتفاده یک جانبه از تحریم 
علیه کشورمان سبب شــده تا حتی برخی متحدان 
واشــنگتن نیز از آنها به عنوان تهدیدی برای منافع 

اقتصادی خود یاد کنند.
نکته دیگر در اعمال تحریم علیه نظام اسالمی این 
 ۸0 درصد اقتصاد 

ً
است که تاکنون کاخ سفید تقریبا

ایران را تحریم کرده است و جایی نمانده که تحریم 
جدیدی را وضع کند. هر آنچه ترامپ به عنوان اقدام 
جدید مطرح می کند نمایشــی است. در این راستا 
نشــریه بلومبرگ در گزارشی می نویسد: »چیز زیاد 

دیگری در ایران برای تحریم کردن توســط آمریکا 
باقی نمانده است.« به اعتقاد »پتر هارل« تحلیلگر 
مؤسســه »مرکزی برای امنیت جدیــد آمریکا«، با 
توجه به چیزهای کمی کــه برای تحریم باقی مانده 

است، تحریم های آمریکا بیشتر نمایشی هستند.

BBاعتراف به شکست
به نظر می رسد اصرار دولتمردان آمریکا بر ادامه 
تحریم ها ســبب بی اثر بودن تحریم ها شده است. 
»الیزابت روزنبرگ« یکی از مقامات پیشین وزارت 
خزانه داری آمریکا معتقد اســت که تحریم ها علیه 
تهران از ســال 20۱0 به بعد شدت بیشتری یافت؛ 
ولی عدم ارزیابی درســت واشــنگتن از هزینه های 
اقتصادی تحریم های ایران برای آمریکا، سبب شده 
که تحریم، مسیری اشتباه، پر هزینه و کم اثر )برایران( 

باشد. 
کارشناسان با یادآوری شروط دوازده گانه آمریکا 
برای جمهوری اســالمی ایــران معتقدند هدف از 
اعمال تحریم، پذیرش این شــروط از سوی تهران 
بود؛ اما نه تنها هیچ کدام از آن شروط پذیرش نشد، 
بلکه حتی ترامپ نیز نتوانســت ایــران را پای میزه 
مذاکره بکشــاند. اکنون که مدت زیادی از تحریم 
ایران از سوی ترامپ می  گذرد و اقتصاد ایران هنوز 
پابرجاســت، در می یابیم که ابزار فشــار اقتصادی 

ناکارآمد بوده است. 

BBارزیابی
بررســی دیدگاه ها و نظریات متعدد کارشناسی 
نشــان می دهد بیشــتر نخبــگان به بی اثــر بودن 
تحریم ها پی برده اند. اگرچه افکار عمومی به دلیل 
فضاسازی های رســانه ای و اجتماعی و فشارهای 
ناشــی از مســائل اقتصــادی در ارزیابی های خود 
جایگاهی برای تحریم در نظر می گیرند، اما واقعیت 
امر نشان می دهد با گذشت زمان مردم عادی نیز به 
بی اثر بودن تحریم ها پی خواهند برد. بهبود اقتصاد 
ایران در چند ماه گذشــته، علی رغــم پابرجا بودن 
تحریم ها نشان دهنده شکست سیاست تحریم است. 
از ســوی دیگر اصرار آمریکا برای مذاکره با ایران 
گویای این موضوع است که دولتمردان آمریکا نیز به 
از هم پاشیدن مکانیسم تحریم ها علیه ایران واقفند. 

اکبر معصومی
کارشناس  بین الملل

 بازنگاهی به واقعیت تحریم ها از آغاز تا امروز

شکست خورده مکانیسم 

۴ نکته

۱-  تمایل آمریکا به استفاده یک جانبه از تحریم علیه کشورمان سبب شده تا حتی برخی متحدان 
واشنگتن نیز از آنها به عنوان تهدیدی برای منافع اقتصادی خود یاد کنند.

 80 درصد اقتصاد ایران را تحریم کرده است و جایی نمانده که تحریم 
ً
2- تاکنون کاخ سفید تقریبا

جدیدی را وضع کند.
3- عدم ارزیابی درست واشنگتن از هزینه های اقتصادی تحریم های ایران برای آمریکا، سبب شده که 

تحریم، مسیری اشتباه، پر هزینه و کم اثر )برایران( باشد.
4- بهبود اقتصاد ایران در چند ماه گذشته، علی رغم پابرجا بودن تحریم ها نشان دهنده شکست 

سیاست تحریم است.
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دین

 هدف انبیاء

در دیدگاه عالمان دیــن، »عبودیت« 
جایــگاه مهمــی در اهداف دیــن دارد و 
در واقع هدف اصلی و نهایی اســت. در 
نگاه تفســیری حضرت آیت  الله العظمی 
خامنه  ای)حفظه  الله( نیز عبودیت، هدف 
نهایی آفرینش انسان و هماهنگی با حرکت 
کلی عالم است: »آیا آنها غیر از آیین خدا 
می طلبند؟! )آیین او همین اسالم است( 
و تمام کســانی که در آســمان ها و زمین 
هستند، از روی اختیار یا از روی اجبار، در 
برابِر )فرمان( او تســلیمند و همه به سوی 

او بازگردانده می شوند.«)آل  عمران/ ۸۳(
اما آنچه دیدگاه تفســیری معظم له را 
متمایــز می کند، بیان اهــداف مقدماتی 
و نقشــه راه برای رســیدن به این هدف 
بزرگ اســت. این دیدگاه، برخاســته از 
دانشی اســت که از آن به مدیریت و علوم 
استراتژیک یاد می شود. بر اساس این، از 
آنجا که هدف عبودیت بشــر، یک هدف 
کالن است، نمی تواند با روش فردی مانند 
موعظه و منبر و بدون برنامه و طرح کالن 
در دسترس قرار گیرد؛ از این رو معظم له 
ابتدا یک طرح کلی برای تنظیم اندیشــه 
دینی مبتنی بر قرآن پی ریزی کرده و آنگاه 
با تعیین نقاط هدف، نقشه راه را برای این 

اهداف ترسیم کرده اند. 
ایشان ابتدا سه مرحله برای اهداف دین 
برشمرده اند: ۱ ـ ایجاد حاکمیت دینی، 2 ـ 
ایجاد نظام و جامعه دینی، ۳ـ عبودیت و 
تخلق همه انسان ها به اخالق الله. برآیند 
این اهداف، ایجاد قدرت سیاســی مبتنی 
بر دین و نظام ســازی با تکیه بر آن است. 
بدین سان، تشــکیل حاکمیت بر اساس 
دین و ساختن جامعه و نظامات الزمه آن، 
هدف اولی دین است که انبیا برای آن قیام 

کردند. 
یکی از مســتندات قرآنی و تفســیری 
ایشــان برای این دیدگاه، ســوره »نصر« 
اســت. معظم له نزول آیات سوره »نصر« 
را دلیلی بــر آن می دانند که هدف دین در 
رسیدن انســان ها به عبودیت و سعادت، 
در سایه ایجاد محیط اسالمی و حاکمیت 
دینی محقق می شود. ایشان فضای نزول 
این ســوره را این گونه بیــان می کنند که 
پیامبــر)ص( در دوران مکــه و در فضای 
جاهلی آن، ناچار بودند با تمسک به روش 
فردی، انسان ها را دانه دانه جذب و تربیت 
کنند؛ زیــرا محیطی که بتواند انســا ن ها 
را به صورت جمعــی تربیت کند، وجود 
نداشــت. این روش عالوه بر سختی ها و 
مشقت هایی که دارد، نتایج اندکی هم به 
بار می آورد و لذا دوران سیزده ساله مکه، 
جذب و تربیت انسان های معدودی را به 
دنبال داشت. البته گریزی هم از آن نبود، 
زیرا برای ساختن محیط مناسب و جامعه 
اسالمی، به عده ای خواص نیاز است که 
ســنِگ زاویه و زیربنای نظام باشــند. اما 
وقتــی دوران مدینه می رســد، با تکیه بر 
این افراد معدود، نظام اســالمی برپا شده 
و محیط مناســب برای جــذب و تربیت 
عمومــی فراهم می شــود. جامعه ای که 
پیغمبر در رأس آن است و حاکم به احکام 
و فرمان های خداست. قرآن کریم از آن به 
آمدن »نصر الهــی« و »فتح« تعبیر کرده 
ْتح«. پس از 

َ
ف

ْ
ا َجاَء َنْصُر اللِه َو ال

َ
است: »ِإذ

آن انسان ها به صورت جمعی به دین الهی 
وَن 

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ــاَس َید ْیَت النَّ

َ
رو می آورنــد: »َو َرأ

َواًجــا«. )ر.ک. خامنه ای، 
ْ
ف
َ
فی ِدیِن اللِه أ

طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن، مرداد 
۱۳۹4/ ۳۹0ـ۳۸۹(

آیه

محمد 
عینی زاده موحد

محقق علوم اسالمی

در افکار عمومی و در میان مکلفان بحثی وجود 
دارد مبنی بر اینکه مســلمانان در امــور اعتقادی و 
اصول دین باید به عقــل خود تکیه کنند و به نتیجه 
برســند و معتقد شــوند و پس از آن بــرای احکام 
شرعی و فروعات دین به مرجع تقلید مراجعه کنند. 
در نتیجه اینکه یک مرجع نمی تواند به پرســش های 
اعتقادی پاســخ دهد. با توجه به این اصل هرچند 
یکبار ورود یک عالم به مسئله ای از مسائل غیرفرعی، 
اعتقادی، اجتماعی و سیاسی با هجمه ها و حمله ها 
و پرسش های زیادی مواجه می شود که حرام و حالل 
اعالم کردن مســائل اعتقادی و حتی اجتماعی در 
اختیارات مراجع و فقیه نیست. به همین مناسبت به 
خدمت استاد محمدمهدی طوبایی رسیدیم تا پاسخ 

برخی پرسش های فوق را از ایشان دریافت کنیم.

BBBBB سؤال اول ما این است که آیا تقلید در امور 

اعتقادی صحیح اســت یا نــه؟ اگر امور 

اعتقادی که معروف به اصول دین و مسائل 

مربوط بــه آن اســت در بخش هایی قابل 

تقلید نیست و در بخش هایی قابل تقلید یا 

همان مراجعه کردن هســت، آن را هم ذکر 

بفرمایید.

امور اعتقادی دو بخش دارد که یکی از آن دو با اتکا 
به عقل قابل دســتیابی است. در این بخش، انسان ها 
با مراجعه به فطرت خود و با مشــاهده عالم به وجود 
خدا یقین پیدا می کنند که خود بحثی مفصل دارد؛ اما 
بخشــی هم داریم که با تکیه بر عقل نمی توانیم به آن 
دســت پیدا کنیم. در این بخش آیات و روایات بسیار 
زیــادی در مورد معاد و حســاب و کتاب در آخرت، 
بهشت، جهنم، شیطان، مالئکه، اجنه، مقامات انبیا 
و ائمــه معصوم)ع( و بســیاری از امــور اعتقادی که 
چندین هزار مسئله اعتقادی را شامل می شود، وجود 
دارد که از قرآن و لســان مبارک پیامبــر)ص( و ائمه 
معصومین)ع( شنیده شده اســت و ما به هیچ عنوان 
نمی توانیم با عقلمان به آن برسیم و جزء اموری است 
که برهان به آن تعلق نمی گیرد و تنها راه فهم آن شنیدن 
از معصوم)ع( است. در این بخش است که ما نیاز به 
علما و مراجع داریم که فرمایش های معصومین)ع( را 
بفهمند، استخراج  کنند و در اختیار مردم قرار دهند؛ 
یعنی این احادیث که در مورد مســائل اعتقادی است 
همانند مسائل شرعی، آیا سندی صحیح دارد یا نه؟ 
معارض دارد یــا نه؟ و... که این تــوان در مجتهد با 
فراگیری علوم مختلف قرآنی، حدیثی، اصولی و قواعد 
ادبیات عرب و لغات و... به وجود می آید و رجوع به 
عالم و متخصص در این زمینه ها مثل ســایر زمینه ها 
در واقع تقلید اســت؛ یعنی مکلفان سؤال می کنند و 
مجتهد پاسخ می دهد؛ اما اصول دین که اصل وجود 
خــدا و اصل نبوت و اصل عقاب و اصل جزاســت، 
تقلیدی نیســت؛ زیرا تا وجود خدا برای انسان ثابت 
نشــود و به پیامبری پیامبر)ص( یقین حاصل نکند، 

نوبت به پذیرش کالم او که همان دین است نمی رسد. 
پس در اصل وجود خدا و نبوت و بنا بر قول عده ای در 
اصل جزا و معاد تقلید معنا ندارد و در بقیه اعتقادات 
تقلید کــه همان رجوع به عالم و متخصص اســت، 
مانعی ندارد. اگرچه مطلوب این است که همه مجتهد 
و متخصص در دین و دستورات اعتقادی و عملی آن 
شوند؛ البته همان طور که در هر رجوع به متخصصی 
 
ً
الزم است، انسان ابتدا علم حاصل کند که آن فرد اوال

 اهل دروغ و خیانت نیست؛ 
ً
 عالم است و ثانیا

ً
حقیقتا

در رجوع به علمای دین و مراجع نیز باید تحقیق کند 
و علم به علمیت و تقوا و عدالت او پیدا کند؛ بنابراین 
اگر شــخص متخصص و مجتهد نشد الزم است به 
مجتهدی که به علم و عدالــت او یقین حاصل کرده 

رجوع کند و از او پیروی کند.

BBBBB برخــی می گویند اگر مــا در امور اعتقادی 

به علمای مان مراجعــه کنیم، مثاًل فرقی با 

مســیحی ها و یهودی ها نداریم. فرق ما با 

ســایر اقوام و ادیان دیگر چگونه است که 

در امور اعتقادی به علمای شــان مراجعه 

می کردند؟

 از وجود نازنین امام صادق)ع( 
ً
این ســؤال را قبال

 حدیثی صحیح الســند و محل 
ً
پرســیده اند که اتفاقا

فتوای بســیاری از علما بوده اســت. در کتاب تفسیر 
امام عسکری)ع( در این خصوص بیانی وجود دارد. 
حضرت در ذیل آیه شریفه ۷۹ سوره بقره که می گوید: 
»پس وای بر آنان که کتاب را به دست خود می نویسند، 
آنگاه می گویند این از جانب خداســت تا با آن بهایی 
اندك بستانند، پس وای بر آنان از آنچه با دست خویش 
نوشــتند و وای بر آنان از آنچه به دســت می آورند«؛ 
می فرمایند: »این برای قومی از یهود بوده است.« ایشان 
در ادامه می فرمایند: »مردی به امام صادق)ع( عرض 
کرد، برخی از یهود به کتاب خودشان آگاهی ندارند؛ 
مگر از طریق مراجعه به علمای خود؛ پس چگونه قرآن 
و خداوند، این مردم را مذمت کرده اســت؟ آیا مردم 
یهود مثل مردم ما نیستند؟ همان طور که ما از علمای 
خود تقلید می کنیم و هرچه می گویند به عنوان دستور 
دین تلقی می کنیم، مردم یهود هم همین طور بودند. 
امام صادق)ع( می فرمایند: مردم یهود می دانستند که 
علمای شان آشکارا دروغ می گویند، حرام می خورند، 
اهل رشوه اند و احکام الهی را تغییر می دهند و از نظر 
قلبی هم می دانستند که اینها فاسق هستند و نباید کالم 
آنها به عنوان کالم خدا و واســطه های او بین خلقش 
تصدیق شود. سپس حضرت فرمودند: مردم ما هم اگر 
از علمای فســق علنی و تعصب شدید دیدند و اینکه 
دنبال جمع مال دنیا و حرام آن بودند، اگر تقلید کنند، 
مثل یهود می شوند که خداوند به دلیل تقلید از علمای 
فاســد، آنها را نهی کرده اســت. بعد امام صادق)ع( 
فرمودند: مردم باید از چنین شــخصی تقلید کنند، از 
فقهایی که صیانت کننده دین و حافظ نفس خودشان 
باشــد، حافظ دین شــان باشــد و مخالفت با هوای 

خودشان کنند«. 
پس در امور اعتقادی ای که اشاره شد تقلید اشکال 
ندارد، بلکه غیر مجتهد باید در فهم مسائل اعتقادی به 

مجتهد و فقیه مراجعه کند.

BBBBB معمواًل سنخ پرسش های اعتقادی کسب 

تکلیف در مــورد حلیت و حرمت یا حرام 

و حالل نیست و شاید نتوان آن را تقلید)به 

معنای این نوع از کسب تکلیف( نامگذاری 

کــرد. در این امور مجتهد چگونه پاســخ 

می دهد؟

بله، در این نوع پرســش ها که کســب تکلیف در 
مورد حلیت و حرمت وجود ندارد، مرجع دارد روش 
رسیدن به علم و یقین در امور اعتقادی را به مکلف یاد 
می دهد که این امر نیز در پرسش از مراجع امری رایج 
است که اشاره به دالیل یک مسئله اعتقادی می کنند و 

 از بحث تقلید مجزاست.
ً
این کامال

BBBBB آیا در اعتقادات احکام شرعی وجود دارد و 

مرجع وظیفه دارد به آن توجه کند؟

 بعضی اعتقادات احکام عملی به دنبال خود 
ً
اوال

دارند؛ به عنوان مثال اگر کسی منکر وجود خدا شود 
مشــرک و نجس اســت و اگر بعد از پذیرش اسالم 
این کار را انجام دهد مرتد اســت و احکام ارتداد بر 
 ما یک اعتقاد داریم و یک حکم 

ً
او بار می شــود. ثانیا

شرعی اعتقاد. این حکم شــرعی یک اعتقاد را باید 
مرجع مشخص کند. اینکه حد شرک و کفر در اسالم 
چیست؟ ارتداد و انحراف کجا اتفاق می افتد؟ با مرتد 
ملی و فطری چه کنیم؟ و... همه اموری هســتند که 
کسی جز مجتهد و فقیه حق نظر در آن را ندارد. پس 
اگرچه شــخص در اصول دین باید خود به نظر برسد 
و تقلید درســت نیست؛ اما اینکه هر اعتقادی در دین 
اسالم چه جایگاهی دارد و چه تبعات عملی دارد، به 
دست مجتهد و فقیه است و به تعبیر فنی جزء فروع دین 

است نه اصول دین.

BBBBB پــس می توانیم بگوییم وجــود انحراف و 

ارتداد در یــک فرد یا یک عده جزو احکام 

شرعی اعتقادات اســت و اینکه بسیاری 

از فقها در مــورد انحراف یک گروهی نظر 

می دهنــد در حدود وظایــف خود عمل 

می کنند. ایــن اختالف فقهای شــیعه با 

جماعتــی بنام صوفیه هــم از همین قبیل 

است؟

البته جریــان متصوفه از بدو تولدش در اســالم 
که پیشــینه ای در هند و یونان باستان و فرقه های دیگر 
داشــته، در اصل یک جریان فکری بوده است نه فقط 
یک اســم. تفکراتی مثل جبرگرایی و اباحه گرایی که 
تبعات عملی بسیار فراوانی دارد و در واقع تمام احکام 
عملی ادیان و بلکه حتی اخالقیات فرقه های اخالق گرا 
 بحث هایی مثل اعیان ثابته که 

ً
را از بیــن می برد؛ مثال

فوق جبرگرایی است در اندیشــه آنها وجود دارد. که 
بســیاری از جنایات جانیان را توجیه می کند که اینها 
مجبور بودند و از ازل در سرنوشــت اینها نوشته شده 
بود که اینطور عمل کنند. حتی در مورد خداوند و علم 
خداوند نظریاتی دارند که انحراف و گمراهی است. 
نگاه این طائفه به تمام اجزای عالم متفاوت اســت. 
آسمان، زمین، انسان حتی پیامبران را با انحراف فراوان 
مطرح کرده اند. برخی انحرافات در اشعار برخی شعرا 
نیز ظهور کرده است و حتی دانشمندان ادبیات هم به 
آن اذعان داشته اند و از مضمامین آن تعجب کرده اند. 
تصــوف با تمام ادیان الهی و حتی فرقه های غیر دینی 
اخالق گرا به مقابله برخاســته و اصول آنها را نقض 
 معتقدان به این ادیــان و فرقه ها با 

ً
می کند، که طبعــا

تفکرات متصوفان مخالف هســتند. به همین جهت 
فقها و علما در طول اعصار مختلف در مقابل این تفکر 
ایستادند تا دین سالم بماند و انحرافات و فسادها درون 
دین و به اســم دین صورت نگیرد؛ پس جدال علما و 
فقها برای صیانت از دین بوده و فکر نکنیم دعواهای 
بیهوده و لجبازی های علمی و اندیشــه ای بوده است. 
ضمن اینکه وقتی می گوییم عقاید یک شاعر مشکل 
دارد، منکر نکات ادبی و فاخر بودن متون شعری آن و 
برخی محتواها نیستیم، بلکه در یک جمله می گوییم، 
نباید دین خود را از کســانی بگیریم که در شــناخت 
دین ناتوان بوده اند و تفکرات شــان دارای انحرافات و 

بدعت های بسیار است. 

در گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین محمدمهدی طوبایی بررسی شد

 جواز یا عدم جواز سؤال از فقها
 در باره مسائل اعتقادی

   مباحثه    

از قرآن و روایات چنین پیداست که ملکات )رذیلت 
باشد یا فضیلت( از رفتار و سخن و اندیشه بر می خیزد و 
چیستی و حقیقت آدمی از این کلمات شکل می گیرد. 
پس پاکدامنی و دالوری و دادگری، به اعمال بســتگی 
دارند، چنانکه اضداد آنها، یعنی زیــاده روی و تهّور و 
سرکشی نیز چنین اســت. این ملکات )رذیلت باشد 
یا فضیلت( نشــانی ژرف بر چیستی و حقیقت آدمی 
می نهد. پس حقیقت و هوّیت انسان، هماهنگ با وجود 
ق به اخالق 

ّ
این ملکات تصّور می شــود. هر که متخل

انســانی و سجایای فاضله شود، اندک اندک تا بدانجا 
اوج می گیرد که به انســان کامل بدل می شود و آنقدر 
صعود می کند که مصداقی برای این فرموده الهی 
می شــود: »اّنی جاعل فی االرض خلیفه«؛ 
همانــا مــن در زمین، جانشــینی قرار 
می دهم و ایــن چنین به مقام خالفت 

الهی دســت می یازد. اّما کســی که اخالق حیوانات 
و درنــدگان را در پیش گیرد، انــدک اندک آنقدر فرو 
می افتد که از انسانّیت، برون می شود و به چهره حیوانی 
و درند گی و چهره های دیگر متناســب با این ملکات 
تصّور می شــود. چه بسا انسانی به حسب ظاهر انسان 
باشــد؛ ولی در هوّیت و حقیقت، سگی بیش نباشد و 
اهل بصیــرت او را به این چهره می بینند، اگر چه خود 
او و دیگران وی را به صورت انســان مشاهده می کنند 
و روزی کــه پرده ها به کنار رود و دیدگان تیز شــوند و 
حقایق و هویت ها رخ بنمایند، خــود او و دیگران وی 
را سگ خواهند دید. خداوند متعال می فرماید: »لقد 
کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطائک فبصرک 
الیوم حدید«؛ تو از این غافل بودی، ما پرده از برابرت 

برداشتیم و امروز، چشمانت تیزبین شده است.« 
بر این نکته ظریف و آشــکار نــزد اهلش دالیلی 

اقامه شده است و ما به بزرگ ترین دلیل که همان قرآن 
و روایات اســت، بسنده می کنیم؛ اّما در قرآن، از آیات 
بسیاری چنین پیداســت که ملکه ها با رفتار و سخن و 
اندیشه یافت می شوند و از آنها جان می گیرند. خداوند 
می فرمایــد: »ثّم قســت قلوبکم من بعــد ذلک فهی 
 قسوًه«؛ پس از آن، دل های شما چون 

ّ
کالحجاره او اشد

سنگ سخت گردید، حتی سخت تر از سنگ.
ایــن آیات و مانند اینهــا که در قرآن فــراوان دیده 
می شود، کنایه و اشاره است به اینکه گناهانی که از آدمی 
سر می زند، ســبب می شود حالت و ملکه ای برای دل 
انسان حاصل آید که در برابر پذیرش حق، مانعی ایجاد 
می کند. دل بیمار، حق را تلخ می یابد و حّتی نمی تواند 
حق را ببیند و ندای آن را بشــنود و درکش کند و حتی 
قرآنی که برای هر درد و غمی شفاســت، تنها موجب 

فزونی زیان او می شود.

