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با گذشت یک چله پرافتخار از استکبارستیزی ملت ایران، 
طرح این پرسش به ویژه از سوی جوانان طبیعی و بجاست که 

»فرجام این استکبارستیزی و مبارزه با آمریکا چیست؟«
سیزده آبان با عنوان »روز ملی مبارزه با استکبار جهانی« و 
روز »دانش آموز« فرصت مغتنمی برای پاســخ به این پرسش 
اســت. به طور قطع این پرسش یک پرسش فراگیر بوده و هر 
کســی به دنبال پاســخ معتبر و اطمینان بخش برای آن است. 
سرانجام مبارزات ملت ایران با استکبار جهانی به سرکردگی 
آمریکا چه خواهد بود؟ پاسخ به پرسش مذکور، زمانی اهمیت 
بیشتری پیدا می کند که کسانی در استمرار این مبارزه، ضرورت 

آن و نتیجه بخش بودنش تردید ایجاد می کنند.

استکبارستیزی فرجام 

یدالله جوانی
مدیر مسئول

یادداشت
۲

ومیت زدایی محر فرمان   

محمدحامد حرزاده
کارشناس سیاسی

سرمقاله
۲

یک هفته منتظر می ماندیم و در آن مدت خودمان آن طور که 
دوست داشتیم داستان را پیش می بردیم، از »آینه عبرت« گرفته تا 
»آرایشگاه زیبا«، از »اوشین« تا »جنگجویان کوهستان« و بعدها 
»قصه های جزیره« و دیگر سریال های ایرانی و خارجی. هفته ای 
یک بار ســریال ها در ساعتی مشخص پخش می شد؛ اما همان 
یک ســاعت برای خانواده ها اهمیت زیادی داشت و سریال ها 
پرطرفدارترین آثار تلویزیونی بودند و به همین دلیل مورد توجه 
و اســتقبال جمعیت زیادی از مردم قرار می گرفت. این توجه، 
مختص گذشــته نه چندان دور نیست، بلکه هنوز هم سریال ها 
بیش از هر برنامه دیگری طرفدار دارند، بنابراین سهم عمده ای 

در فرهنگ سازی در بین مردم کشورمان می توانند داشته باشند.

منطقه  آزاد  از نظارت!

گزارش
۱۳

آذر ماه سال گذشته، رهبر معظم انقالب اسالمی در جمع 
خانواده های شــهدا اشاره ای به نقشه های دشــمن برای سال 
۱۳۹۸ کردند و فرمودند: »اینکه اینها گفتند در سال ۱۳۹۷ چنین 
و چنان می کنیم، ممکن است فریب باشد؛ ممکن است جنجال 
را برای ســال ۱۳۹۷ بکنند، نقشه را برای سال ۱۳۹۸ بکشند. 
همه باید حواس شان جمع باشد، به همه ملت عرض می کنم.«

پس از ۱۸ ماه تحریم حداکثری و جنگ ترکیبی و چند الیه 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی، همچنین ناکامی در رسیدن به 
نقطه نهایی در فتنه اقتصادی می توان نشانه های تغییر رویکرد و 
تالش برای ایجاد فتنه های اجتماعی با پس زمینه های سیاسی 

و اقتصادی را مشاهده کرد.

 آرایش برای مقابله با فتنه

تحلیل
۴

سه دوره 60 روزه کاهش تعهدات برجامی را از اردیبهشت 
ســال جاری تاکنون تجربــه کرده ایم و اکنون بــه گام چهارم 
رسیده ایم. حال این پرسش مطرح می شود که میزان تأثیرگذاری 
این گام هــا تا چه حد بوده و تا کی ادامه دارد؟ مواضع اعالمی 
مســئوالن دولتی ایران فقط این را نشــان می دهد که گام های 
کاهش تعهدات در چارچــوب برجام، تا حصول نتیجه ادامه 
دارد. از ســوی دیگر، رهبــر معظم انقالب نیز بــا واژگانی، 
نظیــر »جدیت کامل«، »بــه طور دقیق« و »بــه طور کامل و 
جامع« )۱۳۹۸/۷/۱0( بر تداوم کاهش تعهدات تا رســیدن به 
نتیجه مطلــوب تأکید ویژه ای دارند. معظم له با تأکیدات قاطع 

می کوشند این باور در اروپایی ها و آمریکایی ها ایجاد شود .

پیش به سوی گامی مقتدر

راهبرد
۴
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این روزها اخباری در رســانه های مختلف دست به 
دســت می شــود مبنی بر اینکه رئیس جمهور، برگزاری 
دادگاه های مبارزه با فســاد اقتصادی را اقدامی انتخاباتی 
و سیاســی خوانده و اقدامات صورت گرفته در این زمینه 
را برخورد جناحی دانســته است. به ظاهر وی در جلسه 
هیئــت دولت با بیــان اینکه »فــردا روزی خواهم گفت 
که چه کسی کشــور را تعطیل کرده است« به مبارزه قوه 
قضائیه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرده و آن را »نمایشی« 
و »انتخاباتی« عنوان کرده اســت. روحانی در این جلسه 
گفت: »خفه نکنیم شــرکت ها را. هرچه شرکت بزرگ 
است، با یک دلیلی، با یک اتهامی، یکی را می بندیم، یکی 
را درش را قفل می کنیم. یکی را می گیریم. یکی را می بریم 
ایــن دادگاه، یکی را می بریــم آن دادگاه. من نمی خواهم 
بگویم بخش خصوصی ما فساد ندارد. ممکن است یک 
جایی هم فســاد داشته باشد.  اشکال ندارد. با آن برخورد 
کنیم. )ولی( تعطیل نکنیم کشــور را. به دلیل اینکه ما در 
انتخابات یک شعاری می خواهیم داشته باشیم که رأی ما 

زیاد باشد کشور را تعطیل نکنیم. به ضرر شماست.«
عزم تازه در مبارزه جدی با فساد و مظاهر آن، بی تردید 
طی چند ماه گذشته سبب تقویت سرمایه اجتماعی کشور 

شده و شکی نیست که رویکردهای جناحی و سیاسی در 
ایــن روند، موجب انحراف آن از مســیر اصلی و بدبینی 
جامعه خواهد شــد؛ اما باید پرســید چه کسی در حال 
پمپاژ این مسئله است و کدام موضع گیری هاست که افکار 

عمومی را در همین راستا دچار تشویش می کند؟ 
هفته اول شهریور ماه سال جاری، پس  از آنکه اخباری 
از محاکمه حســین فریدون )بــرادر رئیس جمهور( در 
رسانه ها منتشر شد، حجت االســالم روحانی در تاریخ 
۱۳۹۸/6/6 در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی گفت: 
»اگر این ذهنیت برای مردم ایجاد شود که آن کسی را که به 
دلیل فساد محاکمه شده است، وابسته به آن خط و جریان 
است. اگر این شبهه در ذهن مردم به وجود بیاید، دستگاه 

قضایی، قضاوت مشروعیت خود را از دست می دهد.« 
هر چند اظهارات روحانی ســبب انتقاد بســیاری از 
کارشناسان و تحلیلگران شــد و چند روز بعد از آن هم، 
۱0۵ نماینده مجلس درباره »اســتقالل قــوه قضائیه در 
رسیدگی به مفاســد اقتصادی« به روحانی تذکر دادند؛ 
امــا اصرار وی بر تکرار و بازتولید این گزاره، که مبارزه با 
فساد با اغراض سیاسی در حال پیگیری است، جای تأمل 
دارد. طــرح این ادعا بدون ذکر دلیل و مصداق، حاصلی 
جز القای تصویری غلط از عزم نظام برای ریشه کن کردن 

فساد نخواهد داشت.
در ادامه همین روند، در جلســه شــورای هماهنگی 
اقتصــادی، رئیس جمهــور بار دیگر نســبت بــه روند 
دادگاه های مفاســد اقتصادی به آقای رئیسی انتقاد کرد. 

