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علی قاسمی

سرمقاله پیش به سوی فتح الفتوح
سیامک باقری۲

نگاه قربانی حقیقت باشیم
شعیب بهمن۲

نزدیکی روسیه به متحدان سنتی واشنگتن راهبرد
4

 تشریح ابعاد چرخش قدرت در منطقه به نفع ایران  

ایران؛ »باالنسر« و»کنترلر«جدید غرب آسیا

پیروزی حداکثری 
بررسی فروپاشی ائتالف غربی- عبری-  سعودی برای فشار حداکثری

 نگاهی به عملیات پیچیده سازمان اطالعات سپاه  در دستگیری سر حلقه جریان رسانه ای ضد انقالب 

وع ماجراست  این تازه شر
ه زم ابتدا در شــبکه اجتماعی »تلگرام« 

ّ
۱   روح الل

فعالیت خــود را آغاز کرد و به گونــه ای اخبار دروغ 
وی در ســطح کانال هــا و گروه ها جریــان می یافت 
که بســیاری از مردم تلگرام را مترادف با »آمدنیوز« 
 می دانســتند و دروغ هــای بــزرگ وی را راســت

 می پنداشتند.

2   در نظریات رسانه ای خاصیت جنبش های جدید 
اجتماعی را بی سر بودن آنها می دانند؛ به این معنا که 
آنها یک فرد انسانی فعال برای رهبری، کادرسازی و 
هدایت تنش هــا ندارند؛ اما صحیح نبودن این نظریه 
زمانی اثبات شد که در برخی آشوب ها به محض اینکه 
سرعت اینترنت را کاهش دادند و یا شبکه اجتماعی 
آشــوب گر را فیلتر کردند. نقش فعــال »آمدنیوز« و 
ه زم« در لیدری اغتشاشات چهار سال گذشته 

ّ
»روح الل

حکایــت از آن داشــت که وی رهبری اغتشاشــات 
در داخل و جریان اپوزیســیون در خارج را به دســت 
گرفته است و گسترش آن در همه کانال ها و گروه ها به 
گونه ای وانمود می شد که وی هم غیر قابل کنترل است 

و هم غیر قابل دسترس.

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه

3    در سال های گذشته فرانسه حامی اصلی منافقانی، 
چون مریم رجوی و مســعود رجوی بــوده و هزینه های 
زیادی برای آنها پرداخته اســت. این کشــور در شرایط 
فعلی بســیار عالقه داشت که با اســتفاده از کاتالیزور 
ه زم تروریســت یونیفرم پوش 

ّ
قدرتمندی، چون روح الل

ه 
ّ
را به یک تروریســت رســانه ای تبدیل کنــد. روح الل

زم توانســت هم چهــره منافقین را اصــالح کند و هم 
فرانســه را از رفتارهــای ضد حقوق بشــری که وجهه 
خوبی نداشت، رها ســازد. حتی فرانسه و منافقین را با 
هم از این وضعیت نجات داد، ولی فرانســه به این هم 
اکتفا نکرد و جریان رســانه ای »آمدنیــوز« را به عنوان 
 یک ســرویس پرنفوذ به اشتراک موســاد و سازمان سیا 

در آورد.

4   به ظاهر اسم زم و بازداشت صاحب یک کانال 
تلگرامی و این همه تبلیغات برای ســپاه نسبت به 
شکار پهپاد یا موشــک به قلب داعش یا کردهای 
تروریســت عراق یک اقــدام معمولی و کوچک 
اســت و حتی شاید برای ابهت سپاه موضوع پیش 
پاافتاده ای باشد؛ اما هنگامی که سطح آشوب های 
داخل کشور همراه با سطح حمایت های بیگانه از 
زم در اسکورت و هم پوشانی اطالعاتی با هم دیده 

شود و از دسترس خارج بودن چنین مهره ای 
 نیز اضافه شود، اهمیت مأموریت را باال 

می برد.

5   آمریکا در ماه های گذشــته نــاو هواپیمابر »تئودور 
روزولت« جنگنده های اســتراتژیک و سامانه های ضد 
موشــک خود را در اطراف ایران مســتقر کرد تا به این 
وسیله در یک رزمایش نظامی مردم ایران را مرعوب کرده 
و دولتمردان را وادار به مذاکره کند؛ اما همه آنها در جنگ 
ادراکی ناموفق تر از کانال آمدنیــوز بودند؛ زیرا آمدنیوز 
بود که با فعالیت های روان شناسی خود افکار عمومی را 
هراسان می کرد و پدیده هایی چون قحطی، حمله آمریکا 
و شورش واقعی به نظر می رسید. اهمیت دستگیری زم 
از اهمیت دورکــردن ناو روزولت که یکی از بزرگ ترین 
رزم ناوهای دنیاســت و روزانه تا ۱۰۰ پــرواز بر روی آن 

صورت می گیرد،  کمتر نیست.

ــه زم تنها فردی اســت کــه کلیه مطالب 
ّ
6   روح الل

و تولیــدات پژوهشــی درباره افــکار عمومــی ایران 
 و نحــوه تأثیرگــذاری بــر آنــان را در اختیار داشــت. 
جنگ ادراکی وشــناختی او علیه ملت ایران به گونه ای 
چند الیه و اثرگذار بود که رسانه های غربی و تحلیلگران 
خارجی پیام های او را به عنوان یک پیام معتبر و اثرگذار 
به دســت همه مخاطبان در شبکه های اجتماعی، رادیو 

تلویزیونی و حتی مقامات تصمیم گیرنده در اتحادیه اروپا 
و آمریکا می رســاندند. آنها کوچک ترین ایراد و ابهامی 
نســبت به صحت اطالعات انتشاریافته برای مخاطب 
ایجاد نمی کردند و کلیه محتواهای تولید شده بعدی با 

تولیدات آمدنیوز تطبیق داده می شد. 

7   انهــدام کامل مجموعه دروغ پــرداز »آمدنیوز« 
نوعی از نااطمینانی به ســرویس های غربی را ایجاد 
می کند. این رسانه ها از یک سو تالش می کنند بگویند 
کــه ایران با غافلگیری اطالعاتی توانســته  یک مهره 
کم اثــر را به دام بیندازد و از طرف دیگر ادعا می کنند 
او قربانی یک معامله بزرگ شــده اســت. در هر دو 
مورد فوق جو ناامنی و احساس  ترس در ضد انقالب 
شکل گرفته است؛ به گونه ای که از دیدن سایه خود هم 
دچار ترس شــده اند؛ در سال های اخیر سازمان های 
جاسوسی کشورهای غربی شکست های اطالعاتی 
سنگینی از ایران در داخل و خارج خورده اند؛ از همین 
رو جریان ضد انقالب به این نتیجه رســیده است که 
تکیه بر سازمان های جاسوسی بیگانه نمی تواند امنیت 

آنها را تأمین کند.
 در روزهای آینده شاهد 

ً
بنابر آنچه گفته شد، احتماال

تغییر لحن جریان ضد انقالب نســبت به جمهوری 
اســالمی خواهیم بود؛ آنها یا پیام های همکاری 
برای سازمان های اطالعاتی ایران می فرستند یا 
سعی می کنند با سکوت این دوره را بگذرانند؛ 

اما نیروهای باهــوش آنها از مدت هــا قبل پیام های 
مثبتی به داخل ایران فرستاده اند و در حال نشان دادن 

مرزبندی های خود هستند.

8  با توجه به اینکه این عملیات به صورت صددرصد 
با موفقیت به انجام رسیده و بخش اعظمی از تجهیزات 
 دستاورد 

ً
و نیروهای آمدنیوز مصادره شــده است، قطعا

ه زم 
ّ
اطالعات عظیمی از مخاطبان و مرتبطان با روح الل

به دســت خواهد آمد که می تواند پشت پرده بسیاری از 
عوامل نفوذی داخلی را روشن کند. این اسناد به گونه ای 
گویا و مستدل اســت که به اعتراف در مقابل دوربین یا 
حتی امضای صورتجلسه و برگه بازجویی نیازی ندارد. 
در حقیقت، این دســتاورد راهبردی تا سال ها می تواند 
نظام را در مقابل هجمه های روانی و جنگ های تبلیغاتی 
دشمن ایمن کند. ابراز رضایت و خشنودی مردم انقالبی 
کشــورمان از این رخداد نشــان می دهد، عامه مردم در 
سال های گذشته تحت تهاجم رسانه ای شدید وی بوده اند 
و از نزدیک با اقدامات و فعالیت های وی آشنایی دارند. 
اکنون که دولت محترم با بازداشت این عامل بیگانه ابراز 
خرسندی کرده است، باید خوشحالی عملی خود را با 
امن سازی بستر شــبکه های اجتماعی برای مردم فراهم 
کند تا جریان هــای دروغ پراکن وابســته به بیگانه دیگر 
نتوانند در افکار و ادراک ایرانیان رخنه کرده و ماه ها دولت 
و نظام را مشغول بی اثر کردن فعالیت های براندازانه آنان 

کنند.
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نگاه

سرمقاله

»مصطفی تاج زاده« فعال اصالح طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ به 
تازگی طی اظهاراتی در یک میتینگ سیاســی در دفتر حزب توسعه ملی 
ایران گفته است: »اگر مردم به خیابان نمی ریزند به دلیل بلوغ فکری است 
که از تجربیات سایر کشــورها و بهار عربی به دست آورده اند. آنها به این 
نتیجه رسیده اند که با ریختن در خیابان وضعیت بهتر از قبل نمی شود. ایران 
انقالب نمی شود، اما در آن تنش به وجود می آید. ایران انقالب نمی شود؛ 
اما درگیری در جامعه گسترش می یابد؛ ایران انقالب نمی شود؛ اما ممکن 
است دچار فروپاشــی اقتصادی شــود.« این اظهارات در حالی مطرح 
می شود که پیشتر نیز چهره هایی چون علوی تبار و حجاریان مشابه آن را بر 

زبان آورده بودند و نظام را به شورش های خیابانی تهدید می کردند.

شورش یوی  سنار  تکرار 
از زبان تاج زاده

»عباس عبدی« تحلیلگر مســائل سیاســی درباره انتقاد 
رئیس جمهور به ناتوانی در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساســی و 
واکنش شورای نگهبان به رئیس جمهور اظهار داشت: »شورای 
نگهبان چه انتقادی را پذیرفته است که انتقاد درباره تفسیر اصل 
۱۱۳ قانون اساسی را بپذیرد؟ آقای کدخدایی توئیت کرده است 
که تفسیر قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان است، انگار کسی 
این را نمی داند. مســئله این نیست که تفسیر قانون اساسی از 
اختیارات شورای نگهبان اســت یا نه. مسئله این است که آیا 
شــورای نگهبان از اختیارات خود درســت استفاده می کند یا 

خیر؟«

عبدی عباس   کنایه 
نگهبان شورای  سخنگوی  به 

»ســیامک ره پیک« عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای 
نگهبان، در پاسخ به اینکه آیا از تجربیات برگزاری همایش چهل سال 
قانون اساسی که آذرماه شــورای نگهبان برگزار می کند، در اصالح 
قانون اساســی هم استفاده خواهد شد، گفت: »بازنگری یک بحث 
است و تشــخیص اینکه قانون اساسی اشــکالی دارد یا ظرفیت آن 
مغفول مانده هم بحث دیگری اســت.« این عضو حقوقدان شورای 
نگهبان درباره اصالح قانون اساســی توضیــح داد: »بازنگری اراده 
سیاســی می خواهد؛ یعنی باید مقدمات آن انجام شود. اما اگر قرار 
 یکی از مقدمات آن این است که 

ً
باشــد این کار انجام شــود، حتما

بگویند کجای آن بازنگری صورت گیرد که کار علمی می خواهد.«

اساسی قانون   بازنگری 
 نیازمند اراده سیاسی

 پیش به سوی فتح الفتوح

در طول چهل سال عمر با برکت انقالب 
اســالمی، ملت ما در جبهه های گوناگون 
شاهد پیروزی ها و فتوحات بزرگی بوده که 
همگی در سایه الطاف الهی و سرمایه نیروی 
انسانی انقالبی به دســت آمده است. رمز 
پیروزی ها و تداوم آن، یعنی همین فتح الفتوح 
اصلی انقالب، جذب دل های جوانان مؤمن 
و انقالبی در مسیر الهی است. برای اثبات 
این فرضیه اســتناد به ســخنان عرفانی امام 
راحل)ره( از همه چیز متقن تر اســت. امام 
بزرگوار پس از عملیــات ظفرمند »طریق 
القدس« که منجر به آزادســازی »بستان« 
و بخش زیادی از خاک ایران شــد و ماشین 
جنگی دشمن در این عملیات مشترک سپاه و 
ارتش آسیب جدی دید و به قول رهبر معظم 
انقالب »همه توقع داشــتند که امام بگوید 
این پیروزی ای که شــما به دســت آوردید، 
فتح الفتوح  اســت؛ از آن پیروزی ســتایش 
کنــد؛ امام نه، از رزمندگان تشــکر کردند. 
اما گفتنــد فتح الفتوح  انقالب ما تربیت این 
جوان هاست؛ که در آن شرایط دشواری که 
 

ِ
همه  دنیا در مقابل ما با چهره  دژم و ســالح
آماده  شلیک ایستاده بودند، اینها توانستند یک 
چنین پیروزی بزرگی را به دست آورند.« این 
سنت الهی اســت، باز و بسته شدن درهای 
رحمت الهی به عملکرد خود انسان بستگی 
دارد، اگر ســر تســلیم در مقابل پروردگار 
عالم فرود آورده و به دستورات او عمل کند، 
خداوند نیز در مقابل، درهای رحمت را به 
روی او می گشــاید و اگر به عکس، به جای 
بندگی خدا به بندگی شــیطان روی آورد و 
تحت اوامــر گمراه کننده اش قــرار بگیرد، 
خداوند بی همتا درهای رحمت خویش را 
به روی او بسته و به جای آن درهای خشم و 
غضب را به رویش باز خواهد کرد. جا دارد 
این روزها که مصادف با شــهادت پیشوای 
هشتم ماست، به روایتی از امام همام تمسک 
جوییــم. امام رضــا)ع( در روایتی پیرامون 
این امر فرموده اســت: »اوحی الله عزوجل 
ِطعــُت َرضیُت و 

ُ
إلی نبی مــن األنبیاء إذا أ

 
ٌ
اذا ُرِضیــُت بارکــُت ولیس لبرکتــی نهایة
َعنُت 

َ
ِضبُت ل

َ
ِضبــُت و اذا غ

َ
واذا ُعِصیــُت غ

ُغ الســاِبَع من الوری«؛ خدای عزوجل 
ُ
بل

َ
ت

به پیامبری از پیامبــران وحی فرمود: هرگاه 
اطاعت شوم خشنود می شوم و چون خشنود 
گردم برکت بخشــم و برکــت من بی پایان 
اســت و هنگامی که از من نافرمانی شود، 
خشم گیرم و چون خشم گیرم، لعنت کنم و 
لعنت من تا هفت پشت را شامل می شود. 
اگر با خدا باشــیم خداوند بــه وعده خود، 
یعنــی یاری و نصرت به دیــن و مردم خود 
عمل می کنــد. اگر این روزها به اتفاقاتی که 
در اطراف مــا می افتد، نگاه ژرف و عمیقی 
داشته باشیم، می بینیم که همه آنها به نوعی 
فتح الفتوح است و از عنایت و تفضل پشت 
پرده باری تعالی است که چنین پیروزی های 
بزرگی رقم می خورد. زدن پهپاد پیشــرفته 
آمریکا که به جاروبرقی جمع آوری اطالعات 
معروف بود، توقیف کشتی متخلف انگلیسی 
و شکست هیمنه پیر استعمار، پیروزی های 
پی درپی در جبهه هــای چندگانه مقاومت، 
برگزاری راه پیمایی عظیم اربعین و دستگیری 
پهپاد رســانه ای نظام سلطه و ده ها اقدامات 
ه به صورت تسلســلی 

ّ
بعدی که ان شــاءالل

شــاهد آن خواهیم بود، همگی به دســت 
رزمندگان غیور و دالوری صورت می گیرد 
که خودشــان را به سرچشــمه فیض الهی 
متصل کرده اند و خداونــد تبارک و تعالی 
فتح الفتوح هــای بزرگ تــری را از این پس 

تفضل خواهد کرد.

این ادعا که دعوا بر ســر یک مسئله بزرگ تری 
است، واقعیتی ۴۰ ساله در انقالب است. البته نه با 
تفسیر انحرافی که این روزها مطرح می شود؛ بلکه

۱ـ ســازش و تســلیم ناپذیری و مقاومت در 
برابــر زورگویی های قدرت هــای جهانی دعوای 
اصلی اســت که عده ای از همان ابتدای انقالب 
نسخه  »تسلیم« به هر قیمت را برای ملت و نظام 
اسالمی تجویز می کردند و عده ای دیگر براساس 
قانون اساسی و مبتنی بر بند شانزدهم اصل ۳، بند 
پنجم اصل ۲، اصل ۱۱ و اصول ۱۵۲ تا ۱۵۴ نفی 
هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری، عدم تعهد در 
برابر قدرت های ســلطه گر، عزت و استقالل و در 
عین حال روابط صلح آمیــز متقابل با دولت های 
غیر محــارب و در یک کلمه مقاومــت در برابر 
زورگویی هــا را تجویز می کردند. هدف مقاومت 
نیز در نظر رویکرد دوم رســیدن به بازدارندگی در 
حوزه های گوناگون اســت؛ به گونه ای که دشمن 

را از تعرض و فشــارهای ظالمانــه به ملت ایران 
منصرف کنــد؛ از این رو این رویکــرد که طراح 
اصلی آن حضرت امام خمینی)ره( بودند، هیچ گاه 
بــه دنبال جنگ با جهان نبــود و هیچ وقت تعامل 
ســازنده با دنیا را رد نکرد. البتــه بر این موضوع 
همواره تأکید داشــتند که دنیا فقط چند کشــور 

اروپایی و آمریکا نیست.  
۲ـ نگاه برون نگر در برابر نگاه درون زا و برون گرا 
در مسائل کشور، به ویژه در زمینه اقتصادی دومین 
واقعیتی است که سال هاســت درگیر آن هستیم. 
عده ای از ســال های آغازین انقالب همواره حل 
 ماهیت اقتصادی 

ً
مشکالت کشــور را که عموما

داشته و دارد، در بیرون از مرزهای کشورها دنبال 
کرده اند و نسخه هایی مانند هضم شدن در اقتصاد 
جهانی را ارائه داده اند. در میان این عده کسانی هم 
بودند و هستند که تنها راه حل را مذاکره با آمریکا 
و اروپا می دانند. یکــی از جلوه ها و مصادیق این 
دیدگاه اخیر گره زدن حل مسئله هسته ای کشور در 
مذاکره با آمریکا بود و نظام جمهوری اسالمی نیز 
راه را بر این جریان باز کرد تا ایده خود را به آزمون 
بگذارند؛ به گونه ای که امروز قضاوت همه ملت 
ایران بر همگان آشکار است. در برابر این دیدگاه، 

رویکرد نگاه درون زا و برون نگر وجود داشته و دارد 
که اصل را بر ظرفیت های داخلی قرار داده است. 
در این رویکرد هیچ وقت نگفته اند که ُدور کشور را 
حصار بکشیم و هیچ تعاملی با دنیا در زمینه های 
گوناگون به ویژه اقتصادی نداشــته باشــیم. آنچه 
در این رویکرد همواره تأکید شــده اســت تعامل 
هوشمندانه و تعاملی است که معنایش درون زایی 
اقتصاد باشد. همیشه برای جمهوری اسالمی ایران 
این اصل وجود داشــت که تعامل ســازش کارانه 
عزت و اقتدار و اســتقالل کشور را از بین خواهد 
برد و هزینه سازش و تسلیم به مراتب از مقاومت 

بیشتر است.
۳ـ به گواه تاریخ ایران در چهل ســال گذشته 
هیچ وقت رویکرد تقابلی و جنگ طلبانه در سیاست 
خارجی ایران وجود نداشته است، برعکس نظام 
جمهوری اسالمی در همه این دوره ها همواره مورد 
بغض و تقابل دولت های زیاده خواه و سلطه طلب 
بوده اســت. هنوز در حافظه تاریخی ملت ایران 
این حقیقت وجود دارد که سیاســت خارجی در 
دوره سازندگی، تعامل سازنده بود و گفت وگوهای 
انتقادی با اروپا یکــی از تجلیات آن بود؛ اما اروپا 
و آمریکا چگونه با این رویکرد برخورد کردند، آیا 

جز تهدید به حمله نظامی، تحریم های فرامرزی 
و زیاده خواهــی بــود؟ در دوره اصالحات تعامل 
ســازنده با شــعار گفت وگوی تمدن ها در محور 
سیاست خارجی قرار داشت و در موضوع هسته ای 
نیز صادقانه وارد گفت وگو با ســه کشور اروپایی 
شدیم؛ اما در این هشــت سال نیز همه دیدند که 
چگونه آمریکا ایران را محور شــرارت قرار داد و 
فشــارها و تحریم های اقتصــادی فلج کننده را بر 
ملت ایران تحمیل کرد و اروپایی ها نیز زیر توافقات 
خود زدند؟ در دولت بعد از اصالحات نیز همین 
داستان ادامه یافت تا دولت اعتدال که بیشترین گام 
برای تعامل با اروپا و به ویژه با آمریکا که در طول 
۴۰ سال انقالب سابقه نداشته است، برداشته شد؛ 
اما ثمره آن چیزی جز افزایش تحریم ها، فشارها، 
تهدید به جنگ، تقابل جویی ها و بحران سازی ها در 
محیط پیرامونی جمهوری اسالمی ایران و تالش 
برای بی ثبات سازی و به هم ریختن ثبات سیاسی، 
اقتصادی و نظم عمومی داخل کشور نبود. با وجود 
این، به فرموده موالی مــان امیرالمؤمنین)ع( »ما 
 ااِلعِتباَر«؛ چه بسیارند عبرت ها و 

َّ
ل

َ
َر الِعَبَر َو أق

َ
أکث

چه اندك اســت عبرت گرفتن. به همین دلیل باید 
گفت تجربه را، تجربه کردن خطاست.

 قربانی حقیقت باشیم
   یادداشت    

علی قاسمی
تحلیلگر  ارشد 

اقتصادی

سیامک باقری
عضو هیئت علمی 

پژوهشگاه امام صادق )ع(

مصاحبه رئیس جمهور با اصحاب رسانه که پس 
از ۲۰ ماه برگزار شــد، حاوی اظهاراتی متفاوت و 
مناقشه انگیز بود. ســخنان وی درباره اختیاراتش، 
تضعیف شــورای نگهبان و اعــالم آمادگیش برای 
قربانی شدن، از جمله مواردی بود که بازتاب زیادی 
پیــدا کرد. مجموعه واکنش ها بــه دو مورد اول، در 
سیاسی کردن اوضاع کشور برای فرار از پاسخگویی 
خالصه می شــد، راهی که برخی رؤسای جمهور 
قبلی نیز رفته بودند؛ اما آنچه تازگی داشــت اعالم 
آمادگی برای قربانی شدن بود که برای دومین بار در 
یک ماه گذشــته از سوی رئیس جمهور مطرح شد. 
وی در این باره گفت: »اعالم می کنم آماده هســتم 
در هر جلســه ای که منافع ملــت را تأمین می کند، 
حضور یابم. آماده هستم ایســتادگی داشته باشم و 
افتخار می کنم برای ملتم قربانی شوم و البته در این 

راه قربانی شدن برای هر کسی افتخار است.«
روزنامه هایــی چــون »ایران«، »آفتــاب یزد«، 
»ابتــکار«، »اقتصاد ملــی« و... همیــن جمله از 
اظهارات رئیس جمهور را با رویکرد مثبت برجسته 
کرده و آن را بیانگر فداکاری رئیس جمهور توصیف 

کردند؛ اما برخی دیگر از رسانه ها این گونه اظهارنظر 
را ابهام آفرین خوانده و سؤاالتی را در این زمینه طرح 

کردند. 
از جمله این رســانه ها پایگاه »تابناک« بود که با 
اشاره به اعالم آمادگی رئیس جمهور برای دومین بار 
به منظور شــرکت در جلسه ای که منافع ملت ایران 
را تأمین کند، حتی اگر قربانی شود، نوشت: »اکنون 
پرسش این است که این چه جلسه ای است که اگر 
رئیس جمهور در آن شــرکت کند، خــود را قربانی 
 قربانی شدن 

ً
کرده است؟ و پرسش دیگر اینکه اساسا

 به چه معناست؟!«
ً
رئیس جمهور دقیقا

این پایگاه در پاسخ به پرسش های فوق نوشت: 
»هرچند رئیس جمهور به روشــنی به مختصات آن 
جلسه اشــاره ای نمی کند، شــواهد حالیه و مقالیه 
حاکی از این اســت که جلسه ای که رئیس جمهور 
از آن صحبت می کند، جلســه ای داخلی نیســت 
 حضور وی در یک جلســه مذاکراتی با 

ً
و احتمــاال

رئیس جمهور آمریکاست؛ اما در چه حالتی ممکن 
اســت مذاکره رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور 
آمریکا در حکم قربانی شــدن رئیس جمهور ایران 
تلقی شود؟! چنین جلسه ای که اگر در حیطه وظایف 
قانونی رئیس جمهور و بر اساس سیاست های کشور 
 قربانی شــدن در آن معنا نخواهد 

ً
باشــد، احتماال

داشت و رئیس جمهور در خوش بینانه ترین حالت، 
وظیفه اش را انجام داده و به سوگند خود در قبال مردم 

عمل کرده است. حال شاید برخی ـ چه در ساختار 
قــدرت، چه در افکار عمومی و چــه در بین رقبای 
سیاســی ـ با اصل حضور رئیس جمهــور در چنین 
جلســه ای مخالفت کنند و یا در صورت برگزاری 
چنین جلســه ای، خروجــی آن را مطابق با تحلیل 
خود، در راستای منافع ملی ندانند و با آن مخالفت 
یا از آن انتقاد کنند؛ مثل آنچه در برجام اتفاق افتاد.«

»تابناک« با طرح سه فرضیه در این زمینه چنین 
نتیجه گیری می کند: »به نظر می رســد از سه جهت 
این عبارت تکراری رئیس جمهور، که »من آماده ام 
خود را قربانی کنم«، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. اول 
اینکه عقال و عرفا چنین قربانی شدنی توجیه ندارد. 
دوم آنکه منش روحانی و مکانیســم و پویایی نظام 
به چنین سمتی کشیده نمی شود و سوم اینکه چنین 
قربانی شــدن، نه تنها منافع ملت را تأمین نمی کند 
حتی انســجام داخلی را بیهوده بر هــم می ریزد؛ 
بنابرایــن، اگر مراد رئیس جمهور از قربانی شــدن، 
موارد باال باشــد، بهتر است در همان حدود ژست 
تبلیغاتی بماند. اگر هم مراد دیگری دارند که خوب 

است برای تنویر افکار عمومی آن را بیان کنند.«
»جهان نیوز« هم این ســخنان رئیس جمهور را 
ابهام آفرین خواند و در پاســخ به این پرسش که آیا 
نیاز است کســی از مسئوالن قربانی شود؟ نوشت: 
 دچار مشکل و قربانی برخی 

ً
»متأسفانه مردم بعضا

اهمال کاری های مســئوالن هســتند. از این جهت 

بیشــتر از اینکه رئیس جمهور خود را قربانی کند، 
مملکت نیازمند مدیریت درســت اســت تا مردم 

قربانی روند مضمحل کننده و مشکل آفرین نشود.«
جهان نیوز ادامه می دهد: »این سخنان ابهاماتی 
هــم دارد. اینکه چه جلســه ای قرار اســت انجام 
بگیرد کــه رئیس جمهور قرار اســت در آن حضور 
یابد و قربانی شــود. دولتمردان باید به جای سخنان 
معماگونه، با مردم صادقانه و شفاف صحبت کنند؛ 
موضوعــی که همواره دولــت شــعار آن را داده و 
دولتمردان از شفافیت و محرم دانستن مردم صحبت 
کرده اند. اینکه با ســخنانی معماگونه و ابهام انگیز 
مســئول اول دولت صحبت کند و ســپس مردم را 
دچار سردرگمی کند نه برای کشور خوب است نه 
در اداره مشکالت و مصائبی که امروز مردم گرفتار 
آن هستند، گشــایش ایجاد می کند. در واقع بیشتر 

گره ای می شود در گره ها و مشکالت دیگر.«
»کیهان« نیز به این سخن روحانی در ستون اخبار 
ویژه خود واکنش نشان داد و نوشت: »مردم از شما 

مدیریت می خواهند نه قربانی آقای روحانی.«
مدیر مسئول روزنامه »جوان« هم در توئیت خود 
با طرح این ســؤال که »کدام مشکل با قربانی شدن 
شــما حل می شود؟« به این ســخن رئیس جمهور 
واکنــش نشــان داد و نوشــت: »از بی تصمیمی و 
شرط سازی عبور کنید، همه فدایی شما خواهند شد؛ 

ملت ما قدرشناسند.«

بازتاب های رسانه ای نشست خبری رئیس جمهور

 معمای قربانی شدن
حسین عبداللهی فر

کارشناس سیاسی
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دیدگاه

چنــد روز پیش خبر اخراج پنج قاضی در حالی 
رسانه ای شــد که این روزها به واسطه مبارزه مؤثر 
با مفاســد اقتصادی،  افکار عمومی از این رویه در 
دستگاه قضا اســتقبال کرده و انتظار دارند مبارزه با 
فساد، رویکردی مقطعی نبوده و ادامه دار باشد. رهبر 
معظم انقالب تیرماه سال جاری خطاب به رئیس و 
مسئوالن دستگاه قضا،  مبارزه با فساد را هم دربیرون 
و هم درون قوه قضائیه امر مهم و قابل تأکید برای قوه 

قضائیه معرفی کردند.
درحوزه مبارزه با فساد در بیرون از دستگاه، عزم 
راســخ قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها ـ که 
از یکی دو ســال پیش آغاز شــده بودـ در دوره آقای 
رئیسی قاطعیت و سرعت بیشــتری به خود گرفته 
است؛ امری که اعتبار قوه قضائیه و رضایت مندی از 
نظام را باالتر خواهد برد. الزمه استمرار در مبارزه با 
فساد در بیرون از قوه قضائیه، مبارزه با فساد در درون 
قوه است. در حقیقت، دستگاهی که وظیفه پاسداری 
از عدالت و مبارزه با فساد را دارد، در درون سیستم 

خود باید مبارزه با فســاد را بدون مالحظه سرلوحه 
قرار دهد. 

رهبر معظم انقالب در اهمیت مبارزه با فساد در 
درون قوه قضائیه می فرمایند: »هزاران قاضی شریف 
و پاکدامن و کارمندان امین در سراسر قوه دارند کار 
می کنند، تالش می کنند، یک عنصر ناباب در یک 
دادگســتری ای در یک شــهری پیدا می شود، یک 
حرکتی انجام می دهد، این روان های پاکیزه شریف 
را بدنام می کند و این مسئله باعث می شود که تمام 
زحمــات و تالش های قوه قضائیه در افکار عمومی 

زیر سؤال رود.«
در واقع اخراج پنج قاضی و ســایر اقدامات که 
اشاره شد، نشان  می دهد قوه قضائیه امروز مبارزه با 
فساد را با تأکید بر پاکسازی درون و تقویت ساختارها 
پیگیری می کند؛ مبارزه ای که دارای ویژگی های قابل 

مالحظه است:
۱ـ برخورد با متخلفان در هر ســطح و جایگاه: 
از بازداشــت معاون اجرایی حوزه ریاســت قوه تا 
انفصال ۶۰ قاضی متخلف در ۴۵ روز اول انتصاب 
حجت االســالم رئیســی و اخراج پنج قاضی و... 
نشــان دهنده عزم راســخ قوه قضائیه برای افزایش 
هزینه فساد است؛ عزمی که خط قرمز برای خود در 
مبارزه با فساد و رفع نقایص قائل نیست. همچنان که 

»حجت االسالم رئیسی« در مجمع ساالنه مجلس 
خبرگان در ســال جاری بیان داشت: »در مبارزه با 
فساد، هیچ خط قرمزی نداریم، در خود قوه قضائیه 
با مواردی مواجه و متوجه شــدیم رشوه هایی اخذ 
شده که بهت آور است، از آپارتمان های ۶۰۰ متری 
گرفته تا ویال های ۴ هزار متری در شمال که در نوع 
خود کم نظیر است، البته متهمان بازداشت و اموال 

نامشروع آنها ضبط شده است.«
۲ـ توجه به ریشــه های فســاد و اکتفا نکردن به 
برخورد با افراد : توجه به ریشه های فساد و خشکاندن 
آن ضرورتی است که اگر به آن توجه نشود، مبارزه با 
فساد در درون قوه قضائیه به ضد خود تبدیل می شود؛ 
چرا که به زودی راه های دور زدن برای مفســدان در 
دســترس قرار می گیرد. اما توجه به طرح تحول قوه 
قضائیه و آغاز روند عملیاتی شــدن آن، نویدبخش 
ریشــه دار بودن برخورد با فساد در درون قوه قضائیه 

است.
 این ســند در نتیجــه کار و تالش چند ســاله 
کارشناسان زبده مرکز راهبردی قوه قضائیه بر مبنای 
آسیب شناسی دســتگاه قضا تهیه شــده که با ارائه 
راهکار برای معضالتی، همچون اطاله دادرســی 
و سایر بســترهای فسادزا، نقشــه راه پیشگیری و 
به حداقل رســاندن فســاد را ارائه داده و ریاســت 

قوه قضائیه نیز بــا جدیت به دنبال پیاده ســازی آن 
اســت. این اصل در حقیقت تضمین کننده مستمر 
 بــودن فسادســتیزی در درون قــوه و سالم ســازی

 آن است. 
۳ـ توجه به مؤلفه شفافیت: وجود شفافیت برای 
مردم در اقدامات قوه قضائیــه از دیگر ویژگی های 
مبارزه با فساد اســت که یکی از مصادیق آن اعالم 
برخوردها از سوی قوه اســت، از اخراج قضات تا 
دستگیری متخلفان. ســیدابراهیم رئیسی در دیدار 
نمایندگان تشــکل های دانشــجویی سراسر کشور 
در راســتای توجه به مــردم به عنــوان ولی نعمتان 
قوه قضائیــه اعالم کــرد: »از گزارشــات مردمی 
پیرامون فســاد حمایــت می کنیم و کســانی را که 
خبر از فســاد دهند، مورد تشــویق قرار می دهیم. 
ما ایــن موضــوع را به صــورت قانونمنــد دنبال 
می کنیم تا ســازوکار آن فراهم شود و افراد مخبر و 
 خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند و تشویق

 شوند.«
با توجه به ویژگی های بیان شده می توان امیدوار 
بود که رویکرد قوه قضائیه هم در کوتاه مدت و هم در 
بلندمدت سبب پیش روندگی نظام در زمینه عدالت 

خواهد شد.

