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نگاه

مجلس عصاره فضائل ملت است. همین جمله 
می تواند تمام راهبردها و برنامه های یک مجلس را 
سامان داده و آن را در مسیر سرافرازی و موفقیت قرار 
دهد. این جمله که در اولین دیدار امام خمینی)ره( 
با اولین مجلس شورای اسالمی بیان شد، اگر مورد 
توجه نماینــدگان محترم قرار می گرفت، خاطرات 
خوبی از مجلــس در اذهان مــردم باقی می ماند. 
امام)ره( فرمودند عصاره فضائل ملت که البته برخی 
آن را با عصاره ملت اشتباه گرفته و شاید علت اینکه 
مجلس در بسیاری از موارد از ریل خود خارج شده 
و حتی نتوانسته است که درست ریل گذاری کند به 

دلیل عمل غلط وظیفه نمایندگی بوده است.
در هفته های اخیر شاهد برخی مباحث و دعواها 
بین تعدادی از نمایندگان مجلس بودیم که اگرچه 
خاصیت زمانی نزدیک شدن به انتخابات این فضا 
را ایجاد کرده است و حتی ممکن است نمایندگان 
از این فضا استفاده کنند و وارد انتحارهای سیاسی 
شوند؛ اما معرفی کردن یکدیگر و استفاده از عبارات 
نامناسب در تریبون رســمی نظام صورت خوشی 
ندارد و نتیجه اولیه آن خدشــه بــه وجهه مجلس 
و تبدیــل آن از نهــادی مؤثر و انقالبــی به نهادی 
ناکارآمد اســت. در مرتبه باالتر خدشــه به وجهه 
انقالب اســالمی و الگوی موفــق آن در اداره یک 

نظام اســت. این اتفاقات در شرایطی روی می دهد 
که انقالب اســالمی وارد گام دوم شده است و در 
حال برنامه ریزی برای  تمدن نوین اسالمی هستیم و 
باید رفتار و منش به ویژه در سطح نیروهای راهبردی 
مقداری سنجیده تر و همگام تر با برنامه کلی انقالب 

باشد. 
این ســخن به معنی مخالفت با تعاطی افکار، 
تضــارب آرا و بیان نظــرات نمایندگان در مجلس 
نیســت. در یــک مجلــس کارآمد که هــدف آن 
تأمین منافع ملی اســت، ممکن است جنجال ها، 
آبستراکسیون، پرسش، استیضاح، تذکر، مخالفت و 
رأی ممتنع نیز وجود داشته باشد؛ زیرا یک مجلس 
ساکت و سر به زیر و سربجنبان نه تنها منافع را تأمین 
نمی کند، بلکه جامعه را هم ناامید می کند. مجلس 
باید به گونه ای در بحث منافع ملی عرض اندام کند 
که جامعه آن را به عنــوان ملجأ، پناهگاه و نماینده 
خواسته های خود بشناسد و رفع دردها و مشکالت 
را از آن بخواهد. اگر چنین مجلسی شکل گرفت، 
 اعتراض ها، تحصن ها و نارضایتی های مردم از 

ً
طبعا

مسئوالن اجرایی به صفر می رسد.
تا پایان مجلس شورای اسالمی حدود هشت ماه 
فرصت باقی است. در فرصت باقی مانده مجلس 
می تواند اقدامات خوبی داشــته باشــد که ســبب 
سرافرازی نظام و نمایندگان ملت شود؛ در این راستا 

باید اقدامات ذیل را نیز انجام دهد.
1ـ مجلس باید در فرصت باقی مانده تمام تالش 
خود را در راه رفاه مردم، عدالت اجتماعی، گشایش 
اقتصادی، پیشــرفت علم، پیشرفت فناوری، عزت 
ملی و استقالل ملت مصرف کند تا بتواند از تصویر 

ساخته شده  از سوی برخی نمایندگان که با فشارها 
و برنامه های حزبی و جریانی وارد این مکان مقدس 

شده اند رهایی یابد.
2ـ یکی از مراقبت های نمایندگان مجلس پرهیز 
از فرعی کردن برخی اصول و مخلوط کردن اهداف 
و کارهــای شــخصی با وظیفه نمایندگی اســت. 
حضرت امام)ره( در این زمینه می فرمایند: »شــما 
وکیل نیستید که بروید آنجا بنشینید و حساب هایي 
که خودتان با هم دارید صاف کنید. اگر یك همچو 
کاري بشــود، این انحراف است و غصب است آن 
محل براي شما.« نمایندگان در روزهای باقی مانده 
بیش از ســایر ایــام در معرض این امتحــان قرار 

می گیرند.
3ـ در روزهــای اخیر، شــاهد افزایــش اقتدار 
جمهوری اســالمی در مقابل قدرت های سلطه گر 
هستیم؛ به گونه ای که نزدیک ترین مقام های دولت 
آمریکا هم از اینکه بر زبان بیاورند که دولت ایاالت 
متحده از ایران شکست خورده  است ابایی ندارند. 
مجلس می تواند از خود بپرسد که چه نقشی در این 
پیروزی ها داشته اســت. اگر نمایندگان و مجلس 
توانایی شــناخت توطئه های دشــمن را داشتند و 
در مقابل آنها با بصیرت برخورد می کردند شــاید 
فشارها از این کمتر بود و پیروزی ها زودتر و بیشتر 
حاصل می شد. در این مدت باقی مانده نمایندگان 
می توانند با نطق ها، طرح ها و رفتار مناسب انقالبی 

سهم خود را از این پیروزی ها افزایش دهند.
4ـ مجلس جای توطئه علیه نظام نیست. از آنجا 
که مجلس به دلیل اعتماد به نظام رأی آورده است، 
نباید نمایندگان به دنبال طرح ها و لوایحی بروند که 

یک رکن برآمده از نظام را علیه نظام بشورانند. این 
مورد یکی از خیانت هایی است که در رفتار برخی 
نمایندگان دیده شــده و علیه قانون اساسی و اصول 
آن شروع به موضع گیری نیز کرده اند. اگرچه ممکن 
است برخی احزاب سیاســی با تحریک برخی از 
نمایندگان به دنبال این فرصت باشــند، اما دفاع از 
نظام در کسوت نمایندگی می تواند این توطئه ها را 

خنثی کند.

5ـ نماینــده تراز انقالب اســالمی در مجلس، 

فردی اســت که نه تنها دچار فساد و سهم خواهی 

از وزرا، اســتانداران و سرمایه داران نمی شود، بلکه 

قاطعانه با فساد و زیاده خواهی دیگران مقابله می کند 

و چه خوب است که نمایندگانی با این خصوصیات 

بتوانند در مجلس فریاد بزنند و مجلس را در مسیر 

انقــالب قرار دهند. اگر چنیــن رویکردی در دفاع 

از منافــع ملی در مجلس حکم فرما شــود، نه تنها 

وزرا و اســتانداران و حتی صاحبان سرمایه اصالح 

می شوند، بلکه بسیاری از مشکالت مردم نیز حل 

شده و امید مردم افزایش می یابد.
انتظار مــردم از نمایندگان مجلس در ســطح 
انقالب اسالمی است؛ یعنی همان طور که انقالب 
اسالمی در جهان می درخشــد و پیامش جذابیت 
دارد، انتظار این اســت که مجلس نیــز هم افزا با 
انقــالب و آرمان هایش رو به جلــو حرکت کند. 
اگر مجلســی که باید در رأس امور باشــد به دنبال 
اشــرافی گری، قبیله گرایی و جنجال های دروغین 
بــرای منافع خود باشــد، ضربه هایی به اســالم و 

انقالب می زند که دشمنان توان آن را نداشته اند.

 نگاهی به برخی حواشی ایجاد شده در مجلس در روزهای اخیر
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سرمقاله

رئیس دســتگاه قضا گفته است: دستگاه های کشــور باید از 
انتقادات مردم، انتقادات رســانه ها، انتقادات دلسوزان و انتقادات 
مصلحان اســتقبال کنند و باید از گزارشگران فساد استقبال شود 
و مورد تشــویق قرار گیرند. حجت االســالم  والمسلمین رئیسی 
افزوده اســت: ضمانت اجرای قانون و عدالت در جامعه گسترش 
نظارت های مردمی از جمله امر به معروف و نهی از منکر است. هر 
کسی در جامعه باید احساس مسئولیت بکند. اگر این حساسیت 
از جامعــه رخت بربندد یا اجرای امر به معروف و نهی از منکر در 
جامعه سست شود، ما در آن جامعه به تعبیر امیرالمؤمنین)ع( باید 

شاهد تسلط اشرار باشیم.

وف و نهی از منکر  امر به معر
عدالت تحقق  ضمانت 

»علیرضا علوی تبار« از تئوریسین های جریان اصالحات که با 
همکاری دولت مدتی است با عنوان »جنبش اجتماعی«! خواهان 
حرکت میلیونی علیه نظام در خیابان ها شده به تازگی در یک میتینگ 
سیاســی در اصفهان، که از سوی حزب اتحاد ملت برگزار شد، در 
خصوص این جنبش گفته است: »این استراتژی )جنبش اجتماعی!( 
نیرویی است که سبب جلو رفتن استراتژی بهبودخواهی حکومتی 
می شود و جنبش اجتماعی به معنای شورش نیست، بلکه خشونت 
خط قرمز آن است. برای جنبش ها انتخابات اهمیت زیادی دارد تا از 
فرصت ها استفاده کنند.« گفتنی است  اصالح طلبان در سال 1388 

نیز مدعی حضور بدون خشونت در خیابان ها بودند!

  اصالح طلبان 
و فرمان  شورش!

آیین تکریم و معارفه فرمانــده تیپ 83 امام جعفر صادق)ع( 
در تاالر همایش های ســتاد این تیپ برگزار شد. به گزارش صبح 
صادق، »حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی« نماینده ولی 
فقیه در سپاه در این مراسم با بیان اینکه امروز جبهه استکبار ده ها 
میدان عملیات را برابر جبهه انقالب اسالمی گشوده است، گفت: 
»باید مهم ترین محور عملیاتی این جبهه علیه انقالب اســالمی 
را شــناخته و برنامه مقابله با آن را بدانیم.«گفتنی اســت، در این 
مراسم با تقدیر از زحمات و تالش های »حجت االسالم عزت الله 
معتمد«، »حجت االســالم مجید منتظــرزاده« به عنوان فرمانده 

جدید تیپ 83 امام جعفرصادق)ع( منصوب شد.

فرمانده  معارفه    
تیپ 83 امام صادق)ع( 

  اربعین
 و جغرافیای مقاومت

بیانات حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( 
در دیدار با فرماندهان و مســئوالن سپاه، دارای 
اهمیــت فوق العــاده راهبــردی از جبهه های 
گوناگون است. گســترش و توسعه جغرافیای 
مقاومــت،  یکــی از فرمان هــای هشــت  گانه 
رهبر معظم انقالب به ســپاه پاســداران در این 
دیدار اســت. معظم له در این دیدار خطاب به 
فرماندهان و مسئوالن سپاه فرمودند: »این نگاه 
وسیع جغرافیای مقاومت را از دست ندهید،  این 
نگاه فرامرزی را از دست ندهید. قناعت نکنیم 
بــه منطقه خودمان.« با تأمــل در این فرمان،  به 
وضوح قابل فهم است که فرماندهی معظم کل 
قوا،  امر به گســترش جغرافیای مقاومت کرده، 
 جغرافیایی فراتر از جغرافیای منطقه غرب آسیا 
را هدف گذاری کرده انــد. اکنون در جغرافیای 
منطقه غرب آســیا،  مقاومت یک پدیده عینی، 
 تعیین کننــده، مردم پایه،  دارای روند پرشــتاب 
قدرت آفرینی و انباشــت قدرت است. تردیدی 
وجود ندارد کــه آینده این منطقــه را  مقاومت 
با محوریت جمهوری اســالمی ایران خواهد 
ساخت. هیچ یک از کشورهای سلطه گر غربی، 
 با نفــوذ چند صد ســاله ای کــه در این منطقه 
داشــته اند،  قادر بــه ادامه حضور ســلطه گرانه 
در منطقه نبــوده،  به ناچار تحــت تأثیر قدرت 
مقاومت،  باید از منطقه خارج شــوند. ساختار 
نظــام ســلطه در منطقه به هم ریختــه، قدرت 
آمریــکا رنگ باخته و متحــدان آمریکا از قبیل 
رژیم صهیونیســتی و آل سعود هم در منطقه، به 
افول موریانه وار گرفتار شده،  قادر به تغییر در این 
روند نیستند. در چنین شرایطی،  فرمان تشکیل 
هســته های مقاومــت در کل جغرافیای جهان 
صادر می شــود. که  برای تحقق بخشی به پدیده 
مبارک »مقاومت« در میان همه ملت ها در عصر 
حاضر است. تفکر و اندیشه مقاومت،  یک امر 
عقالنی،  دینی،  فطری و انســانی بوده و با توجه 
به ظلم ها، ســتم ها و جنایت های سلطه گران و 
خون آشامانی، چون آمریکا،  اکنون زمینه پذیرش 
این تفکر و اندیشه در کل جهان،  بیش از هر زمان 
دیگری فراهم شده اســت. ایده جهانی سازی 
مقاومت در برابر سلطه گران،  در نقطه مقابل ایده 
جهانی سازی به معنای غربی سازی جهان است. 
این ایده پس از پیروزی انقالب اسالمی،  با هدف 
رهایی بشریت از چنگال ظالمان و ستمگران از 
سوی رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام 
خمینی)قدس  الله نفســه الزکیه( مطرح شــده 
اســت. آن عزیز ســفرکرده در تاریخ 26 مرداد 
سال 1358 در ســخنرانی خود فرمودند:  »روز 
قدس یک روز اســالمی اســت و یک بســیج 
عمومی اســالمی بود و من امیدوارم که این امر 
مقدمه باشد از برای یک »حزب مستضعفین« 
در تمام دنیا«. آری، این حزب مستضعفین، در 
چله پر افتخار انقالب اسالمی و با عنوان »جبهه 
مقاومت«،  در منطقه راهبردی غرب آسیا پدید 
آمد و اکنون،  همه شــرایط برای گســترش این 
جبهه به کل دنیا فراهم شده است. به طور قطع، 
مقاومت در گام دوم انقالب اســالمی جهانی 
خواهد شد. در این میان، »اربعین حسینی« به 
طور معجزه آسا در حال گسترش دادن فرهنگ 
مقاومــت به کل جهان اســت. این حقیقت را 
رهبر معظم انقالب اسالمی این چنین توصیف 
می کنند: »پیاده روی اربعین یک نماد، یک پدیده 
و یک آیین بین المللی در جهان اسالم است که 

نظیر آن در هیچ کجای جهان دیده نمی شود.«
تأمل در ترکیب زائران حســینی در اربعین، 
 نشــان می دهد زائــران از جغرافیای جهان و از 
ملیت های مختلــف و حتی دارای مذهب های 
گوناگون هستند. این زائران، فرهنگ عاشورا را 
که همانا فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر 

ظالمان است، جهانی خواهند کرد.

»جفری ســاکس« تئوریســین مکتب شــوک 
درمانی، همکار و مشــاور ویژه جورج ســوروس، 
پدر انقالب های رنگی در جهان است که در خرداد 
1395 با عنوان مشــاور ویژه دبیر کل سازمان ملل 
متحد در امور آرمان های توســعه پایدار وارد ایران 
شد و پس از دیدار چند نفر از مسئوالن در دانشگاه 
صنعتــی امیرکبیر بــا موضوع »دســتور 2030 و 
اهداف توسعه پایدار« سخنرانی کرد. بار دیگر وی 
مهمان ویژه کنفرانس »اقتصاد جهانی و تحریم ها« 
به میزبانی مرکــز مطالعات و همکاری های علمی 
وزارت علــوم شــد تــا در این اجالس بــه عنوان 
ســخنران کلیدی ســخنرانی کند؛ اما از آنجا که 
 روشــن بود، دعوت از او موجب 

ً
سوابق وی کامال

انتقاد برخی تشــکل ها و دانشجویان، به خصوص 
بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا و همچنین برخی 
چهره های رســانه ای و سیاسی شــد. دانشجویان 
معتقد بودند دعوت از حامیان براندازی نظام برای 
سخنرانی در کشور هیچ توجیهی ندارد. در نهایت 
سفر او به ایران لغو شد. دکتر جفری ساکس، استاد 
دانشگاه هاروارد بیشتر به عنوان مدافع مکتب شوک 
درمانی در اقتصاد نئولیبرال شناخته می شود. گفتنی 
است شوک درمانی در اقتصاد یا همان اصالحات 
سرمایه داری به اقداماتی مانند دست کشیدن دولت 
از کنتــرل قیمت ها، حــذف یارانه ها، آزادســازی 
تجارت با دیگر کشــورها، خصوصی ســازی های 
گسترده دارایی های عمومی، آن هم بدون فوت وقت 
و با فشارهای سخت و همراه با سرکوب معترضان 
گفته می شــود؛ به گونه ای که امکان مقاومت طرف 

مقابل را بگیرد.
اجرای برنامه های اقتصادی نولیبرالی از جمله 
نســخه های تجویزی »صندوق بین المللی پول« و 
»بانک جهانی« اســت که جامعه از طریق شوک، 

وادار به اطاعت و پذیرش برنامه هایی شــود که در 
شرایط عادی برای توده های مردم بسیار نامطلوب 
اســت. با نگاه به ســوابق او درمی یابیــم که وی با 
طراحی اقتصادهای کشــورهایی چــون بولیوی، 
آرژانتین و کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی 
شوروی و همچنین روسیه در دوره »یلتسین« نه تنها 
عامل مهمی در تثبیت سلطه غرب بر آنها شد، بلکه 
سبب بیکاری های گسترده و فروپاشی اقتصادی آنها 
نیز شد. معموال وی برای مقابله با بیکاری و کاهش 
تورم با نفــوذ به ارکان تصمیم گیری نســخه هایی 
را پیشــنهاد می دهد که برای بســیاری از کشورها 
عالجی در پی نداشته، بلکه فضا را بحرانی تر کرده 
و حتی فروپاشــی اقتصاد کشورها را به دنبال داشته 
است که به اعتصابات و تحصن های مردمی منجر 
شده است. با توجه به سابقه روشن وی، دعوت برای 
شــرکت در همایش اقتصاد جهانی و تحریم ها اگر 
مغرضانه نباشد، نوعی بدسلیقگی  است. نباید بعد 
از گذشت این برهه زمانی و آرام شدن فضا بار دیگر 
یک عده ســودای همکاری و مشورت داشته باشند 

و در قالبی دیگر پای چنین عناصری را به کشور باز 
کنند.

تمام دستگاه های اجرایی کشــور و حوزه های 
تصمیم گیر و تصمیم ساز باید برای چنین برنامه هایی 
از استادان دلســوز و فرهیخته داخلی استفاده کنند 
و به دنبال اســتفاده از اســتادان غربی و نسخه های 
پیشنهادی نباشند، به ویژه فردی با چنین پیشینه ای! 
همه به خوبی یاد داریم که در دوران فتنه نسخه های 
سیاسی همکارش جرج سوروس چه تبعاتی برای 
کشــور ما ایجاد کــرد. در چنین موقعیتی ـ فشــار 
حداکثری همراه با تشدید تحریم های دشمن ـ راهی 
جز نگاه به ظرفیت های داخلی، رونق تولید و توجه 
به اقتصاد مقاومتی برای حل مشــکالت اقتصادی 
وجود ندارد و اگر قرار باشد همایشی در این راستا 
صورت بگیرد، باید نشست های علمی و تخصصی 
با محوریت موضوعات اقتصادی اعم از تبیین اصول 
و اهداف سیاســت های اقتصــاد مقاومتی و تالش 
برای ارائه  راهکارهای عملی برای حل مشکالت 

معیشتی مردم برگزار شود. 

 مراقب همکار سوروس باشید!
   یادداشت    

یدالله جوانی
مدیر مسئول

علی قاسمی
تحلیلگر  ارشد 

اقتصادی

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه
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»بهزاد نبوی« عضو جناح چپ ســازمان مجاهدین 
انقالب اســالمی و از چهره های مؤثر جریان اصالحات! 
چندی پیش در مصاحبه با پایگاه »الف« گفته بود: »اینکه 
اصالح طلبــان و اصولگرایــان موجب نابســامانی های 
امــروز هســتند، آدرس غلــط دادن اســت.« او که در 
ســال های قدرت داشــتن جریان رقیب بارها از عملکرد 
اصولگرایان انتقاد کرده و عمل آنان را عامل مشــکالت 
کشــور دانســته بود، این بار در گفت وگو بــا یک پایگاه 
نزدیک بــه اصولگرایان می گوید: »آنچه که باعث کاهش 
 ربطی به عملکرد 

ً
سرمایه های اجتماعی نظام شده، عمدتا

این دو طیف)اصالح طلبان و اصولگرایان( ندارد. درست 
است که این دو طیف در درون حاکمیت هستند و ممکن 
اســت دولت و مجلس را هم در اختیار داشته باشند، اما 
قدرت واقعی دســت اینها نیســت.« در ادامه چریک پیر 
اصالح طلبــان برای اثبات حرف خود مدعی می شــود: 
»60 درصــد ثروت در ایران در اختیار چهار نهاد)ســتاد 
اجرایی فرمــان امام، قرارگاه خاتم، آســتان قدس و بنیاد 
مســتضعفان( است که هیچ کدام شان ارتباطی با دولت و 
مجلس ندارند«؛ موضوعی که همه آمارهای رســمی از 

اقتصاد ایران آن را رد می کنند و کارشناسان و اقتصاددانان 
و سیاســتمداران از غلط بودن آن سخن به میان آورده اند؛ 
چنانکه »مســعود نیلی« اقتصاددان و دستیار سابق حسن 
روحانی در سخنانی درباره میزان حضور و اختیار دولت 
در کشــور می گوید: »حدود 40 درصد سهام بنگاه های 
 در اختیار دولت 

ً
اقتصادی، ســهام عدالت است که کامال

است. 20 درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار 
دارد. به عبارتی دولت عنصر مســلط بنگاه داری است و 
صحبت از بنــگاه داری نهادهای نظامی، خیلی مســتند 

نیست.«
حتی فراتر از آنچه آمارها و کارشناسان می گویند، نکته 
قابل توجه این است که حتی اگر این دروغ راست هم  بود، 
باز هم دولت به عنوان سیاســت گذاری، اعطای مجوز، 
 در اختیار دولت 

ً
اعمال نظارت، محدودیت و... مطلقــا

است و دولت همان طور که بر بخش دولتی نظارت داشته 
و ابزارهای تنظیم گری دارد، بر بخش خصوصی و بخش 
 نظارت دارد و همه نهادهای 

ً
عمومی غیر دولتی نیز کامال

غیر دولتی و خصوصی باید در چارچوب تعیین شــده از 
ســوی دولت فعالیت کنند! در یک نمونــه درباره قرارگاه 
خاتم االنبیاء)ص(، »اســحاق جهانگیری« به صراحت 
در دوران انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اعالم کرد، 
»دولت اگر مایل نباشد، می تواند هیچ پروژه ای به قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیاء)ص( سپاه ندهد.«
با وجود همه این پاســخ ها و مطالب مســتدل، بهزاد 
نبوی در چهارمین نشست از سلسله نشست های »حزب 

ندای ایرانیان« با موضوع »اصالح طلبان و مجلس شورای 
اســالمی« بار دیگر ادعای خود را تکرار می کند و با بیان 
اینکه »رئیس جمهور در بهترین حالت و اگر نهادهای دیگر 
مقابلش نایســتند 10ـ 15 درصد اختیار دارد« می افزاید: 
»باید در همین حد از دولت انتظار داشت. وقتی دولت و 
 بیش از 20 تا 

ً
مجلس دســت اصالح طلبان بود، مجموعا

30 درصد اختیارات در دست آنها نبود.«
امــا چرا نبوی که در دوران اصالحــات از او به عنوان 
یکی از اعضای »گروه ایکس« نام برده می شــد و در سال 
1388 از چهره هــای اصلی فتنه ای بــود که حول محور 
»دروغ بزرگ« تقلب شــکل گرفت، امــروز نیز بر تکرار 

دروغ بزرگ »بی اختیاری دولت و مجلس« اصرار دارد؟
بــرای یافتن این پاســخ باید به ســراغ حــال و روز 
جریان اصالحــات رفت، جریانی که چند مــاه مانده به 
انتخابات مجلس یازدهم دچار آشــفتگی عجیبی است! 
عملکرد دولت مورد حمایت اصالح طلبان و فراکســیون 
امید در مجلس که حمایت تمام قــد رهبر اصالحات را 
داشتند، نا امیدکننده بوده است؛ اصالح طلبان نه تنها رأی 
بخش های خاکســتری جامعه؛ بلکه بخش قابل توجهی 
از رأی ســنتی خود را نیز از دست رفته می بینند، چنانکه 
برخی از چهره های این طیف از انتخابات مشروط سخن 
می آورنــد، گروهی به تعطیلی جریــان اصالحات حکم 
می دهند و برخی دیگر بر طبل تحریم انتخابات می کوبند!

این شرایط پاسخ پرسش را روشن می کند، در شرایطی 
که »ســیدمحمد خاتمی« مقبولیت اجتماعی خود را از 

دســت رفته می بیند و خود اذعان دارد، تکرار او دیگر گره 
از بن بست انتخاباتی اصالح طلبان باز نخواهد کرد؛ بهزاد 
نبوی به میدان آمده است تا شاید با تکیه بر کاریزما و جایگاه 
خود در میان اعضای این جریان بتواند شــرایط را سامان 
دهد! او که این روزها به اندازه تمام ده سال گذشته)پس از 
88( سخن گفته و مصاحبه کرده است، سخت بر حضور 
در انتخابات تأکیــد می کند و همچنان بر راهبرد تکراری 
ایجاد ترس برای به دســت آوردن رأی سخن می گوید! او 
همزمان با اینکه مدعی می شــود دولت و مجلس اختیار 
ندارند، تأکید می کند: »اگر اصالحــات کارش این بوده 
است که مانع از پیروزی تندروها شده، من به اصالح طلبان 

دست مریزاد می گویم کار مهمی انجام داده اند.« 
اما توسل بهزاد نبوی به میراث »گوبلز« و طرح دروغ 
بزرگ بدون نقش بــودن دولت و مجلــس را می توان با 
اهدافی در دو ســطح  رویی یا ســهل الوصول و زیرین یا 

بنیادین دانست!
»نبوی« در سطح رویی دو مسئله را دنبال می کند، اول 
توجیه و ماستمالی کم کاری اصالح طلبان در گذشته و دوم 
سلب مسئولیت و کاهش انتظار افکار عمومی از منتخبان 

احتمالی اصالح طلب در انتخابات اسفند ماه! 
اما در ســطح بنیادین در پی ساختن دوگانه انتخابی ـ 
 کشور 

ً
انتصابی و القای این مفهوم به جامعه است که عمال

براســاس رأی و نظر آنها اداره نمی شــود! القایی که برای 
 فتنه سازی در کشور 

ً
ایجاد تقابل مردم و حاکمیت و احتماال

دنبال می شود.

 چرا بهزاد نبوی می گوید دولت و مجلس اختیار ندارند

یک پیر وغ بزرگ چر در

گام دوم

  اتکا نکردن
 به صادرات نفت

یکی از مشکالت مهم اقتصاد کشور مسئله 
درآمدهای رانتی و وابستگی به نفت است که 
از دهه 1340 به بعد شــروع شده و با وجود 
تالش بسیار هنوز اقتصاد کشور نتوانسته است 
از این وضعیت خارج شود. از زمان پساجنگ 
تحمیلی، یکــی از مهم تریــن رویکردهای 
رهبــر معظــم انقالب)مدظله العالــی( در 
حوزه اقتصادی کاهش وابســتگی به ذخایر 
طبیعی،  به ویژه نفت اســت؛ مرور سخنان 
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای از ابتدای 
رهبری شان تا به امروز نشان از تأکید مجدانه 
معظم له بر این مســئله دارد. ایشان در سال 
1373 در دیدار جمعی از مردم اعالم کردند، 
آرزوی واقعی من این است که ما در چاه های 
نفــت را ببندیم و اقتصاد خود را براســاس 
کاالها و محصوالت غیر نفتی بنیاد  نهیم، اما 
دولت های گوناگون در طول سه دهه گذشته 
برخالف همه شــعارهایی کــه در این زمینه 
دادند، نتوانسته اند این خواسته و رویکرد را به 
طور کامل عملی کنند؛ از این رو هم اقتصاد 
کشور وابســتگی زیادی به درآمدهای نفتی 
دارد تا جایی که تکانه های اقتصاد بین المللی 
و هرگونه تحریم از ســوی دشــمنان غربی 
موجب اثرات سوء و منفی در اقتصاد کشور 

می شود.
معظم لــه در بیانیــه گام دوم انقــالب 
اســالمی همچون همیشــه این خواسته و 
رویکرد را مطرح کرده اند؛ اما با این تفاوت 
که این بار مخاطب ایشان نه دولت ها؛ بلکه 
جوانانی هســتند که قرار اســت پرچمدار 
انقالب اسالمی در دهه دوم انقالب باشند. 
ایشان می فرمایند: »فرصت های ماّدی کشور 
نیز فهرســتی طوالنی را تشــکیل می دهد 
که مدیــران کارآمد و ُپرانگیــزه و خردمند 
می توانند با فّعال کــردن و بهره گیری از آن، 
ی را با جهشی نمایان افزایش 

ّ
درآمدهای مل

داده و کشــور را ثروتمند و بی نیاز و به معنی 
واقعی دارای اعتمادبه نفس کنند و مشکالت 
کنونــی را برطرف نماینــد... منابع عظیم 
اســتثنایی جغرافیایی  موقعیت  زیرزمینی، 
میان شــرق و غرب و شمال و جنوب، بازار 
ی، بازار بزرگ منطقه ای با داشتن 

ّ
بزرگ مل

15 همســایه بــا 600 میلیــون جمعّیت، 
ســواحل دریایی طوالنــی، حاصلخیزی 
زمین بــا محصوالت متنّوع کشــاورزی و 
باغی، اقتصاد بــزرگ و متنوع، بخش هایی 
از ظرفیت های کشــور اســت؛ بسیاری از 
ظرفیت ها دســت نخورده مانده است. گفته 
شــده  اســت که ایران از نظر ظرفیت های 
استفاده نشده  طبیعی و انســانی در رتبه  اّول 
جهان است. بی شک، شما جوانان مؤمن و 
ُپرتالش خواهید توانســت این عیب بزرگ 
را برطرف کنید. دهه  دّوم چشــم انداز، باید 
زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاوردهای 
گذشته و نیز ظرفیت های استفاده  نشده باشد 
و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و 

ی ارتقا یابد.«
ّ
اقتصاد مل

بنابراین یکی از مهم ترین شروط دستیابی 
به اقتصاد ملی و مقاومتی تغییر مسیر کسب 
درآمدهای اقتصادی برای کشــور اســت. 
جوانان این کشور در جایگاه مدیران آینده باید 
از اسالف خود عبرت بگیرند و به جای تکیه 
بر فــروش منابع طبیعی، با تمرکز بر دانش و 
علوم کســب شده و تالش مضاعف، به فکر 
راه های جدید کسب درآمد از طریق تقویت 
کشــاورزی، دامداری، درآمدهای مالیاتی و 
همچنین تقویت صنایع متفاوت کشور باشند 
که تحقق این امر نیازمند جهاد همه جانبه علیه 
داللی، ســوداگری و ســفته بازی در اقتصاد 
کشور است تا از این راه بتوان به رونق تولید و 

تحقق اقتصاد مقاومتی کمک رساند.

   عکس و مکث   

ماقــات یک مادر نخبه به همراه فرزندش با رهبر انقاب اســامی؛ انتشــار این تصویر مورد توجــه کاربران فضای مجازی قرار 
گرفت و  کاربران این مادر نخبه را تحســین کردند و بســیاری او را یک مادر نمونه دانســتند که به همراه صدها تن از نخبگان 

و استعدادهای برتر علمی کشور،  ۱۷ مهر ماه با حضرت آیت الله  العظمی خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی دیدار کردند.

تصویری از خدمت رسانی پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان در پیاده روی اربعین؛ فتاح درباره این تصویر نوشت: ۱٥ميليون آب، 
آبميوه و شــير از توليدات گروه بنياد مهيا و در حال ارســال اســت. با توجه به خيل زائران با هماهنگى ستاد اربعين و استانداران 

مرزى دستور توزيع فورى ٣ ميليون آب براى رفع كمبود را دادم. تا پايان بازگشت زائران خدمتگزارشان خواهيم بود.

بنگاه خبرپراکنی انگیســی بی بی ســی آماری از برده داری در جهان ارائه کرده و ایران را جز ده کشوری دانسته که تعداد زیادی برده دارد! این 
در حالی است که انگلستان کماکان در قرن 2۱ هنوز ۱6 مستعمره دارد و در برخی از آنها، افراد برده رسمی شاهزادهگان انگلیسی به حساب 

می آیند؛ همان گونه که در تصویر شاهزاده ویلیام انگلیسی را بر دوش بردگانی در جزایر سلیمان یکی از مستعمرات بریتانیا می بینید!

عامــت دادن عبــاس ایروانی متهم ردیف اول قطعه ســازی به متهم ردیف دوم حیــن ارائه توضیحات در دادگاه! عبــاس ایروانی متهم 4000 
میلیارد تومانی که هم دســتش کج رفته و انگار پاهایش هم زیاد کج رفته و عادتش شــده است، احتمااًل در کودکی زنگ امتحان مدرسه هم 

تقلب زیاد می گرفته! رفتارهای زشت کودکان را در همان کودکی اصاح کنیم تا درآینده تبدیل به اختاسگران 4000 میلیاردی نشوند!

حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی

سال های متمادی است که شــورای نگهبان به 
عنوان ناظر انتخابــات در ایران مورد هجمه برخی 
جریان های سیاســی قــرار دارد؛ به ویــژه آنان که 
صالحیت برخی منسوبان شان از سوی این دستگاه 

قانونی در انتخابات های گذشته احراز نشده است. 
اظهارات اخیر رئیس جمهور ساز ناکوکی بود که 
در آخرین جلسه هیئت دولت مطرح شد. وی در این 
جلسه اظهار داشت: »در آن مجلس، نظارت به این 
شکل وجود نداشت و حتی شــورای نگهبان و این 
همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح های 
مختلف آمدند و ثبت نام کردند، حتی منافقین هم 
در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه هایی 
مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز 
ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس 
ثمره آن بود.« روحانی اظهار داشت: »نباید اینقدر 
سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه 
این فیلتر را تنگ تــر کنیم، نتیجه مثبت تری خواهد 
داشــت.« روحانی افزود: »مردم خودشــان خوب 
می فهمند و بهترین ها را انتخاب می کنند؛ به ویژه در 
 محلی 

ً
انتخابات مجلس شورای اسالمی که عمدتا

بوده و مردم کاندیداها را بهتر می شناسند و انتخاب 
می کننــد.« این اظهارات آقــای روحانی از جهات 

گوناگونی تأمل برانگیز است:
1ـ طــرح این ادعا که بهتریــن مجلس انقالب 
اسالمی، مجلس اول است، ادعایی است که پیش از 
این نیز بارها از سوی اصالح طلبان و لیبرال ها تکرار 

شده است! در مورد این ادعا باید گفت که:
، بــرای انتخابات بهتریــن و بدترین در هر 

ً
اوال

امری باید شاخص معرفی کرد. این گونه نیست که 
هــر چه به مذاق فردی خوش آید بهترین، و آنچه بد 

آید بدترین باشد. 
، خوب بودن مجلــس اول به دلیل حضور 

ً
ثانیا

نمایندگان منافقین و لیبرال ها نبود؛ چون اگر شاخص 
را کارآمدی و مفید بودن برای منافع ملت و کشــور 
بگیریم، این دو قشــر کمکی در این راســتا به ملت 
نکرده اند! چهره مثبت و ارزشمند مجلس اول به دلیل 
حضور نمایندگان مؤمن و انقالبی بود که با همه توان 
در برابر جریان های انحرافی اعم از مارکسیســت، 
لیبرالیســت، ملی گرا و التقاطی، با همه توان خود 
ایســتادند و از اهدای خون نیز دریغ نکردند و اجازه 

ندادند غرب گرایان و شرق گرایان نهال نوپای انقالب 
را در ابتدای حیات طیبه خود خشک و نابود کنند.