سجایای اخالقی و انسان کامل
گفتاری از آیت الله العظمی حسین مظاهری

   منبر    

سیدحسین 
خاتمی

دبیر گروه دین
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پرونده

مجمع 
فرماندهان 

گزارشی از بیست وسومین 
همایش فرماندهان سپاه

دستمفسدانرانهازمچ،ازبازوقطعمیکنیم

»حجت االسالم والمسلمین رئیســی« گفت: »دشمنان به  دلیل استیصال خود برابر 
جبهه مقاومــت و همچنین قدرت روزافزون ســپاه، این نهاد مقــدس را به  عنوان گروه 
تروریســتی نامیده اند و حال آنکه هرگز نمی توانند در برابر امواج خروشان مقاومت دوام 

آورند.«
وی افزود: »امــروز عده ای می گویند که مگر می توان با مفســدان و ثروت اندوزان و 
قدرتمندان مبارزه کرد؟ باید بگویم که آری، می شود. این انقالب ریشه در خون پاک شهدا 

دارد و خداوند از خون ها نمی گذرد و ما هم نمی گذاریم خون این شهدا پایمال بشود.«
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر مبارزه قاطع با فســاد اظهار کرد: »دست کسانی را که به 

بیت المال دست درازی کرده اند نه از مچ، بلکه از بازو قطع می کنیم.«
وی ادامه داد: »راهبرد دشمن در شرایط کنونی بیان فساد در جامعه و ناامید کردن مردم 
است و متأســفانه عده ای هم این راهبرد را در داخل دنبال کرده اند. بیان فساد اعتمادآور 
نیست، مبارزه با فساد اعتمادآور اســت. دزد دزد گفتن اعتماد نمی آورد، مبارزه با دزدان 

اعتماد ایجاد می کند.«

توسعهمدیریتوفرماندهیجهادیدرسپاه

»ســردار سرلشکر پاسدار محمد باقری« رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح، با اشاره 
به ضرورت ها و اولویت های ســپاه در مقطع پیش رو گفت: »سپاه در متن انقالب به 40 

سالگی رسیده و در حال ورود به مرحله دوم همراه با گام دوم انقالب اسالمی است.«
وی تقویت جنبه نظامی و انقالبی ســپاه، ضرورت توجه هرچه بیشتر به ارتقا و حفظ 
آمادگــی در همه مأموریت ها و صحنه ها به ویژه بــا توجه به تهدیدات و توطئه های پیش 
رو و توســعه مدیریت و فرماندهی جهادی و انقالبی در سپاه با تقویت جوهره رهبری در 
فرماندهان و مدیران را از اولویت های سپاه در مقطع پیش رو عنوان و تصریح کرد: »ارتقای 
معنویت در سپاه در هم افزایی با مجموعه نمایندگی، جست وجو و یافتن جوانان مستعد و 
تربیت آنها و گماردن در مناصب، مراقبت کامل نسبت به سالم ماندن و صیانت سپاه در 
برابر کشش ها و شائبه های اخالقی، سیاسی و امنیتی، تأکید بر نقش حفاظت اطالعات به 
عنوان بازوی امین و توانمند فرماندهان در تمام رده ها از ضرورت های سپاه در شکل دهی 

آینده این نهاد انقالبی است.«

ظرفیتنابودیرژیمصهیونیستیفراهماست

»سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی« فرمانده کل سپاه، با ابراز اینکه »در گام دوم 
انقالب اسالمی فضاهای جدیدی پیش روی ما قرار دارد« گفت: »دشمنان دچار زوالی 
بازگشت ناپذیر شــده اند، ذخایر راهبردی آنها رو به انتهاست و قادر نیستند قابلیت های 
فیزیکی خود را به منفعت و موقعیت سیاسی مبدل کنند و به  اعتراف خود آنها دچار زوال 

عقل سیاسی شده اند.«
فرمانده کل ســپاه در ادامه با یادآوری اینکه »شــاهد شکست های سریالی دشمنان 
هســتیم« گفت: »راهبرد مقاومت فعالی که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( مبدع آن 
بوده اند و آن را به  تصویر کشــانده اند، توانسته است دشمن را در اتخاذ راهبرد قفل کند، 
دشمنان ما امروز دچار ســکون و فقدان اراده شده اند و این معنای واقعی مرگ تدریجی 

یک امپراتوری است.«
سرلشــکر ســالمی در ادامه تصریح کرد: »ما در گام اول انقالب اســالمی ظرفیت 
انهــدام رژیــم جعلی صهیونیســتی را فراهم کرده ایم؛ امــا در گام دوم بایــد این رژیم 
 منحــوس از جغرافیای عالم حذف شــود و این مهم دیگر آرمان و رؤیــا نبوده و هدفی

 دست یافتنی است.«

سپاههزینهجناحهایسیاسینمیشود

»حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی« نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: »امروز 
انقالب اسالمی نه تنها زنده و در حال پیش روی بلکه زنده کننده و در حال پیش بری سایر 
ملت هاســت و در توفیقات و دستاوردهای ارزشمند انقالب اسالمی سپاه و بسیج نقش 

مهمی را ایفا می کنند.«
وی مهم ترین عامل اقتدار انقالب اسالمی و سپاه را تعبد مبتنی بر تعقل و تقوای دینی 
عنوان و تصریح کرد: »تمامی توفیقاتی که تاکنون حاصل شــده است در پرتو معنویت و 
پیوند با ارزش ها و فضائل دینی اســت؛ بنابراین بر همگان واجب است همراه با ارتقای 
آمادگی های نظامی و ابزارها، بیشترین همت خود را برای تقویت و ارتقای معنویت فردی 

و سازمانی به کار بگیرند.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه در پایان »معنویت« را حیات وجــودی و »برخورداری از 
بصیرت سیاســی« را عین معنویت توصیف و تأکید کرد: »سپاه در جبهه انقالب و برابر 
دشمنان مستکبر بی طرف نیست، اما هیچ گاه هزینه جناح بندی ها و جریان های سیاسی 

نمی شود.«

رویاروییامروزتعیینکنندهسرنوشتمنطقه

»سردار سرلشکر غالمعلی رشید« فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص(، اظهار 
داشــت: »جدی و قطعی پنداشتن تهدیدات دشمن و ضرورت هوشیاری با برخورداری 
از اشراف اطالعاتی، ایجاد و افزایش آمادگی مواجهه با همه سناریوهای احتمالی، برای 
اجتناب از غافلگیری و به کارگیری همه ظرفیت های الزم و حضور همه جانبه و میدانی 
برای تعیین سرنوشت جنگ احتمالی از جمله مواردی است که براساس دکترین نظامی ما 

در قرارگاه مرکزی شکل گرفته است.«
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیــاء)ص( ادامه داد: »این قرارگاه با طراحی الگو و 
شــیوه جنگیدن در برابر تهدیدات و جنگ آینده، بر اساس مزیت های راهبردی خودی و 
آسیب پذیری های دشــمن، از منافع ملت شریف ایران و تمامیت ارضی کشور، در برابر 

هرگونه اقدام تجاوزکارانه دفاع خواهد کرد.«
وی یادآور شد: »سرنوشــت آینده منطقه در فرآیند رویارویی های کنونی ما و دشمن 
تعیین خواهد شد و نتیجه نهایی، حاصل اشتباه دشمن در محاسبه و چگونگی استفاده ما 
از مزیت های راهبردی در برابر فرصت های پیش رو خواهد بود و پیروزی از آن ماست.«

ارتشوسپاهپیشمرگیکدیگرند

»امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی« فرمانده کل ارتش، با بیان اینکه آمریکایی ها 
تمام توان خود را به کار گرفتند تا گفتمان سازش را بر ملت ایران تحمیل کنند، گفت: »به 
رغم فشارهای فراوان، نظام مقتدر اسالمی ما با بهره گیری از گفتمان مقاومت توانست در 
برابر دشــمن ایستادگی کند و او را عقب براند و تا به امروز نشانه های شکست در راهبرد 

 پیداست.«
ً
فشار حداکثری کامال

فرمانده کل ارتش در ادامه تأکید کــرد: »امروز اقتدار برگرفته از هم افزایی و همدلی 
و هماهنگــی نیروهای مســلح در پرتو فرماندهی مقام معظم رهبری از برجســته ترین 

بخش های امیدآفرین و دورکننده ترس و ناامیدی از مردم است.«
سرلشــکر موســوی در ادامه تأکید کرد: »امروز ارتش جمهوری اســالمی ایران ـ با 
ویژگی های معنویت محوری و انقالبی گری ـ و ســپاه پاســداران انقالب اسالمی شانه 
به شــانه هم و پیش مرگ یکدیگر در حفاظت از انقالب، نظام و کشور اسالمی و تأمین 
 امنیــت و منافع ملی با تبعیت محــض از فرماندهی معظم کل قوا در مقابل دشــمنان

 ایستاده اند.«

بیست وســومین مجمع عالی فرماندهان سپاه 
در روزهای هشتم تا دهم مهر ماه برگزار و در روز 
سوم آن، توفیق شرف یابی به محضر حضرت امام 
خامنه ای)مدظله العالــی( فرمانده معظم کل قوا، 
نصیب شــرکت کنندگان در مجمع شد. مجمع 
فرماندهان در زمان جنگ و دوران حیات پربرکت 
حضرت امام خمینی)قدس الله نفسه الزکیه( شکل 
گرفت و در یک دوره طوالنی به صورت ســاالنه 
و در ســال های اخیر به صورت دوساالنه برگزار 
شده اســت. این مجمع با حضور حدود سه هزار 
نفر از فرماندهان و مسئوالن سپاه در همه حوزه ها 
و سطوح، بزرگ ترین تجمع سراسری فرماندهان 
ســپاه و یک تجمع ســازمانی بی نظیر در کشور 
است. پرسش اصلی که شاید به ذهن برخی خطور 
کند، آن اســت که در میان همه سازمان ها )اعم از 
کشوری و لشکری( چرا فقط ســپاه پاسداران به 
صورت ساالنه یا دوساالنه چنین نشست  سراسری 
با ایــن حجم از عناصــر اصلی خــود را برگزار 
می کند! چه ضرورتــی توجیه کننده این مجمع با 
مختصات مذکور اســت؟ آیا این ضرورت برای 
دیگر ســازمان ها، نهادها و ارگان ها وجود ندارد؟ 
برای پاسخ به پرسش مذکور، باید جایگاه و فلسفه 
وجودی نهاد سپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
قانون اساســی و ساختار حقوقی کشــور را مورد 

توجه، مطالعه و بررسی قرار داد.
در نگاهــی اجمالی به این جایــگاه، می توان 
گفت ســپاه یک نهاد متفاوت با دیگــر نهادها و 
سازمان ها در کشور است. سپاه یک نهاد انقالبی 
برآمده از انقالب با رســالت سنگین پاسداری از 
انقالب اسالمی و دستاوردهای آن است. بر اساس 
این رسالت سنگین، ســپاه باید با همه تهدیدات 
در حوزه های ســه گانه ســخت، نیمه ســخت و 
نرم، مقابله کرده و نقش آفرین در عمق بخشــی به 
انقالب در داخل و خارج از کشــور باشــد. سپاه 
باید نقش پیش روندگی و پیش برندگی در مســیر 
انقالب اســالمی تا تحقق تمدن نوین اســالمی 
داشته باشد. با اندک تأمل و بررسی تطبیقی میان 
رســالت و فلسفه وجودی سپاه با دیگر سازمان ها 
)اعم از کشوری و لشکری(، می توان دریافت سپاه 
پاسداران، یک ســازمان متفاوت و با ویژگی های 
خاص است. البته این نگاه به سپاه، هرگز معنایش 
نفی مسئولیت و نقش آفرینی های دیگر سازمان ها 
و نهادها در حفظ انقالب و پیشــبرد آن نیســت. 
 برای ایفای چنین 

ً
معنایش آن است که سپاه اساسا

رسالت و نقش هایی در همه حوزه های مورد نیاز 
انقالب پدید آمده است.

بر همین مبنا، بعد نهادی سپاه، بر بعد سازمانی 

آن غلبه دارد؛ یعنی ســپاه یک نهاد انقالبی بوده و 
بایــد بتواند به هر نوع نیاز انقــالب که برای بقا و 
حرکت آن ضروری است، پاسخ در خور و شایسته 
دهد. حضور سپاه از بدو تولد تا به امروز که چهل 
ســال از آن می گذرد، در صحنه هایی چون مقابله 
با ناآرامی ها و بی ثباتی هــای اول انقالب، مقابله 
با جریان تروریســم داخلــی، مقابله با غائله های 
تجزیه طلبی در مناطق قومــی و مرزی، مقابله با 
کودتاها، حضور همه جانبــه در جنگ تحمیلی، 
مقابله با هواپیماربایی و برقراری امنیت پروازها، 
حفاظت از شــخصیت ها، مقابله با تحریم های 
اقتصــادی و نقش آفرینی در ســازندگی و آبادانی 
کشور، نقش آفرینی در محرومیت زدایی و خدمات 
امدادی، مقابله با جنگ هــای نیابتی در منطقه و 
حمایت از جریان  مقاومت به صورت همه جانبه، 
تالش برای خودکفایی در بســیاری از حوزه ها به 
ویــژه صنایع دفاعی و ســاخت تجهیزات نظامی 
و مقابله با فتنه ها و جنگ نرم، همگی بر اســاس 
رسالت، وظایف و مأموریت های ابالغی از سوی 
حضرت امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب و 
فرماندهی کل قوا بوده اســت. بدیهی است، سپاه 
با این رسالت ســنگین، باید دارای فرماندهان و 
مسئوالنی بصیر، توانمند و همیشه آماده در صحنه 
برای اجــرای مأموریت  باشــد. برگزاری مجمع 
سراســری فرماندهان ســپاه به صورت ساالنه یا 
دوساالنه، یکی از برنامه های تجربه شده و موفق، 
در ایجاد شناخت صحیح و فراگیر نسبت به شرایط 
انقالب و کشور، ایجاد وحدت، انسجام و همدلی 
درون سازمانی میان فرماندهان و مسئوالن اصلی با 
فرماندهان و مسئوالن میدانی سپاه است. نیروهای 
مســلح و از جمله ســپاه با ویژگی های مذکور، 
تحت مدیریــت رهبر معظم انقالب و فرماندهی 
کل قــوا حضرت امــام خامنه ای)مدظله العالی( 
قرار دارند. این مهم اقتضای آن دارد تا فرماندهان 
و مســئوالن سپاه در ســطوح مختلف هر از چند 
گاهی با توجه به گســتره مأموریت ها و سنگینی 
رســالت، محضر فرمانده خود شرفیاب شده، به 
صورت مســتقیم تدابیر، رهنمودها و توصیه ها را 
دریافت کنند. بنابراین برای سپاه برگزاری مجمع 
سراسری فرماندهان یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
و دارای برکات فراوان است. در پایان این نوشتار، 
برای مشــخص تر شدن جایگاه سپاه و تفاوت این 
جایگاه با جایگاه دیگر سازمان ها و نهادها به فرازی 
از بیانــات رهبر معظم انقــالب در دیدار مجمع 
عالی فرماندهان سپاه در روز چهارشنبه دهم مهر 
ماه ۱۳۹۸ اشــاره می شــود که فرمودند: »در بین 
پدیده های گوناگون برآمده از انقالب اسالمی که 
کم هم نیست، ســپاه یک خصوصیتی دارد، سپاه 
جزء نهادها و پدیده های برآمده از انقالب اسالمی 
اســت، خصوصیاتی در آن هســت که در سایر 
برکات ناشی از انقالب، این خصوصیات را انسان 

کمتر مشاهده می کند.«

فلسفه  مجمع
   حرف اول    

دکتر
 یدالله جوانی

معاون سیاسی 
سپاه

برای ابالغ ســالم پاســداران کــه در گرمای 
50 درجه و ســرمای 40 درجه زیر صفر در حال 
خدمت رســانی و پاسداری هســتند، به محضر 
فرمانده کل قوا رســیدیم؛ چون در خالل اجالس 
فرماندهان پیش از سخنان فرماندهان نیروی زمینی 
و دریایــی فیلم های کوتاهی از پاســداران حافظ 
وطــن در مرزها پخش  شــد که بــه آنها می گفت 
اکنون در تهران تمام فرماندهان سپاه سخنان شما 
را می شــنوند پیام خودتان را به آنها برسانید. در آن 
گرمای شدید پیام دادند به آقا بگویید آقاجان سرتان 
سالمت و خیال تان راحت که فرزندان تان به عشق 
شما گرمای بیش از این را تحمل می کنند، دغدغه 
مرز نداشته باشید، فرماندهان عزیز وقتی به دیدار 
آقا رفتید، سالم ما را هم برسانید. از ارتفاع۳700 
متری که گاهی ارتفاع برف به 20 متر می رســد، 
پیام دادند که گاهی ما تا شــش ماه از ســال را قله 
می مانیم تا انقالب در قله »عزت« و »امنیت« باشد 
و علمدار مهدی)عج( علــم را به صاحب اصلی 

انقالب برسانند.
جوانــان دریادل نیروی دریایی خودشــان را با 
قایق های شان در دریایی مواج به دوربین می رسانند 
تا این پیام را به آقا بدهند که اگر آقای مان پیام دهد، 
یک ســرباز آمریکایی از خلیج فارس زنده بیرون 
نمی رود و در آخر یک پیام مشــترک داشتند و آن 
هم اینکه، فرصتی فراهم کنید تا ما نیز موالی مان 

را زیارت کنیم.
حسرت این جمله آخر که از آرزوی عمیق شان 
حکایت داشــت، نفر کناری من را هم همنوا کرد 
که چقدر خوب می شد تا نیروهای مرز دیدارهای 
جداگانه ای با آقا داشته باشــند؛ اما در ابتدای این 
دیدار نماینده ولی فقیه در ســپاه، »حجت االسالم 
حاجی صادقی« ســخنان این دالورمــردان را به 
محضر آقا ابالغ کرده و درخواســت این دیدار را 

مطرح می کند.
در حســینیه امام خمینی)ره( بــه زیارت امام 
خامنه ای آمده ایــم که بگوییم: »ماترکنــا«؛ با تو 

می مانیم آقاجان.
اینجا حســینیه اســت و صدای »یا حسین« 
آن کاخ هــای ظلم را به لرزه درآورده اســت؛ نهج 
معنوی ســپاه از این حسینیه سرچشمه می گیرد و 
شکســت های دشمن در ســوریه، عراق و یمن و 
حتی سقوط پهپاد و توقیف نفت کش همه متأثر از 
رهنمودهایی است که در این حسینیه مطرح شده 
است. قدرت انقالب از اینجاست و با اعماق جان 
می گوینــد موالی ما، فرمانده عزیزتــر از جان، از 
طعتموا َیمینی انی 

َ
عمق جان می گوییم »والله ِان ق

 َعن دینی...«
ً
احامی ابدا

امام بر این عشق سپاه مهر تأیید زدند و فرمودند، 
»سی ســال پس از دفاع مقدس، شــهادت دالوِر 
جاافتاده ای همچون شــهید همدانــی و نوجوان 
تازه رسیده ای، همچون شهید حججی نشان دهنده  
اســتمرار طــراوت و هویت ســپاه در این عرصه 

است.«
ارزیابی واقع بینانه و دقیق امام از ســپاه به منزله 
فرزند انقالب این بــود که مجموعه کارهای هیچ 
سازمان و دستگاهی با ســپاه در عرصه  خدماتی، 
اجتماعــی و مردمی قابل مقایســه نیســت و در 

سازمان های نظامِی جهان نیز نظیر ندارد.
علت دشمنی ها هم اســتداللی شنیدنی دارد 
و آقا می فرمایند: »نقش ســپاه پاسداران در عرصه 
جغرافیای مقاومت در منطقه به  قدری برجســته 
است که دشمنی آشکار مستکبران و جبهه  بدهای 
عالم را علیه سپاه برانگیخته است که البته دشمنی 
این جبهه  خبیث برای سپاه پاسداران افتخار بزرگی 

به شمار می آید.«
یکی از جمالتی که ابتدا با واکنش پاســداران 
مواجه شد، این بود که حضرت آقا فرمودند: »من 
صددرصد از ســپاه راضی هستم«؛ همه جمعیت 
یکدست صلوات فرستادند و بالفاصله آقا فرمودند: 
»اما به این حد از پیشــرفت ســپاه قانع نیستم«. 
ســپس عطر خنده در فضا پیچید و هنگامی که آقا 
فرمودند: »معتقدم این نهاد بر اســاس توانایی ها و 
اســتعدادهای خود می تواند ۱0 و حتی ۱00 برابر 
رشد و پیشــرفت کند.« بار دیگر با ذکر صلواتی، 

شادی وصف ناپذیری در مجموعه حکمفرما شد.
یکی از توصیه های مهم رهبر معظم انقالب به 
سپاه این بود که سپاه قناعت نکند! ایشان فرمودند: 
»نباید قناعت کنیم به منطقه  خودمان و با انتخاب 
یک چهاردیواری، کاری به تهدیدهای پشت مرزها 
نداشــته باشــیم.« رهبر معظم انقالب افزودند: 
»نگاه وسیع فرامرزی که مسئولیتش با سپاه است، 
عمق راهبردی کشور است و گاهی از واجب ترین 
واجبات هم الزم تر می شود؛ اما برخی متوجه این 
مســئله نیستند. اگر ســپاه می خواهد نگاه فرامرز 
داشته باشــد باید نترس باشد، محافظه کار نباشد، 
هوشــیار و ارزیابی واقعی و صحیحی از دشــمن 
داشته باشد.« معظم له در ادامه می فرمایند: »نباید 
از دشــمن هر اندازه هم که قوی باشد، ترسید، اما 
نباید دشمن را، هر چقدر هم که کوچک باشد، به 

حساب نیاورد.«
یکی از موفقیت های سپاه، خدمات اجتماعی 
گسترده ای اســت که فرمانده کل قوا از آن راضی 
است و حتی می فرمایند گزارش های این خدمات 
در رسانه ها منتشر نمی شود. ایشان تأکید می کنند 

»مردم دوست، مردم پذیر و مردمی رفتار باشید.« 
همه این گفته ها مانند دانه های تســبیح به نخ 
معنویــت متصل می شــود و آن حفــظ و تقویت 
معنویت، انس با قرآن، توکل به خدا و توسل به اهل 

 بیت)ع( در میان نیروهای سپاه است.
در خالل خروج از حســینیه یــک نکته ذهن 
همه را مشغول کرده بود که چکار کنیم صددرصد 
رشــد کنیم تا سال آینده که محضر فرمانده کل قوا 
رسیدیم، شرمنده نباشیم و به آقا بگوییم آقا باز هم 

فرمانی هست که اجرا نکرده باشیم؟
آن روز دور از دسترس نیست و تحقق آن با توجه 

به ظرفیت هایی که سپاه دارد، محقق شدنی است.