نگاهی به فساد ستیزی در درون قوه قضائیه

 مبارزه دو وجهی با فساد

گام دوم

 امید به آینده 
و دوری از ناامیدی

اینکــه حضرت علــی)ع( بزرگ ترین 
گناه را ناامیدی از رحمت الهی می دانند، 
به منزله یک درس بــزرگ تنها در زندگی 
فردی و عبادی مطرح نیســت؛ بلکه حوزه 
سیاسی و دیگر حوزه های اجتماعی را نیز 
در بر می گیرد. در حوزه مطالعات مربوط 
به بیانیه گام دوم انقالب اسالمی نیز رهبر 
معظم انقالب)مدظله العالی( به تأسی از 
موالی متقیان پیش شرط تحقق توصیه های 
شــش گانه خود را امیدآفرینــی و دوری از 
ناامیدی می دانند و این مســئله مهم را به 
جوانان تأکید می کنند. ایشان می فرمایند: 
»نخستین توصیه  من امید و نگاه خوش بینانه 
به آینده است. بدون این کلید اساسِی همه  
قفل هــا، هیچ گامی نمی توان برداشــت. 
آنچــه می گویم یک امید صــادق و متکی 
به واقعیت های عینی اســت... . در طول 
ـ   و اکنون مانند همیشــه  ـ  این چهل ســال 
سیاســت تبلیغی و رســانه ای دشــمن و 
فعال تریــن برنامه های آن، مأیوس ســازی 
مــردم و حتی مســئوالن و مدیــران ما از 
آینده اســت. خبرهای دروغ، تحلیل های 
مغرضانه، وارونه  نشــان دادن واقعیت ها، 
پنهان کــردن جلوه های امیدبخش، بزرگ 
کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن 
یا انکار محسنات بزرگ، برنامه   همیشگی 
هزاران رسانه  صوتی و تصویری و اینترنتی 
دشمنان ملت ایران است؛... شما جوانان 
باید پیشــگام در شکســتن این محاصره  
تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید 
به آینده را پــرورش دهید. ترس و نومیدی 
را از خود و دیگران برانید. این نخستین و 

ریشه ای ترین جهاد شماست.«
»امیدآفرینی« به منزلــه یکی از ارکان 
مهم پیشرفت در گام دوم انقالب اسالمی 
الزامات مهمی دارد که از یک سو پرداختن 
به توانمندی های داخلی و ناامید نشدن از 
مشکالت و چالش های پیش رو و از سوی 
دیگر پاسخ دادن به برنامه های مأیوس کننده 
دشــمن در حوزه های سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و نظامی است. البته امیدآفرینی با 
توهمات خوش بینانه بسیار متفاوت است. 
برخی ممکن اســت امید را چنین تعریف 
کنند که بر همه مشکالت سرپوش گذاشته 
شود، انتقادی به عملکردها صورت نپذیرد 
یا با حالتی اغراق آمیز نقاط مثبت را تا حد 
اعال تبلیغ کنند. همانند هر حوزه دیگری 
در مســئله امیدافرینی نیز خوش بینی های 
افراطی و بدبینی های تفریطی هر دو نهی 
و نفی می شــوند؛ چون جامعه و مردم به 
تدریج با کمک رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعــی از واقعیت های موجــود آگاه 
می شوند و چه بسا یک دروغ خیلی جزئی 
تمام فعالیت های رسانه ای و واقعی را زیر 
ســؤال ببرد؛ چون اعتمــاد اجتماعی را از 
دست می دهد. بنابراین در این حوزه توجه 
به واقعیت های موجــود و آگاهی دادن به 
جامعــه برمبنای امید به آینــده با توجه به 
ظرفیت هــا و برنامه های در دســت اجرا 
مهم ترین کاری اســت که باید جوانان در 
گام دوم انقالب اســالمی پیگیری کنند. 
ناگفته نمانــد افزایش امیــد در جامعه به 
عنوان یکی از مقوله های اساسی پیشرفت 
و توسعه کشور بر کســی پوشیده نیست. 
جامعه امروزی ما که در ان امید اجتماعی 
تنزل یافته بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
آرامــش و امیدآفرینی اســت چرا که امید 
الزمه حیات انســان ها و از شاخصه های 
اصلی ســرمایه اجتماعی است که سبب 
تالش اعضای تک تک جامعه برای رشد و 

تعالی می شود.

   عکس و مکث   

 سال هاست می خواهند بین ایران و عراق تفرقه  بیندازند؛ اما امروز نه تنها راه کربال باز شده، بلکه عکس امام 
در جای جای مسیر حرکت بر دیوار خانه ها دیده می شود، حتی محصوالت ایرانی پای ثابت خانه های عراقی هاست

مســیر علما از میان نخلســتان های کنار شــط فرات تو را به کربال می رساند؛ به دیار قافله عشق، قافله یاران لب 
تشنه سید و ساالر شهیدان که به دریای عشق زدند

مســیری بیــن طریق العلمــا و جاده اصلی راه پیمایی، مســیری که اگر جمعیت بیشــتر از جاده اصلی نباشــد، کمتر 
نیست، در اینجا هم موکب ها و شوق عراقی ها برای پذیرایی از زائران حسین)ع( بسیار است

شــای عراقی یا ایرانی؟ این ســوالی اســت که موکب داران عراقی از زائران می پرســند، آنها حتی طرز تهیه چای ایرانی را 
یاد گرفته اند تا باب میل زوار حسین از آنها پذیرایی کنند، هرچند که همه ایرانی ها در جواب می گویند شای عراقی!

حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی

 »پوتین« رئیس جمهور روســیه ضمن متهم 
کردن آمریکا به تبدیل کردن دالر به یک ســالح 
برای اعمال فشار به طرف های دیگر، این حرکت 
را اشتباهی بزرگ خواند و برای کاهش سلطه دالر 
در این کشــور چند اقدام اساسی انجام داد که به 

اختصار بیان می شود:

۱ـ ایجاد سیستم بومی نقل و انتقاالت
در سال ۲۰۱۴ وقتی احتمال اخراج روسیه از 
سوئیفت به دلیل مسئله اوکراین در رسانه ها مطرح 
شد، روســیه بدون درنگ در اقدامی پیش دستانه 
شــبکه بومی نقل و انتقاالت خود را توسعه داد و 
برای مقابله با تحریم هــای آمریکا تالش زیادی 
کرد تا یک شــبکه مالی شــبیه به سوئیفت ایجاد 
کند که سیستم سوئیفت روسی )spfs(  نام دارد. 
مقامات روس گفته اند شــرکت های خارجی با 
اســتفاده از این شــبکه می توانند با شرکت های 
تحریم شده روس از سوی آمریکا تجارت کنند. بر 

همین اساس، ماه گذشته ۴۱۶ بنگاه روس در این 
سامانه فعالیت داشته اند که »خزانه داری روسیه«، 
»گازپروم« و »روس نفت« از جمله مهم ترین این 

شرکت ها به شمار می آیند.

2ـ جایگزینی طال به جای دالر 
در پنج سال گذشته، روســیه به دنبال تقویت 
ذخایر طالی خود برای متنوع سازی ذخایر بانک 
مرکزی بود و در همین راســتا نیز به طور متوسط 
۲۰۰ تن طال در سال خریداری کرده؛ برای نمونه 
تنها در ســال گذشــته ۸۱ میلیارد دالر از ذخایر 
دالری خود را به طال و ارزهای دیگر تبدیل کرده 
اســت.طبق گزارش بانک مرکزی روسیه، ذخایر 
طالی روســیه در حال حاضــر ۱۸ درصد از کل 
ذخایر بانک مرکزی را شامل می شود؛ به گونه ای 
که حجم ذخایر طالی این کشور اکنون به ۲۱۷۰ 
تن رسیده است. همچنین، روسیه ۹۰ میلیارد دالر 
ذخیره به شکل اســکناس و اوراق قرضه وزارت 
خزانه داری آمریکا در اختیار دارد که نشان می دهد 
سهم دالر از ذخایر این کشور از ۴۶ درصد به ۲۲ 
درصد کاهش پیدا کرده اســت. در همین بخش 

ناگفته نماند که »چین« بزرگ ترین تولیدکننده و 
همچنین بزرگ ترین مصرف کننده طال محسوب 
می شــود؛ از این رو هر دو کشــور تمایل دارند با 
گسترش تولید طال و سایر فلزات گرانبها، تسلط 
دالر آمریــکا را در جهان کاهــش دهند. گفتنی 
است، چین و روســیه در مجموع ۱۰ درصد کل 

ذخایر طالی جهان را دارند.

3ـ فروش نفت با یورو
بزرگ ترین شرکت نفتی روسیه با ارسال نامه ای 
به مشــتریان خود اعالم کرده است، قراردادهای 
بعدی خرید نفت از این شــرکت باید بر حسب 
»یورو« باشــد و دالر از قراردادهای محصوالت 
نفتی، پتروشــیمی و گاز مایع این شرکت حذف 

خواهد شد.

۴ـ فروش اوراق قرضه 
روسیه که زمانی یکی از سرمایه گذاران اصلی 
در اوراق قرضه آمریکا بود و بیش از ۱۷۰ میلیارد 
دالر از این اوراق را در اختیار داشــت، در ســال 
گذشته شتاب بیشتری به روند کنار گذاشتن اوراق 

قرضه آمریکا داد. طبق داده های جدید خزانه داری 
آمریکا، روســیه در سال گذشــته دارایی خود از 
اوراق قرضه آمریــکا را از ۹۶/۹ میلیارد دالر به 
۱۳/۲ میلیارد دالر کاهش داد. افزون بر این، منابع 
حاصــل از فروش را یــا ارزی غیر دالر خریده یا 
اینکه به خرید طال اختصاص داده است. روی هم 
 یکی از دارندگان 

ً
رفته، باید بیان کرد روسیه که قبال

بزرگ اوراق قرضه آمریکا در جهان بود، از ســال 
قبل در راســتای سیاســت دالرزدایــی ملی این 
کشور، به طور مداوم و جدی سرمایه گذاری خود 
در اوراق قرضه آمریکا را کاهش داد. حاال روسیه 
در کنار کشورهایی، مانند نیوزلند و عمان در قعر 
فهرســت بزرگ ترین دارنــدگان خارجی اوراق 
قرضه آمریکا قرار گرفته است. در پایان باید گفت، 
وابستگی اقتصادی روسیه به دالر سبب شده بود تا 
تحریم های غرب بر ضد این کشور در سال ۲۰۱۵ 
به کاهش رشــد اقتصادی این کشور در سال های 
۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ منجر شــود؛ امــا با آغاز تقویت 
ذخایر ارزی و طال و کاهش وابســتگی به دالر، 
رشــد اقتصادی روســیه بار دیگر روند صعودی 

گرفته است.

 اقدامات چهارگانه دالرزدایی روسیه
   دریچه    

مصطفی برزکار
دانشجوی دکتری

محراب دوستی
کارشناس اقتصاد سیاسی

گزارش اختصاصی تصویری از پیاده روی اربعین-محمد صالح نادری
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۴
راهبرد

ســفر »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه به 
عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی با استقبال 
گرم حاکمان ریاض و ابوظبی مواجه شــد. در ســفر 
پوتین به عربســتان بیش از ۳۰ سند همکاری به ارزش 
بیش از ۲ میلیارد دالر امضا شــد و در سفر به امارات 
هم ۱۰ موافقت نامه همکاری به ارزش ۱/۳ میلیارد دالر 
در بخش های انرژی، هوا و فضا و توســعه گردشگری 
به امضا رسید. امضای این توافق نامه ها حکایت از آن 
دارد که روســیه در پی یافتن نقشی جدید برای خود در 

منطقه است.  
واقعیت آن است که روســیه و منطقه خلیج فارس 
به ســبب نزدیکی جغرافیایی از روابط بسیار دیرینه ای 
برخوردارند. این امر سبب شده است روس ها در طول 
تاریخ به این منطقه، رویکردی راهبردی داشــته باشند 
و بکوشند در تحوالت آن نقش ایفا کنند. در حالی که 
بسیاری از کشورهای قدرتمند، به غرب آسیا همچون 
منطقه ای می نگرند که محل اســتخراج نفت است و 
می تواند نیازهای آنها را در حوزه انرژی تأمین کند؛ اما 
چنین امری برای روســیه که خود از ذخایر عظیم نفت 
و گاز برخوردار است، صادق نیست. در نتیجه، منافع، 
اهداف و راهبردهای روسیه با سایر بازیگران تأثیرگذار 
در منطقه تا حد زیادی تفــاوت دارد. در واقع با وجود 
آنکه روس ها در مسائلی چون مبارزه با تروریسم، روند 
صلح، منع تکثیر جنگ افزارهای کشتار جمعی، مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته با کشورهای 
غربی منافع یکسانی دارند، در مسائلی همچون تغییر 
نظام های سیاسی، تغییر سیستم های نظامی و گسترش 
لیبرالیســم غربی در کشورهای منطقه، از نگرانی های 
مهمــی برخوردار هســتند. به همین دلیل سیاســت 
خارجی روســیه در منطقه غرب آسیا انعطاف بیشتری 

نسبت به سیاست خارجی کشورهای غربی دارد. 
البته بخش مهمی از رویکرد روسیه به منطقه خلیج 
فارس از بلندپروازی های مسکو در سیاست های جهانی 
ناشی می شود. در طول سال های اخیر، روسیه توانسته 
اســت از حالت تدافعی خود در دهــه ۱۹۹۰ خارج 
شــود و در بیشتر بحران های مهم بین المللی، همچون 
بحران ســوریه، اوکراین و ونزوئال دست برتر را بیابد. 
اگرچه همه این بحران ها را آمریکایی ها ایجاد کردند، 
اما در نهایت این روس ها بودند که در رقابتی ســخت 
با آمریکا، مانــع اجرای طرح ها و اهداف واشــنگتن 
شــدند. بنابراین رویارویی با آمریکا و تشدید رقابت ها 
و اختالفات ژئوپلیتیک، نقش مهمی در افزایش توجه 
مسکو به خلیج فارس دارد. در شرایطی که آمریکا تالش 
می کند حضور نظامی خود را در منطقه افزایش دهد و 
در پی تشکیل یک ائتالف برای برقراری امنیت مد نظر 
 روسیه نمی تواند نسبت به 

ً
خود در منطقه است، قاعدتا

یکی از استراتژیک ترین نقاط جهان بی تفاوت باشد؛ به 

ویژه آنکه در ذهنیت ژئوپلیتیک گرای حاکم بر سیاست 
خارجی روســیه، ایفای نقش فعال در نقاط ژئوپلیتیک 
جهان از اهمیت بســیار زیادی برخوردار اســت. در 
نتیجه، هدف ســلبی روســیه جلوگیــری از افزایش 
نظامی گری آمریکا و ایجاد ائتالف های نظامی جدید در 
خلیج فارس است. هدف ایجابی این کشور نیز تقویت 
نفوذ خود در یکی از مهم ترین نقاط استراتژیک جهان، 

یعنی خلیج فارس و تنگه هرمز است.
بر اســاس این، روسیه سعی می کند برای خود یک 
بلوک قدرت در غرب آســیا تشــکیل دهد. با توجه به 
آنکه روس ها در پی نظم جهانی چند قطبی هســتند، 
کشورهای ایران، ترکیه و عربستان سعودی را در منطقه 
با اهمیت تلقی می کننــد. رویارویی با یکجانبه گرایی 
آمریکا و دســتیابی به نقش بین المللی به منزله قدرت 
جهانی از مهم ترین اهداف سیاست خارجی روسیه در 
منطقه خلیج فارس محسوب می شوند. در این راستا، 
مسکو از یک سو سیاســت افزایش روابط خارجی با 
کشــورهای معارض آمریکا در منطقــه، نظیر ایران را 
پیگیری می کند و از سوی دیگر تالش دارد با برقراری 
رابطه  نزدیک با کشــورهایی، نظیر عربستان سعودی، 
امارات متحده عربی و قطر که به صورت ســنتی جزء 
شرکای آمریکا بوده اند، آنها را از مدار غرب خارج کند. 
همچنیــن بــا توجه بــه اینکه روســیه یکــی از 
صادرکنندگان نفت و گاز محسوب می شود، مالحظاتی 
 به آنها به چشم 

ً
درباره کشــورهای منطقه دارد و بعضا

رقیب خود می نگرد. عالوه بر این، روسیه در بسیاری از 
موارد به دلیل کنترل بازار و قیمت ها ناچار به همکاری 
و هماهنگی با بزرگ ترین تولیدکنندگان انرژی در منطقه 
اســت؛ به همین دلیل تمایل دارد رایزنی گسترده ای با 
عربستان سعودی، مهم ترین تولیدکننده نفت در منطقه 
خلیج فارس داشته باشد. از سوی دیگر، گسترش روابط 
اقتصادی با کشــورهای خلیج فارس به ویژه در حوزه 

صدور تسلیحات و جنگ افزار، نقش مهمی در سیاست 
روسیه نســبت به این منطقه دارد. در این راستا، روسیه 
تالش می کند نظر کشــورهایی، همچون عربستان و 

امارات را به خرید تسلیحات روسی جلب کند. 
در این بین پرسش اساسی این است که »آیا گسترش 
روابط روسیه با کشورهایی همچون عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی به زیان ایران است؟« در پاسخ به 

چنین پرسشی باید چند گزاره را مورد توجه قرار داد:
نخست آنکه، طی سال های گذشته، روابط روسیه با 
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس روابطی پیچیده و 
پر فراز و نشــیب بوده است. کشورهای حاشیه جنوبی 
حوزه خلیج فارس چه در دوران جنگ سرد و چه پس از 
فروپاشی شوروی جزء متحدان نزدیک غرب و آمریکا 
محسوب می شدند و هیچ گاه رابطه گسترده و نزدیکی 

بین آنها و مسکو نبوده است.
دوم آنکه، بــا توجه به میزان تولید نفت مســکو و 
ریاض، مســائلی همچون انرژی الزامات زیادی برای 
طرفین ایجاد می کند که به عنوان یک موضوع مشترک 

در دستور کار رایزنی های دو کشور قرار گیرد.
سوم آنکه، عربستان بارها نقش یک بازیگر مخرب 
را در برابر روسیه بازی کرده است. چنانکه در دهه ۹۰ 
میالدی ســعودی ها از جدایی طلبان چچنی در شمال 
قفقاز حمایت می کردند و در بحران سوریه نیز ریاض و 
مسکو دو رویکرد متفاوت نسبت به این موضوع داشتند 
و از نظر امنیتی به این بحران از زاویه های متفاوتی نگاه 

می کردند.
چهارم آنکه، اگرچه ظرف ســال های اخیر مسکو 
تالش کرده اســت روابــط خود را با کشــورهای این 
حوزه در زمینه اقتصادی و تجاری گســترش دهد؛ اما 
با توجه به وابســتگی کشورهای این منطقه به آمریکا و 
غرب، هیچ گاه روابط دو طرف با توســعه چشمگیری 
مواجه نبوده است. در واقع، با وجود اینکه بین مسکو و 

کشورهای حاشیه خلیج فارس تفاهم نامه های متعددی 
انعقاد شده؛ اما این توافق ها هیچ گاه با موفقیت همراه 
نبوده اند و چالش های ســنتی مانع از آن بوده که روابط 
روسیه با کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان 
در حوزه اقتصادی گســترش پیدا کند؛ زیرا کشورهای 
عربی حــوزه خلیج فارس با توجه به نزدیکی شــان به 
آمریکا نمی توانند به بازیگر نزدیکی برای روسیه تبدیل 

شوند. 
پنجم آنکه، روس ها به دنبال آن هســتند که تا حد 
ممکن متحدان ســنتی آمریکا در منطقه خلیج فارس 
و خاورمیانه را از واشــنگتن دور کنند. در واقع مسکو 
امیدوار است همان کاری را که در قبال ترکیه انجام داد، 
یک بار دیگر در برابر عربستان انجام دهد. نباید از یاد 
برد که مسکو با ظرافت موفق شد رویکرد ترکیه درباره 
مســائل و تحوالت منطقه، همچون سوریه را به خود 
نزدیک تر کند و برای اولین بار یک کشــور عضو پیمان 
ناتو را مجاب کرد که از روسیه سامانه موشکی بخرد. 
به همین دلیل پس از حمالت صورت گرفته به آرامکو، 
پوتین به سعودی ها هم پیشنهاد داد از روسیه سامانه دفاع 
موشــکی تهیه کنند؛ بنابراین راهبرد روسیه دور کردن 

متحدان سنتی واشنگتن از این کشور است.
با توجه به موارد فوق، اگر حتی توسعه ای در روابط 
عربستان و روسیه رخ دهد، نباید برای ایران نگران کننده 
باشد. به ویژه آنکه روسیه برای ایران وزن ژئوپلیتیکی و 
ژئو استراتژیکی بسیار بیشتری نسبت به عربستان قائل 
است و به رابطه با تهران اهمیت بسیار بیشتری می دهد. 
در عین حال، بهتر اســت بــه جای ابــراز نگرانی از 
گسترش روابط روسیه با عربستان، نهادهای دیپلماتیک 
و اقتصادی ایران در راستای توسعه روابط تهران و مسکو 
 هر چه این روابط به ویژه در سطوح 

ً
گام بردارند. قاعدتا

اقتصادی مستحکم تر شود، امکان تأثیرگذاری بازیگران 
ثالث در آن کاهش می یابد.

 نگاهی به سفر منطقه ای والدیمیر پوتین

واشنگتن سنتی  متحدان  به  وسیه  ر نزدیکی 
شناخت

موج مهاجرت به فلسطین 

صهیونیســم نوعی حرکت استعماری است 
که از طرف کشورهای اســتعماری در سرزمین 
فلســطین اجرا شــد و بــا دیگــر حرکت های 
استعماری متفاوت است. استعمارگران اروپایی 
در مستعمره های خود تالش می کردند ثروت هاي 
کشورهاي مستعمره را به غارت ببرند و مردم را به 
طبقه ای استعمار شده در جامعه استمعاری نوین 
تبدیل کنند؛ اما منابع فلسطین چنان ارزشمند نبود 
که صهیونیســم در درجه اول به چپاول آن طمع 
ورزد، بلکه به منظور برپایی کشوری نو و تشکیل 
طبقه های اجتماعی ویژه خود، به سراسر فلسطین 
چشم طمع دوخته بود؛ به همین دلیل به هدفش 
یعنی استثمار فلسطین بسنده نکرده و اخراج نهایی 

مردم این دیار را هدف غایی خود قرار داده بود.
در ســال ۱۹۲۲ مجمــوع جمعیت ســاکن 
در فلســطین ۷۵۷/۱۸۲ هزار نفر بود، جمعیت 
اعراب ۵۹۰۰۰۰ نفــر )۷۸ درصد(، جمعیت 
یهودی ۸۳۷۹۴ )۱۲ درصد( و مابقی جمعیت را 
مسیحیان و دیگر اقوام تشکیل می دادند. در همین 
ایام، دولت های پیروز جنگ جهانی اول مشغول 
تقسیم اراضی امپراطوری عثمانی بودند و فلسطین 
تحت الحمایه انگســتان قرار گرفت. این روزها 
فلسطین شاهد آغاز صحنه های برخورد اعراب و 
یهودیان است. صهیونیست ها به لطف کمک های 
نقدی هنگفت ثروتمندان یهودیان جهان، به ویژه 
هم کیشان آمریکایی خود و همچنین بحران های 
ناشــی از پایان جنگ بین الملــل اول در اروپا، با 
تشکیل آژانس یهود ســیل مهاجرت یهودیان را 
متوجه سرزمین فلسطین کردند؛ به گونه ای که در 
ســال ۱۹۴۷ جمعیت یهودیان به ۶۳۰/۰۰۰ نفر 
)۳۲ درصد( در برابر ۱/۱۸۱/۰۰۰ نفر عرب )۶۰ 
درصد( از کل جمعیت ۱/۹۷۰/۰۰۰ نفری ساکن 

در آن سرزمین رسید.
در همین ایام، صهیونیســت ها دو ســازمان 
تروریستی به نام »اشترن« و »ایرگون« را تأسیس 
می کنند کــه با اقدامات تروریســتی که اغلب با 
انفجــار در هتل هــای بزرگ و مراکز حســاس 
فلســطین انجام می شــود دو هدف عمده را پی 
می گیرند. اول، ایجاد رعب و وحشــت در میان 
ســاکنان غیر یهودی، به ویژه اعراب برای تسریع 
در تخلیه اراضی فلســطین و دوم اجرای طرح از 
پیش طراحی شده نمایش ناتوانی انگلیس در اداره 

این سرزمین. 
البته انگلستان در ۳۰ ســال قیمومیت خود 
بر فلســطین و گماردن فرمانداران یهودی، مسیر 

تشکیل دولت صهیونیسم را هموار کرد.
سرانجام در ســال ۱۹۴۷ انگلستان ناتوانی 
خود را در اداره فلســطین به سازمان ملل اعالم 
کــرد. در ماه نوامبر همان ســال مجمع عمومی 
ســازمان ملل با صــدور قطعنامــه ۱۸۱ و مأمور 
کردن شــورای امنیــت به اجرای طرح تقســیم 
فلسطین رأی داد. برابر این قطعنامه این سرزمین 
به یــک دولت عرب بــا ۱۱۵۰۰ کیلومتر مربع و 
یک دولت یهود با ۱۴۱۰۰ کیلومتر مربع تقســیم 
و اداره شهر بیت المقدس به یک سازمان جهانی 
واگــذر شــد. در ۱۴ مه ســال ۱۹۴۸ به محض 
خروج نیروهای انگلیسی از فلسطین، »دیوید بن 
گوریون« با قرائت اعالمیه ای در »تل آویو« تأسیس 
دولت جعلی اســرائیل را اعالم کرد و خود نیز به 
عنوان اولین نخست وزیر این رژیم برگزیده شد. 
بالفاصلــه این دولت غاصب از ســوی آمریکا و 

شوروی به رسمیت شناخته شد. 
در واقع صهیونیســت ها بر اساس مجموعه 
عوامل فکــری، عقیدتی، سیاســی و امنیتی در 
کنار یکدیگر بــه صورت قطعات یک جورچین، 
در نهایــت توانســتند در بازه زمانی ۵۲ ســاله 
)۱۸۹۶ ـ۱۹۴۸( دولت رژیم صهیونیســتی را در 
اراضی فلسطین تشکیل دهند؛ سرزمینی که بعدها 

به اراضی اشغالی ۱۹۴۸ مشهور شد.

محسن طاهری
پژوهشگر

در حالی که این روزها اقتصاد ایران بر اثر مقاومت ســتودنی 
مردم در مقابل تحریم های کاخ سفید رو به بهبودی است، ترامپ 
مدعی شــده اســت: »ایران به دردســر افتاده و اقتصاد آنها دچار 
مشکالت جدی شده است. ما با ایران گفت وگو خواهیم کرد. آنها 
می خواهند گفت وگو کنند. تحریم های اقتصادی و تعرفه هایی که بر 
ایران و کشورهایی که با ایران تجارت می کنند، به خوبی کار کرده 
است. ایران نمونه جالبی است. خواهیم دید که گفت وگو خواهند 
کرد یا نه. اگر گفت وگو کنند خوب است و اگر گفت وگو نکنند هم 

مشکلی نیست.«

عجیب  سردرگمی 
 درباره ایران

»جک استراو« وزیر خارجه اســبق انگلیس گفت: »ایرانی ها 
تا تحریم ها برداشته نشــود، گفت وگو نخواهند کرد. بنابراین باید 
برداشته شدن تحریم ها در طول مذاکرات پشت پرده »کارگردانی« 
شود. برجام فقط ازسوی دستور مستقیم اوباما و نه تصویب کنگره 
امضا شد و به عنوان یک پیمان شناخته نمی شد. هر رئیس جمهوری 
می توانست فرمان اوباما را لغو کند و این کاری بود که ترامپ کرد. 
نمی توان از ایرانی ها توقع داشــت برنامه موشکی خود را متوقف 
کنند، چون آنها به خوبی به خاطر می آورند که صدام با موشک های 

فرانسوی خود چه کار با آنها کرد.«

 نباید از ایران 
داشت بیجا  توقع 

»محمدجــواد ظریف« وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: 
»متأسفانه شاهد اقدام مؤثری از ســوی اروپا برای جبران خروج 
آمریکا از برجام نبودیم. اروپا نشان داد در اجرای تعهداتش ناتوان 
 براساس 

ً
است؛ از این رو صبر راهبردی ایران به پایان رسید و دقیقا

مفاد برجام اجرای بخشی از تعهدات خود را در سه گام به صورت 
 قانونی متوقف کرد. در صورت بازنگشــتن توازن به اجرای 

ً
کامال

تعهدات از سوی طرف ها، سایر اقدامات الزم در گام های بعدی 
نیز محقق خواهد شد؛ این در حالی است که رهبر معظم انقالب 
اسالمی ناتوانی اروپاییان را از یک سال پیش گوشزد کرده بودند.«

 اعترافی
 دیر هنگام

شعیب بهمن
کارشناس  مسائل روسیه
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5
جهان

منافع آمریکا قربانی جیب ترامپ

ترامپ،  ریاســت جمهوری  دوران  در  گاردین: 

اوباش گری جای دیپلماسی را گرفته است. ترامپ 

جیب هایش را از پول دولت های خارجی پر می کند 

که برای ماندن در هتل هایش به شدت مایل هستند 

 الزم نیســت یک متخصص 
ً
پول خرج کنند. حتما

باشــید تا خطری را که برای دموکراســی از جانب 

رئیس جمهوری ایجاد شده که به دنبال منافع شخصی 

از جانب دولت های خارجی است یا آن را دریافت 

ردها را ببینید.
ُ
کرده است، رفتار او با ک

درس ایران به کشورهای منطقه

رأی الیــوم: هــر ســه دشــمن ایــران یعنی 

رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

و ولی عهد سعودی با بحران ها و مشکالت داخلی 

 ســران ایــران با وجود 
ً
دســت به گریبانند. متقابال

تحریم های آمریکا و مشکالت اقتصادی این کشور، 

دوره ای همراه با خردورزی را پشت سر می گذرانند. 

ایران این درس را آموخته که با ایســتادگی می توان 

آمریکا را به چالش کشــید و به عقب نشینی 

واداشت؛ این باید درسی برای کشورهای 

عرب منطقه باشد. در حال حاضر، این 

ایران اســت که آمریکا را به وحشت 

انداخته و واشنگتن را به عقب نشینی 

واداشته است.

بازدارندگی پنج گانه

بی بی سی: سیاســت تقابل جنگ طلبانه غرب 

با ایران جــواب نمی دهد، زیرا در صورت وقوع آن، 

سیاست دفاعی موشکی به همراه متحدان منطقه ای 

آن هزینه هــای گزافی را بر متحــدان عربی، عبری 

و بر اقتصاد جهانی تحمیل خواهــد کرد. ایران در 

چارچوب محور مقاومــت از پنج نوع بازدارندگی 

برخوردار است: بازدارندگی هسته ای، بازدارندگی 

موشــکی، بازدارندگــی جنــگ نیابتی 

از طریــق متحدان منطقــه ای اش، 

بازدارندگی سایبری و بازدارندگی 

اقتصادی از طریــق اختالل در 

عرضه نفت. 

نیروهای ضد صلح

الجزیره: اعالم آمریکا دربــاره اعزام نیروهایی 

به عربســتان، با هــدف تقویت موضــع مذاکره ای 

ســعودی ها بود؛ چرا که شــرایط در میدان به نفع 

عربســتان نیســت؛ در غیر این صورت، خواستار 

وساطت پاکستان نمی شد. ایران هم در برابر اعالم 

پنتاگون دست بسته نمی ایستد، بلکه سعی می کند در 

میز مذاکرات حاضر نشود، تا این پیام را به سعودی ها 

 برساند که وجود نیروهای آمریکایی، برای صلح مفید 

نخواهد بود.

شکست مفتضحانه آمریکا

المیادین: دریای ســرخ شــاهد یــک حادثه 

بســیار مهــم و خطرناک بــود. انفجــار نفت کش 

ایرانی نشــان دهنده کالفگی محور محاصره ایران 

به ســرکردگی واشــنگتن اســت که شــاهد ادامه 

قدرت تهران بــرای صادرات نفت این کشــور، با 

وجود تحریم های شدید اســت. در ادامه، حرکت 

نفت کش هــای ایرانی در دریا هــای بین المللی، به 

معنای شکســت مفتضحانه سیاســت تحریم های 

واشنگتن است.

   رصد    

ــه به آرامکو با هدف 
ّ
حمالت پهپادی انصارالل

قرار دادن خطوط انتقال نفت شرق به غرب عربستان 
در بهار ۱۳۹۸ و حمله اخیر شهریورماه به تأسیسات 
نفتی عربســتان در »بقیق« و »خریص« نشان داد، 
ه وارد مرحله جدیدی شده است. 

ّ
عملیات انصارالل

ه 
ّ
در این تحلیل سعی می شود انواع عملیات انصارالل

و پیامدهای آنها برای کنشگران منطقه و فرامنطقه ای 
توضیح داده شود.

ه پس از به قدرت رســیدن در 
ّ
عملیات انصارالل

یمن را می توان بــه دو نوع »تدافعی« و »تهاجمی« 
تقسیم  کرد که هر یک از آنها در جغرافیای متفاوت 

صورت می گیرد.
»عملیات تدافعی« که هدف آن تثبیت موقعیت و 

جلوگیری از هجوم نیروهای ائتالف است.
مثل نبرد حجــه؛ این نبرد با هجــوم نیروهای 
ائتالف ســعودی از جیزان و دریــا در منطقه حجه 
ه 

ّ
صورت گرفت و هدف آن قطــع ارتباط انصارالل

بــا دریا بود که با وجود پیشــروی های اولیه، توفیق 
چندانی برای ائتالف نداشت و نیروهای شان زمین 

گیر شدند.
»عملیات تهاجمی« که برحســب جغرافیای 
میدان نبرد و نوع تســلیحات به ســه دسته تقسیم 

می شود:
ه از 

ّ
۱ـ نبــرد جنوب: عملیات زمینــی انصارالل

طریق مناطق جنوبی و برای نزدیک شــدن به عدن 
صورت می گیرد و بیشتر از اینکه هدف تصرف عدن 
باشــد، فشــار آوردن بر گروه های درگیر در عدن و 

ایجاد اختالف میان نیروهای دشمن مدنظر است.
۲ـ حمالت محــدود و ایذایی بــه پایگاه های 

نظامی ائتالف داخل خاک عربستان.
۳ـ عملیات ترکیبی )موشکی ـ پهپادی(: این نوع 
عملیات بیشتر واکنشی و تالفی جویانه است که در 
آن به فرودگاه »العسیر« و تجمعات نظامی در عدن 

حمالتی صورت می گیرد.
پیام ایــن نوع عملیات بیشــتر در میدان جنگ 
خالصه می شــود که مهم ترین آن درک نبود پیروز 
نهایی در جنگ و تبدیل شدن بحران یمن به جنگ 

بی برنده اســت که تبلــور آن را در مذاکرات صلح 
استکهلم شاهد بودیم.

»عملیــات بازدارندگی موازنــه ای« که مرحله 
ه است و پیام آن فرامنطقه ای 

ّ
جدید عملیات انصارالل

اســت. این نوع عملیات برحسب شدت تخریب، 
میزان تأثیرگذاری بر منافع کشورهای فرامنطقه ای و 
میزان تغییر موازنه جنگی به سه نوع قابل تقسیم بندی 

است.
الف ـ عملیات بازدارندگی موازنه اول

۱ـ حمله به خطوط انتقال نفت شــرق به غرب 
عربستان؛ مهم ترین پیام این عملیات بی فایده بودن 
دور زدن تنگه هرمز برای انتقال نفت و تردید نسبت 
بــه توان و اراده آمریکا بــرای دفاع از هم پیمان های 

منطقه ای اش بود.
۲ـ حمله به تأسیســات نفتی »الشیبه« به همراه 
تهدید عربستان، که امارات را هم به صورت بالقوه 

تهدید کرد که به فکر خروج از بحران یمن باشد.
ب ـ عملیات بازدارندگی موازنه دوم

ایــن عملیات ترکیبــی با اســتفاده از حمالت 
 تغییر 

ً
پهپادی  ـ موشکی است که پیام اصلی آن اوال

 تأثیر این 
ً
ه بوده و ثانیا

ّ
موازنه جنگی به نفع انصارالل

حمله در ناامن شــدن بازار انرژی و در نهایت نشان 
دادن ناتوانی سامانه پدافند هوایی آمریکا بود. 