، بدون شــک اگر شــورای نگهبــان در امر 
ً
ثالثا

نظارت بر انتخابات مجلس اول نقش آفرینی می کرد 
و اجــازه تأیید صالحیت به همان تعداد انگشــت 
شــمار از منافقین و لیبرال ها را نمــی داد، کارنامه 

درخشان تری از مجلس اول ثبت شده بود.
2ـ نسبت برقرار کردن میان تحقق بهترین مجلس 
با نبود نظارت شورای نگهبان و القای اینکه بهترین 
مجلس، محصول انتخاباتی بود که در آن شــورای 
نگهبان حضور نداشت، حرف ناصوابی است که جز 
ایجاد کدورت و اختالف دستاوردی نخواهد داشت. 
این تعبیر حرفی خالف واقع، خالف عقل و شرع، 
خالف قانون، خالف دیدگاه حضرت امام و رهبری 

و خالف خواست و رأی ملت است!
3ـ این تعبیر که »مردم خودشان خوب می فهمند 
و بهترین ها را انتخاب می کنند« کالم  مغالطه آمیزی 
است که تالش دارد تا وظیفه نظارتی شورای نگهبان 
را در تغایر با فهم مردم قــرار دهد! و آن را به ابزاری 
برای فشار بر شــورای نگهبان تبدیل کند. بررسی و 

احراز صالحیت ها در نظام مردم ساالری دینی جزئی 
از فرایند مشروعیت بخشــی به کارگزاران در نظام 

اسالمی به حساب می آید نه برخالف فهم مردم!
در ایــن فرایند تنها بررســی حداقلــی و کف 
صالحیت ها در نظام اســالمی به شــورای نگهبان 
ســپرده شده اســت و این مردم  هســتند که از میان 
نامزدهــای صاحب صالحیت فــوری را که بیش 
از دیگــران صالحیت دارد به قدرت می رســانند و 
این تحقق منطقی است که از آن با عنوان »انتخاب 
اصلح« یاد می شــود.  بیان فوق به آن معنا نیست که 
در عملکرد شــورای نگهبان خللی وجود ندارد یا 
منتقدان حق نقد عملکرد شورای نگهبان را ندارند، 
بلکه بدان معناست که با نگاه های جناحی و غرض 
ورزانه نقاط قوت شورای نگهبان را مورد هجمه قرار 
ندهیم، بلکه با نقدهــای منصفانه و دیدن صحیح 
ضعف ها برای ارتقای شورای نگهبان و انتخابات در 
کشور تالش کرده و در آستانه برگزاری انتخابات به 

همدلی متولیان امر کمک کنیم.
 برای مطالعه بیشــتر به ســایت بصیرت 

مراجعه کنید. 

 هجمه به شورای نگهبان، چرا؟
   دریچه    

سیدفخرالدین موسوی
روزنامه نگار
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راهبرد

BB!به پا خیزید
بیانیــه گام دوم را می توان ســند تحولی انقالب 
اســالمی در دهه پنجم دانســت. انقالب در طول 
چهار دهه گذشته سیر تکوینی خود را طی کرده؛ اما 
هنوز تا دستیابی به قله های رفیع آرمان ها به گام های 
دیگری نیازمند اســت! در بخش پایانی این بیانیه، بر 
هفت توصیه راهبردی برای ساختن تمدن اسالمی به 
جوانان مؤمن انقالبی تأکید شده است که اولین آن به 
علم و پژوهش اختصاص دارد. در این بند، از دانش 
به منزله آشکارترین وسیله  عّزت و قدرت یک کشور 
یاد شده و از جوانان مؤمن انقالبی خواسته شده است: 
»به پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد 

ت بیمناک است، ناکام سازید.«
ّ

علمی شما به شد
دیدار چند روز پیش رهبر حکیم و فرزانه انقالب 
اسالمی با نخبگان و استعدادهای برتر علمی نیز تداوم 
همــان جهت گیری کالن رهبری بــرای درنوردیدن 
دروازه های علم و دانش از ســوی جوانان ایرانی بود 
و رهنمودهایی برای تحقق جهاد علمی بزرگ جوانان 
ایران زمین و اینکه چگونه باید به پا خاســت و یک 

جنبش بزرگ تاریخی به راه انداخت! 

BB خودباوری به هنر انقالب اسالمی
هر حرکت و جهشی آنگاه می تواند در وجود یک 
جریان و جنبش بنشیند که پیش از آن نوعی خودباوری 
و اراده معطــوف به هدف در وجود فعاالن آن جنبش 
بارور شده باشد. اراده های ضعیف و بی ایمان به گزاره 
»ما می توانیم«، زاینده هیچ حرکتی در تاریخ نبوده اند 
و برای این خودباوری اول باید داشته های یک ملت 
مــورد توجه قرار گیرد! از ایــن رو ابتدا باید ببینیم در 

کجای تاریخ ایستاده ایم.
به شــهادت آمار و ارقامی که مراکز معتبر جهانی 
ق و 

ّ
اعــالم کرده اند، امــروز بیش از دویســت محق

دانشمند ایرانی جزء یک درصد دانشمندان برتر دنیا 
هستند. رشــد مقاالت ُپر ارجاع دانشمندان ایرانی 
در ســال 2010، 78 مقاله بوده که در ســال 2018 
به 461 مقاله رســیده است. ما کم وبیش یک درصد 
جمعیت جهان را داریم، اّما تولید علم ما نزدیک به دو 
درصد جهان است، یعنی دو برابر آنچه انتظار می رود. 
پزشکی پیشرفته و توان درمانی که امروز پزشکی ما را 
 در منطقه به قدرت ممتاز بدل کرده اســت. در 

ً
کامال

مسائل فّنی و مهندسی، در زیست فّناوری، در تولید 
محصوالت با دوام با فّناوری نانو، در فّناوری صلح آمیز 
د دیگر به پیشرفت های ممتازی 

ّ
هسته ای و موارد متعد

دست یافته ایم که این همه می تواند مؤیدی بر توان و 
استعداد جوان ایرانی باشد. ما امروز توانسته ایم علم 

را در خدمت منافع کشور به کار بگیریم و اینها همه از 
برکات جمهوری اسالمی است. این در حالی است 
که در دوران گذشــته جوان ایرانی برای گام برداشتن 
در مسیر بروز استعدادها هیچ گاه مورد تشویق و توجه 
واقع نشــد! و این حقایقی است که مورد تأکید رهبر 

معظم انقالب اسالمی قرار گرفت.

BBمنادیان جهاد علمی
فهم خیزش بزرگ علمی ملت ایران بدون توجه 
به نقش تاریخی و ارزشمند منادیان و پیشگامانی که 
در طول سالیان متمادی همواره پرچمدار علم آموزی 
و انرژی بخــش جامعــه بــرای حرکت به ســمت 
پیشــرفت های علمی بوده اند، ممکن نخواهد بود. 
اســتادان و نخبگان برجسته حوزه علم با وجود آنکه 
همواره شرایط علمی، اجتماعی و مالی مناسب تری 
برای ایشان در آن سوی مرزها و در عالی ترین مجامع 
علمی جهان برای شان فراهم بوده، با مناعت طبع و 
مجاهدت و خودساختگی شخصیتی خدمت به ملت 
و وطن را ترجیح داده و در کشور مانده اند و به تولید 
علم و تربیت نخبگان جوان مشغولند و همه آنهایی که 
اعتبار و وجاهت علمی خود را وقف ترویج گفتمان 
»تولیــد علم بومی« و تحقق شــعار »ما می تو انیم« 

کرده اند!
بدون شک در این عرصه، نام رهبر حکیم و فرزانه 
انقالب اســالمی در میان صدرنشــینان قرار دارد. 
معظم له در طول ســه دهه رهبری بارهــا و بارها به 
بهانه های گوناگــون و در دیدارهای متعدد با جوانان 
و دانشــگاهیان و نخبگان علمی بر ضرورت جهاد 
علمی و راه اندازی جنبش نرم افزاری تأکید ورزیده اند 
و کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه معظم له این 

کلیدواژه ها را تکرار کرده و مشوق جوانان باشد.
به واقع ایشان به تنهایی جور بسیاری از مسئوالنی 
را کشیده اند که وظیفه مستقیم در این عرصه داشته، 
اما از آنجا که خودشــان باور عمیقی به دکترین »ما 
می توانیم« نداشــته اند، با سســتی و بی ارادگی شان 
بیــش از آنکه امیدآفرینی کنند، تخــم ناامیدی را در 
ذهــن و قلب جوانان نخبــه پراکنده اند! همه آنهایی 
که مدعی توسعه کشور بوده اند، اما نسخه ارائه شده 
آنها حاصلی جز وابستگی به همراه نمی آورده است؛ 
چرا که مبتنی بر گفتمانی بوده که دال مرکزی آن »ما 

نمی توانیم« است! 

BB!»منادیان »ما نمی توانیم
از ســالیان نه چندان دور برای مــان نقل کرده اند 
که مدعیان خودباخته ای در این ســرزمین بودند که 
بــا دریدگی و بی حیایی کامل بــه ملت ایران توهین 
کردند و گفتند: »ایرانیان نمی توانند حتی یک لولهنگ 
بسازند، چه رسد به اداره تأسیسات عظیم نفت!«، اما 
باورش برای مان سخت می آمد و البته متأسفانه شاهد 
هســتیم امروز نیز همین معنا با تعابیری متفاوت در 

برخی محافل مدعی روشنفکری تکرار می شود.
امروز یکــی از مهم ترین معضــالت پیش روی 
تقویــت جنبــش نرم افــزاری و تولید علــم بومی، 
غرب گرایانی هســتند که توســعه را در وابستگی به 
بیگانگان دنبال می کنند! این جریــان تالش دارد از 
طرق گوناگون حرکت پرشــتاب علمی کشــور را 
متوقف کند و در این راه از شگردهای گوناگونی بهره 

می گیرد: 
هم تالش دارد واقعیت های علمی کشور را نادیده 
انگارد و آنها را بی اعتبــار معرفی کرده و آمار و ارقام 
ارائه شده از ســوی مراکز جهانی را ساختگی جلوه 
دهد و این گونه القا  کنــد که اتفاق خاصی در عرصه 
علم در کشور رخ نداده است. هم با القای ناامیدی و 
طرح دروغین این ادعا که ایران جای ماندن و رشد و 
پیشرفت نیست، نخبگان را از ماندن در داخل دلسرد 
کرده و به مهاجرت از کشــور ترغیب کند! و هم در 
صدد آن است که نقاط ضعف روند تولید علم کشور 
همچون ســرقت های علمی، علوم غیرنافع و... را 
بزرگنمایی کند، گویا که چنین خطاها و آفاتی در هیچ 

کجای دنیا وجود ندارد!
مقابله با ایــن جریان انحرافی که به مانعی بزرگ 
برای پیشــبرد علمی کشور بدل شده است، از جمله 
فوریت ها و اولویت هایی اســت که دستگاه های ذی 

ربط باید به آن توجه داشته باشند!

BBپیام آوران امید و شادابی
نگاه قابل مالحظــه دیگر در زمینه اهمیت جهاد 
علمی و نهضت تولید علم بومی، فارغ از اهمیت آن 
در کسب استقالل و خودکفایی و پیشرفت و آبادانی 
کشور، آن است که این حرکت تأثیر مستقیم و بسزایی 
در القای امید و شادابی به جامعه دارد! همان طور که 
موفقیت های ورزشــی و قرار گرفتن یک قهرمان بر 
سکه های افتخارآمیز چنین روحیه امیدی را به جامعه 
القا می کند. امروز امید، ضرورتی تاریخی برای تحول 
در همه ابعاد علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی جامعه ایرانی است و پیشرفت های علمی و 
موفقیت های نخبگان کشــور می تواند تأثیر عمیق و 
ماندگاری در این شادابی ذهنی و روحی و روانی برای 
یک ملت داشته باشد و آن را برای موفقیت در دیگر 

عرصه ها نیز تقویت کند.

BB علم ایرانی
در این نگاه می توان از علم ایرانی ســخن گفت. 
علم ایرانی یعنی ایرانیان تولید کرده و مبتنی بر هوش 
و استعداد و سنت و فرهنگ و ضرورت های تاریخی 
ایرانیان بومی سازی شده است. مالحظه مهم در این 
میان آن است که علم ایرانی در خدمت تهدید تمدن 
بشری و بشریت قرار نخواهد گرفت! خواه این تهدید 
از جنس تولید ســالح اتمی باشد، مطابق با آنچه در 
آزمایشگاه های علمی ایاالت متحده در جنگ جهانی 

دوم رخ داد و حاصــل آن جنایــت در هیروشــیما و 
ناکازاکی بود! خواه از جنس تولید کاالهای فرهنگی 
هالیوودی که در خدمت گسترش اباحی گری و فساد 
اخالقی قرار گرفته و بنیان انسانیت و اخالق و خانواده 
را هدف قرار داده و بشریت را با بحران معنا و هویت 
مواجه کرده است و خواه از جنس تولید علم اقتصاد 
کاپیتالیستی که حاصل آن استثمار و نابرابری و غارت 
و گرسنگی جهان سوم و برخورداری اقلیتی خاص در 

کشورهای سلطه گر است!
علم ایرانی برآمده از ارزش های اسالمی و انسانی 
اســت که تا آنجایی برای علم ارزش قائل است که 
گره ای از کار زیســت بشریت بردارد و آن را یک گام 
به ســمت کمال اخالقی جلو ببرد و متضمن تحقق 
فضایلی، چون آزادی و عدالت و امنیت است. همه 
آموزه های اسالمی و کارنامه تاریخ علمی ایران زمین 
گــواه این حقیقت اســت که مســیر حرکت علمی 

ایرانیان، مسیری پاک و درخشان بوده و خواهد بود.

BB!ایرانی بیندیشیم ، ایرانی زیست کنیم
بحــث ایــران و ایرانیت گاه عاملی بــرای ایجاد 
واگرایی و قطب بندی در برابر دیگرانی است که آنان 
نیز طبق آموزه های آسمانی، از شرف و شرافت و اعتبار 
برخوردارند. چنین رویکردی بدون شک تقسیم بندی 
باطلی اســت که جز انحــراف و انحطــاط ایران و 
ایرانی نتیجه ای نخواهد داشــت؛ امــا گاه این عنوان 
عاملی برای هویت بخشی به جامعه و ملتی است که 
می خواهد داشته های خود را بازشناسی کند و مبتنی 
بر آن به ســمت افق های متعالی پیشــرفت و تعالی 
حرکت کند. چنین منظرگاهی به ایرانیت نگاه مثبت 
و ارزشمندی است که می تواند عاملی برای پویایی و 
تکاپوی یک جامعه باشد، ضمن آنکه می تواند الگویی 
صحیح از نوع زیست انسانی به بشریت ارائه کند که 

در صراط مستقیم و تعالی جوامع بشری است. 
ســخن گفتن از علم ایرانی نیز برآمده از نگاه دوم 
است. نگاهی که به دنبال تعریف خود است. الگویی 
که نه تنها از علم ایرانی و فضای علم اسالمی ـ ایرانی 
می گوید؛ بلکه از زیست ایرانی و ایرانی اندیشیدن نیز 
ســخن به میان می آورد. مطابق این ایده، هر چند از 
علم و دانایی دیگران بهره خواهیم برد، اما در مســیر 
تقلید و انفعال قرار نخواهیم گرفت و قرار نیست همه 

چیزمان مانند دیگران شود.
ایرانی اندیشیدن و ایرانی زیستن به معنای آن است 
که برای خود هویت و اصالت قائل باشــیم و بدانیم 
درخت تناوری هســتیم کــه در فرهنگ غنی برآمده 
از تمدنی بزرگ ریشــه داریم و امروز نیز هر چند با 
جهانیان در تعاملیم و می آموزیم، اما خودباخته دیگر 
فرهنگ ها نشــده و به ایرانی فکر می کنیم که مستقل 
از ســلطه بیگانگان، راه تعالی و پیشرفت را مبتنی بر 
الگوی اســالمی  ـ ایرانی با گام هــای جوانان مؤمن 

انقالبی طی خواهد کرد. 

 صبح صادق گزاره های کلیدی بیانات امام خامنه ای در دیدار با نخبگان علمی کشور را بررسی می کند

می توانیم« »ما  مظهر  بومی  علم  تولید 

تحلیل

 ترکیه در تله آمریکا

ارتش ترکیــه در اقدامــی، تمامیت ارضی 
ســوریه را هدف قرار داده و به شمال این کشور 
حمله کرده اســت. از طرف دیگر بررسی روند 
چهل ســاله منطقه غرب آسیا نشــان می  دهد 
آمریکایی ها همــواره در پی ایجاد تنش در میان 
کشــورهای منطقه بوده اند. جنگ میان ایران و 
عــراق در زمان صدام، حملــه آمریکا به عراق 
و افغانســتان، حمله رژیم صهیونیستی به غزه 
و لبنان حمایت از کردهای عــراق برای اعالم 
خودمختاری، اختالف میان هند و پاکســتان بر 
ســر کشــمیر، ایجاد داعش و راه اندازی جنگ 
و خونریزی در عراق و ســوریه، حمله وحشیانه 
عربســتان و امارات به یمن، اختالف میان قطر 
و برخی کشــورهای عربی و... نشــان می دهد  
غربی ها به ویژه آمریکا پشــت این اتفاقات تلخ 
بوده اند و همچنان به دنبال ناآرام سازی خاورمیانه 
هســتند؛ از این رو تنها کشــور ترکیه بود که با 
ایجاد روابط دوستانه با کشورهای همسایه خود 
توانســت امنیت و رشــد اقتصادی قابل قبولی 
داشته باشــد؛ از زمان به وجود آمدن ناامنی در 
سوریه و حمایت از برخی گروه های تروریستی 
مانند جبهه النصره به روابط دوستانه با همسایه 
سوریه پایان داد؛ بنابراین عملیات نظامی ارتش 
ترکیه حاکی از اجرای سیاســت های آمریکا در 
منطقه از ســوی به صورت خواسته یا ناخواسته 

است.
نکته اساسی دیگر این است که موضع گیری 
کشورهای گوناگون همچون روسیه، کشورهای 
اروپایی، کشــورهای شمال آفریقا و کشورهای 
منطقه نشان می دهد که این بار ترکیه بر خالف 
گذشته در حمله به شــمال سوریه حامی ندارد 
و این کشــور تنهاســت؛ امری که بــه جایگاه 

بین المللی ترکیه نیز ضربه وارد کرد.
کردهای ســوریه نیــز که به جــای اجرای 
سیاست های دولت مرکزی شان، از سیاست های 
آمریکا پیروی کردند، حال خود را در صحنه نبرد 
تنها می بینند؛ بنابراین اگر کردهای سوری اجازه 
استقرار ارتش سوریه در شمال این کشور را در 
گذشته داده بودند، اکنون ترکیه جسارت حمله به 
سوریه را نداشت. اقدام ترکیه پیامدهای مختلفی 
می تواند داشته باشد. نخســت اینکه کردها از 
بی اعتماد بودن کامل آمریکا آگاه شــوند و خود 
را بــه دولت مرکزی ســوریه نزدیک کنند. دوم 
اینکه ممکن است شمال سوریه تبدیل به باتالقی 
 امنیت ملی خودشان 

ً
برای ترک ها شود که اوال

را تضعیف کند، دوم اینکه از آنجا که بسیاری از 
داعش ها در منطقه شــمالی سوریه در زندان به 
سر می برند با حمله به شمال این کشور، داعش 
را دوبــاره احیا کنند و به احتمــال زیاد داعش 
دامــن خود ترکیه را فرا خواهد گرفت. موضوع 
بعدی کشته و آواره شــدن هزاران زن و کودک 
بیگناه است که این امر می تواند چهره ترکیه را 
در میان افــکار عمومی مخدوش کند؛ بنابراین 
دولت اردوغان باید نسبت به اتفاقات پیش آمده 

حساسیت بیشتری نشان دهد. 
آمریــکا در یــک زمان از کردهــا حمایت 
کرد تا ســوریه را ناامن و حکومت این کشور را 
ســاقط کند. این بار نیز با نشان دادن چراغ سبز 
به ترکیه جهت عملیات نظامی در شمال سوریه، 
همچنان سیاست ناامن سازی منطقه را در دستور 
کار خود دارد. ترکیه اولین قربانی تله ای است که 
آمریکا برای ترکیه پهن کرده است. نکته اساسی 
دیگر این اســت که اگر ترکیه نگران گروه های 
تروریستی همچون پ.ک.ک است، تنها مسیر 
آن هماهنگی و حمایت از دولت سوریه و طرح 
آن در نشست های آستانه است؛ از این رو ترکیه 
نباید خود را گرفتار سیاســت های ناامن سازی 
منطقه از سوی آمریکا کند. چیزی که امروز نیاز 
است، گفت وگوی درون سوری، قانون اساسی 

بازنویسی شده و انتخابات در سوریه است. 

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

اکبر معصومی
کارشناس

 مسائل منطقه
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تحریم دیگر کارایی ندارد

فارین پالیسی: رویکرد تهاجمی تر دولت ترامپ در 

استفاده از تحریم ها با واکنش منفی بسیاری از دوستان 

و متحدان نزدیک واشــنگتن روبه رو شــده است. این 
موضوع کارایی این تحریم هــا در درازمدت را تحقیر 
کرده اســت. اتحادیه اروپا، چین و کشورهای دیگر در 
حال تالش برای توسعه کانال های تجاری و مالی جدید 

هستند.

فرار آمریکا از هراس قدرت ایران

المیادین: اســقاط هواپیماهای بدون سرنشین 

آمریکا از ســوی ایران و تالش هــای مکرر متحدان 

منطقه ای این کشــور در یمن برای هدف قرار دادن 

فرودگاه ها و تأسیسات دولتی در عربستان سعودی و 

امــارات در تصمیم گیری فرماندهی مرکزی ایاالت 

متحده مبنی بر انتقال مرکز فرماندهی عملیات هوایی 

ایاالت متحده از پایگاه العدید در قطر تأثیر داشت، 

به ویژه که مقر منطقه ای آن در تیررس ایران اســت و 

تهران هم بارها اعالم کرده که نیروهای آمریکایی را 

هدف خواهد گرفت. هراس آمریکایی ها از پاســخ 

ایرانی ها بــه هر گونه تجاوزی نظیــر حمله ژاپن به 

پرل هاربر، آنها را به فرار از منطقه وادار کرده اســت. 

کمااینکــه مقامات آمریکایی ناکامی سیســتم های 

پدافند هوایــی آمریکا در عربســتان را نیز نظاره گر 

هستند.  

چرخش عربستان به سمت ایران

رأی الیوم: توئیتی که خالد بن سلمان درباره نگاه 

مثبت عربســتان به طرح آتش بس مهدی المشــاط، 

رئیس شورای سیاســی انصارالله منتشر کرد، نتیجه 

بازنگری و محاســبات رهبری عربستان است که در 

نهایت به این نتیجه رســیده که باید بــا انصارالله از 

یک ســو و ایران از ســوی دیگر مذاکره کند؛ چرا که 

فهمیده نه آمریکا و نه اســرائیل قــادر به فراهم کردن 

امنیت و حمایت از ریاض و سنگین کردن کفه ترازوی 

جنگ به نفع عربستان نیستند. دغدغه و نگرانی اصلی 

رهبری عربستان دیگر محدود به جنگ یمن نیست، 

بلکه آینده حکومت آل سعود و ادامه آن است. مذاکره 

مستقیم مقامات عربستان با انصارالله برای رسیدن به 

آتش بس به معنای سقوط دولت مستعفی و خروجش 

از معادله سیاســی یمن و چه بســا معادله منطقه ای 

است.

پیام ترامپ واضح است

رای الیــوم:  پــس از آنکه دونالــد ترامپ، 
رد ها را تنها گذاشــت و 

ُ
رئیس جمهور آمریکا، ک

آن ها را با سرنوشتشان یعنی حمالت موشکی و 
بمباران هوایی ترکیه رها کرد.برای کشــور های 
عربی که به حمایت های آمریکا چشم امید داشتند 
و زیر ســایه چتر این کشور بودند، صد ها میلیارد 
دالر برای جلب رضایت ترامپ و دولتش هزینه 
کردند، در سفر او به ریاض برایش فرش قرمز پهن 
کردند پیام این اقدام  روشن است: به ایران بروید، 
با مقامات ایران تماس بگیرید و با آن ها آشتی کنید، 
به دنبال راه حل مسالمت آمیزی باشید که خروج 
ایمن از جنگ یمن و همزیستی )با دیگر کشورها( 
بر مبنای متغیر های جدید منطقه را برایتان تضمین 
 کنــد و تنها انتظار ابــراز همدردی از ما داشــته

 باشید.
 

»بن سلمان« مرد بیمار خاورمیانه

فیگارو: بن سلمان، در هر سه جبهه نظامی، سیاسی 
و دیپلماتیک شکســت  خورده و اکنون موازنه قدرت در 
منطقه به نفع ایران تغییر یافته اســت. اکنون پادشــاهی 
عربستان »مرد بیمار« خاورمیانه به  نظر می رسد و از نظر 
نظامی، سیاسی و دیپلماتیک، در موضع ضعف قرار دارد. 
بن سلمان که نشان داده حتی توان دفاع از اراضی خود را 

هم ندارد، او می داند چنین جنگی یک فاجعه است.

افزایش نفوذ ایران

اندیشکده شورای آتالنتیک: ترامپ ادعا کرده که 

بازگرداندن تحریم ها ایران را تبدیل به »کشوری بسیار 

متفاوت« کرده اســت. او و ســایر مقام های آمریکایی 

مدعی هستند تحریم ها از جمله لغو معافیت های خرید 

نفت، اقتصاد ایران را نابود کرده و سبب کاهش حضور 

منطقه ای ایران شده اســت. شورای آتالنتیک در ادامه 

یادداشت خود تایید کرد که آمار و داده ها نشان می دهد 

 به معنای کســب 
ً
که تأثیرات اقتصادی تحریم ها لزوما

دستاوردهای اقتصادی برای سیاست آمریکا نیست .اگر 

تحریم به معنای تغییر رفتار منطقه ای ایران بود نفوذ این 

کشــور در خاورمیانه باید در فاصله سال های 2011 تا 

2016 کاهش می یافت. این درحالی است که رخدادها 

و روندها عکس این قضیه را نشــان می دهد و ایران در 

حال قدرت یابی بیش از پیش ایران در منطقه است.

   رصد    

خروج نیروهــای آمریکایــی از ســوریه ابعاد 

پیچیده ای دارد و صرف یک توئیت یا بیانیه نمی توان 

دربــاره آن نظر قاطع داد؛ برای مثال تصمیم ســال 

گذشــته ترامپ در مورد خروج نظامیــان آمریکا از 

سوریه تنها یک تاکتیک برای جابه جایی بود تا خروج! 

اکنون ترامپ طی توئیتی بار دیگر اعالم کرده است 

که نیروهای آمریکایی از شمال سوریه خارج خواهند 

شــد و در صورت عملیات ترکیه علیه کردها در این 

عملیات حضور نخواهند داشــت؛ هرچند ترامپ 

در توئیتی دیگر اعالم کرد که در صورت بروز جنگ 

ترکیه با کردها اقتصاد ترکیه را نابود خواهد کرد.

صرف پرداختن بــه این موضوعــات، راهکار 

روشــنی برای مخاطــب ارائه نخواهــد داد و باید 

 بــه مســائل دیگــر در این ماجــرا از ابعــاد دیگر 

اشاره کرد.

۱  کردها براساس توافق نانوشته ای مبنی بر اعطای 
زمین در برابر ســالح با آمریکا به توافقاتی رســیده 

بودند که مهم تریــن آن حمایت و حفظ موجودیت 

این جریان در برابر تهدیدات سرزمینی دیگر کشورها 

بود. در مقاطع گوناگون، آمریکا توافق مربوط را زیر 

پا گذاشتند و مثال بارز آن همراهی با ترکیه در ایجاد 

منطقه حائل یا امن در شــمال ســوریه بود؛ بنابراین 

آمریکا بــا کردها یک بازی بــرد ـ باخت با تأکید بر 

مسئله امنیتی ـ هویتی آغاز کرد که نه تنها امنیت کردها 

را حفظ نکرد، بلکه اکنون در برابر اقدامات تهدیدی 

ترکیه پا پس کشیده است.

۲  ترکیــه در ســوریه به دنبــال راهبرد توســعه 
فراســرزمینی در لوای مبارزه با تهدید است. از نقطه 

نظر ترکیه به هم پیوستگی کردها منجر به بروز تهدیدی 

بالقوه برای آنکارا خواهد شد و تا آنجا که امکان دارد، 

نباید کردها دچار هویت یکپارچه و ترکیبی در مناطق 

حاشیه ای ترکیه شوند. حمله به عفرین و اشغال آن و 

در ادامه خیز برای تصرف »تل ابیض« در کنار نگاه به 

منطقه فدرالی از غرب فرات تا استان ادلب، ابعاد نگاه 

سرزمینی  ترکیه را به مسئله نشان می دهد.

۳  آمریکا و شــخص ترامپ هربار بــه بهانه ای 
مترصد خروج نیروهای خود از ســوریه هستند؛ اما 

این مسئله منوط به شــرایط و مقتضیات خاصی از 

جنبه های مختلف امنیتی و سیاسی می شود. در این 

میان، واشــنگتن بازی خود را با کردها بیش از همه 

 مشهود و معلوم 
ً
انجام داده اســت. هدف نیز کامال

است؛ کسب امتیازهای بیشتر از کردها و دوری آنها 

از ائتالف با دولت مرکزی ســوریه. از ســوی دیگر 

آمریــکا از ترکیه نیز بر پایه یــک دوگانگی امنیتی ـ 

اقتصادی در برابر کردها استفاده می کند. از یک سو 

با حمایت از کردها همچنان آنها را تهدید اول آنکارا 

در میان اذهان سیاستمداران ترک نشان می دهد و از 

ســوی دیگر با حمایت از طرح های ترکیه همچون 

منطقه امن، به دنبال کسب امتیاز از ترکیه در مسائل 

اقتصادی مانند انعقاد قراردادهای گسترده نظامی با 

آنکارا در دو جهت منافع اقتصادی و دوری ترکیه از 

روسیه اســت؛ بنابراین مشاهده می شود آمریکا یک 

بازی چندگانه با چندین هدف برجسته را با تعدادی 

بازیگر صورت می دهد تا به هدف نهایی خود برسد. 

۴  از منظر آمریکایی ها تهدید آتی برای این کشور 
در شرق سوریه است نه شــمال. این موضوع جای 

بحث زیادی دارد؛ اما در مجموع با توجه به شرایط 

مرز عراق و سوریه و بازگشایی گذرگاه مهم بوکمال ـ 

القائم، حضــور گروه های مقاومت و ایــران برای 

دسترسی به غرب سوریه تهدیدی امنیتی ـ اقتصادی 

است.

در مجموع باید گفت رونــد و نگاه بازیگری به 

نــام آمریکا در جورچینی به نام ســوریه، مجموعی 

از بازیگــران مختلــف بــا اهــداف مختلــف در 

چارچوب هــای متعدد اســت. هر بازیگــر برای 

واشــنگتن، قطعه ای خاص از جورچین است که در 

مقاطع گوناگون با آن برای رســیدن به اهداف خود 

یا برای مقابله با بازیگر دیگر اســتفاده می کند. بعد 

از رســوایی اوکراین گیت ترامپ، شاید اکنون تیم 

سیاســت خارجی آمریکا به دنبال تغییر تاکتیک از 

هجمه هــای تبلیغاتی منفی به ترامــپ به روندهای 

مثبت باشــد. ترامپ فکر می کند خروج از ســوریه 

همان درب خروج اضطراری است که می تواند او را 

از بحران خارج کند.

اضطراری وج  خر
نگاهی به جورچین آمریکا در شمال سوریه

   پنجره    

۱  دوران جنگ ســرد که پس از جنگ جهانی 
دوم با رویارویی دو بلوک شرق به رهبری شوروی 

با ایدئولوژی کمونیستی و غرب به رهبری آمریکا 

با ایدئولوژی لیبرالیستی شروع شد و با فروپاشی 

شوروی به پایان رسید، یکی از مهم ترین برهه های 

تاریــخ جهان به شــمار می رود. جنگ ســرد با 

رقابت های تســلیحاتی شــوروی و آمریکا، سایه 

تاریکی را بر ســر دنیا کشــیده بود که هر لحظه 

امکان نابودی جوامع بشــری را بیشتر می کرد. با 

پایان این جنگ، شوروی به روسیه امروزی تبدیل 

شد، قسمت عمده ای از سرزمین هایش در قفقاز 

و آســیای مرکزی به استقالل رسیده و بخش های 

مهمــی از اروپای شــرقی را از دســت داد؛ اما 

نتوانست تقابل و رویارویی با آمریکا را از ذهنیت 

تاریخی خود حذف کند.

۲  بحران ســوریه و عراق و ظهور پدیده ای به 
نــام داعش، پای بازیگران فرامنطقــه ای را به این 

کشورها باز کرد. آمریکا که خود را محق دخالت 

در تمام دنیا می داند، به سرعت و به بهانه خدشه دار 

شدن توازن قوا در منطقه جنوب غرب آسیا و بیشتر 

به  دلیل تقابل با اندیشه مقاومت جمهوری اسالمی 

ایران، که به صورت مستشاری در عراق و سوریه 

حضور داشت و به نیروهای نظامی این دو کشور 

برای رهایی از فتنــه داعش و گروه های تکفیری ـ 

تروریستی کمک می کرد، حضور خود را در منطقه 

تقویت کرد. این امر از جانب آمریکا، منافع آمریکا 

در منطقه را پوشش می داد و هدف آن ساقط کردن 

تفکر مقاومت جمهوری اســالمی ایران بود که با 

کمک روسیه دست برتر را در منطقه داشت. 

۳  تثبیت قــدرت جمهوری اســالمی ایران و 
روســیه در مبارزه با گروه تروریســتی داعش در 

منطقه، عالوه بر اینکه محاسبات منطقه ای آمریکا 

را به هم ریخت، روسیه را نیز به خودباوری رساند. 

روســیه از اندیشه ایستادگی و مقاومت جمهوری 

اســالمی ایران در برابر آمریــکا و غرب، آگاهی 

تاریخی گمشــده خود را که با فروپاشی شوروی 

فروپاشیده بود، بازیافت. جمهوری اسالمی ایران 

در این برهه از تاریخ برای روسیه، نقش کلیدی و 

انسجام بخشی را بازی کرد تا بتواند دوباره خود را 

در صحنه بین المللی بازتعریف کند.