بر اســاس گزارش فارس در تاریخ ۱۳۹۸/6/۲۴ در این 
جلســه، آقای رئیسی ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از 
آقای روحانی خواسته بود هر پرونده ای که دولت مدعی 
اســت با آن برخورد جناحی شــده، اعالم شود تا مورد 
رســیدگی قرار بگیرد و در انتها نتیجه نیز به اطالع مردم 

برسد.
رئیس دســتگاه ده روز پس از آن در نشست اجالسیه 
خبرگان رهبری در پاســخ به پرسشــی درباره ریشه های 
ایجاد فساد، یکی از این ریشه ها را نبود شفافیت دانست 
و در ادامه گفــت: »دفاع حزبی و قبیلگی از دوســتان و 
همفکران، یکی دیگر از عوامل ایجاد فساد است.« با این 
حال این پرســش همچنان باقی است که کدام رفتارها و 
موضع گیری هاست که مبارزه با فساد را به اغراض سیاسی 

آلوده می کند؟
رئیس جمهور در بخش دیگــری از همین اظهارات، 
برخوردهــای قضایــی با مفســدان را عامــل تعطیلی 
کارخانه ها دانسته و به این موضوع هشدار داده است؛ در 
حالی که سخنگوی قوه قضائیه درباره عملکرد دادسرای 
ویژه رســیدگی به جرائم اقتصادی در زمینه اســترداد و 
 در ۹۱ 

ً
بازگشت اموال محکومان و متهمان گفت که صرفا

فقره پرونده در مقام اجرای حکم، قریب به ۷ هزار میلیارد 
تومان وجــه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانک ها 

برگشته است. آیا اینها تعطیل شدن کشور است؟ 
به نظر می رسد عمل نکردن دولت و فراگیر شدن جوی 
از تعطیالت غیررسمی در پروسه اجرایی کشور تا جایی 

پیش رفته که حتــی صدای مهم ترین حامیان دولت را نیز 
درآورده است؛ برای نمونه »رسول منتجب نیا« می گوید: 
»ما از دولــت و رئیس جمهور می خواهیم همه گناهان را 
گــردن ترامپ نگذارد. بســیاری از ضعف های مدیریت 
جامعه ناشی از ضعف و ناتوانی بسیاری از مدیران اجرایی 

است. دولت مسئول حل مشکالت کشور است«.
به هر حال آنچه مســلم اســت تعطیلی کشــور در 
عرصه های مختلف و متروکه شدن بسیاری از واحدهای 
تولیدی اتفاق ناگواری است که مدت هاست در این دولت 
به شــکل دومینووار در حال رخ دادن است. ابتدای سال 
۱۳۹۵ رســانه ها خبــر دادند که 60 درصــد واحدهای 
تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل شدند؛ در نتیجه خبرنگاران 
شروع به نگارش این فاجعه کردند و همه به دنبال اسامی 
و دالیل ایــن حادثه بودند.  این به آن معنا نیســت که در 
ســال های پیش این اتفاق نیفتاده بود؛ اما بمب حادثه در 
سال های پایانی دولت نخســت روحانی به صدا درآمد. 
ســال بعــد در فروردین مــاه ۱۳۹6 باز هــم گزارش ها 
تکمیل تر شــد و از تعطیلی بیــش از 60 برند و کارخانه 
معروف و قدیمی در دولت روحانی خبر آمد. پس از آن در 
همان ماه ها وزارت صنعت باالخره با صدور اطالعیه ای 
رسمی اعالم کرد در دولت یازدهم ۵۱00 واحد صنعتی و 
تولیدی تعطیل شده است با این تفاسیر و شواهد مشخص 
اســت آنجا که دولت دچار تعطیلــی و فقدان عملکرد 
مناسب است بخش اقتصادی است؛ موضوعی که نتیجه 

نگاه و امید بستن به خارج از مرزهاست.

 کجا و چرا تعطیل است؟

گام دوم

علموپژوهش
درگامدومانقالباسالمی

نخســتین توصیه رهبر معظم انقالب 
)مدظله العالی( به جوانان در بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی علم و پژوهش است. در 
شماره قبل، به گذشته قابل  تحسین انقالب 
اسالمی در گام اول انقالب نسبت به علم 
و دانش پرداخته شد. در این شماره مطالبه 
معظم له از مردم، به ویژه جوانان در مورد 
توجــه و اهتمام به علــم و پژوهش تبیین 

می شود.
 ایشــان در این مطالبه مهــم حیاتی 
می فرماینــد: »... مــا هنــوز از قله های 
دانش جهان بســیار عقبیم؛ باید به قله ها 
دســت  یابیم. بایــد از مرزهــای کنونی 
دانش در مهم ترین رشــته ها عبور کنیم. 
... عقب ماندگی شرم آور علمی در دوران 
پهلوی ها و قاجارها در هنگامی که مسابقه  
علمی دنیا تازه شــروع  شــده بود، ضربه  
ســختی بر مــا وارد کرده و مــا را از این 
کاروان شتابان، فرسنگ ها عقب نگه  داشته 
بود. ... این جانب همواره به دانشــگاه ها 
و  پژوهــش  مراکــز  و  دانشــگاهیان  و 
پژوهندگان، گرم و قاطع و جدی دراین باره 
تذکر و هشــدار و فراخــوان داده ام؛ ولی 
اینک مطالبه  عمومی من از شــما جوانان 
آن است که این راه را با احساس مسئولیت 
بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. 
ســنگ بنای یک انقالب علمی در کشور 
گذاشته شــده و این انقالب، شهیدانی از 
قبیل شهدای هسته ای نیز داده است. به  پا 
خیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را که از 
جهاد علمی شما به شدت بیمناک است 

ناکام سازید«.
نخستین نکته مهم این مطالبه واقع بینی 
و اجتناب از شــعارگرایی است. معظم له 
بــه دانش عمیق و پذیــرش واقعیت های 
ناشــی از گذشــته تاریک قبل از انقالب 
اســالمی، به مردم گوش زد می کنند که 
بــا وجود تالش هــای بیشــمار علمی و 
پژوهشــی هنوز با رتبه های باالی علمی 
در جهان فاصله زیــادی وجود دارد و این 
عقب افتادگی از حرکــت عظیم جهانی 
در حــوزه علــم و دانش نیــاز به همت 
مضاعف و تالش بی نهایتی اســت که در 
 گام دوم انقالب اسالمی باید ادامه داشته

 باشد.
 نکتــه دوم قابــل تأمل این اســت که 
خطاب معظم له تنها قشــر محدودی از 
دانشگاهیان و مراکز علمی نیست، بلکه 
عموم جامعه و به ویژه جوانانی هســتند 
که آیندگان انقالب اســالمی به شــمار 
می آیند که ضمن تداوم حرکت گذشــته، 
 در آینده انقالب اســالمی سهم بسزایی

 دارند.
 نکته ســوم و پایانی که می توان در این 
مقال تبیین کرد این است که مسیر علمی 
کشور مسیری هموار در یک کشور عادی 
و بی دغدغه نیســت، بلکه جهان غرب به 
سرکردگی آمریکا و صهیونیست ها تالش 
زیادی دارد تا به شــیوه های مختلف و به 
ویژه روش هــای غیرانســانی مانند ترور 
دانشمندان مسیر علمی کشور را متوقف 
کنــد؛ بنابراین جوانانی کــه مدیران گام 
دوم انقــالب اســالمی هســتند، نه تنها 
باید همتــی مضاعف به خــرج دهند تا 
مسیر علمی کشور با رشــد زیادتر از ُنرم 
جهانی پیــش برود، بلکه بایــد هم زمان 
در مقابل توطئه های دشــمن نیز هوشیار 
باشــند که این امر تا حدودی کار و تالش 
 جهادی و با مســئولیت پذیری بیشــتری

 می طلبد.

سرمقاله

   عکس و مکث   

»مجید انصاری« با بیــان اینکه در ماجرای FATF قابل انکار 
نیســت که محدودیت هایی را در پی خواهد داشت، گفت:»نظر 
شخصی من با توجه به بررسی هایی که انجام داده ام، این است که 
اگر بنا داریم با جامعه بین الملل تعامل داشته باشیم و ناگزیر هستیم 
به پیوستن به این کنوانســیون ها... حرف من این است که ما باید 
مشــخص کنیم که می خواهیم با دنیا تعامل و مراوده داشته باشیم 
یا نه؟« گفتنی است، خالصه کردن تعامل جهان به مراوده با چند 
کشور و پیوستن به کنوانسیون های خاص و همچنین ساختن مسئله 
جعلی پیشرفت در گرو تعامل با غرب در حالی است که جمهوری 

اسالمی همیشه از روابط با همه کشورها استقبال کرده است.