ـ  عملیات احتمالی بازدارندگی موازنه سوم  ج 

پیش بینی ناپذیــر بــودن توان و نــوع حمالت 
ه، عربســتان ســعودی و 

ّ
راهبردی بعدی انصارالل

آمریکا را برای مقابله با آن دچار ابهام کرده است. در 
صورت وقوع چنین حمله ای  می توان انتظار داشت 

از چند جهت شاهد عملیات متفاوتی خواهیم بود:
، این حمالت نســبت به گذشته با شدت و 

ً
اوال

 ،
ً
قدرت تخریب بیشتری صورت خواهد گرفت. ثانیا

این حمالت در بازدارندگی موازنه سوم می تواند از 
داخل عربستان صورت بگیرد و اهداف آن فراتر از 
، از این  پس هیچ 

ً
تأسیسات نفتی عربستان باشد. ثالثا

ه در 
ّ
خط قرمزی )به  جز مکه و مدینه( برای انصارالل

، پدافند 
ً
خاک عربستان وجود نخواهد داشت. رابعا

ه، در موازنه ســوم سامانه مؤلفه ای 
ّ
هوایی انصارالل

خواهد بود که با غافلگیر کــردن نیروهای مهاجم 
ـ  با تغییر کامل موازنه به نفع  می تواند نتیجه جنگ را

ـ  تغییر دهد. ه و ارتش یمن 
ّ
انصاراالل

 معادله موازنه سوم
نگاهی به ابتکار جدید انصارالله

   پنجره    

اندیشــه های رئالیســتی آن هــم از نــوع 
ماکیاولیســتی مبنای فکر و عمل در سیاســت 
خارجی آمریــکا را تشــکیل می دهند؛ یعنی 
»قدرت« هــدف و غایت نهایی اســت که در 
هر شرایطی و با هر وسیله ای حتی نامشروع و 
غیرقانونی باید به آن نایل شد و آن را حفظ کرد و 
درصدد افزایش آن بود. این تمام آن چیزی است 
که درباره سیاســت خارجی آمریکا و دســتور 
کارهایی که در کاخ سفید و از سوی دولتمردان، 
و  استراتژیست ها  سیاستمداران،  دیپلمات ها، 
سازمان های اطالعاتی، امنیتی و نظامی ایاالت 
متحده طراحی و دنبال می شــود، می توان بیان 
داشت. به بیان ساده تر، سیاست خارجی آمریکا 
در روابط بین الملل بر اصل »هدف وســیله را 

توجیه می کند«، مبتنی است. 
اما در دولت ترامپ »نئورئالیســم«، مبنای 
عمل است که استمرار آن بیش  از پیش می تواند 
به آشوب و بی نظمی در روابط بین الملل منجر 
شــود. به زبان بسیار ساده تر، نئورئالیسم بر این 
باور است که نظام بین الملل، نوع و قواعد بازی 
را مشخص می کند. در این راستا، آنچه در داخل 
کشورها می گذرد، اهمیت نداشته و نمی توان بر 
ایدئولوژی و رژیم حاکم تأکید داشت. کشورها 
همیشه برای بقای خود به دنبال قدرت  هستند و 

دو هدف عمده را دنبال می کنند؛
 ۱ـ در داخــل به فکر افزایــش توانایی های 

اقتصادی، سیاسی و نظامی هستند.
 ۲ـ در خارج، به تقویت اتحادهای خودی و 

تضعیف اتحادهای مقابل فکر می کنند.
عملکردهای دولت ترامپ در آمریکا که به 
هیچ قید و بند حقوقی، سیاســی و دیپلماتیکی 
در روابط خارجی پایبند نیســت، بــه  ویژه در 
حوزه سیاســت خارجی از نقطه نظری خاص 
 با منطق نئورئالیســم قابل ارزیابی است. 

ً
دقیقا

ِل دولت ترامپ مثل 
َ
به زبان نئورئالیســتی، َمث

همان فردی اســت که از یــک معامله زمین، 
ســودی را کســب می کند. این فرد یا دولت، 

سود کســب شده را همیشه با سود کسب شده 
رقبا مقایســه می کند. از این رو حتی اگر فایده 
و سوِد کالنی کســب کرده باشد، چون با رقبا 
مقایســه می کند، در حسرت ســود رقباست 
و حســرت داشــته های همســایه )رقیب( را 
ــکِر داشــته های خود را

ُ
 می خــورد تا اینکه ش

 بکند!
از نظر دولت ترامپ که مظهر و زبان گویای 
سیاست گذاری و سیاست ورزی در آمریکاست، 
نباید به آنچه داشت قانع بود. بنابراین باید با هر 
وســیله ای به دنبال ارتقای قدرت بود؛ غافل از 
اینکه این روحیه و طرز فکر و عمل، بیش ازپیش 
آمریکا را در معــرض »زوال هژمونیکی« قرار 
داده اســت. سیاســت  خارجی آمریکا که در 
طول تاریخ همــواره پر از دوگانه های رفتاری و 
عملی بوده اســت )عملی که انجام می شــود، 
کم و بیش برخالف حرفی اســت که زده شده 
است(، در دوره ترامپ، با شدت و دامنه بیشتر 
اســتمرار داشته اســت. رفتار دولت آمریکا با 
کردهای شمال سوریه که تا دیروز به مثابه متحد 
درجه یک به آنها می نگریســت و امروز پشت 
آنها را خالی کــرده و در میدان نبــرد با ترکیه 
رهای شان کرده است، یکی از مصادیق جدید 
رفتارهــای دوگانه دولت آمریکاســت که البته 
منحصر به ترامپ نبــوده؛ بلکه در دولت های 
قبلــی نیز این گونه بود. اینکــه دولت آمریکا از 
یــک طرف فرمان خــروج نیروهای آمریکایی 
از ســوریه و منطقه را با این توجیه که هیچ گونه 
آورده ای برای آمریکا نداشته اند، صادر می کند 
و همزمان ســه هزار سرباز را به عربستان اعزم 
می کند، معنایی جز این ندارد که منافع آمریکا 
اعم از امنیتی، سیاســی، اقتصــادی و... تنها 
از راه هــای غیرمتعــارف و تضــاد و تناقض و 
ابهام آفرینی در روابط بین الملل تأمین می شود 
که این یعنــی برای آمریکا فضای »آشــوب و 
آنارشــی و قانــون جنگل« جــزء اولویت ها و 
راهبردهای کلیدی اســت تا ثبــات و امنیت و 
 آنچه موجب رشــد و 

ً
نظــم بین المللی. اصال

 پیشرفت آمریکا شده، بی نظمی و ناامن سازی
 است. 

یکا آمر منطق  قربانی   
بازخوانی خیانت کاخ سفید به کردها 

   فراسو    

یادداشت

 آمریکا 
و بازگشت به مهار دوجانبه

 »مهار دوجانبه« سیاستی است که در زمان 
کلینتون برای کنترل قدرت ایران و عراق استفاده 
شــد. در این برهه زمانی هر دو کنشگر مذکور 
رقبای اســتراتژیکی برای یکدیگر محســوب 
می شدند که برتری یکی از این قدرت ها، منافع 
آمریکا را که »نبود ساختار قدرت سلسله مراتبی 
با یک هژمون بومی« بود، به خطر می انداخت. 
تحــوالت منطقه ای در هــزاره جدید فضا را به 
سویی برد که سبب افزایش قدرت منطقه ای ایران 
شد و لذا نگرانی های ایاالت  متحده و بازیگران 
معارض منطقه ای به ســبب این نفوذ منطقه ای 

افزایش یافت.
در سوی دیگر، تحوالت اقتصادی ۱۹۹۰ و 
۲۰۰۸ در عربستان و حمایت ایاالت  متحده از 
این کشور موجب شد تا این کشور بتواند در حوزه 
زیرســاختی و از جمله زیرساخت های نظامی 
ســرمایه گذاری کرده و خود را در قامت رقیب 
منطقه ای ایــران مطرح کند. در چنین فضایی به 
نظر می رسید ایاالت  متحده بار دیگر با دو رقیب 
منطقه ای که تالش دارند سیستم منطقه ای را به  
سوی تک قطبی و هژمونی منطقه ای ببرند، روبه رو 

شده است.
اگرچه ایاالت متحده، عربستان را همواره به 
مثابه یک کنشگر همسو تلقی کرده؛ اما دستیابی 
به قدرت برتر در منطقه و تأمین امنیت از طریق 
بازیگران بومی بار دیگر نگرانی واشنگتن را در 
پی داشته است. مجموع این شرایط سیاست های 
ایاالت  متحده را به سمت و سویی سوق داده که 
به نظر می رســد به دنبال تجربه مجدد سیاست 
مهار دوجانبه اســت. برای اثبــات این فرضیه 
می توان سیگنال هایی ضعیف یا قوی مبنی بر نیت 
آمریکا برای بازگشت به سیاست مهار دوجانبه 
دریافت کرد؛ حمایت نکردن مؤثر ایاالت  متحده 
در حمله بــه آرامکو و تمایل نداشــتن به پایان 
بحران از این نشانه هاست. در این زمینه می توان 

چند مورد را به  عنوان شاهد بحث ارائه کرد:
نخست؛ جمهوری اسالمی روند صعودی 
افزایش قــدرت منطقــه ای را می پیماید که از 
شبه جزیره عربی تا شــامات را دربر می گیرد. از 
سوی دیگر، عربستان ســعودی با بن سلمان به 
دنبال توســعه طلبی منطقه ای بوده است. اگرچه 
ماهیت و اهداف هر دو کشــور بســیار متفاوت 
بــوده؛ امــا ایاالت متحــده به صــورت کلی با 
بلندپروازی کشورهای منطقه ای رابطه مناسبی 

برقرار نمی کند.
دوم؛ امنیت رژیم صهیونیستی و تضمین بقای 
آن در چارچوب منافع حســاس ایاالت متحده 
قرار دارد. بنابراین، حتی اگر فرض کنیم عربستان 
هم بتواند به جایگاه هژمونیک منطقه ای دست 
یابد، آن گاه تهدیدی کــه از موضع قدرت برای 
رژیم  صهیونیستی خواهد داشت، جدی است؛ 
اگرچه اکنون به ســبب دشــمن مشترک به هم 

نزدیک شده اند.
ســوم؛ در فضایی که ســوریه و عراق دچار 
بحران داخلی شــده اند و عربســتان و ایران نیز 
در سیاســت های متقابل بحران سازی را تجربه 
می کننــد، باقی نگه داشــتن ایــن دو قدرت در 
درگیــری با یکدیگــر هم می توانــد همچنان 
منطقه را به حضور نیروهای تأمین کننده امنیت 
فرامنطقه ای وابسته کند و هم درگیری دو کشور 
اســالمی منطقه امنی برای رژیم صهیونیســتی 

ایجاد کند.
در نهایت اینکه با فرســوده شدن عربستان 
و جمهوری اسالمی در شــرایط فقدان بازیگر 
دیگری کــه ظرفیت ایجاد ســاختار تک قطبی 
منطقه ای را داشته باشد، ایاالت متحده می تواند 
هم از نظر اقتصــادی در قالب فروش امنیت به 
عربســتان و هم در قالب زنده نگه داشتن تهدید 
علیه این کشور از سوی آمریکا، منافع این کشور 
را حفظ کند. مجموع این شرایط ایاالت متحده 
را قانع می کند که بهترین سیاست را مهار دوجانبه 

بداند.

حمید خوش آیند
محقق روابط بین الملل

یعقوب قلندری
دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

سجاد محسنی
دکتری روابط بین الملل

بدعهدی و خیانت آمریکا عجیب نیست

نیویورک تایمز: موافقت حیرت  آور ترامپ با هجوم 

ترکیه به شمال ســوریه متحدان آمریکا را شوکه کرد و 

این حیرت فقط از خیانت آمریکا به یک شریک وفادار 

نشئت نمی گیرد؛ آنچه سبب هشدار در میان آنها شده، 

پیش بینی ناپذیــری محض او ]دونالد ترامپ[ اســت. 

در واقع بســیاری از متحدان آمریــکا دیگر فقط نگران 

خروج این کشــور نیستند؛ بلکه دغدغه این را دارند که 

این فرمانده پیش بینی ناپذیر بدون هشدار قبلی این کار 

را انجام دهد!

درس ایران به کشورهای منطقه
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در طول سالیان گذشته، به کرات رهبر معظم انقالب 

بر موضوع مقاوم سازی اقتصاد کشــور تأکید کرده اند 

و یکی از دالیل اصلی تعریف و تدوین سیاســت های 

موسوم به اقتصاد مقاومتی به تحریم های ظالمانه غرب 

و به ویژه آمریکا علیه ایران بــاز می گردد؛ از جمله 
مسائلی که باید برای آن چاره ای اندیشید، »وابستگی 
بــه دالر« اســت. جهان سال هاســت کــه با دالر 
معامالت خــود را مدیریت کرده و آمریکا به تبع آن 
سلطه گری می کند. شاید آمریکا به تنهایی ۲۵ درصد 
تولید ناخالص جهان را دارد و سازمان های تجاری 
را تحــت کنترل خودش دارد و بــا ایجاد تحریم ها 
به دیگر کشــورها دســتور می دهد؛ اما با تبعیت و 
انســجام گروهی می توان آن را منــزوی کرد. برای 
تعیین جایگزینی برای دالر، باید با همسایگان مان 

و محل های مصــارف ارزی ارتباط خوبی داشــته 
باشــیم تا نیازی به جابه جایی در این عرصه نداشته 
باشیم که برای محقق کردن این امر نیازمند انسجام 
درونی و داخلی هســتیم. اگر یک دستی و وحدت 
نباشد، ضربه پذیر می شویم و لذا با انسجام می توان 

تهدیدات و تحریم ها را از کشور دور کرد.
ضروری اســت در اقتصاد کاری کنیم تا افزایش 
قیمــت دالر در زندگی مردم ما تأثیر گذار نباشــد و 
ارزش پولــی و ریالی ما را تعیین نکند. بســیاری از 
صاحبنظران اقتصادی معتقدند، یکی از اصلی ترین 
راهکارها بــرای بی اثر کــردن تحریم های بانکی، 
خروج از نظام پرداخت دالر و یورو، تعریف و تأمین 
پیش نیازهای مناسب پولی دوجانبه است. این اقدام، 
تجربه جدیدی نیســت و به واقع شیوه و رویکردی 
است که در سالیان گذشته از سوی برخی کشورها در 
دستور کار قرار گرفته و با اتکا به این رویه، به صورت 

آهسته و نرم، فاصله خود را با دالر افزایش داده اند.

بر اســاس ارزیابی ها و بررسی های انجام شده، 
تاکنون بیش از ۵۰ کشور جهان به انعقاد پیمان های 
پولی دوجانبه مبادرت ورزیده اند و ایران نیز می تواند 
با حرکت مستمر در این مسیر، از توفیقات حاصل از 

رویکرد مذکور بهره مند شود.
البته در ســالیان اخیر، اقداماتــی در این زمینه 
انجام شده که تفاهم نامه های میان ایران با کشورهای 
اسلواکی، عراق، لبنان، قزاقســتان، روسیه، چین، 
مالزی، ویتنام و آذربایجان از نمونه های آن به شمار 
مــی رود؛ اما همچنان برخی از ایــن توافق ها جنبه 

اجرایی و عملیاتی ملموس به خود نگرفته است.
ایران با کشورهای بزرگی، همچون کره جنوبی، 
روسیه، هندوستان، چین و ... مراودات و مناسبات 
اقتصادی دارد و در صورت تحقق این امر میان ایران 
و ُدَول مذکور بسیاری از ترکش ها و فشارهای ناشی 
از تحریم هاـ که با اتکای به ابزار دالر ِاعمال می شودـ 
دفع و کنترل خواهد شــد. هم اکنون کشور چین به 

مثابه یکی از سردمداراِن این رویه و روش در جهان 
مطرح است و نه تنها در راستای انعقاد تفاهم نامه های 
پولی دوجانبه، بلکه به صورت چندجانبه، سیاست 

اشاره شده را پیگیری و اجرایی می کند.
به گفته رئیس بانک مرکزی، مدتی اســت که ما 
با روســیه با »روبل« و ترکیه با »لیر« در حال مبادله 
هستیم و این روند به تدریج دالر را از چرخه مبادالت 
تضعیف می کند، این در حالی است که بسیاری از 
کشورها نیز اکنون تمایل دارند با پول ملی خود مبادله 
تجاری کنند تا آمریکا بر روند مبادالت شان نظارت 
نداشته باشد. اکنون همه مبادالت مالی ما با روسیه 
از طریق پول ملی اســت، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد 
مبادالت با ترکیه نیز با پول ملی انجام می شود و بقیه 

آن نیز با یورو در حال انجام است.
به راســتی، اقدامــات اخیــر در کمرنگ کردن 
دالر از مبــادالت اقتصــادی گام بزرگی در اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

 حذف دالر
گام بزرگ در اجرای سیاست مقاومتی

   آن روی سکه    

روح الله صنعتکار
هادی سیاسی

بازار

منهای نفت 

 مناطق آزاد
یکی از مواردی که تأثیر بسزایی در روند 
کاهش و قطع وابســتگی بودجه کشــور به 
منابع درآمدی حاصل از نفت دارد، مناطق 
آزاد اقتصادی و بهره برداری از ظرفیت های 

این مناطق است.
این مورد بســیار مهم که در بند یازدهم 
از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده 
اســت، می تواند تحول خوبی را در جهت 
افزایش ســرعت چرخیدن چرخ اقتصادی 
کشــور و همچنین راه اندازی ظرفیت های 
موجود در این مناطق شناســایی شده رقم 

بزند.
 ایــن مناطــق اقتصــادی می توانند با 
و زمان بر،  تســهیل مراحل دســت و پاگیر 
روند صادرات کاالهــا و خدمات تولیدی 
در کشــورمان را به کشورهای دیگر به  ویژه 
کشورهای همسایه سرعت بخشند تا افزون 
بر رشــد و توسعه این مناطق خاص، به رفاه 

اقتصادی عموم جامعه نیز کمک رساند.
مناطق آزاد می توانند به  منزله دروازه های 
به  تولیــدات ملی کشــورمان  صــادرات 
کشــورهای مقصــد و همچنیــن واردات 
برنامه ریــزی شــده کاالهــای اساســی و 
نقــش خود  موردنیــاز کشــور عزیزمان، 
 را بیــش از پیــش بــه ســرانجام مطلوب

 برسانند.

شاخص

 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا

»اتحادیه اوراســیا« شــامل کشورهای 
قرقیزستان، قزاقســتان، روسیه، بالروس و 
ارمنستان است و ایران، سنگاپور، مولداوی 
و ویتنام نیز در حال تالش برای پیوســتن به 
این اتحادیه هستند. طبق مذاکرات صورت 
گرفته، از آبان ماه ســال جــاری جمهوری 
اسالمی ایران به این اتحادیه ملحق خواهد 
شــد. با الحاق ایران به ایــن اتحادیه تجار 
ایرانی می تواننــد ۵۰۲ قلم کاال را با تعرفه 
 صفــر درصد به کشــورهای عضو 

ً
تقریبــا

 ۱۸۰ میلیون نفر 
ً
ایــن اتحادیه، که حــدودا

جمعیت دارنــد، صادر کننــد. ایجاد این 
فرصت تجاری در کنار بازار کشــورهایی، 
همچون چین و عراق می تواند اثرات مثبت 
 فراوانــی را بــرای اقتصاد ایــران به همراه 

داشته باشد.

افزوده
 گمرک

»گمــرک« جمهــوری اســالمی ایران 
ســازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی 
و دارایی اســت که به منزله مرزبان اقتصادی 
کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در 
مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول 
اعمال حاکمیت دولت بر صادرات و واردات 
کاالست. اعمال سیاست های دولت در زمینه 
صادرات و واردات و عبور کاال و تشــخیص 
و وصول حقوق ورودی و ســایر وجوه قابل 
وصول قانونی از وظایف و اختیارات گمرک 

جمهوری اسالمی ایران است.
از دیگر وظایف این ســازمان دولتی که 
نقش بسیار مهمی را ایفا می کند می توان به 
تسهیل فرایندهای گمرکی با هدف توسعه 
گردشــگری و تمهیدات الزم برای تسهیل 
امور تجاری، تشــویق صادرات و گسترش 
عبور کاال و انجام دیگر وظایف گمرکی به 
موجب قانون امور گمرکی یا سایر قوانین و 

مقررات اشاره کرد.

اربعین حســینی که یکی از بزر گ ترین اجتماعات 
جهان شناخته می شود، فرصت های بسیار شگفت انگیز 
و فوق العاده ای به وجود آورده اســت تا الگو و نمادی 
از اتحــاد، برادری و دوری از هــر گونه اختالف میان 
ملت های آزاده جهان باشد. هر ساله جمعیتی بالغ بر 
بیش از ۲۰ میلیون زائر برای شــرکت در این مراســم 
بزرگ راهی ســرزمین  عراقی می شــوند، الزم است 
برنامه ریزی درســتی برای این افــراد صورت پذیرد تا 

نهایت توفیق و سعادت را به دست آورند.
بــا توجه به جمعیــت قابل توجه حاضــر در این 
گردهمایــی و ضرورت وجود خدمــات حمل ونقل، 
خدمات مخابراتی و اینترنتی، بهداشت، مواد غذایی، 
اســکان و اســتراحت، درمان و... یکی از حوزه های 
بسیار مهم و قابل توجه در اربعین حسینی ظرفیت های 

اقتصادی موجود در این حماسه عظیم جهانی است. 

BBاجتماع عظیم و نیازهای زائران
مهم ترین مســیری که زائران اربعین حســینی در 
آن راه پیمایی می کنند، مســیر نجف تا کربالی معلی 
بــه طول حــدود ۸۰ کیلومتر اســت. در این مســیر 
ه 

ّ
موکب های متعددی وجود دارند تا به زائران اباعبدالل

الحســین)ع( خدمات خود را ارائه دهند. با توجه به 
اینکه زیرســاخت های موجود در کشور عراق کمیت 
و کیفیت الزم را برای پوشــش چنین حجم وسیعی از 
جمعیت بیش از ۲۰ میلیونــی زائران ندارد؛ از این رو 

الزم اســت جمهوری اســالمی ایران از این فرصت 
مناسب بهره الزم و کافی را ببرد و نسبت به آماده سازی 
و تقویت مــوارد الزم در تأمین خدمات مورد نیاز این 

مسیر قدم های مؤثری بردارد.
باتوجه به اینکه کشورهای دیگری، همچون ترکیه، 
چین و... نیز به دنبال استفاده از این موقعیت هستند تا 
خدمات خود را در این مسیر سرازیر کرده از این فرصت 
بهره الزم را ببرند، پس الزم اســت بیش از گذشــته 
کشــورمان نیز این موقعیت را قدر بداند و با فراخوان 
کارخانجــات، تولیدکننــدگان و بنگاه های اقتصادی 
موارد الزم و مورد نیاز این حماســه عظیم را مهیا کند 
ه)ع( در 

ّ
و افزون بر کسب توفیق خدمت به زائران آل الل

روند رشد اقتصادی و رونق تولید کشورمان نیز تالش 
خود را دوچندان کنند.

تهیه ضروریات برای زائرانی که در مسیر منتهی به 
کربال حرکت می کنند؛ از جمله گوشت، مرغ، برنج، 
روغن، ظروف یک بار مصرف، آب معدنی، دســتمال 
کاغذی، سبزیجات و... یکی از مواردی است که باید 
به آن توجه ویژه ای داشــت. اگر تعــداد زائرانی که در 
مسیر پیاده روی اربعین وجود دارند، حدود ۲۰ میلیون 
زائر باشند، برای تهیه سه وعده غذایی آنان، نیاز است 
تا ۶۰ میلیون بشقاب، قاشــق، چنگال و لیوان یک بار 
مصرف ـ که ۲۴۰ میلیون عدد می شــود ـ تهیه شود؛ از 
این رو اگر کارخانه های ما نســبت به فقط همین یک 
قلم، موکب های مســیر اربعین را پوشش دهند، رونق 
خوبی در اقتصاد کشــور در صنعت ظــروف یک بار 

مصرف رخ خواهد داد. 

BB)کاالی ایرانی در خدمت زوار حسین)ع
با توجه بــه اینکه این اقالم به صــورت رایگان در 
خدمت زوار قرار می گیرند، اما خّیرین بسیاری نسبت 

به خرید این اقالم اهتمام می ورزند که با توکل به خدا 
و همت مسئوالن و مردم، این اقدام نیز می تواند سبب 

رسیدن به اهداف مورد نظر شود.
مســعود  والمســلمین  »حجت االســالم 
حاج ابراهیمی« مسئول امور استان های کمیته فرهنگی 
ســتاد اربعین می گوید: »موکب های ایرانی همه اقالم 
خوراکی را از داخل ایران خریداری می کنند یا از بازار 
عراق کاالی ایرانی می خرند، اما گوشت به دلیل ارزان 
بودن از کشور عراق تهیه می شود. بنابراین هر چقدر از 
بازار عراق کاالی ایرانی تهیه شود، به این معنا خواهد 

بود که به تولیدکننده ایرانی سود رسیده است.«
»حمید حســینی« دبیر اتاق مشترک ایران و عراق 
نیز در این بــاره می گوید: »تاکنــون از اقتصاد اربعین 
غافل بودیم، اما در سال های اخیر به این موضوع توجه 
زیادی شده و امســال نمایشگاهی به  عنوان نمایشگاه 
ملزومات اربعین در کربال برای موکب ها برگزار شد که 
شرکت های ایرانی زیادی در حوزه های گوناگون در آن 
 تمدید 

ً
شرکت کردند که به دلیل استقبال زیاد احتماال

خواهد شد.«
باتوجــه به اینکه طی تفاهماتی که وزارت کشــور 
ایران با کشــور عراق بــه امضا رســانده اند، دریافت 
روادید برای زائران اربعین حســینی لغو شــده که این 
اتفاق سبب شده است در روند سفر زائران تسهیالت 
ویژه ای رخ دهد؛ این تعداد زائران از سال های گذشته به 
مراتب بیشتر بود، از این رو افزوده شدن به زائران حرم 
ه الحسین)ع( در کنار برکات معنوی بی نظیر، 

ّ
اباعبدالل

فرصت اقتصادی مناســبی را نیز برای کشــور فراهم 
می کند. بنابراین هرچه در این مسیر قدم های جدی تر و 
باثبات تری را برداریم، هم به اقتصاد کشورمان و هم به 

اجر اخروی مردمان کشورمان یاری رسانده ایم.

اقداماتی که دولت و مجلس باید در این مسیر انجام 
دهند، بسیار مهم و تأثیرگذار است. آنها باید با تسهیل 
روند خدمات رسانی به زائران گرامی، سنگ اندازی ها 
و موانع موجود را برطــرف و حذف کنند. با حمایت 
مالی و پشتیبانی از کارخانجات، شرکت ها، بنگاه ها و 
کارگران اقتصادی آنان را برای تأمین کاالها و خدمات 
مورد نیاز زائران در موکب های مســیر اربعین حسینی 
به همت و تالش هرچه بیشــتر تشــویق کنند تا با این 
اقدامات بیش از گذشته چرخ اقتصادی این کارخانه ها 
بچرخد و کارگران آنان نیز به آینده امیدوارتر باشند. این 
امر در بحث رونق تولید ملی و رفاه اقتصادی کشور آثار 
مثبت و مفیدی دارد که اگر متبلور شود، همه کشور از 

آن نفع می برند.

BBمبارزه با سالح اقتصادی آمریکا
یکــی از بهترین مواردی که در اقتصاد اربعین قابل 
تأمل و اثرگذار است، اســتفاده نکردن از دالر و کنار 
گذاشتن آن در مبادالت اقتصادی دو کشور و مردم آنان 
است. می توان افکار عمومی را توجیه کرد که در خرید 
و فروش های خود از پول ملی دو کشور، یعنی »ریال« 
و »دینار« استفاده کنند و موجب شوند ارزش پول ملی 
کشورشان دوچندان شود و از طرفی نیز کمر مهم ترین 
سالح اقتصادی دشمن درجه یک دو ملت، یعنی دالر 
آمریکا نیز شکسته شود تا بیش از این اقتصاد منطقه مهم 

غرب آسیا به این مورد مزاحم و بیگانه وابسته نباشد.
بنابراین امیدواریم با دوســتی و برادری دو ملت و 
دولت ایران و عراق که بعــد از مدت ها به وجود آمده 
اســت، روز به  روز بر آن افزوده شــده و موجب بیرون 
راندن و اخراج مزاحمان و دشمنان قسم خورده خود، 
یعنی رژیم های آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان 

شود.

 کاالی ایرانی در خدمت زائران اربعین
فرصتی فوق العاده برای رونق تولید

رضا زمانی
کارشناس اقتصادی
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7
دین

 نظام عادالنه

روش انبیاء در دســتیابی به اهداف دین، 
عبارت است از ساختن جامعه و سیستم های 
مختلف مورد نیاز زندگــی جمعی که از آن 
می توان بــا عنوان »نظام ســازی« یاد کرد و 
الزمه آن داشتن قدرت و ابزارهای حکومتی 
است. قدرت و حکومتی که هدف آن تربیت 
انسان اســت، نه ارضای هوس های نفسانی 
و خواسته های شــیطانی؛ از این رو انبیاء، از 
طریق آگاهی بخشــی و هدایت مردم )انذار 
و تبشــیر( راه را برای قیام عمومــی آنان به 
منظــور برپایی نظام و جامعــه موعود آماده 
می کنند. قرآن کریم در آیه ۲۵ ســوره حدید 
َنا 

ْ
ْنَزل

َ
َناِت َوأ َبِیّ

ْ
َنا ِبال

َ
َنا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
می فرماید: )ل

ِقْسِط 
ْ
اُس ِبال وَم الَنّ

ُ
ِمیَزاَن ِلَیق

ْ
ِکَتاَب َوال

ْ
َمَعُهُم ال

اِس   َوَمَناِفُع ِللَنّ
ٌ

ِدید
َ

ٌس ش
ْ
 ِفیِه َبأ

َ
َحِدید

ْ
َنا ال

ْ
ْنَزل

َ
َوأ

َه 
َّ
ْیِب ِإَنّ الل

َ
غ

ْ
ُه ِبال

َ
ُه َمْن َیْنُصُرُه َوُرُسل

َّ
َم الل

َ
َوِلَیْعل

ِوٌيّ َعِزیٌز(؛ ما رســوالن خــود را با دالیل 
َ
ق

روشن فرستادیم، و با آنها »کتاب« )آسمانی( 
و »میزان« )شناســایی حّق از باطل و قوانین 
عادالنه( نــازل کردیم تا مردم قیام به عدالت 
کنند و آهن را نازل کردیــم که در آن نیروی 
شدید و منافعی برای مردم است و تا خداوند 
بدانــد چه کســی او و رســوالنش را یاری 
می کند بی آنکه او را ببیننــد، خداوند قوّی و 

شکست ناپذیر است!
حضرت آیت  الله العظمی خامنه  ای)حفظه  الله( 
در تبیین این آیه شــریفه، »کتاب« را به مجموعه 
معارف و مقرراتی تفســیر می کنند که اصل دین 
از آنها تشکیل می شــود. به بیان ایشان، کتاب را 
 می توان با تعبیر »ایدئولوژی« تطبیق کرد، 

ً
مسامحتا

یعنی اصول و معارف سازنده، اصول فکری که در 
زمینه عملی اثر مخصوص دارد و سازنده است. 

»میزان« هم در دیدگاه تفســیری ایشان، 
دســتگاه ایجاد تعــادل و تــوازن اجتماعی 
اســت. این تعبیر مؤید آن اســت که هدف 
 به میزان 

ّ
پیامبران، جامعه ســازی است و اال

نیاز نداشــتند. میزان، دستگاه قضایی الهی 
اســت و مقررات قضایی و اجراکننده قانون 
یا همان قوه مجریــه و دولت. الهام بخش و 
مؤید این تفســیر از »میزان«، روایتی است 
که می فرماید: »المیــزاُن اإلمام« )بحرانی، 
البرهان فی تفســیرالقرآن، ج۵، ص ۳۰۴( 
امام، میزان و معیار است و بدی ها و خوبی ها 
با او سنجیده می شود. امام آن کسی است که 
در جامعه باید بر مقررات نظارت کند، حق 
را از باطل جدا کند، اوست که باید صف ها 
را مشــخص کند، اوســت که باید تعادل و 
توازن اجتماعی را برقرار کند، چرا که حاکم 

جامعه است.
روشــن ترین بخش آیه که بــر مقصود ما 
داللــت می کند، عبــارت بعدی اســت که 
ِقْسِط«؛ تا انسان ها 

ْ
اُس ِبال وَم النَّ

ُ
می فرماید: »ِلیق

زندگی عادالنــه را برپا کننــد، یعنی محیط 
عدالت و برابری. 

این عبارت را به دو گونه می توان تفســیر 
کــرد: اول آنکه، »بالقســط« در واقع مفعول 
»ِلیقیَم« باشد و »با« زائده یا برای تعدیه باشد. 
در این صورت معنای عبارت آن است که مردم 
قسط را برپا دارند. دوم آنکه، »یقیَم« به معنای 
مجرد خود باشد، یعنی مردم بر اساس قسط و 
عدالت اجتماعی قائم شــوند؛ یعنی برپایی و 

حیات جامعه، به قسط بستگی دارد.
حاصل معنا این است که انسان ها در یک 
محیط عادالنه، در یک جامعه و نظام عادالنه 
زندگی کنند. پس پیامبران آمده اند تا جامعه و 
نظام عادالنه به وجــود بیاورند و البته در نظام 
عادالنه است که انسان ها فرصت پیدا می کنند 

به تکامل و تعالی برسند. 
پی نوشت:

۱ـ سیدعلی خامنه  ای،طرح کلی اندیشه اسالمی 

در قرآن، ص ۳۹۲ـ۳۹۰ 

آیه

یکی از سؤاالت این است که گوینده عبارت »یا 
مذل المؤمنین« به امام حسن مجتبی)ع( کیست؟

در پاســخ می توان گفت: در برخی نقل های 
تاریخی آمده است، فردی به دیدار امام حسن)ع( 
می رود و به ایشــان می گوید: »الســالم علیک یا 
ُمذل المؤمنین« یعنی ســالم بر تو ای خوارکننده 
مؤمنان! نــام افرادی در نقل هــای تاریخی وجود 
دارد کــه این نســبت به آنهــا داده می شــود؛ از 
»مالک بن ضمره«،  »ســفیان بن اللیل«،  جملــه 
»حجربن عدی«، »ســلیمان بن صرد خزاعی« و 
»قیس بن ســعد« که درباره نفر اول نقل بیشــتری 
 این نقل های تاریخی را هیچ  یک 

ً
وجود دارد. اوال

از علمای علم رجال شــیعه تأییــد نکرده اند و در 
 
ً
تمام این نقل هــا روات ضعیف وجود دارند. ثانیا
این نوع نســبت و تهمت ناروا دادن به شیعیان، به 
ویژه بزرگان شــیعه به دلیل این است که دشمنان 
می خواهند اثبات کنند امامان شیعه در نزد بزرگان 
آن زمان احترام نداشتند و به رفتارهای ایشان ایراد 

 فرد نامبرده شده که بیشترین 
ً
وارد می کردند. ثالثا

نقــل را دارد، فردی ناشــناخته اســت و در اصل 
هویت او شک و تردید وجود دارد. در مورد دیگر 
افراد نقل های و روایات بسیاری موجود است که به 

سالمت ایمان آنها اشاره مستقیم دارد.
دشــمنان که از هر ابزاری برای تضعیف دین 
استفاده می کنند، نه تنها خواستند برخی شیعیان را 
در مقابل امام حسن)ع( قرار دهند، بلکه خواستند 
با جعل نقل های تاریخی، امام حســین)ع( را هم 
در مقابــل این امام قرار دهنــد. در حالی  که امام 
حسین)ع( در زمان امامت برادرش هیچ مخالفتی 
و اشکالی به ایشــان نداشت و مطیع محض امام 
حسن)ع( بود. از طرفی دیگر، می خواهند صلح 
امام حســن)ع( را ناتوانی ایشان قلمداد کنند؛ اما 
اگر توطئه های معاویه از خریدن فرمانده لشــکر 
امام)ع( تا طرح ترور ایشــان نبود، نمی توانســت 
در مقابل اراده محکم ایــن امام مظلوم لحظه ای 

مقاومت کند. 