سالم ما را به آقا برسانید!
   حاشیه نگاشت    

توصیه های هشت گانه امام خامنه ای به فرماندهان و مسئوالن سپاه 

آماده به کاری خود را حفظ کنید
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آنبهشرحذیلاست:

فرهاد مهدوی

توصیه اول اینکه به هیچ وجه نگذارید سپاه پیر  و محافظه کار بشود؛ سپاه نبایستی پیر بشود. 1
منظور، پیر شدن به معنای آدم های پیر نیست؛ آن البّته 
بی تأثیر نیست ـ ]در مورد[ جوان گرایی که حاال خواهم 
گفت ـ اّما مقصود، روحّیه اســت، روحّیه  جوان سپاه 
بایستی باقی بماند و می شــود؛ می توان سازمانی را 
فــرض کرد که با کمــک الهی، با هدایــت الهی، با 
شیوه های گوناگون هرگز به پیری نرسد و همیشه جوان 

باشد. می شود فرض کرد. چه جوری؟
 بــا جوان گرایی که خــب الحمدلله جوان گرایی 

ً
 اّوال

ت هاست که در سپاه شروع شده و 
ّ

هســت، ]یعنی[ مد
توجه به نسل جوان وجود دارد، و تربیت دینی و انقالبی 
نســل های دّوم و سّوم. نگذارید انقطاع نسلی به وجود 
بیاید؛ همان روحیه ای که شهدای بزرگ و نام آور سپاه 
در میدان های نبرد از خودشان نشــان دادند در دوران 
س و قبل از دفاع مقــدس و تعدادی بعد از 

ّ
دفاع مقــد

دوران دفاع مقدس، باید ســریان و جریان داشته باشد 
در نسل های متوالی که وارد سپاه می شود: تربیت دینی 

و انقالبــی، جلوگیری از انقطاع نســلی، تداوم روش 
خالقیت و نوگرایی. اینکه گفتم ]سپاه[ نوگرایی دارند در 
ابزارها، در شیوه ها، این را نباید بگذارید متوقف بشود.

 آماده به کاری خودتــان را در مواجهه  با 
ً
ثانیــا حــوادث بزرگ حفــظ کنید؛ ایــن یکی از 2

خصوصیات سپاه بوده. سپاه از اولی که متولد شده، در 
حوادث بزرگ همیشه در خط مقدم سینه سپر کرده. 
هر جایی که هر حادثه ای بوده، ســپاه نشــان داده که 
آماده به کار اســت.  نمی خواهم بگویم همه جا عالی 
عمل شــده، اما همه جــا حضور، عالی بــوده. این 
آماده به کاری باید حفظ بشــود؛ فقط مسائل امنّیتی و 
نظامــی و مانند اینها مورد نظر نیســت؛ نه، در همه  
بخش ها. فرض بفرمایید در زمینه  اقتصاد مقاومتی، در 
زمینــه  رونق تولیــد، کمک به محرومــان، کمک به 
مســتضعفان ـ اینها مسائل مهم کشــور است دیگر، 
مســائل روز به روز کشور است ـ ســپاه آماده به کاری 

خودش را بایستی حفظ کند. 

 این نگاه وسیع جغرافیای مقاومت را از 
ً
دست ندهید؛ این نگاه فرامرزی را از دست 3 ثالثا

ندهید. قناعت نکنیم به منطقه  خودمان. آن کسانی که 
ت 

ّ
در خانه نشســتند تا به آنها حمله بشــود دچار ذل

شــدند. این جوری نباشــد که یک چهاردیواری را 
انتخاب کنیم و دیگر کارمان به این نباشد که پشت این 

دیوار چه کسی است، چه تهدیدی وجود دارد.
 این نگاه وســیع فرامرزی، این امتداد عمق راهبردی 
گاهــی اوقــات از واجب ترین واجبات کشــور هم 
الزم تر اســت که مورد توّجه قرار بگیرد که خیلی ها 
 متوّجــه بــه این نیســتند، خیلی هــا توّجه بــه این

 ندارند. 

4 توصیه  چهارم؛ در برابر دشمن با نگاه دقیق، 
ارزیابــی خودتان از دشــمن را واقعی کنید. 
 از دشمن 

ً
هشیاری را هم با ترس اشتباه نگیرید؛ اصال

نترســید؛ هر چه هم دشمن قوی باشد، بزرگ باشد، 
نترســید. چون آن قدرت ایمانی را که شــما دارید، 

دشــمنتان ندارد، در هر حجمی که باشد؛ اما حجم 
دشــمن را بشناسید. »دشــمن نتوان حقیر و بیچاره 
شمرد«؛ هیچ دشــمنی را ـ دشمن کوچک و دشمن 
بــزرگ را ـ حقیر، ناتوان، بیچاره، غیــر قابل اعتنا به 
حساب نیاورید؛ نه، دشمن را ولو کوچک هم هست، 
به حساب بیاورید، در مقابلش ارزیابی درست داشته 

باشید، در مقابلش هشیاری داشته باشید. 

توصیــه  پنجــم؛ با همــه اجــزای عظیم  5  
تشــکیل دهنده  نظام اســالمی همکاری و 
هم افزایی داشــته باشــید؛ با دولت، با قّوه  قضائیه، با 
مجلس شــورای اســالمی ـ قّوه  مقننه ـ با بخش های 
گوناگون این همکاری و هم افزایی الزم اســت؛ این 
وظیفه است که مخصوص شما هم نیست؛ این را ما 
به همه توصیه می کنیم، به شــما هم توصیه می کنیم. 
البته معنای این هم افزایی و همراهی، جدا شــدن از 
عناصر هویتی سپاه نیســت؛ به این نکته توّجه کنید! 
عناصر هویتی سپاه صددرصد باید حفظ بشود در همه  
و همکاری هــا  و  رفتارهــا  همــه   در   تعامــالت، 

 هم افزایی ها.

باشید، مردم پذیر باشید، مردمی رفتار باشید. 6 توصیه  ششــم؛ مردمی باشید، مردم دوست 
سپاه مردمی است دیگر؛ از اّولی که سپاه تشکیل شد ـ 
این جوان ها و بّچه هایی که آمدند، از دانشگاه آمدند، 
از بازار آمدند، از کارگاه آمدند، از همه جا آمدند رشد 
کردند، آمدند چهره شدند، آمدند به جایی رسیدند که 

امثــال بنده باید نگاه کنیم، حســرت بخوریم، غبطه 
بخوریم ـ مردمی تشکیل شد. با مردم باشید، از مردم 
باشید، رفتار مردمی داشته باشید. فخرفروشی خالف 
این رفتار اســت، دنیاطلبی خالف این رفتار است، 

اشرافیگری خالف این رفتار است. 

توصیه  هفتم؛ کار جهادی و روحیه جهادی را  در همــه  عرصه هــای گوناگــون فعالیت ها 7
 تنبلی است، 

ّ
ســرلوحه قرار بدهید. کار جهادی ضد

 امروز را به فردا انداختن 
ّ

 بی تفاوتی اســت، ضد
ّ

ضد
اســت. ما با بعضی از بخش هــای گوناگون مواجه 
می شــویم که یک کاری را بناســت انجــام بدهند، 
تصدیق هم می کنند، تأیید هم می کنند، حّتی استقبال 
هم می کنند اّما امروز که بایــد انجام بدهند، به فردا 
می اندازند که فردا هم باز یک فردای دیگری دارد؛ کار 

را در همه  عرصه های جهادی دنبال کنید.

ل، توّسل، معنوّیت، 
ّ
دعا را از دســت ندهید؛ انس با قــرآن را از 8 و توصیه  آخر ]اینکه[ توک

دســت ندهید؛ انس با اهل  بیت و عترت را از دست 
ندهیــد؛ اجتناب از گنــاه را فرامــوش نکنید. جزو 
بیشــترین توصیه ها یا شــاید بشــود گفت در رأس 
توصیه های کسانی که ما برای کلمه کلمه  حرف های 
آنها خیلــی اعتبار قائل بودیم، اجتنــاب از گناه بود؛ 
اســاس کار، اینهاســت. هــم در خودتــان، هم در 
قان به 

ّ
خانواده تــان، هــم در فرزندانتان و همــه  متعل

خودتان، اینها را نهادینه کنید. 

 حصارها در برابر سپاه کارایی ندارند

حصارهادربرابرارادهسپاهاعتباروکاراییندارند

»سردار سرلشکر قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه، شهیدان همت، باکری، 
خرازی، باقری، زین الدین و کاظمی را از جمله تربیت یافتگان مکتب والیت فقیه و سپاه 
برشــمرد و خاطرنشان کرد: »سپاه به برکت هوشمندی و هوشیاری و پشتوانه مردمی و 
تبعیت از ولی فقیه و رهبر معظم انقالب اسالمی طی 40 سال گذشته از متن بحران های 
سخت و تاریک فراروی انقالب اسالمی با سربلندی و عزت عبور کرده و فرصت های 

مهم و بزرگی را برای پیش روندگی انقالب و پیشرفت کشور ایجاد کرده است.«
سرلشکر ســلیمانی در ادامه با تبیین وضعیت جاری منطقه و تحوالت راهبردی و 
اعجازگون جبهه مقاومت و ضد صهیونیســتی و تأثیــرات آن در معادالت آینده اظهار 
داشــت: »راه غلبه بر دشمنان هموار شده است؛ اما پیوسته باید با حکمت عمل کنیم؛ 
همان گونه که طی 20 ســال اخیر با استراتژی و راهبردهای متنوع دشمن را زمین گیر و 

وادار به شکست کرده ایم.«
فرمانده نیروی قدس ســپاه در پایان با تأکید بر اینکه امروز حصارها برابر اراده سپاه 
اعتبار و کارایی ندارند، گفت: »ســپاه هیمنه بزرگ ترین و مجهزترین ارتش دنیا، یعنی 

ارتش آمریکا را شکست و پوشالی بودن آن را به جهانیان نشان داد.«

ظرفیتهایاقتداربخشنیرویزمینیسپاه

»سردار محمد پاکپور« فرمانده نیروی زمینی ســپاه با اشاره به وضعیت این نیرو و 
آمادگی های آن، اظهار داشــت: »امروز بحمدالله در شــرایطی قرار داریم که عالوه بر 
ارتقای توان و پتانسیل هایی که در گذشته از آن برخوردار بودیم، ظرفیت های اقتداربخش 

و راهبردی جدیدی در نیروی زمینی سپاه فراهم و به آن افزوده شده است.«
سردار پاکپور با اشاره به توان بالگردی نیروی زمینی سپاه و پیش روندگی قدرت افزای 
آن، گفت: »از سال ۱۳۹4 و پس از الحاق توان بالگردی به نزسا، این ظرفیت و توانمندی 
ارزشمند نقش مهمی را در مأموریت های مقابله با توطئه های دشمنان و برخورد قاطعانه 
با تروریست ها به ویژه در مناطق مرزی برعهده دارد و پهپادهای رزمی و شناسایی نزسا 

در پایگاه های مرزی هم اکنون دارای تأثیرات راهبردی هستند.«
فرمانده نیروی زمینی ســپاه در ادامه تصریح کرد: »تــوان دیگری که این نیرو از آن 
برخوردار است، موضوع جنگال است که امروز در مناطق عملیاتی متضمن موفقیت های 
محوله شــده و بخش مهمی از اقدامات عملیاتی ما مبتنی بر اقدامات جنگال و مرهون 

نقش آفرینی آن است.«

گزینهسایهجنگبیخاصیتشدهاست

»سردار امیرعلی حاجی زاده« فرمانده نیروی هوافضای سپاه در تبیین توانمندی ها و 
قابلیت های منحصر به فرد و بومی این نیرو که مزیت های ویژه ای برای مقابله با تهدیدات 
دشــمنان ایجاد کرده است، اظهار داشــت: »به برکت اجرای دقیق تدابیر رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالی( و اســتفاده گســترده از جوانان نخبه، شرکت های دانش بنیان و 
دانشگاه های کشور توانسته ایم موشک های زمین به زمین، موشک های ضد ناو، پهپادها، 

 ایرانی تولید کنیم.«
ً
رادارها و سامانه های جنگ الکترونیک را از ایده تا محصول کامال

وی در ادامه تأکید کرد: »امروز عالوه بر پایگاه های کشورهای فرامنطقه ای، ناوهای 
آنها در دریا را تا 2 هزار کیلومتری بی خاصیت کرده ایم.«

ســردار حاجی زاده با بیان اینکه امروز موازنه قدرت تغییر کرده و گزینه سایه جنگ 
بی خاصیت شده اســت، گفت: »با دستیابی به فناوری های نوین موازنه اقتصاد دفاعی 

نیز تغییر کرده است.«

اقتدارنیروهایدریاییلرزهبرپیکردشمنانداخت

»ســردار سرتیپ پاســدار علیرضا تنگسیری« اظهار داشــت: »توقیف نفت کش 

انگلیســی و دســتگیری نیروهای آمریکایی و انگلیســی در آب های خلیج فارس تنها 
گوشه ای از اقتدار نیروهای دریایی سپاه بود که لرزه بر پیکر دشمن انداخت.«

سردار تنگسیری با اشاره به مقابله دریایی سپاه در دفاع مقدس با نیروهای آمریکایی، 
گفت: »نیروی دریای ســپاه در یک سال و نیم درگیری با نیروهای آمریکایی ۹ شهید را 
تقدیم انقالب و اسالم کرد، اما آمریکا با بیش از 25 کشته، خسارت های میلیارد دالری 

متحمل شد.«
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران افزود: »نیروی دریایی سپاه در این مواجهه ها 
تنها چهار قایق خود را از دســت داد؛ اما آمریکا ناو ســاموئل جی رابرتز و کشتی های 
غول پیکری را از دست داد که جبران این خسارت ها برای آنها سال ها به طول انجامید.«

ایجاد500گردانبسیجباگرایشامدادونجات

»سردار سرتیپ پاســدار غالمرضا سلیمانی« رئیس سازمان بسیج مستضعفین با 
یادآوری تأکیدات رهبر معظم انقالب در توجه به مسئله فرهنگ، اظهار داشت: »امروز به 
رغم تالش هایی که صورت می گیرد، دشمن در حوزه فرهنگ بسیار هزینه کرده است.«

وی افزود: »۱60 هزار رده بسیج در کشور داریم و این ظرفیت مطلوب می تواند در 
هر عرصه ای از تقویت گفتمان مقاومت، نقش آفرینی در عرصه های مختلف از دفاعی و 

امنیتی و امدادرسانی و فرهنگ نقش تعیین کننده ایفا کند.«
رئیس سازمان بسیج در ادامه یادآور شد: »500 گردان بسیج با گرایش امداد و نجات 
در کنار گردان های رزمی ایجاد شده است تا در بحران هایی، همچون سیل ابتدای سال 

به یاری مردم بشتابند.«
وی تصریح کرد: »در دهه فجر سال گذشته 40 هزار پروژه محرومیت زدایی آغاز شد 

که تاکنون بیش از ۱5 هزار پروژه آن به انجام رسیده است.«
سردار سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: »اقدامات بسیج در سطوح کشور گسترده 
و متنوع است و بنا داریم تا به فضل الهی بسیج با اثربخشی بیرونی و اعتالی درونی در 

راستای تحقق بیانیه گام دوم محکم و استوار به پیش برود.«

قرارگاهسازندگیدرپیشانیمقابلهباجنگاقتصادی

»ســعید محمد« فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( تکمیل 2۱60 پروژه 

مهم کشــور را از دستاوردهای قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( برشمرد و اظهار 
داشــت: »ما امروز در صنعت بنزین کشــور نه تنها تحریم ها را بی اثر کرده ایم، بلکه با 

اجرای پاالیشگاه میعانات گازی خلیج فارس به صادرکننده بنزین مبدل شده ایم.«
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( اجرای 6 فاز پارس جنوبی و تأمین 20 
درصد تولید گاز شیرین کشور، 40 درصد پروژه های آزادراهی، 4۸ درصد پروژه های 
مترو و 2۸ درصد پروژه های راه آهن را از دستاوردهای قرارگاه در عرصه سازندگی کشور 

عنوان کرد که با به کارگیری بخش خصوصی و پیمانکاران صورت گرفته است. 
وی در همیــن راســتا گفت: »قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( همراه با 
اجــرای پروژه هــای عمرانی و ملــی بیش از ۱00 هــزار پــروژه محرومیت زدایی را 
 در نقــاط محروم و کم برخوردار کشــور در راســتای کمک به هموطنــان عزیز اجرا 

کرده است.«

گزیده ای از سخنرانی فرماندهان  و مسئوالن در مجمع بیست و سوم

   قاب خاطره    
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انتخابات دور دوم مجلس خبــرگان رهبری که 
در ســال ۱۳۶۹ برگزار شد، سرآغاز دور جدیدی از 
مناقشــات جدی دو جریان چپ و راست در کشور 
بود. فضای تنش زای ایجاد شده در انتخابات مجلس 
خبرگان، صف آرایــی دو جناح در انتخابات چهارم 
مجلس شــورای اســالمی را که حدود ۱۸ ماه بعد 

برگزار می شد، کلید زد. 
نحوه برخورد شورای نگهبان با انتخابات مجلس 
خبــرگان و حــذف عملــی تعــدادی از نامزدهای 
نمایندگی مجلس خبرگان دوم ســبب شــد طیف 
موســوم به چــپ در مجلس ســوم، نگــران نحوه 
 به 

ً
برگــزاری انتخابات مجلس چهارم شــود. دقیقا

همین دلیل تحرکی را آغاز کرد تا از ابهام موجود در 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی بکاهد و راه 

تفسیرهای شخصی از قانون را مسدود کند. 
بر همین أســاس، در تاریخ ۱۳۶۹/۸/۸ طرحی 
با امضــای 20 نفــر از نماینــدگان تقدیم مجلس 
شورای اسالمی شد و کلیات آن در جلسه علنی روز 
۱۳۶۹/۱0/۱۹ به تصویب رســید. مطابق این طرح، 
قید »التزام عملی به اسالم« و نیز »التزام عملی به نظام 
جمهوری اسالمی ایران« از شرایط انتخاب شوندگان 
)ماده ۳0 قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
مصــوب ۱۳۶2/۱۱/۹( حذف شــده و افراد فقط با 
ارتکاب جرایم اثبات شده از طریق مراجع قانونی، از 

انتخاب شدن محروم می شدند. 
به دنبــال تصویب کلیات این طــرح در مجلس 
شورای اسالمی،  اعتراضات طیف موسوم به راست 
آغاز شد. در رأس اعتراض کنندگان، »جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم« قرار داشت که با نگارش نامه ای تند 
و صریح به رئیس مجلس ســوم که »مهدی کروبی« 

بود، خواستار جلوگیری از تصویب این طرح شد. 
در نامــه جامعــه مدرســین کــه بــه امضــای 
»آیت الله العظمــی محمدفاضل لنکرانی« رســید، 
آمده است: »... اطالع یافتیم که عده ای از نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی طرحی برای اصالح مواد 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی به آن مجلس 
محترم تقدیــم نمودند و فکر نمی شــد که مجلس 
شــورای اسالمی با این طرح برخوردی مثبت داشته 
باشد، زیرا مجلس به قول امام راحل عصاره فضایل 
ملت اســت... مردم شــهیدپروری که هرگز انتظار 
نداشــته و ندارند که عده معدودی از نمایندگان که 
خوف از دســت دادن این ســنگر مقدس را داشته، 
نمایندگی خود را با خــراب کردن مجلس و هموار 
کردن راه آن برای ورود لیبرال ها و مقدم مراغه ای ها و 
بنی صدرها و متجاهرین به فسق و ضد والیت فقیه ها 

تضمین نمایند.« )رسالت، ۱۳۶۹/۱2/۸(
به هنگام انتشــار این نامه در روزنامه »رسالت«،  
مهــدی کروبی، رئیس مجلس شــورای اســالمی 
در مســافرت پاکســتان به ســر می برد؛ ولی پس از 
بازگشت به ایران جوابیه ای را در تاریخ ۱۳۶۹/۱2/۱۸ 
تنظیم کرد و در اختیار رســانه ها قــرار داد که برخی 

از روزنامه ها آن را منتشــر کردند. رئیس مجلس در 
این جوابیه افــزون بر ارائه توضیــح دربارة  ماهیت 
طرح پیشــنهادی نمایندگان، انتقادهایی تند را علیه 
جامعه مدرســین بیان کرد و یادآور شــد، برخی از 
آنها در حیات امام راحل با مواضع ایشــان مخالفت 
می کردند. وی می نویســد: »قید )التــزام عملی به 
اســالم و نظام جمهوری اسالمی( حذف نگردیده؛ 
بلکه با آوردن عبارتی روشن تر تالش شده که جلوی 
سوءاســتفاده از آن گرفته شــود... هدف اصلی این 
طرح، رفع نارسایی هایی است که در عمل به اثبات 
رســیده اســت، چنانکه در دوران حیــات با برکت 
حضرت امــام)س( دیدیم که به بهانــه »عدم التزام 
عملی...« خواســتند برخی از افراد صالحیت دار و 
متعهد را کنــار بگذارند که با عکس العمل حضرت 
امام مواجه شــدند و عقب نشینی کردند. البته برخی 
از افراد وفادار به انقالب اسالمی و پایبند به اسالم را 
نیز حذف کردند و عناصری را نیز که فی الواقع واجد 
صالحیت نبودند، تأیید کردند. در دوره دوم انتخابات 
مجلس خبرگان نیز دیدیم که با تشبث به قید »التزام 
عملی...« چگونه برخی از شخصیت های علمی و 
متعهد را که در امتحان نیز توفیق حاصل نموده بودند، 
کنار گذاشــتند و در برابر افراد وابسته به باند و جناح 
خاصی که صالحیت الزم را نداشــتند،  مورد تأیید 

قرار دادند.«
در مقابل باز هم جامعه مدرسین نامه ای خطاب 
به رئیس مجلس نوشت و بر مواضع خود تأکید کرد 
و در نقد نگاه مجلس به شــرایط کاندیداها نوشت: 

»جناب عالی نیز مانند هر منصفی تصدیق خواهید 
کرد که هرگاه شــخصی فاســد و متجاهر به فســق 
باشد و حتی اقدام عملی علیه جمهوری اسالمی هم 
داشته باشد؛ ولی هنوز به چنگ قانون عدل اسالمی 
و دادگاه های صالحه نیفتاده باشد، مطابق طرح فوق 
واجد شرایط نمایندگی است و می تواند به مجلس راه 
 لیبرال و بی تفاوتند!؟« 

ً
یابد چه رسد به کسانی که صرفا

)رسالت، ۱۳۶۹/۱2/2۷(
بحث مخالفــت و موافقت با طرح پیشــنهادی 
نماینــدگان مجلس تنها در حــد نامه نگاری جامعه 
مدرسین و رئیس مجلس باقی نماند؛ بلکه به نطق های 
قبل از دســتور نمایندگان، نمازهای جمعه و محافل 
مطبوعاتی هم سرایت کرد. یکی از موضع گیری های 
تند و حاد علیه نمایندگان مجلس،  از سوی »آیت الله 
احمــد آذری قمی« در ســخنرانی قبل از خطبه های 
نماز جمعه تهران )۱۳۷0/۱/۹( صورت گرفت. وی 
در این ســخنرانی با اشــاره به نامه جامعه مدرسین 
به رئیس مجلس اعالم کرد: »چــون امام به طالب 
فرمودند اســالم ناب محمدی را از جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم یاد بگیرند، بنابراین نمایندگان مجلس 
باید تسلیم نظرات جامعه مدرسین شوند و هرکس در 
این تشخیص ها با جامعه مدرسین مخالفت کند،  با 
امام امت مخالفت کرده است.« وی همچنین افزود: 
»آن 2۶ نفر که پیشنهاد کردند التزام عملی به اسالم 
حذف شود، و بعد از پیشنهاد جامعه مدرسین و تذکر 
بازاری ها از طرح خود دفاع کردند، نباید ملت آنها را 

انتخاب کند و این کار گناه است و جرم است.«

 بررسی مناقشات جامعه مدرسین و مجلس سوم

التزام یا عدم التزام

اوج گیری نهضت اســالمی ملــت ایران در 
برابر حکومت فاســد پهلوی در سال ۱۳۵۷، شاه 
و درباریان را به شــدت نگران کــرده بود. آنان به 
دنبال آن بودند که ریشــه این خیزش را شناسایی 
کــرده و برای جلوگیری از پیشــرفت آن چاره ای 