 قطعًا محدود می شویم!
»غالمحسین کرباسچی« با بیان اینکه نقدهای وارده به کارنامه 
خودمان را باید به صراحت برای مردم مطرح کنیم، گفت: »مردم 
وقتی صداقت مــا را ببینند، آنجایی که نتوانســته ایم کاری کنیم 
درک مــان خواهند کرد. این کار برای مردم پذیرفتنی تر اســت تا 
اینکه مدام رجزخوانی کنیــم و بگوییم این انتخابات را برده یا آن 
انتخابات را برده ایم.« دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی تأکید 
کرد: »پیروزی های ما نتیجه عملکرد بد رقبای ما بوده اســت، نه 
اینکه ما خیلی خوب عمل کرده باشیم. ما در بسیاری از جاها نقش 
 اعالم و از مردم 

ً
داشتیم و اصالح طلبان باید این موضوع را صریحا

عذرخواهی کنند.«

مقصریم! ما 
»علی مطهری« در گفت وگو با روزنامه »ایران« در اظهاراتی 
علیه شورای نگهبان و سپاه ادعاهای رئیس جمهور درباره اختیارات 
را تکرار کرد و گفت: »باید فضا باز باشد تا دولت بتواند کار کند. 
وقتی دولت هنوز نمی تواند وزیر مورد قبولش را بگذارد و از چند 
جا به او فشار می آورند یا موازی کاری وجود دارد و اینها خودشان 
می روند جای دولت را می گیرند، معلوم اســت که دست دولت 
 ورود اینها به سیاست و اقتصاد اشتباه است. 

ً
بســته می شود. اصال

تاکنون هم از این قضیه ضربه خورده ایم.« این در حالی اســت که 
حتی نزدیک ترین چهره ها به دولت به ناکارآمدی و ناتوانی دولت 

اذعان دارند!

تکرار  یک ادعا!

این تصویر در روزهای گذشــته بین کاربران شــبکه های اجتماعــی بــا تیتــر »دیگر نظم هیچ ارتشــی را به رخ 

ارتشــیان و ســپاهیان ما نکشــید« دســت به دســت می شــود. تصویــر مربــوط بــه حضــور فرمانده کل قوا در مراســم 

دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران است.

شــبکه های ســعودی و اماراتی در تالشند تا اعتراضات مردمی در عراق را ضد ایرانی نشان دهند و مطالبات مردم 

عراق را به بیراهه بکشانند؛ در حالی که پیوند عمیق  مردم عراق با ایران و مقاومت با چنین اختالف اندازی هایی 

شکسته نمی شود. تصاویر شخصیت های مقاومت بر دستان مردم عراق

اتاق مانیتورینگ زندانیان داعشــی در شــمال شرقی سوریه / با آزاد شدن مناطق تحت تصرف داعش و گرفتن 

اسیران داعشی روز به روز بر تعداد این زندانیان افزوده می شود و به احتمال زیاد نگهداری آنها در آینده برای 

دولت سوریه مشکل ساز خواهد شد؛ زندانیانی که بیشتر ملیت ها را در آنها می توان پیدا کرد.

ترامپ با انتشار تصویری جعلی در حساب توئیتر خود از اعطای مدال افتخار به سگی که ادعا می شود در عملیات شناسایی 

البغــدادی نقشــه داشــته، خبــر داد و بــار دیگــر ســوژه شــد. ترامــپ بــه جــای اینکــه واقعــا به ســگ یاد شــده مدال دهد، دســت به 

دامن فتوشاپ شده است و تصویر سگ را جایگزین تصویر یک افسر جنگی که قباًل به او مدال داده بود، کرده است!

فرمانمحرومیتزدایی

برداشت اول: فرمانده کل سپاه پنج شنبه 
گذشــته در مراســم افتتــاح ۱۲00 پــروژه 
محرومیت زدایی اســتان البرز در جمع مردم 
روستای »جارو« در شهرستان اشتهارد گفت: 
»رهبر معظم انقالب یک موهبت الهی است 
که خداوند به این کشــور اعطا کــرده و او ما 
را بــرای جنگ بــا فقر فرمــان داده  و دغدغه 
ایشــان آرامش، عزت، شــرف و آبــروی این 
مردم است...«. پیشــتر هم سردار سالمی از 
مأموریت فرمانده معظم کل قوا به ســپاه برای 
زدودن غبــار محرومیت از چهــره محرومان 
و مســتضعفان در جای جای کشور خبر داده 
بود؛ مأموریتی که در کنار دیگر وظایف ســپاه 
در حوزه هــای نظامی، امنیتــی، اقتصادی و 
فرهنگی جزء اولویت های این نهاد قرار گرفته 
است. از زمان انتصاب سردار سالمی به عنوان 
فرمانده کل ســپاه کمتر روزی است که خبری 
از بازدید، سرکشی و بهره برداری از طرح های 
محرومیت زدایی در نقاط گوناگون کشــور با 
حضور ایشان منتشر نشــده است. مأموریت 
مردم یــاری و کمک به آبادانی مناطق محروم، 
به ویژه نقاط مرزی کشور نزدیک دو دهه است 
که وجهه همت ســپاه و بسیج است و در طول 
این مدت با هماهنگی دولت ها و در ســطوح 
اجرایی سازمان ها و دســتگاه های مختلف، 
توان نیروهای باانگیزه و جهادی بسیج و سپاه 
در خدمت کمک به عمران و آبادانی کشــور 
قرار گرفته و دستاوردهای شیرینی برای مردم 
رنج دیده و محروم داشــته است. برای همین 
امر قرارگاه محرومیت زدایی در ســپاه تشکیل 
شــد که از ابتدای راه اندازی در ســال ۱۳۸۹ 
پروژه عمرانی، ۲۲۴/۷۲۷  تاکنون ۱۱۱/۳۵۵ 
پروژه غیر عمرانی را در حوزه های زیرساختی، 
فرهنگ و آموزشــی، بهداشــت و ســالمت 
اجتماعی و معیشتی، اشــتغال و کارآفرینی با 

همکاری گروه های جهادی انجام شده است.
 برداشــت دوم: وزارت خارجــه آمریکا 
در ادامه ســریال تکراری تحریم ها و افزایش 
فشــارها علیــه ملــت ایــران، تحریم های 
جدیــدی اعمال کرده اســت. بنا بــر ادعای 
ایــن وزارتخانــه تحریم های فــوق در بخش 
عمران و ساخت وســاز بوده و به دلیل ارتباط 
این بخش با ســپاه وضع شــده است! به نظر 
می رسد، آمریکایی ها با این عبارات و عناوین، 
پروژه های عظیم سازندگی سپاه در حوزه های 
زیربنایی انرژی، آب، برق، راهســازی و... را 
هدف گرفته اند تا بتوانند در مسیر اجرای آنها 
مانع ایجاد کنند؛ در حالی که از ســال ها قبل 
مهندســان، نخبگان جوان و دانش آموختگان 
دانشگاه های معتبر کشور در قالب پروژه های 
متعدد و متنوع ملی و کالن از ســوی قرارگاه 
خاتم االنبیاء)ص( به کار گرفته شدند و با ابتکار 
و خالقیت و بــدون تأثیرپذیری از تحریم ها، 
آثار ماندگاری خلق کردند. پاالیشــگاه تمام 
ایرانی ستاره خلیج فارس برای خودکفایی در 
بنزین، طرح ساماندهی آب های غرب کشور و 
فازهــای ۱۵ و ۱6 پارس جنوبی نمونه هایی از 
صدها پروژه ملی است که قرارگاه سازندگی 
اجرا کرده اســت. این قرارگاه ضمن ارتباط با 
۵ هــزار پیمانکار بخــش خصوصی و ایجاد 
۲00 هزار شغل مســتقیم، تحولی در عرصه 
ســازندگی ایجاد کرده که همه اینها گام هایی 

برای پیشرفت و آبادانی ایران اسالمی است.
به نظر می رســد امروز عزت و اقتدار سپاه 
در عمق بخشی داخلی و گسترش حوزه نفوذ 
انقالب اســالمی در فراسوی مرزها دشمن را 
ناچار کرده تا با فشارها و تحریم های پی درپی 
درصدد تضعیف و تحدید ایــن نهاد مردمی 
برآید که البته همچون گذشته ناکام و محکوم 

به شکست خواهد بود.   

حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی

با گذشت یک چله پرافتخار از استکبارستیزی 
ملت ایران، طرح این پرســش به ویژه از ســوی 
جوانــان طبیعــی و بجاســت که »فرجــام این 

استکبارستیزی و مبارزه با آمریکا چیست؟«
سیزده آبان با عنوان »روز ملی مبارزه با استکبار 
جهانــی« و روز »دانش آمــوز« فرصت مغتنمی 
برای پاســخ به این پرسش اســت. به طور قطع 
این پرسش یک پرســش فراگیر بوده و هر کسی 
 به دنبال پاســخ معتبــر و اطمینان بخش برای آن

 است.
 ســرانجام مبارزات ملت ایران با اســتکبار 
جهانی به سرکردگی آمریکا چه خواهد بود؟ پاسخ 
به پرســش مذکور، زمانی اهمیت بیشــتری پیدا 
می کند که کسانی در استمرار این مبارزه، ضرورت 
آن و نتیجه بخش بودنش تردیــد ایجاد می کنند. 
تأمل در نکات زیر از ســرانجام استکبارستیزی 

ملت ایران خبر می دهد:
۱ـ استکبارســتیزی ملت ایــران، یک مبارزه 
آگاهانه، هوشمندانه و هدفمند است. مبارزه مردم 
ایران با آمریکا، سرکرده مستکبران عالم، مبارزه ای 

از روی بصیرت است.
۲ـ مردم ایران مبارزه با اســتکبار جهانی را به 
منزله یک تکلیف دینــی و وظیفه ای الهی انجام 
می دهند و ایستادگی در مقابل مستکبران، ظالمان 
و ســتمگران، امری الهی است. خداوند به همه 
کســانی که در راه او جهاد می کنند و با طاغوت 
مبارزه کرده و در این راه به مقاومت دست می زنند، 
وعده نصرت و پیروزی داده است. هیچ تردیدی 
در تحقق وعده های الهی وجود ندارد. ملت ایران 
در چهل سال گذشته، بارها و بارها در صحنه های 
گوناگون نظاره گر تحقــق وعده های الهی و نزول 

نصرت های خداوندی بوده است.
۳ـ رهبری مبارزات ملت ایران علیه استکبار 
جهانــی، برعهده یــک رهبر دینــی و نائب امام 
زمان)ارواحنافداه( در عصر غیبت است. این رهبر 
دینی و الهی، مبارزه با آمریکا و دیگر مســتکبران 
عالم را، نه از روی هوی و هوس و با رویکردهای 
معطوف به قدرت گرایی و جهان گشایی، بلکه به 
عنوان اطاعــت از امر الهی و انجام تکلیف دینی 
انجام می دهد. وقتی امام بزرگوارما ن فرمودند اگر 
ما را صد بار بکشند، بسوزانند و زنده شویم، دست 
از مبارزه با آمریکا برنخواهیم داشت، این سخن 
مبنایی جز این ندارد که مبارزه با طاغوت و ظالم، 

یک تکلیف است.
۴ـ روندشناســی تحوالت چهل سال گذشته 

ناشی از استکبارستیزی ملت ایران، یک واقعیت 
دووجهی را آشــکار می کند: الف ـ پیشــرفت و 
توسعه قدرت جمهوری اسالمی و پدیدآیی جبهه 
مقاومت قدرتمند در منطقه راهبردی غرب آسیا. 
ب ـ شکست های پی در پی آمریکا و متحدان آن در 

حوزه های گوناگون راهبردی.
در ایــن واقعیــت دووجهی، ســرفصل های 
بســیاری بــرای بررســی و مطالعه قــرار دارد. 

سرفصل هایی، چون
۱ـ حفظ استقالل و عزت ملی و خنثی سازی 
همه توطئه هــا توأم با حرکتی پرشــتاب در تمام 

حوزه ها؛
۲ـ شتاب گرفتن سرعت پیشرفت های علمی 

و فناورانه کشور با وجود محدودیت های فراوان؛
۳ـ برخوردار شــدن از قدرت ضربت متقابل 
و باالتر از ســطح بازدارندگی پس از شکار پهپاد 

آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی؛
۴ـ شکست تحریم ها و فشارهای حداکثری 
و تبدیل جنــگ اقتصادی به یــک فرصت برای 

شکوفایی اقتصادی؛
۵ـ قرار گرفتن کشــور در مرحله انباشــت و 
متراکم کردن قدرت و آمادگی برای تبدیل شــدن 

به یک قدرت جهانی؛
6ـ پدیدآیــی همــه ظرفیت هــای الزم برای 
گســترش جغرافیای مقاومت و عبور مقاومت از 

جغرافیای غرب آسیا؛
۷ـ شتاب گرفتن روند افول موریانه وار آمریکا و 

پایان دوران یکجانبه گرایی و سلطه گری.
روندهــای کنونی با یک عقبه چهل ســاله از 
آینــده خبر می دهد، آینده ای بســیار روشــن که 
فرو ریختن نظام ســلطه با محوریــت آمریکای 
جنایتکار و مستکبر، از جمله مختصات آن است. 
استکبارســتیزی ملت ایران، آمریکا را در بســتر 
احتضار قرار داده، نفس هایش را به شماره انداخته 

و از باال به پایین کشیده است.
آری؛ به مــوازات چنین فرجامی برای آمریکا 
که نتیجه استکبارســتیزی و مقاومت فعال ملت 
ایران طی چهل ســال گذشته است؛ ایرانیان پا به 
عصر شــکوفایی و تمدن ســازی گذاشته، عصر 
اســالم و تمدن اسالمی را رقم خواهند زد. بدون 
تردید، در گام دوم انقالب اسالمی، ثمرات بزرگ 
انقالب اسالمی و از جمله استکبارستیزی ملت 
ایران آشکارتر خواهد شد. این مهم، همان مطالبه 
رهبر معظم انقالب از جوانان و نویدی اســت که 
به آنان در بیانیه گام دوم می دهند: »دهه های آینده، 
دهه های شماست و شــمایید که باید کارآزموده 
و پرانگیزه از انقالب خود حراســت کنید و آن را 
هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین 
اســالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت 

عظمی)ارواحنافداه( است، نزدیک کنید.«

فرجام استکبارستیزی
   یادداشت    

مسئله وحدت یکی از مقوله های راهبردی است 
که همه بزرگان جهان اسالم از ابتدا تا به امروز برای آن 
دغدغه داشته اند؛ زیرا اختالف و چندگانگی می تواند 
مهم ترین ابزار دشــمنان برای براندازی و نابودی یک 
تفکر، جامعه و یک امت باشــد. پیــام آور رحمت و 
وحدت در طول عمر پر برکت شــان تالش کردند تا 
وحدت جامعه اســالمی حفظ شود و کفار نتوانند بر 
جامعه اسالمی غالب شوند. امیرالمؤمنین)ع( و اوالد 
طاهرین ایشــان نیز بر همین مرام و مسلک حرکت 
کرده و از اختالف افکنی پرهیز کردند، حتی اگر این 
وحدت برای حفظ اســالم، به خانه نشینی ولی الهی 
بینجامــد! در روزگار ما نیــز صف آرایی جبهه کفر و 
استکبار در برابر جهان اســالم کافی است تا مسئله 
وحدت بیش از گذشته اهمیت خود را برای مسلمانان 

نشــان دهد؛ بنابراین هر حرکتی که ایــن راهبرد را 
تضعیف کند، بی شــک خیانتی به اسالم و مسلمین 