کیست؟ مذل المؤمنین«  »یا  گوینده 
   مکتب    

»اســحاق بن عمار« می گویــد، بــه حضرت 
صادق)ع( عرض کردم، گاهــی با بعضی از مردم 
سخن می گویم و هنوز قســمتی از مطلب خود را 
نگفته ام، می بینم تمام مطلب مــرا فهمیده اند؛ اما 
گاهی با بعضی دیگر از مردم که تکلم می کنم، هر 
وقت تمامی مطلب خود را گفتم، آن وقت به همان 
نوع که با آنها ســخن گفته ام سخن مرا می فهمند و 
تکرار می کنند؛ گاهی هم با بعضی از مردم مطلبی 
را می گویم، با اینکه تمــام آن را می گویم و مطلب 
من به پایان می رســد، باز آنهــا نمی فهمند، بلکه 
می گویند: تکرار کــن زیرا نفهمیدیم. آن حضرت 
فرمود: ای اســحاق می دانی علت و منشأ و جهت 
این اختالف فهم مردم را؟ عرض کردم نمی دانم یا 

ه)ص(.
ّ
ابن رسول الل

فرمــود: آن  که با او تکلم می نمایی و هنوز کالم 
تو تمام نشــده، کالم و مطلبت را می فهمد و درک 
می کند، کسی است که عقلش با نطفه)که از آن خلق 
شده( عجین و سرشته شده و مخلوط گردیده، و آن 

کسی که تو با او سخن می گویی و بعد از اتمام سخن 
تو مطلبت را درک می کند و می فهمد، او آن کسی 
است که ترکیب شده و عطا گردیده است عقل با او 
هنگامی که در شکم مادر بوده )یعنی پس از انعقاد 
نطفه در رحم عقل به او عنایت شده(. و آن کسی که 
بعد از تمام شدن کالم تو بگوید مطلب را تکرار کن 
که نفهمیدم چه گفتی؛ او آن کسی است که بعد از 
بزرگ شــدن )و در اوایل تمیز و رشد و بلوغ( به او 

عقل عطا شده.)علل الشرایع، شیخ صدوق(
»عقل« در آیات و روایــات در مقابل »جهل« 
آمده اســت؛ در حالی که ما فکــر می کنیم باید در 
مقابل علم باشــد! اما دلیل ایــن تقابل که حتی در 
کتب علمای شیعه کتاب عقل و جهل وجود دارد، 
این اســت که فاقد عقل، جاهل اســت حتی اگر 
علم داشــته باشــد و عالم نام بگیرد. عقل در بیان 
ائمه اطهار)ع( نوری است که به دل انسان می تابد 
و درک صحیــح امور، علم، فهم، قدرت حافظه از 

نتایج عقل است.

انسان ها فهم  تفاوت 
   حکمت    

پس از پیامبر)ص( کســانی که بر سر کار بودند؛ 
نظرشــان این بود که از اســالم فقط قرآن هســت و 
ماورای قرآن به چیزی احتیاج نداریم. »حسُبنا کتاُب 
الله«؛ قرآن ما را بس اســت. این سیاستی است که 
۶۰ـ۷۰ ســال عمل شد. قرآن به حساب زمان فعلی 
ما بالتشبیه مثل و مانند قانون اساسی است. با قانون 
اساسی که نمی شود کشــور را اداره کرد. هر یک از 
قوانین قانون اساسی زیر دست وکالی مجلس، صد 
یا دویست قانون می شــود. خداوند به ایشان دستور 
می دهد که عبارات مرا برای مردم توضیح بده. قرآن 

برای توضیحش به پیامبر)ص( محتاج است.
این حرف خیلی اساسی اســت. قرآن به پیامبر 
احتیاج دارد. خود خداوند دستور داده است: »َو أنَزلنا 
یهم« ما قرآن را 

َ
 إل

َ
ل  الذکَر ِلتـَبیَن ِللنـاس ما نـزِّ

َ
إلـیك

که بر تو نازل کردیــم، آن را باید برای مردم توضیح 
بدهی. بدون توضیح قرآن قابل عمل نیست. عرض 
می کنیم و مکرر گفتم که با قرآن به تنهایی نمی توان 
فهمید که یک رکعت نماز را چگونه باید خواند. قرآن 
فقط می گوید نماز بخوان، وضو بگیر و سجده کن. 
چگونه؟ نمی دانم. این توضیحش را باید پیغمبر)ص( 
بفرماید. بنابراین اگر کســی بگوید قــرآن ما را بس 
است، معنی اش این است که اسالم را نمی خواهد یا 
خودش می خواهد جانشین پیامبر)ص( شود. اینکه 
گفته شــد قرآن ما را بس است، طرح حکومت بعد 
از پیغمبر بود. آن چهار سال امیر المؤمنین)ع( را اگر 

کنار بگذارید، غیر از آن همیشه به این عمل کردند. 
وقتی پیامبر)ص( وفات کردند، حضرت علی)ع( 
دستور داشت از سوی پیامبر)ص( که ایشان را غسل 

دهند. پیامبر)ص( به ایشان دستور دادند که مرا کفن 
کن و بر من نماز بخوان و بعد بگذار مردم بیایند بر من 
نماز بخوانند. پیامبر)ص( را که از اتاق کوچک شان 
حرکت ندادند، بنابراین ایشــان در همان اتاق غسل 
و کفن شــد و حضرت علی)ع( بر پیکرشــان نماز 
خواندنــد. پس از آن درب منزل را باز کردند و مردم 
پنج تا پنج تا می آمدند و نماز می خواندند. کســانی 
 اینجا 

ً
هم که مشــغول کارهای سیاسی بودند، اصال

نیامدند و خبردار هم نشــدند که چه شد. می گویند 
پیامبر)ص( روز دوشــنبه وفات کردند؛ ولی شــب 

چهارشنبه دفن شدند. شب چهارشنبه آنها گفتند 
که ما صدای کلنگ شنیدیم و فهمیدیم در 

حال دفن پیغمبر)ص( هستند.

 آیا قرآن برای ما کافی است؟
گفتاری از آیت الله محمدعلی جاودان

   منبر    

محمد عینی زاده موحد
محقق علوم اسالمی

 

پیامبر گرامی اسالم)ص( که قرآن را به منزله 
بزرگ ترین معجزه خود برای بشــریت آورد و تا 
قیامت انســان ها را موظف کرد تا به دســتورات 
خداونــد در قرآن عمل کنند، خــود را مکلف به 
دســتورات قرآن می دانســت و چنین هم عمل 
می فرمود. خداوند در قرآن به مســلمان ها دستور 
می دهد هنگام مرگ باید وصیتی داشته باشید که 
این حقی بر گردن شماســت. در آیه ۱۸۰ سوره 
بقره آمده اســت: »بر شما مقرر شده است، چون 
یکی از شــما را مرگ فرا رسد اگر مالی بر جای 
گذارد برای پدر و مادر و خویشــاوندان ]خود[ به 
طور پسندیده وصیت کند. )این کار( حقی است 
بر پرهیزگاران.« حدیثی نیز از پیامبر اسالم)ص( 
در این زمینه است که ایشان می فرمایند: »سزاوار 
نیســت مســلمان شــب بخوابد، مگــر اینکه 

وصیت نامه اش زیر سر او باشد«۱

BBعمل به دستور خداوند در قرآن
نبی مکرم اســالم)ص( روز ۲۵ صفر ســال 
یازدهم هجرت، یعنی چهار روز پیش از ارتحال 
خویش، طبق دستور اسالم تصمیم گرفت آخرین 
وصیت خود را به نــگارش درآورد تا از انحراف 
امتش جلوگیــری کند. پیامبــر)ص( که از حال 
اطرافیان خود آگاهی داشــت و بــرای امتش در 
روزهای پس از رحلت خود نگران بود، دســتور 
وا  مُّ

ُ
داد وسایل نوشــتن بیاورند. پس فرمود: »َهل

ُه«۲؛ بیایید برای تان 
َ

وا َبْعد
ُّ
ِضل

َ
 ت

َ
ْم ِکَتاًبا ال

ُ
ک

َ
ُتْب ل

ْ
ک

َ
أ

نوشته ای بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید. 
در کتاب »مســند« احمدبن حنبــل)۱۶۴،۲۴۱ 
هـ( آمده اســت، عن جابر أن النبــی)ص( »َدَعا 
وَن 

ُّ
 یِضل

َ
 ال

ً
ُتَب ِفیَهــا ِکَتابا

ْ
ٍة ِلیک

َ
 َمْوِتِه ِبَصِحیف

َ
ِعْند

ه)ص( به 
ّ
ُه َو الخ...«۳؛ این فرمایش رسول الل

َ
َبْعد

حدیث »قرطاس« مشهور شد. پس از درخواست 
پیامبر)ص( عده ای در کنار ایشان گفتند: فورا کاغذ 
و قلم بیاورید و عده ای گفتند: نیازی به کاغذ و قلم 
نیســت! در کتاب تاریخ »ابن خلدون« نیز آمده 
است چند نفر گفتند: پیامبر)ص( سخنش نامفهوم 
است)!(۴ این ماجرا را جناب »محمدبن اسماعیل 
بخاری«)۱۹۴-۲۵۶هـــ( در کتــاب »صحیح 
بخاری« هفت مرتبه در باب های مختلف و جناب 
از  نیشابوری«)۲۰۴-۲۶۱هـ(  »مسلم بن حجاج 
دیگر علمای اهل سنت نیز ســه بار در باب های 
مختلف کتابش »صحیح مســلم« آورده است. 
در ادامه این اخبــار در کتاب های نامبرده و دیگر 
ُهم: 

ُ
 َبْعض

َ
اسناد صحیح السند آمده اســت: »قال

َب 
َ
ل

َ
د غ

َ
َم ق

َّ
یِه َوَســل

َ
ُه َعل

َّ
ی الل

َّ
ِه َصل

َّ
 الل

َ
ِإّن َرُســول

ِه«؛ 
َّ
رآُن َحســُبَنا ِکَتاُب الل

ُ
م الق

ُ
ک

َ
یِه الَوَجُع َوِعند

َ
َعل

بیماری بر رســول خدا)ص( چیره شده )و نعوذ 
ه نمی داند چه می گوید( و قرآن که نزد شــما 

ّ
بالل

هســت، برای هدایت ما و شما کافی است)!( در 
برخی اسناد آمده که در مورد پیامبر کلمه »َیْهُجْر« 
یْهُجُر«۵ 

َ
 ل

َ
ُجل لرَّ

َ
به کار رفته است که گفته اند: »إنَّ ا

که در نــزد اهل لغــت به معنــای هذیان گویی! 
اســت. هنگامی که جر و بحث در کنار بستر نبی 
اســالم)ص( باال گرفت و توهین به ایشان از حد 

گذشت؛ حضرت با عتاب به اطرافیان فرمودند: 
َناُزُع«۶؛ از نزد   یْنَبِغی ِعْنــِدی التَّ

َ
ی َو ال وُموا َعنِّ

ُ
»ق

من برخیزید)و دور شوید( که در محضر من نزاع 
و کشمکش سزاوار نیست. به اعتقاد خود نویسنده 
 خشم 

ً
کتاب »صحیح بخاری« در این تعبیر کامال

و ناراحتی پیامبر)ص( از سخنان، اعمال و رفتار 
آنها آشکار است. »ابن حجر عسقالنی« از علمای 
اهل ســنت می گوید: »وقوع چنیــن امری)نعوذ 
ه هذیان گویی( از پیامبر)ص( محال اســت؛ 

ّ
بالل

زیرا آن حضرت در سالمت و بیماریش معصوم 
است؛ زیرا خداوند می فرماید: »او )پیامبر( از سر 
هوا و هوس ســخن نمی گوید«۷ و به دلیل سخن 
خود آن حضرت که فرمود: »من در حال خشــم 

و خشنودی)در هر حالی( جز حق نمی گویم.«۸

BBوصیت رسول خدا)ص( چه بود؟
بنا بر ســنت الهــی، پیامبر اســالم)ص( در 
لحظات آخر حیات ظاهری شــان باید مهم ترین 
دســتور را ابالغ می کرد و امت شان را به اجرای 
آن موظــف می فرمود. با توجه بــه اینکه خداوند 
در قرآن موضوع جانشــینی حضــرت علی)ع(، 
 

ُ
یَها الّرُسول

َ
مهم ترین ابالغ پیامبر)ص( است؛ »یا أ

َت 
ْ

غ
َّ
َما َبل

َ
فَعل ف

َ
م ت

َّ
 َو ِإن ل

َ
ك ِبّ  ِمن َرّ

َ
یك

َ
 ِإل

َ
نِزل

ُ
غ َما أ

ّ
َبِل

َتُه«۹؛ ایشــان آخرین پیام خود را این مهم 
َ
ِرَســال

قــرار دادند. »ابن ابی الحدید« در شــرح خود بر 
نهج البالغه نوشته است که یکی از صحابه گفت: 
»رسول خدا)ص( به هنگام بیمارِی فوت تصمیم 
گرفت، امر خالفت علــی)ع( را مطرح کند، اما 
من به خاطر بیم از فتنه و متالشی شدن امر اسالم 
جلوی آن را گرفتم. پس رسول خدا)ص( به نیت 
قلبی من پی برد و از انجام تصمیم خود خودداری 
نمود«!۱۰ هنگامــی که کتابت پیامبر)ص( اتفاق 
نیفتاد و موضوع جانشینی علی)ع( مکتوب نشد، 
بسیاری از یاران رســول خدا)ص( متأثر شدند. 
»سعیدبن جبیر« می گوید: »ابن عباس می گفت: 
روز پنج شــنبه، چه روز پنج شنبه دردناکی؛ سپس 
)ابن عباس( آنقدر گریســت که قطرات اشــک 
چشمش روی سنگریزه های زمین افتاد.«۱۱ »شیخ 
مفیــد« می گوید: »پس از مانع شــدن عده ای بر 
کتابت وصیت پیامبر)ص( و متفرق شدن اصحاب 
از کنار حضرت)ص( و ماندن امیرالمؤمنین)ع( و 
ابن عباس؛ ایشــان به ابن عباس فرمودند: »شما 
بعد از من بیچاره خواهید شــد و سخن دیگری 

نفرمود.«۱۲
پی نوشت ها:

۱ـ وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۲۵۸.
۲ـ صحیح مسلم، بیروت، کتاب الوصیه، باب ۶، ج ۷.

۳ـ مسند احمد حنبل، ج ۳، ص۳۴۶.
۴ـ تاریخ ابن خلدون، ترجمــه عبدالمحمد آیتی، ج ۱، 

ص ۴۵۷.
۵ـ الطرائــف فــی معرفــه مذاهــب الطوائف، شــیخ 

ه مقامه(، به نقل از مسند حمیدی.
ّ
طوسی)اعلی الل

۶ـ صحیح بخاری، ج۱، ص ۳۹/ شــرح صحیح مسلم، 
قاضی عیاض، ج ۵، ص۳۷۹.
۷ـ سوره نجم، آیات ۳و ۴.

۸ـ فتح البــاری، شــرح صحیــح البخــاری، إبن حجر 
العســقالنی، ج ۸، ص ۱۰۱/ عمده القــاری للعینی، ج ۱۸، 

ص ۶۲.
۹ـ سوره مائده، آیه ۶۷.

۱۰ـ شــرح نهج البالغــه، ابن ابی الحدیــد، ج ۱۲، ص 
۲۱ـ۲۰.

۱۱ـ صحیح مسلم، کتاب الوصیه، باب ۶، ح ۷.
۱۲ـ اإلرشاد، ج ۱، ص ۱۸۵ـ۱۸۴.

۲۵ ماه صفر، روزی که رسول خدا)ص( کاغذ و قلم خواست تا وصیت کند

 جلوگیری از ضاللت و گمراهی امت

   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری

کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

 پیروزی
حداکثری

بررسی فروپاشی
 ائتالف غربی- عبری-  سعودی

 برای فشار حداکثری

بازتاب

فاجعه برای آمریکا

»اندیشکده هادسون« در روز ۲۱ اوت 
سال جاری جلســه ای برگزار کرد، در این 
نشست با اشــاره به تحوالت رخ داده در 
منطقه و همچنین مسائل موجود در روابط 
ایران و آمریکا پس از خروج این کشــور از 
توافق هسته ای با ایران، این مسئله بررسی 
شــد که آیا کمپین فشار حداکثری ترامپ 
بر ایران پس از خروج این کشور از برجام 
نتیجه ای برای ایاالت  متحده داشته است؟

موضــع  از  کاتولیــس«  »برایــان 
دموکرات هــا بــه ایــن پرســش درباره 
نتیجه بخش بودن سیاست فشار حداکثری 
ترامــپ بر ایران پاســخ داد و گفت: »این 
 یک 

ً
 کار نمی کند و واقعا

ً
اســتراتژی اصال

فاجعه برای آمریکاســت؛ زیرا سیاســت 
ترامپ »دلجویی کردن تهاجمی« از ایران 
است که باعث گیج شدن متحدان آمریکا 
و درگیر شدن آنها با یکدیگر شده است.« 
وی در ادامــه اظهــار داشــت: »اما چرا 
می گویم سیاست ترامپ بعد از تهاجمی 
بودن، دلجویانه است؟ به دلیل اینکه باید 
به رفتارهــای »مایک پمپئو« نگاه کنیم. او 
یک سال پیش ۱۲ شرط پایه ای برای ایران 
تعیین کرد. این شروط در واقع یک فهرست 
 سیاست فشار حداکثری 

ً
آرزو بود. مطمئنا

و تحریم ها بر روی مردم ایران تأثیر داشته 
اســت؛ اما روی رهبــران ایران و شــیوه 
تصمیم گیری آنها هیچ تأثیری نداشته است.

اقدامــات ترامپ، آمریــکا را در موقعیت 
ضعیف تر قرار داده و ما را در جهان منزوی 

کرده است. «
»بهنام بن طالب لو« یکی از کارشناسان 
بنیاد دفاع از دموکراسی  درباره سیاست های 
ایران پس از خــروج آمریکا از برجام بیان 
کرد: »مســئله ای که تنش ها بیــن ایران و 
آمریــکا را افزایش داد، خــروج آمریکا از 
برجام بود. ایران با این  حال در ابتدای امر 
ســعی کرد بدون اینکه موضعی عجوالنه 
بگیــرد، از طریق اعمال خــود موضعش 
در این خصوص را نشــان دهد. سال اول 
سال صبر اســتراتژیک ایران بود. در سال 
بعد اســتراتژی ایرانیان صبر بــرای تمام 
شــدن دوره ترامپ بود. این بدین معنا بود 
که کاری نکنند که اروپایی ها هم به سمت 
آمریکا بروند. آنها سعی می کردند آمریکا را 
در انزوا قــرار دهند و مانع از ایجاد اجماع 
در شــورای امنیت ســازمان ملل و دیگر 
سازمان های بین المللی علیه ایران شوند. 
ایــن رفتار، ایران را در منطقه خاکســتری 
قــرار می داد؛ یعنی هیــچ رفتاری مبنی بر 
نقض توافق هســته ای از خود نشان نداد؛ 
اما وقتی اروپا کاری از پیش نبرد و در بهار 
سال ۲۰۱۹ آمریکا سپاه را به یک سازمان 
تروریستی شناخت، اراده ایران بر این شد 

که باید با آمریکا در منطقه درگیر شود.«
»فاطیما االســرار« کارشناس مؤسسه 
خاورمیانه هــم می گوید:»ایران با راهبرد 
صبر اســتراتژیک و افزایش نفوذ خود در 
منطقــه اکنون  برنده میدان اســت و الزم  
نمی بیند با بازنده میدان، مذاکره ای انجام 

دهد.« 

اواسط سال ۲۰۱۴ بود که اختاپوس »داعش« بزرگ تر از تصورات تحلیلگران شده بود. پیشروی آنها با کنترل »فلوجه« در عراق و »رقه« در سوریه تکمیل شده بود. پس از آن در ماه ژوئن 
همان سال، با کنترل مرزهای سوریه این »جشن خون« به اوج خود رسید. در همین میان، »ابوبکر البغدادی« رهبر خود خلیفه خوانده  داعش، بر منبر مسجد بزرگ »النوری« در »موصل« به 
طور رسمی اعالم خالفت کرد؛ اما راهبرد منسجم محور مقاومت سبب شد تا روز به روز و ماه به ماه از توده سیاه به وجود آمده در غرب آسیا کاسته شود. در نگاه اول، غرب با مداخله گر خواندن 
ه« لبنان در تالش بود این همبستگی اعتقادی را به شکلی وارونه ترسیم کند؛ اما درخواست دو کشور میزبان، یعنی عراق و سوریه حضور نیروهای جبهه 

ّ
نیروهای مستشاری ایران و »حزب الل

 حقوقی توجیه کرد. در این یادداشت بنا داریم وضعیت امروز کشورهای مخالف محور مقاومت در غرب آسیا را بررسی کنیم. از نکات جالب توجه آن است که امروز محور مقاومت دست باال را در منطقه در اختیار دارد و 
ً
مقاومت را به شکل کامال

بررسی تحوالت موجود غرب آسیا نشان دهنده حرکت شتابان به سوی تحقق وعده »نیکوکاران وارثان زمینند« است.

ثمانه اکوان
تحلیلگر مسائل بین الملل

 آیا محور »عبری ـ غربی ـ عربی« به شکست سیاست های خود پی خواهد برد؟

  جبهه  بحران  زده

دولت »دونالد ترامپ« بحران زده ترین دولت 

های تاریخ آمریکاست؛ بی عملی »ترامپ« پس 

از ســرنگونی پهپاد جاسوسی »هاوک« انفعال او 

پس از خروج از برجام، پروژه شکســت خورده 

»معاملــه قــرن« در کنار رســوایی های اخالقی 

ترامپ در مسئله تماس تلفنی با مقامات اوکراینی 

در زمینه فعالیت های اقتصادی فرزند »جو بایدن« 

رقیب انتخاباتی خود به انضمام رســوایی جنسی 

رئیس جمهــور و درگیری های این روزهای وی با 

دموکرات های کنگره با اهرم فشــار »استیضاح« 

همه گواه این مســئله است. »ترامپ« که در سال 

۲۰۱۶ با وعده تحقــق »آمریکای بزرگ و 

قدرتمند« پا به عرصه سیاســت نهاد، با 

ایجاد قوانین نژادپرستانه انشقاق هویتی در 

جامعه آمریکا ایجاد کرد، نه تنها نتوانست 

به وعــده خود عمل کنــد؛ بلکه امروز 

شــاهد عــزل و نصب های 

متوالی و نیز بی صاحب ماندن برخی کرسی های 

مهم امنیتی و سیاســی در آمریکا هستیم. بی اثر 

شــدن تحریم های ایران، ناتوانی در حل مســئله 

کره شمالی، شکست در ونزوئال و سردرگمی در 

مقابل فشار کشورهای غرب آسیا برای مهار محور 

مقاومــت در کنار ناتوانــی در تأمین امنیت رژیم 

صهیونیستی نشان می دهد، آمریکا غرق در بحران  

است. بحرانی که تنها ابتکار ترامپ در مقابل آنها 

فرار از غرب آسیاســت! با اعتراف به این نکته که 

حضور دولت هایی جز کشورهای غرب آسیا در 

این منطقه با هزینه های گزافی برای »مهمانان 

بی دعوت« روبه رو خواهــد بود و بهتر 

اســت وی به جای تمرکز بر مســائل 

راهبردی منطقه بــه مقابله تجاری با 

چین و نیز بحــث تعرفه های گمرکی 

اروپایی  به کشــورهای  نســبت 

تمرکز کند.

بحران ها متحده  ایاالت 
»امانوئل مکــرون« که بســیاری از او به عنوان 

بازسازی کننده جایگاه فرانسه می دانستند حاال دچار 

مشکالت گسترده است، نخســت، ظهور جنبش 

»جلیقه زردها« در فرانســه و دوم شکســت تالش 

شــبانه روزی اش برای میانجی گری  میــان تهران و 

واشــنگتن. در بحران نخست، دولت جدید فرانسه 

با ادامه قوانین تبعیض گونه اجتماعی و نیز گســترده 

شدن چتر ســرمایه داری بر نظام کارگری آن کشور 

و چالش مهاجران آســیایی و آفریقایی مواجه بود. 

تصویر پارادوکسیکال ســرکوب جلیقه زردها در آن 

سوی »برج ایفل« و تماشای فینال جام جهانی 

فوتبال از ســوی عده ای، آن هم در چند صد 

متری آن ســرکوب خونین، تمثال واضحی 

از صورت وضعیت اجتماعی دو سال اخیر 

فرانسه است؛ دولتی که در مدیریت جامعه 

قرار  خود در تعارضات عمیقی 

نتوانسته است  و هنوز  داشته 

عمق تاکتیکی محور مقاومت در غرب آسیا را هضم 

کند؛ امــا مکرون در ابعاد بین المللی نیز نتوانســته 

افتخاری برای سرزمین خود کسب کند. مکالمات 

چند ســاعته او با رئیس جمهور »حســن روحانی« 

و »دونالــد ترامپ« یکی از اقدامــات پوچ مکرون 

بود. برای دولت فرانســه، اجالس عمومی سازمان 

ملل بزنگاهی بود که در آن می توانست به بروز یک 

»فتودیپلماســی« افتخار کنــد و در نهایت با تأمین 

نشدن منابع مربوط به »اینستکس«، این موضوع را 

از گردن خود وانهــد؛ اما در نهایت با اعالم مواضع 

روشــن ایران و گام های اساســی خروج از 

برجام جمهوری اســالمی مواجه شــد. 

فرانســه و دولت مکرون در دوران حضور 

گروه هــای تکفیری در غرب آســیا نه تنها 

حضور مفیدی نداشته، بلکه همواره درصدد 

ضربه زدن به قدرت موشــکی 

جبهه مقاومت بود.

ورشکسته میانجی 

پیروزی هــای جبهه مقاومــت در آن زمان که 

»دیوید کامرون« در پســت نخست وزیری تکیه 

زده بود، یک تالقی تاریخی بین آغاز افول سیاسی 

بریتانیــا در اروپا و شــروع دوران گذار از اتحادیه 

اروپا را ســاخت. این روند تا به امروز و روی کار 

آمدن »بوریس جانســون« ادامه دارد، جانســون 

جایگزیــن »ترزا می« شــد که نتوانســت برای 

حل مســئله برگزیت رویکرد مناسبی اتخاذ کند 

و به اجبار با پســت نخســت وزیری خداحافظی 

کرد. بــا روی کارآمدن بوریس جانســون و باال 

گرفتن قوانین ســختگیرانه مهاجرتی و اقتصادی 

بریتانیــا، بحــران »برگزیت« تشــدید  در 

 شد. 

»تعلیق مجلــس عــوام« آن هم با 

دستور ملکه، نزاع سیاسی بین دو جریان 

»کارگری«  و  »محافظــه کار« 

را در پی داشــت  انگلیس 

که نشــان می دهد، امروز بریتانیا در شکننده ترین 

وضعیت درونی قــرار دارد. تنش های اجتماعی 

در بریتانیا با تعلیق مجلس به قدری باال گرفت که 

در همین ماه اخیر، »بوریس جانسون« خطاب به 

مجلس، »عزل خود« یا »پیش بردن برگزیت« را 

یک راه انتخابی نهایی در برابر نمایندگان مجلس 

 کل 
ً
معرفی کرد. جانســون با اصــرار خود عمال

بریتانیــا را از اتحادیه گمرکی اروپا خارج خواهد 

کرد و این یعنی پس از سالیان سال حتی صادرات 

و واردات بین شــمال و جنوب ایرلند نیز مشمول 

تعرفه می شــود. سردرگمی سیاســی در بریتانیا 

 دست های استعمارگر 
ً
سبب شده است عمال

پیــر در پوســت گــردو بمانــد و رؤیای 

بازگشــت دوباره به غرب آسیا و مقابله 

با محور مقاومت در اذهــان دولتمردان 

 انگلیسی بیش از همیشه محال

 شود.

دموکراسی تعلیق 

طلبــی  قــدرت   و  خواهــی  تمامیــت 

»محمدبن ســلمان« شــاهزاده جوان عربستان، 

که به شکل آسانسوری در ســاختار قدرت رژیم 

ســعودی باال آمده بــود سیاســت »خصومت 

پنهان« آل ســعود با محور مقاومت را به سیاست 

»خصومت فاحــش« تبدیل کــرد، او ابتدا وارد 

جنگ یمن شد، جنگی که براساس برآورد مجله 

»دانشــگاه هاروارد«، ماهیانه ۱۲۰ میلیارد دالر 

برای »آل سعود« داشته است. رقمی که با توجه به 

بحران های اقتصادی امروز عربستان، سرسام آور 

اســت. عالوه بــر این کاهش ۳ درصدی رشــد 

اقتصادی این کشور براساس گزارش های 

»صنــدوق بین المللی پول« در ســال 

۲۰۱۹میالدی، کاهش ۱۵ درصدی 

سعودی  عربستان  نفت  صادرات 

در پنج ســال اخیر عمق بحران 

عربســتان ســعودی را نشــان 

می دهــد. این در حالی اســت کــه حمله اخیر 

ه به تأسیسات نفتی »آرامکو« درست پیش 
ّ
انصارالل

از ارائه سهام این شرکت یکی از ضربات مهلکی 

بــود که محور مقاومــت و در رأس آن مجاهدین 

یمنی به عربستان وارد کردند. افزون بر اینها، مسئله 

قتل جمال خاشقجی در سفارت عربستان در ترکیه 

و قتل زبده ترین بادیگارد سلطنتی در ماه گذشته که 

در هر دو پرونده از محمدبن سلمان به عنوان متهم 

ردیف اول نام برده می شــود؛ رژیم سعودی را به 

شدت تحت فشار قرار داده است. 

البته این نیز پایان بحران های آل سعود نیست 

و از دســت رفتن جایگاه عربستان میان 

کشــورهای عربی و مسلمان، شکست 

در ایجاد ائتالف ضد ایرانی در منطقه، 

شکست در تحریم قطر و موارد بسیار 

دیگــر را می توان به این فهرســت 

افزود.

ترس از سقوط
»به جهنم بروید«، این جمله خطابه »آویگدور 

لیبرمــن« یکــی از چهره های سرشــناس رژیم 

صهیونیســتی و رئیس حزب »اسرائیل خانه ما« 

است که خطاب به وزرای کابینه نتانیاهو گفته شد. 

انتخابات اخیر در رژیم صهیونیســتی و شکست 

»نتانیاهو« یکی از بحران های اساسی درون دولت 

صهیونیستی بود. اوضاع آنچنان اختالفی و بحرانی 

پیش می رود که »لیبرمن« درباره خطابه های خود 

 صریح به وزرای دولت صهیونیستی می تازد. 
ً
کامال

با وجود این، »بنیامین نتانیاهو« مهم ترین مخالف 

نســبت به اقدامات محور مقاومت در چند سال 

اخیر اگر چه به ظاهر و پس از انتخابات، مأمور 

تشکیل کابینه جدید شد؛ اما وی نیز در این 

امر شکست خورده است. ابتدای این ماه 

بود که نتانیاهو اعالم کرد، »بنی گانتس« 

رهبر حــزب آبی و ســفید با 

بــرای  وی  درخواســت 

تشکیل کابینه فراگیر با نخست وزیری چرخشی 

موافقت نکرده اســت و از این رو نخســت وزیر 

 رژیم صهیونیســتی قــادر بــه تشــکیل کابینــه

 نیست.

 پس از اعالم رسمی نتایج انتخابات سراسری 

در فلســطین اشــغالی از ســوی کمیته مرکزی 

انتخابات و مشخص شدن عقب بودن یک کرسی 

حزب لیکــود از ائتالف آبی وســفید، »ریولین« 

تشــکیل کابینه را به تعویق انداخــت؛ از این رو 

دولت صهیونیستی در شرایط فعلی در »بی دولتی« 

به سر برده و حمالت احزاب نسبت به یکدیگر در 

باالترین سطح خود قرار دارد. این همه 

مصیبــت نتانیاهو به منزلــه یکی از 

اعضای اصلی جبهه ضد مقاومت 

نیســت پرونــده فســاد اقتصادی 

همچنــان نزدیکانــش  و   او 

 باز است.

وی آب نزاع در خانه ای به ر

امارات متحده عربی را می توان شکننده ترین 

مخالــف محــور مقاومــت توصیــف کــرد. 

 
ً
ســرزمین های کوچــک بــا نیــروی کار عموما

خارجی، اقتصاد متوسل به امنیت و البته رهبرانی 

که در بیشتر مواقع تسلیم مواضع عربستان سعودی 

می شــوند. امارات و برخی دیگر از کشــورهای 

 در برابر محور مقاومت از دو ســو 
ً
عربی غالبــا

مقابله می کردند، در روزهایی که داعش و برخی 

دیگر از گروه های تکفیری در عراق و شام حیات 

داشتند، با پشتیبانی های گزینشی خود از مخالفان 

 در برابر خواست مردم 
ً
دولت قانونی سوریه عمال

ســوریه و تالش های محور مقاومت ایســتادند؛ 

امــا در پــرده دوم و در یمن، با تحمیل یک 

جنگ هزینه ساز به شهروندان خود و در 

نهایت تالش بی وقفه برای تسلیم کردن 

ه در یمن، ســعی داشتند یکی 
ّ
انصارالل

از رئوس محــور مقاومت در منطقه را 

از پای درآورند، اما محور مقاومت یمن با تعمیق 

راهبردهای خود به خاک امارات ورق را برگرداند. 

بررسی های امروزی ما به نقل از »آسوشیتدپرس« 

می گوید بین ۵۰ تا ۷۵ درصد از نیرو های اماراتی 

از یمن عقب نشــینی کرده اند. امــارات و اقتصاد 

 منوط به 
ً
این امیرنشــین های خلیج فارس عموما

»امنیت سرمایه گذاری« است و ناامنی در منطقه 

 ســبب ضربه به اقتصــاد امارات متحــده عربی 

خواهد شد. 

ســقوط شــدید بورس دبی و ابوظبی پس از 

حمله به فرودگاه ابوظبی ]مهم ترین امیرنشین این 

منطقه[ در ماه می ۲۰۱۹ پیام روشنی از جانب 

محور مقاومت نســبت بــه مداخالت 

سیاســی اماراتی ها بود. ایــن در حالی 

اســت که امروز امارات پــروژه ترک 

اردوگاه ائتــالف عربــی علیه محور 

مقاومت را کلید زده است.

بر سر عقل آمده؟

حامد سرلکی
تحلیلگر مسائل سیاسی



زمانی پایــگاه اینترنتــی »فارین پالیســی« در 
یادداشــتی با عنوان »ایران حمله آمریکا به عراق را 
برد« نوشــته بود: »پس از حمله ایــاالت متحده به 
عراق در ســال ۲۰۰۳، تهران فرصتی به دست آورد 
که منجر به افزایش نفوذ این کشــور در منطقه شد.« 
همین موضع را »دونالد ترامپ« در جریان مبارزات 
انتخاباتی خــود این گونه گفته بود: »این جنگ برای 
آمریکا خیلی فایده نداشــته است. جنگ عراق علیه 
صدام حســین بیشــتر از منافع آمریکا به سود ایران 
تمام شــد و در حقیقت باید گفــت آمریکا عراق را 
تسلیم ایران کرد.« دو سال پس از انتخابات، ترامپ 
گفته خود را به نحوی دیگر بیان کرد و گفت: »ایران 
قبل از ورود او به کاخ ســفید می توانست در دوازده 
دقیقه کنترل کل خاورمیانه را به دست بگیرد.« البته 
به کارگیری این ادبیات، با پیش فرض ایران هراســی 
بوده اســت، اما گویــای واقعیتی در منازعه ســنتی 
آمریکاـ ایران بود و آن، تغییر موازنه قدرت ســخت 
در خاورمیانه اســت. برای فهم دقیق موازنه قدرت 
در ادبیات روابط بین الملــل، باید فهمی از جایگاه 
کنترلــر و موازنه گر آن، در »لحظه های خأل قدرت« 
داشــت. به عبارت بهتر، برای پی بردن به ترک های 
ساختار قدرت منطقه ای که ایاالت متحده ایجاد کرده 
است، باید به شکاف های امنیتی و فقدان خأل قدرت 
در منطقه و پر شــدن شــکاف های امنیتی به وسیله 
قدرت جایگزین، یا نیروی باالنسر )موازنه کننده( و 
کنترلر )کنترل کننده( پرداخت. در این زمینه باید به 
طور خاص به »لحظه های خأل قدرت در منطقه« و 
بازآفرینی باالنسر جایگزین و کنترل جدید اشاره کرد. 

لحظات خأل قدرت در خاورمیانه

در نیم قرن اخیر، منطقه غرب آسیا چند اتفاق یا 
لحظه تاریخی و مهم را تجربه کرده که هر یک از این 
لحظه های تاریخی در مرحله ای صورت گرفته است 
که شکاف امنیتی صورت داده و منطقه با خأل قدرت 
و در نهایت فقدان مرجع امنیتی مواجه بوده یا با خأل 
قدرت و فقدان مرجع امنیتی مواجه و سبب آفرینش 

مرجع امنیتی جدیدی در منطقه شده است:
نخســت لحظه انقالب اســالمی ایــران؛ دوم 
لحظه پایان جنگ سرد؛ سوم یازده سپتامبر ۲۰۰۱؛ 
چهارم نقشــه آمریکا در ســوریه در ژانویه ۲۰۱۱ و 
تغییــر معادالت آن در آوریل ۲۰۱۳؛ پنجم دســت 
باالی محور مقاومت در مقابل تروریســم در نوامبر 
۲۰۱۷ و تنش آفرینی در خلیج فارس و قدرت نمایی 
ایران در ســپتامبر ۲۰۱۹. از میــان این لحظه های 
 به چهــار مورد آخر اشــاره 

ً
 تاریخــی مهــم، صرفا

خواهیم کرد. 