ایــن رو پای  از  بیندیشــند؛ 
صحبت مشــاورانی نشستند 
که مشغول خدمت به خاندان 
پهلوی بودنــد. از جمله این 
افراد »احســان نراقی« است 
برای جلوگیری  که آن روزها 
از ســقوط شــاه تالش کرد. 
وی در کتاب خاطراتش که با 
عنوان »از کاخ شــاه تا زندان 
یافته، به هشت  انتشار  اوین« 
دور مالقاتــش با محمدرضا 
پهلــوی از اول مهر تا 24 دی 

۱۳۵۷ اشاره دارد. وی به اولین گفت وگوی خود با 
محمدرضا پهلوی چنین اشاره می کند:

»شــاه، برای اولین بار مرا در کاخ تابســتانی 
ســعد آباد که بر روی ارتفاعات شمال تهران واقع 
شــده اســت، به حضور پذیرفت... در برابر من 
مردی ایســتاده بود که وقایع اخیر به شــدت او را 
دگرگون ســاخته بود؛ به طوری کــه دیگر از آن 
، به هنگام حضور 

ً
حس اعتماد به نفســی که قبال

در گردهمایی کارشناســانه که چند مرتبه ای در 
آنها شــرکت کرده بودم، نشــان مــی داد، خبری 

نبود. او با حالتی دوســتانه، گویی که می خواهد 
یــك عذرخواهی به عمــل آورد... شــاه گفت: 
»من می خواســتم از تحلیل شما درباره موقعیت 
فعلی ایران اطالع حاصل کنم. این اغتشــاش و 
تحریکی که دارد عمومیت می یابد از کجاست؟ 
بانی آن چه کسی است؟ چه شخصی پشت این 
مخالفت ها قرار گرفته است؟ این جنبش  مذهبی 
را کی باعث شــده است؟« ـ پاســخ دادم، خود 
شما، اعلی حضرت! ...دنباله 
صحبــت را چنیــن گرفتم: 
وقتی کــه پانزده ســال پیش 
یعنی در سال ۱۳4۱، به همراه 
ارسنجانی به شهر مقدس قم 
رفتید، رهبــران مذهبی را به 
شدت مورد حمله قرار دادید 
و انتقاد آنها در قبال اصالحات 
ارضی و حق انتخاب شــدن 
خانم هــا بــرای نمایندگــی 
مجلس را به عنوان نشــانه ای 
از موضــع ارتجاعی ایشــان 
تلقی نمودید. لحن شــما به قدری خشن و حتی 
توهین  آمیز بود که بنابر آنچه که معینیان مســئول 
وقت رادیو تلویزیون برایم تعریف کرد، او مجبور 
شد تا بخشی از سخنان شما را سانسور کند. فردای 
آن ســخنرانی بود که به بعضی ها گفتم: »این روز 
تاریخی را فراموش نکنیم، روزی که اعلی حضرت 
یك حرکت اسالمی عظیم را در کشور علیه خود 
به جنبــش درآورد... از این پس، مذهبیون ناچار 
خواهند بود تا برای رّد اتهام محافظه کاری از خود، 

وارد صحنه مبارزه شوند... .«

احسان نراقی از خاطراتش با محمد رضا پهلوی می گوید

اعلی حضرت! شما،  خود 

   پاسخ تاریخ    

»فرانسه« چهارمین کشــور اروپایی است که 
»کمپانی هند شــرقی« خود را به پــا کرد. آرزوی 
فتح سرزمینی در هند و تجارت سودمند با شرق، 
فرانسوی ها را نیز به فکر راه اندازی »کمپانی هند 
شرقی فرانســه« انداخت. این کمپانی را در سال 

کولبر«  باتیست  »ژان   ۱۶۶4
وزیر مالیة »لوئی چهاردهم« 

تأسیس کرد.
شــاه و خانواده سلطنتی و 
با سرمایه ۱۵  شــهرداری ها، 
میلیون لیره در تأمین سهام اولّیة 
فرانسوی ها  داشتند.  نقش  آن 
در ســال ۱۶۶۹ بنــادری را 
در هند اشــغال کردند؛ ولی 
بــا تهاجــم هلندی ها عقب 
بــا  فرانســوی ها  نشســتند. 
سماجت و خشونت کار خود 

را پیش بردند و ســرانجام در سال ۱۶۷4، ده سال 
پس از تأسیس کمپانی، نخستین پایگاه خود را در 
سواحل هند، در بندر »پاندیچری« برپا کردند. در 
سال ۱۶۹0، بنگاه های تجاری آنها در چاندرانگر، 
ســورت، باالسور و قاســم بازار بود. فرانسوی ها 
حوزه تجاری خــود را تا ایران در غرب و چین در 

شرق گسترش دادند. 
در ســال ۱۷۱۹، این کمپانی بــا کمپانی های 
مســتعمرات آمریکایی و آفریقایی فرانسه تجدید 
سازمان داده شد. کمپانی را »جان الو« وزیر مالیة 

اسکاتلندی االصل فرانســوی ها هدایت می کرد 
که به دلیل شکســت در می.سی.ســی.پی دچار 
مشکالت عظیمی شد. به دلیل این تجدید سازمان، 
»تّجار« فرانسوی در ســال ۱۷22، به فرماندهی 
»جوزف فرانسوا دوپلکس« وارد بندر پاندیچری 
هند شدند و با تفّوق انگلیسی ها مبارزه کردند. در 
ســال های بعد نیز منازعات فرانسه و انگلیس در 
شرق، به ســان قاره اروپا جریان داشت؛ اما گذر 
زمان به نفع فرانســوی ها نبود 
و بــه تدریج از قدرت کمپانی 

فرانسوی کاسته شد.
در ســال ۱۷۳0، کمپانی 
تجارت بردة خود را در آفریقا 
از دســت داد و ســال بعــد 
تجارتش در سواحل لوئزیانای 
آمریکا نیز از دست رفت. در 
ســال ۱۷۳۶، تجارت قهوه با 
آمریکایی ها از دست کمپانی 
خارج شــد. به هرحال آنها تا 
ســال ۱۷۵4 به فعالیت خود 
در هندوســتان ادامه دادند؛ اما سرانجام در برابر 
نفوذ و قدرت انگلیســی ها شکســت خوردند. 
فتح »آرکوت« در ســال ۱۷۵۱ به دست »روبرت 
کالیو« انگلیســی محدوده نفوذ فرانسوی ها را به 
جنوب هندوستان کاهش داد. آنها تا سال ۱۷۶۱ به 
سلطه خود ادامه دادند تا اینکه بندر »پاندیچری« 
هم به دست بریتانیایی ها افتاد. فّعالّیت کمپانی هند 
شرقی فرانسه، در نهایت با فرمان سلطنتی ۱۷۶۹ 
ق شد و در سال بعد آنها با ۵00 میلیون لیر به 

ّ
معل

فرانسه بازگشتند.

منازعه دو استعمارگر بر سر سرزمین راجوها

شرقی  هند  کمپانی 

   حافظه    

تقویم انقالب

 گزارشی تاریخی
 از »نوفل لوشاتو«

یکی از مســائل مهم و تأثیرگذار در روند 
تحوالت انقالب اســالمی که در تاریخ ثبت 
شــده، هجرت های امام خمینــی)ره( در مهر 
ماه سال ۱۳۵۷ اســت. یکی از پرماجراترین 
اقامت های امام خمینی)ره( اقامت ایشــان در 
روستای نوفل لوشاتو به شمار می آید که به طور 

خالصه ارائه می شود.
امام خمینــی)ره( و همراهان شــان که با 
هواپیما از عراق به فرانسه پرواز داشتند، تحت 

کنترل و رصد مأموران مخفی عراقی بودند.
همراهان امام همواره از این نگران بودند که 
آیا دولت فرانسه آنها را راه خواهد داد و اجازه 
اقامت می دهند یا خیر. به عبارتی، این مسئله 
اقامت دغدغه همراهان حضرت بود. از طرفی 
همراهان امام در این ســفر ابراز خوشــحالی 
می کردند که ایشان اظهار ناراحتی و خستگی 

نمی کنند.
هواپیمای حامل امام خمینی)ره( از بغداد به 
پاریس یک ساعت در ژنو توقف داشت که در 
این فرصت از ژنو تماس گرفته شد که در پاریس 

برای اقامت ایشان محل مناسبی تهیه شود.
وقتــی امــام)ره( بــه پاریس رســیدند، 
مصاحبه ای کرده و جراید آن را منتشر کردند، 
با ایــن تیتر که »چریــک پیر ایــران به زمین 

نمی چسبد.«
امام)ره( در این مصاحبه فرمودند: »فرودگاه 
به فرودگاه می رویم و اگر هیچ جا راه مان ندادند 
آب های آزاد را که از ما نگرفته اند؛ یک کشتی 
اجــاره می کنیم و در آب هــای آزاد می گردیم 
و فریاد مظلومیت امت ایــران را به دنیا اعالم 

می کنیم.«
اولین محل اقامت امام در محله  »کشان« 
بود، اواخر شــب دو نفــر از کاخ الیزه آمدند 
و بــا امام دیدار کردنــد و گفتند رئیس جمهور 
فرموده اند شما در اینجا حق مالکیت سیاسی 
ندارید؛ اما قرار شــد امــام)ره( اعالمیه و پیام 

بدهند و سخنرانی داشته باشند.
در شــب دوم بــا تشــکیل جلســه ای از 
همراهان امام، پیشــنهاد داده شد کمیته ای به 
نام »تصمیم گیری« تشــکیل شود و هر فردی 
یک مســئولیت را عهده دار شود. وقتی مرحوم 
حاج احمد آقــا از حضرت امــام)ره( در این 
زمینه کسب تکلیف کردند. امام)ره( در پاسخ 
فرمودند: »نه رئیس دفتر به دنبال من ببندید، نه 
این اسم های دیگر که آوردید، من یک آخوندم، 
یک طلبه هم  پای تلفن باشد کافی است. هیچ 

یک از این چیزها الزم نیست.«
حضرت امام)ره( محل اقامت را نامناسب 
تلقی می کنند و می فرماینــد: »اینجا کوچک 

است و باید جای دیگری تهیه کنید.«
روز بعد یــک نفر آمد و گفــت که منازل 
مناســبی برای امام در نظر گرفته ایم که ایشان 
باید بیایند ببینند. امام را سوار ماشین می کنند 
و برای دیدن منزل جدید می برند که منزلی در 
محل نوفل لوشاتو مورد پسندشان قرار می گیرد؛ 
در حالــی که حدود چهــل کیلومتر با پاریس 

فاصله داشت.
به امام اعتراض می کنند که اینجا دور است 
و کسی نمی تواند اینجا را پیدا کند و یاد بگیرد؛ 
اما امام در پاسخ می فرمایند: »اینجا جای خوبی 
اســت. هر کس که بخواهد ما را ببیند هم پیدا 

می کند و هم یاد می گیرد.«
از آن تاریــخ به بعد، یعنی در نیمه دوم مهر 
ماه سال ۱۳۵۷ روز به روز دیدارها و مالقات ها 
به اوج می رسد و مصاحبه های متعددی از امام 
منتشر می شــود که هیچ قدرتی نمی توانست 
جلوی آن را بگیرد. در واقع، انفجار نور صورت 
گرفت و شعاع نور آن از غرب به شرق تابنده بود 
و انعکاس داشت که توضیح آن بحث دیگری 

را می طلبد.

سیدمهدی 
حسینی

مورخ و پژوهشگر

مهدی دنگچی
روزنامه نگار

محمد گنجی
پژوهشگر 

حسین معینی
کارشناس تاریخ
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۱۱
خرد

سیاست نامه

 بررسی اندیشه سیاسی 
آخوند خراسانی ـ ۱2

عقل و اصول فقه

»آخوند خراسانی« در امتداد سنت عقالنی 
اجتهاد شیعی حرکت و آن را تقویت کرد. وی 
به منزله فردی که از نگاه اصولی برجســته ای 
برخوردار اســت،  از طریق علم اصول فقه این 
تالش را ســامان داد. از ایــن  رو، فهم نگرش 
اصولــی این عاِلم،  رویکرد خــاص وی را در 
پرداختن به امر سیاسی نشان می دهد. آخوند 
خراسانی نوآوری های فراوانی در اصول دارد۱ 
که وی را در جایگاه عاِلم اصولی به معنای دقیق 
کلمه قرار داده و برخی معتقدند این امر بدین 
سبب اســت که در اصول، از قواعد و مسائل 

فلسفی کمال استفاده را کرده است.2 
مهم ترین تأثیر چنین رویکردی در مباحث 
اصولی آخوند را می توان در این نکته دانست 
که برخــالف بســیاری از فقها کــه درصدد 
استنادسازی بودند،  وی درصدد طرح استدالل 
بود. رویکرد استداللی و عقل گرایانه خراسانی، 
در جایی که مباحث اصولی پیشــینیان وی به 

پایان رسیده بود،  نقطه آغازی پدید آورد.
تالش اصولی آخوند خراســانی اهمیت 
زیادی در رشد مکتب تشیع داشت که می توان 
به دو وجه مهم آن چنین اشاره کرد؛ نخست، 
از ایــن جهت که این عالم شــیعی و مجتهد 
اصولی،  در تقویت جایگاه معرفتی علم اصولی 
نقشی تعیین کننده داشــته و توانسته است این 
علم را ارتقا بخشــد. دوم، از این  رو که چنین 
تالشی، نگرش و رویکرد عقل گرایانه خاصی 
به وی بخشــیده که براســاس آن، اجتهادات 
او در عرصه هــای مختلــف، از جمله عرصه 
سیاسی خاص شده است. رویکرد عقل گرایانه 
آخوندخراســانی را به سه شیوه و از سه جهت 
در مباحث اصولی وی می توان توضیح داد: ۱ـ 
طرح عقل به مثابه منبع استنباط حکم شرعی؛ 
آیا عقل به طور مستقیم می تواند حکم شرعی 
را استنباط کند؟ در این پرسش، عقل به منزله 
یک منبع معرفت شــناختی مــورد توجه قرار 
می گیرد. عالمــان علم اصول در این مباحث،  
جایــگاه عقل را در کنار »کتاب« و »ســنت« 
بررسی می کنند. در حالی که اخباری ها عقل 
را دارای چنین جایگاهی نمی دانند؛ اما آخوند 
با بحث مفصل و مســتدل خود درباره قطع، 

 جایگاه عقل را در این زمینه تقویت کرد. 
2ـ عقل به مثابه روش فهم حکم شرعی؛ 
نگرش اصولی آخوند خراسانی از این لحاظ 
نیز عقل گرایانه می نماید. عقل گرایی در اینجا 
به مفهوم پذیــرش فهم عقالنی شــریعت و 
آموزه های شــرعی است که از آن به »اجتهاد« 
نیز تعبیر می شــود. در اینجا سخن این نیست 
که عقل منبع مســتقل شناخت حکم شرعی 
قرار گیرد، بلکه سخن این است که فهم حکم 

شرعی با عقل امکان پذیر است. 
۳ـ عقــل به مثابه دلیل برائت و عدم حکم 
شــرعی؛ از نظر آخوند، عقــل یکی از دالیل 
بسیار مهم اصل برائت به شمار می آید. در این 
نگرش، آنگاه که مجتهد درباره وجود تکلیف 
تردید داشــته باشــد،  اصل فقدان تکلیف را 
می تواند جاری کند.۳ عقل در چنین وضعیتی 
به طور مستقل با حکم به قبح عقاب بالبیان، 
برائت نسبت به حکم شرعی را جاری می کند. 
ایــن مباحث، ضمن آشــکار کــردن نگرش 
مناسب  اصولی آخوند خراســانی، درآمدی 
بــرای فهم چگونگی ورود ایــن عالم اصولی 
به سیاست و اندیشــه ورزی سیاسی را تدارک 
می بیند که در شــماره های آتی بیشــتر با این 

اندیشه ها آشنا خواهیم شد. 

پی نوشت ها:
۱ـ منصور میراحمدی، اندیشه سیاسی آخوندخراسانی، ص ۵0.

2ـ همان.
۳ـ محمدفاضــل موحدلنکرانــی، ایضاح الکفایه، ج 4، ص 
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تجزیه و تحلیل مســائل روز در عرصه اندیشــه 
معاصــر افزون بر انباشــت علمی و دانشــی برای 
مخاطبان عزیز می تواند تمهیدی برای پاسخ به خیل 
شبهات و پرسش های ریز و درشتی باشد که روزانه 
در پستوی اتاق های فکر و مراکز مطالعاتی غربی و 
صهیونیستی و حتی سران مرتجع عربی، که امروز 
در حوزه راهبردی خود را بازنده تحوالت منطقه ای 
می بینند، علیه جمهوری اسالمی ایران و مبانی دینی 
حکومت اسالمی آن تولید و تبلیغ می شود. به جرئت 
می توان گفت یکی از مهم ترین این مسائل، تبلیغات 
ســکوالرها علیــه حکومت دینی و نظــام مقدس 
اســالمی ایران است که باید با پاسخ های درست و 
منطقی به شبهات و القائات سوء و تبلیغات دامنه دار 
طرفداران سکوالریسم علیه حاکمیت دینی و جایگاه 
 نظرات خود را در لفافه های منطقی 

ً
دین، که معموال

 و نگاه های علمی و انســانی ارائه می دهند، پاســخ
 داده شود.  

BBسکوالرها چه می گویند؟
تعریــف و نقدهــای زیادی از سکوالریســم و 
 هر کس با نگاه 

ً
حکومت سکوالر شده است و طبعا

ارزشــی و مبانی معرفت شناسی خود آن را تعریف 
 در دو 

ً
و تحدید می کند. سکوالریســم را معمــوال

ساحت مختلف مورد توجه و تحلیل قرار داده اند. در 
ساحت سیاسی گفته اند که در نهاد دولت نباید هیچ 
دین یا مذهبی را معیار ارزش گذاری و قانون گذاری 
قــرار داد و دین تنها با حوزه خصوصی مردم ارتباط 
می یابــد؛ اما از نگاهــی عمیق تر، سکوالریســم 
را دیدگاهــی در باب معرفــت و دانش اجتماعی 
دانسته اند و معتقدند که مسائل و قوانین اجتماعی را 
نه می توان و نه باید بر اساس مقوالت ثابت، غیبی و 
دور از دسترس محاسبات عقالنی و تجربی تنظیم و 

حل و فصل کرد.
 شــاید بهتریــن تعبیر در ایــن خصوص همان 
باشــد که هالیواک ، پدر سکوالریسم، بیان می کرد 
 در همه تعریف های بعدی نیز پژواک یافت: 

ً
و تقریبا

»معرفت سکوالر آشــکارا نوعی از معرفت است 
که بر این زندگی بنا شــده است، مربوط به هدایت 
این زندگی اســت، سعادت این زندگانی را رهبری 

می کند و قابلیت دارد که با تجربه این زندگی آزموده 
شود.«)۱(

جالب است بدانیم که تعریف هالیواک شباهت 
زیادی به تعریف دین از منظر اسالمی و کارویژه آن 
از نگاه اندیشمندان اســالمی مانند امام)ره( دارد؛ 
زیرا امام درباره دین و کارکرد ویژه آن معتقد اســت 
که دین باید شــئون انســانی و اجتماعی انســان را 
مدیریت کند، دست سیاست را بگیرد و جامعه را به 
صالح و سعادت رهنمون سازد؛ اما برخی محققان 
ایرانی از جمله مصطفی ملکیــان آن را به گونه ای 
تعریف می کنند که به دموکراســی میل می کند. در 
گفتار ملکیان به ظاهر هیچ تعریفی از سکوالریسم 
ارائه نشده؛ اما از زوایای سخن می توان تا اندازه ای 
تلقی ایشــان را دریافت. به نظر می رســد در متون 
منسوب به وی نیز سکوالریســم در همان تعریف 
و کاربردی آمده که ســروش در کتاب خود »سنت 
و سکوالریســم« با این معنا آورده است: »مراجعه 
به پسند و خواســت عمومی مردم، به عنوان معیار 
تصمیم گیری در زندگی جمعی.«)2( البته به نظر وی، 
تنها در اموری به پسند عمومی مراجعه می شود که از 
سنخ حقایق قابل تحقیق نباشند، وگرنه در اموری که 
می توان درستی آن را اثبات کرد، تمسک به نظر مردم 
موجه نیست. راه و رســم تشخیص پسند عمومی 
هم از راه رأی گیری میسر می شود و در صورت نبود 
وحــدت نظر بین آحاد مــردم، رأی اکثریت مالک 
عمل قرار می گیرد. اگر این برداشت درست باشد، 
باید گفــت که ویژگی اصلی سکوالریســم از نظر 
وی توجــه به آرای عمومــی در مدیریت اجتماعی 

است. با این وصف، سکوالریسم معنایی نزدیک به 
دموکراسی پیدا می کند و ایجاد تمایز جدی میان آنها 

چندان ساده نیست.

BBآشتی ناپذیری  با سکوالریسم
در هــر دو دیدگاه به سکوالریســم ـ چه نگرش 
سیاســی و چه نگرش معرفتــی ـ گزاره های دینی 
نمی توانند با اتکا به آتوریته یا مرجعیت دین، مبنا و 
معیار مدیریت اجتماعی قرار گیرند. از این جهت، 
هیچ فرقی وجود ندارد که اکثریت جامعه این آتوریته 
را پذیرفته باشند یا خیر؛ البته اصرار استاد ملکیان بر 
لزوم مراجعه به رأی عموم مردم برای پذیرش دین به 
عنوان مرجع تصمیم گیری های اجتماعی، شاید این 
گمان را تصدیق کند که در این حالت، باز هم مرجع 
واقعی پسند عمومی است؛ ولی نباید فراموش کرد 
که سکوالریســم داعیه فراتری دارد و بر این عقیده 
اســت که مقوله دولت را باید برکنار از دین داشت 
 نمی توانــد در اداره حکومت 

ً
 یا واقعا

ً
و دیــن منطقا

نقش مثبتــی ایفا کنــد. در یک دولت ســکوالر، 
محتوای قوانیــن و روش های مدیریت براســاس 
مؤلفه ها و مشخصه های عرفی و این جهانی گزینش 
 می شــود و هیچ معیــار و ارزش فرازمانی پذیرفته 

نیست.
تنافی ایــن تعریف با نظریه جنــاب ملکیان، از 
اینجا روشن می شــود که وی در تعریف حکومت 
دینی معتقد اســت که »مراد من از حکومت دینی، 
حکومتی است که تصمیم گیری های جمعی در آن 
همه براساس معتقداتی صورت می گیرد که در یک 

دین و مذهب وجود دارد؛ چه معتقداتی که در ناحیه 
هستی شناســی و مابعدالطبیعه آن دین وجود دارد، 
چه آنها که در ناحیه انسان شناســی آن اســت و چه 
معتقداتی که در ناحیه وظیفه شناسی و اخالق آن دین 
 مراد از 

ً
و مذهب وجود دارد... در جامعه ما نیز فعال

حکومت دینی، چنین حکومتی است.«)۳( 
 درســت و پذیرفته اســت؛ 

ً
ایــن تعریف کامال

اما بــا این تعریــف از حکومت دینــی، در عمل، 
مرجعیــت )یک دیــن و مذهب( به عنــوان مبنای 
تصمیم گیری های اجتماعی پذیرفته می شود؛ حال 
آن که در سکوالریســم ـ با مفهــوم رایج آن ـ چنین 
مرجعیتی پذیرفته نیست؛ بنابراین این احتمال وجود 
دارد که خواننده با تعریف ایشــان از سکوالریسم 
همراه نشــود و پروژه مورد نظر از همان آغاز دچار 

سستی و کاستی شود. 