جهان خواهد کرد.
مقارنت ماه ربیع االول با میالد با ســعادت پیامبر 
اعظم)ره( و حضرت امام صادق)ع(، این ماه را به ماه 
جشــن و شادی و وحدت مسلمین تبدیل کرده است. 
در این میان، برخــی جریان های انحرافی که پیوندی 
با بیگانگان دارند، سال هاســت که مســیر دیگری را 
در پیش گرفته اند و با باب کردن مراســماتی جعلی با 
نام های عیدالزهرا و ایام محســنیه، در مسیر دیگری 

برخالف وحدت مسلمین قدم گذاشته اند.
، نســبت به 

ً
در باب این اقــدام باید گفت که اوال

اصل اعتبار چنین مراسماتی تردیدهای جدی وجود 
دارد و چنین ســنتی در مرام و مسلک اهل بیت)ع( و 
علما و بزرگان تشــیع ثبت نشده است و بدعتی است 
، در مورد زمان شهادت 

ً
که پشتوانه تاریخی ندارد. ثانیا

فرزند حضرت زهرا)س( در ابتدای ماه ربیع و بیماری 
ایشــان که به شهادت شــان انجامید نیز اختالف نظر 
وجود دارد و برخی وقوع چنین حادثه ای را در روزهای 

، اسناد معتبر 
ً
پایانی ماه ربیع می دانند، نه آغاز آن. ثالثا

تاریخ کشته شــدن خلیفه دوم در روز نهم ربیع را نیز 
، بخشی از برنامه های اجرا شده در 

ً
تأیید نمی کنند. رابعا

قالب عیدالزهرا، برنامه هایی است که خالف شریعت 
 ،

ً
و سنت و مسلک اهل بیت)ع( شیعیان است. خامسا

روایت جعلی »رفــع قلم« نیز از جملــه موهوماتی 
است که با اصول مسلم تفکر شیعه در تعارض بوده و 

بی اعتباری آن نزد بزرگان دین محرز است.
از همــه مهم تر آنکه این مراســم ها بــه فرصتی 
بــرای تضعیــف اردوگاه تشــیع ناب و اســالم ناب 
محمدی)ص( و بهره برداری دشــمنان جهان اسالم 
تبدیل شده است و تأسف آور آنکه این رویدادها، چند 
روز مانده به هفته وحدت رخ می دهد و اخبار آن با آب 
و تاب از سوی رسانه های بیگانه برای تحریک بخش 
دیگری از اجتماع مسلمین انتشار می یابد که حاصلی 
جز تلخ کامی، کدورت و واگرایی در میان مسلمین و 

خشنودی دشمنان اسالم به همراه ندارد.
این در حالی است که نظرات صریح مراجع عظام 
تقلید در مــورد حرمت چنین اقداماتی اعالم شــده 

اســت؛ برای نمونه رهبر معظم انقالب اســالمی در 
پاسخ به استفتائی در این زمینه با صراحت فرموده اند: 
»هرگونه گفتار یا کــردار و رفتاری که در زمان حاضر 
سوژه و بهانه به دست دشمن بدهد یا موجب اختالف 
 حرام اکید است.« 

ً
و تفرقه میان مسلمین شود، شرعا

جمالتی مشــابه این کالم را نزد بزرگان دیگری چون 
ه العظمــی مکارم شــیرازی، نوری همدانــی، 

ّ
آیت الل

سبحانی و شبیری زنجانی، جوادی آملی و... می توان 
مشاهده کرد.

بدون تردیــد در پس چنین اقداماتی خط تشــیع 
انگلیســی فعال اســت که در طول ســال های اخیر 
به ابــزاری در خدمت بیگانگان بدل شــده و با همه 
تــوان بــرای تضعیف جبهــه مروجان اســالم ناب 
محمدی)ص( با محوریت حضــرت امام)ره( و امام 
می کند. خنثی سازی  خامنه ای)مدظله العالی( تالش 
این خط انحرافی بی شک با بصیرت امت اسالمی که 
توانایی شناخت دشمنان واقعی مسلمین )که استکبار 
جهانی و صهیونیسم بین الملل است( را دارد، ممکن 

خواهد بود.

 وحدت شکنان!
   دریچه    

علی حیدری
سردبیر

یدالله جوانی
مدیر مسئول

فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء)ص( ارتش جمهوری اســالمی ایران 
دربــاره حوادث اخیر منطقه نــکات مهمی را بیان 
کردند؛ ایشان با اشاره به برنامه ریزی دشمنان برای 
آشــوب و سلب امنیت برخی کشــورهای منطقه، 
گفتنــد: »عامل ایــن خباثت هــا و کینه ورزی های 
خطرناک، شناخته شــده هســتند و در پشــت این 
قضایا، آمریــکا و ســرویس های اطالعاتی غربی 
با پشــتوانه پول برخی کشــورهای مرتجع منطقه 
قرار دارند.« همچنین ایشــان خطاب به دلسوزان 
عــراق و لبنــان تأکید کردنــد: »اولویــت اصلی، 
عالج ناامنی اســت و مردم این کشورها نیز متوجه 
باشــند که دشــمن به دنبال برهم زدن ساختارهای 
قانونی و ایجــاد خأل در این کشورهاســت و تنها 
راه رســیدن مردم به مطالبات بر حقــی که دارند، 
 پیگیــری آنهــا در چارچوب ســاختارهای قانونی

 است.«
 
ً
امــام خامنه ای در تبیین تحــوالت منطقه دقیقا
در نقطه ای ایســتادند که طیف های گوناگون لبنان 
و عراق، چه آنــان که رهبری تظاهرات و تجمعات 

خیابانی را در دســت دارند و چه کسانی که خارج 
از ایــن دایره قرار می گیرند، توانســتند با آن ارتباط 
برقــرار کنند و دلســوزی و آینده نگری رهبر معظم 
انقالب را درک کنند. در حقیقت مرکز ثقل بیانات 
رهبر معظم انقالب اســالمی توجه دادن همگان به 
توطئه ای است که نظام سلطه طی سال های اخیر در 
کشورهای اسالمی و به ویژه کشورهای حامی محور 
مقاومــت در حال اجرای آن اســت. توطئه در یک 
جمله خالصه می شود: پروژه »چالش در حاکمیت 
ملت ها و تشــدید بحران و ناامنی از طریق حذف 

دولت ها«. 
در مورد بحران سوریه و یمن، گزاره های حمایت 
از تمامیت ارضی و حاکمیت ملت ها و محکومیت 
تجاوز نظام سلطه و ایادی تکفیری و رژیم های وابسته 
به آنها، همین مواضع و هشدارها از سوی معظم له 
صادر شد و اکنون کسانی  که تحوالت منطقه را رصد 
و تحلیل می کنند به این نتیجه و ارزیابی رسیده اند که 
مواضع و راهکارهای رهبر معظم انقالب اسالمی 
عالمانه ترین و واقعی ترین پیشــنهادها برای حل و 

فصل مسائل منطقه است. 
واقعیت این اســت که خطر آنارشیسم ناشی از 
نبود دولت و حذف سیستم و ساختار سیاسی، ملت 
عراق و لبنان را تهدید می کند. چنانکه اگر عناصر و 
گروه های سیاسی در عراق و لبنان به این تذکر رهبری 
معظم انقالب توجه نکنند و اقدامات عملی متناسب 

را در پیش نگیرند، هیچ یک از طیف ها و بازیگران 
سیاسی این کشورها ســودی نخواهند برد؛ ضمن 
اینکه خواسته های به حق مردم عراق و لبنان همچنان 
حل نشــده باقی می ماند و آتش تفرقه، مردم را وارد 
دوره ای طوالنــی از جنگ داخلی خواهد کرد. بیان 
این قاعده و توصیه رهبر معظم انقالب تنها مختص 
به عراق و نخست وزیر آن، که به جمهوری اسالمی 
ایران نزدیک است، نبود. بلکه ایشان بر حفظ دولت 
در لبنان نیز تأکید کرده انــد؛ با اینکه همه می دانند 
نخست وزیر فعلی لبنان بیشترین فاصله سیاسی را با 