ژانویه 2۰۱۱، فقدان مرجع امنیتی، آفرینش ایران 

به منزله باالنسر مدیترانه ای

اتفاقات معطوف به بیداری اسالمی در سوریه با 
چرخشی خشونت آمیز همراه شد و کانون توجهات 
بین المللی را نه معطوف به حاکمیت سیاسی سوریه، 
بلکه متوجه طرحی سنتی کرد که غرب به سرکردگی 
آمریکا یک دهه قبل و با طرح خاورمیانه بزرگ به دنبال 
»بالکانیزاسیون« خاورمیانه و تبدیل کردن این منطقه به 
کشورهای کوچک و ضعیف بود که هم بتواند امنیت 
انرژی به منزله رگ های اقتصادی لیبرال سرمایه داری 
را تضمین کند و هم امنیت رژیم صهیونیستی ضامن 
شود. نتیجه ایجاد خأل قدرت در زیرسیستم مدیترانه و 

ظهور ایران به منزله بازیگر مدیترانه ای شد. 

آوریل 2۰۱3، فقدان مرجــع امنیتی، آفرینش 

ایران به منزله کنترلر شامات

خشونت های سیاســی، با طرحی منسجم برای 
پاره پاره کردن منطقه همراه شد، ظهور نیروی گریز 
از مرکز و گروهی افراطی به نام داعش که توانســت 
در فاصله زمانی کوتاهی نزدیک به ۷۰ درصد خاک 
سوریه را تصرف کند، کمتر از نیم روز بر بزرگ ترین 
استان عراق مستولی شود، تا چهل کیلومتری ایران 
نیرو گســیل کند و به طــور کلی همه آنچــه را که 
آمریکایی ها پیشــتر برنامه ریزی کرده بودند، جامه 
عمل بپوشاند. نتیجه ایجاد خأل قدرت و آفرینش یا 

ظهور ایران به عنوان باالنسر حوزه شامات شد. 

نوامبر 2۰۱7 آفرینش ایران به عنوان باالنســر 

شامات

سرلشکر قاسم سلیمانی در نامه ای خطاب به رهبر 
معظم انقالب، پایان کار داعش و شکســت این گروه 
افراطی را اعالم می کند. به عبارتی، پایان کار داعش، 
مترادف با پایان تمام کنندگی غرب در غرب آسیا و ترک 
خوردن اقتدار آمریکا به منزله قدرت هژمون در منطقه 

و نشانه توان ایجاد توازن ایران در منطقه شامات بود. 

۱۴ ســپتامبر 2۰۱۹، فقدان مرجــع امنیتی و 

آفرینش ایران به منزله کنترلر خلیج فارس

یکی دیگر از لحظه های تاریخی که ســبب ایجاد 
خأل امنیتی، فقدان مرجع امنیتی و در نهایت بازآفرینی 
قدرت ایــران در مواجهه با غرب و متحدانش شــد، 
حمالت به شرکت آرامکو در عربستان سعودی از سوی 
شیعیان یمن بود. »یمن« فقیرترین کشور عربی نزدیک 
به پنج ســال اســت که با حمالت هوایی شبانه روزی 
عربستان ســعودی همراه است. اگرچه حمالت علیه 

یمن دشواری های بسیاری را برای مردمان این کشور 
به وجود آورده؛ اما برآیند ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک 
این تجاوز، نتوانســته بود عربســتان ســعودی را به 
ســمتی ســوق دهد که این حمالت را متوقف کند، 
در این فضا، یک اتفاق ســبب شــد تا همه مناسبات 
در عرصه منطقه ای دســتخوش تحول شــود. نشریه 
فرانسوی »فیگارو« درباره حمالت ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ 
می نویسد: »پادشاهی سعودی حمایت بی قید و شرط 
ایاالت متحده آمریکا را که از سال ۱۹۴۵ وجود داشته، 
از دســت داده است ... بن سلمان که نشان داده است 
حتی توان دفاع از اراضی خود را هم ندارد، دیگر ادعا 
نمی کند که می تواند علیه ایــران جنگ به راه بیندازد. 
او حتــی می گوید چنین جنگی یک فاجعه اســت و 
از جامعه بین الملل می خواهد این را مد نظر داشــته 
باشــند. او حتی در منطقه خود، هــر روز بیش از قبل 
منزوی می شــود... ضعف ریــاض، موازنه قدرت در 

خلیج فارس را به نفع تهران تغییر داده است.«

ابعاد چرخش قدرت منطقه به نفع ایران 

برای تشریح ابعاد چرخش قدرت در منطقه به نفع 
ایــران، ابتدا باید به توانایی های ترکیبی ایران در بعد 
سیاسی، به ویژه استفاده از ظرفیت سیاسی ـ فرهنگی 
و مهم تــر از همه بعــد هژمونی سیاســی و قدرت 
منطقه ای ایران اشاره کرد. اما آنچه بیشتر مورد توجه 
اســت، ابعاد نظامی قدرت سازی ایران در منطقه در 
سال های اخیر و به ویژه از آغاز قرن بیست ویکم بوده 
است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شبکه سازی امنیتی 

یکــی از مؤلفه های اصلی قدرت ســازی ایران در 
منطقه، »شبکه ســازی امنیتی« اســت. برای تشریح 

چرخش قدرت در منطقه به نفع ایران، ضروری است 
ـ  نظامی ایران بررسی شود.  که وضعیت قدرت سیاسی 
نشریه »نیویورکر« در یادداشتی درباره قدرت منطقه ای 
ایران می نویسد: »شبکه ایران نیم دوجین کشور را شامل 
می شود و موازنه راهبردی منطقه را آنچنان دستخوش 
تحــول کرده که امروز هر کشــوری بخواهد با ایران یا 
نایبانش مبارزه کند، خود را در معرض خطر چالش های 
نظامی متعدد، دادن تلفات گســترده، خسارت سنگین 
به زیرســاخت هایش یا شــکل گیری بی ثباتی در دیگر 
کشــورها قرار می دهد. با وجــود تحریم های آمریکا، 
میزان نفوذ منطقه ای ایران بیــش از پیش افزایش یافته 
است. در سال های گذشــته ایران موفق شده به توانایی 
ایجاد هماهنگی میان شبکه متحدان خود دست یابد و 

در منطقه به نحوی مؤثر از این شبکه بهره گیرد.« 

قوس امنیتی 

ایران توانســته اســت با ایجاد قــوس امنیتی در 
اطراف خود، نظام منطقه ای جدیدی پایه گذاری کند، 
برای پی بردن به ابعاد این نظام منطقه ای جدید باید 
به ناکامی های استراتژیکی اشاره کرد که غربی ها به 
انحای گوناگون برای نفوذ یا ایجاد ترک در این قوس 

امنیتی با آن مواجه بوده است. 

بازدارندگی مثلثی 

ایران در ســال های اخیر توانســته است با ایجاد 
پیونــد در شــبکه امنیتی که در قالــب قوس امنیتی 
فیزیکی خود به دست آورده است، بازدارندگی مثلثی 
را ایجاد کند. منظور از بازدارندگی مثلثی بازدارندگی 
از طریــق تهدید متحدان امنیتی ـ سیاســی ایران به 
منظور منحرف کردن یا بازداشــتن دولت خصم از 

حمله به خود است. 

 تشریح ابعاد چرخش قدرت در منطقه به نفع ایران

ایران؛ »باالنسر« و »کنترلر« جدید  غرب آسیا

رضا دانش پسند
پژوهشگر روابط بین الملل

بر مدار 
وزی پیر

امیر جعفری
کارشناس مسائل بین الملل

وقایع ســال های اخیر در منطقه غرب آسیا 
گویای تغییــر ماهیت و موازنه قــدرت در این 
منطقه اســت. قدرت به معنای متــداول آن در 
روابط بین الملل که بر شــاخصه های ناعادالنه 
در چنین نظامی متکی اســت، ماهیت انقالبی 
و تحول خواهانــه یافته و از ســوی دیگر عقب 
رانــدن گروه ها و رژیم های وابســته به غرب از 
سوی محور مقاومت، موازنه قدرت را به سود 
این محور تغییر داده اســت. بر کســی پوشیده 
نیســت که »ایران« ســردمدار محور مقاومت 
برای ســاخت هندسه جدید قدرت در منطقه و 
جهان چه هزینه های ســنگینی پرداخته و اکنون 
میوه های آن را که تبدیل شــدن به جزیره ثبات 
در منطقه پرآشوب غرب آسیاست، می چیند.  
این تحوالت تا حد زیادی نشــان داد، اتفاقات 
در عــراق، ســوریه، لبنــان، عربســتان و یمن 
بخش هایی از جورچین بزرگ انقالب معنوی و 
زیربنایی در منطقه غرب آسیا به منظور گسترش 
عدالت خواهی ملت ها در برابر استکبار جهانی 
اســت. مروری بــر رویدادها نشــان می دهد، 
ضریب نفوذ و اقتدار محور مقاومت قابلیت رو 
به توســعه و پیش رونده دارد. در ادامه بخشی از 
عملیات ها و پیروزی های گروه ها و کشورهای 

محور مقاومت مرور خواهد شد. 

ه« و حمایت وی از جمهوری اسالمی و رهبر معظم انقالب اسالمی در کنار پاسخ های کوبنده به رژیم صهیونیستی، از 
ّ
لبنان/  سخنرانی های آتشین »سیدحسن نصرالل

ه در ایام محرم سخنرانی های حماسی در حمایت از محور مقاومت و امام خامنه ای 
ّ
جمله مواردی است که در ماه های اخیر سبب تقویت محور مقاومت شده است. رهبر حزب الل

ه را در دفاع از محور مقاومت به رهبری رهبر معظم انقالب باال برد. ایشان گفتند: »امشب و فردا به ترامپ و نتانیاهو می گوییم که ما قومی 
ّ
داشتند ؛ به گونه ای که پرچم حزب الل

هســتیم که نه محاصره، نه تحریم، نه فقر و نه گرســنگی به اراده ما خللی وارد نمی کند. در برابر آمریکا و اسرائیل به امام خامنه ای، می گوییم که ای فرزند حسین)ع(، ما تو را تنها 
ه لبنان در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی حمالت موفقی در مرز لبنان علیه سربازان این رژیم ترتیب داد و تلفات سنگین نظامی و جانی را به 

ّ
نمی گذاریم.«همچنین حزب الل

ه در ۹ شهریور ماه صورت گرفت. پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی سبب شد تا هزینه های این رژیم برای حمالت 
ّ
ارتش صهیونیستی تحمیل کرد. حمالت راکتی دقیق حزب الل

متجاوزانه باال برود و در چند هفته اخیر خبری از حمالت رژیم صهیونیستی نیست.

یمن/  زمانی که حمالت وحشیانه ائتالف عربی به یمن در اسفند ۱۳۹۴ آغاز شد، کمتر کسی گمان می کرد با توجه به قدرت آتش و تجهیزات فوق مدرن سعودی و امارات، 
یارای مقاومت برای یمنی ها وجود داشته باشد؛ اما یمن به باتالق متجاوزان تبدیل شده است؛ حمله پهپادی  اردیبهشت ا نصارالله یمن و هدف قرار دادن خط لوله نفت شرق به 
غرب عربستان که نفت این کشور را به دریای سرخ منتقل می کرد؛ عبور از سامانه های پدافند هوایی آمریکایی  عربستان و هدف قرار دادن تأسیسات نفتی آرامکو با موشک کروز و 
ه« با فاصله 

ّ
پهپاد که به کاهش ۵ میلیون بشکه از تولیدات نفتی سعودی منجر شد و دست خالی رژیم سعودی برای پاسخگویی به مقاومت یمن و در نهایت عملیات »نصر من  الل

ه« در 
ّ
کوتاهی از هدف قرار گرفتن تأسیسات آرامکو، سرتیپ »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد، این نیروها طی عملیاتی موفقیت آمیز به  نام »نصر من الل

محور نجران، یک تیپ کامل از ارتش سعودی را به اسارت درآورده و صدها خودروی نظامی و زرهی را به  غنیمت گرفته اند و همچنین صدها کیلومتر از بخش های تحت سیطره 
متجاوزان را آزاد کرده اند. 

فلسطین    و  سوریه/ شکست توطئه غربی- عبری- ســعودی  برای ایجاد جنگ داخلی در سوریه و ســرنگون کردن دولــت قانونی بشار اسد و پاکسازی سوریه 
از نیروهــای تروریســتی و تکفیری و افزایش ثبات دمشــق، بار دیگر ســوریه را وارد معادالت قدرت در محور مقاومــت برای نقش آفرینی در رویدادهای منطقه کرده اســت. 
برخی کشــورهای عربی در حال رایزنی و مذاکره با دمشــق برای بازگشــایی سفارت خانه هســتند و احتمال بازگشت ســوریه به اتحادیه عرب افزایش یافته است تا آنجا که در 
آخرین نشســت این اتحادیه عربســتان از  دولت عراق خواسته است تا مقدمات بازگشــت ســوریه به اتحادیه عرب را فراهم کند . در کنار این تجاوز ترکیه به سوریه و حمله به 
ردها به ســمت بشار اسد چرخش داشته باشند. اخراج آمریکا از ســوریه نیز از دیگر موفقیت هایی است که باید به 

ُ
ردهای شــمال ســوریه، موقعیتی را فراهم کرده تا ک

ُ
مواضع ک

 آن اشــاره کرد. از ســوی دیگر نیروی مقاومت در فلســطین نیز با ایجاد قدرت بازداندگی و پاسخ  های دقیق به هر تهدید و حمله صهیونیستی خواب را از چشمان صهیونیست ها
 ربوده اند.

 عراق/ روابط قدرت در عراق و پیچیدگی قومیت ها و گروه ها همواره درگیری های داخلی را به دنبال داشته است. از سویی قدرت گیری حشدالشعبی و الفتح در عراق سبب 
شده است تا سناریوهایی برای تحت الشعاع قرار دادن این قدرت از سوی دشمنان پیاده سازی شود. »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق، در یک سال اخیر توانست بیکاری را 
کاهش دهد و مبارزه موفقیت آمیزی با فساد داشته باشد. با وجود این، محور عبری، عربی و غربی سناریوی انحالل حشدالشعبی و ادغام آن در ارتش را دنبال کرد و بر همین اساس 
در کنار فشار به دولت عراق، تالش کرد با ایجاد آشوب هایی در شهرهای شیعه نشین، بسیج عراق و مرجعیت را روبه روی مردم عراق به عنوان مسبب اصلی مشکالت اقتصادی 
قرار دهد؛ اما با وجود ســرمایه گذاری های هنگفت برای بی ثبات ســازی عراق در آستانه پیاده روی اربعین، فتنه عراق به شکست انجامید. در واقع، حضور میلیون ها زائر حسینی 
 در عراق و افزایش توان مانور حشدالشــعبی در عراق موقعیت منحصربه فردی را برای محور مقاومت ایجاد کرده؛ موقعیتی که حشدالشــعبی را به فکر تشکیل نیروی هوایی نیز

 انداخته است. 

اقتدای صدر  به مقتدای مقاومت خالد مشعل در تهراندیدار سخنگوی انصارالله با رهبر معظم انقالبسفر  اسد به تهران پس از درهم شکستن فتنه آمریکاییسردار و سید مقاومت در محضر ولی امر مسلمین
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پایان جنگ تحمیلی در تابستان سال ۱۳۶۷، ارتحال 
امام خمینی)ره( در روز چهاردهم خرداد ماه سال ۱۳۶۸، 
ه خامنه ای به رهبری انقالب و آغاز 

ّ
برگزیده شدن آیت الل

دوران سازندگی با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، 
رویدادهــای بــزرگ و تأثیرگذاری بودند کــه انتخابات 
چهارمین دوره مجلس شورای اسالمی را تحت الشعاع 
قرار می دادند. همان طور که در شــماره گذشــته اشــاره 
شــد، پیش از آغاز انتخابات، شورای نگهبان در پاسخ به 
استفساریه ای، نظارت این شورا بر انتخابات را مطابق با 
اصل ۹۹ قانون اساســی، »نظارتی استصوابی« دانست 
که شامل همه مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و 
رّد صالحیت کاندیداها می شود. این تفسیر جنجال های 
بسیاری را به همراه داشت و برای مدتی افکار عمومی را 

به خود مشغول کرد.
این دوره از انتخابــات را می توان یکی از رقابت های 
ســنگین بین جریان چپ با محوریت مجمع روحانیون 
مبارز و جریان راست با محوریت جامعه روحانیت مبارز 
دانست. به واقع، این انتخابات آخرین تالش جناح چپ 
برای باقی ماندن در عرصه قدرت پس از از دســت دادن 
قوه مجریه، قوه قضائیه و مجلس خبرگان رهبری بود که با 
پیروزی کاندیداهای جناح مقابل در انتخابات، این تالش 
نیز بی ثمر ماند و پس از مشخص شدن نتایج انتخابات، 
مجمع روحانیون مبارز به عنوان رهبر جریان چپ فعالیت 
سیاسی خود را تعطیل کرد تا اینکه سال ها بعد در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری هفتم فعالیت خود را بار دیگر 

از سر گرفت.

BBرقابت دو جناح
در این دوره طیف راست )شامل احزابی، چون جامعه 
روحانیت مبارز تهــران، جمعیت مؤتلفه، جامعه وعاظ، 
جامعه اسالمی مهندســین و جامعه اسالمی فرهنگیان، 
جامعه زینب، جامعه اصناف و بازار( در سطحی گسترده 
با شعار پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری و حمایت از 

هاشمی به صحنه انتخابات آمد.
این جریان در مقابل جریان چپ قرار داشت که افکار 
عمومی جامعه، عملکرد این طیف را در مجلس ســوم 
در مخالفت با دولت هاشــمی و تا حدی اطاعت نکردن 
از رهبــری ارزیابی می کرد. در ایــن دوره در کنار مجمع 
روحانیــون مبارز، ائتالف خط امام شــامل دفتر تحکیم 
وحدت، انجمن اسالمی معلمان ایران، انجمن اسالمی 

نگاهی به شکست جریان چپ در انتخابات مجلس چهارم

یان لیبرال وحدت با جر

ســازمان مجاهدیــن خلق که بــه »گروهک 

منافقین« مشهور شــد، در تاریخ مبارزات سیاسی 

نقش پر مناقشــه و جنجال برانگیزی دارد، به ویژه 

آنگاه که خبر مارکسیست شدن آنها در سال ۱۳۵۴ 

به  طور رسمی آشــکار شــد. درباره این سازمان 

شخصیت های گوناگونی سخن گفته اند که در این 

میان خاطرات »سیدکاظم بجنوردی« نیز شنیدنی 

اســت. وی در ۱۹ سالگی در سال ۱۳۴۰ به اتفاق 

چند نفر دیگر حزب ملل اســالمی را تشکیل داد 

و به این جرم دســتگیر شد و سال ها در زندان رژیم 

پهلوی گذرانــد و با منافقین هم ســلول بود. وی 

در کتاب »مســی به رنگ شــفق« درباره ماجرای 

مارکسیست شدن منافقین چنین می نویسد: بیشتر 

مردم در بیرون از زندان فکر می کردند که ســازمان 

مجاهدین خلق گروهی اسالمی و متدین و پایبند به 

دستورهای شرعی و مذهبی هستند. علت حمایت 

گسترده مردم در آن ســال ها از این سازمان همین 

بود؛ اما ما که در زندان بودیم و با رهبران و اعضای 

رده باالی آنها صحبت می کردیم، شناخت بیشتری 

نســبت به این گروه داشــتیم. آنها در صحبت ها و 

بحث های عقیدتی کــه پیش می آمد، می گفتند ما 

خدا و پیغمبر و قرآن را قبول داریم؛ ولی مارکسیسم 

را هم به عنوان علم تحوالت جامعه و علم مبارزه به 

رسمیت می شناسیم. همان طور که فیزیك یك علم 

است و اسالم و غیراسالم نمی شناسد، مارکسیسم 

هم علم است، علم انقالب است.

وی در شــرح مواضع نفاق گونه این ســازمان 

می گوید: »به آقای محمدی گفتم: »به مسعود بگو 

با ایشان صحبتی دارم« رفت و قرار شد که ساعت 

ده صبح فردا در حیــاط زندان یکدیگر را ببینیم و 

صحبت کنیم. فردا سر قرار همدیگر را دیدیم؛ به او 

گفتم:  »در این زندان گروه های کمونیستی متعددی 

حضور دارنــد، با گرایش های مختلف روســی، 

چینی و...، اینها ضمن اینکه با هم اختالف زیادی 

دارند، اما احترام یکدیگر را نگه می دارند، چرا ما 

مسلمان ها این طور نباشــیم؟ چه اشکالی دارد که 

ما هم با وجود اختالفات مان همزیســتی داشــته 

باشــیم و به یکدیگر احتــرام بگذاریم. مگر خود 

شما نمی گویید که تضاد اصلی ما با آمریکاست؟ 

وقتی تضاد اصلی آمریکاســت و ما هم در زندان 

عوامل آمریکا هستیم، چرا باید رفتار مناسبی با هم 

نداشته باشیم؟« به اینجا که رسیدم مسعود رجوی 

بالفاصله جواب داد: »تضــاد اصلی ما با آمریکا 

نیســت، تضاد اصلی ما با ارتجاع است و شما هم 

نماینده ارتجاع هستید.«

روایت مارکسیست شدن منافقین

 تضاد اصلی ما با ارتجاع است!

   پرسمان    

با قدرت یافتن حزب »فاشیســت« در ایتالیا، 

رونــد جدیدی در سیاســت های بین المللی این 

قدرت منطقه ای در جنوب اروپا شــکل گرفت. 

دولت فاشیســتی که با به قدرت رســیدن »بنیتو 

موســولینی« در سال ۱۹۲۲ ســر کار آمده بود، 

بــه دنبال افزایــش قلمــرو امپراتــوری ایتالیا و 

برآوردن مطالبات توســعه طلبان ایتالیایی بود. ما 

بین ســال های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۶، دومین اشــغال 

اتیوپی ایتالیا با موفقیت انجام شــد. این سرزمین 

با مابقی مســتعمرات ایتالیا ادغام شــده و در ۹ 

 می ۱۹۳۶ »آفریقای شــرقی ایتالیا« را تشــکیل

 داد. 

در دوران اســتعمارگری ایتالیا، مؤسســاتی 

نیز برای توجیه اقدامات اســتعمارگری و تشویق 

ایتالیایی ها برای رفتن به مســتعمرات آفریقایی 

آغــاز بــه کار کردند کــه؛ از جمله می تــوان به 

مؤسســه ایتالیایی »برای آفریقا و شرق« یاد کرد 

که از ترکیب دو مؤسســه مشــهور بین المللی با 

عنوان مؤسســه ایتالیایی »برای آفریقا« و مؤسسه 

ایتالیایــی »برای خاورمیانه و خاور دور« شــکل 

گرفته بود. این مؤسســه اســتعماری در ســال 

۱۹۰۶، بــه هّمــت گروهی از سیاســتمداران، 

 دانشمندان، دیپلمات ها و استادان دانشگاه تأسیس

 شد. 

اهداف مؤسسه ایتالیایی »برای آفریقا و شرق« 

در اساسنامه آن عبارتند از:

 آگاهــی اذهــان عمومــی از فعالیت هــا و 

کارهــای دولتــی و غیر دولتی در مســتعمرات 

ایتالیا، توســعه حیات اقتصادی در مستعمرات، 

بــه  ایتالیایــی  مهاجــران  مناســب  هدایــت 

 مســتعمرات و تبلیغ و تشــویق به نشر فرهنگ

 استعماری. 

در سال ۱۹۳۹، ایتالیا مجدد آلبانی را اشغال و 

ضمیمه کشور فاشیست خود کرد. در اوت ۱۹۴۰، 

در طول جنگ جهانی دوم، کشــور ســومالی که 

مستعمره بریتانیا بود، فتح و ضمیمه آفریقای شرقی 

ایتالیا شد. یک  سال بعد در سال ۱۹۴۱، آفریقای 

شــرقی به دســت ارتش بریتانیا که در برگیرنده 

 نیروهای اتیوپیایی و دیگر مستعمره نشــینان بود، 

فتح شد.

در طول جنگ جهانی دوم )۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵(، 

ایتالیا چندین فتح جدید داشت؛ اّما با پیمان صلح 

نهایــی، همه مســتعمرات و دول تحت الحمایه 

خــود را رها کرد. به واقع جنگ جهانی، ایتالیا را 

دچــار زوال کرد و برای مدت ها نتوانســت کمر 

 راســت کند. مورخی به نام »جیورجو روچات« 

می گوید:

 »ایتالیا در دوران پس از جنگ جهانی دوم به 

قدری فقیر و ویران بود که کســی به مستعمرات 

وقعی نمی گذاشت، آموزش در این زمینه که جای 

خود دارد.«

پس از پایان جنگ جهانی تعیین سرنوشــت 

مســتعمرات آفریقایی ایتالیا که به اشــغال سپاه 

متفقین، از جمله انگلیس و فرانسه درآمده بود، به 

سازمان ملل متحد سپرده شد و مهم ترین مستعمره 

 آن لیبــی، در ۲۴ دســامبر ۱۹۵۱ به اســتقالل

 رسید.

بازخوانی تاریخ استعمارگری اروپا

ایتالیا شرقی  یقای  آفر  

   حافظه    

تقویم انقالب

 شکننده اختناق

فضای بسته سیاســی و اختناق در دوران 
پهلوی همه فضای کشــور را گرفتــه بود؛ اما 
با وجود این شــاه و دربار به دنبال ارائه تصویر 
آزادی خــواه و طرفدار فضای باز سیاســی از 
خود بودند؛ بر همین اســاس شــخص شاه و 
دســتگاه های اطالعاتی و امنیتــی که از نفوذ 
کالم و پیام هــای امام خمینــی)ره( در تبعید 
وحشت داشــتند و در خفا هدف خود را خفه 
کردن صدای نجف قــرار داده بودند، تصمیم 
گرفتند دیگر افراد مبارز و انقالبی را دســتگیر 
نکنند؛ بلکه از طرق مختلف به قتل برسانند و 
به این ترتیب، ساواک، آقا مصطفی فرزند ارشد 
امام خمینــی)ره( را با هدف وارد کردن ضربه 
سنگین روحی ـ روانی به امام و حوزه علمیه، به 
شهادت رساندند تا شاید امام راحل از مبارزه 
و فعالیت های سیاسی دست بردارند و سکوت 
کننــد، اما برخالف محاســبات رژیم پهلوی 
همین که این واقعه رخ داد و خبر قتل یا شهادت 
فرزند امام خمینی)ره( منتشر شد، طوفانی در 
ایران برپا شــد و به معنای واقعی کلمه فضای 
جدید سیاســی رقم خــورد. در آن زمان موج 
تحــول در روحیــه و رفتار عموم مــردم دیده 
می شد، برای نمونه هنگامی که مراسم ختم او 
در قم، تهران و دیگر شهرها برگزار شد، مردم 
از همه اقشــار حضور فعال پیدا کردند رژیم 

پهلوی نیز کنترل اوضاع را از دست داده بود.
مرحوم شهید حاج آقا مصطفی عزیز ملت 
ایران بود. او که در ســال ۱۳۰۹ وارد شهر قم 
شــده بود دوره تخصصی خارج اصول و فقه 
را گذرانــد و از محضر علمایــی، چون آیات 
اعظام، بجنوردی، بروجردی محقق داماد، امام 
خمینی)ره(، شــاهرودی، خوئی، محمدباقر 
زنجانی و سیدمحســن حکیم بهــره برد. در 
حقیقت ســیدمصطفی در ۳۰ سالگی جامع 

معقول و منقول بود.
آقــا مصطفی در طــول دوران مبارزه یار و 
یاور امام خمینــی)ره( بود و در ارتباط با علما 
و دیگر مراجع تقلید ایفای نقش می کرد. یکی 
از نقش آفرینی های سیدمصطفی را می توان به 
دستگیری امام خمینی)ره( در صبح ۱۵ خرداد 
۱۳۴۲ دانست وقتی عوامل رژیم شاه امام)ره( 
را دستگیر کردند و به تهران منتقل و زندانی شد، 
او بر باالی بام فریاد زد: »مردم آقای خمینی را 
بردند« و به این ترتیب مردم را مطلع کرد؛ لذا 
دسته دســته و گروه  گروه از مردم به طرف بیت 
امام به حرکت درآمدند و این جمعیت نگران 
به حرم حضرت معصومه)ص( پناه بردند و با 
سخنرانی این شهید بزرگوار هم صدایی کردند 
و فریاد »یا مرگ یا خمینی« در فضای شهر قم 
طنین انداز شــد در ادامه این جریان به تهران و 
سایر شــهرها منتقل شــد و در نهایت به قیام 

خونین ۱۵ خرداد انجامید.
ســیدمصطفی خمینی هرگز اجــازه نداد 
امور مربوط به امام تعطیل شــود تا حدی که 
در اســناد ساواک گزارش شــده است »پسر 
ه خمینــی که معمم اســت، به جای 

ّ
آیت الل

وی نشســته و دســتورات او را به مورد اجرا 
می گذارد و اعالمیه هایی تهیه و برای روحانیون 

می فرستد.«
نکتــه مهم درباره این شــهید بزرگوار این 
اســت کــه وی در دوره حیات خــود همواره 
شکننده سکوت و اختناق بود و پس از شهادت 
هم همواره این نقش اثرگذار جاری و ســاری 
شــده و وقتی خبر شــهادت و مراســم های 
ختم منتشر شــد، به مثابه اولین جرقه انقالب 
فضای ســکوت و اختناق حاکم را شکست و 
تداوم بخش نهضت خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ 
شــد و جنبش خونین طالب قم در ۱۹ دی را 
به دنبال داشت و در ادامه چهلمین روز آن قیام 
خونین مردم تبریز و بعد ۱۰ فروردین ۵۷ قیام 

مردم یزد رقم خورد؛ یادش گرامی باد.

مهدی دنگچی
کارشناس تاریخ

محمد گنجی
پژوهشگر 

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مهدی سعیدی
کارشناس تاریخ

مدرسین دانشگاه ها، انجمن اسالمی مهندسین و سازمان 
مجاهدین انقالب اسالمی قرار داشتند.

از جمله مواردی که شائبه مخالفت با رهبری را تقویت 
کرد، ماجرای مالقات ناباورانه حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان 
مجلس سوم با آقای منتظری در اواسط سال ۱۳۷۰ بود؛ در 
حالی که در میان اقشار جامعه، به ویژه نیروهای مذهبی و 
انقالب حساســیت بر روی آقای منتظری به عنوان مطرود 
حضــرت امام)ره( زیــاد بود؛ به ویژه ســخنان »مرتضی 
الویری « رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس  که از 
ضرورت استفاده از نظرات فقهی ایشان در حل معضالت 
نظام سخن گفت. بی شــک، این اقدام تأثیر بسزایی در از 

دست دادن جایگاه مردمی جناح چپ داشت.
»آقای هاشمی رفســنجانی« در کتاب خاطرات خود 
می نویسد: »دولت کار و سازندگی، اولین انتخابات خود 
را برگــزار می کرد؛  من که به شــدت گرفتار امور اقتصاد 
و وضــع بحرانی منطقه بودم، در گــرداب انتخابات هم 
بخــش مهمی از وقت و توانم، صرف مهار و حل و فصل 
اختالفات آزاردهنده و فرصت ســوز شــد که در برخی 
موارد به جهت تندروی و بی توجهی طرفین به مصلحت 
کشــور و نظام، چندان نتیجه بخش نبود. این اختالفات 
فزاینده، به جهت بی مباالتی و محور اعتدال، باعث شده 
بود در مــواردی نیروهای اصیل انقــالب رودرروی هم 
قرار بگیرند.«در جریان رسیدگی به صالحیت داوطلبان 

نمایندگی انتخابات مجلس، حدود ۸۰ نفر از نامزدهای 
طیف چپ رّد صالحیت شــدند که نزدیک ۴۰ نماینده 
مجلس نیز جــزء رّد صالحیت شــده ها بودند. گفتنی 
اســت، صالحیت تعدادی از کاندیداهــای مجلس در 
هیئت  اجرایی رد شد؛ هیئتی که زیر نظر وزارت کشور به 
ه نوری« فعالیت می کرد. گفتنی است، در 

ّ
ریاست »عبدالل

جمع ۲۳ نماینده مجلس سوم که رّد صالحیت شدند، نام  
اشــخاصی چون هادی خامنه ای، هادی غفاری و صادق 

خلخالی وجود داشت.
انتخابات در روز ۲۱ فروردین ۱۳۷۱ برگزار شــد که 
در تهران تنها دو نفر، آقایان سیدعلی اکبر موسوی حسینی 
بــا ۹۳۷ هزار و ۳۰۲ رأی و ســیدعلی اکبــر ابوترابی با 
۶۷۲ هزار و ۱۵۵ رأی توانستند از میان یك میلیون و ۷۰۱ 
هزار و ۲۹۹ نفر رأی، وارد مجلس شوند. در مرحله دوم 
که در تاریخ ۱۳۷۱/۲/۸ برگزار شد، مردم ۱۹ استان کشور 
در پای صندوق های رأی، ۱۳۳ نماینده باقی مانده مجلس 
چهارم را انتخاب کردند. در این بین یك میلیون و ۲۵ هزار 
و ۶۲۹ نفر در تهران شــرکت کــرده بودند که اکثریت به 
فهرست کاندیدای جناح راست رأی دادند؛ به گونه ای که 
حتی »مهدی کروبی« دبیرکل مجمع روحانیون و رئیس 

مجلس سوم نیز از راهیابی به مجلس بازماند.
در این دوره سه نفر، از جمله مرحوم علی اکبر ابوترابی، 
سید محمود دعایی و سیدمحسن یحیوی جزء نامزدهای 

مشــترك دو جریان سیاســی بودند که به عنوان نماینده 
مردم تهران برگزیده شدند. سال ها جریان چپ عملکرد 
جناحی شورای نگهبان و حذف نامزدهای این جریان را 
عامل شکست معرفی می کرد؛ اما »موسوی خوئینی ها« 
در مصاحبــه ای به طور تلویحی این مســئله را رد کرد و 
گفت: »بنده و بسیاری از دوستان در آن دوره نامزد شدیم و 

در انتخابات حضور داشتیم و رأی نیاوردیم.«

BBتعطیلی موقت مجمع روحانیون مبارز
این شکست، مجمع روحانیون را به حالت تعطیلی 
کشاند و با این تعطیلی موقت )هرچند روزنامه سالم که 
عضو برجســته مجمع روحانیون آن را اداره می کرد، در 
این دوران در اوج فعالیت های خود قرار داشت(، به قول 
عباس عبدی »جناح چپ پس از حذف از قدرت فرصتی 
 به بازنگری گذشــته بپــردازد«؛ ولی این 

ً
یافت تا اجبارا

بازنگری به همسویی با جریان لیبرال مسلکی که از درون 
حلقه کیان سیراب می شد، انجامید.