BB نتیجه
براساس آنچه گفته شد، در تعریف و تقریرهای 
رایج از سکوالریسم می توان نوعی سازش ناپذیری 
این اندیشــه را با دولت دینی مشاهده کرد. سخن 
گفتن برخی ماننــد ملکیان از هم ســازی و ایجاد 
سازش میان این دو مقوله مقرون به موفقیت نیست؛ 
زیرا بنیان های آنها از حیث ماهیتی و لوازم با یکدیگر 
ناســاز و متفاوتند. اقتضای اندیشــه سکوالریسم 
 یک دولت سکوالر اســت و برای رسیدن به 

ً
لزوما

یک دولت دینی، پیشــاپیش باید سکوالریسم را به 
 سکوالریسم 

ً
کناری نهاد؛ البته طبیعی است که اوال

با دین داری شــهروندان سر ســتیز ندارد و در یک 
حاکمیت سکوالر، ممکن اســت مردم به صورت 
 شــخصی یا جمعی بــه وظایف دینــی خود عمل

 کنند.
، ممکن اســت در یک دولت ســکوالر، 

ً
ثانیــا

برخی ـ یا حتــی همه قوانین دینــی ـ از فرایندهای 
قانون گذاری عبــور کنند و با مالک هــای عرفی و 
عقالیی بررسی و تصویب شوند. به عبارت دیگر، 
سکوالریسم با حضور برخی قوانین دینی ـ البته بدون 
 وصف )دینی(ـ در ســاختار حکومت ناسازگاری

 ندارد. 
پی نوشت ها

۱ـ محمدتقی سبحانی، »بازخوانی نسبت سکوالریسم و حکومت 
دینی«، فصلنامه نقد و نظر، ۱۳۸۳، شماره ۳۵ و ۳۶ ، ص ۳2ـ 2۹.

2ـ عبدالکریم ســروش و دیگران، سنت و سکوالریسم، تهران: 
مؤسسه فرهنگی صراط، ۱۳۸۱، صص 2۵4ـ 2۵0.

۳ـ همان، ص 2۵4.

 نگاهی به تنافی و تناقض های تعریف سکوالریسم و مدیریت اجتماعی

می گویند؟ چه  سکوالرها 

»مهاجرانــی« کــه بــه ســبب هجمه بر 
ارزش های اســالمی و انقالبی از اســتیضاح 
مجلس پنجــم گریخته بود، یک ســال مانده 
تــا پایان ریاســت جمهوری خاتمی مجبور به 
اســتعفا و ترک کابینه شــد. در مورد علت و 
چرایی اســتعفای وی »هاشم اغاجری« یکی 
از همکاران مهاجرانی در گروه تاریخ دانشگاه 
تربیت مدرس و از اعضای سازمان مجاهدین 
انقالب اســالمی می گوید: »علت استعفای 
ایشــان هم که به صورت غیر رســمی مطرح 
شــده، این اســت که مقام معظــم رهبری از 
عملکرد مهاجرانی در رأس وزارتخانه ارشــاد 
راضی نبودند؛ بنابراین وی هم از چند ماه پیش 
استعفای خود را تقدیم کرد؛ ولی آقای خاتمی 
استعفا را نپذیرفت؛ زیرا بحث دیگری درباره 
سوءاستفاده از ســپرده های حجاج مطرح بود 
و زمزمه هایی به گوش می رســید که به محض 
خروج مهاجرانی از هیئت دولت، پرونده ای با 
همین اتهام ، بــرای وی به جریان خواهد افتاد. 
به همین دلیل هم خاتمی دست نگه داشت تا 
مهاجرانی بماند و به آن سرنوشت دچار نشود.«

در زمــان وزارت مهاجرانــی، هجمه های 
زیــادی به دیــن و انقالب صــورت گرفت و 
زمانی که عرصه فرهنگ جوالنگاه عده ای بود 
که نسبت به بنیان های ارزشی ملت بی تفاوت 
بودند و بلکه سر ســتیز داشتند، رهبر انقالب 
زبان به گالیه گشــوده، فرمودنــد: »در محیط 

کار فرهنگ ما به عنوان اسالم، خیلی کم کاری 
شــده اســت... اآلن نمایش هایــی مرتب در 
سالن های وابسته به وزارت ارشاد نمایش داده 
می شود، بعضی ها صد درصد ضد دین است، 
ضد انقالب است. اگر در کنار این همه، چند 
نمونه تئاتر و فیلم اســالمی می ساختند که این 
مبلغ اسالم است، من اعتراض نمی کردم. من 
از وزارت ارشاد راضی نیستم«. مهاجرانی در 
جلسه استیضاح گفته بود، به محض اشاره مقام 
رهبری یا ناطق نوری استعفا خواهد داد؛ ولی 
در مقابل اعتراض علما و مقام رهبری ایســتاد 
و دولــت هم سیاســت های وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی را سیاســت های دولت خواند 
و گفت ما باید با هــم برویم! مهاجرانی که در 
دهه هفتاد طرح مذاکره با آمریکا را مطرح کرده 
بــود، در جریانات پس از انتخابات دوره دهم، 
به همراه محسن کدیور سایتی با نام »جرس« 
را راه اندازی کرد تا از طریق آن ســایت بتواند 
جنبــش به اصطالح ســبز را از خارج رهبری 
کند. حسین شریعتمداری در یادداشتی درباره 
ارتباطات وی و ســایر افراد گروه رهبری فتنه 
۸۸ در خارج با مراکز جاسوسی غربی نوشت: 
 اکبر گنجی مطابق شواهد و اخبار موثق، 

ً
»اوال

نقش ساختارشکن در گروه یاد شده را بر عهده 
دارد و بدون اجازه این گروه مجاز به اظهار نظر 
نیســت. به یقین آقایان مهاجرانــی و کدیور و 
سروش نمی توانند نشست مشترک خود را در 
لندن که با حضور مسئول میز ایران در MI۶ را 
که در دســتور کار آن شرح وظیفه این گروه بود 

انکار کنند.«

فراز و فرود عطاءالله مهاجرانی ـ ۵

 از وزارت فرهنگ تا ارشاد سبزها!

   ریزش ها    

از پرســش های مهم مباحث مرتبــط با والیت 
فقیه، سؤال از چیستی مفهوم »مطلقه« در اصطالح 
»والیت مطلقه فقیه« اســت. کلمــه مطلقه در دو 
اصطالح متفاوت کاربــرد دارد؛ یکی در اصطالح 
حقوق اساسی و علوم سیاسی و دیگری در اصطالح 
فقهی. مطلقه در حقوق اساسی و علوم سیاسی همان 
»مطلق گرایی«۱ محسوب می شود که وصفی برای 
حکومت های خودکامه است و در بسیاری از موارد 
به معنای حکومت اســتبدادی به کار می رود؛ یعنی 
حکومتی که به اصول قانونی پایبند نبوده و هر زمان که 
بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز می کند.2  برخی 
لفظ مطلقه را برابر مطلق گرایی در علوم سیاسی قرار 
داده اند و به همین دلیل والیت مطلقه فقیه را استبداد 
فقیه تصور کرده اند. به این ترتیب، ابتدا اصلی ترین 
ویژگی های حکومت های مطلق گرا را برمی شماریم 
و سپس بررسی خواهیم کرد که آیا در نظام اسالمی 

چنین ویژگی هایی وجود دارد یا خیر؟
مطلق گرایی که گاهی از آن با عناوینی، همچون 
»توتالیتاریســم«۳ یا »دسپوتیسم«4 نیز یاد می شود ـ 
البته با کمی تفاوت ـ به حکومت هایی اطالق می شود 
که در آن قدرت در شکل نامحدود آن اعمال می شود 
و هیچ حد قانونی ای بــرای اراده حاکم وجود ندارد 
و فرمان او »قانون برین« محســوب می شــود.۵ در 
 خودســرانه عمل۶ کرده و استبداد را به 

ً
نتیجه کامال

شــکل بی بند و باری اعمال می کننــد. ویژگی های 

متعددی برای این نظام ها بیان می شود که مهم ترین 
این خصوصیات، آنهایی هستند که هر یک به تنهایی 
در هر نظامی محقق شود، به آن ماهیت مطلق گرایی 

می دهد:
۱ـ نامحدود بودن اراده حاکم: دامنه قدرت حاکم 
مطلق بوده و هیچ قانونی اراده او را محدود نمی کند. 
نیازی نیســت فرامین و حتی احکام او مبنای قانونی 
داشته باشــد. جمله معروفی از »لوئی چهاردهم« 
امپراتور مســتبد فرانســه نقل می کنند که همیشــه 

می گفت: »من خودم دولتم«.۷
2ـ چون اراده آنها نامحدود است، در مقابل هیچ 
رکنی پاسخگو نیستند. هر گونه محاکمه، استیضاح و 

عزل و مجازات درباره آنها منتفی است. 
۳ـ حذف کلیه اشکال نظارت: دو امر باال موجب 
می شود دیگر موردی برای نظارت بر آنها باقی نماند. 
4ـ با مردم در برابر قانون یکســان نیستند. چون 
مافوق قانون هســتند؛ پس از مــردم برترند، مردم 
بردگان یا رعیت آنها محسوب می شوند و باید به آنها 

خدمت کنند. 
حال پرســش این اســت که آیا حاکم در نظام 
اســالمی چنین وضعیتی دارد؟ برای پاســخ به این 
پرسش ویژگی های فوق را در نظام اسالمی در شماره 

آتی بررسی می کنیم.

پی نوشت ها:
Absolutism۱ ـ

2ـ محمدجعفــر جعفری لنگــرودی، ترمینولوژی علــم حقوق، ص 
2۵0ـ24۹.

Totalitarianism ۳ـ
Despotism 4ـ

۵ـ هانا آرنت، توتالیتاریسم، محسن ثالثی، ی ۱40.
۶ـ علی بابائی، فرهنگ علوم سیاسی، ص2۷.

۷ـ حسن علیزاده، فرهنگ خاص علوم سیاسی، ص ۳۹.
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مطلقه فقیه مفهوم والیت   

   آفاق    

عباسعلی شهاب زمانی
عظیمی شوشتری

عضوهیات علمی 
پژوهشگاه امام صادق)ع(

سامان فکری
روزنامه نگار

فتح الله 
پریشان

پژوهشگر 
اندیشه سیاسی

مصطفی ملکیانجورج هالیواک

روزنامه نگار
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۱2
زندگی

  گنجی که 
در جنگ جا ماند

مقدس  دفاع  ســال های  نکوداشــت 
و بازخوانی رشــادت ها و حماســه های 
عظیم آن ســال ها به رســم هر سال، در 
روزهای ابتدایی مهر ماه برگزار شــد، تا 
پیوند عمیقی میان نســل امــروز و دیروز 
 مورد 

ً
برقرار شــود؛ اما نکته ای که معموال

بی مهــری و کم توجهی قــرار می گیرد، 
سبک زندگی شایسته و مناسبی که در آن 
دوران در جامعــه رواج یافته بود و امروز 
می توانــد به مثابه الگوی ســبک زندگی 
اسالمی و ایرانی قابل بهره برداری باشد. 
چنانچه رهبر معظم انقالب نیز بارها تأکید 
فرموده اند: »اگر بخواهید یک نمونه برای 
آنچه شایسته ماست پیدا کنید،  نگاه کنید 
به دوران دفــاع مقدس... البته نمی گوییم 
نمونه اعالســت، اما نمونه های بســیار 
خوبی بود. ما باید با همان سیاق، با همان 
 آهنگ و نواخت، پیش می رفتیم؛ اما پیش

 نرفتیم.«
حقیقت این است که آن سال ها، فکر 
و اندیشه مردم با معنویت و دینداری گره 
خورده بود و حاصــل این پیوند، صفات 
بارز اخالقی بــود که در رفتار افراد تجلی 
می یافت. ایثار و فــداکاری حرف اول را 
می زد. نه تنها عده ای برای دفاع از کشور، 
نبرد می شتافتند؛  میدان های  به  فداکارانه 
بلکه در شــهرها هم این ایثــار جلوه ای 
ویژه داشــت. خانواده ای که سرپرستش 
رزمنده بود و در جبهه ها حضور داشــت، 
مــورد توجــه و عنایت اهل محــل قرار 
می گرفت؛ تا جایــی که حتی در دریافت 
اجناس کوپنی، اهل محل اولویت را به آن 
خانواده می دادند. جنگ با دشمن آنچنان 
به اولویت ذهنی افراد تبدیل شــده بود که 
گویی همــه، یک خانــواده واحد بودند. 
اختالف بین همســایه و اقوام به حداقل 
رســیده و ایستادگی و مقاومت و پایداری 
در برابــر دشــمن حــرف اول را می زد. 
توسل های پیاپی به اهل بیت)ع(، موجب 
رونق مجالس ذکر و دعا در جبهه  و شهرها 
شده و همین مسئله، حس و حال معنوی را 
در جامعه حاکم کرده بود. از سویی همین 
فضای معنوی، زمینه ســاز ترویج فضایل 
اخالقی گوناگون، نظیر اخالص، تواضع، 
ایثار، از خود گذشتگی و ساده زیستی شده 

بود.
اما صد افســوس که بــا پایان جنگ 
تحمیلی، بسیاری از این خوبی ها و فضایل 
رنگ باخته و جلوه های ناب سبک زندگی 
در آن دوران به خاطرات سپرده و از رفتارها 
محو شــد. در حالی که بــه فرموده رهبر 
معظم انقالب باید همان ســبک و سیاق 
را ادامه می دادیم و همان ســبک زندگی 
را زنده نگه می داشــتیم. جنگ تحمیلی 
سال هاست که به پایان رسیده؛ اما دوران 
جنگ نرم باقی است و در این دوران نیز، 
جامعــه نیازمند همان ســبک زندگی با 
معیارهای معنوی و اخالقی است. مرور 
خاطرات آن دوران، راه مناســبی است تا 
گنج جامانده در جنگ تحمیلی را دوباره 

دریابیم.

خانه

میل به دیده شدن سابقه ای طوالنی دارد. این موضوع 
منحصر به نژاد ایرانیان نبوده، بلکه در همه جوامع میل به 
دیده شدن سبب اتفاقات بزرگ و گاهی عجیب می شده 
است؛ برای مثال شاید کشورگشایی هایی ناپلئون، جنگ 
افروزی های هیتلر و بسیاری از خیانت ها در طول تاریخ 
که منجر به رفتن حکومتی و آمدن حکومتی دیگر می شده، 
ریشه در میل به دیده شدن از سوی این افراد داشته است.
به اعتقاد برخی، فضای مجازی دلیل ایجاد چنین میلی در 
میان انسان هاســت و یک تفاوت عمده میان این روزها با 
گذشته وجود دارد و آن این است که پیشرفت فناوری و به 
تبع آن گسترش رسانه ها در سال های اخیر سبب شده که 

این تمایل بیش از پیش بروز پیدا کند. 
 میل به دیده شــدن اگر در حد و اندازه معقول و 

ً
قطعا

منطقی باشــد می توان آن را نیروی محرک کار و تالش 
 در جای صحیح خود بسیار 

ً
انســان ها دانســت که اتفاقا

کارســاز و خوب خواهد بود؛ اما زمانــی که این میل از 
حدش فراتر برود، دیگر نمی توان آن را این گونه نام گذاری 
کرد. تا جایی که برخی آن را شهوت دیده شدن می نامند. 
که قشرهای مختلفی را به خود مبتال کرده است؛ از وزیر و 
وکیل گرفته تا هنرمند و ورزشکار و خالصه افرادی که به 

اصطالح سلبریتی نامیده می شوند.
در اینجــا قصد داریم به چند مــورد مصداقی در این 
باره اشاره کنیم که بسیاری از فعالیت های شان در فضای 
مجازی مربوط به همین میلی است که از آن نام برده شد. 

BBBBBدسته اول

 علی کریمی ها هستند. علی کریمی، ستاره سابق فوتبال 
ایران است که تمایل زیادی برای دیده شدن دارد. درگیری 
مقطعی  او با مدیران سازمان لیگ که مدتی بسیار سروصدا 
به پا کرده بود، یکی از نمونه هایی که اســت کریمی آن را 
دستمایه ای قرار داد تا به واسطه آن نام خود را پس از سال ها 
بار دیگر بر سر زبان ها بیندازد. نکته جالب توجه این است 
که مشــکالت هنوز به قوت خود پابرجا هستند؛ اما دیگر 
خبری از آن داد و بیدادها نیست. این را اضافه کنید به اظهار 
نظرهای شاذ وی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام که 

گاهی او را به سوژه ۱ رسانه های زرد تبدیل می کند. 

BBBBB دسته دوم

محمــود صادقی ها هســتند. محمــود صادقی هم 
یکی از کسانی اســت که دیده شدن برایش از هر چیزی 
مهم تر است. او برای نیل به این هدف همواره سعی کرده 
نهادهای حاکمیتی مختلف را متهم کند؛ از قوه قضائیه و 
شورای نگهبان گرفته تا اظهار نظر درباره رأی محکومیت 
شهردار سابق تهران که متهم به قتل همسرش بود. یک روز 
هم البته سوژه اش برای دیده شدن تحقیر برند درب های 
توالــت یکی از اماکــن متبرکه اســت. محمود صادقی 
بیش از آنکه به دنبال اســتیفای حــق ملت در خانه ملت 
 باشــد به دنبال آن اســت که به قول معروف خودی نشان

 بدهد.

BBBBBدسته سوم

 تتلوها هستند. امیرحسین مقصودلو معروف به امیر 
تتلو نیز یکی از کسانی است که شهوت دیده شدن دارد؛ 
تا جایی کــه از هیچ گونه کار خالف عرف و منافی عفتی 
فروگــذار نمی کند. به کار بــردن حرف های رکیک روی 
استیج و نقاشی های عجیب و غریب روی سر و صورتش، 
نشان از شهوت بیش از حد او برای دیده شدن است. حتی 
او روزی پا به توپ می شــود و از تیم هــای بزرگ فوتبال 
کشور می خواهد تا او را به عنوان بازیکن استخدام کنند، یا 
 ادبیات توهین آمیز او درباره زنان جامعه ایران، سبب 

ً
مثال

می شــود بر ســر زبان ها بیفتد؛ اما تتلو در این وادی تنها 
نیست و طیفی از کاربران چنین رویه ای را به کار می بندند 

و حتی برای دیده شدن حاضرند منفور مردم باشند.

BBBBB دسته چهارم

صدرالساداتی ها هستند که داعیه مبارزه با فسادشان 
بیــش از آنکه به معنــای واقعی کلمه مبارزه با فســاد و 
عدالت خواهی باشــد، از همین جنســی است که گفته 
شــد. اینکه عده ای در کشــور علم عدالت خواهی را به 
دست بگیرند و با فساد مبارزه کنند امری مطلوب است؛ 
اما اینکه چنین امر خطیری را با حواشــی و موضوعات 
فرعی مخلوط کنیم خواهیم دید از عدالت خواهی واقعی 
 به فکر 

ً
چیزی جز نام باقی نگذاشته ایم. کســی که واقعا

عدالت خواهی به نفع ملت و نظام اســالمی باشد، سعی 

نمی کند برای آن هزینه کند. از همه اتفاقات پیرامونی این 
خانواده هم اگر بگذریم از این داستان اخیری که با ناپدید 
شدن شــان در کشور ایجاد کردند نمی توان گذشت که به 
نظر می رسد همه اینها ناشی از همان بیماری دیده شدن 

است که گریبانگیرشان شده است.
شاید از خود بپرسید در میان نمونه های گوناگونی که 
در کشور وجود دارد و هر روز با آنها روبه رو می شویم، چرا 
این افراد را به عنوان شــاهد مثال مطرح کردیم. یک دلیل 
عمده این است که هر یک از این سلبریتی هایی، که نام شان 
برده شــد، نماینده بخشی از جامعه سلبریتی های موجود 
هستند. در واقع اینها در قشر خودشان بیشترین دنبال کننده 
را دارنــد و این یعنی تفکر و نوع رفتارشــان مورد پســند 
قشری از جامعه امروز است. علی کریمی کسی است که 
اظهاراتش برای جامعه فوتبالی و فوتبال دوســتان اهمیت 
دارد. محمود صادقی نمایاننده قشــری است که خود را 
روشنفکر می دانند، صدرالساداتی ها جامعه عدالت طلب 
و مذهبی را نمایندگی می کنند و تتلو که رفتارهای عجیب 
و غریبش شــهره خاص و عام است. جالب است بدانیم 
تتلو که شاید حضورش در میانه این نوشتار قدری غریب 
باشــد، مردم را دعوت می کند تا با گذاشــتن کامنت در 
صفحه شخصی اش رکورد اینســتاگرام را بشکنند که در 
نتیجه با استقبال عجیب کاربران، رکورد ۱۶ میلیونی برای 
او ثبت می شــود. می خواهیم بگوییم فــردی با این همه 
 انحراف اخالقی هنوز هم دنبال کننده های پر و پا قرصی

 دارد.
اما نکته ای که باید بدان توجه کرد این اســت که بیش 
از آنکه دنبال کنندگان دانسته وارد این موضوعات شوند، به 
دام سلبریتی ها می افتند و این بدین معناست که سلبریتی ها 
از دنبال کنندگان  خود برای رسیدن به هدف خود که چیزی 

جز دیده شدن نیست سوء استفاده می کنند.

 آسیب شناسی یک بیماری اجتماعی

می خواهم دیده شوم!

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

پرسش: فاصله زمانی بین فرزندان چند سال 
باشد، بهتر است؟

پاسخ: یکی از نیازهای اساسی و سرنوشت ساز 
برای کودکان اســتفاده از شــیر مادر است. بنابراین 
فاصله تولد فرزندان باید به گونه ای باشد که به تغذیه 

بچه از شیر مادر آسیب نرساند.
بــه اعتقاد روان شناســان، دلبســتگی واقعی در 
طول ۷ تا 24 ماهگی نــوزاد اتفاق می افتد و کودک 
به صورت عمیق به مادرش دل بســته شده و ارتباط 
عاطفی قوی ای با او پیدا می کند؛ از این رو دو ســال 
اول زندگی کودک و نوع رابطــه ای که با مادر دارد، 
بســیار مهم و تعیین کننده است و اگر سرمایه گذاری 
عاطفی به طور الزم صورت نگیرد، ممکن است در 
فرایند شکل گیری شخصیت کودک و آهنگ رشد او 
مشکل ایجاد شود؛ از این رو بهتر است حداقل فاصله 

میان دو فرزند حدود دو سال باشد.
چرا که فاصله ســنی کمتر، آرامش روانی فرزند 
اول را به خطر می اندازد؛ زیرا هنوز رابطه بین فرزند 
و والدین از نظر عاطفی به طور کامل شــکل نگرفته 
است. به عبارت بهتر، بهترین فاصله سنی بین فرزندان 
نه کمتر از دو سال و نه بیشتر از پنج سال است تا هم 

نظام خانواده تقویت شــود و هــم فرزندان کمتر در 
معرض آسیب های احتمالی قرار بگیرند. بچه ها وقتی 
هر دو در یك رده سنی و از یك نسل باشند، می توانند 
بــا همدیگر رفاقت کنند، نه حســادت و رقابت. در 
نوجوانی نیز توافق و تفاهم بیشــتری را با هم تجربه 

می کنند.
گفتنی اســت، والدین در برخورد با فرزند اول، 
چه در موارد تربیت روانی و چه در زمینه مراقبت های 
جســمی بســیار کمال گرایانه برخورد می کنند. به 
عبارت دیگر بایدهــا و نبایدها درباره فرزند اول زیاد 
اســت، در حالی که برای فرزنــد دوم به این نتیجه 
می رسند که خیلی از رفتارهای قبلی، حساسیت های 
بی مورد بوده اســت. بنابراین بسیاری از این رفتارها 
بــا تولد یافتن فرزند دوم، برای هــر دو فرزند کنترل 
می شــود. این در حالی اســت که وقتی فاصله سنی 
دو فرزند زیاد باشد، احتمال الفت و دوستی فرزندان 
با یکدیگر مشــکل خواهد بود و فرزنــد اول زمان 
طوالنی تری تحت آســیب های ناشی از حمایت ها 
و ســختگیری های افراطی پدر و مادر قرار می گیرد. 
همانقدر که فاصله سنی بیشتر از پنج سال می تواند در 
رابطه بین دو نفر مشکل آفرین باشد، فاصله سنی کمتر 
از دو ســال هم دردسرساز است؛ بدین گونه که وقتی 
والدین آمادگی نداشته باشند و فاصله سنی فرزندان 
زیر دو سال باشــد، آرامش روانی فرزند اول به خطر 
می افتد، چون رابطه بین فرزند و والدین هنوز از نظر 

عاطفی به طور کامل شکل نگرفته است.