۴  اخبــاری که از تحوالت منطقه ای منتشــر 
می شــود، بیانگر بازی جدید روسیه است. ترکیه 

با تحویل ســامانه اس ـ400 از روســیه، فلسفه 

بنیادی ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( 

را تحقیر کرده اســت. مسئوالن عراقی علی رغم 

حساســیت آمریکا، آمادگی خود را برای خرید 

سامانه اس ـ400 از روسیه اعالم کرده اند. در این 

میان رئیس جمهور ونزوئال اعالم کرد دو هواپیمای 

حامل نیروهای متخصص نظامی روسیه و دیگر 

تجهیزات فنی در راســتای حمایت های مســکو 

از کاراکاس وارد این کشــور شــده اند. روزنامه 

»ایزوستیا« به نقل از منابع وابسته به وزارت دفاع 

روســیه خبر داد که آزمایش سامانه پدافند هوایی 

»اس ـ500 پرومتی« در ســوریه با موفقیت انجام 

شده اســت. متعاقب این اخبار، دبیر کل ناتو در 

نشست اخیر بروکسل هشدار داد کشورهای اروپا 

پــس از پایان یافتن عمر پیمان منع موشــک های 

هســته ای میان بــرد )INF( که در ســال 1987 

 
ً
میالدی بین آمریکا و روســیه امضا شد، احتماال

مجبور به رویارویی با جهان جدیدی خواهند شد. 

۵  بازیابی قدرت در شــرق و بازتعریف آگاهی 
تاریخی از سوی روسیه و نقش کلیدی جمهوری 

اسالمی ایران با تئوریزه کردن مفهوم مقاومت در 

برابر غرب و آمریکا در هویت بخشــی به روسیه، 

نه تنها نشانه هایی از جنگ سرد را در ذهن تداعی 

می کنــد که به واســطه آن فضای شــرق و غرب 

در دو بلــوک جداگانه با محوریت  کمونیســم و 

لیبرالیســم پایه ریزی شده بود، بلکه جهان جدید 

با محوریت شــرق در حال شکل گیری است که 

نقش ایران در این جهان جدید به عنوان تئوریسین 

هویتــی ـ مقاومتی برای ملت هــای دنیا می تواند 

 قابل تأمل باشــد که خط بطالنی بر امپریالیســم 

جهانی است.

جنگ سرد دوم
نگاهی به تقابل جدید قدرت ها

   فراسو    

یادداشت

 عقب نشینی بزرگ 

یمن به باتالقی بزرگ برای آل ســعود 
تبدیل شــده اســت. 54 ماه اســت که 
محمد بن سلمان، ولی عهد سعودی رؤیای 
پیــروزی در جنگ یمــن را دارد. که قرار 
بود طی چند هفته با شکســت انصارالله 
به پایان برســد؛ اما این رؤیا محقق نشد 
و اکنون عربســتان از ســه بعــد نظامی، 
اقتصادی و سیاســی بــا تهدیدات جدی 
مواجه اســت. حمله انصارالله به آرامکو 
سبب شد تا آل سعود پس از 54 ماه تجاوز 
به یمن به این نتیجه برسد که باید به دنبال 

خروج از باتالق یمن باشد. 
بررســی خبرهای مرتبط با عربستان 
و جنگ یمن نشــان می  دهد ریاض سعی 
دارد بــه نوعی آبرومندانــه از جنگ یمن 
عقب نشینی کند. کاهش حمالت هوایی 
 مشهود است و بر 

ً
عربستان به یمن کامال

همین اساس برخی تحلیلگران دستیابی به 
راه حل قریب الوقوع در این زمینه را ممکن 
دانســته اند.  همچنین ســخنان شاهزاده 
خالد بن ســلمان، معاون وزیر دفاع برادر 
محمدبن ســلمان حاکی از آن اســت که 
 عربستان به طرح یمن نگاه مثبتی دارد.  یک 
دیپلمات اروپایی هم در این راســتا تأکید 
کرده که محمدبن سلمان خواهان خروج 
از یمن اســت؛ از این رو باید راهی برای 
خروج آبرومندانه او از این کشــور بیابیم. 
خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که بر 
اساس تحقیق »گروه بین المللی بحران« 
عربســتان به دنبال راهی برای خروج از 
جنگ در یمن اســت. گــروه بین المللی 
بحران از آمریکا خواسته به رژیم عربستان 
برای برون رفت از باتالق یمن کمک کند. 
عربســتان به ایــن نتیجه رســیده که 
براســاس سیاســت خاورمیانــه ای پنج 
ســال گذشــته نمی توانــد همچنــان به 
رفتارهای ماجراجویانــه خود ادامه دهد. 
خســارت های عربســتان در جنگ یمن 
آن چنان زیاد گزارش شده که ظرفیت های 
آل سعود برای تداوم ماجراجویی کفایت 
نمی کنــد. »الجزیــره« اعالم کــرده که 
خسارات عربستان در جنگ یمن حداقل 
800 میلیارد دالر تخمین زده شده است. 
عالوه بــر این ذخایر ارزی ریاض از 787 
میلیــارد دالر در ســال 2014 بــه 487 
میلیارد دالر در ســال 2017 کاهش یافته 

است.
اکنون تنها جبهه ای که بن سلمان امید 
پیروزی داشــت، یمن بود کــه این جبهه 
 تبدیل به بزرگ ترین میدان شکست 

ً
اتفاقا

وی شــده و به همین دلیــل تداوم جنگ 
یمن به معنای افزایش هزینه های سیاسی 
و اقتصادی برای بن ســلمان اســت. در 
این شرایط بن ســلمان به دنبال آن است 
تا به نوعی خــود را از باتالق یمن نجات 
دهد. وی برای نخســتین بــار در 54 ماه 
گذشــته به تازگــی در یــک مصاحبه از 
طرح انصارالله برای صلح استقبال کرد. 
چالش های داخلی در کنار شکست های 
منطقه ای و حمایت های پر هزینه و بدون 
جدیت آمریکا از اقدامات آل ســعود در 
منطقه، به ویژه در برابر محور مقاومت از 
انصارالله یمن تا جمهوری اسالمی ایران، 
ولی عهد ماجراجوی عربســتان را به این 
نتیجه رسانده که عقب نشــینی از یمن و 
موافقت با طرح صلح فراگیر انصارالله، 
بهترین راهکار پیش روی ریاض اســت. 
در این میان حاکمان عربستان چراغ سبز 
کم فروغ صلــح انصارالله را برای خروج 
آبرومندانه از باتالق یمن آخرین فرصت 
 خود می بینند و در نتیجه به تغییر شــرایط

 می اندیشند.

حسن مرادخانی
کارشناس مسائل سیاسی

 محمدرضا فرهادی
کارشناس مسائل منطقه

محمدرضا مرادی
 کارشناس مسائل منطقه
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چند سالی است لوازم التحریر وارداتی بیشتر مورد 
توجه دانش آموزان قرار گرفته و جنس های نامرغوب 
چینی، بازار لوازم التحریر را تسخیر کرده است. از 
سه ســال پیش، عزم جدی برای ارائه لوازم التحریر 
ایرانی در فروشــگاه های خاص آغاز شده و برخی 
مراکز به توزیع این گونه لوازم  می پردازند. متأسفانه 
صنعت لوازم التحریر در ایران منســجم، با برنامه و 
همراه با تشکلی قوی نیست و این امر موجب شده 
جوالن بازارهای وارداتی بیشــتر شــود. اگر قصد 
برآورد حجم گــردش مالی صنعت لوازم التحریر و 
نوشــت افزار را داریم، کافی است از مهدکودک تا 
مقطع دبیرستان به تعداد دانش آموزان توجه کنیم و 
برای هرکدام متوســط هر سال فقط 30 هزار تومان 
برای تهیــه لوازم التحریر در نظــر بگیریم. حاال در 

همین مقطع در می یابیم با حدود 13 میلیون نوآموز و 
دانش آموز موجود در ایران حدود 500 میلیارد تومان 
گردش مالی داریم؛ اما ســهم تولیدکنندگان ایرانی 

تنها پنج درصد از کل این بازار است. 
البتــه نباید فرامــوش کنیم ارقام بیشــتر از این 
برآورد می شــود؛ چون لوازم و تجهیــزات اداری و 
البته نوشت افزار دانشــگاهی در این میان گنجانده 
نشده است. الزم است بدانیم قاچاق لوازم التحریر 
فقط واردات شــبانه یا پنهانی نیســت؛ چون امروز 
کم اظهــاری ارزش کاالهــای وارداتی معضلی به 
 مراتب بزرگ تر است که باید خوب به آن دقت داشته 

باشیم.
غیر از مسئله قاچاق و واردات، متأسفانه دالالن 
زیادی پای شان به فروش لوازم التحریر باز شده است 
که هیچ هماهنگی هم بــا اتحادیه ندارند؛ بنابراین 
گاهی اجناســی با قیمت و کیفیت نامناسب عرضه 
می شــود. عرضــه کاالهایی کــه روی آنها عکس 

نامناسب و مسائل ضد فرهنگی قرار دارد نیز بیشتر از 
طریق این افراد صورت می گیرد که این اتفاق به ویژه 

در نمایشگاه ها بسیار به چشم می خورد.
مســئله دیگر در اقتصاد و بــازار لوازم التحریر، 
رکود و گرانی فراوان اســت. امسال جمعیت 14/5 
میلیون نفری دانش آموزان هم نتوانسته  بازار رکودزده 
نوشت افزار را تکان دهد؛ در حالی که طی سال های 
گذشته بســیاری از دانش آموزان با کیسه های پر، از 
مغازه های لوازم التحریرفروشی خارج می شدند؛ در 
سال جاری تنها اقدام به خرید ضروریات می کنند؛ 
طوری که بسیاری از خانوارها فرزندان خود را متقاعد 
کرده اند تا با استفاده از وسایل سال های گذشته خود، 

الله ای سرخ بر تخته سیاه مدرسه بکشند.
امســال خیابان ها پر شــده بــود از خریدارانی 
کــه دفتر و خــودکاری را برمی دارنــد، قیمت را از 
فروشنده می پرســند و در نهایت با تکان دادن سر، 
به نشــانه راضی نبودن از اجناس آن را به جای خود 

بازمی گردانند. هر ساله در ماه شهریور، بازار خرید 
و فروش لوازم التحریر داغ می شود؛ اما امسال شرایط 
دیگر مانند ســابق نبود؛ البته قیمت لوازم التحریر از 
سال گذشته تاکنون چند برابر شده و مصرف کنندگان 
را در تأمین مایحتاج تحصیلی ناتوان کرده است. در 
این شرایط فروشــندگان می گویند امسال به حدی 
قیمت لوازم التحریر افزایش یافته که مصرف کنندگان 
تمایلی برای رفع نیازهای تحصیلی فرزندان شــان 
ندارند؛ به عبارت دیگر، به نوعی امســال کمترین 
خرید در بخش نوشت ابزار بوده است. مسئله مهم 
این اســت که با وجود گرانی، بسیاری از خانواده ها 
که چنــد فرزند دانش آمــوز دارنــد، توانایی خرید 
لوازم التحریر و لباس فرم و تهیه کیف و کفش مدرسه 
را هم زمان ندارند؛ بنابراین به نظر می رسد باید برای 
قاچاق، واردات، گرانی زیاد و فشار به خانوار در این 
حوزه، هم امسال و هم از اکنون برای سال بعد فکری 

شود.

اقتصاد لوازم التحریر
جایگاه تولیدکننده ایرانی در بازار داغ نوشت افزار

   آن روی سکه    

روح الله صنعتکار
هادی سیاسی

بازار

منهای نفت 

مالیات درآمدی پایدار
یکی از مباحث مهمی که در اداره اقتصادی 
کشورمان وجود دارد، استفاده از ظرفیت های 
موجود درون کشور است تا به وسیله آنها چرخ 
اقتصادی کشور بچرخد و متوقف نشود. یکی از 
این ظرفیت ها استفاده از مالیات و تقویت نظام 
مالیاتی برای پوشش بخش اعظمی از هزینه ها 
و درآمدهای دولت است که در بند هفدهم از 
ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار 
دارد و یکی از ستون های مستحکم ساختمان 
اقتصاد ایران است؛ بنابراین با توجه به فرار های 
مالیاتی که در کشــور وجود دارد، الزم است 
نهادهای مربوط با استفاده از قوانین پیشگیرانه، 
نظارت مســتمر و اجرایی کردن سیاست های 
سختگیرانه، این بخش مهم اقتصاد را پیگیری 
کنند تا بتوان بخش مهمی از هزینه ها و مخارج 
اداره کشــور را بازیابی و برای ذخیره ســازی 
منابع مالی مورد نیاز اقدام کرد.در نتیجه کشور 
ما که متأســفانه تحت شدیدترین تحریم های 
اقتصادی از سوی کشــورهای سلطه گر قرار 
گرفته است، بایستی در زمینه های خودکفایی 
و استقالل اقتصادی برای رشد و توسعه خود 

اقدامات الزم را با جدیت دنبال کند. 

شاخص

 
نهاد اقتصادی نامطمئن

»صنــدوق بین المللی پــول« وظیفه تأمین 

مالی کشورهای بدهکار و برنامه های توسعه ای 

کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه را به  

عهده دارد. با وجود این، بســیاری از کارشناسان 

 در همه 
ً
اقتصــادی و پولــی معتقدنــد تقریبــا

بین المللی پول در  از صندوق  موارد، استقراض 

نهایت به سود کشــورها تمام نمی شود؛ چراکه 

این صندوق بدون در نظر گرفتن پیش فرض های 

حاکم بر محیط اقتصادی کشورها، سیاست های 

ناصحیحــی را به آنها تحمیل کــرده که عواقب 

نامطلوبی را درپــی دارد.  از این رو، در وضعیت 

کنونی اســتقراض از صندوق بین المللی پول به 

منظور پوشــش نیاز مالی در کوتاه مدت، آخرین 

گزینه ای است که دولتمردان کشورهای در حال 

توسعه به آن می اندیشند؛ اما راهکارهایی همچون 

تالش برای جذب سرمایه گذار خارجی یا توسعه 

تعامل مالی با کشــورهای دوست و همسایه، از 

جمله مسیرهای جایگزینی هســتند که امروزه 

کشورهایی، همچون پاکستان برای فرار از تعامل 

مالی با IMF و بازپرداخت سریع تر بدهی ها به 

این صندوق در دستور کار قرار می دهند.

افزوده
 سفته بازی

ســفته بازی به خرید و فروش یــک دارایی یا 
معامله اوراق مالی گفته می شــود که خطر بســیار 
زیــادی دارد؛ امــا فرد، خطر از دســت دادن همه 
یا بخش زیادی از ســرمایه خود را برای به دســت 
آوردن احتمالی سودی قابل توجه قبول می کند. در 
سفته بازی، خطر از دست رفتن کل سرمایه، بیشتر از 
احتمال به دست آوردن سود قابل توجه از آن فعالیت 
است. در واقع،  سفته باز پاداش کمی را برای خطر 
بیشتر خود پذیرفته است. نباید سفته بازی را با قمار 
اشــتباه گرفت. در سفته بازی، ریسکی که فرد قبول 
می کند از نظر آماری قابل  اندازه گیری است؛ اما در 
قمار همه  چیز به شانس و اقبال بستگی دارد و نتایج 
 تصادفی اســت.اگر سفته بازی در  یک بازار 

ً
کامال

مالی و اقتصادی به شکل گســترده رایج شود و از 
سوی دیگر سفته بازها در یک بازار مالی به گروهی 
خاص با دارایی های خاص یــا امتیازهای خاص 
محدود شوند، سفته بازی ممکن است به سالمت 

آن بازار لطمه جدی وارد کند.

برای اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملی به حد 

اســتغنا و بی نیازی برسانیم، باید سرمایه گذاری و فعالیت 

اقتصــادی و تولید ثروت در معــرض انتخاب همه  آحاد 

فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه 

فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از 

آن حمایت کند. خیل عظیم نیروهای جوان و تحصیلکرده 

و مدیــران مجرب و الیق ـ که بحمدالله در کشــور ما هر 

دو، هم جوانان تحصیلکرده و هــم مدیران الیق زیادندـ 

باید بتوانند پروژه های بــزرگ و فعالیت های کارآفرین و 

ثروت آفرین کشــور را به دست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش 

ببرند؛ باید بتوانند. امام خامنه ای)1385/11/30( 

به جرئت می تــوان گفت، ســند اقتصــاد مقاومتی 

جامع ترین و هوشــمندترین ســندی اســت که در حوزه 

فعالیت های اقتصادی در تاریخ نظام جمهوری اســالمی 

ایران ثبت شده است؛ اما پس از گذشت شش سال از ابالغ 

آن از ســوی رهبر معظم انقالب هنوز نتیجه ملموسی از 

اجرایی کردن سیاست های موجود در آن حس نشده است. 

یکی از مواردی که مسئوالن از انجام آن به صورت مطلوب 

مغفول مانده انــد، در حوزه خصوصی ســازی بنگاه ها و 

کارخانه های اقتصادی تحت اختیار دولت است. 

در بندهای اول، نهم و نوزدهم از 24 بند سیاست های 

اقتصاد مقاومتی که به نوعی به موضوع خصوصی ســازی 

برمی گردد، توجه کافــی و ویژه ای به انجام آنان در مرحله 

اجرا صورت نپذیرفته است.

متأســفانه، به تازگی مشاهدات زیادی مبنی بر رعایت 

نکردن قوانین مربوطــه در پی واگــذاری کارخانجاتی؛ 

همانند شــرکت نیشــکر هفت تپه خوزســتان، کارخانه 

آلومینیوم المهدی بندرعباس، پاالیشگاه نفت کرمانشاه، 

کارخانه ماشین سازی تبریز، کارخانه هپکو اراک و... دیده 

می شــود که موجب نگرانی در تأمین امنیت شغلی و رفاه 

بســیاری از کارگران و خانواده های آنان و همچنین عموم 

مردم شده است.

از همان ابتدا که موضوع سیاست های خصوصی سازی 

در اقتصاد کشور مطرح شــد و جای پای خود را باز کرد، 

هدفی جز حرکت اقتصاد کشور به سمت افزایش کارایی 

و بهره وری بیشتر، جلوگیری از استمرار بسته بودن اقتصاد 

کشور و محدودیت های دولتی بودن آن و در نهایت افزایش 

رشد و توســعه کشــور متصور نبود؛ اما متأسفانه در این 

مسیر پر پیچ و خم که مملو از کارشکنی ها، بروکراسی ها 

و نبود شفافیت ها در نظام اقتصادی کشور بود، این هدف 

با چالش هایی بزرگ روبه رو شد و به غایت مطلوب خود 

نرســید، به گونه ای که هم اکنون این وضعیت نامناسب و 

نگران کننده امروزی به  وقوع پیوسته است.

یکی از مشکالتی که در این مسیر رخ داده، واگذاری 

این بنگاه ها، شــرکت ها و کارخانه ها به افرادی است که 

اهلیت الزم را برای تصدی آنها نداشته اند، به گونه ای که 

با خرید آنها و به تملک درآوردن شان بالفاصله امکانات و 

تجهیزات مربوط به کارخانه را فروخته و زنگ خطری را 

برای ورشکستگی کارخانه به صدا در آوردند.

یکی  دیگر از مشــکالت موجود، خصوصی ســازی 

و واگذاری هایی اســت که با قیمت بسیار نازل به خریدار 

صورت گرفته است، درحالی که اگر به آمار و ارقام مراجعه 

کنیم، متوجه می شویم ارزش کارخانه مدنظر، فوق تصور 

مقدار فروخته شده به شخص خریدار است. برای نمونه، 

با پیگیری های صورت گرفته، کارخانه ای که حدود هشت 

هزار میلیارد تومان ارزش داشته است، متأسفانه با دخالت 

افراد ســودجو و با اســتفاده از رانت اقتصادی به میزان ده 

میلیارد تومان فروخته شده است، یعنی حدود 800  برابر 

کمتر از ارزشش فروخته شــده و به اصطالح غارت شده 

است.

مســئله بعدی در حــوزه نظــارت بر رونــد اجرای 

واگذاری هایی اســت که در ســازمان خصوصی ســازی 

)تحت مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی( صورت 

پذیرفته اســت. متأســفانه، به  طورکلی در حوزه مسائل 

مربوط به فعالیت های اقتصادی در کشــورمان نظارت و 

انضباط آهنینی که بتواند گره گشــا باشــد و برای فعاالن 

واقعــی اقتصادی امنیــت زا و برای سوءاســتفاده گران و 

مفســدان اقتصادی امنیت زدا باشد، به صورت کمرنگ و 

نامحسوسی وجود دارد. 

بنابراین الزم اســت مجلس با ابــزار قدرتمندی که 

در اختیار دارد، وارد میدان شــود و با تحقیق و تفحص از 

واگذاری ها و خصوصی سازی های انجام شده گزارش های 

خود را آماده کرده و نســبت به نواقص و سهل انگاری های 

انجام شــده حق مردم را باز ستاند و آن را به مردم گزارش 

کند. از ســوی دیگر، باید دولت بــه  منزله متصدی امور 

واگذاری ها نسبت به مشکالتی پیش آمده پاسخگو باشد 

و مشکالتی را که در حوزه تولید، رونق اقتصادی، معیشت 

کارگران و... رخ داده اســت، جبران کند و در نهایت قوه 

قضائیه به منزله نهادی کــه باید با تخلفات برخورد جدی 

انجام دهد، به وظیفه انقالبی خــود اهتمام ورزد تا دیگر 

شاهد چنین مشکالت اقتصادی در کشور نباشیم.

اما باید اشاره کرد با توجه به حضور ریاست جدید قوه 

قضائیه و رویکرد انقالبی که در پیش گرفته است )مبنی بر 

مقابله بدون خط قرمز با مفسدان اقتصادی( امید دوچندانی 

در دل های مردم رشــد کرده که انتظار مــی رود به لطف 

خداوند متعال این مسیر نیز نتیجه بخش و مطلوب باشد.

توجه به این نکته ضروری است که سیاست های کلی 

اصل 44 قانون اساســی که در ســال 1384 رهبر معظم 

انقالب ابالغ کردند، به  منزله ســند باالدستی برای انجام 

فعالیت های خصوصی ســازی در نظام اقتصادی کشــور 

مطرح اســت. این بخش شامل کشــاورزی، دامداری، 

صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های 

اقتصادی دولتی و تعاونی است و می تواند اقتصاد کشور را 

از حصر تک جانبه گرایی بیرون آورد و آن را به دست مردم 

بسپارد.

در این قانون برای خصوصی سازی اهدافی، همچون 

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در 

سطح عموم مردم به  منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای 

کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی 

و فنــاوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش 

ســهم بخش های خصوصی و تعاونــی در اقتصاد ملی، 

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های 

اقتصادی، افزایش ســطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار 

مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها 

برای آن در نظر گرفته شده است.

متأســفانه تا زمانی که به این سیاســت های علمی و 

عملی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی به چشم 

یک پند و نصیحت یا شعارگونه نگریسته شود، مشکالت 

عدیده موجود در نظام اقتصادی کشور نیز همچنان پابرجا 

 به این سیاســت ها ایمان 
ً
خواهد مانــد؛ ولی اگــر واقعا

داشته باشیم که راه حلی مناســب برای برون رفت کشور 

از تنگناهای اقتصادی اســت، پس بایــد با فعالیت های 

جهادگونه اقتصادی و ســرلوحه قــراردادن آنان به مقابله 

با محدودیت های اقتصادی کشــور رفت تا راه رسیدن به 

شکوفایی اقتصاد کشور هموار و هموارتر شود.

ضرورت بازنگاه به فرایند خصوصی سازی در کشور

مقابله بدون خط قرمز
رضا زمانی

کارشناس اقتصادی
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نظام انسانی توحیدی

 روش انبیا در دستیابی به اهداف دین 
ساختن جامعه و سیســتم های گوناگون 
مورد نیــاز زندگی جمعی اســت؛ یعنی 
انســان ها در محیــط، جامعــه و نظامی 
عادالنه زندگی کنند؛ پس پیامبران آمده اند 
تا جامعه و نظام عادالنه به وجود بیاورند و 
در نظام عادالنه است که انسان ها فرصت 

می یابند به تکامل و تعالی برسند. 
از جمله مستندات قرآنی این دیدگاه، 
آیاتی از ســوره اعراف دربــاره حضرت 
موسی علی نبینا وآله و علیه السالم است 

که در آیه 157 می فرماید:
»همان هــا کــه از فرســتاده )خدا(، 
پیامبر »امی« پیــروی می کنند؛ پیامبری 
که صفاتــش را در تــورات و انجیلی که 
نزدشان است، می یابند آنها را به معروف 
دســتور می دهد و از منکر بــاز می دارد، 
اشیای پاکیزه را برای آنها حالل می شمرد 
و ناپاکی هــا را تحریــم می کند و بارهای 
ســنگین و زنجیرهایی را که بــر آنها بود 
)از دوش و گردن شــان( برمی دارد؛ پس 
کســانی که به او ایمان آوردند و حمایت 
و یــاری اش کردند و از نوری که با او نازل 
 شــده پیروی نمودند، آنان رستگارانند.«

 )اعراف/ 157(
شــاهد بحــث این بخش اســت که 
َمْعُروِف َو َیْنهاُهْم 

ْ
ُمُرُهــم ِبال

ْ
می فرماید: َیأ

ِر، این پیامبــر امی)ص( آنان 
َ
ُمنک

ْ
َعــِن ال

را به نیکی هــا و فضیلت های شــناخته 
شده عقل و فطرت انســان امر کرده و از 
منکرات ـ چیزهای ناشناخته از نظر عقل و 
ُهُم 

َ
 ل

ُّ
فطرت انسانی ـ نهی می کند؛ َو ُیِحل

َبــاِت؛ و برای آنان طیبات و چیزهای  یِّ
َّ

الط
خوب را حالل می کند و روا می ســازد؛ 
یعنی هرچه خوب اســت، در دین وجود 
؛ و چیزهای 

َ
َبائث

َ
خ

ْ
ْیِهُم ال

َ
ُم َعل دارد. َو ُیَحرِّ

پلید را بر آنان حرام می کند؛ یعنی آنها را 
محروم و دست شان را از چیزهای بد کوتاه 
می کند. اینها ویژگی های جامعه اسالمی و 
محیطی است که پیامبر برای تحقق هدف 

دین برپا می کند. 
در جامعه اســالمی همه چیزهایی که 
برای انسان ها خوب است ـ اعم از فکر و 
قلب و روح  و جسم شــان ـ در دسترس و 
در اختیار همه قرار دارد و هرچه که برای 
انسان بد اســت، در اختیار یا در دسترس 
 با قانون های الزامی 

ً
هیچ کس نیست؛ مثال

از دسترس شان خارج شده است.
ُع َعْنُهــْم ِإْصَرُهْم؛ و نیز پیامبر از 

َ
َو َیض

دوش مردم بــار گرانشــان را برمی دارد. 
بار گران جهالت ها، بار گران ســنت های 
غلط، بار گران نظام های پلید غیرانسانی، 
بار گــران دیکتاتوری ها و اســتبدادها و 
زورگویی ها و اســتثمارها و هر بار گرانی 
تِی 

َّ
 ال

َ
ل

َ
ال

ْ
غ

َ ْ
را از دوش شان برمی دارد. َو ال

ْیِهم؛ و غل و زنجیرهایی که بر پا 
َ
َنْت َعل

َ
کا

و گردن اینهاست باز می کند؛ غل و زنجیر 
اسارت ها، غل و زنجیر زورشنوی ها، غل 
و زنجیر ســنت ها و مقررات و تحکمات 

بشری.
ُروُه َو َنَصُروُه؛   ِبِه َو َعــزَّ

ْ
ِذیــَن َءاَمُنوا

َّ
ال

َ
ف

پس همه آن کسانی که به این پیامبر ایمان 
آورند و بگرونــد و او را بزرگ و ارجمند 
ِذی 

َّ
وَر ال  النُّ

ْ
َبُعوا

َّ
بدارند و یاری اش کنند؛ َو ات

 َمَعُه؛ و از نور و فروغ روشــنگری که 
َ

نِزل
ُ
أ

با او نازل شــده ، یعنی قرآن  پیروی کنند؛ 
ِلُحــون؛ آنان پیروزمندان 

ْ
ُمف

ْ
 ُهُم ال

َ
ئك

َ
ْول

ُ
أ

و برخــورداران از فــالح و بــه مقصــد 
رسیدگانند. برآیند همه اینها چیزی نیست 

جز تشکیل نظام انسانی توحیدی. 

آیه

یکی از پرســش های مطرح در میان مردم این 
اســت که با توجه به مسافت زیاد شــام تا کربال، 
 امکان داشــته است که کاروان اهل بیت امام 

ً
عمال

حسین)ع( و شهدای کربال در روز بیستم صفر به 
کربال رسیده باشــند؟ برخی محققان می گویند، 
تاریخچه ای از حرکــت کاروان اباعبدالله)ع( از 
مدینه تا کربال و حرکت اهل بیت امام حسین)ع( 
از کوفه تا شــام وجود دارد که زمان طی این مسیر 
را طوالنی تر ذکر کرده اســت؛ اما دالیل بیشــتر 
بودن روزهای حرکــت در دو نمونه  قبلی به دلیل 
جمعیــت بیشــتر و توقف های طوالنی تــر بوده، 
در حرکت کاروان به ســمت شــام نیز یزیدیان در 
توقفگاه هــا برنامــه ای همانند کوفه و شــام به راه 
می انداختنــد و در شــهرها و روســتاها با کندی 
حرکت می کردند تا به اصطالح اســرا را بیشــتر 
نمایش دهند و قدرت نمایی بیشتری داشته باشند؛ 
اما پس از رســیدن به شــام و حضور در مجلس 
یزید و افشاگری های امام ســجاد)ع( و حضرت 

زینب)س(، یزیدیــان تصمیم گرفتند کاروان اهل 
بیت شــهدای کربال را زودتر به مدینه بفرستند تا 
آن افشاگری ها تزلزل کمتری در دولت یزید ایجاد 
کند. با این حال »ســیدابن طاووس« در »لهوف« 
ماجــرای حضور کاروان اســرا در کربــال را ذکر 
می کند؛ اما تاریخ ورود به کربال و مالقات با جابر 
را ذکر نمی کند. ایشــان در کتاب »اقبال االعمال« 

ورود اسرا به کربال در اربعین را بعید دانسته است.
 »شیخ مفید« و »شیخ طوسی« از علمای بزرگ 
شیعه گفته اند، کاروان اهل بیت اباعبدالله)ع( پس از 
برگشت از شام، مستقیم به مدینه رفته اند نه کربال؛ 
جناب »محدث نوری« و »شــیخ عباس قمی« نیز 
معتقدند به دلیل دوری مســافت، ممکن نیســت 
اهل بیت اباعبدالله)ع( چهل روز بعد از عاشــورا 
به کربال بازگشــته باشــند؛ اما »سیدمحمدعلی 
قاضی طباطبایی)ره(« در کتاب تحقیقی خود درباره 
بازگشت  اربعین حضرت سیدالشهداء)ع(  اولین 

اسرا به کربال را در بیستم صفر اثبات کرده است.

وان اهل بیت)ع( به کربال یخ ورود کار  تار
   مکتب    

در روایتی که »شیخ طوســی« از امام حسن 
عســکری)ع( نقل کــرده، چنین آمده اســت: 
»نشــانه های مؤمن پنــج چیز اســت؛ به جای 
آوردن 51 رکعت نمــاز)17 رکعت نماز واجب 
و34 رکعت نافله( و زیارت امام حســین)ع( در 
روز اربعین و انگشــتر را بر دســت راست نهادن 
و پیشــانی را به هنگام ســجده بر خاک گذاردن 
 و »بســم الله الّرحمن الّرحیم« را در نمــاز بلنــد

 گفتن.«
در میان این نشانه ها، حکمت انگشتر داشتن 
در دســت راســت نیاز به دقت و تدبر بیشــتری 
دارد؛ اما امام حسن عسکری)ع( می خواهند غیر 
مســتقیم حکمتی را برای ما بیان فرمایند. شاید 
 بتوان از میان احادیث دیگر این حکمت را حدس

 زد. 
در روایتی معتبر آمده است، حضرت علی)ع( 
فرمود: »حضرت رسول اکرم)ص( انگشتر را در 
دست راست می کرد.« از امام صادق)ع( روایت 

شــده است: »انگشتر در دســت راست کردن از 
سّنت پیامبران است.« 

احادیثی که نشــان می دهد منظــور اصلی از 
داشتن انگشــتر در دست راســت، اصل پیروی 
از اهل بیت)ع( و شــبیه بودن به ایشــان اســت. 
فارسی می گوید: »حضرت رسول)ص(  سلمان 
به علی)ع( فرمود: ای علی، انگشــتر را در دست 

راست کن تا از مقّربان باشی.
 حضرت علــی)ع( عرض کرد: ای رســول 
خدا؛ مقّربان چه کسانی هستند؟ فرمود: جبرئیل و 
میکائیل. علی)ع( پرسید: چه انگشتری در دست 
کنم؟ فرمود: »عقیق ســرخ«، زیرا عقیق سرخ بر 
یگانگی خدا و پیامبری من و امامت و وصایت تو 
و امامت یازده فرزند از تو و استحقاق دوستان تو به 
بهشت و اختصاص جّنت الفردوس به شیعیان تو 

اقرار کرده است.«  
منابع: خصال، عیون، مستدرک، علل الشرایع، 

بحار و مناقب

 انگشتر در دست راست
   حکمت    

یکــی از خطرهایی کــه هر انقالبــی را تهدید 
می کند، ارتجاع به ارزش ها و ســنت های جاهلی 
و پیش از انقالب اســت. خداوند متعال در قرآن در 
موارد متعددی به مؤمنان هشدار داده است که امروز 
این برای ما درس اســت. پروردگار عالم در ســوره 
آل عمران می فرماید: اگر پیغمبر)ص( به شــهادت 
ْم«؛ آیا 

ُ
اِبک

َ
ْعق

َ
ی أ

َ
ْم َعل

ُ
وک رسید یا از دنیا رفت: »…َیُرُدّ

شما به گذشته برمی گردید؟ مبادا به همان سنت های 
قبل برگردید. در سوره مائده آمده است که: اگر شما 
از اصول و ارزش های دین خودتان دست بردارید و 
 

َ
َسوف

َ
م َعن دیِنِه ف

ُ
 ِمنک

َّ
د

َ
به عقب برگردید؛ »َمن َیرت

ُهم َوُیِحّبوَنه«؛ خدا با کسی قوم و  وٍم ُیِحُبّ
َ

َیأِتی اللُه ِبق
خویشی ندارد و پرچم دفاع از دین را از شما می گیرد 
و به قوم دیگری می دهد. پیغمبر اکرم)ص( هم این 

را پیش بینی می کردند. این احتمال می رفت که پس 
از نهضت پیغمبر)ص( بازگشــت به خصلت های 
جاهلی زنده شود، که متأسفانه همین طور هم شد و 
با انحراف از غدیر و کوتاه شدن دست امت از دامان 
ولی خــدا و رهبر الهی، به  تدریج زاویه انحراف باز 
شد و معیارهای طاغوتی و جاهلی برگشتند. زاویه 
انحراف به  قدری باز شد، به  ویژه از طرف کسانی که 
حاکمیت داشــتند، که به  تدریج اشرافی گری دوباره 

زنده شد.
امام حســین)ع( در روز عاشورا که اشقیا هلهله 
می کردند تا صدای موعظه حضرت به کسی نرسد، 
در پاســخ به حضرت زینب)س( که سؤال فرمود: 
»بــرادر! چرا اینهــا این  طورند؟« فرمــود: »ُمِلَئْت 
َحَرام«؛ شکم های شان از مال حرام پر 

ْ
وُنُهْم ِمَن ال

ُ
ُبط

شده است و دیگر گوش شان کالم حق را نمی شنود. 
آلودگی مدیران فاســق، جامعه را به این شکل آلوده 
کرده بود. امام حســین)ع( با چنین وضعیتی مواجه 
بود. اینکه امام رضا)ع( در سفر به نیشابور فرمودند: 
 ِفی ِحْصِنی 

َ
ل

َ
 ِفی ِحْصِنی َوَمْن َدخ

َ
ل

َ
 اللُه َدخ

َّ
»الِالَه ِاال

ْرِطَها 
َ

اِبی« شرط توحید من هستم: »ِبش
َ

ِمَن ِمْن َعذ
َ
ا

ــُروِطَها«؛ چون توحید بدون 
ُ

َنا ِمْن ش
َ
ــرُوِطَها َوا

ُ
َوش

والیت به همین توحید وهابی کشیده می شود که با 
شرک سازگار است و جاده صاف کن شرک می شود. 
جامعه دینــی در جایی از انحرافات مصون می ماند 
که: 1ـ پیوندش با غدیر قطع نشود و رهبر الهی باالی 
سرش باشد، چه در زمان حضور معصوم)ع( و چه 
در زمان غیبت؛ 2ـ متدینانی که در آن جامعه هستند، 

غیرت و حساسیت دینی شان را از دست ندهند.