باید افزود، بــا کناره گیری مجمع روحانیون، فرصتی 
فراهم آمد تا ســازمان مجاهدین انقالب اسالمی که به 
تازگی در مهر ماه ۱۳۷۰ شــکل گرفتــه بود، محوریت 
سیاسی جریان چپ را برعهده بگیرد. هرچند محوریت 
معرفت شناسانه و بنیادی جریان چپ را باید در حلقه کیان 
و البته مرکز تحقیقات اســتراتژیك ریاست جمهوری به 

ریاست »موسوی خوئینی ها« جست وجو کرد.
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۱۱
خرد

سیاست نامه
 بررسی اندیشه سیاسی 

آخوند خراسانی ـ ۱۴

نگرش متفاوت به فقه مشروطه

از اولین دوره های اساســی توســعه و تطور 
اندیشه سیاسی شــیعه که با مشارکت روحانیت 
شــیعه در امور سیاســی و اجتماعی توأم بوده، 
سال های انقالب مـشروطیت ایـران و پس از آن 
اســت که این دوره را باید نقطه عطفی در فرایند 
کلی اندیشه سیاسی شــیعه قلمداد کرد. در این 
دوره، اندیشه و ادبیات سیاسی شیعه مرحله ای از 
بازشناسی، بازپروری و پاسخگویی به وضعیت 
نوین را تجربه کرد.نگرش های علمای شیعه در 
قـبال مـشروطیت به دلیل دریافت های مختلف 
از آن بــا تفاوت هــای قابل توجهی همــراه بود. 
در این میان، اندیشــه ها و دیدگاه های سیاســی 
فقهای بـزرگ عـصر مشروطیت، یعنی »آخوند 
خراســانی« و شــاگردش »میرزا محمدحسین 
غروی نائینی« در موافقت با مشروطیت و صاحب 
ه نـــوری در مـــخالفت با 

ّ
عروه و شیخ فضل الل

مشــروطیت بدون مشــروعه، تحول مهمی در 
سـیر پیـشرفت آرای سـیاسی و مقوله دولت در 
اندیشه سیاسی شیعه است. بـــدون تـردید، هر 
دو رویکرد، چه در موافقــت و چه در مخالفت 
مشروطه، در قاموس اندیشه علمای آن عصر در 
جـهت هـــدف کلی حفظ بیضه اسالم ارزیابی 
مـی شد. نـباید انـــدیشه های ایـن دو جریان را 
در مبانی توجیهی آن معارض و مـنافی یـکدیگر 
دانســت؛ ولی به صــورت قطــع از دو رویکرد 
متفاوت در برخورد با مســئله مشروطه حکایت 

داشت.
البـــته بـــاید اضافه کرد، طرفداران هر دو 
رویـــکرد، در اســاس قائل به مهــار قدرت بی 
ِحد و حصر شــاه بودند. »حمید عنایت« در این 
باره معتقد اســت، حمایت از مشروطه خواهی، 
به علمای بـــه اصـــطالح آزادیخواه، همچون 
سیدمحمد طباطبائی، سـیدعـــبداله بـهبهانی، 
نائینی  محمدکاظم خراسانی و مـحمدحـسین 
محدود نبــود. حتی تـــعدادی از روحـــانیون 
ه نوری، 

ّ
غیرانقالبی و برتر از همه، شیخ فضل الل

هرگز در فضیلت و فواید مهار قانونی بر قـدرت 
شـاه و دربار شک نداشتند.۱ ولی در عـین حال، 
ه اعـــالم کرد، چون مـشروطه با 

ّ
شـیخ فـضل الل

شرع مغایرت دارد، باید تعطیل شود. این نقطه نظر 
که از سویی مشروطیت با نحوه حکومت مـورد 
نـــظر طیفی از روحانیون شیعه مغایرت داشت 
و از ســـوی دیـگر بـا اســـتبداد نـیز مغایر بود، 
نـقطه اشـتراکی فیمابین در مخالفت با مشروطه 
بــه وجود آورد. بدون تردید، این نقطه اشــتراک 
موجبــات ادعای برخی هــا را فراهم کرد مبنی 
بر اینکه حکومت اســـتبدادی از سـوی بـرخی 
روحانیون که منظورشان شیخ شهید است، تأیید 
ه نـوری 

ّ
شده است؛ در حالی که شـیخ فـضل الل

خـطاب بـه مـحمدعلی شاه تصریح کرد، اطاعت 
از اوامر ملوکانــه را خواهد پذیرفت تا حدی که 
مخالف با مذهب نباشد. »و چیزی که مخالف 
مذهب باشــد تا جان در بــدن داریم، نخواهیم 
گـذاشت اجرا شود. استدعا می شود که بر طبق 
اســتدعای قاطبه رعایا و حکم صریح اسالم بر 
حرمت مشــروطه، دست خط ملوکانه را در رفع 

مشروطیت مرحمت فرمایید.«۲
البتــه آخوند خراســانی و نائینی، در میان 
پیشتازترین مؤیدان مشروطه قـــرار داشـتند. 
این پیشتازی، جز دلیل عینی بر پیوند نظریه و 
نگرش فقهی آنان با دیدگاه سیاسی شان چیزی 
دیگری نبود و کتــاب »تنبیه االمه و تنزیه المله 
در اســاس مشــروطیت«، اثر نائینی که خود 
از شــاگردان آخوند خراسانی است، گواه این 

مسئله است. 
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مجموعه ای دو جلدی با عنوان »پایان تئولوژی« که به 

گفتۀ نویسنده آن، »دکتر بیژن عبدالکریمی«، حاصل در 

کنار هم قرار گرفتن پاره ای از مقاالت نوشــتاری و برخی 

متن های ویراستاری شده و متون سخنرانی ها، مصاحبه ها 

و مناظره ها و به عبارتی پروژه فکری نویسنده است. در این 

کتاب با وجود مباحث متنوع و متکثر ایده واحدی وجود 

دارد که وحدت بخش تکثر محتواست؛ ایده ای که عبارت 

است از »پایان تفکر تئولوژیک«.

BBپایان تفکر تئولوژیک
 بــه معنای حضور نداشــتن 

ً
پایان تئولــوژی مطلقا

نظام های تئولوژیک در فرهنگ های عمومی جوامع یا عدم 

حضور آن در عرصۀ سیاســت نیست؛ بلکه مراد از آن از 

منظر سلبی در نگاه نویسنده به پایان رسیدن هژمونی و نفوذ 

فکری و نظــری نظام های تئولوژیک گوناگون، نه فقط در 

جوامع غربی، بلکه در حیات جوامع به اصطالح سنتی از 

جمله جوامع اسالمی است. صاحبان این ایده معتقدند، 

دیرزمانی است که تفکر تئولوژیک دیگر نمی تواند راهبر 

انسان ها باشد و نظام های تئولوژیک در جهان کنونی دیگر 

نمی توانند مأوایی برای زیستن انسان فراهم آورند. 

عبدالکریمــی معتقــد اســت، متأثــر از تحوالت 

حوزه های گوناگون زیست جمعی بشر، از جمله تحوالت 

تکنولوژیک، اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و 

فلســفی ای که در چند دهۀ اخیــر در جهان معاصر روی 

داده و جهان را به ســوی وضعیت پست مدرن سوق داده 

اســت، بشــر الجرم خود را با شــکاف تمدنی دیگری 

مواجه می بیند؛ شکاف مضاعف بین عالم سنتی و عالم 

پست مدرن که بر شکاف عالم سنتی و عالم مدرن افزوده 

شده است.

در جهان پســت مدرن و با فروپاشــی همه نظام های 

اندیشگی ســنتی و مدرن، دوران کنونی حیات بشری را 

می توان دوران پایان یافتن همۀ نظام های تئولوژیک سنتی 

و نهادینه شده تاریخی دانست و می توان به خوبی احساس 

کرد که در دهه های اخیر وصف تاریخی، قومی و فرهنگی 

همه نظام های تئولوژیک آشکار شده است.

امــا از نظر ایجابی نیز پایان تئولــوژی به معنای ارائۀ 

مفاهیــم و آموزه های ضد ســنت و نقادانه علیه تئولوژی 

نیست؛ بلکه این پروژه در پی یافتن راهی است به منظور 

طرح پرسشی اصیل تر و عمیق تر از یگانه حقیقت اصلی 

که تئولوژی، مدعی معرفت نســبت به آن است. این ایده 

برخالف سکوالریســم و نیهیلیسم، هر آنچه را در سنت 

تئولوژیک اصیل یابد و آن را مانعی برای مواجهۀ اصیل تر 

و عمیق تر طرح مسئله وجود در حوزۀ وجود شناسی نیابد، 

آن را تصاحب کرده و از آن خود خواهد کرد.

در نهایت نویســنده و ایده پرداز این اثر معتقد است، 

ایده پایان تئولوژی نه به معنای دعوت به تن دادن و تسلیم 

شــدن به سکوالریسم و نیهیلیســم دوره جدید، بلکه به 

معنای فراخوانش به مبارزه با هر اندیشــه و نظامی است 

که بی کرانگی هســتی را به نهایت رســیدن بشر قربانی 

می سازد. 

این تفکر خواهان آن است که خود را به نفس هستی 

گشوده نگاه دارد و رازآلودی و بی کرانگی و افاضه جاودان 

هســتی را در مذبح هیچ جزمیت تاریخی یا به پای هیچ 

تعین مابعدالطبیعی قربانی نسازد. از این نظر تنها اندیشیدن 

به نفس هســتی اســت که می تواند زمینه را برای ظهور 

الوهیتی تازه و قابل پذیرش برای انسان معاصر آماده کند. 

BB نقد و بررسی
از منظر محتوا و از نگاه روش شناســانه این مجموعه 

دچار ابهامات و ایراداتی است که از جمله آن می توان به 

موارد زیر اشاره کرد.

۱ـ اولین ایراد تداوم پیشــینه علمی و ســنت فکری 

در کتاب اســت. »عبدالکریمی« مدرس فلســفه غرب 

و دانش آموخته همین رشــته در دانشــگاه »علیگر« هند 

است. عالقه و تز دکتری وی در حوزه مکتب فلسفه قاره 

 »فلسفه هایدگر« است. او را در زمره شاگردان 
ً
و مشخصا

»رضــا داوری اردکانی« و »احمد فردید« شــمرده اند که 

در دوگانه انگاری هــای پوپر/ هایدگــر جانب هایدگر را 

نگه داشته اند. در این مجموعه می توان به وضوح رّد پای 

دیدگاه های هایدگر و دنباله روهای وطنی او را مشــاهده 

کرد. 

۲ـ پــروژه فکری عبدالکریمــی در این کتاب حاوی 

نکات چندان بدیع و تازه ای نیســت. ایــن نگاه حتی در 

میــان دنباله های وطنی جریان فلســفی رقیب اســتادان 

عبدالکریمی، یعنی پوپری های زمانه از جمله »سروش« و 

»مجتهد شبستری« در قواره و چارچوب دیگری نیز آمده 

است. نفی ســّنت و کالم و تاریخی قلمداد کردن وحی 

 معرفت 
ً
و مفاهیــم و آموزه های دینی. با این نگاه اساســا

وحیانی جنبۀ علی االطالق، فرازمانی، فرامکانی و جهان 

شمول خود را از دســت خواهد داد و به پدیده ای قومی، 

تاریخی و منحصر در خرد موقعیتی بدل خواهد شد و این 

ضد غایت وحی است.

 
ً
۳ـ عنوان پروژه عبدالکریمی نیز ابهام دارد. اساســا

»پایان« به چه معناســت؟ آیا تلقی عبدالکریمی از پایان 

یک تلقی ایدئولوژیک نیســت؟ پایان به معنای ســپری 

شدن، ناکارآمدی، منقضی شــدن و بیهودگی است یا به 

معنای ظهور تمام امکان های یک نظام دانایی و معرفتی؟ 

با خواندن کتــاب معنای اول وضوح بیشــتری می یابد. 

همچنین »تئولوژی« به چه معنا آورده شده است؟ آیا مبانی 

معرفتی تمام نظام های تئولوژیک یکسان است؟ آیا الهیات 

پوزیتیویستی به لحاظ اعتبار معرفت شناسی در تراز الهیات 

شهودی و الهیات عقالنی است؟ 

۴ـ پایــان تئولــوژی از چه منظری نگریســته شــده 

اســت؟ ذهنی )سوبژکتیو( یا عینی )ابژکتیو(؟ برای پایان 

تئولوژی با تقســیم بندی ذهنــی و عینی با فرض صحت 

ادعای عبدالکریمی سه حالت متصور است که مشخص 

نیست مقصود نویسنده کدام است. آیا تئولوژی به لحاظ 

سوبژکتیو به پایان رســیده، ولی ابژکتیو زنده است؟ یا به 

لحاظ ابژکتیو مرده و سوبژکتیویته همچنان ادامه دارد. یا از 

هر دو حیث به پایان رسیده است؟ 

۵ـ بر اساس نگاه عبدالکریمی تمام فهم ها موقعیت مند 

 متأثر از انسان هایدگر یا »دازاین« 
ً
و تاریخی هستند و اساسا

به معنای در جا بودگی اســت. از این منظر انســان بدون 

موقعیت متصور نیست و موجودی تخیلی و در اصطالح 

 
ً
فالسفه تیپ ایده آل اســت. سؤال روش شناسانه و متعاقبا

معرفت شناسانه آن است که اعتبار ایده محوری این کتاب تا 

کجاست؟ آیا خود این ایده مشمول موقعیت مندی نیست؟

۶ـ نکته بعد آنکه مقوله »معنویت« چه می شود؟ اگر 

معنویت صرف نظر از دینداری و تقید به آموزه های وحیانی 

 به سمت سکوالریسم خواهد 
ً
در نظر گرفته شود، اساسا

رفت.

در انتهای این یادداشت باید گفت ایده پایان تئولوژی 

بر اساس آنچه انسان را به یک بازنگری در عقاید، باورها 

و آموزه های زندگی خویش رهنمون می کند، ایده بدیع و 

مؤثری است؛ اما از آنجا که بر نسبی انگاری همه آموزه ها 

و باورها حکم می کند، سبب تردید و تشکیک در حقیقت 

وحی خواهد شد.

نقد و بررسی کتاب دو جلدی دکتر بیژن عبدالکریمی 

پندار؟! یا  حقیقت  تئولوژی؛  پایان 

در تاریــخ چهل ســاله انقالب افــرادی بنا بر 
مصالح و منافع شخصی و تغییر دیدگاه های خود 
از مسیر انقالب جدا شده اند، که مطالعه سرنوشت 
سیاســی و اجتماعی و حتی فردی این افراد واجد 
عبرت ها و درس ها هم برای درک تاریخ انقالب و 
هم برای افزایش بصیرت به منظور چگونگی تداوم 
مسیر زندگی است. »سعید حجاریان« از جمله این 
اشخاص است که باید نگاهی دوباره به فراز و فرود 
زندگی سیاسی و امنیتی وی انداخت. وی در سال 
۱۳۳۳ در نازی آباد تهران به دنیا آمد. پدرش فرش 
فروش بــود و از نظر اقتصادی جــزء خانواده های 
متوسط سنتی به شمار می رفت. سعید برای تحصیل 
در رشته مکانیک وارد دانشــگاه تهران شد. اما در 
دوره فوق لیسانس تغییر رشته داد و در سال ۱۳۷۲، 
با دفــاع از پایان نامه اش با عنــوان »موعودیت در 
انقالب ایران و روســیه« زیر نظر »حسین بشیریه« 
فوق لیسانس علوم سیاســی اخذ و مقطع دکترای 

علوم سیاسی را نیز در دانشگاه تهران گذراند.
حجاریان فعالیت های سیاســی خــود را از 

دوران نوجوانــی در نازی آبــاد شــروع کرد 
و در ادامــه از مبــارزان ضــد رژیم 

پهلوی در عرصه دانشگاه و جنوب 
تهران به حســاب آمــد. وی پیش 

نماینــده  انقــالب اســالمی  از 
در  منتظــری«  ه 

ّ
»آیت الل

امور مربوط به زندانیان 
بود. پــس از انقالب 

ابتدا وارد فعالیت های امنیتی شــد و از ســوی 
»مهندس بــازرگان« در نیــروی دریایی ارتش 
حضور یافت؛ ســپس با دســتور بــازرگان در 
معاونت اطالعات نخســت وزیری مستقر شد 
و به طور مشــخص در زمره همــکاران اصلی 
»مسعود کشــمیری« عامل اصلی بمب گذاری 
در دفتر نخســت وزیری بود. در کتاب »کودتای 
ه محمدی ری شــهری« از سعید 

ّ
نوژه« »آیت الل

حجاریان به عنوان اولیــن فاش کننده اطالعات 
درباره کودتا نوژه نام برده است. »تقی محمدی« 
متهم ردیف اول بمب گذاری نخســت وزیری، 
فامیل و رفیق صمیمی حجاریان که گفته می شد 
خودکشــی کرده اســت، پس از مرگ به دست 
ســعید حجاریان کفن و دفن شد. حجاریان در 
مقابل طرح یک ســازمان اطالعاتــی و امنیتی 
شبیه ساواک یا آنچه در بقیه کشورها مرسوم بود، 
طرح وزارت اطالعات را پیش کشید که طرح او 
مورد توافــق امام خمینی)ره( قرار گرفت و خود 
حجاریان نیز در مقــام معاونت بین المللی این 
وزارت خانه مشغول به کار شد. وزارت اطالعات 
از نظر حجاریان، همانند هر وزارت خانه دیگری 
باید مقررات و بودجه اش زیر نظارت مســتقیم 

شورای اســالمی اداره می شد. مجلــس 
باقی« هم  »عمادالدیــن 
»بــرای  کتــاب  در 
تاریخ« نوشت: »سعید 
حجاریــان را بــه حق 
بنیانگــذار  می تــوان 
وزارت اطالعــات 

نامید.«

 فراز و فرود سعید حجاریان  ـ ۱

اطالعات وزارت  بنیانگذار 

   ریزش ها    

در شماره گذشته در بررسی والیت مطلقه 
فقیــه و مقایســه آن با مفهــوم مطلق گرایی در 
علوم سیاســی متذکر این نکته کلیدی شــدیم 
که برخــالف دولت های مطلقه که اراده حاکم 
نامحدود اســت، در حاکمیت اســالمی آنچه 
والیــت دارد، قانون اســالم اســت نــه اراده 
شخص حاکم. در این مطلب، پاسخگو بودن 
حاکمیت در نگاه دولــت مطلقه مصطلح در 
 علوم سیاســی با والیت مطلقه فقیه را مقایسه

 می کنیم.
در ادبیات جدید علوم سیاسی و حکمرانی 
جهانــی، پاســخگویی حاکمیت به مــردم از 
تمایزات و خصایــص حکومت های مطلوب 
شمرده می شود. در اندیشــه اسالمی، از آنجا 
که حاکم اسالمی باید طبق قوانین اسالم عمل 
کند، نســبت به عملکرد خود پاسخگوست. 
این پاســخگویی و مســئولیت پذیری توأمان 
 هــم در محضــر خداونــد و هــم در برابــر

 مردم است.
حاکم اسالمی قبل از هر چیز خود را در برابر 
خداوند متعال مسئول می داند؛ به همین دلیل 
تقوا هم در متون فقهــی و هم در اصل پنجم و 
اصل یکصدونهم قانون اساسی به منزله یکی از 

شرایط اساسی رهبر اسالمی مقرر شده است.
این مسئله هنگام بازنگری در قانون اساسی 

نیز مورد توجه اعضای شــورای بازنگری قرار 
داشــت و رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
در یکــی از جلســات ایــن شــورا فرمودند: 
»نمی گویم حکومت مطلقه ای که »الیســئل 
عما یفعل« غیر مســئول، بلکه عرض می کنم 
قــدرت البته در کنــار قدرت، مســئولیت به 
شــکل قابل تحقق، شــکی نیســت که چنین 
 چیزی الزم اســت ما این را بایســتی مفروض

 بگیریم.«۱
از ســوی دیگر، در نظام اسالمی همه مردم 
در قبال سرنوشت جامعه خود مسئول هستند؛ 
به همین دلیل رسول مکرم اسالم از یک سو همه 
مردم را مسئول می داند و از سوی دیگر حاکم را 
 َعْن 

ٌ
ْم َمْســُئول

ُ
ک

ُّ
ل

ُ
  َو ک

ٍ
ْم  َراع

ُ
ک

ُّ
ل

ُ
در قبال مردم؛ »ک

ِته «؛   َعْن َرِعیَّ
ُ

َمْســُئول
ْ
 َو ُهَو ال

ٍ
َماُم َراع ِ

ْ
اإل

َ
ِتِه ف َرِعیَّ

هر یک از شما مسئول و نگهبان هستید، مردم 
از باب امر به معروف و نهی از منکر باید بر کار 
والیان خود نظارت کرده و هرگونه تخطی آنان 
را دریابند و به آنان گوشــزد کنند و در صورت 
لزوم آنان را کنار بگذارند. در اصل هشتم قانون 

اساسی آمده است:
 »در جمهوری اســالمی ایــران دعوت به 
خیر، امر به معروف  و نهــی از منکر وظیفه ای 
است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت  به 
یکدیگر، دولت نســبت به مردم و مردم نسبت 
به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون 

معین می کند.«
پی نوشت:

۱ـ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، 

ج۱، ص ۲۱۷.

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ 6۴

 پاسخگویی به مردم در نظام والیی 

   آفاق    

شهاب زمانی
روزنامه نگار

فتح الله پریشان
پژوهشگر 

اندیشه سیاسی

عباسعلی 
عظیمی شوشتری

عضوهیات علمی
 پژوهشگاه امام صادق)ع(

محمدهادی جوکار
دانشجوی دکتری  اندیشه سیاسی
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۱2
زندگی

  پژواک
 آرامش در خانه

این روزها بسیاری از مادران، از نداشتن 
آرامــش روحی گلــه دارند و به مشــاوران 
مذهبی و روان شناســان مراجعه می کنند تا 
نسخه ای برای آرامش آنها بپیچند. ناخواسته 
 با فرزندان شان درگیر هستند 

ً
و ناغافل دائما

و بر سرشــان داد می کشــند؛ به بهانه های 
گوناگون صــدای فریادشــان در خانه بلند 
است و حتی گاهی ناآرامی های شان به تنبیه 
فیزیکی کودکان ختم می شود. آنچه مسلم 
اســت اینکه مادر کانون اصلــی آرامش در 
خانواده اســت و خلقت توأم با لطافت او، 
با هدف توســعه و تثبیت آرامش در خانواده 
شکل گرفته؛ اما این ناآرامی ها، مسیر طبیعی 
زندگی را تغییر داده و به بیراهه می کشاند. زن 
ناآرام نمی تواند همسر خوبی باشد و آرامش 

مورد نیاز مرد خانه را تأمین کند. 
در نتیجــه نه تنهــا روابط او با همســر 
دچار چالش و تزلزل می شــود؛ بلکه حتی 
روابط پدر خانــواده با فرزندان نیز بر مبنای 
ناآرامی پدر شکل می گیرد. از سوی دیگر، 
در رفتار با فرزنــدان نیز نمی تواند عواطف 
و مهر مادری را حفظ کند و بر اســاس این، 
حس امنیت و آرامش فرزندانش خدشه دار 
می شــود؛ افت تحصیلی، پرخاشــگری، 
خشونت و آزار دیگر هم ســن  و ساالن، از 
دیگر عوارض نا آرامی در خانواده اســت که 
 در تحقیقات متعدد روان شناختی به اثبات

 رسیده است. 
خالصه ســخن اینکه با ناآرامی مادر، 
بهداشــت روانی خانــواده برهم  می خورد 
و نظــام خانــواده در معــرض تهدیدهای 
بزرگ قــرار می گیرد. گویی آرامش خانواده 
قفلی اســت که کلید آن تنها در دســتان زن 
قرار دارد و لطافت روحــی او کانون امواج 
آرام بخش و نشــاط آفرین در خانواده است. 
بنابراین بجا و مناسب است که مادر، برای 
بازیابی آرامــش درونی خود به مشــاوران 
مراجعه کرده و راهکارهای الزم را دریافت 
و اجــرا کند تا خانواده و در نتیجه اجتماعی 
را آرام و ایمن و ســالم کند، اما در کنار این 
تالش ها و حتی مهم تر از آن، توجه دائمی به 
قدرت و جایگاه خود است که باید همواره 
 چون آتشــی در وجود بانوی خانه شعله ور

 باشد. 
شاید الزم باشد روزی یک بار این نقش 
مهم را برای خــود بازخوانی کند و بارها و 
بارها مســئولیت بزرگ مربی  بودنش برای 
نسل آینده را مرور کند؛ اینکه او تربیت کننده 
پدران و مادران آینده اســت که بدون شک 
آنچه در کودکی می بینند، ثبت و ضبط کرده 
و در آینده بر روی فرزندان شان پیاده خواهند 
کرد. در حقیقت پــژواک ناآرامی های مادر 
نه تنها در خانواده، بلکه در نســل آینده نیز 
باقی خواهد  ماند. چه بهتر که با درمان های 
الزم و تعمیق باورهــای دینی، این ناآرامی 
را به آرامش تبدیل کرده و بازتاب عشــق و 
مهربانی و آرامش را برای نسل امروز و فردا 

باقی  بگذاریم.
نکته دیگر که برای آرامش کنونی و اطمینان 

از آینده فرزندان مان الزم است رعایت کنیم، 

جایگزینی »فرایند محوری« به جای »نتیجه 

گرایی« اســت.اگر فرزند شما برای امتحان با 

مســابقه ای آماده می شود، هرگز به او نگویید 

تو باید نمره ۱۹ به باال بگیری یا مدال بیاوری.

 برای او استرس زا خواهد 
ً
چنین وضعیتی حتما

بود و چون همیشه رســیدن به رتبه های برتر 

میسر نیست، آســیب های روانی متعددی به 

دنبال خواهــد آورد. با این کار ما داریم روحیه 

»تــالش« را د ر فرزندمــان تقویت می کنیم، 

روحیه ای که همواره بدان نیاز خواهد داشت نه 

نتیجه ای که گاه به دست می آید و گاه به دست 

نمی آید.

خانه

در ســال های اخیــر، کســب وکارهای نویی در 
کشورمان به وجود آمده که در نگاه اول به نظر می رسد 
با مراجعه به این کسب وکارها و خرید کاال یا استفاده 
از خدمات آنها ســود خواهیم کرد. در این نوشــتار 
می خواهیم به دو مورد از این کسب وکارها اشاره کنیم:
۱ـ اگــر هر روزه چرخــی در خیابان های شــهر 
بزنیم، به فروشگاه هایی برمی خوریم که محصوالت 
و لوازم مورد اســتفاده روزانه خانــواده را به ظاهر با 
قیمتــی پایین تر ارائه می کنند. همین موضوع ســبب 
شــده خیل عظیم مشتریان به ســوی این فروشگاه ها 
گسیل شوند؛ اما این رشد قارچ گونه و افسارگسیخته 
فروشــگاه های زنجیره ای در جامعه وجه دیگری نیز 
دارد. در همین چند سال گذشته اگر کسی می خواست 
مایحتاج زندگی خود را تأمین کند، به فروشــگاه های 
موجود در محله خــود مراجعه می کرد؛ اما حاال کار 
خرده فروشان و فروشــندگان کوچک از رونق افتاده و 
به سمت ورشکســتگی می روند. توجه کنید بسیاری 
از این افراد سال های ســال است که از این راه کسب 
درآمده کرده و امرار معاش کرده اند. پیرمردی که سی 
چهل سال اســت این حرفه را دنبال می کند، حاال با 
تعطیل شــدن مغازه کوچکش چگونــه امرار معاش 
خواهد کرد؟! به این موضوع از دســت رفتن هزاران 
فرصت شغلی را اضافه کنید که می توانست بخشی از 

مشکل بیکاری جوانان را حل کند؛ اما اکنون این افراد 
نه تنها شغلی در دست شان نیست؛ بلکه ممکن است 
نداشتن شغل سبب  شود ســن ازدواج آنها باال برود و 
حتی به دلیل نداشتن کار به سوی بزهکاری سوق داده 
شوند. این تنها بخش کوچکی از تأثیرات منفی خرید 
از فروشــگاه هایی اســت که خیال می کنیم برای مان 
سودآور است؛ اما واقعیت آن است که این فروشگاه ها 
به طور ناخواسته فرهنگ و اقتصاد بخشی از جامعه یا 
حتی به تعبیر درست تر فرهنگ و اقتصاد تمام جامعه 
را هدف قرار داده اند. شــاید درست نباشد به دیدگاه 
»دائی جان ناپلئونی« به این کسب وکارها نگاه کنیم؛ 
اما ظن ما این اســت که این اتفاق به طور ناخواسته از 
سوی این کسب وکارها رخ می دهد. توجیه این اتفاق 
هم آن است که می دانیم صاحبان کسب وکارها همواره 
به دنبال سود بیشــتر از کار خود هستند و برای نیل به 
این هدف باید کسب وکار خود را گسترش دهند؛ اما 
در این میان مردمی که با خرید خود این کسب وکارها 
را گســترش می دهند، مسئولیت بیشتری دارند. نکته 
جالب توجه آن اســت که تخفیفات این فروشگاه ها 
هم یک سود غیر واقعی برای مشتریان ایجاد می کند؛ 
چرا که با تحقیقات میدانی به عمل آمده متوجه شدیم 
این فروشــگاه ها با یک زد و بند مقداری به مبلغ روی 
کاالها می افزایند و سپس با کاهش همان مبلغ چنین 

می نمایانند که به سود مشتری کار کرده اند.
۲ـ شــرکت های خدماتی که خدمات شان مبتنی 
بر اپلیکیشن های موبایلی و با قیمتی پایین تر از قیمت 
موجود در موارد مشــابه ارائه می شــود. برای نمونه 

می توان به شرکت »اسنپ« اشاره کرد. البته قصدمان 
این نیست که به نوع خدمات دهی تاکسی اینترنتی  که 
در بسیاری از موارد مشتری ها را راضی نگه می دارد؛ 
اشــاره کنیم؛ چرا که معتقدیم وجود این اپلیکیشن و 
موارد مشــابه آن در ســال های اخیر سبب شده است 
تا دیگر شــاهد افزایــش قیمت هــا و انحصارطلبی 

مؤسسات کرایه تاکسی نباشیم. 
اما موضوعی که می خواهیم در این نوشــتار به آن 
اشــاره کنیم، موضوع انحصارطلبی بیش از حد این 
شرکت توســعه دهنده در زمینه های گوناگون است. 
بسیاری از اســتارتاپ های نوپا که تنها با همت چند 
جوان توانسته اند شکل بگیرند، زمانی که وارد رقابت 
با شــرکت های قدرتمندی چون اســنپ می شوند، 
یارای مقابله نداشته و شکست می خورند. برای نمونه 
آنچنان که معلوم اســت اپلیکیشــن اسنپ فود که در 
زمینه سفارش آنالین غذا فعالیت می کند، انحصار این 
عرصه را به دست گرفته و اجازه نمی دهد شرکت های 
دیگر در این زمینه رشــدی داشــته باشند و این یعنی 
مرگ اســتارتاپ هایی کــه روزی با امیــد و آرزویی 
ایجاد شــده و درصدد بودند هم گرهی از مشکالت 
کشورشــان باز کنند و هم درآمدی را برای خودشان 
ایجاد کنند؛ اما حاال با این تفاسیر دیگر چنین اتفاقی 
رخ نخواهد داد. اسنپ شــرکتی با ثروت زیاد است 
که ابتدا انحصار بــرای رانندگان اینترنتی خود ایجاد 
کرده اســت؛ یعنی کسی که راننده اسنپ باشد، دیگر 
نمی تواند با شــرکت های رقیب اسنپ فعالیت کند. 
ســپس انحصار در طرف های قرارداد خود است که 

قرار اســت به مشتریان اســنپ فود غذا بدهند؛ یعنی 
رستوران های طرف قرارداد اسنپ فود اجازه ندارند با 
شــرکت های رقیب اسنپ همکاری کنند؛ اما ممکن 
است داستان به همین جا ختم نشود و اسنپ به سمت 
و سوی کسب وکارهای جدید برود و انحصار خاص 
خودش را در آنها هم بــه اجرا درآورد. ادامه این روند 
می تواند تمام جوانان صاحب فکر و ایده را خانه نشین 

خواهد کرد. 
ایــده، دانــش و خالقیت ســه وجهی اســت که 
اســتارتاپ ها بــه آنها تکیــه می کنند؛ اما اســنپ و 
شرکت های مشابه آن یک وجه دیگر دارند و آن قدرِت 
پول است که سبب می شود رقبای نوپایش را زمین بزند 

و این پایان ماجرا نیست.
مانند آنچه در موضوع پیشــین گفته شــد، جوان 
جویای کار و فعالیتی که کارش را از دست می دهد در 
بسیاری از موارد دیگر انگیزه شروع دوباره را نداشته یا 
گوشه عزلت می گزیند یا ممکن است ایده و دانش خود 
را از کشور خارج کرده و آن را در خدمت دولت های 
بیگانه و حتی دشمنان ایران قرار دهد که این نتیجه آن 
است که قوانینی وجود ندارد که انحصار را در جامعه 
از بین ببرد و هر کســی که ثروت و قدرت دارد، بازار 
را منحصــر به خود می بیند. در واقع، در جامعه ای که 
انحصار وجود داشته باشد، مردم حق انتخاب ندارند و 
آن شرکت انحصاری هر کاال یا خدماتی با هر قیمت و 
کیفیتی که ارائه کند، مردم ناگزیرند از آن استفاده کنند 
و این سبب خواهد شد تا در زمینه های گوناگون دیگر 

پیشرفتی نداشته باشیم.

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

 پرسش: من و همســرم دو سال زندگی 
مشــترک مان را در منــزل پدر همســرم در 
واحدی مجزا، ســپری کرده ایم و حداقل تا 
یکی دو سال آینده در آنجا مستقر هستیم؛ 
اما بــه دلیل دخالت های والدین همســرم 
دچار اختالفــات و جر و بحث های زیادی 
روابط مان  بهبــود  بــرای   

ً
لطفا شــده ایم، 

راهنمایی بفرمایید.
پاســخ: خواهر عزیزم وضعیتی را که با آن 
مواجه هســتید به خوبی درک کرده و می دانیم 
خواه و ناخواه با برخوردهایی از جانب خانواده 
همسرتان روبه رو هستید که پایه منطقی ندارد؛ 
اما پرسشگر عزیز بدانید، پسر برای مادر ثمره 
تالش هــا و درگیــری عاطفی اوســت. وقتی 
می بیند پسرش به ســمت زن دیگری رفته، با 
خودش فکر می کند نکند تأثیرش را بر فرزندش 
از دســت داده باشــد. او آثار آن را در اطاعت 
قبلی فرزنــد از خود، در مراقبتی که فرزند از او 
می کرد و در احترامی که به ایشان می گذاشت، 
می بیند و چون احســاس می کند پسرش دیگر 
به حد ســابق از او اطاعت نمی کند، احساس 
می کند فرزندش دیگر تحت تأثیر او نیســت. 
از ســویی، زن که عروس خانواده است، انتظار 
دارد همســرش صد درصد عشق و محبتش را 

صرف او کند.
در حــال حاضــر و در موقعیتی که شــما 

با آن روبه رو هســتید، باید گفــت مهم ترین و 
بهترین قدم برخورد صحیح با همســر است، 
ســعی کنید پیوند میــان او و خانــواده اش را 
درک کنید و یادتان باشــد خانواده همســرتان 
 بــرای او، مانند خانواده شــما بــرای خودتان

 است. 
به خانواده همسرتان به چشم کسانی بنگرید 
که می توانند دوست شما باشند. حتی اگر زیاد 
شــما را دوست ندارند، کاری نکنید که ارتباط 
شــما از این بدتر شود. سعی شــود به خانواده 
همسرتان احترام بگذارید و محبت کنید. اگر 
می بینید خانواده همســر با شما مشکل دارند 
و به حق شــما اجحــاف می کننــد، رو در رو 
مشــکل تان را به آنها بگویید و هرگز حرف تان 
 را از طریــق شــخص دیگری به گــوش آنها

 نرسانید.
در رفتار با آنها مهربانی و محبت را پیشــه 
کنید؛ چرا که ساختن با خانواده همسر به بلوغ 
فراوانی نیــاز دارد. باید بپذیرید آنها پدر و مادر 
شما نیستند، پس همیشه کمی فاصله بین شما 

هست. 
یکی از مهم ترین عوامل سازگاری با خانواده 
همسر این است که آنها به این احساس برسند 
شخصیت شان مورد احترام اســت؛ از این رو 
رفتارهای مطلوب خانواده همســرتان را مورد 
توجــه و تأیید قرار دهید؛ به گونه ای که بفهمند 
برای شــان ارزش قائل هســتید و تا می توانید 
خالصانه نســبت به خانواده شوهرتان محبت 
کنید؛ زیرا انســان به طور طبیعی با کسی که به 
او نیکــی و محبت کرده، دوســت و خیرخواه 
 است و دشمن کسی اســت که درباره او بدی

 کرده است.