 فاصله سنی بین فرزندان
   راه نرفته    

لیال وطن خواه
مشاور خانواده

نفیسه محمدی
داستان نویس

 دیروز وقتی از جلوی مســجد محل رد شدم و 
دیدم یه پارچه بزرگ از اســم شهدای محل روش 
نوشته شده، با خودم گفتم حیف که زمان جنگ سن 
و ســالی نداشتم؛ وگرنه منم دریغ نمی کردم و بعد 
فکر بزرگ تری به سرم زد و زمزمه کردم: »یا حسین! 
کاش در زمان شما بودم و جانم رو به آسونی براتون 
می دادم.« از این فکر به خودم بالیدم و لذت بردم، 
چون در قلبم اون خلوص واقعی رو می دیدم و چه 
چیزی بهتر از این؟ صلواتی نثار شهدا کردم و سریع 

راه افتادم تا دیرم نشه. کالس داشتم. 
هر بار پام رو توی این مدرســه می گذاشــتم، 
دلهره داشتم، چطور با بعضی از دانش آموزان که به 
دنبال تفریح و وقت گذرونی هستند، ارتباط بگیرم! 
چه برسه به درس دادن و تأثیر بر روی اخالق شون 
گذاشتن. دوست داشتم کار فرهنگی انجام بدم و 
روی اعتقادات شون تأثیر بذاریم، بنابراین فکرم زیاد 
درگیر می شد.بعد از کالس باید مادرم رو می بردم 
تا دو تا سینی حلوایی که نذر کرده بود، به عزادارها 

توی مسجد برسونه.
توی مدرســه در مورد احترام بــه بزرگ ترها 
حرف زدم و بعــد موضوع رو رســوندم به ائمه و 

شهدا و خانواده هاشون. یکی دوتا شاگرد داشتم که 
 حامد از رفتاراش 

ً
خیلی شیطون بودند. مخصوصا

 دوست نداره مسائل اخالقی 
ً
می فهمیدم که اصال

بشنوه.
همین که مدرســه تعطیل شــد، دویدم و رفتم 
خونه. بوی خوش حلوا پیچیده بود و مادرم منتظر 

بودتا با هم بریم مسجد و پخش کنیم. 
تو شلوغی یه گوشه پیاده شدیم. گرفتن دست 
مادرم و بردن دو تا ســینی حلــوا همزمان خیلی 
سخت بود. یه دفعه یه نفر اسمم رو صدا کرد. آقای 

حقی! بدید به من! بذارید کمک تون کنم.
حامد بود. همون پســر شــلوغ کالسم. اینجا 
چکار می کرد؟ تیپ لبــاس عزاداریش هم قیمتی 
بــود. خنده ام گرفت. آخه بچه تو رو چه به هیئت؟ 
سینی های حلوا رو ازم گرفت و رفت جلو. یهو یه 
موتوری از کنارش رد شــد و حامــد خورد زمین! 
از دیدن این صحنه وحشــت کرده بودم. مادرم که 
داشــت تند تند فریاد می زد: یا حسین! رها کردم و 
دویدم ســمتش. حامد رو از روی زمین بلند کردم 
و گفتم: »حامد جان چیزیت نشــده؟ لباسات آخ 

آخ...«
جمله ای که گفــت تن منو که بچــه هیئت و 

مسجد بودم، لرزوند.
 ـ »لباس چیه آقا؟ فدای ســر امام حسین! من 

ناراحِت حلواهای مادرتون شدم...«
جای معلم و شاگرد عوض شده بود.

امتحان!
   مسجد    

موسوی سیده معصومه 
خبرنگار

»هادی بیابانی« بسیجی اهل قلم و نویسنده مسائل اعتقادی و 
دینی از شهرستان زرندیه)استان مرکزی( میهمان این هفته ما است که 
به افتخارات بی شماری رسیده اند؛ از جمله انتخاب به  عنوان شاعر 
اخالق کشور، برگزیده شعر استانی والیت، شعر استانی انتظار، شعر 
استانی دفاع مقدس، شاعر موفق سال زرندیه، معلول موفق استان 

و... .

BBBBBآقای بیابانی چطور شد که به شعر و ادبیات عالقه مند شدی؟ 

شــرکت  عاشــورایی  شــعر  فراخــوان  در   ۱۳۸۵ ســال  در 

کردم. قبل از آن از شــعر سررشته ای نداشتم و جالب  این است که شعرم 
مورد تقدیر قرار گرفت. همین اتفاق عجیب مرا به شعر عالقه مند کرد.

BBBBBعوامل موفقیتت را چه مواردی می دانی؟ 

توکل بر خدا و توسل به اهل بیت)ع( و حمایت خانواده .

BBBBBبیشتر در چه قالب هایی شعر می گویی؟ 

به یک قالب تکیه نکرده ام. در همه قالب های شعری، شعر سروده ام تا 
به هدف اصلی ام برسم و آن سرایش شعر آیینی در قالب شعر سپید و آزاد 
 شعر سپید آیینی بگوید، 

ً
است! تا جایی که اطالع دارم، شاعری که صرفا

نداریم و این ایده خودم بود.

BBBBBدر زندگی به چه چیزهایی عالقه مند هستی؟ 

سعی کردم در زندگی دنیوی به چیزی زیاد عالقه مند نشوم؛ چون روزی 
از دست خواهی داد؛ تنها عالقه ام همین شعر برای اهل بیت)ع( است.

BBBBB.بیتی از سروده هایت را که بیشتر از همه دوست داری، بفرمایید 

 هر بیتی برایم حس 
ً
چون برای اهل بیت)ع( شــعر می گویم؛ قطعــا

عجیبی دارد؛ اما این تک بیت را زیاد در ذهنم مرور می کنم:
به سر نیزه اگر رفت »سر«ش، می دانید! 

»یا حسین«)ع( و »سر« و »پرچم«، همگی سر گشتند

پای صحبت های شاعر جوان آیینی

شعر سپید آیینی می سرایم

   رویش    

حیدری حمیدرضا 
خبرنگار
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۱3
گزارش

صحنه

شعرخوانی عبدالمجید فرائی، شاعر آئینی و 

انقالبی در پاسداشت بیستمین سال انتشار 

صبح صادق

 صبح صادق شد جوان
به مناسبت بیستمین سال 

هفته نامه صبح صادق
صبح صادق شد جوان، با یاری صاحب زمان

تا چراغ راه باشد، از برای دوستان
زیر چتر رهبری، با قلب ماالمال عشق

با قلم باشد رفیق راه، بر رزمندگان
هفته نامه نیست او، منشوری از آزادگی است
هر کالمش در حقیقت، خار چشم دشمنان

 تناور، این نهال انقالب
ً
می شود حتما

تا ظهور حضرتش ای کاش، باشد جاودان
با »جوانی« که به پیری هم، جوانی می کند

پاسدار عرصه فرهنگ باشد بی گمان

 خبرنگار
سفیر امید و آزادی است

اگر مراد از این زندگی، نگار نباشد
بشر حضور خداوند، رستگار نباشد

اگر هدف ز خدا، دورتر شود به یقین
نفس کشیدن ما، هیچ افتخار نباشد

کسی که، دل نسپرده، به مهدی زهرا
شبانه روز دگر، چشم انتظار نباشد

خلوص و عشق نباشد، رسانه می لنگد
زیان کند، اگر انسان هوشیار نباشد

»خبرنگار« سفیر امید و آزادی است
برای اهل قلم، لحظه ای قرار نباشد
مدافع وطن خود شود، به هر سنگر

اگر چنین نکند، پس خبرنگار نباشد
من آرزوی سعادت، برای تان دارم

امیدوار، خبر تلخ و ناگوار نباشد
»فرائی« آیینه دل، زدوده از زشتی
خدا کند دل آیینه، در غبار نباشد

سید پاک اهل قلم
چه کردی؟ چه شد، آسمانی شدی

زمین بودی و، کهکشانی شدی
تو را دین و دل برد، پیر خمین )ره(

تو آماده، جان فشانی شدی
تو ای سید پاک اهل قلم

تو دلباخته، از جوانی شدی
سرودی نوشتی تو، از جبهه ها

به شهر قلم، جاودانی شدی
روایت گر پاکبازان مرد

تو خود، رهبر کاروانی شدی
تو از سرگذشتی، برای خدا

به هر گام خود، امتحانی شدی
تو را همتی بود، واال بلند

برای قلم هم، زبانی شدی
خدا میزبان بود، بر صالحان

تو شایسته میهمانی شدی
تو در کربال ها و فتح المبین

برای وطن، دیده بانی شدی
تو تصویرساز حقیقت پرست
یک ایرانی اما، جهانی شدی

تو آوینی، آئینه بودی، زالل
تو آئینی و آرمانی شدی

به مانند جدت، به محراب عشق
به خود آمدی، ارغوانی شدی
فرود آورد سر، »فرائی« تو را

به علم و عمل، آسمانی شدی

زهرا ظهروند
خبرنگار

 شهریور ماه ۱38۹ بود که مراسم ده سالگی صبح صادق 

را برگزار کردیم. اکنون با ورود به بیســتمین سال انتشار 

هفته نامه پس از تغییرات شکلی اساسی در آن و بعد از یکی 

دو ماه تالش زیاد و جلسه های بسیار قرار بود فردای روزی 

که اولین نســخه جدید را در قطــع مترویی صفحه بندی 

می کنیم، میزبان مراســم بزرگداشت شروع 20 سالگی 

صبح صادق باشیم. 

BBنتیجه چند ماه برنامه ریزی
شنبه تا پاسی از شــب پس از فراغت از صفحه بندی 
نشــریه، بچه ها هنوز مشغول آماده ســازی فضا هستند. 
یکــی یکی به منزل می روند تا فردا اول صبح هم زمان هم 
محصول کار چند هفته ای خود را در قطع جدید ببینند و 

هم مراسم را برگزار کنند.

BBهمه در قاب صبح صادق
نمایشگاهی از مجموعه شماره های منتشر شده صبح 
صادق از ابتدای انتشــار در ورودی ساختمان برگزار شد. 
از طرفی یکســری از بچه ها مأمور بودند کــه در ورودی 
ساختمان از همه عکس یادگاری بگیرند. مراسم با قرآن و 
سرود آغاز می شود. بعد هم شعرخوانی عبدالمجید فرائی 
و اجرای ســرودی درباره شهید حججی توسط علیرضا 
بیرانوند، خواننده جوان انقالبــی. در میانه هر برنامه هم 

کلیپی از نظرات برخی پاسداران از نقاط مختلف کشور 
درباره صبح صادق، نظرات برخی مســئوالن کشوری و 
لشکری در مورد هفته نامه و بازتاب مطالب صبح صادق 
در رســانه های خارجی و ضد انقالب هم پخش شد. در 
بخشــی از مراسم نیز ســردار دکتر جوانی به عنوان مدیر 

مسئول نشریه سخنرانی کردند. 

BBجایگزینی برای سایر نشریات
وی بیان کرد. صبح صادق نشریه ای بود که جایگزین 
دیگر نشــریات معاونت سیاسی سپاه شــد که از ابتدای 
شکل گیری در سال ۵۸ منتشــر می شدند. نشریه ای مثل 
رویدادها و تحلیل ها را داشــتیم که به شــکل مجله بود؛ 
گاهی از زمان وقوع رویداد و انتشــار و توزیع آن تا رسیدن 
به دســت مخاطب دو ماه طول می کشید که در این میان 
حوادث جدید رخ می داد؛ بنابراین معاونت سیاسی سپاه 
نتیجه گرفت هفته نامــه تحلیلی نیــاز دارد؛ اما بودجه و 
امکاناتش فراهم نبود. دوســتان و همکاران ما تا نیمه های 
شــب برای این هفته نامه کار می کردنــد تا امروز به اینجا 

رسیدیم.
سردار جوانی در ادامه گفت: »خدا را شکر می کنم که 
این هفته نامه به ســرعت توانست در خانواده سپاه و بسیج 
 
ً
جای خود را بــاز کند و مورد توجه قــرار گیرد و حقیقتا
نقش آفرینی خوبی طی این سال ها داشته است و در فضای 
کنونی و با وجود اینترنت و فضای مجازی که شاید میل و 
رغبت به نشریات کاغذی کم باشد، هفته نامه صبح صادق 
در کنار توجه به محتوا و محور قرار دادن تحلیل خود را به 

روزرسانی می کند.«
استمرار کار وابسته به تحلیل های خوب است

سردار جوانی با بیان اینکه امیدوار هستیم این ماندگاری 
استمرار داشته باشد، اظهار کرد: »استمرار این هفته نامه به 
تحلیل های خوب و جهت گیری های صحیح است؛ چرا 
که هفته نامه ای نیســتیم که به دنبال ســروصدا و جو دادن 
باشــیم. باید بصیرت افزا و روشنگر باشیم و خوشبختانه 
تحلیل هــای آن در داخل و خارج از کشــور بازتاب های 
فراوانی داشته است. همچنین این هفته نامه اثر خود را در 
هدایت گری و روشن گری و بصیرت افزایی داشته که نتیجه 

کار شبانه روزی دوستان ماست.«

BB!نقاشی ها قشنگ تر از خود شماست
مهمان ویژه مراسم نماینده ولی فقیه، حجت االسالم 
والمسلمین حاجی صادقی است. وی در بدو ورود و پس 
از بازدید از نمایشــگاه پیشنهاد تدوین برنامه و چشم انداز 
بیست ساله نشریه را می دهد و بعد از ورود به محل برنامه 
گزارش سردار جوانی در مورد نشریه را می شنود و نوبت 
به سخنرانی خود ایشــان می رسد؛ اما یک تجلیل قبل از 
ســخنرانی و یکی هم بعد از ســخنرانی انجام می شود. 
تجلیل از راه اندازان هفته نامه و قدردانی از سردبیران گذشته 
هفته نامه با اهدای تصاویر نقاشی شده آنها که به وسیله نسل 
جوان دست اندرکاران نشریه صورت گرفته است. به تعبیر 
حاج آقای حاجی صادقی نقاشی ها از خود صاحبان عکس 

هم قشنگ تر شده است.

BBمعتبرترین منبع اسنادی در برخی زمان ها
حجت االســالم والمسلمین حاجی صادقی گفت: 
»به عنوان مخاطب هفته نامه صبح صادق عرض می کنم 
که در مقاطع مختلف و به خصوص در برخی از زمان ها، 

جز صبح صادق برای ما هیچ نشریه مستندی که مطمئن 
باشیم وجود نداشت که اگر مطلبی را نقل می کنیم روز 
بعد از آن بتوانیم جوابگوی آن باشیم. این نشریه اثر گذار 
اســت و یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری در 
کارهای فرهنگی، میــزان اثربخشــی و اثرگذاری آن 
فعالیت هاست. این 20 سالگی را تبریک عرض می کنم 
و آرزو می کنم با اســتفاده از این نیم گام نشریه، نیم گام 

بعدی را با یک توجه بیشتری انجام دهید.«

BBنباید راضی باشیم
نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: »این هفته نامه تا امروز 
خیلی خوب بوده است؛ اما نباید به آنچه هستیم راضی 
باشیم و باید مراحل کامل تر را ببینیم. سپاه باید در همه 
ابعاد مختلف، به ویژه در بعد سیاسی نقش هدایتگری و 
راهبری داشته باشد. در مسیر صراط مستقیم و نباید این 
حرکت کند شود و از جاده خارج شویم و باید با همان 
ســرعت و روحیه انقالبی، اما در مسیر صراط مستقیم 
باشیم. صراط مستقیم شــاخص های روشنی دارد که 
مهم ترین آنها التزام علمــی و عملی به مواضع رهبری 
اســت. در این ایام محرم و صفر بزرگ ترین درسی که 
از کربال و حضرت عباس بن علی می گیریم این است که 
وقتی بــا ولی حکیم خدا حرکت می کنیم دیگر چون و 

چرا معنا ندارد.«
حاجی صادقی در ادامه گفــت: »خواهش می کنم 
در کارتان در نشریه به آنچه هستیم نگاه نکنیم و به آنچه 
دنیای اسالم نیاز دارد، نگاه کنیم. در عصری که دشمن 
تغییر در ذائقه فرهنگی و ذائقه سیاســی نخبگان را در 
دستور کار]قرار[ داده، اسالم هراسی به خصوص برای 
کشورهای اسالمی جواب نداده و لذا به دنبال ساخت 
اسالم های بدلی هستند تا اسالم ناب کشته و فراموش 
شــود که بصیرت افزایی معنای خاصــی در اینجا پیدا 

می کند.«

BBمبنای تفکر سیاسی اسالم را قوی کنید
وی تصریح کرد: »صبح صادق به دنبال این باشــد 
که مبانی تفکر سیاســی اسالمی قوی شــود. بسیاری 
از شــبهات سیاســی و لغزش های سیاســیون به دلیل 
مشــکل دار بودن مبانی اعتقادی سیاسی آنهاست. اگر 
کسی سراغ نظام سیاسی بدون فلسفه سیاسی اسالم برود 
به جمع بندی نمی رسد. اسالم در باب سیاست فلسفه ای 
دارد که سیاست را بخشی از هدایت گری دین می داند؛ 
در واقع اگر دین را یک دایره فرض کنید، سیاســت یک 
دایره درون آن دایره اســت که جــزء تفکیک ناپذیر آن 

است.«

BB صبح صادق را به سراغ جهان اسالم
ببریم

نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: »صبح صادق 
را به سراغ جهان اسالم ببریم و گسترش دهیم و جوانان 
دنیای امروز را مورد خطاب قرار دهیم. یکی از مهم ترین 
عوامل لغزش های ما مســلمان ها و ادیان های مختلف 
یک بعدی شــدن اســت. در صبح صادق دنبال ایجاد 
رشد جامعیت ها باشید و سراغ اساتید اخالقی و مباحث 
تربیتی بروید. اگر می خواهید قدرشــناس نعمت ولی 
 نسبت به 

ً
امر خاص زمان تان باشید، می طلبد که حتما

تدابیر و مطالبات ایشان شما در صبح صادق برای همه 
نشریه ها محتوا تولید کنید.«

BB...صبح صادق جدید رسید
اما بخش مهم رونمایی از نســخه جدید هفته نامه 
بود. نســخه ای در قطــع به اصطالح مترویــی. در این 
میان به ناگاه یکی از بچه ها در حرکتی هماهنگ شــده 
با دسته  ای از نشــریه جدید می پرد داخل سالن و فریاد 
می زند هفته نامه، هفته نامه،... صبــح صادق در قالب 
جدید منتشر شــد، بوسه سردار بر دســت سردار... و 
شروع می کند به توزیع نشریه و هم زمان سردار جوانی و 
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی از قطع جدید 

هفته نامه رونمایی می کنند.
پایان بخــش برنامه نیز عکس یادگاری اســت که 
راه اندازان و سردبیران گذشته را با دست اندرکاران فعلی 

نشریه در یک قاب قرار می دهد.

   نمای نزدیک    

 گزارشی از متن و حاشیه پاسداشت بیست سال همراهی صادقانه

صادقی ها صبح  دورهمی 
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طبیعت و محیط زیســت موهبتی خداوندی است 
و انســان در طول هزاران ســال گذشــته به لطف نظام 
و تعادل حاکم بر آن قادر بــه حفظ حیات و زندگی در 
کره زمین شده است؛ اما وقوع انقالب صنعتی در اروپا 
و طمع ورزی تمدن غرب در گســترش صنایع آالینده، 
روز بــه روز این تعادل را برهم زده و پیامدهای زیان بار 
آن از جمله تغییرات اقلیمی، خشکسالی و طوفان های 
سهمگین هر روز به شــکلی در حال ظهور در گوشه و 

کنار جهان است.
در جهان امروز، آلودگی محیط زیســت و تغییرات 
اقلیمی به دلیل تأثیر مستقیم آن بر سالمت و طول عمر 
انسان به دغدغه ای، مشروع و البته مشترک برای جوامع 
بشری تبدیل شده است؛ به همین دلیل هم در کشورهای 
مختلف از جمله ایران شاهد افزایش روزافزون فعاالن 
محیط زیستی هستیم و جالب اینکه حتی جاسوس هایی 
مانند »کاووس سیدامامی« نیز از همین پوشش و دغدغه 
برای ضربه زدن به فعالیت های دفاعی کشورمان استفاده 

می کردند!
ایــن روزها در میــان تمام فعاالن محیط زیســتی 
جهان دختری سوئدی بیش از همه دیده، شنیده و تبلیغ 

می شود! این دختر ۱۶ ساله که »گرتا تونبرگ« نام دارد، 
به دلیــل دیدارهایش با مقامات مطرح جهان، از جمله 
باراک اوبامــا رئیس جمهور ســابق آمریکا، همچنین 
ســخنرانی معروفش در حاشــیه مجمع سازمان ملل 
متحد، به ترند شــبکه های اجتماعی و رسانه ای جهان 
بدل شده و حتی عکس وی روی جلد بعضی نشریات 
ایرانی نیز چاپ شــده است؛ بنابراین خیلی ها دوست 

دارند بدانند گرتا کیست!
گرتا ســال گذشــته هنگامی که ۱۵ ســال داشت، 
خارج از پارلمان سوئد، تابلویی را مبنی بر درخواست 
اقدام شدیدتر برای مقابله با تغییرات اقلیمی در دست 
گرفت و به تدریج آنقدر معروف شد که امروز میلیون ها 
دانش آموز به تبعیت از او در شــهرهای خود دســت به 

اعتصاب و تظاهرات محیط زیستی می زنند.
تا اینجای ماجرا همه چیز عادی جلوه می کند؛ دختری 
نوجوان به دلیل اینکه تالش و شجاعتش در راستای نجات 
زمین است، در اندک زمانی تبدیل به یک قهرمان جهانی 
و ســلبریتی محیط زیستی شده و در مهم ترین رسانه ها و 
تریبون های جهان مانند CNN و سازمان ملل متحد به او 

مجال دیده شدن و شنیده شدن می دهند!
اما نکته اینجاست که امروز کشوری به گرتا مجال دیده 
شدن و بزرگ شــدن می دهد که خود بزرگ ترین دشمن 
محیط زیست و تنها کشوری است که توافقنامه پاریس در 

حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی را امضا نکرده است!
حدس درســتی زدیــد، امــروز گرتــا در حالی در 

رســانه های آمریکایی در حال جلوه داده شــدن به عنوان 
منجی زمین اســت که آمریکا بزرگ ترین ناقض معاهده 
کاهش گازهای گلخانه ای جهان به شــمار می آید؛ پس 
هــدف از بزرگ کردن گرتا چیــزی جز حفاظت محیط 
زیست است و همان گونه که مجله »تایم« با انتشار عکس 

گرتا روی جلد خود او را به عنوان »رهبر نسل بعدی« 
معرفی کرد، قرار است او تبدیل به قهرمانی الهام بخش 

و الگو برای جوانان و رهبران آینده زمین شود!
با توجه به این اعتراف نشــریه تایم، هدف از 

بــزرگ کردن افرادی ماننــد »گرتا تونبرگ« یا 
پیش تر از او »مالله یوســف زی« پاکستانی، 

که از قضا هر دو نوجوانانی گمنام بودند، 
تربیت کادری از افــراد دارای قابلیت 

رهبری و وفادار به چارچوب های 
ســلطه گری آمریکاست تا در 
رســانه ای  ظرفیت  از  آینــده 

آنها برای بسط و گسترش نظام 
ســلطه در جهان بهره برداری 
شود؛ به همین دلیل نیز رهبر 

معظــم انقــالب در بازدیــد 
از نمایشــگاه تهــران پس از 
مشاهده ترجمه فارسی کتاب 

خاطرات ماللــه فرمودند: »این 
دختر پاکستانی را هم دارند در دنیا 

بزرگ می کنند!«

 هشتگ های سیاسی در قالب عناوین اجتماعی و طبیعی

دختری که دارند بزرگش می کنند!
نکته گرام

 

 حســین  امیرعبداللهیان:  دست های خبیث 

خارجی که سال ها برای ناامن سازی عراق 
تالش کرده اند، هم اکنون نیز با روشی دیگر 
نباید  بی ثبات سازی عراق هستند.  درصدد 
اجازه داد دشمنان طرح مطالبات مدنی مردم 
را منحرف کنند. بی تردید صهیونیســت ها 
و حامیان تروریسم تکفیری پشت حوادث 
اخیر عراق قــرار دارند. بــه برکت اربعین 

حسینی، این توطئه نیز خنثی خواهد شد.