بازگشت به تفکرات جاهلی!
گفتاری از حجت االسالم والمسلمین مسعود عالی

   منبر    

محمد عینی زاده موحد
محقق علوم اسالمی

 

روز پانزدهم صفر ســال یازدهم هجری را روز 
شــروع بیماری رسول گرامی اســالم)ص( عنوان 
کرده اند. پیامبر اســالم)ص( پــس از حج وداع و 
معرفی امیرالمؤمنین)ع( به عنوان جانشینی، امامت 
و خالفت به مدینه بازگشتند. در اوسط ماه صفر بود 
که پیامبر)ص( لشکر اسالم را برای مقابله با مشرکان 
تجهیز فرمودند و »اسامه« را که جوان بیست ساله ای 
بود، به عنوان فرمانده سپاه اسالم انتخاب کردند و به 
همه مسلمانان جز ده نفر از بنی هاشم دستور دادند 
به محل تجمع لشکر اسالم بروند و آماده نبرد شوند. 
در همین ایام بود که بیماری پیامبر شــدت گرفت و 
در منزل شان بستری شــدند. نکته های بسیاری در 
ایام بیماری پیامبر)ص( وجود دارد که بررســی آن 
شرایط پس از رحلت ایشــان را روشن تر می کند. 
ایشان با برنامه ریزی های خود درصدد بودند شرایط 
حاکم بر مدینه را در ایام بیماری و پس از رحلت شان 
مدیریت کنند؛ به ویژه آنکه برخی منافقان که از قبل 
طرح ترور ایشان را برای به دست گرفتن کنترل شهر 
و جلب نظر قبایل و همچنین صدارت و ریاســت 
بر جامعه اسالمی در دست داشتند، منتظر رحلت 
پیامبر)ص( بودند تا در جانشینی امیرالمؤمنین)ع( 
، دستور تجهیز جنگ را 

ً
سنگ اندازی کنند. پس اوال

 جوانی را به فرماندهی منصوب کردند تا 
ً
دادند و ثانیا

گره های ذهنی درباره ریاست یا خالفت یک جوان تر 
را خودشان پاسخ دهند.

BB )آیا پیامبر گرامی اسالم)ص  
به شهادت رسیده اند؟

دالیل بسیاری درباره بیماری پیامبر)ص( ذکر 
شده است و نقل های تاریخی متعددی بر شهادت 
، پیامبر)ص( را چندین بار 

ً
ایشان حکایت دارد. اوال

 روایتی از امام 
ً
ترور کردند که شکست خورد. ثانیا

صادق)ع( نقل شــده که فرمود: »و ما من نبی و ال 
 شــهید«؛ هیچ پیامبر و وصی پیامبری 

ّ
وصی و اال

نیســت، اال اینکه به شهادت می رسد.  یعنی در راه 
خدا کشــته خواهد شــد. )بصائرالدرجات، ص 
503(؛ شیخ عباس قمی در کتاب »منتهی االمال« 
روایتی در همین مضمــون از امام صادق)ع( نقل 
کرده و تصریح می کند، روایت صحیحه اســت. 
در »عیون اخبارالرضا)ع(« آمده اســت »اباصلت 
هروی« از حضرت رضــا)ع( نقل کرد که فرمود: 
»هیچ  یك از ما نیست مگر اینکه کشته می شود.« 
»صدوق« در اعتقادات می نویســد: »اعتقاد ما این 
اســت که پیامبر اکرم)ص( در جنگ خیبر مسموم  
شــد، پیوســته این ناراحتی در آن جناب بازگشت 
می کرد تا باالخره رگ گردنش بر اثر سّم قطع شد 
و از آن ناراحتــی فوت شــد.«)ترجمه جلد هفتم 

بحاراالنوار، ج  5، ص 176(
جریان از آن قرار اســت که گروهی، زِن یکی از 
اشــراف یهود را فریب دادند که پیامبر)ص( را از 
طریق غذا مســموم کند. آن زن گوسفندی بریان و 
کتفش را به ســم آغشته کرد. پیامبر)ص( نخستین 
لقمه ای را که به دهان گذارد، احساس کرد مسموم 
 آن را از دهان درآورد، ولی کسی که با 

ً
اســت. فورا

ایشان غذا می خورد، یعنی »بشربن براء معرور« که 
از روی غفلت چند لقمه خورده بود، پس از مدتی 
بر اثر سم درگذشت. پیامبر)ص( دستور داد آن زن 
را احضار کردند و به او گفت: چرا چنین جفایی را 
بر من روا داشــتی؟! وی در پاسخ گفت: تو اوضاع 
قبیله ما را برهم زدی، من با خود فکر کردم که اگر 
فرمانروا باشــی با خوردن این ســم از بین خواهی 
 از آن اطالع یافته 

ً
رفت و اگر پیامبر خدا باشی، قطعا

و از خوردن آن خودداری خواهی کرد. 

BB)شهادت پیامبر)ص  
 در کتب اهل سنت

تنها شیعیان نیستند که به شهادت پیامبر)ص( 
معتقد هســتند؛ بلکه روایات فراوانی در صحاح و 
دیگر کتب اهل سنت وجود دارد که همین موضوع 

را تأیید می کند:
1ـ در معتبرتریــن کتــاب اهل ســنت، یعنی 
صحیح بخاری نقل شده است که پیامبر)ص( در 
بیماری منجر به رحلت شان، خطاب به همسرشان 
»عایشه« فرمودند: »من همواره درد ناشی از غذای 
مســمومی را که در خیبر تناول کــرده ام، در بدنم 
احساس می کردم و اکنون گویا وقت آن فرا رسیده 

که آن سم، مرا از پای درآورد.«)صحیح، ج 5، ص 
 )137

2ـ در کتاب »سنن دارمی«، جلد 1، صفحه 33 
نیز همین موضوع بیان شــده است. عالوه بر اینکه 
در این کتاب به شهادت برخی از یاران پیامبر)ص( 
 بر اثر تناول همان غذای مســموم نیز اشــاره شده

 است.
3ـ »احمدبن حنبل« در مســند خود، ماجرایی 
را بیان می کند که طی آن، بانویی به نام »ام مبشــر« 
که فرزندش به دلیل خوردن غذای مسموم در کنار 
پیامبر)ص(، به شهادت رسیده بود؛ در ایام بیماری 
ایشــان به عیادت شــان آمده و اظهار داشتند، من 
احتمال قوی می دهم که بیماری شما ناشی از همان 
غذای مسمومی باشد که فرزندم نیز به همین دلیل به 
شهادت رسید! پیامبر)ص( در پاسخ فرمودند: »من 
نیز دلیلی به غیر از مسمومیت، برای بیماری خویش 
نمی بینم و گویا نزدیک است که مرا از پای درآورد.«
4ـ »محمدبن ســعد« از قدیمی ترین مورخان 
مسلمان در طبقات الکبری، جلد 2، صفحه 202 
دلیل بیماری پیامبراکرم)ص( را نیز مسمومیت نقل 

می کند. 
به این ترتیب، از مجموع روایات نقل شــده در 
کتب شیعه و اهل ســنت، می توان نظریه شهادت 
ناشی از مســمومیت پیامبر)ص( را تقویت کرد. 
درباره اینکه به پیامبر)ص( شــهید گفته نمی شود، 
شاید از آن رو باشد که مسمومیت در سال 7 هجری 
بوده، ولی رحلت پیامبر در ســال 11 هجری اتفاق 
افتاده، که البته در روایات آمده اســت مسمومیت 
سال ها پیامبر)ص( را می رنجاند و موجب شهادت 
ایشان شد. با وجود این، باید بدانیم موضوع شهادت 
پیامبر)ص(، از اصول دین یا بدیهیات آن نبوده که 
ایمان و اعتقاد بــه آن واجب و الزم بوده و انکار آن 
موجب خروج از دین شود. این مرد بزرگ الهی به 
شهادت رسیده باشند یا به مرگ طبیعی از دنیا رفته 
باشند، باید بدانیم مقام ایشان بسیار باالتر و برتر از 

شهدای دیگر است.

 به بهانه سالگرد شروع بیماری رسول گرامی اسالم)ص( 

در شهادت پیامبر)ص( اتفاق نظر   وجود  دارد

   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری

کارشناس علوم اسالمی
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8
پرونده

طریق 
الحسین

بررسی ابعاد بزرگترین 
راهپیمایی جهان

آداب

پای در راه بنه...

اربعین حســینی در راه است و تشنگان حرم 
دوست از گوشه گوشه عالم، دل از متعلقات دنیا 
شسته و همچون براده های آهن در دایره مغناطیس 
حسینی جذب می شــوند و با جان و دل، خود را 
به قافله زوار اربعین می رسانند. قافله ای از کبوتران 
حرم که فوج فوج پشت سر یکدیگر راه افتاده اند و 
در سرشان تنها زیارت معشوق موج می زند و بس. 
حال در این ســیل دلدادگی و گذشت و نمایش 
میلیونی وحدت شیعه، خوب اســت از آداب و 
آثار زیارت سید و ساالر شهیدان که از زبان اهل 
بیت)ع( معرفی و توصیف می شود سخن بگوییم.

1ـ شــیعیان در نگاه اول بایــد بدانند اربعین 
 سالگرد تاریخی و نمایشی 

ً
سیدالشهدا)ع( صرفا

نیست، بلکه هدفی فراتر از این دیدگاه باید نشانه 
گرفته شــود و آن معرفت افزایــی و تفکر در راه و 
روش اهل بیــت)ع( در برخورد بــا جریان های 
دین ســتیز و دین گریــز، یــادآوری مصائــب و 
جان فشانی خاندان پیامبر اسالم)ص( برای تالش 
و امید در زندگی فــردی و اجتماعی و در نهایت 
هدف گذاری در زندگی برای عبور از سرگردانی  

در دو راهی حق و باطل است.
2ـ حرکت و هدف گذاری در این مسیر همان 
»اوفوا بهدی اوف بعهدکم؛ به عهد خود وفا کنید 
تا به عهد شما وفا کنم« قرآن است؛ زیرا زمانی که 
انسان راه خود را نشــانه گذاری کرد و سره را از 
ناسره شــناخت، در پی خودسازی خود با توجه 
بــه موازین اهل بیــت)ع( اســت و این اصالح 
جهــت دار، در پرتو زیــارت ائمه معصومین)ع( 
شکل می گیرد. چرا که امام رضا)ع( می فرمایند: 
»هر امامی در گردن دوســتان و شیعیانش عهدی 
دارد و زیارت قبورشــان از مصادیق وفای به عهد 
و حسن ادای وظیفه محسوب می شود؛ بنابراین 
کسی که از روی رغبت و میل به زیارت شان رود 

ایشان در روز قیامت شفیع او خواهند بود«.
3ـ انسانی که در مسیر امامان معصوم)ع( پا 
می گذارد، دل خــود را از هرچه ترس و نگرانی 
تهی می کند و خود را برای آرمان و واقعیتی عظیم 
و عمیق آماده می کند، خود را در کالم امام باقر)ع( 
جای می دهد که فرمودنــد: »هر قدر در زیارتت 
خوف بیشتر باشد، ثواب در آن به مقدار خوف و 
هراس تو می باشد و کسی که در زیارتش خائف 
و بیمناك باشــد، در روزی که مردم برای حساب 
پروردگار عالمیان به پا می خیزند حق تعالی او را 
در امان قرار داده و خوف و وحشت او را برطرف 
می کنــد. همچنین با آمرزش گناهان برگشــته و 
فرشــتگان بر او ســالم کرده و نبی اکرم)ص( به 
زیارتش آمده و برای او دعا می فرمایند. به واسطه 
نعمت الهی نیز حالش دگرگون شده و فضلی که 
هیچ مکروه و بدی با آن همراه نیست شاملش شده 

و به دنبال آن رضوان خدا نصیبش می گردد.«
4ـ از سنت های حسنه ای که در جامعه کنونی 
ما شکل گرفته، مسئله انفاق در راه زیارت سید و 
ساالر شهیدان است که این نشان از حرکت مردم 
به سمت آن آرمانی اســت که در طول سال های 
اخیر دشمنان اســالم و مسلمین به شدت درپی 
ریشه کن کردن آن هستند؛ آرمانی که از دل ارادت 
به اهل بیت )ع( و جوانه زنی فرهنگ آنان در میان 
مردم و به خصوص در میان جوانان ســر بر آورده 

است.

BBBBB فلسفه برگزاری مراســم و راه پیمایی عظیم 

اربعین چیست؟

اربعین در قدم اول یک زیارت، مانند دیگر زیارت هایی 

است که در موقعیت ها و مناسبت های گوناگون وارد شده 

است؛ وجهه ای که اربعین در این سال ها پیدا کرده است، 

آن را از یــک زیارت عادی فراتــر برده، به یک رزمایش و 

همایش جمعی در پیوند و بیعت با امام)ع( برای حرکت 

به ســمت جامعه مهدوی تبدیل کرده و به ابزار و آوردگاه 

مهمی برای ایجاد ترس در دل دشمنان اسالم تبدیل شده 

است. به همین دلیل هر چند ممکن است بعضی از زائران 

که توفیق خلق این حماسه و تشرف به محضر ائمه مدفون 

در عراق را پیدا می کنند، خودشان هم متوجه این تاثیرات 

نباشند؛ اما این پیوند انسان ها با هم به فضل الهی، یک رود 

و موج خروشــانی را ایجاد کرده است که می توان انتظار 

داشت این آثار را در پی داشته باشد. 

BBBBB چگونه مراســم اربعیــن به منزلــه یکی از 

زمینه ســازی ها برای تحقق تمدن اسالمی 

برشمرده می شود؟

اگر دقت کنیم تمدن چه الزاماتی دارد و باید در حرکت 

در مسیر تمدن سازی چه آمادگی هایی در خودمان ایجاد 

 بیشتر به ارتباط زمینه سازی این حرکت مهم 
ً
کنیم، طبیعتا

در مسیر تمدن سازی پی خواهیم برد. تمدن سازی در قدم 

اول به یک زیرساخت مهم نیاز دارد و آن ارتباطات انسانی 

است؛ انسان هایی که می خواهند این تمدن را خلق کنند. 

یک طرف این ارتباطات انسانی، ارتباط مردم با یکدیگر و 

طرف دیگر این ارتباط، پیوند مردم با امام شان است و اگر 

در مسیر تمدن سازی، وحدت فرماندهی، وحدت رویه و 

هدایت مقتدرانه ای وجود نداشته و مردم ظرفیت پذیرش 

آن حرکت را نداشته باشــند، آن حرکت به ثمر نخواهد 

نشست، همان طور که این نکته را در وقوع انقالب اسالمی 

و پس از آن مشاهده کردیم.

اما آنچه در پدیده اربعین مورد توجه بوده و به چشــم 

می آید و از این جهت توانسته در امتداد انقالب اسالمی 

، این پیوند 
ً
یک گام رو به جلو باشــد، این اســت که اوال

اراده ها با محوریت سیدالشــهدا)ع( و امیرالمؤمنین)ع( 

اتفاق می افتــد و حرکت از ســمت امیرالمؤمنین)ع( به 

سمت سیدالشهدا)ع( آغاز می شود، به همین دلیل عالوه 

بر وجود عقالنیت در این حرکت، شور و شعور حسینی 

و حماسه نیز موج می زند؛ بنابراین اربعین توانسته است 

حرکت در پیوند با امــام را، در مقیاس فراملی به نمایش 

بگذارد. هنگامی که می خواهیم در مسیر تمدن اسالمی 

حرکت کنیم پیوند امت با امام ـ که از ارکان تمدن ســازی 

اســت ـ باید فراتر از محل های جغرافیایی که به صورت 

سیاسی تقسیم شده است، تحقق یابد و اربعین یک تجلی 

برای این مسئله و یک رکن برای انسان هاست. جنبه دیگر، 

ارتباط انسان ها با  یکدیگر است و در زمان اربعین مشاهده 

می کنیم در این مقطع نه چندان طوالنی ارتباط انسان ها با 

هم، بر مبنای محبت، موّدت و ایثار اســت و یاری دهنده 

یکدیگر برای این اتفاق بزرگ هستند و در آنجا هیچ کس 

خود را نمی بیند و در مقابل شــعاع امام، نوری برای خود 

قائل نیست و خود را محو این حرکت و فرآیند بزرگ که 

امام در آن مشــاهده می شود، می بیند؛ از این رو می گوییم 

اقتصاد اربعین و روابط اجتماعی در آن متفاوت اســت و 

روابط و محاسبات سیاسی، جریان قدرت و تمایالت در 

اربعین شــکلی متفاوت دارد که همه این موارد، می تواند 

نمود تجلی تمدنی متفاوتی محسوب شود.

BBBBB با توجه به صحبت های شــما همزیستی و 

زندگی چند روزه شــیعیان بــا فرهنگ ها و 

ملیت های گوناگون، چه شــکل از ســبک 

زندگی را در این مسیر به نمایش می گذارد؟

چارچوب و قواعدی که انســان ها بر اســاس آن، با 

هم پیوند می خورند یا از هم جدا می شــوند و همچنین 

انتظاراتی که انسان ها از دیگران و ارتباط با محیط پیرامون 

خود دارند، ســبک زندگی را می سازد؛ بنابراین وقتی در 

فضای غیر اربعین زندگی می کنیم، زندگی و تمایالت ما 

متأثر از فرهنگ مادی و بر اســاس زیاده خواهی در مال، 

قدرت و شــهوت تأثیر و شــکل می گیرد، به همین دلیل 

حاضر هستیم دیگران و منافع جمعی را فدای خود و منافع 

فردی کنیم، در نتیجه و به همین علت فاصله و فساد ایجاد 

و هم زبانی مردم با همدیگر کم می شــود که مولود سبک 

زندگی غیر اسالمی است.

 خداوند متعال در همه آیات الهی ما را به سمت خود 

فرا خوانده و از شیاطین انس و جن بر حذر داشته است، 

اما دســتگاه شــیطان در دوران معاصر تالش کرده است 

جاذبه هایی را در زیســت دنیایی ایجاد کرده و انسان ها را 

به آن مشــغول کند تا در مقابل دعوت انبیای الهی و اینکه 

عبادت در دنیای امروز چه الزاماتــی دارد و چگونه باید 

زندگی مؤمنانــه ای را رقم زند، صف آرایی کنند. به دلیل 

اینکه اربعین آن حجاب را تا حدودی برمی دارد و تا حدی 

محیط امن فرهنگی بر محور جریان امام درست می کند، 

افرادی که به این سفر می روند، تجربه زیستی متفاوتی را 

مشاهده می کنند. 

BBBBB ایــن حرکت عظیم چه تأثیــری در وحدت 

جهان اسالم خواهد داشت؟

 وحدت، محور، هدف و مبنای مشترک نیاز 
ً
قاعدتا

دارد و در اربعین مشاهده می کنیم که حرکت به سمت 

امام و با تکیه بر امام توانسته معیار و مالک وحدت باشد 

که این وحدت در قدم اول در تشــیع ایجاد شده است و 

بدون شک به امیرالمؤمنین و سیدالشهدا اعتقاد و باور 

دارند و خدمت و دلدادگی به این حضرات معصومین 

را جزء اعتقادات خود می دانند، همچنین محیط اربعین 

که آوردگاه مهمی برای تجلی، تولی و تبری محسوب 

می شود، با هم پیوند می خورند. 

اما اربعین فقط پیونددهنده شــیعیان نیســت؛ زیرا 

عموم اهل ســنت، محبت اهل بیــت)ع( را دارند، از 

عده ای وهابــی و برخی افراد که گرایش های ســلفی 

دارند، بگذریم که محبت اهل بیت)ع( را بر نمی تابند 

و سعی کرده اند خود را به واســطه پول و رسانه بزرگ 

نشان دهند، اما این افراد در جامعه اهل سنت، جمعیت 

بســیار کوچکی هستند؛ اهل ســنت از گذشته نسبت 

بــه اینکه به اهل بیت ابراز محبت کننــد، نه تنها ابایی 

نداشــتند؛ بلکه این را جزء توصیه و سنت پیامبر)ص( 

می دانســتند و به همین دلیل به آن پایبند بودند. طبیعی 

است مســلمان هایی که این اعتقاد را دارند، بروز این 

عاطفه و محبت را در محیطی مانند اربعین شاهد باشند 

و خود آنها نیز مشارکت کنند و ابراز محبت خویش را 

نشان دهند.
فراتر از این موضوع، اربعیــن در ادامه حیات خود 

جهانی تر خواهد شــد؛ چــرا که جنبــه حق مداری و 

حق خواهی در قیام سیدالشهدا)ع( و مظلومیتی که ایشان 

در مقابله با ظلم زمان خود کشــید، ادبیات و فرهنگی 

است که همه مســتضعفان عالم آن را مهم می شمارند 

و از طــرف دیگر به دلیل تجلی جدیدی که اربعین پیدا 

کرده است، به نمادی در مقابل طاغوت و استکبار تبدیل 

 فارغ از اینکه فردی که در این مسیر حرکت 
ً
شده و طبیعتا

می کنــد چقدر به امیرالمؤمنین)ع( و سیدالشــهدا)ع( 

معرفت و باور دارد، نفس حرکت و زاویه نگاه او اهمیت 

دارد و خود را در این برنامه سهیم می داند؛ زیرا اربعین 

ظرفیتی ایجاد کرده که همه می توانند مقابله با استکبار 

را تجربه کنند.

 گفت وگوی صبح صادق با »حجت االسالم دکتر پیروزمند« درباره ابعاد تمدن ساز حماسه اربعین

حیات   اربعین جهانی خواهد   شد

چند سالی است که در ایام اربعین سید و ساالر 
شــهیدان حضرت اباعبدالله الحسین)ع( خیل 
عظیم مشتاقان و عاشقان این حضرت از هر نقطه ای در این جهان هستی پا در مسیر عشق و دلدادگی می گذارند 
و اسم زائر حسین را در کنار اسم خود ثبت می کنند. زائرانی که شاید مسلمان هم نباشند و این کشش و عظمت 
حسین)ع( و قیام اوست که همه آزادی خواهان و آزاداندیشان جهان را در کنار هم قرار داده و در این راه هیچ 
فردی بر دیگری برتری ندارد. همه شــرکت کنندگان در این حرکت عظیم با هم یکپارچه و متحد می شوند تا 
جایی که چشم جهانیان، از این سیل خروشــان و اتحاد خیره می ماند و حتی دشمنان اسالم به دشمنی با آن 
برمی خیزند. برای روشن شدن فلسفه پیاده روی اربعین با حجت االسالم دکتر »علیرضا پیروزمند« قائم مقام و 

عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید:

زهرا ظهروند
خبرنگار

نکته ها
۱-  وجهه ای که اربعین در این سال ها پیدا کرده است، آن را از یک زیارت عادی فراتر برده، به 

یک رزمایش و همایش جمعی در پیوند و بیعت با امام)ع( برای حرکت به سمت جامعه مهدوی 
تبدیل کرده.

2- اربعین توانسته است حرکت در پیوند با امام را، در مقیاس فراملی به نمایش بگذارد.
3- اقتصاد اربعین و روابط اجتماعی در آن متفاوت است و روابط و محاسبات سیاسی، جریان 
قدرت و تمایالت در اربعین شکلی متفاوت دارد که همه این موارد، می تواند نمود تجلی تمدنی 

متفاوتی محسوب شود.
4- محیط اربعین که آوردگاه مهمی برای تجلی، تولی و تبری محسوب می شود، با هم پیوند 

می خورند. 

پیشینه یک  پیاده روی 
سنت پیاده روی اربعین از زمان ائمه اطهار)ع( وجود داشته و اهل بیت )ع( مردم را امر به زیارت کربال در اربعین اباعبدالله )ع( می کردند. 

در این اینفوگرافی برخی از فراز و نشیب های این سنت دیرینه را مرور می کنیم.

جابربن
عبداهلل
انصاری

نوری محدث 
احیا کننده زیارت اربعین در سده ۱۳ شمسی

یزی آیت الله میرزا جواد تبر
در مسیر پیاده روی اربعین

اربعین زائر  نخستین 

اربعین ممنوعیت  و  صدام 
وقفه در مراسم از سال ۱۳۵8 تا ۱۳8۱

وی سال 1381 پیاده ر
اولین پیاده روی پس از سقوط صدام

رکورد دار گینس 
حضور ۲۲ میلیون زائر در سال۱۳9۳) ۲0۱۴(

3 میلیون ایرانی حضور 
در اربعین سال ۱۳9۶

5 میلیونی ایرانی  بیش از 
پیش بینی برای حضور در اربعین امسال

5 میلیون

حسن نوروزی
پژوهشگر علوم دینی

صبح اولین اربعین



مراسم پیاده روی از نجف تا کربال در اربعین حسینی)ع(، که هر 
سال با استقبال بیشتری از سوی شیعیان و مسلمانان جهان روبه رو 
می شــود، تبدیل به نوعی قدرت نمایی از جانب محور مقاومت 
شده است که در شرایط کنونی در اوج اتحاد و انسجام قرار دارد. 
ایران به منزله پرچمدار محور مقاومت در سال های اخیر توانسته 
شکست سیاســت های ضد آمریکایی را بیش از هر زمان دیگری 
نمایش می دهد. آخریــن حربه آمریکا علیه ایران راهبرد فشــار 
حداکثری بوده که با »مقاومت فعال« ایران با شکست مواجه شده 
است. عالوه بر ایران، دیگر اعضای محور مقاومت در اوج اقتدار 
خود هستند. انصارالله یمن توانسته معادالت نبرد با عربستان را 
بر هم بزند و با حمله به آرامکوی عربستان، ستون فقرات اقتصاد 
این کشور را بشکند و 50 درصد از تولید نفت آل سعود را متوقف 
کند؛ به گونه ای که زمزمه تمایل عربستان برای پذیرش طرح صلح 
انصارالله به گوش می رســد. حزب الله لبنان نیز به تازگی پس از 

تعــرض رژیم صهیونیســتی 
به خاک لبنان توانســت برای 
نخستین بار از خطوط قرمز این 
رژیم غاصب رد شود و مواضع 
این رژیم را هــدف قرار دهد. 
همچنین جنبــش حماس در 
فلســطین هم با حمالت خود 
به رژیم صهیونیســتی در سال 
1397 این رژیم را در بن بستی 
انتخاباتی وارد کرده و از زمان 

این حمالت در سرزمین های اشغالی دو بار انتخابات زودهنگام 
برگزار شده است؛ اما همچنان بدون کابینه و پارلمان به سر برده و 
اکنون نیز تالش های نتانیاهو برای تشکیل کابینه با شکست مواجه 
شده است. ســوریه نیز پس از هشت سال موفق به گذار از توطئه 
طراحی شــده برای ساقط شدن نظام این کشــور شد. در همین 
راستا، حشدالشعبی عراق هم با شکست دادن داعش، موفق شده 
خــود را به عنوان یک گروه مردمی و کارآمد اثبات کند؛ در حالی 
که تالش های آمریکا و عربستان برای حذف این گروه از ساختار 
سیاسی عراق ناکام مانده است. در واقع مجموع تحوالت به خوبی 
گویای اقتدار محور مقاومت اســت. پس از ناکامی های مختلف 
عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مقابله با محور مقاومت 
اکنون در حربه ای جدید، این بازیگران ســعی در ایجاد آشوب در 

کشورهای محور مقاومت دارند؛ البته این حربه برای ایران جدید 
نبوده و ایران در چند برهه با آن مواجه شده است. به تازگی این حربه 

در عراق اجرا شده که البته با شکست مواجه شد.
در این میان دشمنان محور مقاومت برگزاری مراسم اربعین را 
عاملی مهم در تقویت اتحاد و انســجام محور مقاومت می دانند. 
مراسم پیاده روی اربعین به وجه بارز قدرت نرم شیعیان تبدیل شده 
اســت. اتحاد و انســجامی که در این مراسم تبلور می یابد سبب 
شــده تا طرح های تفرقه افکنانه در میان شیعیان با شکست مواجه 
شود؛ به  همین دلیل هر ساله با فرارسیدن این مقطع، توطئه هایی 
با هدف تحت الشعاع قرار دادن این مراسم صورت می گیرد. اوج 
این توطئه ها نیز تحوالت و ناآرامی های عراق بود که اسناد موجود 
نشــان دهنده طراحی این توطئه از ســوی محور عبری، غربی و 

سعودی است. 
بی تردیــد پیــاده روی اربعیــن در درجه اول ســبب تحکیم 
همبستگی شــیعیان در کشــورهای گوناگون می شود؛ مسئله ای 
که در هیچ پدیده بشری مشــاهده نمی شود. عالوه بر این، اتحاد 
شیعیان در مراســم اربعین قدرت نرم محور مقاومت را افزایش 
می دهد. اکنــون که زمان از هم 
پاشیدن ائتالف های منطقه ای و 
خیانت کشورهایی مانند آمریکا 
در بحران های  به متحدان خود 
مختلف اســت، اتحاد شیعیان 
در اربعیــن، بزرگ ترین اتحاد و 
ائتالف تنها منطقه ای و جهانی را 

ایجاد می کند.  
در واقــع پیــاده روی اربعین 
حسینی، که هر ساله با استقبال 
بیشــتری مواجه می شــود، ظرفیت های موجه و قابل قبولی دارد 
که باید با به کارگیری پتانســیل های دیپلماتیک، از آن در راستای 
دســتیابی به اهداف فرهنگی، اقتصادی و سیاســی استفاده کرد. 
خالصه اینکه راه پیمایی اربعین مانور جبهه مقاومت اســت. این 
راهپیمایی یک مراسم مذهبی صرف نیست، بلکه یک راهپیمایی 
ضد آمریکایی و نماد پشــتیبانی از مقاومت و اعالم مقابله با ظلم 
و ستم است. پیاده روی اربعین نشــانه شکل گیری تمدن و اقتدار 
جهانی نوین بر اســاس کنش عقالنی معطوف به ارزش اســت؛ 
اقتداری که آغازگاه آن، پیروزی انقالب اسالمی در ایران و امتداد 
آن در اربعین حسینی قابل مشاهده است. اربعین حسینی تبلور یک 
همزیستی زیبا از نژادها و زبان ها و قومیت ها در یک سرزمین است 

که الزمه پدید آمدن یک تمدن جهانی است.

بررسی نقش رویداد اربعین در تقویت محور مقاومت
 مانور اقتدار

محمدرضا کلهر
 روزنامه نگار و کارشناس مسائل منطقه

پیاده روی اربعین محدود به عصر حاضر نیست و در طول تاریخ 
همواره به منزله یکی از شعائر دین برپا شده؛ اما انعکاس وسیع آن 
در سال های اخیر شکوه این رویداد را بیشتر کرده و در هر سال بر 
جمعیت مشتاق برای حضور در آن افزوده می شود. بدون تردید، 
مردمی بودن رویداد اربعین یکی از وجوه غالب آن است که بر هیچ 
کس پوشیده نیست و باید به عنوان ضرورت برای حفظ و تقویت 
این رویداد مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. این نوشتار سعی دارد 
ضمن تشــریح مفهوم مردمی بودن، وجوه گوناگون آن را بررسی 

کند. 

BB!خطر؛ سرمایه داران در کمینند
در رویــدادی به عظمت اربعین، که در آن خیل عظیمی از افراد 
در مکان هایــی حضــور دارند، نمی توان از جنبــه اقتصادی غافل 
شــد. یکی از مسائلی که ممکن اســت در آینده تهدیدی برای این 

رویداد محســوب شــود، نگاه 
مــادی یا اقتصاد زده اســت که 
اگر از ســوی دولت مدنظر قرار 
بــه ظرفیتی  بگیــرد، می تواند 
برای درآمدزایی و ایجاد ثروت 
برای دولت تبدیل شــود که از 
کوچک ترین بخش ها مانند ایاب 
و ذهــاب، خوراک، پوشــاک، 
هزینه های خروج از مرز، بیمه، 
پارکینگ و... گرفته تا بخش های 

وسیع تر از قبیل انعقاد قراردادهای تبلیغاتی برای پوشش طول مسیر 
پیاده روی را دربرمی گیرد. خوشــبختانه این اتفــاق تاکنون به طور 
جدی رخ نداده؛ اما پیش بینی می شــود با نفوذ تفکر سرمایه داری، 
چنین وضعیتی به تدریج در آینده به وجود آید. همچنین پذیرایی های 
 از نظر منابع مالی تأمین هستند، نباید به 

ً
دولتی و نهادی که معموال

گونه ای صورت گیرد که سایر موکب های مردمی با امکانات ساده را 
تحت الشعاع قرار داده یا القای تفاخر کند. 

BB!تکلیف دینی یا گردشگری مذهبی
مردمــی بودن رویداد اربعین از نظــر اجتماعی ناظر به بیان 
انگیزه ها و شــیوه روایت اتفاقات اســت. در خوش بینانه ترین 
حالت، برخی آگاهانه یا ناآگاهانه سعی دارند این اتفاق تاریخی 

و دینی را در حد مراســم سنتی آیینی تقلیل دهند. روشن است 
که با این نگاه، شکوه دینی و حماسی رویداد کمرنگ شده و تنها 
ظواهر آن مورد توجه قرار می گیرد. در نتیجه چنین نگاهی، این 
رویداد بیش از آنکه بخواهد منشأ انتقال و ترویج ارزش های دینی 
باشــد، به مراسمی خنثی تبدیل می شود. متأسفانه در سال های 
اخیر، برخی با باز کردن سرفصلی با عنوان گردشگری مذهبی 
سعی دارند این اتفاق بزرگ را به سفری تفریحی و هیجان انگیز 
کاهش داده و از اســاس مفاهیم مورد نظر آن را به حاشیه ببرند؛ 
 نه به عنوان یک 

ً
در حالی که شرکت کنندگان در این رویداد اساسا

سفر، بلکه به عنوان یک تکلیف دینی برخاسته از ارادت قلبی به 
آن می نگرند.