شرایط همسرتان را درک کنید!
   راه نرفته    

از خونشــون زدم بیرون. دلگیر و ناراحت 
بودم. هیچ چیز به انتخــاب من نبود؛ وگرنه از 
کنار اتفاقات زندگی ام رد هم نمی شــدم. دلم 
می خواست من هم زندگی آنچنانی داشته باشم 
و جلوی دیگران ســرم را باال بگیرم که شوهر 

مدیر و دکتر و... دارم، اما... .
 آمده بودم مهمانی 

ً
دلم خیلی گرفته بود. مثال

تا کمی ســبک شــوم و برگردم به هزار و یک 
فکری که در خانه گریبانم را می گرفت؛ اما حاال 

بیشتر از قبل ناراحت بودم.
خانــه و زندگِی مریم خانم بــا زندگی من 
قابل مقایســه نبود. هرچه بود، شوهرش مدیر 
کارخانه بود؛ اما شــوهر من یک کارگر ساده و 
یه کارگر مگر چقدر درآمد داشــت که بتواند 
 به سر و وضعش برســد و مثل مدیرها زندگی

 کند؟!
دلم خیلی گرفته بود. مریم خانم تازه از سفر 
خارج شان برگشــته بود و همسایه ها را دعوت 
 دیداری تازه کنــد. اما من از 

ً
کرده بــود تا مثال

همان که دیدمش فقط فخرفروشی اش را  دیدم 
و آقای مدیر گفتنش را شنیدم.

هرچه آنها مســافرت داشــتند و رفاه، ما از 
آن محــروم بودیم. گاهی بچه ها هم شــکایت 

داشتند؛ اما من هر بار آرام شان می کردم.
سر کوچه که رسیدم، صدای اذان بلند شد. 
دلم نمی خواســت با آن حال وارد خانه بشوم و 
بچه ها و آقا صادق بفهمند از چه ناراحتم. تا نماز 

شروع شود، وضو گرفتم و در صف ایستادم.
نماز که تمام شد، دستی روی شانه ام خورد. 
خانم حسینی بود؛ همســر پیش نماز مسجد. 
سالم و احوالپرســی گرمی کرد و گفت، قرار 
است برای مســجد چند کالس هنری برگزار 

کنند.
دیرم شده بود و باید زودتر به خانه می رسیدم 
تا مقدمات شــام را فراهم کنــم. عذرخواهی 

کردم.
خانم حسینی لبخند شیرینی زد و همانطور 
که از مســجد بیرون می آمد، گفت: »ببخشید 
 حواســم نبود شــوهر 

ً
زهرا خانوم جون! اصال

شــما کارگره... بــه خدا من همیشــه می گم 
مدیرا میز قشــنگ دارن، دفتردار و منشی دارن 
و هــزار تا دنگ و فنگ، ولی اگــه ده روزم نیان 
سرکار کارخونه ها بازم کار می کنن و چرخش 
می چرخه. اما کارگــرا اگه یه روز کارو تعطیل 
کنــن همه چی به هــم می ریــزه... برو جونم 
 حرف 

ً
برو به شوهر زحمت کشــت برس بعدا

می زنیم...«
همیــن دو جمله چقــدر تأثیرگــذار بود؛ 
احساس خوبی داشتم. ارزش واقعِی همسرم را 
خیلی ساده فهمیده بودم. اینکه می دیدم خیلی از 
مردم برای یک کارگر ساده اینقدر ارزش قائلند، 

خوشحالم می کرد.
چه اهمیتی داشــت دیگران فخر بفروشند، 
وقتــی مهم ترین کارها به دســت افــرادی که 
یکی شان همســر زحمت کش من بود، انجام 

می شد.
دِر مســجد را بوسیدم که همیشه راهگشا و 
آرام بخشم بود و به سمت خانه راه افتادم. در دلم 

به صادق و شغلش افتخار می کردم... .

 ارزش واقعی
   مسجد    

حمیدرضا حیدری
خبرنگار

نفیسه محمدی
داستان نویس

لیال وطن خواه
مشاور خانواده

انحصارطلبی   
 نگاهی به پدیده ای که شغل های کوچک را تهدید می کند
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۱3
فرهنگ

نقد
  نوشدارو 

پس از مرگ سهراب

»خواســتی خودت را بکشی یک تکه 
طناب بردار، بــرو توی فالن اتاق، بنداز به 
حلقه وسط ســقف، بعد برو روی چارپایه 
طناب را ببند به گردنت و چارپایه را با پایت 
کنار بزن تا راحت شوی.« این جمله مربوط 
به یکی از داســتان های کتاب »قصه های 
شــب پدربــزرگ« اســت؛ اثــری ویژه 
کودکان که در آن به صراحت درباره روش 
خودکشــی با کودک صحبت می شــود؛ 
مسئله ای بهت آور که با واکنش های بسیاری 
از سوی خانواده ها به ویژه در سطح فضای 

مجازی روبه رو شد.
این کتاب که انتشــارات »پدیده دانش 
قم« و در سال ۱۳۸۹ برای اولین بار راهی 
بازار کتاب کرده است، حاال پس از ۹ سال 
حواشــی جدی را برای این ناشر به همراه 
داشــته تا جایی که او را مجبور به واکنش 
در صفحه اینســتاگرامش کرده است. در 
بخشی از مطلب منتشــر شده در صفحه 
ناشــر این طور آمده است: »این داستان در 
چاپ های آینده حذف خواهد شــد ولی 
این طوری هم که عنوان شــده نیست. یک 
داســتان ایرانی می باشد که از کتب ایرانی 
جمع آوری شده دوســتانی که این داستانو 
کامل نخونــدن لطف کنن قبل از قضاوت 
داســتانو کامل بخونن«، قبــل از هر چیز 
این توجیه بسیار عجیب است، اینکه یک 
ناشــر کودک به این نکتــه توجه نمی کند 
که ذهن کودک مانند بزرگســال نیســت 
و گاهــی تنها یک جملــه می تواند اثرات 
بسیار ناخوشــایندی را در روح و روان او 
بجا بگذارد؛ بنابراین چگونه می توان چنین 
توجیهی را برای خطای خــود به کار برد 
که داستان را کامل بخونید و بعد قضاوت 

کنید!«
نکته تأســف انگیز دیگر کــه گویی به 
روال طبیعی وزارت ارشاد، متولی اصلی 
صدور مجوز برای چاپ آثار تبدیل شده، 
باطل کردن مجوز این اثر است؛ مسئله ای 
 باید پیش از انتشــار »قصه های 

ً
که قطعــا

شــب پدربزرگ« به آن توجه می شد، اما 
مانند همیشه با ایجاد حواشی پیرامون آن 
مسئوالن این وزارت خانه وارد میدان شده و 
در اولین اقدام مجوز چاپ اثر را باطل کرده 
و به ناشــر آن نیز تذکر داده اند! در اطالعیه 
منتشر شــده از سوی این وزارت خانه آمده 
است، »مقرر شد نسبت به جمع آوری آن 
از کتابفروشی ها و مراکز پخش کتاب اقدام 
شــود به ناشــر کتاب نیز تذکر جدی داده 
شده است. ناشر این داستان در چاپ های 
آینده کتاب حذف خواهد شد.« البته مسئله 
مجوز این اثر با دیگــر آثار کمی متفاوت 
اســت؛ چرا که ناشر برای گرفتن مجوز به 
اداره کل ارشاد استان قم مراجعه کرده و با 
وجود اینکه به هیچ وجه مشخص نیست 
مســئوالن بخش کتاب اداره ارشــاد این 
استان چطور با چاپ چنین اثری موافقت 
کرده اند، به راحتی توانســته است مجوز 
چاپ اثــر را از آن زمان تا امروز در اختیار 
داشته باشــد و حاال نوشدارو پس از مرگ 
ســهراب را انتخاب کرده اند. مجوز چاپ 
چنین اثری در حالی در ایران صادر شــده 
که در تمام دنیا بنا به شرایط روحی و سنی 
کودکان نه تنها در چاپ آثار ویژه این قشر، 
بلکه برای ساخت فیلم و سریال برای آنها 
نیز دقــت عمل زیادی صــورت می گیرد 
و از انتشــار و نشــان دادن مطالبی حاوی 
خشونت، نژادپرستی، مسائل جنسی و... 
به شدت پرهیز می شــود؛ در حالی که در 
ایران شاهد انتشــار چنینی اثری هستیم و 
در فیلم ها در نهایت به درج رده سنی بسنده 

می کنیم.

»حبیب ایل بیگی« قائم مقام بنیاد 

ســینمای فارابی اظهار داشت: »در 

حال حاضر ۱۳ فیلم کودک و نوجوان 

در انتظار اکران هستند. با احتساب 

فیلم های جدید و پشت خط مانده از 

سال های گذشته، فیلم هایی همچون 

بچه های جســور۲، قطار آن شب، 

دوچ، آدم نمی شوند، فرمانروای آب، 

اقیانوس پشت پنجره، بازیوو، تورنا۲، 

انیمیشن بنیامین، منطقه پرواز ممنوع، 

کافی و ستاره، انیمیشن آخرین داستان و ۲۳ نفر آماده اکران هستند که با 

توجه به ظرفیت های موجود، تنها شش فیلم انتهای این فهرست، قرارداد 

اکران با سرگروه ها منعقد کرده اند و بر اساس برنامه ریزی از ماه آینده تا 

پایان سال ۹۸ روی پرده خواهند رفت.«

۱3 اثر در  صف انتظار 
آخرین ساخته ها در حوزه کودکان

   اکران    

این فیلم کــه تازه ترین محصول 

»مرکز فیلم  و ســریال عصر« است، 

به نویسندگی و کارگردانی »سیاوش 

ســرمدی« هم اکنون در مرحله پیش 

تولید قرار دارد و تولیــد آن به زودی 

آغاز می شــود. در خالصه داســتان 

»اوج ۱۱۰« آمده اســت: »سال های 

ایــران درگیر  پایانی جنگ اســت؛ 

اســت؛  نظامی  تســلیحات  کمبود 

سرتیپ ستاری بر یک پروژه مهم کار 

می کند.« سیاوش سرمدی پیش از این مستندهای »ادواردو«، »امام موسی 

صــدر«، »چمران به روایت دختر جبل عامل«، »۸۰ ســال مقاومت« و 

»داوطلب مرگ« را ساخته و »اوج ۱۱۰« اولین فیلم سینمایی او محسوب 

می شود؛ فیلمی که قرار است روایتگر سال های پایانی دفاع مقدس باشد.

ج ۱۱۰ او
روایت سال های پایانی دفاع مقدس 

   سینما    

دبیرخانه مردمی جشنواره عمار فراخوان 

دهمین دوره این رویداد سینمایی را در چهار 

بخش »رقابت اصلی جشنواره«، »جشنواره 

علوم انسانی عمار«، »فیلم ما« و »فراخوان 

های مردمی« اعالم کرد. در بخش »رقابت 

اصلی جشــنواره« آثار دریافتی با قالب های 

نماهنگ،  پویانمایی،  مســتند،  داســتانی، 

برنامه تلویزیونی، فیلم نامــه و لوح نگار در  

»پایش«،  ایرانــی«،  »رؤیــای  موضوعات 

»پاالیــش اجتماعــی«، »حافظــه ملی«، 

»همــت مؤمنانه«، »ملت قهرمــان«، »مقاومت جهانی« و »فتنــه ۸۸« با هم رقابت 

می کنند. مهلت نام نویسی آثار حداکثر تا ۵ آذرماه  اعالم شده است. گفتنی است، اکران 

مرکزی در سینما فلسطین تهران در دی   ماه ۱۳۹۸ و اکران های مردمی فیلم های منتخب 

از آذر ماه ۱۳۹۸ تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

   جشنواره    

عشق به امام رئوف)ع( هر ساله خیل عظیمی از 

مشتاقان آن حضرت را راهی دیار خراسان می کند. 

مشهدالرضا وعده گاهی است برای تمامی کسانی که 

دل در گرو محبت اهل بیت)ع( بســته اند. شب های 

آخر ماه صفــر این بارگاه بیش از هــر زمان دیگری 

میزبان زائرانی می شود که حاال عزادار پیامبر)ص( و 

امام رضا)ع( هستند، به ویژه عاشقانی که به هر دلیل 

نتوانستند با زائران امام حسین)ع( راهی کربال شوند، 

تالش می کنند از قافله عشاق  الرضا)ع( جا نمانند.

شب های مشــهد در چنین زمانی حال و هوایی 

وصف ناپذیر دارد؛ از دســته های عزاداری گرفته تا 

مراسمی که در حرم رضوی در عزای امام هشتم)ع( 

برپاســت. زیارت در این روزها و شــب ها دل را به 

ائمه)ع( نزدیک می کند و روح را جال می دهد؛ اما در 

این میان آنچه بهتر است از آن غفلت نشود، شناخت 

بیشتر معصومی اســت که به دیدارش رفته ایم، امام 

رضا)ع( در کشــورمان غریب نیست و سیل عظیم 

زائرانش گــواه جایگاهش در میان شــیعیان به ویژه 

ایرانیان اســت؛ اما برای عرض ارادت بیشــتر نباید 

فراموش کرد که مطالعه کردن در رابطه با ســیرت و 

روش زندگانی آن امام عزیز)ع( سبب می شود تا این 

عشق رنگ و بویی عمیق تر پیدا کند. بنابراین در همین 

راســتا بر خود وظیفه دانستیم تا گذری داشته باشیم 

بر چند کتابی که ســبب می شود دل های مان بیش از 

قبــل به وجود نازنین پیامبر اکرم)ص(، امام حســن 

مجتبی)ع( و امام رضا)ع( گره بخورد.

ســال قبل بود که پایگاه اطالع رســانی مؤسسه 

خانه کتاب آماری را منتشــر کرد مبنــی بر اینکه از 

ابتدای ســال جاری، ۹۱ عنوان کتاب با موضوع امام 

رضا)ع( منتشر شده که در این بین کتاب »یک قمقمه 

دریا: صد قصه و نکتــه از زندگی امام رضا)ع(« اثر 

»محمدهادی زاهدی« با ۲۵۰ هزار نسخه در چاپ 

نخست خود، بیشترین شمارگان را دارد. در گزیده ای 

از این کتاب آمده است: »ای خود خورشید! چشمان 

شب زده ام را با رشــته ای از اشک به پنجره فوالدت 

دوخته ام تا از مشبک های آن، قطعه ای از بهشت را در 

دل ایــن قاب مه آلود مهمان کنی و دل لبریز از امید و 

شــوقم را به حلقه در دخیل بسته ام تا هیچ گره اش نا 

گشوده نماند.«

»اقیانــوس مشــرق« کتــاب دیگری اســت به 

نویسندگی »مجید پورولی کلشــتری« که ماجرای 

یــک جوان گرفتار در بیابان را روایت می کند که امام 

رضا)ع( وی را نجات می دهد. رمان اقیانوس مشرق 

را »عصر داستان« منتشر کرده است.

»آفتاب هشتمین« کتاب دیگری است به قلم »لیال 

شمس« که نشر »قلمستان« آن را چاپ کرده است؛ 

این کتاب شامل داستانک هایی از تولد تا شهادت امام 

رضا)ع( است که در قســمتی از آن می خوانیم: »آن 

موقع ولی عهد بود. از خانه که بیرون رفت، همه چیز 

داشت. وقتی برمی گشت هیچ چیز نداشت. همه را 

تقسیم کرده بود بین فقرا. فضل گفت: »ضرر کردید 

اباالحسن.« گفت: »تو نمی دانی. معامله با خدا سود 

بزرگی است، نه ضرر.«

 از اقیانوس مشرق تا یک قمقمه دریا
   برداشت    

آشنایی با شخصیت سلمان فارسی کمک می کند تا ما 

نیز همچون او در جست وجوی شناخت بیشتر منجی عالم 

بشریت حضرت صاحب الزمان)عج( بی قرارتر از گذشته 

باشیم. اگر به مکه مشرف شوید، به حتم یکی از تصاویری 

که در ذهن تــان از مکه در عصر جاهلیت یا از مکه و مدینه 

در زمان صدر اســالم تداعی خواهد شــد، فیلم سینمایی 

ه)ص( است؛ فیلمی که »مصطفی عقاد« 
ّ
محمد رسول الل

کارگردانی اش را بر عهده داشــت و توانست جایگاه بسیار 

مهمی را در بین کشورهای مسلمان چه شیعه و چه سنی از 

آن خود کند. این فیلم سینمایی هر سال در زمان بعثت پیامبر 

اکرم)ص( از شــبکه های مختلف پخش می شــود و هرگز 

جذابیت خود را از دســت نداده است، بنابراین مخاطبان 

خــود را نیز دارد؛ هر چند ده ها بــار این فیلم را پیش از این 

دیده باشند. البته این ویژگی تنها مختص فیلم مصطفی عقاد 

نیست؛ بلکه ســریالی مانند مختارنامه نیز هر سال در ایام 

عزاداری ساالر شهیدان)ع( از شبکه های رسانه ملی پخش 

می شود و بازهم عده زیادی را به تماشای خود وا می دارد.

فیلم های تاریخی به ویژه فیلم هایی که به نوعی با اعتقادات 

انســان مرتبط است و از ساخت خوبی نیز برخوردار است، 

می تواند ماندگاری بسیار زیادی داشته باشد و هرگز نیز بدون 

مخاطب نخواهد ماند. امســال در پیاده روی اربعین برخی 

از زائران عراقی در مصاحبه های خــود مطرح کرده بودند: 

»هرگز با برادران ایرانی خود اختالفی نخواهیم داشت؛ زیرا 

این چیزی است که دشــمن می خواهد و ما با دیدن سریال 

مختارنامه یاد گرفتیم که از این اختالفات پرهیز کنیم.«این 

نشان می دهد، چقدر ساخت این قبیل سریال ها می تواند در 

فرهنگ سازی ها مهم باشد؛ زیرا بزرگ ترین درس برای بشر، 

مرور تاریخ است و این میسر نمی شود مگر با خواندن کتاب 

یا دیدن و تماشای چنین تولیداتی.اما پس از سریال مختار، 

متأسفانه سال هاست که ساخت این چنین سریال هایی مورد 

توجه مســئوالن قرار نگرفته  است، به گونه ای که در رابطه با 

ساخت سریالی درباره سلمان فارسی به کارگردانی کارگردان 

توانمند مختار، موانعی ایجاد شــد و تولیــد این پروژه را به 

 می تواند برگی از تاریخ 
ً
تعویق انداخت؛ پــروژه ای که قطعا

صدر اسالم را به تصویر بکشد، آن هم با مرور زندگی یکی 

از عزیزترین صحابه پیامبر)ص( که تا لحظه آخر دســت از 

حق برنداشــت و پس از حضرت محمد)ص( جانشین او 

امام علی)ع( را هرگز رها نکرد، صحابه ای که ایرانی بود، اما 

پیامبر اکرم)ص( او را از اهل بیت)ع( می خواند. میرباقری 

درباره تولید ســریال در زمینه این شخصیت بزرگ اسالم و 

شــیعه می گوید: »ســلمان را همان طوری می سازم که فکر 

می کردم، همان طوری می سازم که نوشتم.« اما مشکالتی که 

در راه ساخت این سریال وجود داشت، سبب شده بود تا زبان 

گالیه میرباقری باز شود و اظهار کند، »از ساخته نشدن سریال 

سلمان فارسی خسته شد ه ام، چقدر باید به خاطر »سلمان« 

روح و زندگــی ام زخم بخورد؟ این زخم ها زمانی اجر دارد 

که نتیجه داشته باشد.«

اما حاال به نظر می رسد این زخم ها به اجر و نتیجه خود 

رسیده است؛ زیرا قرار اســت از اواخر آذر ماه این سریال با 

بازی »علیرضا شــجاع نوری« در نقش ســلمان فارسی در 

قشم کلید بخورد، دو هفته پیش بود که علی عسگری، رئیس 

سازمان صدا و سیما نیز از کارگاه های پیش تولید سریال بازدید 

ه احمدجو« که یکی از نویسندگان سریال سلمان 
ّ
کرد. »امرالل

فارسی است، در گفت وگویی درباره این سریال گفته است: 

»فعالیت های سلمان، زندگی، دیانت و سرگذشت او که به 

نوعی قصه خواهد بود در این کار به تصویر کشیده می شود، 

مانند تعزیه که در آن قصه عاشــورا را روایت می کنند در این 

پروژه نیز قصه سلمان روایت می شود؛ چرا که در تاریخ خیلی 

 این سریال می تواند نقطه 
ً
راجع به او گفته نشده است.« قطعا

عطفی در سریال ســازی صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران محسوب شود؛ زیرا به گفته میرباقری، »سلمان فارسی 

یک پروژه جهانی است به ویژه آنکه موضوعش جست وجوی 

 
ً
خداست که همه جهانیان سال هاست با آن درگیرند. شخصا

به لحاظ ساختار همه بضاعتم را روی فیلم نامه گذاشتم تا کار 

جذابی شــود و هم مخاطبان حرفه ای و هم مخاطبان عام از 

آن لذت ببرند.«سلمان فارسی مظهری از انسان واقعی است 

که در راه به دســت آوردن حقیقــت راه طوالنی را در پیش 

می گیرد. او از دین زرتشت به مسیح، از مسیح به محمد)ص( 

و از محمد)ص( به علی)ع( می رسد و این چیزی است که 

او را برجسته می کند. میرباقری در این باره می گوید: »سلمان 

همان کسی بود که به دنبال منجی می گشت و قبل از اسالم به 

مسیح به عنوان منجی فکر می کرد، اما بعد از اسالم عشق به 

علی)ع( است که حالش را خوب می کند.«
 آشنایی با شخصیت سلمان فارسی کمک می کند 

ً
قطعا

تا ما نیز همچون او در جست وجوی شناخت بیشتر منجی 

عالم بشــریت حضرت صاحب الزمان)عــج( بی قرارتر از 

گذشته باشیم.

 نگاهی به آثار »داود میرباقری« از مختار تا سلمان

نماند بی اجر  که  زخم هایی 

 فراخوان هنرمندان جوان
دهمین دوره فیلم عمار 

ندا  کرمانشاهی
خبرنگار

زهرا  رمضانی
خبرنگار

نسیم اسدپور
روزنامه نگار
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۱۴
نوآور

امروزه فضای مجازی به واســطه دنیای هشــتگ ها 
به محلی پر رونق برای بررســی، نقد و تبادل نظر درباره 
دیدگاه ها و عملکرد مسئوالن بدل شده و افکار عمومی 
با همســپاری یک هشتگ و ترندســازی آن موافقت یا 
مخالفت خود را به گوش آنها می رسانند و به این واسطه 
گاه مانــع از اجرای طرح های تهدیدآفرین علیه کشــور 

می شوند.
برای نمونــه، در ماجرای طرح یــک فوریتی »رفع 
انحصار زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور« 
کــه ۵۷ نفر از نماینــدگان مجلــس آن را امضا و برای 
بررســی و تصویب به مجلس ارائه کردند، هشتگ زبان 
انگلیسی و خصوصی سازی به یکی از محورهای بحث 

درباره این طرح بدل شد.
این طرح نمایندگان مجلس در ظاهر قرار اســت به 
ه( 

ّ
مطالبه ســه ســال قبل رهبر معظم انقالب)حفظه الل

در رابطــه با رفع انحصار از زبان انگلیســی جامه عمل 
بپوشــاند؛ زیرا معظم له در دیدار ۱۳ خــرداد ۱۳۹۵ در 
دیدار با جمعی از معلمان و فرهنگیــان فرموده بودند: 
»این اصرار بر ترویج زبان انگلیســی در کشــور ما یک 

کار ناسالم است. بله، زبان خارجی را باید بلد بود؛ اما 
زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط 
انگلیسی نیســت. چرا زبان های دیگر را در مدارس به  
عنوان درس زبان معین نمی کنند؟ چه اصراری است؟« 
با توجه به این کالم و رهنمود رهبری مبرهن اســت که 
هــر گونه اقدام در جهت رفع انحصــار از آموزش زبان 
انگلیســی که موجب غلبه فرهنگی این زبان بر جامعه 
علمی و فرهنگی ما شده، یک اقدام مثبت و قابل تقدیر 
و جلوه ای از والیتمداری مسئوالن اقدام کننده است؛ پس 
چرا واکنش های زیادی از سوی آحاد افکار عمومی علیه 

این طرح برانگیخته شد؟!
در ماده یک این طرح آمده است: »از تاریخ تصویب 
این قانون آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی 
کشور جنبه اختیاری خواهد داشــت و وزارت آموزش 

و پــرورش به شــرحی کــه در ادامه این قانــون خواهد 
آمد، مکلف اســت امکان آموزش ســایر زبان های مهم 
بین المللی و منطقه ای را به صورت اختیاری فراهم آورد.«
 رفع انحصار و اختیاری 

ً
تا اینجای کار هــدف صرفا

کردن یادگیری انواع زبان هاســت؛ اما درباره چگونگی 
انجام آن در ماده سه طرح آمده است: »آموزش و پرورش 
مکلف خواهد بود آموزش زبان های موضوع این قانون و 
 از طریق آموزشگاه های آزاد تحت 

ً
زبان انگلیسی را صرفا

نظارت آن وزارت و حداکثر معادل ســه سال تحصیلی 
 برای دانش آموزان مقطع دبیرستان ارائه نماید.«

ً
منحصرا

ایــن مــاده در تبصــره دیگــری مقرر مــی کند: 
»آموزشــگاه های آزاد در مــورد روش هــای آموزش، 
امتحانات و نمرات و طول مدت سال تحصیلی و امثالهم 
استقالل عمل خواهند داشت و آموزش و پرورش ضمن 

اعمال نظــارت حاکمیتی فقط مجاز بــه برگزاری یک 
آزمون نهایی در سال آخر دوره دبیرستان خواهد بود.«

در طرح پیشــنهادی آمده اســت بــه دانش آموزان 
محرومی که توانایی مالی نداشته باشند بورسیه تحصیل 
در آموزشگاه های تخصصی زبان انگلیسی داده می شود؟ 
اما باید پرسید چقدر کار کارشناسی در این زمینه صورت 
گرفته است؟ چه تضمینی برای اجرای آن وجود دارد؟ 
فراتر از اینها، مگر بر اســاس اصل ۳۰  قانون اساســی 
تحصیل تا پایان دوره متوسطه رایگان نیست؟ چرا باید 
همه دانش آموزان ملزم شوند با هزینه شخصی زبان دوم 

را یاد بگیرند؟
پس با توجه به این بند طرح به خوبی مشخص است 
که روی دیگر طرح ناپخته رفع انحصار از آموزش زبان 
انگلیسی نه رفع انحصار و عمل به منویات ولی امر، بلکه 
خصوصی سازی بیش از پیش خدمات آموزشی کشور و 
بازاری کردن آموزش زبان از طریق آموزشــگاه های آزاد 
زبانی است که روش و منش آموزشی شان بیش از اینکه 
لکی و لس آنجلسی است و اوج 

ُ
اسالمی باشد مختلط، ق

افتخارشــان دریافت گواهینامه از جاسوس خانه هایی؛ 
مانندBritish Council  است که از قضا ذیل چتر 
ســفارت خانه های بیگانه عهده دار پروژه نفوذ هستند. 
این مســئله فارغ از مسائل امنیتی در تضاد با سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش مصوب رهبر معظم انقالب و 
نص صریح ماده ۳۰ قانون اساسی در زمینه لزوم تأمین 

آموزش و پروش رایگان برای دانش آموزان کشور است.

 در حاشیه طرح جنجالی رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی!

رفع انحصار آری، خصوصی سازی آموزش خیر
نکته گرام

 

 عباســعلی کدخدایی: ورود افــراد دارای 

ســوابق فســاد اخالقی و اقتصادی به مجلس 

خالف حق الناس بوده و شورای نگهبان به عنوان 

ناظر انتخابات در قبال آن مسئول است و وظیفه 

خود را طبق قانون انجــام خواهد داد. مقامات 

کشور بهتر است بر الگوی رعایت قانون تأکید 

کنند، نه بر طبل فرار از قانون بکوبند.

مهدی فضائلی: با صراحت و از روی اطالع 

می شــود گفت در تمام فناوری هایی که امروز 

ایران سرآمد اســت، از نانو تا بیو و از هوافضا 

تا هســته ای و صنایع دفاعی، سهم تعیین کننده 

ه خامنه ای غیرقابل انکار است.
ّ
حضرت آیت الل

ه 
ّ
علیرضا زاکانی: بــه دام انداختن »روح الل

زم« حکایت از انســجام اطالعاتــی در ایران و 

گسیختگی دستگاه های خائن پرور غربی ـ عبری 

دارد. تازه آغاز کار است؛ روشن نمودن تاریک خانه 

نفوذی ها در کشور همراه با پرده برداری از جنایت 

ســردمداران به اصطالح آزادیخــواه جهان تنها 

بخشی از مواهب این دستگیری خواهد بود.

 محســن رضایــی: الیحــه الحــاق به 

کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت 

با سیاســت های کلی نظام)بند ۲، اصل۱۱۰( 

در هیئت  عالی نظارت رد شــد. بنابراین طبق 

مقررات ابالغی رهبر معظم انقالب، شورای 

نگهبان، الیحه را مغایر با اصل ۱۱۰ دانست. با 

پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو 

را دریافت نکرده است.

ه ضرغامی: اگر رهبر معظم 
ّ
  سیدعزت الل

انقالب از ارز ۴۲۰۰ تومانی استقبال کردند، 

برای این بود که در تأمین کاالهای اساســی و 

برای مردم هزینه شــود. وقتــی آقای نوبخت 

می گوید، این ارز به دست مردم نرسید، نگویید 

که شما از اول مخالف بوده اید! پیش نیاز فدایی 

ملت، صداقت و صراحت با آنهاست.

ه زم دو 
ّ
دستگیری روح الل مهدی محمدی: 

مخاطب خاص دارد: یکی ضد انقالب نشسته 

در خارج که آسوده هر جنایتی می کند با این توهم 

که هرگز دست کسی به آن نخواهد رسید و دوم، 

کسانی که در داخل همکار دشمن شده بودند و 

فکر می کردند رازشان هرگز فاش نمی شود.

 ضبط صدا با کیفیت عالی
 برای شما هم زیاد پیش آمده که 

ً
احتماال

بخواهید در یک جلسه آموزشی یا سخنرانی 
صداها را برای استفاده بعدی و پیاده سازی 
نکات مهم ذخیره کنیــد؛ اما کیفیت ضبط 
صوت پیش فرض تلفن همراه تان کیفیت و 
امکانات مطلوبی نداشته و در نتیجه منصرف 
 شــده اید. نرم افزار ضبط صــوت حرفه ای
 »ASR Voice Recorder« یکی 
نرم افزارهای ضبط صوت  از قدرتمندترین 
است که عالوه بر کیفیت باالی ضبط صدا 
قابلیت های کاربردی از جمله کنترل سرعت 
پخش، امکان پریدن از بخش های صامت 
در یک فایل ضبط شــده و دکمــه ای برای 

تقویت صدا را داراست.

برای خرید حافظه فلش به بازار می روید و بر اساس 
نیاز خود حافظــه ای ۶۴ گیگابایتی خریداری می کنید. 
خوشحال به خانه برگشته و حافظه را در درگاه یو اس بی 
کامپیوتر خود قرار داده و متوجه می شــوید حافظه شما 
۶۴ گیگابایتی نیســت! با خود می گویید مهندس ها هم 

دزد شدند!
اما بهتر اســت بدانید تفاوت بیــن حجم اعالمی 
بــا حجمی که در رایانه مشــاهده می کنیــد، در روش 
اندازه گیری اســت. ما انســان ها از روش ده دهی برای 
اعداد استفاده می کنیم و پایه اعداد برای محاسبات ما ۱۰ 
است. در واقع، ما از صفر تا ۱۰ عدد داریم؛ اما رایانه ها 
به خصوص سیســتم عامل ویندوز این گونــه اعداد را 
شمارش نمی کنند! درک رایانه از اعداد و روش شمارش 
آنها دودویی است. یعنی برای شمارش فقط اعداد ۰ و ۱ 
را دارند. حال ما انسان ها و به ویژه شرکت های فروشنده 
حافظه جانبی که از پایه ۱۰ استفاده می کنیم، هر ۱۰۰۰ 
بخــش را به یک واحد بزرگ تــر تبدیل می کنیم، برای 

نمونه ۱۰۰۰ گرم را یک  کیلوگرم می گوییم، در رایانه هم 
هر ۱۰۰۰ بایت را یک کیلوبایت، هر ۱۰۰۰ کیلوبایت 
را یک مگابایــت و... می گوییم. امــا رایانه ها به دلیل 
دودویی بودن هر هشــت بایت را یک بایت می گویند؛ 
اما به جــای اینکه ۱۰۰۰ بایت بشــود یک کیلوبایت، 
۱۰۲۴ بایت تشکیل یک کیلوبایت می دهد و این تفاوت 
در واحدهای بزرگ، مانند گیگابایت و ترابایت بســیار 
مشهودتر می شود تا جایی که شما یک هارد ۲ ترابایتی 
خریداری می کنید؛ اما تنها ۱/۸ ترابایت به شما فضای 
ذخیره ســازی داده می شود. در واقع شــرکت سازنده 
۲ ترابایت اعالمی را براســاس نحوه شمارش مرسوم 
ده دهی اعالم کرده اســت که هــر ۱۰۰۰ بایت را یک 
کیلوبایت سنجیده است، در آخر حجم اعالمی برای آن 
حافظه را ۲۰۰۰ گیگابایت، یعنی ۲ ترابایت مشخص 
می کند؛ اما سیستم عامل رایانه دودویی حساب می کند و 
هر ۱۰۲۴ بایت را یک کیلو بایت محاسبه می کند که ۲۴ 
بایت تفاوت دارد و در یک حافظه ۲ ترابایتی مجموع این 
چندین ۲۴ بایت  خود سبب می شود مصرف کننده ۲۰۰ 
گیگابایت فضای در اختیارش را کمتر ببیند و فکر کند 
حافظه ۱/۸ ترابایتی خریداری کرده است و لذا مهندسان 

و فروشندگان را به کم فروشی متهم می کند!

وشی؟ کم فر  
   پژواک    

شاید از نظر شما »استارت آپ« یک عبارت 
خارجــی و خیلی عجیب و غریب باشــد و به 
همیــن دلیل هم تا بــه حال اگر طــرح یا ایده 
پول سازی هم به ذهن تان رســیده، ترسیده اید 
که در قالب یک اســتارت آپ آن را اجرا کنید! 
امــا باید بدانیــد راه اندازی یک اســتارت آپ 
 کار ســختی نیست. نیازی نیست 

ً
موفق اصال

ایده شــما ایده پیچیده ای باشد؛ بلکه ایده شما 
 باید به حل یک نیــاز عمومی جامعه معطوف

 باشد.
برای نمونــه، اســتارت آپ »الوپیک« که 
این روزها یکی از فعال ترین کســب وکارهای 
دیجیتال حوزه کشورمان اســت، از ایده ساده 
و دقیق تســهیل حمل ونقل وسایل درخواستی 
کاربران یا همان پیک موتوری شــکل گرفت. 
»مهدی نائبی« مدیرعامل الوپیک که سال ها در 
پاریس و لندن زندگی و تحصیل کرده، پس از 
بازگشت به ایران این استارت آپ را با همکاری 

دوســتانش راه اندازی کرد. نائبــی در این باره 
می گوید، بازار ایران برای راه اندازی استارت آپ 
خیلی خوب اســت، رقابت در آن کم است و 
خیلی چیزها پیاده سازی نشده و نیروی انسانی 

جوان و باهوش بسیاری داریم.
وی پیــش از راه اندازی اســتارت آپ خود 
اســتارت آپ های گوناگون خارج از کشــور را 
بررسی و بیشتر سعی کرد در بررسی های خود، 
از کشــورهایی همچون برزیــل، چین، هند و 
اندونزی الگو بگیرد که تا حدودی شــبیه ایران 
هستند و در نهایت پس از بررسی های گوناگون 
به حوزه حمل ونقل رسید و استارت آپ الوپیک 

را راه اندازی کرد!
نائبی بــه جوان ترها توصیــه می کند، اگر 
کســی بخواهد یک اســتارت آپ را به جایی 
برساند که موفق باشــد، باید صد درصد ذهن 
و زمان خود را بــرای آن کار بگذارد، این طور 
نیســت که بــرای پیشــبرد یک اســتارت آپ 
موفــق زمان مشــخص برای حضــور و رفتن 
 داشــته باشــیم؛ من تمام وقتم را برای شرکت 

گذاشته ام.