جمهوری اسالمی ایران دارد.
خواسته های مردم عراق در حوزه مقابله با فساد 
و تأمیــن مطالبات اقتصادی موضوعی نیســت که 
منطبق بر واقعیت های موجود نباشد؛ هر چند عراق 
طی دهه های گذشته درگیر جنگ های گوناگون بوده 
 پدید آمدن همین ناامنی ها در انباشته شدن 

ً
و اساسا

مطالبات اقتصادی تأثیرگذار بوده اســت؛ اما نکته 
مورد تأکید رهبر معظم انقالب بر همین معنا منطبق 
است؛ زیرا تداوم منازعات داخلی و کشاندن عراق 
به ناامنی های خونین، راه هرگونه اصالحات سیاسی 

و اقتصادی را مسدود خواهد کرد.
 مردم لبنان نیز تجربه طوالنی جنگ های داخلی 
را از یاد نبرده اند و از این حیث پیامدها و مخاطرات 
وضعیت کنونــی را در نظر دارند. جنگ داخلی ۱۵ 
ســاله لبنان )۱۹۷۵ـ ۱۹۹0( ادامه داشــت، چنان 

دردنــاك و رنج آور بود که ترس از تکــرار آن امروز 
به یکــی از اصلی ترین مالحظــات رفتار بازیگران 
اصلی سیاســت این کشور تبدیل شــده است. در 
مورد اعتراضات اخیر عــراق و لبنان، آنچه طبیعی 
اســت خواسته هایی اســت که مردم از دولت های 
خــود دارند و آنچه غیر طبیعی و مهندســی شــده 
 نشان داده می شــود، خشونت هایی ســازمان یافته

 است.
در همین سخنرانی، رهبر معظم انقالب اسالمی 
ضمن توجه دادن افکار عمومی کشور به یک رویداد 
گذشــته، نســبت به وقوع برخی تحوالت در آینده 
هشــدار دادند؛ فرمانده معظــم کل قوا به نیروهای 
مسلح و نیروهای حافظ امنیت توصیه کردند مراقب 
فتنه باشند، آرایش الزم و نظم الزم را برای مقابله با 
فتنه هم بگیرند و آمادگی های خودشان را برای فتنه 

حفظ بکنند.
ناگفته پیداست که نظام سلطه و عوامل منطقه ای 
آن به شــدت مایلند ناامنی ها و بحران های عراق و 
لبنان را به جمهوری اســالمی ایران، به عنوان نقطه 
کانونــی جغرافیای مقاومت نیز بکشــانند. تالش 
برای خدمت مجاهدانه به مردم با هدف حل مسائل 
اقتصادی کشــور و نیز رصــد همه جانبه اطالعاتی 
و امنیتی، راهکار اساســی برای مقابلــه با هر فتنه 
محتملی است که ممکن است کشور در آینده با آن 

روبه رو شود.

هشدار رهبر معظم انقالب درباره نقشه جدید دشمنان برای ناامنی در کشورهای منطقه

خأل قدرت و خلق آنارشیسم
مهدی سعیدی

کارشناس سیاسی

متین محجوب
روزنامه نگار

عزیز غضنفری
کارشناس سیاسی



شماره 920 |  دوشنبه 13 آبان 139۸ شماره 920 |  دوشنبه 13 آبان 139۸

5 4

دمشق، برنده نبرد کردها و ترکیه است!

بی بی سی: برنده بســیار مهم نبرد میان کردها و 
ترکیه، سوریه است؛ زیرا خطر خودمختاری کردها 
از سر دولت سوریه کنار رفت و زمین های حاصلخیز 
و میدان های نفتی شمال شرق سوریه در اختیار دولت 
اسد قرار گرفت. این امر آشتی با کشورهای عربی را 
در پی خواهد داشت و به همکاری و همراهی سیاسی 

و نظامی کردها با دولت سوریه منجر خواهد شد. 

نفت اولویت ترامپ در سوریه است!

مجله نیویورک: اولین اولویت سیاســت دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سوریه مصادره 
و تصرف منابع نفتی این کشــور عربی اســت. آنچه 
 بر ذهنیت 

ً
درباره این وضعیت پرهرج و مرج که ظاهرا

و طرز تفکر ترامپ غالب شده وجود دارد، نفت بسیار 
گران بهای سوریه است. طی هفته های گذشته، ترامپ 
 اعالم 

ً
از طریــق توئیت ها و بیانیه های علنــی صریحا

کــرده که حفاظت از میادین نفتی ســوریه از اولویت 
بسیار باالیی برخوردار است. ترامپ با صراحت گفته 
است: »احمق ها می پرسند چرا ۲0 سال در خاورمیانه 

مانده اید؟ خیلی راحت می گویم: نفت.«

حمله به آرامکو آمریکا را منزوی کرد

نیویورک تایمز: در اثر حمالت پهپادی به آرامکو 
به سعودی ها و اماراتی ها، شوکی دو سویه وارد شد: 
دقت ضربه حمالت انجام شده و انزواگرایی ترامپ. 
این باید آب سردی روی تن سعودی ها بوده باشد که 
وقتی به واشنگتن زنگ زدند تا ببینند رئیس جمهوری 
آمریکا چه پاســخی راهبردی به این یــورش دارد، 
دریافتند ترامپ دنبال شماره همراه رئیس جمهوری 
ایران می گردد تا ببیند می شود با او کنار آمد یا نه. وقتی 
رفتار ترامپ را به عربی ترجمه کنیم، این می شــود: 

»یادم رفت به شما بگویم که ما فقط عالقه مندیم 
به شما سالح بفروشیم، نه اینکه از این سالح ها 
برای دفاع از شــما استفاده کنیم؛ البته فراموش 

نکنید که وقتی به واشنگتن آمدید، در 
هتل من اقامت کنیــد. خدمه خوبی 
دارد«. زمان آشــتی با همه همسایه ها 
فرا رسیده اســت. این تحول، ائتالف 
خاموش اعراب سنی و اسرائیل ضد 
ایــران را در هم شکســت و موجب 

شد اسرائیل بیش از همیشه در برابر 
ایران احساس تنهایی کند.

پای پول سعودی در میان است!

پایگاه خبری العهد: فتنه انگیزی ای که »نیروهای 
لبنانی« به رهبری »سمیر جعجع« به صورت نوعی 
»کودتــا« علیه رئیس جمهوری و دولت در لبنان راه 
انداختند، از سوی منابع مختلف تأمین مالی می شود 
که مهم ترین آنها سفارت عربستان و امارات متحده 
عربی در بیروت هســتند. برخی مســئوالن لبنانی 
نشانه هایی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه عربستان 
مدیریت پرونده تحــوالت لبنان را به 
امارات متحده عربی تفویض کرده 
است. نکته دیگر حضور رئیس 
دانشــگاه آمریکایی بیروت 
تظاهرکنندگان  میــان  در 
اســت که گویی برای 
تکاپــوی  رهبــری 
مردمــی و معرفی 
عنوان  بــه  خود 
در  جوانان  رهبر 
ن هــا  با خیا
تــالش 

می کند!

ایران تنها قدرت خاورمیانه است!

بالتیمورسان: ایران تنها قدرت خاورمیانه است 
که به احتمال بســیار قوی می تواند ثبات نســبی در 
منطقه برقرار کند. آمریکا چندین دهه برای این منظور 
تالش کرده؛ اما شکســت خورده است. شاید یک 
ایران قوی، چندان خوشایند نباشد؛ اما اجتناب ناپذیر 
اســت. از ســوی دیگر، ایران در میان کشــورهای 
منطقه، قدیمی ترین گرایش را به دموکراســی دارد؛ 
سنتی که در پادشاهی عربستان سعودی هیچ خبری 
از آن نیست. باید توجه داشت که »فشار حداکثری« 

آمریکا هرگز محقق نخواهد شد. 

مرگ البغدادی مرگ داعش نیست؟!

رأی الیوم: طبق بیانیه های رسمی سابق آمریکا، 
»بغدادی« پیشتر چهار بار کشته شده است و شاید 
این پنجمین بار باشــد. کشته شــدن »ابراهیم عواد 
البکری« یا ابوبکر بغــدادی در صورت تأیید، تأثیر 
زیادی بر داعش ندارد؛ چرا که این مرد رهبری نبود 
که امور سازمانش را مدیریت کند و تنها یک چهره یا 
نماد بود. داعش با پایان زندگی بغدادی و با این پایان 

خونین به آخر خط نخواهد رسید.