BBفراتر از مرزهای جغرافیایی
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، فراملی بودن رویداد اربعین 
اســت. همبســتگی مردم عراق و ایران در سال های اخیر یکی از 
نمودهای بارز رویداد اربعین محســوب می شــود. در عین حال 
باید توجه داشــت که فرهنگ هر یک از این دو کشور تفاوت ها و 
اقتضائات خاص خــود را دارد که 
باید از ســوی هر کدام مورد توجه 
قرار گیرد. به رســمیت شــناختن 
فرهنگ بومی، به رسمیت شناختن 
استقالل ملی و سیاسی، احترام به 
و  تکریم  و  اجتماعــی  ارزش های 
ترفیع مردم عراق به عنوان برادران 
و خواهران دینــی میهمان نواز، از 
جمله مواردی هستند که باید به آنها 
توجه کرد. همچنین با توجه به اینکه 
این رویداد بزرگ ترین فرصت همبستگی مسلمانان علیه استکبار 
جهانی بوده و دشــمن همواره سعی در تضعیف یا به حاشیه بردن 

آن دار.
 

BBرویدادی مردمی یا حکومتی؟
هرگاه درباره مردمی بودن رویداد اربعین سخن گفته می شود، 
 بالفاصله گزینه مقابل آن، یعنی سیاسی بودن یا حکومتی 

ً
معموال

 جمهوری اسالمی نظامی مبتنی 
ً
بودن به ذهن متبادر می شود. اساسا

بر ارزش ها و آموزه های دینی است و سیاست و دیانت در آن از هم 
تفکیک ناپذیرند. بر این اساس استفاده سیاسی کردن از رویدادی 
دینی چندان معنایی ندارد و این حرکت خودجوش بوده و به مثابه 

جنبشی اجتماعی عمل می کند. 

 تأملی بر ضرورت مردمی ماندن پیاده روی اربعین
اجتماعی بزرگ  جنبش 

علی کادو شریف
پژوهشگر مسائل اجتماعی

ه های    شکست خورد  نقشه 
پیاده روی اربعین که در سال های اخیر به یکی از بزرگ ترین رویدادهای جهان تبدیل شده است، خشم دشمنان اسالم را دو چندان کرده و ترس عجیبی از این

سیل جمعیت در دل آنها انداخته است. طبق آمار منتشر شده بیش از 20 میلیون نفر در این حرکت عظیم شرکت می کنند و نه تنها مسلمان های شیعه،

بلکه اهل تسنن و افرادی از ادیان گوناگون در این رویداد حضور دارند؛ اما در طول تاریخ دشمنان از زیارت قبر حسین بن علی)ع(

واهمه داشتند و از هیچ اقدامی فرو گذار نکرده اند تا نور این راه را خاموش کنند. حتی بارها مرقد مطهر امام حسین)ع( را 

تخریب کردند؛ اما نمی دانند که راه حسین)ع( ابتر نیست و تا دنیا باقی است »کل یوم عاشورا و کل عرض کربال«

است و اهداف و پیام های قیام عاشورا هر روز بهتر از قبل به مردم آزادی خواه جهان 

می رسد؛ اهدافی که مبارزه با ظلم و استکبار از رئوس اصلی آن است. 

BBتحریم رسانه ای
در همین راســتا، در ســال های نه چندان دور 
مســتکبران عالم به خیال واهی هر کاری کرده اند 
تا مراسم اربعین تحت الشعاع قرار بگیرد و صدای 
اربعین که رســاترین رسانه اســالم است به گوش 
 مشهود 

ً
جهان نرســد. آنچه در همین راستا کامال

است، بی توجهی عامدانه رسانه های جهان به این 
حرکت بی نظیر مردمی است. نبود پوشش خبری 
مناســب درباره چنین رویدادی که مشــابه آن در 
هیچ کجای دنیا تکرار نمی شود، بی تردید با هدف 
کاهش بازتاب پیام های آن در سطح جهانی صورت 
می گیرد و گمان می کنند با بایکوت خبری می توانند 
این خروش مردمــی را در همین جغرافیا محدود 

کنند.

BB شیعه انگلیسی
دشــمن با به وجود آوردن جریان شیعه لندنی، 
که آبشخور آن انگلیس اســت از شیعه علیه شیعه 
اســتفاده کرده و با اختالف افکنی میان شــیعیان و 
مذاهب اسالمی ســعی در از بین بردن اسالم ناب 
محمدی)ص( دارند؛ جریانی که ســعی در ایجاد 
درگیری بین شــیعه و اهل تسنن و در نتیجه جنگ 

داخلی در اسالم دارد. 
»حجت االســالم والمسلمین سیدمحمدعلی 
آل هاشــم« امام جمعه تبریز، در بیانات اخیر خود 
در این باره می گوید: »عده ای در قالب تشــیع، اما 
تشیع لندنی سعی دارند بین برادران اسالمی تفرقه 
بیندازند؛ لذا مراقب این توطئه ها باشید. همچنین 
هر ســال به تعداد خبرنگاران غیر مسلمان کنگره 
عظیم اربعین حسینی افزوده می شود؛ لذا سعی کنید 

فرهنگ غنی و عظیم شیعه را به دنیا نشان دهید.«

BB داعش
داعش کــه زاییده تفکــر و تصمیــم آمریکا و 
صهیونیست هاست، در عراق متولد شد و نیروهای 
تحــت امــرش که با شست وشــوی مغــزی فکر 
می کردند در جنگ با دشمنان اسالم هستند و خود 
را پیروان آخرین فرستاده خدا می دانستند، پرورش 
یافته بی بصیرتی و ناآگاهی بودند و مقابل مسلمان ها 
قرار گرفتند. در واقع هدف اصلی آنها اسالم هراسی 
بود. آنها در سال هایی که حضور پررنگی در عراق 
داشــتند، در ایام اربعین هر اقدامی می کردند تا این 

مراسم را به حاشیه ببرند.
»الحیــدری« معاون فرهنگی حشدالشــعبی، 
در همایش بین المللی فعاالن اربعین حســینی)ع( 
که در مرداد ماه ســال جاری برگزار شــد، گفت: 
»در زمــان داعش اکثر موکب داران عراقی به جبهه 
جنگ رفتند؛ چون اربعین برای آنها در جبهه تعریف 
 می شــد. آنها رفتند با دشمنی که در برابر اهل بیت 
قد علم کرده بود جنگیدند. حشدالشعبی و فرزندان 
ایران که در جبهه مقاومت ایستادگی کردند با خون 
خود اربعین را حفظ کردند نه موکب های آن چنانی 

و آب و غذا.«

BBشکاف میان دو ملت
اختالف و تفرقه میــان ملت عراق و ایران یکی 
از اقدامات پررنگ و برنامه های همه ســاله دشمن 
است که در این سال های پس از نابودی رژیم صدام 
و ایجاد صلح میان دو ملت، بارها تکرار شده است. 
در این ســال ها، جبهه اســتکبار در ایام نزدیک 
شدن به مراسم اربعین، اقدامات گوناگونی از جمله 
پخش شــایعات  مختلف در بستر فضای مجازی 
صورت داد تا دل های مردم عراق و ایران را نسبت به 
هم تیره و تار کند؛ اما نمی دانند که امام حسین)ع( 

پیونددهنده این دوستی و مودت دو ملت است. 
خبرگــزاری جمهــوری اســالمی در این باره 
می نویسد: »این جنجال سازی ها با هدف تفرقه بین 
شــیعیان انجام می گیرد؛ به طوری که سال 1395 
در آســتانه اربعین شایعه ای ضد اخالقی را به قصد 
انحــراف اذهان عمومی در عــراق و علیه نوامیس 
این کشــور، ولی در باطن علیه شــعائر اربعین به 
 این دروغ ها را یک نشــریه 

ً
راه انداختنــد و اتفاقــا

ســعودی یعنی »الشرق االوســط« از قول سازمان 
بهداشــت جهانی نشــر داد که بعدها این سازمان 
چنین موضوعی را از اساس تکذیب کرد. متعاقب 
آن، جنجال حضور برخی مردان عراقی در مشــهد 
را به راه انداختند که هفته ها تعدادی از رســانه های 
دو کشــور ایران و عراق را نیز به خود مشغول کرد؛ 
این در حالی اســت که عراقی ها بــه طور عمده با 
خانواده های خود تنها به قصد زیارت به ایران سفر 

می کردند.«

BBاغتشاش در بغداد
ســال گذشــته نیز در ایام نزدیک به اربعین 
سرکنسولگری کشورمان در بصره به آتش کشیده 
شد که »ابوالفضل حسن بیگی« در همین رابطه 
و در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم این چنین 
می گوید: »در آســتانه اربعین سرکنســولگری 
کشورمان در بصره عراق از سوی برخی افراد که 
وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا »سیا« هستند 
به آتش کشــیده شــد، افرادی که در این راستا 
بازداشت شــده اند، اعتراف کرده اند که عوامل 
سازمان ســیا بوده اند. آمریکایی ها برای فرار از 
شکست هایی که از جبهه مقاومت در سوریه و 
عراق متحمل شده اند، به دنبال فرافکنی و ایجاد 

جو منفی علیه کشورمان هستند.«
امسال نیز استکبار با ســرکردگی آمریکا و 
حمایت مالی عربستان، سه هفته مانده به مراسم 
اربعین با به آشوب کشیدن تجمعات مردم بغداد 
که گاهی به دنبال مشــکالت معیشــتی و موج 
بیکاری برگزار می شود، ســعی در بر هم زدن 
روابــط ملت ایران و عراق و در نتیجه مراســم 
اربعین دارد که با آگاهی و عکس العمل به موقع 
دولتمــردان و مردم عراق، ایــن توطئه نیز رو به 

خاموشی است.
اشاره  رحیم صفوی« با  یحیی  »سرلشــکر 
به وقایع اخیر عراق می گویــد: »گروه هایی در 
این کشــور ناامنی ایجاد کردند تا مردم بترسند 
و به راهپیمایــی اربعین نروند؛ در حالی که اگر 
از آســمان تیر و ســنگ هم ببارد، این عاشقان 
حسینی به زیارت کربال خواهند رفت. عاشقان 
حسین)ع( شجاع هستند و جانشان را نیز در این 

راه می دهند.«

نگاهی به برنامه های دشمن برای مقابله با حرکت عظیم اربعین
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شــورای نگهبــان در نظام حقوقــی جمهوری 
اســالمی ایران به موجــب اصول متعــدد قانون 
اساســی از جمله اصول 91 تا 99 قانون اساســی 
تشکیل و ایجاد شده است و کار ویژه های مختلفی 
از جمله نظارت بر قوانین از نظر مغایرت نداشــتن 
با شــرع و قانون اساســی و همچنین تفسیر قانون 
اساســی و نظارت بر انتخابات را بــر عهده دارد. 
مطابق با اصل 99 قانون اساسی: »شورای نگهبان 
نظارت بــر انتخابات مجلس خبــرگان رهبری، 
ریاســت جمهوری، مجلس شــورای اســالمی و 
مراجعه به آرای عمومی و همه پرســی را بر عهده 

دارد.« 
این اصــل در مرحلــه اجــرا در دوران پس از 
ارتحال حضرت امام)ره( با مناقشاتی همراه شد و 
در انتخابات مجلس چهارم سر باز زد. نکته اساسی 
در این بحث آن بود که نظارت شورای نگهبان که در 
این اصل آمده اســت از کدام دسته  نظارت هاست، 

نظارت استصوابی یا نظارت استطالعی؟
مدت ها قبل از آنکــه انتخابات مجلس چهارم 
در 21 فروردین ماه 1371 به مرحله اجرایی برسد، 
بحث نحوه نظارت شــورای نگهبان بر انتخابات 
مجلس به بحث روز مبدل شــد. پیــش از این در 
جریان انتخابات مجلس سوم، میان شورای نگهبان 
و وزارت کشور )به وزارت سید علی اکبر محتشمی( 
 نحوه تأیید و رد 

ً
بر ســر نحوه نظارت و مشــخصا

صالحیت نامزدها، اختالف نظــر پیش آمده بود. 
وزارت کشــور معتقد بود هیئت اجرایی، مسئول 
اولیه تأییــد یا رد صالحیت هاســت و هیئت های 
نظــارت تنها در مورد افراد رد صالحیت شــده از 
سوی هیئت های اجرایی می توانند اعالم نظر کنند و 
احراز صالحیت افراد تأیید شده از سوی هیئت های 
اجرایی برای حضورشان در رقابت انتخاباتی کافی 
است؛ اما شورای نگهبان با تفسیری متفاوت، معتقد 
بود حتی افراد تأیید شده از سوی هیئت های اجرایی 

را هم می توان رد صالحیت کرد.

BBاستفسار از شورای نگهبان 
در 23 اردیبهشــت 1370 »آیت الله غالمرضا 
رضوانی« عضو فقهای شــورای نگهبان و رئیس 
هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، 

با نگارش نامه ای خطاب به شــورای نگهبان نظر 
تفسیری آن شورا را درباره نحوه نظارت بر انتخابات 

در خواست کرد. 
در نامه آیت الله رضوانی آمده اســت: »نظر به 
اینکه امر انتخابات از امور مهمه کشــور اســت و 
امت اســالمی با رشــد انقالبی در تمام دوره های 
اخذ رأی به نحو چشــمگیر در انتخابات شرکت 
نموده اند و من بعد نیز باید به نحوی عمل شود که 
حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این 
امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام 
جهات، رعایت بی طرفی کامل معمول گردد و در 
این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت گاهی شائبه 
تداخل مطرح می گردد بنا به مراتب اســتدعا دارد 
نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول 

اصل 99 قانون اساسی اعالم فرمایند.« 
پاسخ شــورای نگهبان در اول خرداد 1370 که 
به امضای »آیت الله محمد محمدی  گیالنی«، دبیر 
شورای  نگهبان رســیده بود، چنین بود: »نظارت 
مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است 
و شــامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله 

تأیید و رد صالحیت کاندیداها می شود.« 

BB واکنش ها به یک تفسیر 
اعمال این نــوع نظارت در جریــان انتخابات 
مجلس چهارم، واکنش های متفاوت و گوناگونی 
از ســوی جریان های سیاســی را به دنبال داشت؛ 
طیف راســت از آن اســتقبال کرد و افزایش دامنه 
اختیار این شــورا را در راســتای پاسداری هر چه 
بیشــتر از آنچه دســتاوردهای نظام و دقت نظر در 
بررسی صالحیت داوطلبان نمایندگی می خواند، 
تلقی کــرد. در مقابل مجمع روحانیــون مبارز و 
گروه های همفکرش این حرکت شــورای نگهبان 
را جناحی خوانده و نسبت به برخورد با داوطلبان 

طیف چپ هشدار شدیدی داد. 
آقای هاشمی رفســنجانی در این باره در کتاب 
خاطراتش می نویســد: »شــب مهمــان آیت الله 
خامنه ای بودم... دربــاره انتخابات آینده مجلس 
و مسئله رادیکال ها مذاکره شــد.« به نظر می آید 
»مسئله رادیکال ها« به نشست چند روز قبل مجمع 

روحانیون باز می گردد. نشستی که روز هفتم خرداد 
مجمــع روحانیون مبارز برگزار کرده و به تفســیر 
شورای نگهبان واکنش نشان داد که آقای هاشمی 
در خاطرات هشتم خرداد به آن اشاره کرده است: 
دکتر حسن حبیبی آمد و خبر داد که در جمع مجمع 
روحانیون مبارز اختالف افتاده است.  آقای کروبی و 
جمعی به سوی اعتدال و آقای خویینی ها و جمعی 

دیگر به سوی افراط در مواضع میل  کرده اند.«
در ایــن میان، چهــار نفر از اعضــای مجمع 
روحانیون مبارز انتخاب می شوند تا به نمایندگی از 
کل اعضــا اعتراض خود را به رهبر معظم انقالب 
اســالمی منتقل کنند. مهدی کروبی، سیدمحمد 
خاتمی، موسوی خوئینی ها و امام جمارانی به دیدار 

رهبری رفته و نظرات خود را منتقل کردند. 
همچنین جمعی از سران جریان چپ تقاضای 
مالقات با هاشمی رفسنجانی می کنند و در 14 مرداد 
سیدمحمد خاتمی، اسدالله بیات، مجید انصاری 
و ســیدعبدالواحد موسوی الری به دیدار هاشمی 
می روند و »از تعبیر شورای نگهبان و احتمال حذف 
نیروهای خط خودشــان« اظهار نگرانی می کنند 
و از آقای هاشــمی برای حل این مشکل استمداد 
می خواهند. هاشمی پاسخ می دهد: »گفتم با تفسیر 
کاری نمی شود کرد، حق شــورای نگهبان است، 
گرچه ممکن است تفسیر درست نباشد. بیشتر باید 
تالش کرد که خطی برخــورد نکنند؛ البته امکان 

حذف بعضی ها هست.«
اواخر شهریور ماه نیز آقای هاشمی به دیداری 
که حسن حبیبی با او داشت اشــاره و از قول آقای 
حبیبی نقل می کند که »تندروها« به نظر آقای حبیبی 
مبنی بر اجرایی کردن نظر شورای نگهبان اعتراض 
داشته اند. »تندروها« لقبی است که آقای هاشمی 
در خاطرات ســال 1370 به بخشــی از نیروهای 

جریان چپ می دهد!
در جریان رســیدگی به صالحیــت داوطلبان 
نمایندگی انتخابات مجلس، نامزدهای بســیاری 
)حدود 80 نفر( از طیف چپ رد صالحیت شدند 
که قریب به 40 نماینده مجلس نیز جزو ردصالحیت 
شده ها بودند. قابل ذکر است صالحیت تعدادی از 
کاندیداهای مجلس در هیئت های اجرایی رد شد. 
هیئتی که زیر نظر وزارت کشور به ریاست عبدالله 
نوری فعالیت می کرد. در جمع 23 نماینده مجلس 
سوم که رد شدند چهره هایی چون هادی خامنه ای، 

هادی غفاری، صادق خلخالی وجود داشت.

 مناقشه بر سر تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی

وها تندر اعتراض 

تاریخ شاهنشاهان و پادشاهان خودکامه، با فساد 
در آمیخته اســت. ســرزمین ایران نیز پادشاه فاسد 
خودکامه کم ندیده اســت؛ اما در این میان خاندان 
پهلوی گوی سبقت را از گذشتگان ربوده و پادشاهان 
فاسد پیشین را رو ســفید کرده است! دربار پهلوی 
 هیچ کس را ســالم 

ً
مملو از فســادی بود که تقریبا

نگذاشــته بود. هر یک از درباریان و منسوبان به شاه 
و دربار به نحوی مشــغول چپاول ملت بودند. فساد 
شخص شاه عاملی بود برای آنکه به فساد زیر دستان 
بی توجه باشد. در این میان خاطراتی بعدها از سوی 
افرادی که به این دربار فاســد تعلق داشتند، منتشر 
شده که تنها بخشــی از این کارنامه سیاه را آشکار 

می کند. 
کتــاب »محافظ شــاه« اولین بــار در ایران در 
ســال 1377 از سوی انتشارات اهل قلم چاپ شد. 
نویسنده کتاب »علی شهبازی« یکی از قدیمی ترین 

محافظان محمدرضا پهلوی اســت 
کــه در دوران قبــل از کودتای 

آمریکایی 28 مرداد 1332 
به گارد شاهنشاهی ملحق 
شــد. نمونــه ای از فســاد 
دربار پهلوی را می توان در 
البــه الی اوراق این کتاب 

مشاهده کرد.
فاسدترین  از  یکی  وی 
افراد دربار پهلوی را همسر 
شــاه می داند و در این باره 

می نویسد: »همین که فرح علیاحضرت کشور شد،  
هر کدام از اعضای خانواده به جایی رسیدند که قلم 
از نوشــتن غارت گری  ها و بی عفتی های آنها عاجز 
است. از بودجه مملکت برای هر کدام از فامیل های 
فرح  یك کاخ مجلل ساختند و تحویل دادند و برای 
هر کدام دو دســتگاه ماشین آ خرین مدل خریدند و 
تحویل دادند. حساب های بانکی شان را پر کردند. 
حتی برای کلفت ها و نوکرانشــان خانه و ماشــین 

خریدند.)ص 222(
یکی از فامیل های فرح که به واسطه وی در دربار 
پهلوی قدرت یافت، دایی اش محمدعلی قطبی بود. 
در صفحه 225 کتاب درباره وی می خوانیم: »وزیر 
کشــاورزی استرالیا به محمدعلی قطبی که خود را 
نماینده علیاحضرت معرفی می کرد، اظهار کرده بود 
که ما میلیون ها تن گوشت  یخ زده داریم که طبق نظر 
متخصص، دیگر خواص غذایی خود را از دســت 
داده  اند. به دنبال کســی یا کشوری هستیم که اینها 
را بخرند و برای کود اســتفاده کنند... قرار می شود 
که با اســترالیا یی ها وارد گفت وگو شوند و تمام آن 
گوشت های یخ زده فاسد را خریداری 
کنند و وارد ایران کرده و به خورد 
مردم نجیب ایران بدهند... این 
ماجرا نه تنها عدة زیادی را که 
در قصابخانه برای ذبح گاو 
و گوســفند و پوست کندن 
آنهــا و بار کــردن آنها در 
ماشین های گوشت  بیکار 
کرد، بلکه عــده زیادی از 
دامداران کشور نیز بیچاره 

شدند.«

گوشه ای از فساد در دوران پهلوی

فاسد! یخ زده  گوشت های 

   پرسمان    

ایتالیا، کشــوری در جنوب اروپاســت و 
پایتخت آن شــهر رم اســت. این کشــور از 
شبه جزیره ایتالیا و دو جزیره سیسیل و سارِدنی 
در دریای مدیترانه تشکیل شده است. ایتالیا 
پنجمین کشــور پرجمعیت اروپا و بیست و 
سومین کشــور پرجمعیت دنیاست. پس از 
فروپاشــی امپراتوری روم، منطقــه ایتالیا به 
مناطق و شهرهای خودگردان بسیاری تقسیم 
شد)از جمله جمهوری ونیز و دولت کلیسا( 
اما واحدهــای مختلف سیاســی در منطقه 
ایتالیا در سال 1861، از سوی پادشاه »ویکتور 
امانوئل دوم« متحد شــدند و کشــور کنونی 
ایتالیا را به  وجود آوردند. این حکومت تا سال 
1946 پایدار ماند، تا اینکه ایتالیایی ها تصمیم 
گرفتند یک جمهوری با قانون اساسی تأسیس 

کنند.
ایتالیایی ها به تبعیت از دیگر کشــورهای 
اروپایی به تدریج ســودای استعمارگری در 
ســر پروراندند. این اقدام با با خرید شرکتی 
تجاری در شهر ساحلی »عصب« در دریای 
سرخ و کشــور اریتره به سال 1869 میالدی 
آغاز شد. در سال 1882، این خرید از سوی 
دولــت ایتالیا مصــادره شــد و اولین قلمرو 
خارجی ایتالیا به حساب آمد. در طول دو دهه 
بعدی سرعت اروپایی ها برای تصاحب آفریقا 
افزایش یافت. در این دوران، شــاهد رقابت 
ایتالیا و فرانســه بر سر سرزمین های شمالی 

آفریقا و به خصوص تصرف تونس هستیم که 
در نهایت به تنظیم قرارداد »باردو« در ســال 
1881 و سلطه فرانسوی ها انجامید. این مسئله 
خود به کینه ای در روابط این دو کشور بدل شد 

که در قالب جنگ جهانی اول ظهور کرد.  
ایتالیا در سال 1895 اعتبار جدیدی برای 
توســعه نیروی دریایی خود تخصیص داد و 
خود را آماده حمله به اتیوپی  کرد. ایتالیایی ها 
دو بار در قرن نوزدهم، در کشورگشایی ناکام 
شدند و شکست خوردند: اولین بار در سال 
1877 در نبردی که به نبرد »دوغالی« شهرت 
یافت و بار دیگر در حمله برای اشغال اتیوپی 

در نبرد »آدوا« که در سال 1896 رخ داد.
با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914، 
ایتالیا به تنهایی یک مستعمره در ساحل دریای 
ســرخ )اریتره(، تحت الحمایــه بزرگی در 
ســومالی و قدرت مدیریتی لیبی را به دست 
آورده بود. در خارج از آفریقا، ایتالیا صاحب 
امتیاز »تین تســین« در چین بــود و »جزایر 
دودکانیز« در نزدیکی ســواحل ترکیه را در 
اختیار داشــت. در طول جنگ جهانی اول، 
ایتالیا، آلبانی جنوبی را اشغال کرد تا به  دست 
اتریش و مجارستان نیفتد. در سال 1917 نیز 
یک تحت الحمایه در آلبانی تأسیس کرد که تا 

سال 1920 باقی ماند. 
بدین سال ایتالیایی ها نیز از رقبای اروپایی 
خود عقب نماندند و به یکی از استعمارگران 
جنایت کاری تبدیل شــدند که دستانشان به 
خون هزاران تن از مردم مســلمان و مظلوم 

لیبی، اتیوپی، اریتره و سومالی آلوده شد.

نگاهی به کارنامه استعمارگران ایتالیایی

یقا  آفر در  جنایت 

   حافظه    

تقویم انقالب

 مهر ماه خونین

در ســیر جریان انقالب اسالمی در سال 
1357، شــاهد حوادث خونین و غم انگیزی 
هســتیم؛ مثل به آتش کشــیده شدن مسجد 
جامعه کرمان از ســوی عوامــل امنیتی رژیم 
شــاه در 24 مهر ماه 1357 که مصادف بود با 
چهلم سوگوار شهدای 17 شــهریور 1357 
و اولین ســالروز شــهادت حاج آقا مصطفی 
خمینی. بدین مناســبت حدود 20 هزار نفر 
از مردم کرمان در این مســجد اجتماع کرده 
بودند. در حالی که یکــی از روحانیون روی 
منبر در حال ســخنرانی بود و مردم به سخنان 
او گوش می دادنــد، ناگهان عده ای مهاجم به 
جمعیت مســتمع هجوم بردند و قســمتی از 
وسایل و ساختمان مســجد و قرآن ها و کتب 
ادعیه و... داخل مسجد را در آتش سوزاندند. 
این اقدام جنایتکارانه از ســوی عوامل رژیم 
شــاه صورت گرفت. پس از پیروزی انقالب 
اسالمی نیز اقداماتی اینچنین از سوی گروهک 
منافقین انجام شد. این گروهک تروریستی که 
تمام عمر 50 ســاله اش به ترور و آدم ربایی و 
آدم کشی اشتغال داشته، هنوز هم دست بردار 
نیســت.  در مواردی گزینه های تــرور آنها در 
تاریخ اســتنثنایی  اســت؛ مانند ترور شهید 
آیت الله حاج عطاالله اشرفی اصفهانی که در 
23 مهر ماه 1361 هنــگام اقامه نماز جمعه 
در حــال ایراد خطبه های نماز جمعه و در 80 
سالگی به دست این گروهک منافق تروریستی 
با نارنجک مورد هدف قــرار گرفت؛ مردی 
که تمام عمــرش را به درس، بحث، آموزش، 
 تعلیم و تربیت و نصیحت و پندواندرز اخالقی 
گذارنــده بود، با این انفجار جســم نحیفش 
تکه تکه شــد. منافقین  در سال 1359 به منزل 
این عالم و مجاهد دین اســالم هجوم بردند 
و موفق نشدند. همچنین در اقدامی دیگر در 
تیر ماه سال 1360، هنگامی که این شخصیت 
محبــوب مردم بــرای اقامه نمــاز ظهر عازم 
مســجد بروجردی کرمانشاه بود،  سه مهاجم 
از گروهک  تروریستی از داخل ماشین به سوی 
او شلیک کردند باز هم موفق نشدند. سپس با 
پرتاب نارنجک به سوی او باز هم ناکام شدند 
و به این چهره ادب و اخالق آســیبی نرسید؛ 
یعنی در مدت کمتر از سه سال سه نوبت مورد 
هجوم گرفــت. و در نهایــت در 23 مهر ماه 
1361 عوامل این گروهک به شکل انتحاری 
وارد عمل شــدند و او را به شهادت رساندند. 
در این رابطه این پرسش اساسی مطرح است 
که چرا از تــرور این مرد روحانی کهنســال 
دست بردار نبودند. در پاسخ به ذکر چند گزینه 

مختصر اکتفا می کنیم.
 او شــخصیتی معنوی ساده زیســت و 

خدمتگزار و محبوب بود.
عمــر  حاصــل  و  شــاگردان  از  او   
علمایــی چون آیــات عظام، آقایــان »حاج 
»آیت الله  حائری یزدی«،  عبدالکریم  شــیخ 
سیدمحمد تقی خانساری«، »سیدصدرالدین 
صدر«،  »حجت کوه کمــره ای«، »طباطبایی 
بروجــردی« و نمایندگی امــام خمینی)ره( 

محسوب می شد. 
 او منصــوب امام خمینی)ره( و  نماینده  
ایشــان در استان کرمانشــاه و امام جمعه این 
شــهر بود که حضور او در مقاومت مردم در 
برابر متجاوزان حزب بعث عراق تأثیر بسیاری 

داشت. 
 او از نفــوذ کالم در میان توده های مردم 
برخوردار بود و در پشتیبانی از جبهه های جنگ 
در بســیج امکانات و نیروهای مردمی بسیار 

کارآمد به شمار می آمد. 
 در واقع او رزمنده کهن سال جبهه های 
جنگ و دفاع مقدس و جوینده شهادت بود و 
در نهایت نیز در محراب نماز،  عبادت و سجده 

به این درجه عالی رسید. 

مهدی دنگچی
کارشناس تاریخ

محمد گنجی
پژوهشگر 

حسین معینی
کارشناس تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر
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۱۱
خرد

سیاست نامه
 بررسی اندیشه سیاسی 

آخوند خراسانی ـ ۱۳

اجتهاد و سیاست

در شــماره گذشــته، با جایــگاه فکری و 

حوزوی آخوند خراسانی به عنوان »اندیشمندی 

اصولی« آشنا شــدیم. اینک در صدد بررسی 

افکار و اندیشه های سیاســی آخوند هستیم. 

برای شناخت بهتر اندیشــه سیاسی وی الزم 

اســت به ارتبــاط »اجتهاد و سیاســت«  در 

اندیشــه اصولی این عالم نــام آور توجه کنیم. 

در این مرحله از منظــر اجتهاد عقل گرایانه و 

اصولی آخوند خراسانی، باید مفاد و محتوای 

مؤلفه های مهم سیاسی اندیشه وی را استخراج 

کنیم. در واقع، در چند شــماره آتی با تحلیل 

محتوای آثار و آرای سیاسی آخوند خراسانی،  

سرشــت اجتهادی امر سیاسی در اندیشه وی 

آشکار می شود. امر سیاسی در اندیشه آخوند، 

 بدون توجه به اجتهاد وی امکان پذیر نیســت. 

وی امر سیاســی را از زاویه اجتهاد می فهمد و 

به مصداق ها و مؤلفه های آن به روش اجتهادی 

خود می پردازد.

فقه به مثابه دانش اسالمی، دانشی عملی 

است که از اجتهاد فقیهان در تاریخ فکر اسالمی 

به دست آمده است. اجتهاد آن طور که محقق 

حلی تعریف کرده: »در عرف فقها نهایت سعی 

و کوشش در به دست آوردن ظن احکام شرعیه 

اســت و به این اعتبار به دســت آوردن احکام 

از دالیل شــرعی،  اجتهاد خوانده می شود.«1 

اجتهاد بر طبق این تعریف رایج،  فهمی فقهی 

اســت که با به کارگیری اصول روش شناختی 

خاصی در احکام شــرعی به دســت می آید. 

آخوند خراسانی با نسبت دادن این تعریف از 

اجتهاد به حاجبی و عالمه، به تعریف دیگری از 

فقیهان دیگر اشاره می کند که در آن  بر »ملکه« 

بودن قدرت اســتنباط تأکید شده است.2 وی 

پس از ذکــر این تعریف،  تبدیل تعبیر »ظن به 

حکم شرعی«  را در تعریف، به تعبیر »حجت 

بر حکم شــرعی« اولی دانسته است؛ چرا که 

به عقیده وی، مالک تحصیل، حجت اســت 

نه ظن به حکم شــرعی.3 تعاریف یاد شده از 

اجتهاد،  ارتباط تنگاتنگ فقه و اجتهاد را نمایان 

می کند. براساس چنین تعاریفی از اجتهاد،  فقه 

در اصطالح فقها و علمای علم اصول،  به »علم 

به احکام شرعی عملی اســتنباط شده از ادله 

تفصیلی«4 یا »اســتنباط احکام شرعی عملی 

از ادله تفصیلی«5، یا »علم به احکام شــرعی 

فرعی از طریق ادله تفصیلی«6 تعریف شــده 

است. در این تعریف ها،  فقه به مثابه دانش، با 

کشف و استنباط احکام شرعی ناظر به اعمال 

مکلفان، خصلتی عملی پیدا می کند و در زمره 

دانش های عملی قرار می گیرد. بر این اساس، 

تالش فقیهان همواره تالش معطوف به عمل 

بوده است تا به این وسیله شریعت را بفهمند و 

راه سعادت را از طریق عمل به آن نمایان کنند. 

آخوند خراســانی نیز از چنین زاویه ای دیدگاه 

خود را درباره فقه و تالش فقیهان و سایر امور 

از جمله سیاست توضیح می دهد. فقه سیاسی 

آخوند خراســانی را می تــوان فقه »تکلیف و 

حق« تعبیر کرد. فقه تکلیف و حق خراسانی،  

ارتباط مســتقیمی با امر سیاسی پیدا می کند؛ 

زیرا امر سیاسی نیز ترکیبی از تکلیف و حق در 

زندگی اجتماعی و فردی است. 
پی نوشت:

1ـ محقق حلی، معراج االصول، محمدحسین رضوی، 

ص 179.

2ـ منصــور میــر احمدی، اندیشــه سیاســی آخوند 

خراسانی،  ص 76.

3ـ محمدکاظم آخوند خراسانی،  کفایه االصول،  ص 

.463

4ـ عبدالمجید محمود مطلــوب، المدخل الی الفقه 

االسالمی،  ص 17.

5ـ محمدالدســوقی و امنیه الجابر، مقدمه فی دراسته 

الفقه االسالمی، ص 14.

6ـ محمد شفیق العانی، الفقه االسالمی، ص 3.

»ســعید حجاریان« فعال سیاسی اصالح طلب، به 
تازگی در مصاحبه با روزنامه شــرق گفته است: »من 
گفتم اتم و مشتقاتش به کار ما نمی آید و حتی استفاده 
صلح آمیزش برای ما پرمخاطره و پرهزینه اســت؛ چه 
یک گرم، چه صد کیلو؛ چه غنای یک درصد، چه 20 
درصد؛ البته من منکر تحقیقات و کارهای دانشگاهی 

نیستم؛ اما در چارچوب پادمان های بین المللی.«
اگر از بــه کارگیــری واژه اتم که به اســتفاده های 
غیرصلح آمیــز از صفت هســته ای هم داللــت دارد، 
عبور کنیم، نمی توانیم از این مسئله بگذریم که سخنان 
حجاریان بازتولید اندیشههایی است که قدمتی به اندازه 

تاریخ معاصر ایران دارد؛ »اندیشه وابستگی«.