موتوری! استارت آپ 
   استارتاپ    

اکبر محمدی
خبرنگار

آمریکا قابل اعتماد نیست؛ این کالمی است 
که بارها رهبر معظم انقالب به انحای گوناگون 
آن را به مردم و مســئوالن یادآوری کرده اند اما 
کمتر کسی فکر می کرد روزی هشتگ غیر قابل 
اعتماد بودن آمریکا را کاربران غربی ترند کنند! و 

رسانه های غربی از آن بنویسند.
ماجرا از این قرار اســت که این روزها شرق 
فرات و محل ســکونت کردهای سوریه آماج 
حمالت هوایی و زمینی ارتش ترکیه قرار گرفته 
و بنا بر طــرح اردوغان، قرار اســت ارتش این 
کشور با همکاری گروه های معارض سوری از 
جمله گروهک ارتش آزاد منطقه حائلی به عمق 
۳۰ کیلومتر در داخل خاک سوریه ایجاد کند؛ 
در مقابل آمریکا به منزله مهم ترین حامی سیاسی 
و نظامی کردها به راحتی خود را از ماجرا کنار 

کشیده و کردها را تنها گذاشته است. 
 »PYD« کردهای ســوریه و در رأس آنها
یــا همــان نیروهــای »دموکــرات« ســوریه 
هیــچ گاه تصور نمی کردند پس از هفت ســال 
خوش خدمتی کاخ ســفید به همین ســادگی 
رهایشــان کند! زیرا با خارج شــدن نیروهای 
نظامی آمریکا از منطقه تنش، ترکیه به سرعت 
در شــرق فرات به پیش رفتــه و کردها به دلیل 
فقدان دفاع هوایی مناســب به راحتی در مقابل 
بمباران های ســنگین هوایی ترکیــه در حال از 
دســت دادن مواضع خود هســتند. اتفاقی که 
رهبران کرد سوریه از آن به عنوان از پشت خنجر 

زدن ترامپ یاد کردند.
این مسئله موجب شده است تا در شبکه های 
KurdsBe�  اجتماعــی جهــان هشــتگ
trayedByTrump# یا »ترامپ به کردها 
خیانت کرد«  به یک ترند بین المللی و تأکید بر 

غیر قابل اعتماد بودن آمریکا بدل شود.

 ُکردها خشمگین از خیانت ترامپ
   مجازستان    

احمد پاپی
کارشناس سیاسی

به عصر فناوری، عصر »صفحه های دیجیتال« 
هم گفته می شــود؛ زیرا تمام ابزارهای دیجیتال 
روزمــره ای که از آنها اســتفاده می کنیــم، برای 
تسهیل فرایند استفاده ما نمایشگرهای دیجیتالی 
دارند کــه از جملــه رایج ترین آنهــا می توان به 
 رایانه، تلفن همراه و حتی تلویزیون های هوشمند

 اشاره کرد.
اســتفاده زیاد از مانیتــور و تلفن همراه 

موجــب خســتگی و قرمز شــدن 
چشم ها می شود؛ اما بد نیست 

ایــن نکته را هــم بدانید که 
مطالعه ای جدید از ســوی 
محققان دانشگاه »تولدو« 

نشان  متحده  ایاالت  در 
داده اســت مواجهــه با 

نور آبــی یا همــان پرتو 
صفحه های  از  شده  ساطع 

نمایشــگر به مرور ســطح 

مولکول های سمی خاصی را که درون سلول های 
حساس نور چشم ایجاد شده اند، افزایش می دهد 
و در نهایت موجب ایجاد »دژنراســیون ماکوال« 
می شود که یک آسیب جدی مغزی پیشرفته و غیر 
قابل درمان است و یکی از پیامدهای جبران ناپذیر 
آن نابینایی اســت؛ اما از دیگر عوارض ناشی از 
نور آبی می توان به تاری دید، مشــکل در تمرکز، 
سردرد، خشکی، تورم و قرمزی چشم و همچنین 

کاهش سطح یادگیری مغز اشاره کرد.
اگر از سیستم عامل ویندوز استفاده می کنید، 
با نصب نرم افــزار رایگان و کم حجم 
F.LUX می توانیــد به راحتی 
نور آبی صفحه نمایشگر خود 
را کاهش دهید و ساعت ها 
مشغول مطالعه و کار با رایانه 
شــوید؛ البتــه آپدیت های 
جدیــد وینــدوز ۱۰ دارای 
یک فیلتــر داخلی نــور آبی 
است که با جست وجوی کلمه 
می توانید   »Night Light«

آن را فعال کنید.

 مواظب چشمان خود باشید!
   ترفندستان    

حامد مظلومی
خبرنگار

نرم افزار 

نوید کمالی
کارشناس رسانه

 #KurdsBetrayedByTrump

محمدصالح نادری
کارشناس

 فن آوری اطالعات
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۱5
پاسدار

یادداشت

 سپاه
 باران معنویت

 از توصیه های مهم فرمانده معظم کل قوا و 
مقتدای همه پاسداران انقالب اسالمی، توجه 
به »معنویت« و »تقوا« است. ایشان در دیدار 
فرماندهان حاضر در بیست وسومین مجمع 
عالــی فرماندهان فرمودند: »یک ســرفصل 
دیگر تالش برای حفظ معنوّیت است که در 
ســپاه وجود دارد؛ این مسئله  معنوّیت خیلی 
مهم است و مثل یک باران رحمتی است که 
بر یک بوستان متنوعی ببارد؛ هم حیات بخش 
بوستان است، هم طراوت بخش و جلوه بخش 
 
ً
بوســتان اســت. وقتی باران می بارد، صرفا

این نیســت که زندگی می دهد به بخش های 
مختلف این بوســتان، بلکه به آن زیبایی هم 
می دهد، جلــوه هم می دهد، طــراوت هم 
می دهد، آن را در چشم ها عزیز هم می کند؛ 

باراِن معنوّیت این ]جور[ است.«
تعبیر و تشبیه دقیق فرمانده معظم کل قوا 
از معنویت در ســپاه به باران به این معناست 
که پاســداران با حفظ و تشدید معنویت در 
خود و در خانواده و اطرافیان خود می توانند 
به معنوی شدن جامعه کمک کنند؛ کمکی که 
ارزشش اگر از حیات بخشیدن مادی بیشتر 
نباشد، کمتر نیســت؛ از این رو رهبر معظم 
انقالب در توصیه های اخالقی خود ابتدا بر 
حفظ روحیه معنوی و تقویت آن با توســل، 
دعا و تقوا ورزیدن از ســوی خود پاسداران 
تأکید می کنند و ســپس بر تســری دادن این 
روحیه به اطرافیان و خانواده و دوســتان خود 
سفارش می کنند. به معنای دقیق تر پاسداران 
وظیفه بســط و گســترش دادن معنویت در 
جامعه را دارند.»توکل، توّســل، معنویت، 
نس بــا قرآن را از 

ُ
دعا را از دســت ندهید؛ ا

نس با اهل  بیت و عترت را 
ُ
دســت ندهید؛ ا

از دست ندهید؛ اجتناب از گناه را فراموش 
نکنید. جزو بیشترین توصیه ها یا شاید بشود 
گفت در رأس توصیه های کسانی که ما برای 
کلمه کلمه  حرف های آنها خیلی اعتبار قائل 
بودیم، اجتناب از گناه بود؛ اساس کار، اینها 
اســت. هم در خودتان، هم در خانواده تان، 
هــم در فرزندان تــان و همــه  متعلقین به 

خودتان، اینها را نهادینه کنید.« 
ایــن امر محقق نمی شــود مگــر آنکه 
پاسداران ابتدا خود در مسیر قدم بگذارند و 
در امور معنوی و دینی ممتاز باشند به عبارت 
بهتر نهادینه کردن این امر در پرتو این است 
که تک تک پاسداران در حوزه معنویت برای 
ارتقای خود ســعی و تالش داشته باشند که 
این با رهبانیت میسور نمی شود و مجاهدت 
و کــم خوابیدن و درک ســحر را می طلبد. 
باید دانست بخش زیادی از معنویت، رزقی 
اســت که در ســحرها نصیب سحرخیزان 
می شــود. اصرار و مداومت بر نماز شب و 
شرکت در مجالس توســل و دعا و خلوت  
با خدا می تواند بخشــی از روند رسیدن به 
معنویت باشــد؛ اما در مرحله بعد خدمت 
به محرومان، دســتگیری از مردم و خالص 

کردن نیات می تواند به این معنویت بیفزاید.
 در این مسیر اجتناب از معاصی، تقوای 
فردی و ســازمانی، دوری از لقمه شبهه ناک 
ه 

ّ
و حرام و مجاهدت بــه نیت قربت الی الل

کارگشای ســپاه برای رســیدن به اهداف 
واالی آن در مقصــود انقالب اســالمی و 
معنویت افزایی پاسداران است؛ البته اگرچه 
پاسداران هر یک به عنوان سربازان انقالب 
اسالمی و پیش قراوالن فرهنگ دینی اهتمام 
به امور معنوی از وظایف اصلی شان است؛ 
اما نبایــد فراموش کرد این فقــط یک امر 
فردی برای فرد فرد پاســداران نیست و باید 
سازمان و ساختار سپاه هم در این امر همراه  

و سوق دهنده باشد.

»الطاف حسین« تحلیلگر مسائل آســیا در مقاله ای با عنوان 
»قاسم سلیمانی؛ ژنرال شــماره یک جهان« در روزنامه »پروتوم 
آال« بنــگالدش بــا تأکید بر اینکــه مخالفان ایــران در مقابله با 
ســردار سلیمانی درمانده شده اند، نوشت: در حال حاضر برترین 
شخصیت نظامی جهان کســی است که نامش در صدر فهرست 
ضربه به سازمان های سیا و موساد قرار دارد. »قاسم سلیمانی« که 
بین هوادارانش به نام »حاج قاسم« معروف است، نه تنها نگاه ها در 
خاورمیانه، بلکه فضای نظامی جهان را به سوی خود معطوف کرده 
و دوست و دشــمن به این حقیقت اذعان دارند که اعتبار و امتیاز 

نابودی داعش تنها متعلق به اوست.

روزنامه »پروتوم آال« 

سلیمانی سردار    
ژنرال شماره یک جهان

ه)عج( گفت: »در حالی که 
ّ
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی بقیه الل

بیمارستان های نیروهای مسلح بخش زیادی از نیازهای درمانی عموم 
مردم را مرتفع می کنند؛ اما از ســهم ســالمت بودجه حاصل از یک 
درصد مالیات بر ارزش افزوده بی بهره هستند و این جای انتقاد از وزارت 
بهداشــت را دارد.« به گزارش صبح صــادق دکتر »علیرضا جاللی« 
اظهار داشت: »۷۰۰ پزشک در پنج مرکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
ه)عج( مشغول به فعالیت هســتند و این مرکز ساالنه حدود دو 

ّ
بقیه الل

ه االعظم)عج( تأمین کننده 
ّ
میلیون مراجعه کننده دارد. بیمارستان بقیه الل

۵۷ درصد خدمات درمانی نیرو های مسلح در استان تهران است و طبق 
آخرین ارزیابی ها رضایت بیماران از ما باالی ۹۰ درصد است.«

ه)عج( 
ّ
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الل

  بی مهری دولت
نظامی بیمارستان های  به   

سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در راستای خدمت رسانی 
بهتر به بیمه شــدگان نیروهای مسلح، طرح اطالع رسانی پیامکی را 
برای تعامل و ارتباط مؤثر با بیمه شــدگان و همچنین افزایش سطح 
آگاهي آنان از وقایع بیمه اي در دســتور کار قرار داده اســت. سازمان 
خدمات درمانی نیروهای مسلح یکی از مهم ترین ابعاد این خدمت 
را اطالع رسانی به موقع قطع یا وصل و تغییر در خدمات اعالم کرده 
اســت. بنا بر اعالم این سازمان، اطالع رسانی گروهی بر اساس نوع 
پوشــش بیمه ای، جنس، سن و... برای آگاهی بخشی به بیمه شدگان 
یکی از ابعاد این خدمت است که می تواند با آگاهی بخشی برای اقدام 

به موقع بیمه شدگان بار مراجعه به مراکز سازمان را کاهش دهد.

سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

پیامکی  اطالع رسانی 
 به بیمه شدگان 

۰۹۱3۰۰۰۱۹۱۱/ طراحی جدید صبح صادق 

خیلی بهتر شده. ممنون/ »نجفی« از بندرعباس
۰۹۱8۰۰۰837۹/ با ســالم و خســته نباشید 

تشکر می کنم از نشریه خوبتون.
۰۹۱۰۰۰۰۹33۱/ نشــریه ۹۱۵ خیلی عالی 

بود. دست مریزاد.
صبــح صــادق: تشــکر از دقت نظر شــما 
همراهان گرامی که با نظرات خود ما را در مسیر 

بهتر شدن تغییرات همراهی می کنید.
۰۹۱2۰۰۰۴۹26/ پیمانــی پنج ســاله بودم 

و بعدش رســمی درجه داری شــدیم و در محاسبه 
ارشــدیت برای درجه داری و محاسبه درجه ده ماه 

ارشدیت محاسبه نشد.
۰۹۱2۰۰۰6۱85/ پیگیری کنید این کاالهای 

حکمت دوباره فعال بشــه. ما یه خانواده چهار نفره 
هستیم. این قانون جدید هر دو ماه ۱۰۰ هزار تومان 
یارانــه می ده. مــن با این پول یــک گونی برنج هم 

نمی تونم بخرم.

صبح صادق: در گذشــته هم کاالهای طرح 
حکمت را با پرداخت مبلغی خرید می کردید و 

رایگان عرضه نمی شد.
 بــرای جلب 

ً
۰۹۱3۰۰۰8۹۴۰/ اگــر واقعــا

رضایــت کارکنــان کاالبرگ حکمــت را حذف 
کرده اند، خوب است نظرسنجی بکنند ببینند چند 

درصد رضایت دارند. 
۰۹۱3۰۰۰۰633/ ما در شهرســتان فروشگاه 

اتکا نداریم و برای خرید مبلغ ناچیز شارژ نقدی باید 
به شهری دیگه بریم و اقالم گران و بدون تنوع اتکا را 
بخریم. حاال که شارژ نقدی شده به حساب حقوقی 

واریز بشود.
۰۹۱3۰۰۰82۰6/ چــرا در زمان توزیع جیره 

پوشــاک ســازمانی، برای کارمندان لباس ورزشی 

در نظر گرفته نمی شــود؛ اما شرکت در برنامه های 
ورزشی اجباری است؟

۰۹۱3۰۰۰25۱7/ چرا به بحث های فرهنگی و 

اجرای جلسات طرح بصیرت خانواده های کارکنان 
آن گونه که شایســته اســت اهمیت داده نمی شــود 
 و از نظــر کیفــی و کمی هر ســال ضعیف تر اجرا

 می شود؟ 
صبح صادق: با توجه به اینکه این مشــکل 
کلی نیست و مربوط به یک شهر و استان است، 
خوب بود که اســم شهر و اســتان خود را درج 

می کردید تا این مسئله به کل کشور تسری نیابد.
۰۹۱۴۰۰۰2۴73/ بازنشســتگان قبل ۱۳۷۹ 

وضعیــت مالی خوبی ندارند؛ بازنشســتگی بدون 
پاداش و نصف شدن حقوق حین بازنشستگی.

۰۹۱۴۰۰۰53۴3/ بعد از دوازده سال خدمت 

هنوز مشــکل بســیجیان کد ۸۹ حل نشــده. چرا 
مسئوالن پیگیر نیستند.

صبح صــادق: این موضــوع را به صورت 
جدی از شــخص معاون نیروی انســانی سپاه 

پیگیری خواهیم کرد.
 مســئوالن محترم 

ً
لطفــا  /۰۹۱۴۰۰۰8۹6۱

دوباره کمک به مقاومت اســالمی از طریق کسر از 
فیش حقوقی را فعال کنند نه ساتا پاسخگوست و نه 

آخرین محل خدمت. با تشکر و سپاس فراوان.
چــه  کارکنــان  مســکن   /۰۹36۰۰۰7۹75

می شــود؟ آیا پروژه جدید در دســتور کار هست یا 
خیر؟

صبح صادق: مصاحبه با مسئول بنیاد تعاون 
سپاه در حال پیگیری است.

۰۹۹2۰۰۰۹۹۱5/ بســیجیان کد ۸۹ شــمال 

غرب؛ سالم ما را به سردار سالمی برسانید و بگویید 
ما چشم انتظارتان هستیم.

میزان رضایت از کاال برگ حکمت را به نظرسنجی بگذارید
   روی خط    

تربیــت بدنی ســپاه در قالــب اداره ورزش و 
آمادگی جســمانی معاونت تربیت و آموزش از 
نظر آماده ســازی و کارآمدســازی نیروها یکی از 
واحدهای مهم محسوب می شود. آنچه در ادامه 
می خوانید گفت وگوی صبح صادق با سرهنگ 
پاسدار »ســیدفخرالدین میرافضل« مسئول این 

اداره است.

BBBBB.در مورد وظایف اداره خود توضیح دهید 

موضوعاتــی که داریم به طور کلــی در دو طیف 
اســت؛ بحث ورزش همگانی و ورزش قهرمانی. در 
ورزش همگانــی چند چیز را دنبــال می کنیم؛ یکی 
فراگیرکردن ورزش و دوم ارتقای آمادگی جســمانی 
پایــوران برای مأموریت اســت.البته چشــم اندازی 
بــرای ورزش حرفــه ای نیز داریم. بــه همین منظور 
مسابقات قهرمانی سپاه را برگزار می کنیم تا تیم های 
ورزشی برای شــرکت در مسابقات نیروهای مسلح 
 و به تبع آن مســابقات ارتش های جهان یا »ســیزم« 

تشکیل شوند.

BBBBB در مورد وضعیت ورزش پهلوانی در سپاه 

توضیح دهید. 

در ورزش پهلوانی در سپاه دنبال این هستیم که این 
مســابقات را ترویج دهیم. اینکه فردی وارد زورخانه 
می شود، هم موضوعات آمادگی جسمانی را در نظر 
می گیرد و هم موضوعات تربیتی مثل ذکر موال علی و 
ذکر خدا و ائمه و این حال ورزشکار را خوب می کند. 
و ما به دنبال این هستیم که این مسابقات ترویج پیدا 

کند.

BBBBB مسابقات ورزشی قهرمانی سپاه امسال چه 

تمایزات و ویژگی هایی نسبت به قبل دارد؟

امســال ما مســابقات را چارچوب مندتر برگزار 
کردیم. تقویم مســابقات سراســری از طرف معاون 
هماهنگ کننده ســپاه ابالغ و بــرای همه فرماندهان 
دســتوراتی برای دنبال کردن این موضوع صادر شد. 
از طرف دیگر بودجه مناســبی مدنظــر قرار گرفت. 
رشــته هایی که مدنظر ما بود و برای ســپاه کاربردی 
هستند، عبارتند از: پهلوانی، فوتسال، کاراته، تکواندو، 
پنج گانه نظامی، جودو، کشــتی، ورزش های قدرتی، 
شنا، آمادگی جســمانی، تیراندازی، تپانچه و تفنگ 

و... .

BBBBB فلسفه وجود و تقویت تربیت بدنی و ورزش 

در نیروهای مسلح آمادگی رزم است. آیا در 

ورزش قهرمانی و همگانی ســپاه این امر 

پیگیری می شود؟

ما الگویی برای ورزش قهرمانی و ورزش همگانی 
طراحی کردیم و بر اســاس آن داریم پیش می رویم. 
در ورزش اولویت بندی کردیم؛ بنابراین اولویت اول 
برای ما آمادگی رزم اســت. رشــته های ورزشی که 
بتواند به آمادگی رزم کمک کند اولویت اول هستند. 
در کنار آن مــا نیم نگاهی هم به ورزش های قهرمانی 
داریم؛ اما تا آنجا که شــرایط و امکانات و مقدورات 
ســپاه به ما اجازه دهد بودجه و اعتبارات بتواند تأمین 
شود، برای سال جدید رشته هایی که تخصصی برای 
سپاه انتخاب شده است از طرف معاونت آموزش هم 
حمایت می شوند؛ چون رشــته هایی کاربردی برای 
نیروها و مدنظر آموزش اســت و باید در رده هایی که 

مطرح است گسترش بیابد.

BBBBB بــا توصیفاتی که شــما داشــتید متوجه 

می شــویم ورزش عمومــی و همگانی در 

ســپاه تعریفی مجزای آنچه در کشور رایج 

است پیدا کرده اســت. در این مورد بیشتر 

توضیح دهید.

ما در سپاه به هر نوع فعالیت ورزشی که در ساعات 
آموزشــی یگانی برای کارکنان سپاه گذاشته می شود 
تا برای ارتقای آمادگی جسمانی شــان فعالیت کنند 
ورزش های همگانــی می گوییم. این در برنامه کاری 
هفتگــی کارکنان هم پیش بینی شــده و اآلن ما برای 
کارکنان ستادی چهار و نیم ســاعت و براساس نوع 
مأموریت در یگان های مختلــف صفی در رنج های 
مختلف از ۶ تا ۸ ساعت در هفته برنامه ریزی داریم. 
برخی رده ها در مأموریت های مرزی هســتند. برای 
اینها هم خودآموز ورزشی را تهیه دیدیم تا اگر مربی 
ورزشــی ندارند خودشــان بتوانند آمادگی رزم را در 
خود تقویت کنند. اآلن هر شــش ماه یکبار عمده این 
نیروها باید تست بدهند و الزم است برای نمره قبولی 
در تست ها، ورزش را تداوم دهند.در این راستا کمیته 
تشکیل شده که اولین کمیته، کمیته آمادگی جسمانی 
اســت کــه بحــث ورزش همگانــی و ورزش های 
کاربردی را بررســی می کند. کمیته دوم ورزش های 
قهرمانی است و سومین کمیته تحقیق و توسعه است 

که برمی گردد به زیرساخت ها. 

BBBBBخروجی این اطالعات چه می شود؟ 

در حــال حاضر، تحت نرم افــزار مبین معاونت 
آموزش، بحث شناســنامه تربیت بدنی پاسداران را 
طراحی کردیم. ســه معیار فعالیت های ورزشی در 
ساعات ورزش، تناسب جسمانی و نمره آزمون ها در 
این سامانه وارد می شود و فرد می تواند کارنامه خود را 
دریافت کند. در کنار این ظرفیت اضافه کردن مدارج 
و مدال های ورزشی و ســوابق ورزشی را هم در این 

سامانه فراهم می کنیم.

 رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی معاونت تربیت و آموزش سپاه در گفت وگو با صبح صادق

همه پاسداران شناسنامه ورزشی دارند
حسن ابراهیمی

خبرنگار

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

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

عکس: حامد گودرزی



پیشنهاد هفته

 رّد خون بر پرده نقره ای
فیلــم »رّد خــون« چهارمیــن تجربــه 
کارگردانی »محمدحســین مهدویــان« این 
روزها در جدول اکران قرار گرفته اســت. »رّد 
خــون« اثری در حوزه دفاع مقدس در بســتر 
عملیات مرصاد است که یک قصه خانوادگی 
و عاشقانه را روایت می کند. این اثر مهدویان 
که در حقیقت ادامــه فیلم »ماجرای نیمروز« 
است، اولین روایت سینمای ایران از عملیات 
مرصاد است؛ روایتی که در سی و هفتمین دوره 
جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت ١۲ سیمرغ و 

برنده ۳ سیمرغ بلورین شد.

قبیله عشق

 »سیدرضا« 
همافر انقالبی

یکم  میرغفاری«  »ســیدرضا  شــهید 
شهریور ماه ۱۳۳۳ در تهران در خانواده ای 
مذهبی و مؤمن دیده به جهان گشود. وی از 
سادات تقوی بود و در کودکی در چارچوب 
قوانین اسالم پرورش یافت و اصول زندگی 
را از دین مبین اســالم آموخت و در هفت 
ســالگی به دبســتان رفت و تحصیل علم 
آغاز کــرد. در تهران به تحصیالت خویش 
ادامه داد و موفق به اخــذ مدرک دیپلم در 
رشته علوم تجربی شــد. پس از فراغت از 
تحصیل در نیروی هوایی ارتش اســتخدام 
شــد و پس از آموزش کار خــود را در این 
ارگان آغاز کــرد. وی در جریان مبارزات و 
حماســه همافران حضور داشت که پس از 
تالش و مجاهدت بسیار و کسب تجربیات 
نظامی در این راســتا، به درجه همافر یکم 
ارتقا یافت. همزمان با وقوع جنگ تحمیلی 
از سوی عراق و ایادی دیگر استعمارگران به 
میهن عزیز، او همچون دیگر دلیرمرداِن مرد 
این ســرزمین خانه و کاشــانه را رها کرد و 
به دفاع از کاشــانه بزرگ و مقدس خویش 
ایران، مهد دلیران شــتافت و ویرانی آن را 
دریغ و درد برشمرد و در مناطق مرزی کشور 
مشــغول نبرد با متجاوزان شــد. سیدرضا 
میرغفاری در این راه سرانجام نهم مهر ماه 
سال ۱۳۶۱ در منطقه جنگی »سومار« بر اثر 
اصابت ترکش توپ به لقای حق واصل شد 
و پیکر مطهرش در بهشت زهرای تهران به 

خاک سپرده شد.

حسن ختام

 ادب در اطاعت است
آمده ایم با دلی تطهیر شــده به اشک چشم و 
سری که بوســه زده بر تربت عشق و دستی که با 
ضریح حضرت دوســت بیعتی ســخت بسته و 
زبانی که نــام مبارکش را بارهــا و بارها بر زبان 
جاری ساخته تا دست عهدش را فراموش نکند؛ 
ما به جبر زمان از کربالی حسین)ع( بازگشته ایم؛ 
همچون پروانه جدا شــده از طواف عشق، گواه 
سخنم زبانی است که غیر از کربال سخن نمی راند 
و گوشــی اســت که تمام تمنایش شــنیدن نام 

حسین)ع( است.

BBآقاجان
آمده ایم و می دانیم که این آمدن، هبوطی دیگر 
است تا ما را از بهشت حسین)ع( جدا کند و این 
جدایی نه برای طرد شدن که برای پریدن و پرواز 
ماست؛ چرا که عاشــورا منتظر ماست تا زنجیر 
خاک از پای اراده باز کنیم و از خود و دلبستگی ها 
هجرت کرده و در ورای زمان و مکان تا عاشورای 

سیدالشهداء)ع( پرواز کنیم.

BBموالی من
آنکه در ایــن وادی مقدس دســتش به روی 
سینه نشست و پیشانی اش بر تربت شما بوسه زد، 
همچون یوسف افتاده در قعر چاه تا عرش سلوک 
کرد و بهشت مأوای او گشت. شاید بگویند بهشت 
ناچیز و ارزان است و حال اینکه نمی دانند احترام 
و ادب را گران می خرند؛ زیرا ادب دریایی است از 
قطرات اطاعت و این نشانی است که از کالم امام 
صادق)ع( گرفته شده است: »کسی که حضرت را 
زیارت کند، اجر او بهشت است مشروط   به اینکه 

به آن حضرت اقتدا کرده و از او تبعّیت کند.«

امام حســن)ع( می فرمایند: »ای مردم علــم و معرفت را از پروردگار خود بیاموزیــد. مردم، ما همانند 
درخت زیتونیم که نه به شرق مایل است نه به غرب. درختی که ریشه اش رسول خدا)ص( است و شاخه اش 
علی بن ابی طالب)ع(. سوگند به خدا ما اهل بیت میوه آن درختیم، پس هر کس به یکی از شاخه های آن چنگ 

زند، نجات پیدا می کند و هر کس از آن جدا شود، جایگاهش آتش است.«

اهل بیت)ع( کشتی نجات
   صادقانه    

ما سه دسته منتظر داریم؛ دسته اول، کسانی که از دور، زیاد یاد امام می کنند و انتظار دیدار او را می کشند 
تا عالیم و آثاری از امامش ببینند. دسته دوم، کسانی که آثار و جای پا و جلوه ای از امام را دیده اند. دسته سوم، 
کســانی که انتظار در آنها کامل شده و محبت، به حد کمال رسیده؛ طوری که ببینند یا نبینند در یقین شان اثر 
ندارد؛ بلکه در همه وقت با قلب خود مشاهده می کنند؛ امام سجاد)ع( می فرمایند: منتظرین واقعی در زمان 
غیبت آنقدر فهم پیدا کرده اند که غیبت و شهود برای آنها فرق نمی کند.                                      ریشه های طوبی

 کمال انتظار
   صبحانه    

   تلخند    
تحریم های آمریکا بر ضد ترکیه بعد از چراغ سبز به اردوغان برای حمله به شرق فرات

ه العظمی خامنه ای
ّ
آداب زیارت امام رضا)ع( در  کالم حضرت آیت الل

به حضور امام توجه کنید: شرط اّول قبولی زیارت این است که با حضرت 
»مالقات« کنید؛ یعنی رفتِن حرم و آمدن، ِصرف رفتن به یک مکان و بیرون آمدن 

نباشد؛ آنجا یک روح واالیی حضور دارد؛ به این حضور توّجه بکنید.
با امام حرف بزنید: »به چشــم دیدن« الزمه  مالقات نیســت؛ او هست و 
سخن شما را می شنود، حضور شــما را می بیند، شخص شما را می بیند، با او 

حرف بزنید؛ این شد زیارت. زیارت یعنی همین مالقات.
بــا هر زبانی زیــارت کنید: زیارت  بــه هر زبانی هم می شــود؛ به همین 
 زبــان معمولــی خودمــان حرف بزنیــم، آداب مالقــات و زیــارت صورت

 گرفته.
زیارت های ائمه را بخوانید: اگر بخواهیم با یک بیان شــیوا و با مضامین 
خوبــی حرف بزنیم، آن همین زیارت هایی اســت مثل زیارت مخصوصه  امام 
ه یا زیارت جامعه. در حالی  که متن زیارت را می خوانید، 

ّ
رضا، زیارت امین الل

ولو معنایش را هم ندانید، متوّجه باشید دارید خطاب به چه کسی می خوانید. 
 به 

ً
دل تان به امام متصل باشــد: بعضی ها خیال می کنند باید بروند حتما

ضریح بچسبند! اینها چون دل های شــان وصل نیست، می خواهند جسم ها را 
وصل کنند؟ یکی هم ممکن است دورتر باشد دلش متصل.

 در محضر امام رئوف
   توشه    

کتیبه سبز

حیرت آور است؛ نیست؟
از تقاطع شهید احمد رسولیان که بگذری

می رسی درست روبه روی یادمان کربالی پنج

انتهای بولوار حاج حیدر تراب

کوچه  شهید فاطمی نسب:

خانه  من است

حیرت آور است؛ نیست؟

اینکه این همه شهید

بر سر تمام کوچه های شهر ایستاده اند

تا نشانی مسیر خانه های ما شوند

اینکه این همه شهید رفته اند

تا بهانه  ترانه های ما شوند

ایستاده در اوج
بر خاکی از اندوه و غربت سرنهاده ست 

برنیزه ی تنهایی خود تکیه داده ست 

هرچند پیچیده ست در عالم شکوهش 

معراج او بر روی خاک اّما چه ساده ست

آن قدر آزاد است از هر قید و بندی 

حّتی به کهنه پیرهن هم تن نداده ست 

یک روز روی شانه ی پیغمبر، اکنون 

باالی نیزه باز در اوج ایستاده ست 

دارد همین که سایه اش را از سر نی 

باور کن این هم از سر عالم زیاد است

رضا یزدانی

نکته: یک روز فردی از بازار عبور می کرد که چشمش به دکان خوراک پزی 
افتاد، از بخاری که از ســر دیگ بلند می شد خوشش آمد تکه نانی که داشت 
بر ســر آن می گرفت و می خورد. هنگام رفتن صاحب دکان گفت: تو از بخار 
دیگ من اســتفاده کردی و باید پولش را بدهی. مردم جمع شدند؛ مرد که به 
درخواست آشپز معترض بود، از حکیمی که از آنجا می گذشت، خواست بین 
او و آشپز قضاوت کند! حکیم به آشــپز گفت: آیا این مرد از غذای تو خورده 
اســت؟ آشپز گفت: نه، ولی از بوی آن استفاده کرده است. حکیم چند سکه 
نقره از جیبش درآورد و به آشــپز نشــان داد و به زمین ریخــت و گفت: ای 
آشپز پولت پرداخت شد. آشــپز با کمال تحیر گفت: این چه طرز پول دادن 
اســت؟حکیم گفت: مطابق عدالت است، کسی  که بوی غذا را بفروشد، در 

عوض باید صدای پول را دریافت کند.
نظر: حکایت این آشــپز و آن فرد نیز همچون حکایت برجام است! 
آمریکا و کشــورهای اروپایی که فقط درباره تأمین منافع ایران در برجام 
حــرف زده اند و در عمل هیــچ انجام نداده اند، وقتــی آنها تنها وعده 
می دهند، ایران هم باید تنها در گفتار به برجام پایبند باشد. همان راهبردی 
که امروز در دســتور کار نظام اســالمی قرار گرفته است؛ تعهد در برابر 

تعهد، عمل در برابر عمل! 

وشی!  بخار فر
   نکته نظر    
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صاحب امتیاز
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هفته نامه
سیاسی،فرهنگی و اجتماعی

ه جعفر سبحانی« 
ّ
یکی از آثار عاشورایی کتاب »فروغ ابدیت« نوشته »آیت الل

است که به طور کامل زندگانی پیامبر اکرم)ص( را تجزیه و تحلیل می کند. درباره 

زندگانی پیامبر)ص( آثار گوناگونی نگاشته شــده؛ اما نویسنده این کتاب فقیه و 

متکلم معاصری است و این کتاب در مقایسه با آثاری که در این موضوع به رشته 

تحریر درآورده، دو ویژگی دارد؛ نخست اینکه، در این کتاب وقایع مهم و حوادثی 

که آموزندگی بیشتری دارد، بیان شده و از تفصیل و بیان رویدادهای جزئی، مانند 

بسیاری از سریه ها)جنگ ها و درگیری های بدون حضور پیامبر)ص(( صرف نظر 

شده است. دوم اینکه، در ضمن بررسی ها، انگشت روی اعتراضات و اشکاالت 

 غرض ورزی های خاورشناســان نهاده شده و به کلیه انتقادهای آنها پاسخ 
ً
و احیانا

داده شده است.

در جامعه ما مع االســف با وجود ارادت ویــژه و خاص آحاد مردم به خاندان 

اهل بیت)ع( در شناخت و آگاهی از زندگی رسول گرامی اسالم)ص( غفلت های 

بسیاری شده است!

این در حالی اســت که در این زمینه آثار و نوشــتارهای غنی و دقیق بسیاری 

یافت می شود و مورخان و عالمان دینی شیعه در کتب متعددی به زندگی حضرت 

محمد)ص( پرداخته و شــبهات و شــبهه افکنی های مغرضانه را پاسخ گفته اند؛ 

کتاب هایی که متأسفانه آن طور که باید و شاید به جامعه و مردم معرفی نشده اند.

وغ ابدیت  فر
   یار مهربان    

»مشــق فــردا« جدیدترین 
اصالح طلبان  جریــان  ماهنامه 
اســت که بــه تازگی بــر روی 
پیشخوان روزنامه فروشی ها  قرار 
گرفته است؛ نشریه ای که روزنامه 

»شرق« در معرفی آن می نویسد: »جای خالی چنین مجله ای برای ژرف کاوی و 
غنا بخشی نظری به جهت گیری های راهبردی و سیاستِی اصالحات دموکراتیک 
 مطالب آن به 

ً
و عدالت جویانه در ایران احســاس می شد.« این نشریه که عموما

قلم چهره های شاخص اصالح طلبی، چون سعید حجاریان، علیرضا علوی تبار، 
مصطفی تاج زاده و... نوشــته می شــود، اگرچه از نظر مرجعیت و تأثیرگذاری 
بی تردید با نشــریات دهه ۷۰ فاصله دارد، اما می توان آن را شــبیه ترین نشریه 
اصالح طلب در این سال ها به نشــریاتی چون »کیان« دانست نشریه ای که در 
شماره اول آن مطالب با عنوان اصلی »درک منطق موقعیت« به مسئله اعتراض 
در جامعه ایران و چگونگی بسیج توده ها پرداخته است! شماره دوم این نشریه نیز 
با عنوان »گذارهای محتمل« به چاپ رسیده است و به نظر می رسد بخش قابل 
توجهی از بار نظریه پردازی ها و راهبردسازی های اصالح طلبالن برای پیشبرد 

اهداف سیاسی و اجتماعی را به دوش خواهد کشید.

 بازگشت به دهه 7۰
   پیشخوان    