 ســعدالله زارعی:  توکل، توسل، اعتماد به 

نفس، جهاد و امید، رمز جبهه ای اســت که 
برای »تکلیف« شــکل گرفته است. آیا این 
نوع جبهه فقط در حوزه امنیت به کار می آید؟ 
آیا وقت آن نرسیده است تا از این تجربه در 
حوزه هــای دیگر که در آنها با مشــکالتی 

مواجه هستیم، استفاده کنیم؟

 عبدالله گنجی:  طبق سنجش های اجتماعی 

معتبر دانشــگاهی، ۷۳ درصد تهرانی ها از 
نمایندگان فعلی خــود در مجلس ناراضی 
هستند. نکته جالب اینکه بیش از ۹0 درصد 
کسانی که به فهرســت پیروز در تهران رأی 
داده اند قادر به نوشتن نام ۳0 نماینده ای که به 

آنان رأی داده اند )از حفظ( نیستند.

  مهدی محمدی:  معلوم می شود راه پیمایی 

اربعین تبدیل به پدیده بســیار ترســناکی 
برای رژیم صهیونیستی، آمریکا و سعودی 
شــده که برای کمرنگ کردن آن آشــوبگر 
اجیــر کرده انــد. خواهند دید که شــیعه 
اگــر پیاده هــم راه برود، بــاز قوی تر از هر 
ارتــش و ســرویس اطالعاتی اســت که 
 خیال می کنــد با فداییان حســین می توان 

درافتاد.

  محمد ایمانی:  ســال ۱۳۸۸ مزدوران شبکه 
»عبری ـ غربــی ـ عربی« در توئیتر و فیس بوک 
ســرگرم تصویرســازی »جنبش« از آشوب 
ســبز در ایران بودند؛ اما خیلی زود معلوم شد 
تصویری که ساخته اند، کاریکاتوری مضحک 
 نحیف! 

ً
از جنبش است: کله بزرگ با بدنه کامال

حاال شبیه همان خیمه شب بازی را در عراق 
تکرار می کنند. ورشکستگان مقیم »تیرانا« و 
 نقش »ســیاهی لشکر« 

ً
»ریاض« هم مجددا

مجازی را بر عهده دارند!

 دور زدن تحریم!
 تاکنون پیش آمــده که بخواهید 

ً
حتمــا

نرم افزارهای آموزشــی یا کاربردی مفیدی 
مانندAdobe  را در تلفن همراه هوشــمند 
خود نصب کنید؛ امــا به دلیل تحریم های 
آمریکا امــکان دانلود و نصب از گوگل پلی 
برایتان فراهم نبوده اســت. خوشــبختانه 
اکنون به لطف متخصصان جــوان ایرانی 
دور زدن تحریم هــای آمریــکا بــه فضای 
مجازی هم کشیده شــده و از این به بعد با 
نصب »نرم افزارشکن« و فعال سازی آن در 
تلفن همراه خود می توانید به راحتی به تمام 
نرم افزارهای مورد عالقه خود دسترسی پیدا 

کنید.

نوید کمالی
کارشناس رسانه

در شــماره قبل، در مورد اهمیت تولید محتوا 
در فضای مجازی برای تان نوشتیم؛ اما شاید هنوز 
این پرسش در ذهن تان وجود داشته باشد که مگر 

می شود با نوشتن در اینترنت پول درآورد!
برای پاســخ به این پرســش ابتدا باید گفت 
در عصر اطالعات هر چند شــاهد وجود حجم 
عظیمی از اطالعات مختلف در ســطح اینترنت 
هســتیم؛ اما بخش قابل توجهی از این اطالعات 
هیچ گاه برای ما مفید و کاربردی نیستند و بیش از 
آنکه برای ما مفید باشند، موجب سردرگمی ما در 

دستیابی به اطالعات کاربردی و مفید می شوند.
از ســوی دیگر بخش عمــده ای از اطالعات 
 کلی گویی 

ً
تولید شده در فضای وب فارسی صرفا

بوده و با گذشت حدود ۳0 سال از ورود اینترنت 
به کشــورمان هنوز کاربران محدودی را می توان 
یافت که تولیدکننده محتوای مفید و کاربردی برای 

عموم باشند.
بنابراین در این شــرایط اگر شما عزم خود را 

جزم کرده و با پشــتوانه علمی مناســب شروع به 
تولید محتوای مفیــد و کاربردی کنید، یک بازار 
پر مخاطب به حجم حداقل ۶0 میلیون کاربر در 

دسترس شما خواهد بود.
جالب اینکه یکی از راهکارهای ساده کسب 
درآمد، تولید ترافیک مخاطب است و سایت های 
اینترنتــی زیادی وجــود دارند کــه تحت عنوان 
تولیدکننده محتوا حاضرند در قبال تولید مطالب 
مخاطب پسند که منجر به جذب مخاطبان جدید 

شود به شما مبالغ باالیی را پرداخت کنند.
برای نمونه، DigiKala.ir کــه امروز یکی از 
بزرگ ترین فروشگاه های اینترنتی کشورمان است، 
در ابتدا یک سایت فروشگاهی کمتر شناخته شده 
بود؛ اما پــس از به کارگیری تولیدکنندگان محتوا 
و انتشــار مطالب خواندنی در مــورد تجهیزات 
الکترونیکی جدید از جمله دوربین های عکاسی و 
تلفن های همراه هوشمند موفق شد کاربران زیادی 

را به سوی خود جلب کند.
پس شما هم می توانید با همین راهبرد، اقدام 
به تولید مطالب خواندنــی و کاربردی کنید و در 

کنارش برای خود خلق درآمد کنید!

 تولید محتوا یک شغل است
   پژواک    

زهرا برهانی
فعال رسانه ای

ایده راه اندازی یک ســایت فروشــگاهی کار 
سخت و جدیدی نیست؛ اما چه کسی فکرش را 
می کرد که چند جوان خالق با پرورش این ایده و 
طراحی و ساخت یک »بازار اجتماعی آنالین« که 
مختص معرفی و فروش محصوالت ایرانی است، 
بتوانند عالوه بر ترویج خرید کاالی ایرانی، زمینه 
اشتغال ده ها جوان ایرانی دیگر را هم فراهم کنند!

»محمدرضا آقایا« مدیرعامل این اســتارتاپ 
موفــق ایرانی در مورد ایده خود می گوید که پیش 
از ساخت این سامانه او و دوستانش یک فروشگاه 
اینترنتی به همین نام داشــتند که شــکل بازاری 
نداشــت؛ یعنی محصوالت را خودشــان تهیه و 
انبار کرده و برای مشتری ها ارسال می کردند؛ اما 
نتوانستند در مسابقه با رقبای موفق و معروف خود 

موفق شوند.
شکست آن فروشــگاه، مقدمه ای برای تغییر 
مدل کسب وکار این استارتاپ و تبدیل شدنش به 
یک بازار اجتماعی شد که هر کسی در آن کسب و 

 مدیریت کند و میان خریدار 
ً
کار خودش را مستقال

و فروشنده، واسطه ای نباشد؛ بنابراین کار طراحی 
و راه اندازی پلتفرم »با سالم« با دریافت چند وام 
کوچک از پارک علم و فنــاوری و چند صندوق 

کارآفرینی آغاز شد.
مدل پیشــنهادی با ســالم، در ابتدا ناشناخته 
و غیر قابل اعتماد بود. این اســتارتاپ به مشتریان 
پیشــنهاد می داد که بیایند به صورت مســتقیم از 
کسی که او را ندیده اند و در شهر دیگری از ایران 
برای خودش یک غرفه اینترنتی راه اندازی کرده، 
خرید کنند. گروه با سالم هزینه تبلیغات را تبدیل 
به تخفیف هزینه ارســال کردند و به مشتریان این 
امکان را دادند که با ۷0 درصد تخفیف در هزینه 

ارسال، محصوالت را خریداری کنند.
یکی دیگر از روش های موفق تبلیغات با سالم 
تولید محتواســت و به طور خــاص، از تکنیک 
قصه گویی و قصه نویســی، برای ایجاد اعتماد در 
مشــتریان استفاده شده و به غرفه داران با سالم یاد 
داده اند که چطور خیلی ساده قصه  کسب وکارشان 

را تعریف کنند. 
 

بازار تمام ایرانی
   استارتاپ    

اکبر محمدی
خبرنگار

هشتگ HongKong در هفته های اخیر به پر 
بحث ترین ترند شبکه های اجتماعی جهان بدل 
شده اســت؛ اما شاید بد نباشــد که در مورد این 

هشتگ نکات جالب توجهی را بدانید.
هنگ کنگ یا »بندر عطرآگین« شهری است 
در جنوب چین که با وجود ۷ میلیون و 2۳0 هزار 
نفر جمعیت به صورت خود مختار، اما تابع کشور 
چین اداره می شــود و در دهه هــای اخیر به دلیل 
رونق گرفتن بازار شــرق آسیا به یکی از مهم ترین 
بازارهای مالی و تجاری آســیا و جهان بدل شده 
است؛ به طوری که حجم تولید ناخالص داخلی 
این شبه جزیره بیش از ۳40 میلیارد دالر ارزیابی 

شده است.
آمریکا نگران تســلط یافتن چین بر بازارهای 
مالی جهان است  که بر اساس آن، کاخ سفید دیگر 

آزادی عمل در سوءاستفاده از حاکمیت خود بر ارز 
رایج بین المللی ـ دالرـ از دست خواهد رفت.

کاخ سفید همان سناریویی را که سال ۸۸ در 
ایران اجرا کرد و شکســت خورد در هنگ کنگ 
در دســتور کار قرار داده و بــا تحریک و تطمیع 
دل باختگان هنگ کنگی خود تظاهرات های ضد 
حکومتی گسترده ای را با شعار دموکراسی خواهی 
به راه انداخته اســت و هم زمان عــالوه بر ایجاد 
فشارهای بین المللی علیه دولت چین، پکن را به 

رعایت حقوق بشر آمریکایی دعوت می کند!
اما جالب اینجاســت که اتــاق فکر عملیات 
روانــی هدایت کننده اغتشاشــات هنگ کنگ با 
هدف الگوســازی برای مخاطب ایرانی در کنار 
برشــهر چینی، هشتگ 

َ
هشــتگ تحوالت این ا

FiFaStandUp4Sahar# یــا همــان »دعوت 

فیفا به تحریم فوتبــال ایران« را هم تبلیغ می کرد 
تا زمینه ســازی های الزم برای سوء استفاده از این 

مسئله را فراهم کند.

آمریکایی بازی 
   جهان مجازی    

علیرضا نجفی
کارشناس رسانه

به عنوان یک دانشجو، دانش آموز یا حتی یک 
 تا به حال مجبور شــده اید که 

ً
کاربر معمولی حتما

متنی طوالنی را تایپ کنید! مطمئنم قبول دارید که 
تایپ کردن متن های طوالنی یکی از سخت ترین 
کارهای قابل تصور در عصر اتم و فناوری اســت؛ 
به طوری که موقع تایپ کردن بیشتر انسان ها آرزو 
می کنند که ای کاش به جای تایپ کردن فقط حرف 

می زدند! 
اما حاال دیگر نگران نباشید! 

در ایــن بخش قصد آموزش 
راهکاری را به شما دارم که 

از طریــق آن می توانید به 
راحتی و تنها با حرف زدن 
تایپ های طوالنی خود را 

انجام دهید.
بــرای ایــن کار کافی 

اســت که در تلفــن همراه 
هوشمند خود یکی از صفحه 

کلیدهای پیشــرفته و هوشــمند موجــود مانند 
Gboard و Swiftkey را کــه قابلیــت دریافت 

فرامیــن صوتی دارند نصب کنید کــه البته اولی 
پیشنهاد بهتری اســت. در مرحله بعد هم کافی 
اســت که در بخش تنظیمــات )Setting( این 
 Voice صفحه کلیدها به بخش تنظیمات زبان یا
Typing مراجعــه کرده و زبان فارســی را به آنها 

اضافه کنید. پس از انجام این کار کافی اســت که 
 WORD یکی از نرم افزارهای ویرایشگر متن مانند
یا DOCS را در گوشــی خود بــاز کرده و پس از 
ظاهر شدن صفحه کلید در بخش باالیی آن نماد 
میکروفون را فشــار دهید و شروع کنید به 
گفتن یا خواندن متن مورد نظر خود! 
اما یادتان باشد در دنیای فناوری 
اطالعــات »هیــچ گربه ای 
محض رضای خدا موش 
نمی گیره« پس هیچ وقت 
از این سرویس های آنالین 
برای تایپ متون اداری و 
محرمانه دارای طبقه بندی 

استفاده نکنید.

 خودش تایپ می کنه!
   ترفندستان    

علی احمدی
خبرنگار

نرم افزار 

#HongKongProtest
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۱5
پاسدار

0۹۱20004۹26 چرا در محاســبه ارشــدیت 

سنوات درجه داری برای درجه سابقه  پیمانی پنج 
ساله نظامی محاسبه نمی شود؟

0۹۱20008204 بــا توجه بــه اینکه ورزش از 

برنامه هفتگــی معاونت آماد کل ســپاه حذف 
شده اســت؛ اما با کمال تعجب تست ورزش از 

کارکنان به صورت اجباری گرفته می شود! 
0۹۱3000۱7۹2 آیــا می شــود مدافعان حرم 

جانباز و سالم را همراه خانواده به سوریه ببرید؟
0۹۱30006۱04 از ســردار لطفــی مســئول 

زمینــی  نیــروی  نیــروی  انســانی  معاونــت 
خواهشمندیم مشکالت بســیجیان کد ۸۹ زیر 

مجموعه این نیرو را پیگیری کنند.
0۹۱40006266 در صورت امکان به مسئوالن 

سازمان بسیج اعالم بفرمایید، نظارت و بازرسی 
از سپاه شهدا را به زمان دیگری موکول کنند تا ما 
هم بتوانیــم توفیق حضور در پیاده روی اربعین را 

داشته باشیم. 

صبح صــادق: این پیام مشــترک تعدادی از 
همراهان صبح صادق بوده است.

0۹۱40000۱74 ورزش بــرای ســربازان در 

 رسیدگی 
ً
ناحیه تکاب حذف شده اســت. لطفا

کنید.
0۹۱60003۹87 بنده ورودی سال ۸۹ هستم؛ 

ولی خدمــات رفاه نیروی دریایی ســپاه تاکنون 
وام خرید یا ســاخت را به ما نداده است. منتظر 
پاسخ مسئوالن خدمات رفاه هستیم./ »فرهمند 

بندرعباس«
0۹۱8000۹4۹8 حقــوق طیــف درجه داران 

افزایش داده شــود. چه بســا با توجه به شرایط 
اقتصــادی کنونــی حقوق ها کفــاف مخارج را 

نمی دهد.

 اشعار مذهبی و انقالبی 
ً
0۹350002533 قبال

 
ً
در هفته نامــه صبح صادق چاپ می شــد. لطفا

پیگیری شود.
صبح صادق: هر هفته چاپ می شود. صفحه 
۱2 قطع ســابق و صفحه ۱6 قطع جدید را 

دنبال کنید.
0۹360007۹36 لطــف کنیــد از فرماندهان 

بخواهید بــرای کارکنانی که در جنوب کشــور 
خدمت می کنند و مدام در رفت و آمد هســتند، 
سهمیه پرواز قائل شوند. در این شرایط که قیمت 
پروازها گران اســت رفت و آمد از طریق زمینی 

خیلی سخت و زمان بر است.
0۹360003828 بــا توجه به شــرایط خاص 

معیشــتی در کشــور و در آمد محدود نیروهای 

مســلح و همچنیــن افزایش بودجه معیشــتی 
نیروهای مســلح در بودجه امســال، چرا اینقدر 

حمایت کم شده است؟
0۹37000۱۹00 ما جمعی از پاسداران )۵00 

نفر( در سال ۸۹ در پرژه مسکونی نصر ۶ در تبریز 
ثبت نام کردیم و در قرارداد اتمام پروژه شصت ماه 
نوشته شــده بود و همه مبالغ قرارداد را هم واریز 
کردند. بعد از ۹ ســال بــرای تحویل واحدها به 

بهانه تورم ۳۵ میلیون پول بیشتر می خواهند. 
0۹۹0000۹53۹ فروشــگاه ســاتر اجنــاس 

 پیگیری کنید.
ً
بی کیفیت تحویل می دهد. لطفا

0۹۹۱00030۱۱ شــهریور هــر ســال قبل از 

بازگشایی مدارس و دانشگاه ها مخارج فرزندان 
زیاد است. اگر حقوق را کمی زودتر واریز کنند. 

خیلی مفید واقع می شود.
0۹۹2000۹۹۱5 به جای وام مسکن بسیجیان 

کــد ۸۹ به آنهــا زمین واگذار کنیــد. این کار به 
مراتب بهتر است.

نظارت ستادی در ایام اربعین را تعطیل کنید
   روی خط    

به تازگی اخباری در زمینه تشکیل شورای تعمیق معنویت 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی و طراحی برنامه صادقین 

در مجمع عالی فرماندهان اعالم شــد. بــه دلیل اعالم 

رسمی تر و بررســی جزئیات این موضوع با جناب آقای 

مجیــد غالمرضا، معــاون تربیت و آمــوزش عقیدتی ـ 

سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه به گفت وگو نشستیم که 

حاصل جمع بندی این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

BBBBB در ابتــدا از ضرورت و اهمیت بحث معنویت 

در سپاه بگویید.

در حالی که انقالب اسالمی در رویارویی و مواجهه 
تمام عیار با دشــمنان اســت، حرکت شــتاب دهنده و 
اقتداربخش تعمیق معنویت ســپاه، محور و رمز اصلی 
پیشــبرد اهداف به حســاب می آید. رویکــرد تربیتی 
و اثربخــش بــه مــوازات فعالیت های آموزشــی از 
ضرورت های انکارناپذیر است و روند فعلی برنامه های 
آموزشی جوابگوی همه نیازهای حال و آینده پاسداران 
و ســپاه نخواهد بود و باید با طر ح هــای ابتکاری و نو، 
حرکت رو به رشد ساخت ســپاه معنوی را در گام دوم 
انقالب اسالمی سرعت ببخشیم.  طی ماه های گذشته، 
بررسی های مشترکی بین فرماندهی و نمایندگی صورت 
گرفته و با مالحظه همه جوانب، برنامه تربیتی بصیرت 
دینی و عمل جهادی صادقین طراحی شــده است و به 
شکل مرحله ای و آزمون در دو استان و ستاد کل اجرایی 
می شود و با فراهم شدن همه زمینه ها و آمادگی ها به نحو 

فراگیر در تمامی رده ها عملیاتی می شود.

BBBBBچه اهدافی از این برنامه دارید؟ 

هدف اصلی برنامه، رشد شایستگی های پاسداری و 
ایجاد آمادگی معنوی توصیف شده است که از یک سو با 

تلفیق برنامه های معرفتی، فرهنگی با پیوستگی نظام مند 
بین جنبه های اعتقادی و عمق بخشــی به ایمان دینی و از 
ســوی دیگر با حضور در صحنه هــای عملی و جهادی 
زمینه های نقش آفرینی انقالبی پاسداران در عرصه های 
گوناگون را به وجود می آورد. این ارتباط و پیوند و رابطه 
متقابل ایمان و عمل صالح و تأثیرگذاری یکی بر دیگری، 
به الگوی تربیتی تبدیل می شود که هرگاه اعمال شایسته 
همســو با ایمان باشــد، ایمان را تقویت و معنویت را به 
نقطه قابل اتکا می رســاند. این مصداق آیه دهم ســوره 
اِلُح   الصَّ

ُ
َعَمل

ْ
ُب َو ال یِّ

َّ
ِلُم الط

َ
ک

ْ
 ال

ُ
ْیِه َیْصَعد

َ
فاطر است: »ِإل

ُعُه« . از سوی دیگر، در صورتی که انگیزه هایی مخالف 
َ
َیْرف

بــا مقتضای ایمان پدیــد آید و موجب انجــام کارهای 
ناشایسته ای شود و قّوت ایمان شخص به حدی نباشد که 
مانع از بروز و صدور آنها شــود، ایمان وی رو به ضعف 
می نهد و زمینه برای تکرار گناه، آماده می شــود و اگر این 
روند همچنان ادامه یابد، بــه ارتکاب گناهان بزرگ تر و 
تکرار آنها می انجامد و ســرانجام اصل ایمان را به زوال 

تهدید کرده و آن را به کفر و نفاق تبدیل می کند. 

BBBBB درباره ویژگی ها و کارهایــی که در این برنامه

انجام خواهد شد، بگویید.

این برنامه به مثابه الگویی تربیتی، اولین زمینه هم افزا 
از همکاری پر برکت حوزه فرماندهی با حوزه نمایندگی 
ولی فقیه اســت و از ویژگی های مهم آن مشــارکت و 
حضور فراگیر و نیــز نقش پذیری مؤثــر فرماندهان و 
مدیران در برنامه های عقیدتی، سیاسی و فرهنگی است.
از دیگــر مزایای مهم این برنامه امکان ارزشــیابی 
عملی شایستگی ها و تعیین میزان اثربخشی و خروجی 
فعالیت های تربیتی و تعلیمی و انعطاف در تغییر روش 
و شیوه های مؤثر متناســب با استعدادها و قابلیت های 

پاسداران و تحوالت محیط است.

BBBBBبا چه روشی اجرا می شود؟ 

برنامه ها و فعالیت ها با شــکل گیری گروه های ۱0 
تا ۳0 نفــره در همه رده ها با مســئولیت فرماندهان و 
مدیران همان رده سامان می یابد و همه گروه ها از میان 

فرماندهان و مدیران ســرگروه دارند که زیر نظر مربیان 
عقیدتی ـ سیاسی برنامه ها و فعالیت ها را انجام می دهند. 
این برنامه ها مشــتمل بر دو بخش معرفتی و بصیرتی و 
اقدام جهادی و انقالبی اســت که مکمل یکدیگر بوده 
و در یک جو صمیمی بین مسئول و کارکنان مجموعه، 
هیئت های هفتگی مباحث تدبر در قرآن و تبیین گفتمان 
والیت و پرســش و پاســخ به عنوان تکلیف سازمانی 
تشکیل می شود و برنامه های داوطلبانه فرهنگی احیای 
شــعائر دینی و انقالبــی، انس با شــهدا، راه پیمایی ها 
و تجمع هــای معنــوی و فرهنگی و نیــز فعالیت های 
خدمت رســانی، اردوهای جهادی، علمی و ورزشی از 

جمله کارهای تکمیلی اثربخش آن محسوب می شود. 