BB سیر روشنفکری مروج وابستگی
با بروز نشانه های ضعف و زوال ایران در دوره نزدیک 
به معاصر، که با شکست های نظامی ایران در دو جنگ 
متوالی از روس ها شدت گرفت، به تدریج دیدگاههایی 
در فضای روشنفکری کشــور مطرح شد که راه احیای 
عظمت ایران را در تبعیت کامل و در نتیجه وابســتگی 
به غرب می دیدند. سردمداران اولیه این دیدگاه، »میرزا 
ملکم خان«، »فرخ خان امین الدوله«، »میرزا یوسف خان 
مستشــارالدوله تبریزی«، »سیدحســن تقی زاده« و... 
بودند که دیدگاه های آنها، مبنای گفتمان روشــنفکری 
در انقالب مشــروطه قرار گرفت. پس از مشــروطه نیز 

نسل اول روشــنفکران بعد از مشروطه)در دوره پهلوی 
اول(، مانند »کاظم زاده ایرانشــهر«، »صادق هدایت«، 
»محمود افشار« و دیگران کم و بیش در تداوم مسیری که 
روشنفکران پیشامشروطه بنیان گذاشته بودند، کوشیدند 
و در این راســتا، حتی زیربناهای نظــری الزم را برای 
سیاست های غرب گرایانه  پهلوی اول و دوم فراهم کردند. 
پس از پیروزی انقالب اســالمی نیز بــا آنکه این 
انقالب، برای بازگشــت به خویشتن بود، اما رگه های 
تفکرات و جریانات مذکور در میان بخشی از نخبگان 
و نیروهای سیاسی وجود داشت؛ به گونه ای که می توان 
گفت دیدگاه هــای لیبرال ها و نهضــت آزادی، تداوم 
و بازتولید همــان دیدگاه ها در عصر پــس از پیروزی 
انقالب اســالمی بود. بــا وجود این، پــس از انزوای 
نهضــت آزادی و در پایان جنگ تحمیلی، به تدریج با 
اتخاذ سیاست های اقتصادی همگرایانه با نظام جهانی، 
رگه های این تفکر در قالب طرفداری از »توسعه گرایی 
با وصل شدن به مدارهای جهانی توسعه« تقویت شد 
تا اینکه با روی کار آمدن دولت اصالحات این نگاه بار 
دیگر مجال طرح در فضای سیاسی ـ اندیشهای کشور را 

یافت و تقویت شد.

BB جهانی شدن و بی معنایی استقالل
در شرایط کنونی با شــعار »جهانی شدن« تالش 
می شــود زمینه های نضج این گفتمان تقویت شود؛ با 
این اســتدالل که جهان در شــرایط جهانی شدن قرار 
دارد و جهانی شــدن، هم ســبب نفوذپذیری مرزها، 
فرسایش حاکمیت ها و از دست رفتن معنای استقالل 
به حالت گذشــته آن شــده و هم الگوهــای نوینی از 

مدیریــت اقتصادی، سیاســی و فرهنگــی در اختیار 
همگان می گذارد. در این شــرایط، ما نیز باید خود را 
بی نصیب نگذاریم. یکی از فرضیه های مهم معتقدان 
به این دیدگاه آن است که جمهوری اسالمی در شرایط 
کنونی، حداکثر قدرتی میانی و متوســط اســت و باید 
ضمــن بازیگری در چارچوب زمین طراحی شــده از 
سوی قدرت های بزرگ، از دست زدن به هر اقدامی که 
سبب تنش این قدرت ها می شود، بپرهیزد. مخالفت با 
توانایی هسته ای کشور و هزینه ساز قلمداد کردن آن، در 
این چارچوب و با این مبانی اندیشه ای صورت می گیرد. 

BB  نقادی یک اندیشه
حجاریان در گفته باال بــه گونه ای رندانه و دو پهلو 
حرف می زند کــه گویی درد مــردم دارد و از تحمیل 
هزینه های گزاف سیاسی و اقتصادی بر آنها نگران است 
و عوامانه به جای نقد تفکر مانع ساز غربی بر سر توسعه 
بومی کشــورمان، اصل توســعه در صنایع برتر را نفی 
می کند؛ از این  رو، نقادی این اندیشــه که ممکن است 

طرفدارانی نیز داشته باشد، می تواند مفید باشد.
1ـ واقعیت غیرقابل انکار در اقتصاد جهانی، گذار 
اقتصادها از تولیدمحوری)کارخانه داری( به کارآفرینی 
اســت؛ یعنی اکنون اقتصادهای بزرگ دنیا بیش از هر 
حوزه ای درصــدد افزایش ســهم کارآفرینی در تولید 
ناخالص خود هســتند و این کارآفرینی در حوزه های 
فنی ـ مهندســی مانند انرژی هســته ای، فناوری نانو، 
سلول های بنیادین، فناوری فضایی و... تبلور یافته است. 
اهمیت ورود به این حوزه به حدی است که اگر کشوری 
در حوزه های مذکور دســت برتر داشته باشد، به میزان 

بسیاری، سهم خود را از ارزش افزوده ای که در اقتصاد 
دنیا تولید می شود، ارتقا می دهد. این امر برای جمهوری 
اسالمی ایران، که خواهان ایفای نقش های متناسب با 
شأن و جایگاهش در نظام بین الملل است و اقتصاد برای 
آن تبدیل به نوعی پاشنه آشیل شده، فوق العاده اهمیت 
دارد. حال معلوم نیست که چرا امثال حجاریان با این 

ظرفیت قدرت ساز مخالف هستند! 
2ـ در حالــی که امثــال حجاریان، بــه بهانه حل 
مشــکالت اقتصادی کشــور، معتقد به حل مسائل با 
غرب و آمریکا و دادن امتیازهایی به آنها هســتند، چرا 
به ظرفیت های درون زایی همچون فناوری هســته ای، 
که می تواند نقش بسزایی در حل مشکالت اقتصادی 
آن هم به طور بنیادین و نه موقتی داشته باشد، بی توجه 

هستند؟ 
3ـ فارغ از نقشی که فناوری های پیشرفته همچون 
فناوری هسته ای می تواند در ارتقای موقعیت اقتصادی 
کشور داشته باشــد، امروزه این فناوری در حوزه های 
دیگری مانند پزشکی و حتی باستان شناسی کاربردهای 
وســیعی دارد؛ بنابراین طرح این ادعا که »اتم به کار ما 

نمی آید«، سخنی بس بیهوده است. 
4ـ در ســاحتی کالن تر، ریشــه های بحث حاضر 
به دوگانه  مقاومت ـ ســازش برمی گــردد. معتقدان به 
سازش، مقاومت را هزینه ساز و بی نتیجه می دانند؛ اما 
از این واقعیت مهم غافل هستند که در هر حوزه ای که 
تولید قدرت شــده و دشمن وادار به عقب نشینی شده، 
محصول عمل به اندیشــه مقاومت بوده است. درست 
در مقابل اندیشــه ســازش که منجر به سیاست فشار 

حداکثری علیه ایران شده است.

 روشنفکران مروج وابستگی؛ از تقی زاده تا حجاریان

نمی توانیم«! »ما  اندیشه  بازتولید 

»مهاجرانی« پــس از مطرح شــدن پرونده 
اخالقی زن دوم و ســومش به آمریــکا می رود و 
دیگر به کشور باز نمی گردد. مهاجرانی در آمریکا 
در بنیاد صهیونیستی »انســتیتو واشنگتن« که به 
اذعان خود آمریکایی ها یکی از صهیونیستی ترین 
بنیادهــای فعال در این کشــور اســت، به عنوان 
پژوهشگر شروع به فعالیت کرد. وی در جلسه ای 
که به اهتمام این بنیاد ســازمان دهی شــده بود، 
هنگامی که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت: 
»جامعه بین المللی باید با مسلمانان مقابله کند«، 
به جای اعتــراض به عنوان یک مســلمان)!!( با 
تأیید ســخنان این وزیر صهیونیستی گفت: »اگر 
نهضت ملی ایران در سال 1953 با کودتا شکست 
نمی خورد، نیازی هم به انقالب اســالمی ســال 

1357 یا 1979 نبود.« 
مرور و بررسی مواضع مهاجرانی پیش و پس 
از مسافرت به آمریکا نشان از تغییر فکری عمیق 
وی دارد و به گزاف نیســت اگر گفته شود وی در 

همه اعتقادات و مبانی خود شک کرده بود؛ 
به گونه ای که در پاسخ به این پرسش که 
آیا رژیم صهیونیستی مشروعیت دارد یا 
نه، می گوید: »این سؤال خیلی سختی 

  به آن 
ً
اســت بگذارید بعــدا

پاسخ می گویم!« 
ارشــاد  وزیر  کار 
خاتمی به تجلیل از 
انقالبی  ضد  پایگاه 

»روزآنالین« نیز کشید. وی به مناسبت هزارمین 
روز فعالیت این پایگاه ضد انقالب می نویســد: 
»روزآنالیــن« در این زمان عســرت کوشــیده 
اســت تا چراغ خبر و آگاهی را فروزان نگه دارد. 
بدیهی اســت که ناســزا هم زیاد شنیده است.« 
»روزآنالین« می گوید: »روز« در کنار ملت ایران 

در برابر استبداد و بربریت ایستاده است.« 
بهمن ماه 1390 فیلمی از حضور مهاجرانی در 
ضیافت »ملک عبدالله« در الجنادریه با وعده 18 
میلیون دالری به مهاجرانی منتشر شد تا با گسترده 
کردن بخش فارسی شبکه »العربیه«، تعدادی از 
عناصر رسانه ای وابسته به این گروه را به کار گیرد. 
»مهاجرانی« و »نوری زاده« با اشتیاق به سخنان 
»ملک عبدالله« در تمجید از آمریکا، انگلیس و 
فرانسه و ضدیت با سوریه گوش می دهند. در پایان 
برای شــناخت بهتر مهاجرانی می توان به جمله 
»ابراهیم نبوی« طنزنویس ضــد انقالب فراری 
اشــاره کرد: »مهاجرانی یک سیاستمدار واقعی 
اســت. او بازی می کند، تغییــر موضع می دهد، 
گاهی اوقات به حد باور نکردنی شجاع می شود 
تا آنجا که همگان گمان می کنند او بهترین 
گزینه برای ریاست جمهوری بعدی 
اســت و گاهی چنــان محتاط و 
محافظه کار رفتار می کند که همه 
او را پیرو اندیشــه های ماکیاولی 
می پندارنــد؛ مردی کــه بدون 
داشتن اصول اخالقی در 
سیاست تنها به قدرت 

می اندیشد.«

فراز و فرود عطاءالله مهاجرانی ـ ۶

 تنها به قدرت می اندیشد!

   ریزش ها    

در شماره گذشته، برای فهم دقیق معنای مطلقه 
در اصطالح فقهــی و سیاســی »والیت مطلقه 
فقیــه«، به تفصیل با معنــای مطلقه در اصطالح 
سیاسی »دولت مطلقه« آشنا شدیم و این پرسش 
را طــرح کردیم کــه آیا حاکم در نظام اســالمی 
اختیارات گسترده ای مانند دولت مطلقه در زمانه 
تاریکی اروپا دارد؟ در چند شــماره آتی به برخی 
اختیارات حاکم اســالمی در عصر غیبت اشاره 

می کنیم تا پاسخ این پرسش آشکار شود. 
نخستین ویژگی دولت مطلقه، نامحدود بودن 
اراده حاکــم اســت؛ در حالی کــه در حکومت 
 
ً
اســالمی، حکومت قانون مطرح است و اساسا
تشکیل حکومت اسالمی به منظور اجرای قوانین 
اسالم است نه اراده حاکم. وجود حاکم اسالمی 
و صالحیت های او نیز به منظــور اجرای قوانین 
اسالم است؛ امام خمینی)ره( درباره این موضوع 
فرمودند: »در اســالم قانــون حکومت می کند. 
پیغمبر اکرم)ص( هــم تابع قانون بود، تابع قانون 
الهی نمی توانســت تخلف بکند. خدای تبارک 
و تعالــی می فرماید که اگر چنانچه یک چیزی بر 
خالف آن چیزی که من می گویم تو بگویی من تو 

را اخذ می کنم و »وتینت«1 را قطع می کنم.«2
از این رو حتی پیامبر گرامی اسالم حق تخلف 
از احــکام و فرامین الهی را ندارد چه برســد به 
دیگــران. امــام خمینــی)ره( در این خصوص 

فرموده انــد: »حکومت اســالمی نه اســتبدادی 
است و نه مطلقه، بلکه »مشروطه« است؛ البته نه 
مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب 
قوانیــن تابع آرای اشــخاص و اکثریت باشــد. 
مشــروطه از این جهت که حکومت کنندگان در 
اجرا و اداره، مقید به یك مجموعه شرط هستند که 
در  قرآن کریم و سنت رسول اکرم)ص( معین گشته 
است. از این جهت حکومت اسالمی »حکومت 
قانون الهی بر مردم« است.«3 بنابراین وقتی اعمال 
والیت خداوند و معصومین)ع( این چنین مقید و 
محدود باشد، تکلیف ولی فقیه نیز معلوم خواهد 
بود. به هیچ وجه اراده حاکم در اســالم نامحدود 
نیست، بلکه در چارچوب قانون است. اکنون این 
پرسش مطرح می شود که نسبت حاکمیت قانون با 
اراده ولی فقیه، که مطابق با نظر امام اختیاراتی فراتر 

از حدود احکام اولیه دارد چه می شود؟
در پاســخ باید گفــت در مجموعه یک نظام 
حقوقی و سیاسی، قوانین و مقررات اولیه و عادی 
برای زمانی اســت که فرایندهــا در جامعه روال 
عادی را طی می کنند؛ بنابراین مقررات اسالمی 
به رهبر اجازه می دهند هرگاه جامعه دچار معضل 
شود و قوانین و مقررات و احکام اولیه قادر به حل 
مشکل نباشند، با تشخیص مصلحت و برای رفع 
تزاحمــات پیش آمده میان حفظ نظام و اســاس 
اسالم و نظم عمومی جامعه اسالمی فراتر از این 

مقررات عمل کند. 
پی نوشت:

1ـ شــاهرگ قلــب که خــون را به تمــام اعضاء بدن 
می رساند

2ـ امام خمینی، صحیفه امام ، ج10، ص311-310
3ـ امام خمینی، والیت فقیه، ص 44

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۶۳

 والیت قانون نه اراده حاکم

   آفاق    

شهاب زمانی
روزنامه نگار

فتح الله پریشان
پژوهشگر 

اندیشه سیاسی

عباسعلی 
عظیمی شوشتری

عضوهیات علمی
 پژوهشگاه امام صادق)ع(

سعید حجاریانصادق هدایتسیدحسن تقی زادهمیرزا ملکم خان

مصطفی قربانی
دانشجوی دکترای

 علوم سیاسی
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۱2
زندگی

 عاشقان را آزردن
 خطاست

 ایــن روزهــا خیلی ها کوله بار ســفر 
بسته اند و عازم یک سفر متفاوت و ویژه اند؛ 
سفری که در عصر فناوری، با پاهای پیاده 
رقم  می خــورد! در بحران گرانــی و تورم 
اقتصادی، هزینه ای برای خوراک و اسکان 
به همراه ندارد! ســفری با کوله بار اندک و 
شور و شوق بســیار. ویژگی های این سفر 
بی شــمار اســت؛ اما یکی از اصلی ترین 
ویژگی هایش، انبوه همســفرانی است که 
عــازم این زیارت آســمانی هســتند و در 
حقیقــت، بزرگ ترین اجتمــاع جهانی با 
حضور میلیونی  آنها رقم می خورد؛ اما این 
جمعیت همســفر، اگر تنها به فکر سلوک 
خودشــان باشند و حق و حقوق دیگران را 
نادیده بگیرند، نه رسم سفر و همسفری را 
درســت ادا کرده اند و نه جلوه خوشایندی 
از ایــن واقعه بزرگ برجــا می گذارند. با 
این ذهنیت کســی برای زودتر سوار شدن 
در ماشین یا عبور سریع تر از مرز، دیگران 
را آزار نمی دهد و حتــی در مواقع ازدحام 
جمعیت، اولویتی ویــژه برای بزرگ ترها، 
ســالمندان، بانوان و افراد بچــه دار قائل 
می شود. راننده ها نیز حال و انگیزه معنوی 
زوار را به یاد داشته و به دنبال دریافت سود 
بیشتر از آنها نیستند. اربعین رفته ها می دانند 
عراقی ها با چه التماس و اشــتیاق و بدون 
هیچ توقعــی زائران را به خانه های شــان 
دعــوت می کنند و عالوه بــر غذا و امکان 
را می شویند  لباس های شان  اقامت، حتی 
و کفش های شــان را تمیز می کنند. بدون 
شک، تشکر و ابراز محبت، کمترین کاری 
اســت که می توان در مقابل ایــن دریای 
بیکران مهربانــی  آنها تقدیم کرد و رعایت 
بهداشت و حفظ پاکیزگی خانه های شان، 
وظیفه ای  اســت که از حقوق میزبانی شان 

نشئت می گیرد. 
مهمان نــوازی عراقی هــا در خانه هــا 
و موکب هــا و حســینیه ها در کنــار انبوه 
موکب های ایرانی، که در ســال های اخیر 
رونق بیشــتری یافته اند، امکان استراحت 
و تغذیــه و میان وعــده و نوشــیدنی های 
متفاوت را بــرای مســافران فراهم کرده 
است؛ اما رسم مروت نیست که زائر پس 
از استراحت، رختخواب را در جای خود 
قرار ندهد، یا ظرف های غذا و نوشــیدنی 
را در کنار مســیر رها کند و حق میزبان را 
نادیده بگیرد. ضمن اینکــه برخی، انواع 
غذاها را دریافت کــرده و از آنجا که قادر 
به خوردن همه آنها نیستند، آنها را حیف و 
میل کرده و در کنار مسیر، در میان زباله ها 
رها می کنند که این عالوه بر اسراف، نوعی 
بی احترامی به تالش های خادمان اســت. 
یکی دیگر از فرصت های کم نظیر این سفر،  
همراه و همقدم شدن با شیعیانی است که 
از کشــورهای مختلف جهــان خود را به 
طریق حسین)ع( رسانده اند. سخن گفتن 
و هم کالم شــدن با این عزیزان و شــنیدن 
از شــرایط و تنگناها و سختی هایی که در 
برخی از کشــورها شــیعیان با آن روبه رو 
هستند،  دل گرمی دادن به آنها و خدا قوت 
گفتن به رساندن این پیام انقالب اسالمی 
که مردم ایران در کنار آنها هستند،  می تواند 
در وحدت و انســجام جامعه اســالمی و 
شیعیان در کشــورهای مختلف تأثیرگذار 
باشــد. از دیگر حقوقی که باید به آن توجه 
کرد، رعایت حال و هوای همسفران است. 
آنها در مســیری معنوی قــدم نهاده اند و 
ممکن است ترجیح دهند مسیر را با ذکر و 
صلوات و تأمل و تفکر طی کنند و پرحرفی 
و زیاده گویی اطرافیان مانع این هدفشــان 
شود. به هرحال، اربعین فصل سفر عاشقی 

است و عاشقان را آزردن خطاست...

خانه

از آن روزهایــی که منورالفکرهایــی مانند تقی زاده 
و میرزا ملکم خان گفتند که برای پیشــرفت باید سرتا پا 
غربی شد،  صد سالی می گذرد. خواه یا ناخواه باید اینان 
را پایه گــذار تفکری بدانیم که می گفت بــرای آنکه در 
اقتصاد و سیاست پیشرفت کنیم، باید به فرهنگ غربی 

حتی در سبک زندگی فردی مان هم متوسل شویم.
امروز نیز اســالف ایــن منورالفکرهــا در جامعه 
وجــود دارند. اینان همواره بوده اند و هیچ گاه آثارشــان 
از جامعه پاک نشــده اســت؛ به طوری که روزی امام 
خمینی)ره( نســبت به حضور اینان در جامعه این گونه 
واکنش نشــان دادند: »ما از شررضاخان و محمدرضا 
خالص شدیم؛ لکن از شّر تربیت یافتگان غرب و شرق 
به این  زودی ها نجات نخواهیم یافت. اینان برپادارندگان 
سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی می باشند که با 
هیچ منطقی خلع ســالح نمی شوند و هم اکنون با تمام 
ورشکستگی ها دست از توطئه علیه جمهوری اسالمی و 

شکستن این سد عظیم الهی برنمی دارند.«
غرب زدگی در نگاه جالل آل احمد، که شــاید یکی 
از اولین کسانی بود که مضرات غرب زدگی را شناخت 
این گونه توصیف می شود: »اکنون ماییم و تشبه به قومی 
بیگانه و به ســنتی ناشــناس و به فرهنگی که نه در آب و 
هوای زمین ما ریشه دارد و نه به طریق اولی شاخ و برگی 
می کند در زندگی روزانه و در سیاست و در فرهنگ و به 

این علت همه چیزمان ابتر است.«
شاید بتوان گفت این توصیف حال و روز زمان ما در 
همین چند خط از کتاب غرب زدگی آل احمد، که چند 
ده سال پیش به رشته تحریر در آمده خالصه شده است. 

با توجه به آنچه بیان شــد، روند غرب زدگی ســابقه 
دیرینه ای در کشــور ما دارد و آن طور که مشخص است 
غرب بســیار صبورانه بــرای ایجاد چنیــن روندی در 
کشورمان گام برداشته است. سیاست هایی که آرام آرام بر 
سبک زندگی ما ایرانی ها سایه افکنده و امروزه خواسته یا 
ناخواسته هر کدام از ما در حد و اندازه خودمان به غرب 
تمایل یافته ایم. فرقی هم نمی کند طرفدار فالن برند لوازم 
خانگی و لباس باشیم یا فالن عطر فرانسوی، شاید هم 
فالن تیم اســپانیایی، یا حتی فــالن اتومبیل آمریکایی. 
اگر هــر یک از اینهایی را که گفته شــد در مقابل نمونه 
ایرانی اش قرار بدهیم و در مقایسه نمونه خارجی را پیروز 

کنیم، آن گاه یک غرب گرا یا حتی غرب زده هستیم.
در روندی که برای تمایل مردم به سوی غرب شکل 
گرفته اســت، دو گــروه نقش مؤثری را ایفــا کرده اند؛ 
اولی سیاســت مداران و برنامه نویسان فرهنگی و دومی 
هنرمندان و سلبریتی ها. دسته اول که بسترساز تمایل به 
 انگشت اتهام 

ً
غرب بوده اند، حتی اگر نخواهیم مستقیما

را به سوی شــان دراز کنیم، می توان گفت کم کاری آنها 
در مباحث فرهنگی سبب شده تا این روند ایجاد شود؛ 
 در این باره 

ً
اما گروه دوم هنرمندان هســتند که مستقیما

مورد اتهامند و غرق شدن بیش از حد در سبک زندگی 
و الگوگیــری از فرهنگ غربی به رفتارهای روزمره اینان 
تبدیل شده است. تحقیر فرهنگ ها و رفتارهای ایرانی و 
در عوض غش و ضعف رفتن برای فرهنگ غربی سبب 
می شود تا این قشر را غرب زده بنامیم؛ اما نه از آن جنسی 
که صد ســال پیش وجود داشت، بلکه یک غرب زدگی 

مدرن!
 برای نمونه مدتی پیش یک استندآپ کمدی از یکی 
از بازیگران طن  ز در کانادا منتشر شد که نه تنها فرهنگ 
ایرانی ها را در مقابل فرهنگ مردم کانادا مورد تمسخر 
قــرار می داد که حتــی معتقد بود ســگ های کانادایی 
هم فرهنگ و شــعور دارند. این یک مشت از خروارها 
هجمه ای است که سلبریتی ها و هنرمندانی که نان ملت 
ایران را می خورنــد به فرهنگ و اصالــت ایرانی وارد 

می کنند.
 نمونه دیگر که سبب می شود سلبریتی ها را غرب زده 
بدانیم، داستان تولد کودکان شان در کشورهای اروپایی 

و آمریکایی است. این افراد داشتن پاسپورت آمریکایی 
یا اروپایی را هدیه ای برای فرزندشــان تلقی  می کنند و 
هزینه های هنگفتی را برای حضور در کشورهای غربی 
و تولد فرزندشان متحمل می شــوند. شاید این نکته به 
ذهن متبادر شــود که هرکس مختار اســت فرزندش را 
 این 

ً
هرکجا که دلــش می خواهد به دنیا بیــاورد! قطعا

فرضیه درباره عموم مردم صدق می کند؛ اما بازیگران و 
به اصطالح هنرمندانی که با پول بیت المال رشد کرده و 
نباید هیچ هدفی جز اعتالی فرهنگ ایران داشته باشند 
چنین می کنند. به عالوه اینکه برخی از اینها در تلویزیون 
و رسانه ها هر شب نمایش میهن پرسی و فرهنگ دوستی 
به راه می اندازند و بسیاری از مردم اینان را الگوی زندگی 

خود قرار می دهند.
زندگی بــا حیوانات به جــای ازدواج و فرزند آوری 
نیز یکی از مواردی اســت که برخی ســلبریتی ها بدان 
روی آورده اند؛ روشــی که حتی در غرب هم منســوخ 
شده و غربی ها متوجه شــده اند که باید بنیان خانواده را 
تقویــت کنند. در تصاویری که از ســلبریتی های غربی 
منتشر می شود، درمی یابیم بسیاری از آنان بیش از چهار 
فرزند دارند؛ اما سلبریتی های ایرانی یک سگ یا گربه را 
به فرزندی می پذیرند و بســیار خنده آور است زمانی که 
این حیوان می میرد، دیگر سلبریتی ها برای تسلیت گویی 
حاضر می شوند و این یعنی اوج انحطاط اخالق افراد که 

حیوانات را اعضای خانواده خود می دانند.
حال آنکه اگر به صفحات شــخصی ایــن افراد به 
اصطالح هنرمند بزنیم، که در بســیاری از موارد تنها با 

رانت توانسته اند وارد سینما شوند و اسمی و رسمی پیدا 
کنند، متوجه می شویم این افراد مدام در حال زیبا جلوه 
دادن دنیای غرب و خود تحقیری و زشــت جلوه دادن 
ایران هستند؛ اما آن گونه که خود غربی ها اذعان می کنند 
غرب آن بهشتی نیست که اینان نشــان می دهند. اینان 
هیچ گاه به شما نخواهند گفت کشورهای غربی و به ویژه 
آمریکا بیشترین مصرف کننده داروهای اعصاب و روان و 

افسردگی در جهان هستند.
اینجاســت که معتقدیم غرب زدگی مدرنی شــکل 
گرفته که حتی با غرب زدگی صد سال پیش نیز متفاوت 
اســت. به عقیده نگارنده، اگر آن روز تقی زاده ها و میرزا 
ملکم خان ها به ســمت غرب متمایل بودند دلیلش این 
بود که فکر می کردند با غربی شــدن می توان پیشرفت 
کرد و این یعنی دغدغه آنها پیشرفت کشور بود، هر چند 
در ســایه تمایل به غرب؛ اما اکنون غرب زدگانی ظهور 
کرده اند که هیچ تصوری از پیشرفت کشور ندارند و تنها 
مقلد رفتارهای غربی ها هستند تا خود را تافته جدا بافته 

نشان دهند.
در پایــان ایــن گزارش بخــش دیگــری از کتاب 
غرب زدگــی جــالل را برای تــان می آوریم که شــاید 
دقیق ترین توصیف سلبریتی های غرب زده کنونی باشد: 
»آدم غرب زده، هرهری مذهب است. به هیچ چیز اعتقاد 
ندارد؛ امــا به هیچ چیز هم بی اعتقاد نیســت. یک آدم 
التقاطی است. نان به نرخ روز خور است... شخصیت 
ندارد. چیزی اســت بی اصالت. خــودش و خانه اش و 

حرف هایش، بوی هیچ چیزی را نمی دهد.«

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

پرســش: من اعتماد به نفــس پایینی دارم 
چگونه آن را افزایش دهیم؟

پاسخ: در زندگی همه ما بارها لحظه های پر 
از تردید، سردرگمی و پریشانی پیدا شده و ما در 
زمان های این چنینی احساس شکست و بدبختی 
کرده ایم. باید یاد بگیریــم که در زمان به روز این 
احساسات منفی چگونه اعتماد به نفس از دست 

رفته مان را دوباره به دست آورده و از نو بسازیم.
اولین قــدم در موفقیت و کســب اعتماد به 
نفس »خودشناســی« است. بنابراین با شناخت 
استعدادهای خویش، از قابلیت های خویش آگاه 
شــوید و آنها را دســت کم نگیرید و با اعتماد بر 
آنها بر نقاط ضعف خود غلبه کنید. برای خودتان 
هدف مشخص کنید؛ زیرا راهی که بدون داشتن 
هدف مشــخص آغاز شود، به نتیجه خوبی ختم 
نخواهد شد. در هر جمعی به ویژه جمع دوستان و 
همکاران مراقب رفتار و سخنان خود باشید. شاید 
یك حرف نسنجیده و نادرســت، رابطه شما را 
برای همیشه با دوستی خوب و همکاری شایسته 
و دلسوز قطع کند و شما هرگز قادر به جبران این 

خسارات معنوی نباشید.
اگــر می خواهید از پیشــرفت خــود اطالع 
یابید خود را با گذشته خودتان مقایسه کنید نه با 
دیگران. از موفقیت هایی که تاکنون داشــته اید، 
بــرای خود فهرســتی تهیه کرده و همــراه خود 
داشته باشــید و هرگاه احســاس عدم اعتماد به 

نفس کردیــد، نگاهی به آن بیندازید. به باورهای 
خود ایمان داشــته باشــید و هرگز اجازه ندهید 
حرف های ناامیدکننده دیگران، شما را از رسیدن 
ند 

ُ
به اهداف تان باز دارد یا ریتم حرکت شما را ک

کند.
هر روز کاری انجام دهید که سبب خوشحالی 

درونی یا لبخندی بر لبتان شود.
همیشه سعی کنید ظاهر خود را حفظ کنید. 
حتی در لحظات بحرانی بر خویش مسلط باشید 
و قیافــه انســان های شکســت خورده را به خود 
نگیرید. سعی کنید احســاس و نگرش مثبت به 

خود را در خود تقویت کنید.
برنامه روزانــه ای براي خود تهیــه کنید و بر 

حسب اولویت آن را انجام دهید.
در صورتی که پیشــنهاد یا درخواستی به شما 
مي شود که میل ندارید آن را بپذیرید، با قاطعیت 

بگویید نه.
به اندازه استعداد و توان، خودتان رابسنجید و 
توقع بی اندازه از خودتان یا دیگران نداشته باشید.

فروتنی، صفت بســیار نیك و پســندیده ای 
اســت؛ ولــی آن را با خوار و کوچک شــمردن 
خویش اشــتباه نگیرید و خود را بي ارزش جلوه 

ندهید.
 کودکان خویش را پیش دوستانشان و در جمع 
اقوام تنبیه نکنید و با شرح دادن اشتباهات آنان در 
جمع، سبب خجالت و کاهش اعتمادبنفس آنان 
نشوید فهرستی از مواردی که در زندگی تان وجود 
دارد و برایتان آزاردهنده است تهیه کرده و دالیل 

به وجود آمدن آن رابر رسی کنید.
هنگامی کــه در جمعی قرار دارید تنها یك یا 
چند نفر را مخاطب قرار ندهید و ســعی کنید با 

همه محترمانه برخورد داشته باشید.

 اعتماد به نفس ندارم
   راه نرفته    

به دنبال صفیه خانــم، نفس زنان از پله ها باال 
رفت و موهای پریشــانی را که از زیر شال بیرون 
مانده بود، مرتب کــرد. از کنار صف های مرتب 
رد شد و خودش را به قفسه  انتهای سالن رساند. 
البه الی گل های چادرســفید پنهان شد و به بوی 
گالب و صدای پیشــنمازی که ذکرهایش را آرام 
زمزمه می کــرد، پناه برد. اشــک ها صورتش را 
پوشاند. درست نمی دانست برای چه چیزی اشک 

می ریزد.
پدرش؟ که چهل روزی می شــد با یک سکته  
ناگهانی راهی دیار باقی شــده بود یا برادرانی که 
مدت ها بود ندیده بودشان .حتی برای خاکسپاری 
پدرش، یا مادر که بعد از فوت پدر به بهانه مبارزه با 

افسردگی، مدام در سفر بود؟ یا خودش!
خودش که راه را گم کرده بود. گیج شــده بود 
و نمی دانســت چه کند. خودش مانده بود و سال 
آخر دانشگاه! مادر با همین جمله که: »نمی خوام 
از درســت بمونی!« با صفیه خانــم، خدمتکار 
میانسال شان تنهایش گذاشته بود و برادرها اصرار 
داشتند تا درسش را زودتر تمام کند و مال و اموال 

را بفروشد و برود آن سر دنیا!
پری اما آرامش نداشت. آرامشش از وقتی رفته 
بــود که مرگ پدر را دیده بــود. همین! یعنی یک 
انســان با آن همه تالش و کار و زندگی در یک آن 

 وجود نداشته...
ً
انگار اصال

همین ها غمگینش کرده بود. ناامید بود و دیگر 
هیچ چیزی شادش نمی کرد. فکر می کرد پس این 

زندگی چه فایده ای دارد؟
اینکه همــه بعد از پــدر بی خیــال بودند و 
زحماتش را نادیده می گرفتند، ناراحتش می کرد. 
امروز با حال خسته و دلگیری به خانه آمد. دلش 
می خواســت روی تختش دراز بکشــد و اشک 

بریزد.
صدای لرزان صفیــه خانم می آمد. از الی در 
نگاهش کرد. مثل همیشه در چادرسفیدی خودش 

را پیچیده بود و دعا می خواند.
صفیه خانم نه فرزندی داشــت نه خانواده ای، 
نه پول و مالی داشت و نه سفر خارجی رفته بود؛ 
اما همیشــه خندان و دلخوش بود. پری بارها به 
آغوشش پناه برده بود و حاال باز هم نیاز داشت تا 

آرامشش را پیدا کند.
صفیه دعوتش کرده بود تا به مراســم مسجد 

محل بروند و دلش را سبک کند.
حاال پری نشسته بود و روحانی مسجد از آثار 
ماتقدم و ماتاخر می گفت. کلماتی که پری جز در 

کتاب مدرسه چیزی از آن شنیده بود. 
بــا گریه های نمازگــزاران گریه کــرده بود با 

دعایشان زمزمه.
حال خوشی داشــت. انگار کسی دستش را 
گرفته بود و راه زندگی را نشانش داده بود. کسی که 
در خانه آنها جز یک خدمتکار نبود و چقدر خوب 

به وظیفه اش عمل کرده بود.
کاری نه خانواده و نه حتی مشاوره از عهده اش 

برنیامده بود.
دســتبندی که یادگار پدرش بود، باز کرد و در 

صندوق کمک به بازسازی مسجد انداخت.
باید به پدرام، بــرادر بزرگش پیغام می داد که 
تصمیمی برای رفتن ندارد و می خواهد آرامشش 

را در میان همین دیوارهای مقدس بیابد.