جهانراهبرد

ســه دوره 60 روزه کاهش تعهدات برجامی را از 
اردیبهشت سال جاری تاکنون تجربه کرده ایم و اکنون به 
گام چهارم رسیده ایم. حال این پرسش مطرح می شود 
که میــزان تأثیرگذاری این گام ها تا چــه حد بوده و تا 
کی ادامه دارد؟ مواضع اعالمی مسئوالن دولتی ایران 
فقط این را نشان می دهد که گام های کاهش تعهدات 
در چارچوب برجام، تا حصول نتیجــه ادامه دارد. از 
ســوی دیگر، رهبر معظم انقالب نیز با واژگانی، نظیر 
»جدیت کامل«، »به طور دقیــق« و »به طور کامل و 
جامــع« )۱۳۹۸/۷/۱0( بر تــداوم کاهش تعهدات تا 
رسیدن به نتیجه مطلوب تأکید ویژه ای دارند. معظم له 
با تأکیدات قاطع می کوشــند این باور در اروپایی ها و 
آمریکایی ها ایجاد شود که ایران مصمم به گرفتن حق 
خود در چارچوب برجام اســت. از سوی دیگر، این 
تأکیــدات پیامی برای داخل نیز دارد که در برداشــتن 
گام ها نباید پالس سستی و جدی نبودن برای غربی ها 
فرستاده شود. افزون بر این، باید در برداشتن گام آنچنان 
دقیق و حســاب شــده و جامع و کامل عمل شود که 
قدرت بازدارندگی و تغییر رفتار غربی ها را برای انجام 

تعهدات شان فراهم کند. 
حال بایــد دید آیا همه عوامل تأثیرگــذار بر رفتار 
اروپایی ها و آمریکایی ها در طراحی گام ها دیده شــده 
اســت؟ روند تأثیرگذاری تا چه میزان بوده و چه کمی 
و کسری های وجود داشته است؟ و چگونه گامی باید 

برداشته شود تا حداکثر اثرگذاری را داشته باشد؟

BB گام های برداشته شده
نیم نگاهی به گام های برداشته شده نشان می دهد، 
جمهوری اســالمی ایران بر اساس بند های ۲6 و ۳6 
برجــام، اولین گام خود بــرای توقف برخی تعهدات 
برجامی را در تاریخ ۱۸ اردیبهشــت ۹۸ برداشت؛ از 
جمله عبور از مرز نگهداری اورانیوم غنی شده بیش از 
۳00 کیلوگرم و رعایت نکردن ســقف نگهداری آب 
ســنگین از ۱۳0 تن؛ اما در مقابل اروپایی به جز چند 
موضع هشداری و ابراز نگرانی، گام اول را زیاد جدی 

نگرفتند.
 با این وضعیت، گام دوم در روز یک شــنبه ۱6 تیر 
۱۳۹۸، برداشته شد؛ در این راستا، طبق بند ۵ برجام، 
ایران باید تا ۱۵ سال، غلظت اورانیوم غنی شده خود را 
در سطح ۳/6۷ درصد نگه می داشت، اما ایران به دلیل 
پاسخ ندادن درست اروپایی ها به درخواست ایران، این 
بند را تعلیق کرد؛ یعنی درصد یا خلوص غنی ســازی 

اورانیوم را از سقف ۳/6۷ باالتر برد. 
برخالف گام اول، اروپایی ها و حتی آمریکا در آستانه 
برداشتن گام دوم تماس ها و تالش های دیپلماتیک خود 
را افزایش دادند؛ اما در عمــل از حد وعده و وعیدها 
فراتر نرفتند. موضع تکراری مسئوالن در داخل این بود 
که اروپا توان ایستادگی در برابر تحریم های آمریکا را 
ندارد. با این وصف، به همان شــیوه گام اول، گام دوم 
برداشته شد و با ادامه گفتاردرمانی اعالم شد اگر اروپا 
تعهدات خود را عملی نکند، گام ســوم نیز پس از 60 

روز برداشته خواهد شد. 
در این بــازه زمانی باز »مکــرون« رئیس جمهور 
فرانسه با ارائه یکســری پیشنهادها به صورت تلفنی، 
نقش محوری را برای جلوگیری از برداشتن گام سوم و 

حل موضوع برعهده گرفت. طرح مکرون در این دوره 
این بود که بتواند خواســته ترامپ را برای گفت وگوی 
رودررو بــا روحانی در مجمع عمومی ســازمان ملل 
فراهم کند و در عوض خط اعتباری ۱۵ میلیارد دالری 

را برای سامانه اینستکس به وجود آورد. 
براساس اخبار منتشر شــده، اگرچه این وعده ها و 
تحرکات در برخی مســئوالن خوش بینی ایجاد کرد 
و انتظار دریافــت ۱۵ میلیارد دالر به تعبیر عراقچی تا 
آخرین لحظات فرصت شــصت روزه وجود داشت، 
امــا مخالفت آمریکا با طرح کاخ الیزه، همه چیز را به 
هم زد و محتوای گام دوم نیز نتوانســت تأثیر جدی و 
منتج به نتیجه را فراهم آورد؛ از این رو تهران گام ســوم 
خود را در راستای فعال سازی فرایند تحقیق و توسعه بر 
سر زنجیره های تحقیقاتی سانتریفیوژهای نسل جدید 
و گازدهی به آنها در جمعه ۱۵ شهریور ماه اعالم کرد. 
اکنون گام سوم به روزهای پایانی خود رسیده است؛ اما 
روند تحرکات دیپلماتیــک اروپایی ها در این 60 روز 
برخالف اعالم رئیس دفتــر رئیس جمهوری مبنی بر 
 پیغام می فرستند و با ما 

ً
اینکه »اروپایی ها و دیگران مرتبا

درباره اینکه قبل از اتمام فرصت دو ماهه ایران بتوانیم به 
یک چارچوب مشترک دست یابیم صحبت می کنند« 
نشان می دهد نه تنها تالش هایی فراتر از وعده های دوره 
دوم و ســوم از آنها دیده نمی شود؛ بلکه شاهد مواضع 
و صدور بیانیه ای از سوی ســه کشور اروپایی هستیم 
که طلبکارانه خواستار مذاکرات عمیق تر و بلندمدت 

هستند. 

BBچرایی کم تأثیری گام های کاهشی
با وجود اینکه همه ناظران و کارشناســان حرکت 
کاهشی را روی هم رفته »درست« و »الزم« دانسته اند؛ 
اما در اینکه این گام ها، انتظارات مد نظر را برآورده کرده 
یا نه، نظر واحدی وجود ندارد. شاید نبود نظر واحد به 
نوع نگاهی برمی گردد که نســبت به انتظارات وجود 
دارد. برای نمونه دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی و کمالوند، سخنگوی آن اظهار داشتند با این سه 
 توازنی در برجام ایجاد شده و سازمان انرژی 

ً
گام فعال

اتمی توانسته است این توازن را برگرداند. برخی دیگر 
فقط ســطح ظاهری واکنش ها و یکسری اقدامات را 
مالک قرار داده و براساس آن، گام ها را قرین موفقیت 
نسبی دانسته اند. با وجود این، بسیاری از حیث میزان 
تأثیرگــذاری بر رفتار اروپا برای تحقق خواســته های 
حداقلی ایــران، متفق القول هســتند که ایــن گام ها 
نتوانست انتظارات الزم را برآورده کند. در علت جویی 
این موضوع ســه گفتمان را شــاهد هستیم؛ گفتمانی 
که بر کاستی های گام ها اشــاره دارد و گفتمانی که بر 
ناتوانی اروپا در برابر فشارهای آمریکا تأکید می کند و 

خردگفتمانی که در پیوند گفتمان دوم مطرح است. 