BBBBB این یــک برنامه منظومه ای اســت یــا نه و 

آیا ارتباطی با ســایر برنامه هــای عقیدتی و 

نمایندگی دارد؟

این برنامه جایگزین برنامه نور مبین عقیدتی ـ سیاسی 
خواهد بود و مقــوم محتوایی آن طرح جدید در جهت 
انس و عمل به قرآن اســت و اندیشه های والیت، یعنی 
عینیت یافته آموزه های قرآنی، مسیر پاسداری را تعیین 
می کند. در عین حال، همه برنامه های عقیدتی، سیاسی 
و فرهنگی بر اساس روند پیش بینی شده به قوت انجام 
می شــود و نظام تربیت و آموزش عقیدتی ـ سیاسی در 
جهت عمق بخشی به بنیان های دینی و انقالبی پاسداران 

در طرح ریزی های آینده تقویت خواهد شد. 

BBBBB چه الزاماتی برای اجرای درســت این برنامه 

نیاز است؟

در کنار شبکه ســازی منســجم اســتادان، مربیان، 
مدرســان و ســرگروه ها و نیز پیش بینی محتوای غنی، 
ایجاد انگیزه برای اجرای صحیح برنامه و استقامت در 
رسیدن به اهداف آن و رفع موانع و مشکالت احتمالی 
از الزامات اصلی آن اســت که همــکاری همه اجزای 

فرماندهی و نمایندگی را مطالبه می کند. 

 معاون تربیت و آموزش عقیدتی ـ سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه در گفت وگو با صبح صادق

می شود مبین  نور  جایگزین  صادقین  وه های  گر

یادداشت

  سپاه 
و عمق راهبردی کشور

»از دست ندادن نگاه وسیع و فرامرزی 
به جغرافیای مقاومــت« جزء توصیه های 
هشت گانه رهبر معظم انقالب اسالمی به 
فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی بود. ایشان در همین زمینه تأکید 
داشــتند که »نباید قناعــت کنیم به منطقه 
خودمــان و با انتخاب یــک چاردیواری، 
کاری به تهدیدهای پشــت مرزها نداشته 
 اعالم کردند »نگاه وسیع 

ً
باشیم.« و رسما

فرامرزی که مســئولیتش با ســپاه است، 
عمق راهبردی کشــور اســت و گاهی از 
واجب ترین واجبات هم الزم تر می شود؛ 
اما برخی متوجه این مســئله نیســتند.« 
در واقع یکی از رســالت های سپاه ایجاد 
عمق راهبردی برای کشــور اســت و این 
از قبل وجود نگاه وســیع فرامرزی میسور 
می شــود؛ در دفاع مقــدس و پس از فتح 
خرمشــهر در شــرایطی که رژیم غاصب 
صهیونیستی اولین هجوم و عملیات نظامی 
خود را بعد از پیروزی انقالب اسالمی در 
جنوب لبنان آغاز کرده بود، همین مســئله 
با ترکیب یگان های برون مرزی ســپاه در 
واحد نهضت هــا، که یگان هایی مثل تیپ 
ابوذر)رزمندگان افغانی شــرکت کننده در 
دفاع مقدس هشت ساله( در آن فعال بود، 
ســپاه لبنان و نیروهایی که بعــد از اعزام و 
بازگشت دو لشکر سپاه و ارتش در خرداد 
۶۱ در لبنان و سوریه ماندند تا جوانان لبنانی 
را آموزش دهند، همچنین قرارگاه رمضان 
شامل مجاهدان شیعه عراقی و... در سال 
۱۳۶۹ سبب تشــکیل اولین نیروی بعد از 
دفاع مقدس در سپاه شد؛ نیرویی که نیروی 

»قدس« نام گرفت. 
اما همه ماجرا به اینجا ختم نمی شــود. 
انقــالب اســالمی داعیه دار تمــدن نوین، 
بزرگ و قدرتمند اســالمی است و در این 
مسیر ســپاه پاســداران انقالب اسالمی با 
گذشت چهل سال، به مدد الهی و تالش ها 
و مجاهدت های پاســداران بعد از صدور 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی بنا به تصریح 
فرمانده دانشــمند و حکیم کل سپاه، در گام 
اول انقالب دشمن را متوقف کرده و در گام 
دوم اقدام به تعقیب دشمن در فضای جهانی 
خواهد کرد. این شاید روی دیگر سکه این 
توصیه رهبر انقالب به سپاه باشد که سردار 

سالمی بر آن تأکید کرده است. 
اما امــام خامنه ای گریــزی هم به کالم 
معصوم در این ســخنرانی زدند که اگر در 
نهج البالغــه واکاوی کنیم بــه این جمله از 
خطبه 2۷ می رســیم که به خدا قسم هیچ 
تی در خانه اش مورد حمله نگرفت مگر 

ّ
مل

اینکه ذلیل شد. 
اگرچه امروز ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی در بخش هایی از مســائل کشور 
مسئولیت مستقیم ندارد؛ اما از هیچ تالشی 
دریغ نمی کند؛ از جمله در محرومیت زدایی، 
اقتصاد مقاومتی و... اما در ایجاد و گسترش 
عمق راهبردی در کشور مسئولیت مستقیم 
دارد و در واقــع تنهــا مســئول ایــن حوزه 
اســت. بحمدالله چون این مســیر در سیر 
حرکت نصرت الهی بوده، تاکنون مشمول 
»ینصرکم« شده و امید است تا لحظه پایان 
انقالب اسالمی و ظهور امام غائب این مسیر 

بدون خدشه ادامه پیدا کند. 

حسن ابراهیمی
خبرنگار

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
ید یق ســامانه پیامکی هفته نامــه صبح صادق با مــا در میان بگذار پیامتــان را از طر

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

در مراسمی با حضور فرماندهان و مسئوالن 
سپاه حجت االسالم طیبی فر به عنوان جانشین 

نماینده ولی فقیه در سپاه معرفی شد.
به گزارش صبح صادق مراسم معارفه جانشین 
نماینــده ولی فقیــه در ســپاه همزمــان با مجمع 
فرماندهــان ســپاه در تاالر همایش های شــهید 
محالتی برگزار شد در این مراسم »حجت االسالم 
والمســلمین عبداللــه حاجی صادقــی« نماینده 
ولی فقیه در سپاه با اشاره به اینکه مقبولیت یکی از 
مهم ترین الزامات مدیریت در الگوی اسالم است، 
اظهار داشت: »برای کسب مقبولیت باید سلوک 
و سبک زندگی متناسب با مسئولیت داشت که در 
این راستا پاکدستی، امانت داری، اخوت و دوستی، 
ساده زیســتی، پرهیز از برخی حالل های الهی و 
اجتناب از همه محرمات و گرفتــار زخارف دنیا 
نشــدن، صداقت در گفتار و رفتار و اهتمام به حل 
مشــکالت نیروها از عوامل ایجــاد این مقبولیت 

می تواند باشد.«

وی بــا بیان اینکه »حجت االســالم حســین 
طیبی فر« در حــوزه نمایندگی مقبولیت باالیی در 
مجموعه روحانیون نمایندگی وضع بسیار خوبی 
دارد، افزود: »اگر جایی در کشــور برای انتصاب 
مســئولیت، نیروی خــوب کم دارنــد و برای آن 
سازمان مشــکل وجود دارد، در نمایندگی آنقدر 
نیروی خوب زیاد داریم کــه انتخاب از میان آنها 
سخت است و این بار آقای طیبی فر خدمت رهبر 
معظم انقالب گردش کار شدند که آقا هم مهر تأیید 

بر انتخاب ایشان زدند.«

BBانقالب به ثبات و تکیه گاه رسید
»سردار علی فدوی« جانشین فرمانده کل سپاه 
نیز در این مراســم گفت: »انقالب اسالمی مانند 
یک انسان که به چهل سالگی می رسد و به تکیه گاه 
نیاز دارد، به تکیه گاه خوبی رســیده و ثبات در آن 

برقرار شده است.«
وی محبت را رکن مهم فرماندهی و مدیریت 

بر پاسداران دانســت و افزود: »با محبت می توان 
در ســپاه مدیریت کرد و این تصریح امام حاضر 
انقالب است، ایشــان تأکید دارند که اگر محبت 

کنید، نیروها گوش به حرف شما می دهند.«
سردار فدوی با اشاره به تأیید فرمانده کل قوا بر 
سفرهای استانی فرمانده کل سپاه، گفت: »حضرت 
آقا از این کار سردار سالمی خیلی راضی هستند؛ 
چون سردار سالمی می رود هم سخن همه نیروها 
حتی تا سطح ســرپنجه ها می شــود و از نزدیک 

ارتباط قلبی با نیروها پیدا می کند.«
وی در انتها خاطرنشــان کــرد: »روال کارها 
می گذرد، اما خدای متعال نحوه چگونه گذشتن را 
به ما واگذار کرده تا در یک آزمون الهی عمل کنیم 
و امید داریم در این مسیر به فوز عظیم و رستگاری 

بزرگ که شهادت است، برسیم.«
این مراســم  در  اســت،  گفتنــی 

حجت االسالم حسین طیبی فر که 
تــا پیش از این مســئولیت های 

گوناگونی در مجموعه نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
از جمله فرماندهی تیپ امام صادق)ع( قم داشته 
است، به عنوان جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با 

دریافت حکم معارفه شد. 
این  از دریافت  وی پس 
حکم گفت: »از حسن 
نظر فرمانــده کل قوا 
سپاسگزاری  کمال 
را دارم و امیــد دارم 
برای  خوبــی  خادم 
و  فرامیــن  اجــرای 

منویات ایشان باشم.«

 در مراسم معارفه جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه عنوان شد

مقبولیت یکی از الزامات مدیریت موفق است
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پیشنهاد هفته

قطعه ماندگار
بعضی از آثار موســیقیایی چنان خوش 
ساخت هستند که نمی توان برای آنها تاریخ 
مصرف در نظــر گرفت. یکــی از این آثار، 
موسیقی تیتراژ پایانی ســریال »شب دهم« 
اســت که با گذشت ۱۸ ســال از انتشارش 
هنوز هم شــنیدنی اســت. موسیقی »شب 
دهم« با آهنگسازی فردین خلعتبری، شعری 
از مرحوم »افشــین یداللهــی« و با صدای 
»علیرضا قربانی« اجرا شد که هر یک از این 
سه ضلع به خوبی از عهده وظیفه خود برآمدند 
و حاصل آن سبب ماندگاری موسیقی سریال 
»شــب دهم« شد. علیرضا قربانی تا پیش از 
این هم تیتراژ ســریال های پرمخاطبی مانند 
»کیف انگلیسی« را خوانده بود؛ اما به جرئت 
می توان گفت که هیچ یک از تیتراژ های او تا 
این حد تأثیرگذار نبوده اند. قربانی درباره این 
اثر فاخــر می گوید: به دلیــل ارادت ویژه ای 
که به ساالر شــهیدان، امام حسین)ع( دارم، 
بیشترین تالشم را برای اجرای قطعه موسیقی 
»شــب دهم« به کار بستم و توانستم بهترین 

کارم را در این اثر ارائه کنم.

قبیله عشق

  فرمانده اولین گروه
اعزامی از گیالن

محمدرضا تقی پور در سال ۱۳۳۸ در 
بخش واجارگاه شهرستان رودسر دیده به 
جهان گشود. او برای کمک به خانواده در 
باغ های چای و مرکبات و مزارع کار کرد 
و همین مشکالت اقتصادی سبب شد تا 
او با وجود عالقه به ادامه تحصیل، پس از 
گذراندن مقطع سوم راهنمایی وارد ارتش 
شود. شرایط ویژه جسمی او سبب شد تا 
بعد از سپری کردن آموزش های مختلف 
او را در نیروهای گارد رژیم ســابق به کار 
بگیرند؛ اما درگیری با فرمانده و به زندان 
افتادن او سبب شــد تا مسیر زندگی اش 
تغییر کنــد. وی پس از مدتی به دســتور 
امام خمینی)ره( همراه با سایر زندانیان از 
زندان فــرار کرد و مدتی را در جنگل ها و 
کوه های گیالن گذراند و با پیروزی انقالب 
و تشکیل سپاه به خیل پاسداران پیوست 
و خود از مؤسســان ســپاه رودســر بود. 
مســئولیت جذب و فرماندهی و آموزش 
نیروها را در ســپاه به عهده گرفت. ســال 
۱۳۵۸ ازدواج کــرد و صاحب دختری به 
نام سمیه شد. با شروع جنگ تحمیلی به  
عنوان فرمانــده اولین نیروهای اعزامی از 
گیالن انتخاب شد و ســرانجام ۹ آذر ماه 
۱۳۵۹ با گلوله خمپاره ای که به ماشین او 

اصابت کرد به شهادت رسید.

حسن ختام

 قافله عشق
اربعین روز ظهور حقیقت ایمان اســت 
و نشــانه مؤمن؛ هــر که گوش دلش شــنوا 
باشــد و چشــم دلش بینا، حرکت کاروان 
تشنگان کربالی حســین)ع( را می بیند که 
توقف گاه کاروان های شکسته بال و پر است؛ 
کاروان هایی کــه راه را در این بازار پرفریب 
دنیا گم کرده اند و جان های شــان به لب آمده 
و ناامیــد از این کارزار پــوچ و تهی، به دنبال 
چراغ هدایتی می گردند که تنها در دســتان 

سیدالشهداء)ع( فروزان است.

BBای امیر دل ها
می شــود امیر قافله  دل های ما باشی؟ 
می شــود وجودمان را از سیاهی های دنیا 
پاک کنی؟ تا با دســت  و دل و اندیشــه ای 
پاک که برگرفتــه از تاللؤ وجودی جدتان 
حسین)ع( است، دســت به ضریح شش 
گوشه اش ببریم. ای امیر دل های پشیمان و 
شکسته، می شود برای اربعین ما، تو بیایی 
و روضه بخوانی؟ تا این آیینه زنگار گرفته 
روح مان با اشــک روضه  شما شست وشو 

داده شود.

BB)یا اباصالح)عج
قدم در این مسیر می گذاریم تا با صدای 
پاهای مان خیال های شوم دشمنان را آشفته 
کنیم و بگوییم این مسیری است که شروعش 
از دل عاشــورای حســین)ع( و امتدادش تا 
ظهور سپاه مهدوی)عج( است و تا فرهنگ 
سیدالشــهداء)ع( در جان های ما شــعله ور 

است، به ذلت و ظلم تن نمی دهیم.
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امام صادق)ع( می فرمایند: شــخصی که به زیارت قبر حضرت »حسین بن علی)ع(« می رود، زمانی که از 
اهلش جدا شود با اولین گامی که برمی دارد تمام گناهانش آمرزیده می شود؛ سپس با هر قدمی که برمی دارد پیوسته 
تقدیس و تنزیه شده تا به قبر برسد و هنگامی که به آنجا رسید، حق تعالی او را خوانده و با وی مناجات نموده و 
می فرماید: »بنده من! از من بخواه تا به تو اعطا نمایم، من را بخوان اجابتت نمایم، از من طلب کن به تو بدهم، 
حاجتت را از من بخواه تا برایت روا سازم« و بر خداوند متعال حق و ثابت است آنچه را که بذل نموده اعطا فرماید.

 بذل خدا به زائر حسین)ع(
   صادقانه    

همه ساعت ها را عقب بکشید... جز ساعت دل تان را!
می خواهیم هر روز یک ساعت بیشتر به فکر یکدیگر باشیم!

مهر که می آید، در دل همه مهر می نشیند... و هوا،  هوای مهربانی می شود...
امید که مهر دوستان بر دل تان نشسته باشد تا هوای یکدیگر را داشته باشید

وگرنه حال و هوای دل ها در پاییز همیشه پاییزی است...

مهربانی فصل   
   صبحانه    

   تلخند    
شکست مفتضحانه ائتالف سعودی در جنگ با یمن

کتاب »قیام حسین)ع(« از جمله کتاب های مطرح در تحلیل واقعه عاشوراست 
و رخدادی را روایت می کند که در ســال ۶۱ هجری و درســت پنجاه سال پس 
از وفــات پیامبر)ص( اتفاق افتاد. این کتاب، نه روایت زندگی امام حســین)ع(، 
بلکه تحلیل و علت شناسی واقعه عاشوراست که به قلم توانمند و شیوای مرحوم 

»سیدجعفر شهیدی« در سال ۱۳۳0 نگاشته شده است.
مرحوم دکتر شــهیدی تحقیق و نگارش این کتاب را در ســال ۱۳۳0 انجام 
داده و آن را در ســال ۱۳۵۷ با قلمی شیوا، متقن و مستند به منابع اصیل تاریخی 
مســتند کرده و تاکنون بارها تجدید چاپ شده اســت و هنوز پس از انتشار ده ها 
هزار نسخه از رونق باز نایستاده است. هر چند بیان حقایق تاریخی بخش عمده 
کتاب را تشکیل می دهد؛ اما نوع مواجهه دکتر شهیدی با تاریخ در تحلیل حادثه 

عاشورا نو و بدیع است.
در این کتاب آمده است: »چرا مسلمانان به جنگ فرزند پیامبرشان رفتند؟ چرا 
کمی بعد از دوران پیامبر شیوه مسلمانان تغییر کرد؟ چرا امام حسین)ع( حاضر 
به سازش با یزید نشد؟« و ده ها سؤال دیگر درباره قیام خونین امام حسین)ع( که 

ممکن است ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده باشد.
آنچه این کتاب را از دیگر آثاری که آنها نیز از صبغه تاریخی برخوردارند، جدا 
می کند، رویکرد عبرت جویانه آن است. مراجعه به تاریخ کم نیست. آنچه کمیاب 
اســت، نگاه عبرت جویانه است. در پرتو چنین نگاهی به گذشته، تاریخ مشعلی 

می شود که مسیر آینده را روشن می کند. 
شهیدی درباره این کتاب می گوید: »من در این کتاب از زاویه ای بدین حادثه 
نگریسته ام که در گذشته کمتر بدان توجه کرده اند. اگر در چنین کوششی توفیق یافته 
باشم، یقین دارم آنچه به دست آورده ام، عبرتی برای حال و آینده خواهد بود. چه 
اگر قهرمان حادثه کشته شده است، اما آنچه او برای آن می جنگید و آنها که برای 
رسیدن به هدف بدو وعده یاری دادند و به وعده خود وفا کردند یا نکردند، در طول 

تاریخ فراوان بوده، هستند و خواهند بود.«
این کتاب، زمانی الهام بخش جوانان پرشور و انقالبی بود، اما دعوت به انقالب 
نبود؛ بلکه هشداری بود برای درس آموزی از گذشته تاریخ، دعوتی بود برای دقت 
در صیانت و مراقبت از انقالب و شــاید به همین دلیل، نسل امروز بیش از نسل 
گذشته به این کتاب محتاج باشد. دکتر شهیدی به تکرارپذیری تاریخ و ثبات قواعد 
حاکم بر کامیابی ها و ناکامی ها اعتقاد دارد؛ از همین رو بیمناک تکرار سرنوشت 

تلخ حکومت اسالمی پس از رحلت پیامبر برای انقالب اسالمی ایران است.
در قسمتی از کتاب می خوانیم: »در مدت نیم قرن عامل های چندی در سقوط 
جامعه اسالمی موثر بود اما هیچ یک از آن ها در شدت اثر، به پایه عامل رغبت به 
مال اندوزی نمی رسد و حسین بهتر از هرکس از این حقیقت پرده برداشته است 
که می گوید:»مردم بنده دنیایند؛ دین را تا آنجا می خواهند که با آن زندگانی خود را 

سروسامان دهند و چون آزمایش درمیان آید، دینداران اندک خواهند بود.«

 اثر ماندگار
   آثار عاشورایی    

۱ـ  سعی کنید وسایل کم وزنی را با خود حمل کنید. نیازی به همراه داشتن غذا 
یا آب نیست؛ چون مقدار زیادی غذا و آب در مسیر موجود است.

2ـ مقداری داروی اساسی برای دو یا سه روز پیاده روی همراه داشته باشید؛ هر 
چند تعدادی کلینیک های کوچک و کمپ های درمانی در طول مسیر وجود 

دارند.
۳ـ به جای همراه داشتن کیف دستی یا کیف خرید، یک کوله پشتی سبک را به 

وسایل تان اختصاص بدهید.
4ـ برای جلوگیری از سرماخوردگی لباس های مناسب به همراه داشته باشید؛ 

از جمله جوراب، دستکش، کاله، کاپشن و غیره.
۵ـ کرم مناسب برای تاول و عرق سوز با خود داشته باشید؛ البته اگر می دانید 

مداوم دچار می شوید.
۶ـ شــما می توانید یک قرآن، دعا و زیارت 

جیبی به همراه داشــته باشید. البته بهتر 
اســت اینها را در موبایل خود داشــته 

باشید تا در حال پیاده روی گوش فرا 
داده یا بخوانید.

۷ـ بهتر است یک کفش مناسب 
و آزاد بپوشید و کفش هایی که تا 
به حال از آنها استفاده نکرده اید، 

نپوشید.
۸ـ در آخــر اینکه پاســپورت 
 به 

ً
و شــارژر موبایل را حتما

همراه داشته باشید.
۹-  بــرای اینکه پیــاده روی 

اربعین پربارتر و مفیدتر و پر نشــاطتر 
زیر  وســایل  داشتن  باشــد، همراه 

ضروری است.

اربعین مسیر  در 
   توشه    

کتیبه سبز

 امیر عشق
لب تشنه رفته آب به اینجا بیاورد
یک مشک از فرات تماشا بیاورد

ای نخل های حوصله طاقت بیاورید
عباس رفته است که دریا بیاورد

با آب از لبان عطشناک غنچه گفت
شاید فرات را به تقال بیاورد

عمه، چقدر دیر، چه شد پس عموی مان
عمه چقدر صبر کنم تا بیاورد؟!

ترسم که هیچ وقت نیاید امیر عشق
خورشید سر به دامن صحرا بیاورد

ای باغبان مرثیه وقتی تو نیستی
داغ عطش چه بر سر گل ها بیاورد
پاشیده ام نگاه به آن سوی نخل ها

تا نکهتی از آن گل زیبا بیاورد
عباس دیر کرده مبادا که رفته است

اشک فرشتگان خدا را بیاورد!
دیگر عطش نه! آب نمی خواهم عمه جان

عمه بگو بگو کسی او را بیاورد...
اصغر صبور باش و مسوزان دل مرا

رفته عمو برای تو دریا بیاورد
 شبنم فرضی زاده

نکته: چند نفر از جنگلی عبور می کردند که ناگهــان دو نفر از آنها به داخل 
چاهی عمیق می افتند. همراهان شان در کنار گودال جمع شده و وقتی می بینند 
گودال چقدر عمیق است، به آن دو می گویند که چاره ای نیست شما به زودی 
می میرید. آن دو نفر این حرف ها را نادیده گرفته و با تمام توان شان می کوشند 
 همراهان به آنها می گویند دســت از تالش 

ً
که از گودال بیرون بیایند. اما دائما

بردارید. باالخره یکی از آن دو تســلیم می شــود و به گودال سقوط می کند و 
می میرد؛ اما دیگری حداکثر توانش را برای بیرون آمدن به کار می گیرد. با این 
حال همراهان کماکان فریاد می زنند که دســت از تالش بردار، اما او با توان 
بیشــتری تالش می کند و باالخره از داخل چاه بیرون می آید. همراهان از او 
می پرسند مگر صدای ما را نشنیدی؟ اما او اشاره می کند ناشنواست و در تمام 

آن مدت فکر می کرده دیگران وی را تشویق می کنند.
نظر: برخی رسانه های داخل کشور در مواجهه با مشکالتی که دشمنان انقالب 

پیش روی ملت ایــران قرار می دهند، به جای ایجاد فضای اتحاد و همدلی، 

سعی می کنند جو ناامیدی و »ما نمی توانیم« را در جامعه تزریق کنند. در این 

بین وظیفه مردم و مسئوالن این است که در برابر این نوع رسانه های مرعوب و 

خودباخته، بی تفاوت باشند و با توکل به خداوند قادر به تالش شان برای بی اثر 

کردن مکر دشمنان ادامه دهند. 

می توانیم ما 
   نکته نظر    