آرامش دیوارهای 
   مسجد    

حمیدرضا حیدری
خبرنگار

نفیسه محمدی
لیال وطن خواهداستان نویس

مشاور خانواده

غرب شیفتگان   
نگاهی رفتارشناسانه به رویکرد غربگرایانه سلبریتی ها
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۱3
فرهنگ

روایت
  فرصت بالندگی 

سینمای مستند

چند ســالی اســت که فیلم مســتند 
توانسته اســت جایگاه مناسب تری نسبت 
 یکی از 

ً
به ســال های قبل پیدا کند و قطعا

دالیل آن به جشــنواره ها اســت. در این 
میان جشــنواره حقیقت نقش مؤثری در 
ترقی و ارتقای جایگاه مستندـ  چه در میان 
هنرمندان این حــوزه و چه در میان مردم و 
بینندگان  ـ ایفا کرده است؛ جشنواره ای که 
امروز به اواســط دومین دهه حیات خود 
می رسد و پیش از این نیز توانسته به همت 
مستندسازان خالق کشور یک دهه بالنده 
و شــکوهمند را در حوزه سینمای مستند 

پشت سر بگذارد. 
می توان گفت ســینمای مستند شروع 
خوبــی در ســال های اول خــود در ایران 
داشــت و در مســیر خود فراز و فرودهای 
بسیاری را پشت سر گذاشت؛ اما با افتتاح 
جشنواره ســینما حقیقت تاریخ تازه ای در 
سینمای مستند ایران کلید خورد که سطح 
کیفی آن قابل تأمل اســت. به تعبیر اهالی 
سینمای مستند، این جشنواره نقطه عطفی 
در حوزه مستندســازی کشــور محسوب 
می شود؛ زیرا با وجود تمام انتقادهایی که به 

این جشنواره وارد است.
 اتفاقات و فرصت های خوشایندی برای 
مستندسازان کشور به ویژه هنرمندان جوان 
در جشنواره »حقیقت« رخ می دهد. یکی 
از این فرصت ها آشــنایی با نگاه و اندیشه 
دیگر مستندســازان به ویژه مستندسازان 

دیگر نقاط دنیاست.
 حضور مهمانان خارجی که بیشــتر از 
چهره های تأثیرگذار حوزه مستند هستند، 
به عنوان داور، مستندساز، مدیر جشنواره 
و شــبکه های معتبر جهانــی، خریدار و 
پخش کننده فیلم مستند، نویدبخش همین 
موضوع، یعنی آشنایی با دیگر مستندسازان 
دنیا و نگاه ها و اندیشه های آنان است؛ البته 
این فرصت دو ســر ُبرد خواهد بود؛ زیرا 
می توان از این زمان برای آشنایی هنرمندان 

با فرهنگ کشورمان بهره برد.
با ایــن حال جشــنواره حقیقت با این 
ســخن از حضرت علی)ع( که »حقیقت 
بهترین راهنماســت«، آذر ماه هر سال در 
تهران برگزار می شــود؛ امــا هنوز فاصله 
زیادی تا رســیدن به نقطــه مطلوب دارد؛ 
زیرا حتی این جشنواره نیز آن طور که باید 
و شاید نتوانســته است تمامی جریان های 
 مســتند موجــود در کشــور را نمایــان

 کند.
 برای پیشــرفت در حوزه مستند نباید 
تنها به این جشــنواره، که شــاخص ترین 
جشنواره سینمای مستند است اکتفا کرد، 
بلکه باید به ســهم دیگــر بخش ها مانند 
تلویزیون نیز نگاهی جدی داشــت؛ برای 
نمونه ســهم تلویزیون نیز در این موضوع 
نه تنها کمتر از جشــنواره ها نیست، بلکه 
اهمیتــی به مراتب بســیار بیشــتر دارد؛ 
زیرا مستند ساخته نمی شــود تا در آرشیو 
بماند یــا فقط به جشــنواره ها برود، بلکه 
تلویزیون باید برای این موضوع خرج کند، 
 حمایت کــرده و این مســتندها را پخش

 کند. 
پخش این مســتندها به فرهنگ سازی 
و جریــان تولیــد کمک می کند و ســبب 
دلگرمی کســانی خواهد شــد که در این 
راه قدم برداشــته اند. نبایــد فراموش کرد 
که مســتند یکی از جدی ترین عرصه های 
فرهنگی اســت کــه می توانــد در انتقال 
فرهنــگ و رســم و رســوم و نگاه هــای 
 اجتماعی و سیاســی یک کشور مؤثر واقع 

شود.

و  محصــوالت  نمایشــگاه 
نیازمندی هــای زائــران اربعین که با 
هدف تسهیل ارائه نیازمندی های خیل 
عظیــم جمعیت عازم به این مراســم 
معنوی، از 10 مهــر کار خود را آغاز 
کرده تــا 19 مهر در مصــالی بزرگ 

تهران برگزار خواهد شد.
بخش عمومی این نمایشگاه شامل 
لوازم سفر، پوشاک، وسایل دیجیتال و 
لوازم موبایل، مواد بهداشتی و مراقبت 

پوست، کیف، کوله پشتی، کفش و پاپوش، عینک و آفتاب گیر و... و بخش 
فرهنگی شــامل حجاب و پوشش اسالمی، اپلیکیشــن ها و نرم افزارها، 
محصوالت فرهنگی، کتب مذهبی و نوشــت افزار، اسباب بازی فرهنگی  ـ 
آموزشی، خدمات فرهنگی، موکب داری، جذب خادم داوطلب و... است.

سفر آماده 
نمایشگاه زائران اربعین در مصلی

   نمایشگاه    

کتاب »ندیده عاشقش شدم« روایتی 
از همسر شهید »ایرج آقابزرگی«، خانم 
شهال )اشرف( رئیســی از زندگی این 
شهید بزرگوار اســت. این کتاب که اثر 
روایت گر  است،  علمدار«  »سیده زهره 
ســختی ها، دلتنگی ها و عاشقانه هایی 
در اندک زمان زندگی مشــترک شهید 
ایرج آقابزرگی، از فرماندهان تیپ قمر 
بنی هاشم)ع( با دختر جنگ زده ای است 
که جنگ، رنج آوارگی را بر آنان تحمیل 

می کند و آنان مجبور به ترک خانه و کاشــانه و همه عالیق و داشته های خود از 
دوستانش گرفته تا لباس فرم مدرسه اش در آبادان می شوند. نثر شیوا و دل نشین 
نویسنده این اثر، خواننده را در 100 صفحه شریک همه تلخی ها و شیرینی های 

زندگی همسر شهید ایرج آقابزرگی می کند.

شدم عاشقش  ندیده 
روایت همسر شهید »ایرج آقابزرگی«

   کتاب    

مجموعه انیمیشن »بهلول« در 
90 قسمت تولید شده و قرار است 
هفتــه ای دو بــار از طریق فضای 
همچنین  شــود.  منتشر  مجازی 
برنامه ریزی هایی هم برای پخش 
آن از تلویزیون انجام شده است. 
این انیمیشــن که بــا زبانی طنز 
بــه تصویر  را  موضوعــات روز 
پویا  با همکاری شبکه  می کشد، 
و ســتاد امر به معروف و نهی از 

منکر ساخته شده است و داستان هایی از دل تاریخ را انتخاب کرده 
 با رویدادهای امروز هم همخوانی دارند. رونمایی از این 

ً
که اتفاقا

انیمیشن با حضور »محمد سرشار« تهیه کننده و همچنین کارگردان 
و نویسنده این انیمیشن در خبرگزاری فارس انجام شد.

   پویانمایی    

مدتی پیش سی ویکمین نمایشــگاه کتاب سوریه 

در این کشــور برگزار شد که ناشــران ایرانی نیز در آن 

حضور داشتند. پس از این نیز حضور ایران در نمایشگاه 

بین المللی کتاب عربی اســتانبول تیتر اخبار این حوزه 

شد؛ نمایشگاهی که از 9 مهر ماه کار خود را با حضور 

15 کشور آغاز کرد؛ اما پرسشی که مطرح خواهد بود 

این اســت که حضور در نمایشــگاه های کتاب دیگر 

کشــورها چه آورده ای برای صنعت نشر ایران خواهد 

داشت؟

»قادر آشــنا« مدیرعامل مؤسســه نمایشگاه های 

فرهنگی ایران، در این رابطه معتقد است باور ما حضور 

فعال در نمایشگاه های خارجی کتاب و به  ویژه در عرصه 

بین الملل است. هر چند که در حال حاضر حضور ما 

حداقلی است؛ اما باید در همین حضور نیز به  صورت 

هدفمند شــرکت کنیم. با توجه به شــرایط اقتصادی 

حاکم بر جامعه باید حضورمان در نمایشگاه های کتاب 

خارج از کشور را سبک و سنگین کنیم و مورد ارزیابی 

قرار دهیم تا بتوانیم بیشترین بهره را برای صنعت نشر 

کشورمان رقم بزنیم.

تبادالت فرهنگی اولین نتیجه حضور کشورمان در 

سرزمین های دیگر خواهد بود، به ویژه در کشورهایی که 

وجوه سیاسی و اعتقادی نزدیک تری با ما دارند؛ مانند 

سوریه و عراق که جوانان زیادی از کشورمان برای دفاع 

از حریم اهل بیت)ع( در این کشورها به جهاد پرداخته 

و بسیاری از آنها نیز به مقام شهادت نائل شدند؛ بنابراین 

حداقل وظیفه حوزه نشر ایران این است که با حضور در 

چنین نمایشگاه هایی بتوانند در انتقال فرهنگ کشورمان 

ِدین خود را در این رابطه ادا کنند. آشــنایی نویسندگان 

دو کشور در این نمایشگاه ها آورده دیگری است که در 

جهت این هدف یعنی انتقال فرهنگ کشورمان می تواند 

تأثیر بسزایی داشته باشد.

خرید و فــروش رایت کتاب نیز یکــی از اتفاقات 

متداولی اســت که در نمایشــگاه های کتاب در سطح 

جهان روی می دهد. ناشران رایت اثرشان را به ناشران 

کشورهای دیگر می فروشند و به این ترتیب اثرشان در 

کشورهای دیگر ترجمه می شود. 

ذائقه مخاطبان در کشــورهای میزبان نیز از دیگر 

نکاتی است که با حضور ناشران نسبت به آن شناخت 

بیشــتری پیدا خواهد شــد و همین موجب می شود تا 

محصوالت مشــترک جدی تری در این رابطه تألیف 

شود و نویسندگان به این مسیر سوق پیدا کرده و آثار دو 

زبانه ای را خلق کنند.

بر این اساس دیپلماسی فرهنگی دریچه ای است که 

غفلت از آن سبب فرصت سوزی های فراوانی خواهد 

شد.

 دریچه ای به سوی دیپلماسی فرهنگی ایران
   برداشت    

 مهدویــان »در رد خــون« امتــداد »ماجــرای 
نیمــروز«؛ را در روزهای پایانی دفاع مقدس روایت 
می کنــد. این امتداد را می توان هــم نقطه قوت »رد 
خون« دانســت و هم نقطه ضعفــش. نقطه قوت از 
این جهت که شــخصیت  های کلیدی داستان مانند 
»کمال« و »صادق« پیش از این و در ماجرای نیمروز 
به خوبی پردازش شــده است و از طرفی بیننده نیز با 
داســتان این دو ماجرا غریبه نیست؛ اما همین را نیز 
می توان نقطه ضعف آن دانســت؛ زیرا اگر کســی 
ماجرای نیمروز را ندیده باشــد، آن چنان که باید با 
شــخصیت ها ارتباط برقرار نمی کند و داستان نیز تا 

حد زیادی برایش مجهول خواهد ماند.
البته به نظر می رسد حتی همین شخصیت های 
آشــنا نیــز آن طــور کــه بایــد و انتظار مــی رود، 
 ماننــد »ماجــرای نیمــروز« ســاخته و پرداختــه

 نشده اند.
بــرای نمونه؛ کمال با وجــود تکیه کالم هایی که 
 مختص خودش است، شیرینی و جذابیتش کمتر از 
آن چیزی اســت که در ماجرای نیمروز شــاهدش 
 دو پهلوست و 

ً
بودیم، یا شخصیت ابراهیم که کامال

در نهایت نیز برای مخاطب مبهم باقی ماند.

BBروایت ماجرای مهجور
بارزترین وجه »رد خون« را می توان پرداختن 
به روزهای پس از پذیرش قطعنامه 598 و عملیات 
»مرصاد« دانســت؛ روزهایی که در بســیاری از 
کارهای فرهنگی و هنری پس از جنگ، مظلوم واقع 
شده و چندان به آن پرداخته نمی شود. روزهایی که 
با آتش کینه و جاه طلبی منافقین، برای مردم مظلوم 
غرب کشور به خصوص سرپل ذهاب، اسالم آباد 
 غرب و کرمانشــاه بــه تاریخی پــر از درد تبدیل

 شده است.
تصویری که »رد خــون« از منافقین به نمایش 
می گذارد، تصویری واقعی است که دل هر ایرانی 
را به درد می آورد و این دردی اســت که مردم، به 
ویژه مردم مناطق غرب کشور با پوست و گوشت 
خود آن را لمس کرده اند. این ترســیم از آنچه در 
»ماجرای نیمروز« شاهدش بودیم قوی تر و کامل تر 
اســت؛ به طوری که می توان گفــت »رد خون« 
فیلمی برای شناخت بهتر و بیشتر منافقین است؛ 
در حالی که »ماجرای نیمروز« بیشتر به چگونگی 

مبارزه با منافقین در سال 1360 پرداخته است.
چینش محور اصلی فیلم یعنی از دفاع مقدس 
به عملیات مرصاد رســیدن، بسیار دقیق است و 
 منطقی و تاریخی دارد. محمدحسین 

ً
سیری کامال

 مهدویان برخالف ســاخته های دیگر با موضوع

 تاریخ انقالب،  این بار به روایت حرف تاریخی 
نپرداخته و تالش کــرده تا در کنار این موضوع به 
داستان های حاشیه ای دیگر نیز بپردازد تا هم زبان 
راحت تری برای پیش بردن داســتان اصلی پیدا 
کند و هم برخی حرف های ناگفته درباره تفکرات 
منافقین را در البه الی داســتان های حاشیه ای با 
مخاطبش در میان بگذارد؛ به طوری که در بعضی 
جاهای داســتان این حاشیه اســت که زورش بر 
موضوع اصلی می چربد و ذهن مخاطب را درگیر 
خود می کند؛ خالف »ماجرای نیمروز« که حاشیه 
پا از گلیم خود فراتر نگذاشته و در مخاطب بیشتر 

از آنچه باید دغدغه ایجاد نمی کند.
»رد خــون« از ابتدا بســیار پرقــدرت ظاهر 
می شــود و این قدرت را در هیچ جای داستان به 
جز فرود آخر که نیاز پایانی فیلم اســت از دست 
 پختــه و بی تعارف 

ً
نمی دهد. پالن هــا نیز کامال

اســت؛ همان طور کــه شــخصیت های اصلی 
داســتان مانند کمال و صادق بی تعارف هستند؛ 
البته در برخی جاهای فیلم پالن ها بیش از گذشته 
جســارت کارگردان را به رخ می کشند و در این 
میان صدای بی ســیم و ســپس موســیقی نیز به 
کمک تصویر می آید تا داستانی تأثیرگذار را خلق 
 کند؛ مانند آنچه در میدان جنگی این فیلم شاهد 

هستیم. 

BBقابل تحسین
فیلم ساز حتی از مسائل مانند قطعنامه به راحتی گذر 
نکرده و دوســت دارد نگاهی هرچند کوتاه، اما عمیق به 
آن داشته باشــد و این اشاره در یک دیالوگ کمتر از یک 
دقیقه صورت می گیرد؛ امــا در بخش هایی تاریخی آن 
طــور که باید و در خور ماجراســت توقف ندارد؛ مانند 
موضوع اعدام  باقی مانده های قرص و محکم منافقین در 
سال 1367، هر چند که مقدمه این اتفاق را با به تصویر 
کشــیدن توبه ظاهری برخی منافقین به خوبی چیده؛ اما 
بهره برداری الزم را از این چینش انجام نداده اســت. آن 
هم تدبیری تاریخی و مهم از ســوی حضرت امام)ره( 
که اگر انجام نمی شــد، معلوم نبود در سال های بعد چه 
بالیی بر سر مردم می آید.یکی دیگر از نکاتی که در این 
فیلم به ظرافت و دقت به آن پرداخته شده است، تفاوت 
ارزش های انسانی میان منافقین و نیروهای انقالبی است. 
کمال با وجود شخصیتی چریکی و مبارزاتی، قلبی رئوف 
دارد و در مقابل او، »برادر کریم« منافقی است که حتی به 
همسر و فرزند خود نیز رحم ندارد و نام آن را نیز پایبندی 

به اصول تشکیالتی می داند.
در یــک کالم، هرچند »ماجرای نیمروز« و حرفه ای 
بودنش، تاحــدودی توقع مخاطب را باال برده اســت، 
اما »رد خون« نیز در نمایش برهه ای حســاس از تاریخ 
انقالب اسالمی و آنچه این مردم مقاوم با آن دست و پنجه 
نرم کرده اند، کم نگذاشته و قابل تحسین عمل کرده است.

نگاهی به جدیدترین ساخته »محمدحسین مهدویان« درباره عملیات مرصاد

رد خون بر دل ها 

ل بهلو
داستان هایی از دل تاریخ

محدثه محمدپور
خبرنگار

محمدجواد اسدیان
خبرنگار

نسیم اسدپور
روزنامه نگار
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نوآور

اگر قصد برشمردن نمادهای عصر رسانه و فناوری 
را داشته باشیم، بدون شک هشتگ یا همان # مهم ترین 
آنها خواهد بود؛ زیرا بدون این مربع جادویی در فضای 
بی انتهای شــبکه های اجتماعی امــکان متمرکز کردن 
میلیون ها کاربر بــر روی یک موضوع خاص و دریافت 
بازخورد از آنها وجود نداشــت و بدیهی اســت، بدون 
بازخورد هــم گفت وگو و گفتمانی در جامعه شــکل 
نمی گیرد و تا گفتمانی نباشــد، نمی توان انتظار اقدام یا 

تحولی جدی در جامعه را داشت.
پس در عصر جدید که عصر سلطه رسانه ها بر افکار 
عمومی است، هشتگ ها به نوبه خود عامل پویایی جامعه 
در هم تنیده ما با فضای مجازی شده اند و سرنوشت هر 
پدیده یا تحولی خواهی نخواهی به اعتبار هشتگ آن در 
نزد افکار عمومی گره  خورده است؛ به گونه ای که هر چه 
اعتبار و جاذبه هشتگ مربوطه بیشتر باشد، بازخوردهای 
مربوط به آن در ســطح جامعه مشــهودتر و ملموس تر 

خواهد بود.
برای نمونه؛ ماجرای پر سر و صدای انتشار ویروس 
ایدز در روســتای کوچک »چنار محمــودی« واقع در 

شهرستان لردگان اســتان چهارمحال و بختیاری 
به دلیل استفاده از سرنگ های آلوده اگر چه 

از همان ابتدا از ســوی مسئوالن محلی 
تکذیب شد؛ اما پس از تبدیل شدن نام 
#لردگان به یک هشتگ این شایعه حتی 
پای خود را به رســانه های بین المللی 
هم باز کرد و آنقدر بزرگ شــد که در 
نهایت به یکی از مهم ترین ســوژه های 

سوءاستفاده رسانه های معاند جمهوری 
اسالمی ایران بدل شــد؛ به گونه ای که 

رسمی  روزنامه  »جروزالم پســت«  حتی 
رژیم صهیونیســتی در ســرمقاله خود این 

شایعه را بررسی کرد!
در واقــع در ماجــرای اخیــر 

شهرســتان لــردگان آنچه بیش 
از هــر چیزی حتــی اصل 

تبدیل  ماجــرا، موجــب 
شــدن آن به یــک بحث 

داغ اینترنتی و رسانه ای شد، 
تولید و بازنشر هشتگ لردگان در 

فضای مجازی بود؛ زیرا به واســطه این هشتگ هزاران 
کاربر توانستند صدها خبر، تحلیل و حتی شایعه را تولید 
یا به دیگر کاربران منتقل کنند؛ به گونه ای که بعضی ها 
 باورشان شده 

ً
که ســواد رسانه ای شــان کمتر بود، جدا

 WORLD بود با پدیده ای به ســبک فیلم هالیوودی

WAR Z روبه رو هستند! 
در این زمینــه بد نیســت بدانید »پاول 
گوبلز« مشاور و وزیر تبلیغات هیتلر بیش 
از 70 ســال قبــل راز موفقیت جنگ 
روانی را در طراحی دروغ های بزرگ 
دانســته و در یادداشــت های خود 
نوشته است: »مردم دروغ بزرگ را 
زودتر از دروغ کوچک باور می کنند 
 تکرار کنید، 

ً
و اگر دروغی را مکــررا

دیــر یا زود آن را بــاور خواهند کرد«؛ با 
توجه به این تاکتیک ابداعی گوبلز در جنگ 
روانی، در فضای رســانه ای امروز می توان 
جــای »دروغ« را با کلمه »هشــتگ« 
عوض کرد؛ زیرا تجربه و یافته های 
پژوهشــگران اثبات کرده است 
شبکه های  در  عمومی  افکار 
تحت  راحتی  به  اجتماعی 
پر  »هشــتگ های  تأثیــر 
می گیرند،  قــرار  مخاطب« 
حتی اگر آن هشتگ چیزی جز یک 

دروغ پر مخاطب نباشد!
برای نمونه، در ماجرای هشــتگ لردگان، شــایعه 
انتشار ویروس ایدز به دلیل استفاده از سرنگ های آلوده 
به علت ماهیت خبری خاص خود به سرعت مورد توجه 
کاربران فضای مجــازی قرار گرفت و به محل بحث و 

گفت وگو در رابطه با این بیماری بدل شــد؛ آن هم فارغ 
از اینکه اصل موضوع چیز دیگری است؛ زیرا موضوع 
 جدید بود و پیش از این در فضای مجازی به 

ً
بحث کامال

این شکل حساسیت برانگیز مطرح نشده بود؛ از این رو 
حجم باالیی از کاربران هشــتگ لردگان با هویت های 
مجازی و اغلب نامشخص تالش کردند از مورد توجه 
بودن این هشتگ برای بیشتر دیده شدن در فضای مجازی 
استفاده کنند؛ هر چند به دلیل سطح سواد رسانه ای پایین 
بیشتر این کاربران، این موج مورد سوءاستفاده اتاق های 
عملیات روانی منافقین و ضــد انقالب قرار گرفت که 
با هوشیاری مردم برخی از عوامل میدانی آنها از سوی 

نهادهای امنیتی شناسایی و بازداشت شدند.
از این ماجرا می توان درس هــای زیادی گرفت که 
مهم ترین آن لزوم افزایش ســطح ســواد رســانه ای در 
جامعه و مدیریت به هنگام ترندهای خبری در شبکه های 
اجتماعی اســت؛ زیرا در دنیای مجــازی کاربر تحت 
بمبــاران اطالعاتی قرار دارد و اگر ســواد رســانه ای و 
پردازشــی آنها در مواجهه با این بمباران بی امان پایین 
باشد، به راحتی ادراک آنها تحت تأثیر پیام های مهندسی 
شده قرار خواهد گرفت که یک نمونه ملموس آن را در 

ماجرای هشتگی اخیر شاهد بودیم.
اگرچه نحوه مدیریت مســئوالن محلی،  استانی و 
حتی وزارت بهداشت در مواجهه با این موضوع قابل نقد 
اســت و در صورتی که اطالع رسانی به موقع و صحیح 

می شد، جلوی بسیاری از حواشی را می گرفت.

نگاهی به متن و حاشیه حوادث لردگان

جوالن شایعات در دنیای هشتگ ها
نکته گرام

 

حمید بعیدی نژاد: در حالــی که مقامات 

انگلیســی بر ضرورت پرداخــت بدهی ایران 

ناشــی از تحویل ندادن تانک هــای »چیفتن« 

تأکید می کنند، تیم حقوقی آنها تمامی روش های 

مختلــف را به کار می گیرد تا با هدف تأخیر در 

پرداخت بدهی، فرآیند دادگاه طوالنی گردد. 

 عزت اللــه ضرغامی: آمریــکا و متحدان 

منطقــه ای او هیچ گاه تا این انــدازه در مقابل 

ملت ایران مســتأصل نبوده اند. می گویند تنها 

امیدشان، مسائل داخلی ایران است. فتنه های 

جدیدی در راه است. مخلوطی از حق و باطل 

که وحدت جامعه را نشانه می رود.

عبدالله گنجی: وقتی می گوییم نگاه تمدنی 

به اربعیــن، یعنی همان مفاهیمــی که غرب 

اولویت حیات می داند ما هم دنبال می کنیم؛ 

امــا معنادهی بــه این مفاهیــم 180 درجه با 

معنادهــی غرب متفاوت اســت. مــا هم در 

اربعین به دنبال »لذت گرایی«، »سودگرایی«، 

»سخت کوشــی«،  »منفعت طلبــی«، 

»حیــات  و  »عقالنیــت«  »دگردوســتی«، 

اجتماعی« با فهم مستقل هستیم.

حجت االســالم مروی: روز به روز شعاع 

نورانیت عاشــورا و اباعبدالله)ع( گسترش و 

توسعه می یابد. دشمن برای اینکه اربعین را از 

ما بگیرد، در تالش است. هر حرکت و اقدامی 

که بین مــردم ایران و عــراق جدایی بیندازد، 

حرکتی یزیدی در میدان دشمن است.

 محســن رضایی: ملت ایران و عراق دو 

برادر هستند که پس از سال ها به هم رسیده اند. 

قدر این برادری را خوب می دانند.

 محمــد ایمانی: وقتی با شــایعه و دروغ، 

ســعی به تحریک عواطف مــردم در لردگان 

می شــود؛ به بهانه اینکه فالن مأمور بهداشت 

در گرفتن آزمایش از چند نفر، از سرنگ آلوده 

اســتفاده کرده، عناصری به دفتــر امام جمعه 

حملــه می کنند یــا خودروی پلیــس را آتش 

می زنند؛ روشن اســت کل این صحنه سازی، 

هیچ ربطی به مــردم ندارد و پای تروریســم  

مجازی در میان اســت. جنایتکاران سابقه دار 

فالن سازمان و بهمان گروهک، تا دیروز  برای 

ترور دانشمندان و خدمتگزاران اجیر می شدند؛ 

یا به مردم تماشــاگر رژه حملــه می کردند و 

منفور عام و خاص بودند؛ اما حاال، پشت نام 

کارگران و دانشجویان و زنان پنهان می شوند.

 تجربه شیرین شنیدن 
پادکست های ایرانی

شاید اغراق نباشد اگر اپلیکیشن شنوتو را 
به عنوان یکی از سرویس های محبوب پخش 
پادکســت ایرانی یا همان فایل های صوتی 
موضوعی معرفی کنیم زیرا در شرایط فعلی 
 شنوتو 

ً
بازار تولیدات نرم افزاری کشور فعال

مجموعه کاملی از پادکست ها موضوعی را 
در حوزه های مختلف به شــما ارائه می کند 
که می تواند نظر هر کاربری را به خود جلب 

کند.

اگر مطالب دو شــماره قبلــی را دنبال کرده 
باشید، با اهمیت چرایی پرداختن به تولید محتوا 
در فضای مجازی پی برده ایــد و به خوبی به این 
موضوع واقف شــده اید که نوشــتن در وب فارغ 
از اینکه شــغل و کسب و کار شما چیست، زمینه 
افزایــش درآمد و رونق گرفتن کســب وکارتان را 
فراهم می کند؛ زیرا همان گونه که موفقیت مغازه 
یا فروشگاهی در فضای حقیقی به مکان و میزان 
دیده شــدن آن از سوی مشتریان بستگی دارد، در 
فضــای مجازی هم تولید محتــوای مفید و البته 
هوشمندانه کارکرد همان مکان خوب در فضای 
حقیقی را دارد و می تواند موجب بیشتر دیده شدن 

محتوای تولیدی شما 
و در نتیجه موفقیت 
بیش از پیش شما در 
کسب و کارتان شود.

بگذارید این مسئله 
مهم را به شــما یادآوری 

 نوشــتن و تولید محتــوا نمی تواند 
ً
کنم که صرفا

موجب موفقیت شما شــود، بلکه باید تولیدات 
محتوایی خود را مبتنی بر اصول بازاریابی محتوا 

تهیه و عرضه کنید!
در دنیای امروز افرادی که قصد خرید محصول 
یا خدمتــی را دارند، دیگر به ظواهر تبلیغاتی، آن 

هم در رسانه های غیر تعاملی اهمیت  نمی دهند.
حال پرســش اینجاســت که برای بازاریابی 
محتوا و هماهنگ کردن محتــوای تولیدی خود 
 تولید محتوا 

ً
با نیاز بــازار چه باید کرد؟ طبیعتــا

بدون داشتن شــناخت از نیاز بازار به هدر رفتن 
وقت و هزینه شــما منجر می شود؛ بنابراین ابتدا 
باید شناخت مناســبی از نیازمندی های جامعه 
مخاطب یا هدف خود داشته باشید که می توانید 
 Big این شــناخت را تا حدودی بــا بهره گیری از
Dataهای آنالیز شده 

سرویس ترند گوگل 
به دست بیاورید که 
بعدی  در شماره های 
به تفصیل به آموزش آن 

خواهیم پرداخت.

کنید؟ یابی  بازار چگونه   
   پژواک    

زهرا برهانی
فعال رسانه ای

این روزها دیگر داشــتن مدرک دانشگاهی به 
تنهایی شما را به کسب و کار و اشتغال دلخواه تان 
نمی رســاند؛ به همین دلیل هم شــاهدیم که بر 
اساس آمارهای منتشر شده بیشتر جوانانی که تنها 
به مدرک دانشگاهی خود بسنده می کنند، در بازار 
کار پر رقابت امروز، فرصت های شغلی مناسبی 
نصیب شان نمی شود؛ زیرا بازار کار امروز کشور 
بیش از مدرک دانشــگاهی به دنبال مهارت های 

تخصصی است.
ایده راه اندازی اســتارت آپ »بلدشو« هم از 
همین جا شــکل گرفت! این ایده نوآورانه وقتی به 
ذهن »سیدمصطفی میرقاسمی« مدیرعامل بلدشو 
رســید که در فضای مجازی به دنبــال دوره های 
آموزشــی تخصصی مربوط به درسی خاص بود؛ 
اما پس از جســت وجوهای زیاد متوجه شــد که 

هیچ دوره آموزشــی جدیدی به زبان فارســی در 
دسترسش نیست و ناچار باید از دوره های خارجی 

استفاده کند.
این مســئله او را به فکر فرو برد؛ زیرا یادگیری 
یک مبحث آموزشــی آن  هم به زبــان اصلی امر 
وقت گیری اســت و خواهی نخواهــی باید زمان 
زیــادی را صرف فهــم زبان  کــرد؛ بنابراین ایده  
راه اندازی یک استارآپ ارائه دروس آموزشی دوبله 
شده به نام بلدشو در ذهن این جوان ایرانی شکل 
گرفت. در واقع بلدشو بستری نوآورانه برای ارائه 
ویدئوهای آموزشی روز دنیا با ترجمه و صداگذاری 
دلنشین فارسی است. آن طور که از مرور دوره های 
آموزشی بلدشو بر می آید، تمام دروس ارائه شده از 
میان منابع معتبر بین المللی گزینش شده و پس از 
ترجمه تخصصی با زیرنویس یا با دوبله  حرفه ای 
بر روی سایت قرار گرفته است؛ به طوری که تمام 
کاربــران می توانند با حداقل هزینــه به دریافت و 

استفاده از آنها اقدام کنند.

 بلد شو 
   استارتاپ    

اکبر محمدی
خبرنگار

ایام برگزاری مراســم اربعین حســینی و پیاده روی 
میلیون ها مســلمان به سوی کربالی معلی را می توان از 
جمله مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن رویدادهای جمعی 
جهان اســالم در نظر گرفت؛ زیرا پــس از رویداد حج 
نمی توان نمونه ای دیگر به بزرگی و عظمت مراسم اربعین 
حسینی یافت، آن هم در شرایطی که میزبان این رویداد 
باشــکوه همچنان درگیر خسارت های جنگ و حوادث 
 بر دوش 

ً
مربوط به آن است و بار میزبانی این مراسم تماما

ملت شریف و صبور عراق گذاشته شده است و این مردم 
هستند که با عشق و عالقه زحمت میزبانی از 20 میلیون 

زائر مرقد شهدای واالمقام کربال را به دوش می کشند.
اما بد نیســت بدانید، برخالف تبلیغات رسانه های 
 در ایــران و عراق مورد توجه 

ً
معاند، ایــن رویداد صرفا

نیست؛ بلکه با مرور هشتگ های بین المللی مرتبط با این 
رویداد از جمله #Arbaeen یا #Karbala به خوبی 
شــاهد توجه افکار عمومی دیگر ملت های چهار سوی 

دنیا به این رویداد عظیم هستیم.

برای نمونه، پایش روند جست وجوهای کاربران در 
گوگل نشان دهنده توجه ویژه شهروندان 39 ملت جهان 
به این موضوع است که در بین آنها می توان به شهروندان 
کشورهای مصر، کانادا، هند، اسپانیا، پاکستان، آمریکا و 
ده ها کشور دیگر اشــاره کرد که البته این حجم از توجه 
موجب شــده است سران کشــورهای غربی، عربستان 
سعودی،  رژیم صهیونیســتی و... نسبت به این موضوع 
حساس شوند و به شدت درصدد تفرقه اندازی و تخریب 
ایــن رویداد عظیم و با اهمیت بر آینــد که یک نمونه از 
تالش های شــان را می توان در قالب اغتشاشــات اخیر 
برخی شــهرهای عراق و شعارهای ضد اربعینی برخی 
از مزدوران ســعودی مشــاهده کرد که خوشبختانه این 
فتنه با هوشــیاری دولت و ملت عراق خنثی شد و امروز 
برخالف همه اقدامات منفی و تضعیف کننده دشــمنان 
اسالم، ملت عراق امسال نسبت به سال های گذشته برای 
اجرای هرچه باشــکوه تر و به یادماندنی تر این حرکت 
عظیم، مصمم تر شــده  است؛ به گونه ای که از هم اکنون 
می توان پیام های خوشــامدگویی هــزاران کاربر فضای 
مجــازی عراق را خطاب به زوار اربعین در شــبکه های 

اجتماعی پر مخاطب جهان مشاهده کرد.

 اربعین در چهار سوی دنیا
   مجازستان    

میالد آخوندی
کارشناس فرهنگی

این روزها اینترنت و فضای مجازی به بخش 
جدانشدنی زندگی شــهروندان هزاره سوم بدل 
شده است و هر چه در عصر ارتباطات و فناوری 
به پیش می رویم، وابســتگی های مان به خدمات 
اینترنتــی افزایش می یابد. متأســفانه هر چه این 
ارتباط بیشتر و باکیفیت تر می شود، پول بیشتری 
از جیب ما به کیسه ســرویس دهندگان اینترنت 
یا همان ISPهای معروف ریخته می شود؛ زیرا 
برای دریافت یا ارســال یک کیلوبایت اطالعات 

در فضای مجازی ناگزیر به خرید 
بسته های حجمی و گران قیمت 
اپراتورهای همراه و ثابت هستیم. 

هر چند پرداخت مستمر این هزینه 
برای بســیاری از ما ناخوشــایند 

امور  انجــام  برای  اســت؛ 
روزمــره خــود در فضای 
مجازی چــاره ای جز قبول 

پرداخت این هزینه نداریم!

از ســوی دیگر، بــا افزایش پهنــای باند در 
دســترس کاربران، عمده پایگاه هــای اینترنتی، 
وبالگ ها، شــبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها 
قالب های خود را مملــو از تبلیغات تصویری و 
چند رسانه ای پر حجم، اما بی خاصیت کرده اند تا 
به محض ورود من و شما این تبلیغات به نمایش 
درآید و در نتیجه درآمد حاصل از تبلیغات شــان 
افزایش یابــد؛ آن هم در حالی کــه نمایش این 
آگهی ها به بهای مصرف حجم زیادی از اینترنت 

کاربران تمام می شود. 
Data�  نرم افزارهــا و افزونه هایی از جنس
 uBlock Origin یــا   lly، Adblock
به صورت خودکار تبلیغــات را از صفحات 
اینترنتی شما حذف می کنند که این مسئله 
موجب جلوگیری از مصرف بیهوده حجم 
ترافیک اینترنتی شما هنگام وبگردی می شود.
با این حال یادتان باشــد وبگردی 
بدون هــدف، بیــش از آنکــه جیب 
شــما را خالی کند موجب از 
 دســت رفتن عمر و زمان شما 

می شود!

 مواظب شارژ اینترنت باش!
   ترفندستان    

سعید ممقانی
خبرنگار

نرم افزار 

نوید کمالی
کارشناس رسانه
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۱5
پاسدار

یادداشت

 مجاهدان والیتمدار

هفتمین توصیه رهبــر معظم انقالب به 
فرماندهان سپاه در دیدار اخیر »کار جهادی 
و روحیه جهــادی« در عرصه های گوناگون 
فعالیت های شــان بود. ایشــان در توضیح 
 تنبلی 

ّ
این مهم فرمودند: »کار جهادی ضد

 بی تفاوتی اســت، ضد امروز 
ّ

اســت، ضد
را به فردا انداختن اســت. مــا با بعضی از 
بخش های گوناگون مواجه می شویم که یک 
کاری را بناســت انجام بدهند، تصدیق هم 
می کنند، تأیید هم می کنند، حّتی اســتقبال 
هم می کنند؛ اما امروز که باید انجام بدهند، 
به فردا می اندازند که فردا هم باز یک فردای 
دیگری دارد. بنده گاهــی به آنها می گویم، 
تذکر می دهم که فالن مطلبی را که ما شش 
ماه قبل گفتیم، شــما هم به فالن مأمورتان 
 به یکی دیگر 

ً
دستور کتبی دادید، او هم مثال

توصیه کرده؛ اما شــش ماه گذشــته، هیچ 
حرکتی انجام نگرفته؛ به خاطر این است که 

کار را جهادی دنبال نمی کنند.«
نکته مهم در این میان مســئله »پشــت 
گوش اندازی کارها« اســت که رهبر معظم 
انقالب به آن اشــاره کردند، موضوعی که 
متوجه ســازمان های دیگر اســت که امام 
خامنــه ای زبان به گلــه از آن گشــودند و 
 نشــان دهنده تفاوت ســپاه و برخی از 

ً
دقیقا

دستگاه هاست. به راســتی اگر در سپاه هم 
اینچنین بود که در انجام توصیه ها و فرامین 
رهبری شــش ماه یا چند مدت پشت گوش 
انداخته می شــد آیا ســپاه به چنین جایگاه 

بلندی در کشور و منطقه می رسید؟  
بد نیست فراز دیگری از سخنان حکیم 
انقالب و فرمانده مان را در آن دیدار بازخوانی 
کنیم. »یک معیار سنجش وضعیت برای هر 
سازمانی، برای هر مجموعه ای این است که 
ما موفقیت های آن مجموعه را با ناکامی های 
آن مجموعه بسنجیم، مقایسه کنیم، ببینیم در 
مواجهه  با مأ موریت هایی که داشــته است، 
ناکامی هایش  است،  موفقیت هایش چقدر 
چقدر است؛ اگر این را معیار محاسبه قرار 
بدهیم، به نظر بنده سپاه یکی از پرافتخارترین 
مجموعه هاســت؛ با این معیار، سپاه خیلی 

پرافتخار است.«
فرمانده معظم کل قــوا از موفقیت های 
سپاه سخن می گویند؛ اما در این موفقیت ها 
یک رمز نهفته شــده و آن ایــن که همه این 
موفقیت ها مرهون والیتمداری پاســداران 
اســت. حرف ولی الهی بــر زمین نماند و 
پاسداران با جان و دل اوامر ایشان را عملی 
کردند. این نکته  ای اســت که رهبر معظم 
انقالب به طور مستقیم به آن اشاره نمی کنند 

و نخواهند کرد و خود ما باید بفهمیم. 
اما برای ادامه مســیر این فراز را هم باید 
بازخوانی کنیم: »شــما فرزنــدان عزیز این 
حقیر هستید؛ اگر کسی از بنده سؤال بکند 
که حاال شــما از این بچه ها، از این فرزندان 
راضی هستید، خواهم گفت که صددرصد 
راضی ام! اّما قانع نیســتم، راضی هســتم 
ع »زیــادی« هم 

ّ
خیلــی، قانع نیســتم. توق

نیســت؛ برای خاطر اینکه معتقدم خدای 
متعال استعدادی داده که شما ده برابر اینکه 
گفتیم ـ حاال احتیاط کردم گفتم ده برابر، اما 
صد برابر این ـ می توانید پیش بروید؛ به چه 
دلیل؟ به دلیل اینکه شما االن ]در جایگاهی[ 
صد برابــر آن روز اول قرار دارید. بچه های 
روز اول ســپاه اینجا نشســته اند دیگر؛ چه 
داشتید شما؟ چقدر امکان داشتید؟ چقدر 
حضور شــما حس می شد؟ شما نگاه کنید 
ببینید ســپاه، امروز کجا است، آن روز کجا 
بود؛ این نشــان دهنده  این است که بنابراین 
خدای متعال اســتعداد و توانایی و امکان را 

داده؛ وقتی امکان داد، تکلیف هم می آید.«

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

یکی از دغدغه های مهم و همیشــگی مردم 
و مســئوالن در پیاده روی و بزرگداشت اربعین 
حسینی موضوع اســکان و تغذیه زائران بوده 
است. حجم عظیم مشــتاقان زیارت و حجم 
انبوهی از مردمــی که قصد کمک به برپایی این 
مراسم را با نذورات خود داشتند، در نوع خود 
بی نظیر و غیر قابل تصور و پیش بینی بود و این 
سبب شد تا مسئوالن امر به فکر ساماندهی این 
امور باشــند. از این جهت یکــی از کمیته های 
فعال و مهم در ستاد اربعین کشور، کمیته اسکان 
و تغذیه این ستاد است. مسئولیت این کمیته نیز 
به فردی داده شــده که با فضای عراق و برادران 
عراقی آشــنا بوده و رفت و آمــد زیادی به این 
کشور دارد، یعنی مهندس حسین پالرک، رئیس 
ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور. در ادامه در 
گفت و گویی با وی کم و کیف وضعیت کمیته 
اســکان و تغذیه را جویا شــدیم که از نگاهتان 

می گذرد.

BBBBB به طور کلی کمیته اسکان و تغذیه متولی 
چه اموری است؟ 

کمیته اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین حسینی 
یکی از محوری ترین کمیته های این ستاد است که 
بحث موکب ها، تغذیه و مشــارکت های مردمی را 
بر عهده دارد؛ یعنی آنچه به مشــارکت های مردمی 
در بحث خدمات رســانی ارتباط دارد، از سوی این 
کمیته انجام می شــود؛ از موکب داران و ثبت نام و 
ســازماندهی و نظارت بر جمــع آوری کمک های 
مردمی آنها گرفته تا انتقال تجهیزات موکب به عراق 
و نقاط مرزی ایران و ایجاد زیرساخت های موکب 
مثــل آب و برق و گاز و... . امســال 2500 موکب 
ایرانی داریم که نســبت به سال گذشته حدود 500 
موکب افزایش داشته اســت. در واقع موکب ها در 
قالب یک برنامه منســجم و نرم افزار ســازماندهی 
و برنامه ریــزی شــده اند که هر کدام کجا مســتقر 
شــده و چه خدماتی را ارائه کنند. برنامه ریزی برای 
جمع آوری کمک های مردمی از مبدأ جمع آوری و 
بارگیری کمک ها و انتقال به محل استقرار موکب ها 
از خدمــات این کمیته اســت؛ یعنی فکر شــده تا 
خدمات در همه جا به اندازه نیاز تقسیم شود و جایی 

بدون خدمات نماند. 
در مجموع می توان گفت ما سه مأموریت اصلی 
داریم؛ اول ثبت و ســازماندهی موکب ها و صدور 
پروانه موکب داری برای افتتاح حساب و جمع آوری 
نذورات مردمی که به این روند هم نظارت می کنیم. 
برخی اقالم هم با قیمت های دولتی و یارانه ای برای 
موکب ها تهیه می شــود. دوم انتقال این موکب ها به 
محل مورد نظر که امســال 1500 موکب در داخل 
مرز ایران خدمت رســانی می کنند و 1000 موکب 
در داخل عراق، در نجف، سامرا، کاظمین، کربال، 
امام زاده سیدمحمد، کوفه، مسیر خسروی تا بغداد 
و... مستقر شده اند. برای انتقال این موکب ها به عراق 
پیش بینی تا روز آخر 4 هزار کامیون بار است که بر 
بارگیری، صحــت اقالم و انتقال از مرز هم نظارت 
می کنیم تا تحت قوانین دو کشــور باشد. موضوع 
بعدی ایجاد زیرساخت های استقرار موکب ها مثل 
آب، برق، فاضالب و فضای استقرار است که مطابق 
توافقات با عراق فضاهایی را که مشخص شده بعد 

از آماده سازی تحویل موکب داران می دهیم. 

BBBBB استقرار موکب ها و نحوه خدمت دهی 
به چه صورت است؟

تجربه نشــان داده که تعداد زائران اربعین از یک 
نقطه زمانی اوج می گیرد و در یک نقطه کاسته شده و 
پایان می یابد. بر این اساس ما در داخل عراق از دهم 
صفــر تا 25 صفر و داخل ایران از ســه روز زودتر، 
یعنی هفتم صفر تا 25 صفر برنامه خدمت رسانی 
موکب ها را تنظیم کردیم؛ اما امسال استقبال بسیار 
زیاد و خیلی زودتر بود و مجبور شدیم کار را سرعت 
دهیم و فراخوان کنیم و پنج روز زودتر موکب ها را 
مستقر کنیم. ما در بحث نظارت، نظارت دقیق بر کار 
موکب ها داریم تا بررسی کنیم حداقل همان خدمتی 
را که متعهد شده اند انجام دهند و نذورات مردمی 

هم در مسیر خودش هزینه شود.   
یک موضــوع دیگر هم همــکاری و هماهنگ 
کردن دستگاه های دولتی و نهادهای نیمه دولتی در 
این مسیر اســت؛ دستگاه هایی که باید به موکب ها 
 سپاه امسال 

ً
خدمات دهند یا خود موکب دارند؛ مثال

موکب هایش را با ظرفیت صد هزار نفر برپا کرده، 

هم در مرزها و هم در داخل عراق، تعداد زیادی هم 
موکب های مردمی سپاه غذا تعهد کرده اند.  

نهادهای دیگری هم مثل آســتان قدس رضوی، 
آســتان حضرت معصومه)س(، بنیاد مستضعفان، 
ســتاد اجرایی کمیته امداد امام)ره( ، هالل احمر، 
وزارت نیرو و ســایر وزارتخانه و... هم در این فضا 

نقش دارند.

BBBBB چرا تعداد موکب هــا در عراق کمتر از 
ایران است؟

چــون در عــراق موکب هــای عراقی و ســایر 
کشــورهای دیگر هم هســتند، عمده تمرکز ما بر 
خدمات در کشــور خودمان و در مرزهای خودمان 
است. حجم زیادی از زائران اربعین ایرانی هستند 
و نیاز است در داخل ایران هم به آنها خدمت شود. 
جالب است بدانید امسال جمعیت حاضر در مرزها 
بــرای اربعین در پنجم صفر برابــر بود با جمعیتی 
که ســال گذشــته 15 صفر در مرزها بود؛ بنابراین 
پیش بینی ها خیلــی فراتر رفته. مــا در زمان همین 
مصاحبــه ظرفیت های موکب های مــان در نجف 
تکمیل است؛ در حالی که سال گذشته سه روز قبل 

از اربعین تکمیل می شد. اآلن موکب های اضطراری 
را فعال کردیم و ظرفیت آشپزخانه های خودمان را 
هم باال بردیم و از ظرفیت آشپزخانه حرم و ستاد هم 
صددرصد داریم استفاده می کنیم. همین حجم هم 
با سه تا چهار روز تأخیر در کربال هستند؛ یعنی یکی 
دو روز مانده به اربعین سال گذشته ظرفیت های ما در 
نجف و کربال پر می شد؛ اما این بار ده روز به اربعین 

ظرفیت های ما در نجف تکمیل شده است.
 29 تا 30 میلیون پرس غذا را در 

ً
در مجموع فعال

این ایام در موکب ها برنامه ریزی کردیم. به طور ثابت 
هم 2 میلیون و 300 هزار ظرفیت شبخواب مستقر 
داریم. امســال گرما هم سبب می شود مصرف آب 
خیلی باالتر برود و برای آن هم برنامه ریزی کرده ایم. 
در پاســخ دقیق تر در مورد تعــداد موکب ها در 
ایران و عــراق باید بگویم که در حوزه نوع خدمات 
در حوزه غذا ما عمده غذای حدود 65 تا 70 درصد 
را در ایران به زوار ارائه می کنیم؛ اما در مورد ظرفیت 
اسکان برعکس است و حدود 60 درصد در عراق 

ظرفیت داریم و 40 درصد در ایران. 

BBBBB کمک ها و نذورات مردمی به شــکل 
متمرکز هم غیر از جمع آوری موکب ها 

از سوی شما جمع آوری می شود؟ 

بــرای جــذب کمک هــای مردمی به شــکل 
متمرکز هم پیش بینی شــد تا پویشــی راه انداخته 
شود به عنوان »ســهم من هم از اربعین« با شماره 
#1040*780* این یک پویش جهانی است برای 
دریافت کمک های مردمی تا بتوانیم خدمات بهتری 
به زائران برسانیم؛ اما نکته این است که ظرفیت بقا 
و توانایی خدمت موکب ها متوسط 15 روز است و 

بر این اساس موکب ها مستقر شده اند. 

BBBBB افراد و مجموعه هایی که درخواســت 
برقراری موکب داشــتند به چه شکل 

عمل کردند؟
ســامانه ای طراحی شــد با نام موکب و به همه 
اطالع رسانی شد. همه کسانی که قصد داشتند برای 
اربعین موکب مســتقر کنند در این سامانه ثبت نام 
کردند و حدود بیش از سه هزار درخواست موکب 
در ســامانه ثبت شــد و 2 هزار و 500 متر موکب 
توانستند مجوزهای الزم را برابر استعالم از مراکز 
مورد نظر کسب کرده و پروانه موکبداری بگیرند و 
اقدام به افتتاح حســابی به نام موکب و جمع آوری 

کمک های مردمی کنند.

BBBBB با توجه به تســهیل در سفر که منجر به 
افزایش تعداد بی نظیر زائران ایرانی شده 
خدمات شما برای امسال تا چه میزان 

جوابگو خواهد بود؟
تا اآلن آن تعهدی که موکب ها به ما دادند چهل 
درصد افزایش خدمات بوده که نشان می دهد مردم 
 پذیرفتند که این خدمات را تقبل 

ً
خودشــان عمال

کنند و این 40 درصد افزایش را انجام دهند. حاال 
 از آنجا که 

ً
این دریافت کمک ها ادامه دارد و طبیعتا

مردم آگاهی پیدا کردند و مشــتاق نذر در این مسیر 
هســتند و به ویژه کسانی که ســال گذشته زیارت 
رفتند و ممکن است که امسال توفیق زیارت نداشته 
باشند، دوست دارند سهمی از اربعین داشته باشند؛ 
پس سهم شــان را با ارائه کمک ها در این راه پیمایی 
اعالم می کنند و ســهامدار و شریک این راه پیمایی 

می شوند.
در حال حاضر ما پنج روز زودتر از برنامه شروع 
 پنــج روز دیرتر از برنامه هم باید 

ً
کردیم و احتماال

کار تمام شــود؛ یعنی بایــد 25 روز خدمات ارائه 
شــود. این خود مستلزم هزینه و امکاناتی است که 
 باید موکب های عراقی را هم 

ً
باید تأمین شود؛ مثال

تغذیه کنیم. در این موارد موکب هایی که در عراق 
مستقر هستند و آشپزخانه های حرم را هم مواد اولیه 
برسانیم تا بتوانیم از زوار ایرانی که در عراق هستند، 
خارج از زمان بندی که پیش بینی شده پذیرایی کنیم 
و باید از همه ظرفیت هــای موجود و ظرفیت های 
ســتاد بازســازی در عراق و امکانات دیگر برای 
این منظور اســتفاده کنیم. اینها نیازهایی است که 
کمک های مردمی را می طلبد که مردم عزیز هم در 
این امر باید مشــارکت کنند؛ البته مردم هم خیلی 
اعتقاد به این دارند که اگر خودشان نیامدند حداقل 

نذوراتی در این مسیر داشته باشند.

BBBBB شما در حوزه وظایف خود در مجموعه 
ستاد مرکزی اربعین تا چه حد در بحث 
غنا بخشیدن به فضای فرهنگی اربعین 
که مورد تأکیــد رهبر معظم انقالب در 
دیدار با موکب داران عراقی قرار گرفت، 

برنامه ریزی کرده اید؟

ایــن متأســفانه یــک ضعف اســت، ضعف 
بهره برداری ما از اربعیــن در موضوع فرهنگی آن 
است. ما االن در بحث موکب داری، خدمات رسانی 
و خدمــات رفاهی برای زائران می توانیم مســتند 
بگوییم که چه کردیم، اآلن وضعیت چطور اســت 
 نمی توانیم 

ً
و نیازهای مان چیســت و می دانیم مثال

جوابگــوی این تعداد زائر با این وضعیت باشــیم. 
 
ً
انســجام و نظم در کار مشخص اســت. ما دقیقا

مشخص کردیم که فالن موکب در فالن شهرستان 
 باید چــه کار بکند، چه غذایــی بدهد، چه 

ً
دقیقا

مقدار غذا و چه زمانی و از چه زمان دایر شود و چه 
زمانی جمع کنند، همه اینها مشخص است و بعد 
مشــخص می کنیم که آیا آن موقع این کار را کرد یا 
نه و همه چیز قابل اندازه گیری است و تیم گذاشتیم 
 رصد 

ً
نظارت می کنیم و ســازمان داریــم و کامال

می کنیم؛ اما در موضوعات فرهنگی متأسفانه این 
 این طور 

ً
در بحث در اربعین محقق نشده است؛ مثال

 یک مسئول 
ً
نبوده که حداقل بیاییند بگویند که مثال

فرهنگی با گروهش به این موکب معرفی می شوند، 
با دستور کار مشخص باید فعالیت کنند و امکانات 
و ابزاری که برای این منظور الزم اســت مهیا شود. 

هنوز پیوست فرهنگی برای موکب ها نوشته نشده 
و متأســفانه ما با این مواجه هستیم که هر کسی در 
این کشور آمده به اسم کار فرهنگی و آتش به اختیار 
فعالیت فرهنگی می کند؛ اما منسجم و در یک راستا 
نیست و ما هم نمی دانیم اینها صالحیت دارند یا نه 
و چه می کنند و چه فکری را ترویج می کنند. می آیند 
از ما جا و موکب می خواهند و معلوم نیست به چه 
 انسجامی دارند و 

ً
کسی باید جوابگو باشند، اصال

معلوم نیست اهدافشان در راستای اهداف اربعین 
است یا خیر و معرفت اربعین را محقق می کنند یا 
اینکه دنبال چیزی دیگری هستند. اینها در موضوع 
 لحاظ نشده. کمیته فرهنگی و جناب 

ً
فرهنگی اصال

آقای دکتر احمدی خیلی زحمت می کشــند؛ ولی 
متأسفانه این نظم و انسجام برقرار نشده و من فکر 
می کنم که نظام بایــد یک جایگاه قوی برای بحث 
فرهنگی در اربعین ایجاد کند و برای این فکر شود 
تا ما بتوانیم به آن اهداف راهپیمایی اربعین که ایجاد 
تمدن نوین اسالمی اســت و حضرت آقا روی آن 
تأکیــد کردند و نوید دادند برســیم، وگرنه یک آدم 
را حمایت کرده ایــم تا بیاید در گرما پیاده روی کند 
و برگــردد؛ اما به او چیــزی در جهت نهضت امام 
حســین)ع( و یاوری حضرت مهدی)عج( اضافه 

نکردیم.

 مسئول کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین در گفت وگو با صبح صادق

30 میلیون وعده غذا برای زائران آماده می کنیم
حسن ابراهیمی

خبرنگار

برای کسانی که 
مشتاق برپایی موکب بودند 

سامانه ای  با نام موکب طراحی 
و همه در این سامانه

 ثبت نام کردند و حدود
 بیش از سه هزار درخواست 

موکب در سامانه 
ثبت شد

هنوز پیوست فرهنگی 
برای موکب ها نوشته نشده 
و متأسفانه ما با این مواجه 

هستیم که هر کسی در این 
کشور آمده به اسم کار فرهنگی 

فعالیت فرهنگی می کند؛ 
اما منسجم و در یک 

راستا نیست



پیشنهاد هفته

 ِتزورونی
یکی از ماندگارتریــن نوحه ها با موضوع 
پیاده روی اربعین نوحه جانســوز »تزورونی« 
با صدای »مالباســم کربالیی« اســت. برای 
این نوحه که طرفداران زیادی دارد، نماهنگی 
بسیار زیبا با محوریت زائران اربعین حسینی که 
از اقصی نقاط جهان خود را به عراق می رسانند 
ساخته شــده که با زیرنویس فارسی در فضای 

مجازی قابل دسترس است.  
»مالباسم کربالیی« همان مداح معروف 
عراقی که ســال ها در ایران زندگی کرده است 
و مردم عراق در زمان حکومت صدام به علت 
برخورد شدید حزب بعث با مداحی در رثای 
امام حســین)ع( و اهل بیت)ع(، مردم شیعه 
عراق نوارهای کاســت او به صورت مخفیانه 
دســت به دست و منتشر می شــد، اما اکنون 
دایره تأثیرگذاری این خادم اهل بیت)ع( فراتر 
از مرزهای عراق رفته است.  در دوره اخیر نیز 
برخی رسانه هایی که با وحدت شیعیان، به ویژه 
دولت و ملت ایران و عراق دشــمن هســتند، 
نسبت های ناروایی را درباره او مطرح کردند که 
البته با دفاع قاطع این مداح از انقالب اسالمی 
و رهبر معظم انقالب، تیرشان به سنگ خورد.

قبیله عشق

 معلم »نیکنام« شهید

»شــهید نیکنام محمودکالیه« چهاردهم 
اسفند ماه سال 1335 در روستای »فشندک« 
طالقــان متولد شــد. پــدرش کشــاورزی 
ســخت کوش و مؤمن و مادرش زنی مؤمنه و 
پرهیــزگار بود که با تــالش و زحمت فراوان 
فرزندانــی صالح به اســالم و اجتمــاع اهدا 
کردند. در دبستان روستا دوره ابتدایی تحصیل 
را سپری کرد و سپس پایه های دیگر را تا اخذ 
مدرک دیپلم ادامه داد و پس از پایان تحصیل 
در این مقطع به شــغل معلمی اشتیاق فراوان 
یافت و به عشق آموختن علم به کودکان محروم 
روســتاهای دورافتادۀ ســرزمین خویش این 
مسئولیت خطیر را بر عهده گرفت و در کسوت 
آمــوزگاری در دورتریــن روســتاهای بخش 

طالقان مشغول خدمت به خلق خدا شد.
در سال های خدمت سربازی بود که جنگ 
تحمیلی آغاز شد و او که انسان مسئولیت پذیر 
و غیرتمندی بود، در این میدان احساس وظیفه 
کرد و در ایام فراغــت از تدریس و تعطیالت 
تابستانی به جبهه های جنگ می رفت و سهم 
خویش را به اســالم و انقالب در آن میدان نیز 
ادا می کرد و بدین گونه، هر دو سنگر مدرسه و 
جبهــه را همزمان حفاظت می کرد تا خداوند 
لقای خویش را در ایــن راه نصیب وی کرد و 
نهم مهرماه 1361 در منطقه سومار در عملیات 
»مســلم بن عقیل« به شهادت رســید و پیکر 
مطهرش تا گلزار شــهدای روستای فشندک 
بر دستان و چشــمان خونبار یاران و شاگردان 

داغدارش مشایعت شد.

حسن ختام

 من جا مانده ام
راهی ام، حاللم کنیــد! این جمله کوتاه 
آتشــی در دل جاماندگان حــرم جدت به 
پا انداخته که نفس شــان را در سینه حبس 
می کند. آقاجان، دل، این روزها حرم دوستی 
را می طلبد که برای آن تمام محرم و صفرش 
را گریســته تا شــاید زیارت آن قبله گاه دل ، 

روزی اش شود.

BB موال جان
سخت است چهل شب در فراز زیارت 
عاشورا »مع امام منصور« بخوانی و به شوق 
ثانیه  ای قدم زدن در کنار قدم های مبارک تان، 
اشک چشــم جاری کنی و در دلت زمزمه 
کنی که این همقدمی نزدیک اســت؛ ولی 
ندانی که در این مسیر دلدادگی جایی برای 
تو نیست. آرام جانم در کنجی می نشینم و در 
تنهایی ام گریه سر می دهم و به یاد هر موکبی 
و هر عمودی برای سالمتی شما و تمام زوار 

دعای فرج می خوانم.

BB آقای مهربانم
کاروان راه افتــاده و مــن جــا مانده ام. 
اشــک های فروخورده ام را در کاســه دلم 
می ریزم و پشــت ســرتان جاری می کنم. 
قســم به قطره قطره اشــکم! می دانم تمام 
این اشــک ها و دلتنگی ها نمی تواند با آنی 
در کربالی جدتان بودن مقایســه شود؛ اما 
ای ســکان دار قافله عشــق، به حرمت دل 
شکسته مان ســالم ما را به جدتان برسان و 
بگو: »این قطره جدا مانده از دریای عشــق 

تاب و توان دوری را ندارد.«

امام باقر)ع( می فرمایند: حسین)ع(، بزرگ مرد کربال، مظلوم و رنجیده خاطر و لب تشنه و مصیبت  زده به شهادت 
رسید. پس خداوند، به ذات خود قسم یاد کرد که هیچ مصیبت  زده و رنجیده خاطر و گنه کار و اندوهناك و تشنه  ای 
و هیچ َبال دیده  ای به خدا روی نمی  آورد و نزد قبر حســین)ع( دعا نمی کند و آن حضرت را به درگاه خدا شــفیع 
نمی  سازد، مگر اینکه خداوند، اندوهش را برطرف و حاجاتش را برآورده می  کند و گناهش را می  بخشد و عمرش 
را طوالنی و روزی  اش را گسترده می  سازد؛ پس ای اهل بینش، درس بگیرید!              مستدرک الوسائل، ج 10، ص 239

ید!  ای اهل بینش، درس بگیر
   صادقانه    

از هر چیز تعریف کردند، بگو مال خداست و کار خداست. نکند خدا را بپوشانی و آن را به خودت یا به دیگران 
نسبت بدهی که ظلمی بزرگ تر از این نیست. اگر این نکته را رعایت کنی، از وادی امن سر در می آوری. هر وقت 
خواســتی از کسی یا چیزی تعریف کنی، از رّبت تعریف کن. بیا و از این تاریخ تصمیم بگیر حرفی نزنی مگر از 
او. هــر زیبایی و خوبی که دیدی رب و پــروردگارت را یاد کن. همان طور که امیرالمؤمنین)ع( در دعای دهه  اول 
ذیحجه می فرماید: به عدد همه چیزهای عالم الاله االالله.                               ریشه های طوبی/ حاج محمداسماعیل دوالبی

 وادی امن
   صبحانه    

   تلخند    
ترامپ عروسک خیمه شب بازی  سیاستمداران/ منبع:نشریه نیویورکر

پنج توصیه به راهیان طریق حسین)ع(
۱ـ نیابــت؛ می توانید به نیابت از حضرت زهرا)س( و همه ائمۀ هدی)ع( و 
مادران گرامی امام حسین)ع( قدم در این راه بگذارید. وقتی به نیابت از آنها  به 

زیارت می روید، ثواب تان کم نخواهد شد، بلکه بیشتر هم خواهد شد!
2ـ زیارت امیرالمؤمنین)ع(؛ وقتی قصد زیارت امام حسین)ع( داریم، نباید 
از زیارت حرم امیرالمؤمنین)ع( غفلت کنیم. چرا که در روایات، برای زیارت 

حرم علی)ع( ثواب بسیاری ذکر شده است. 
3ـ استغفار؛ در طول سفر، ضعف های خودمان را یکی یکی در نظر بگیریم. 
هرچه بیشتر به مغفرت الهی، توّجه داشته باشیم، از مغفرتی که در آنجا جاری 

است بیشتر بهره می بریم. استغفار بسیار گره گشاست.
4ـ مراقبت نفس و قرائت قرآن؛ در طول سفر، عبادات خودتان را زیباتر انجام 
دهید، نمازتان را سر وقت و به جماعت بخوانید. اگر می توانید در طول سفر، یک 
دور قرآن را ختم کنید یا اینکه اعضای یک کاروان باهم یک بار قرآن را ختم کنند.

5ـ توســل به حضرت زینب)س(؛ در طول سفر به حضرت زینب)س( 
 به ایشان متوسل شوید! به ویژه در مواقعی که 

ً
خیلی توّجه داشته باشید و دائما

خیلی خسته می شوید.

اربعین مسیر  در 
   توشه    

کتیبه سبز

شهید آوردند...
بر مزاری نشست و پیدا شد

حس پنهان مادر و فرزند
خاطرات از نگاه او جاری

در دلش داغ و بر لبش لبخند
ناگهان در دلش غمی حس کرد
زیر و رو شد زمان، زمین لرزید

لحظه ای پلک های خود را بست
جنگ را در مقابلش می دید

دو جوان شهید آوردند
بغض مادر شکست در خیمه
تا که شرمنده اش نباشد عشق

نه! نیامد، نشست در خیمه
لحظه ای بعد در دل دشمن

نوجوانی به روی خاک افتاد
نام او را در آسمان می دید

گرچه از گردنش پالک افتاد
قبرها را یکی یکی می شست

قطره قطره نگاه آرامش
دیدن عکس ها به او می داد
خبری از شهید گمنامش...

محمد غفاری

نکته: روزی شــخصی به حکیمی گفت: ای حکیم! من اگر انگور بخورم، آیا 
حرام اســت؟ حکیم گفت: نه! پرسید: اگر بعد از خوردن انگور در زیر آفتاب 
دراز بکشم، آیا حرام است؟ حکیم گفت: نه! پرسید: پس چگونه است که اگر 
انگــور را در خمره ای بگذاریم و آن را زیر نور آفتاب قرار دهیم و بعد از مدتی 
آن را بنوشیم حرام می شود؟ حکیم گفت: حال مقداری خاک نرم بر گونه ات 
می پاشم. آیا دردت می آید؟ گفت: نه! سپس حکیم خاک و آب را با هم مخلوط 
کرد و گلوله ای گلی ساخت و آن را محکم بر پیشانی مرد زد! مرد فریادی کشید 

و گفت: سرم شکست!
نظر: این ماجرا حکایت سیاســت مدارانی است که می گویند صرف نشست و 

برخاست با سران کاخ سفید مانند هر دیدار دیگر در جهان سیاست، مسئله ای 

عادی اســت؛ اما آنها غافل هســتند که این امور به ظاهر عــادی وقتی در کنار 

تحلیل  ها و تفسیرها و بازنمایی های رسانه ها و غول های تبلیغاتی غرب قرار بگیرد، 

به سران غرب این فرصت را می دهد که به افکار عمومی جهان دروغ بگویند! در 

 در موضع ضعف قرار دارد! از همین 
ً
حالی اکنون آمریکا در برابر مقاومت کامال

 رو رهبر حکیم انقالب اسالمی بارها در این باره هشدار داده اند و هر گونه مذاکره 

با کاخ سفید را ســم، مذاکره با دولت کنونی آمریکا را سم مضاعف می دانند؛ 

مذاکره ای که نه تنها برای کشور نفعی نخواهد داشت، بلکه مضر است.

 سم مضاعف
   نکته نظر    
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هفته نامه
سیاسی،فرهنگی و اجتماعی

»نامیرا« داســتانی شخصیت محور درباره واقعه عاشوراست که ماجرای 
پیوستن »عبدالله بن عمیر« به ســپاه امام حسین)ع( را روایت می کند و در آن 
دختر و پسر جوانی از اهالی کوفه به دلیل رفتارهای متناقض بزرگان کوفه، بین 
حمایت از امام حسین)ع( و یزید تردید دارند و بدون منفعت طلبی برای کشف 
حقیقت تالش می کنند. داستان به شکل رمان های کالسیک با بیانی امروزی و 
روان بیان می شود. نویسنده کتاب »صادق کرمیار« است که برای نگارش این 
اثر جایزه ادبی جالل آل احمد را به دست آورده است. همچنین برای نوشتن 
این رمان پژوهش بسیاری داشته و آثار تحلیلی و کتاب های مقاتل درباره امام 
حسین)ع( را مطالعه کرده است؛ اما یکی از بهترین و برجسته ترین نکات در 
ارتباط با این کتاب، ترسیم فضای فتنه گون قبل از وقوع حادثه عاشوراست. در 
واقع، نامیرا یک دوره  فتنه شناســی کامل است که به مخاطبش نشان می دهد 
چگونه در شرایط پیچیده و غبارآلود فتنه، حق و باطل جابه جا می شوند و حتی 
بزرگ ترین سرداران و مبارزان اسالم نیز نسبت به راه امام حسین)ع( و هدف 
ایشان در مقابله با یزید دچار تردید می شوند! تا آنجا که رهبر معظم انقالب در 
یکی از دیدارهای خصوصی خود در مورد این کتاب فرموده بودند: »هر کسی 

می خواهد فتنه  اخیر را بشناسد، این کتاب را بخواند.« 

نامیرا  
   آثار عاشورایی    

»فصلنامــه ترجمــان« را می تــوان یکی از 
مهم ترین نشریات تخصصی حوزه علوم انسانی 
دانســت که در کشور منتشر می شــود؛ اما دلیل 

اهمیت این نشریه چیست؟
نشریه ترجمان با مدیرمسئولی»حجت االسالم 
مرتضی روحانــی راوری« رابطه مخاطب ایرانی 

با فضای نقادانه را در میان اندیشــمندان علوم انســانی برقرار کرده اســت. 
آن گونه که خود گردانندگان این نشــریه نیز در معرفی خود به آن اشــاره کرده 
و می نویســند: هدف ترجمان برقرارکردن ارتباط فکری است. از این  رو این 
نشریه در شماره های خود تا به امروز تالش کرده است پدیده هایی را که زاییده 
تمدن غرب هستند از نگاه و منظر خود فعاالن و متفکران حوزه علوم انسانی 
در غرب بررسی کند! چنانکه در شماره تابستان خود به ریشه ها و آسیب های 
فرهنگ ســلبریتی پرداخت. آنچه در ادامه می آید، بخشی از عناوین مطالب 
شــماره یازدهم این مجله اســت. »آیا در دنیای سلبریتی ها شایسته ساالری 
حکم فرماســت؟«، »دور نگه داشتن سلبریتی ها از سیاست یکی از وظایف 
شــهروندی ماست«، »شــاید ســلبریتی ها زندگی تان را پر کرده باشند؛ اما 

دوست تان نیستند.« 

نقد از زبان خودشان
   پیشخوان    