BBکاستی های گام های برداشته شده
کاستی ها و ضعف های درونی و پیرامونی گام های 
برداشته شده از منظرهای گوناگونی قابل بررسی است: 
۱ـ نداشتن قاطعیت کالمی و زبانی و فقدان ادبیات 
طلبکارانه و مقتدرانه از ســوی دولتمردان در کاهش 
تعهدات برجامی یکی از ضعف هایی اســت که مانع 
از وارد کردن شوک های اثرگذار بر کشورهای اروپایی 
شــد. از جمله غلبه تکرار این جمله که ایران از برجام 
خارج نمی شود، خیال سه کشور اروپایی را خاطر جمع 

کرده است. 
۲ـ غلبه نمادین گام های کاهش تعهدات بر جدی 
بودن گام ها طرف مقابل را به این نتیجه رساند که هنوز 

تا رســیدن به گام جدی و اساسی فرصت زیاد است. 
احتیاط و محافظه کاری بیش از حد ســبب شــد پیام 

ضرب االجل ایران آن گونه که باید جدی گرفته نشود. 
۳ـ جامــع نبودن گام ها ضعف دیگری اســت که 
مورد توجه قرار گرفته اســت. بخشی از جامع نبودن 
بــه هدف گذاری یا آماج این گام ها برمی گردد که نباید 
فقط برای اروپایی ها طراحی می شــد به تعبیر یکی از 
کارشناسان، اگر این تهدید ایران برای آمریکایی ها هم 
شکل بگیرد به واســطه آن اروپایی ها نیز فعالیت های 
خود را برای انجام تعهدات شان به منظور حفظ برجام 
بیشــتر خواهند کرد. نبود اقدامات تکمیلی مرتبط و 
فقدان پیوســت های روانی و رسانه ای اثربخشی مورد 

انتظار را ایجاد نکرد. 
۴ـ نبود صدای واحد قاطعانه و شــجاعانه از سوی 
برخی جریان ها و شــخصیت  های سیاسی و اصحاب 
رسانه نکته راهبردی است که غرب را همواره امیدوار 
نگه داشته که می توانند این وضعیت را به فرصتی برای 
برجام های ۲ و ۳ تبدیل کنند. متأســفانه، در این زمینه 
حداقل با نگاهی به مطبوعات حامی دولت، می توان 
نشــان داد که تا چه میزان پالس های وادادگی به طرف 
مقابل ارسال شده است. برخی از این نوشته ها داللت 
بر این داشــت که باید گام ها با احتیاط، عاقالنه و با در 
نظر داشــتن اوضاع بین المللی برداشته شود. یا برخی 
تحلیل می کردند اگر ایران گام جهشی و جدی بردارد؛ 
احتمال خروج اروپا از برجام وجود دارد و ممکن است 
از مکانیسم ماشــه استفاده کند یا ممکن است تنش و 
جنگ صورت گیرد و... . تردیدی نیست که این مواضع 
بر مواضع غربی ها بسیار تأثیرگذار بوده و به مثابه ستون 
پنجم در نبرد ادراکی موجبات ضعف اقتدار ایران برای 

گرفتن حق خود در برجام را فراهم کرد.  

BB ناتوانی و بی ارادگی اروپایی ها
گفتمان پرقدرت دیگری وجــود دارد که کم اثری 
گام های تعهداتی ایــران را در ناتوانــی و فقدان اراده 
اروپایی جست وجو  می کند. اگرچه طرح این موضوع 
با انگیزه های متفاوتی صــورت می گیرد، دو موضوع 
ناتوانی و بی ارادگــی اروپا عاملی در کم اثری گام های 
ایران تلقی شده اســت. برخی بحث ناتوانی را پیش 
می کشند و این گونه مطرح می کنند که اروپا ابزارهای 
الزم را برای ایســتادگی در مقابل فشــارهای آمریکا 
ندارد. برخی دیگر بحث وابستگی قاره سبز به آمریکا 
را مطرح می کننــد و معتقدند اروپا اراده ای مســتقل 
از آمریکا ندارد. البته برخــالف این دو دیدگاه برخی 
 اروپا خواستار اقدام قاطع باشد، 

ً
اعتقاد دارند، اگر واقعا

می تواند در این باره عمل کنــد؛ ولی اروپا هنوز به آن 
نقطه حساس نرسیده اســت تا احساس کند با وجود 
مخالفت آمریکا باید هزینه مانــدن ایران در برجام را 
بپردازد. شــاید این موضع دکتر ظریف در جریان گام 
سوم بیانگر همین نکته باشد که گفت: »اروپایی ها باید 
به این نتیجه برســند که اگر بخواهند بروند از آمریکا 
برای اجرای تعهدات شــان اجازه بگیرند آمریکا هیچ 
وقت آن اجازه را به آنها نخواهد داد.« به طور مســلم 
اگر دولتمردان بپذیرند که اروپا ناتــوان یا بی اراده در 
تحقق تعهــدات یازده گانه خود اســت، آنوقت تداوم 
برداشتن گام های تدریجی توجیه نخواهد داشت؛ زیرا 
به طور کلی فلسفه گام های کاهشی از بین می رود. البته 
نگاه دیگری نیز وجود دارد و آن، وجود اشــتراک نظر 
بین اروپا و آمریکا در تغییر رفتار ایران برای رسیدن به 
یک توافق جدید است؛ یعنی هر دو به یک معامله بهتر 
با ایران می اندیشــند؛ آمریکا با خروج از برجام و وارد 

کردن فشار حداکثری و اروپا با ماندن در برجام و گفتار 
درمانی برای مجاب سازی ایران به مذاکره این راهبرد 

را دنبال می کنند.

BB فشارهای آمریکا
برخی از جریان ها و تحلیلگران معتقدند بی توفیقی 
ایران در تأثیرگذاری بر اروپا ناشی از فشارهای آمریکا 
و به طور ویژه رویکرد سیاست خارجی ترامپ است. 
اروپا انگیــزه و تمایل بــرای حفظ برجــام دارد، اما 
آمریکا نمی گذارد. از نظر این عده اگر ایران با توجه به 
زمینه سازی مکرون با ترامپ مذاکره می کرد، شرایط 
تغییر می کرد. این تفکر که ناتــوان در عبرت گیری از 
دو سال مذاکره با گروه ۱+۵ که آمریکا یکی از اعضای 
آن بوده، یــا ندیدن عبرت های مذاکرات ترامپ با کره 
شمالی و... است، تالش دارد با برجسته سازی ناتوانی 
و بی ارادگی اروپا در برآورده کردن خواسته های ایران، 
مقامات را به ســمت مذاکره با آمریکا بکشاند. به نظر 
می رسد ریشه برخی از پیشنهادهایی که به تازگی درباره 
رفراندوم در این زمینه مطرح شــده اســت، به چنین 

رویکردهایی برگردد. 

BBهنوز دیر نشده
دالیــل و شــواهد مؤید دیدگاه اول اســت؛ یعنی 
ناتوانــی اروپا یــا فشــارهای آمریکا دلیــل واقعی و 
تعیین کننده نیســتند. اگر گام های طراحی شــده در 
چارچوب سیاســت مقاومت فعال به معنای کامل و 
جامع آن قرار گیرد و دنبال شود و همچنین همه عناصر 
و فعاالن سیاســی اعم از دولتی و غیر دولتی موظف 
و مکلف به کمک و حمایت از این سیاســت باشــند 
و در کنار اینها پیوســت رســانه ای و روانی سنجیده و 
همه جانبه ای طراحی شــود و اصحاب رسانه تمام قد 
در این چارچوب مشی و مشــق کرده و صدای واحد 
قاطعــی را منعکس کنند، بــدون تردید ضرب االجل 
جمهوری اســالمی ایران قبل از ایــن نتیجه می داد؛ 
البته هنوز دیر نشــده است.  دولت باید بازخوردگیری 
واقع بینانه ای را از گام های برداشته شده اعم از محتوای 
گام ها و گام های تکمیلی، مقوم و مرتبط انجام دهد و 
براســاس رهنمود رهبر معظم انقالب گامی مقتدر، 
جدی، کامل و جامع بردارد؛ به گونه ای که بیشــترین 

بازدارندگی و اثربخشی را داشته باشد.
عملیاتی ســازی این راهبرد ملی شــدنی نیست، 
مگــر اینکه همــه افــراد، گروه ها، شــخصیت ها و 
ذی نفعان)کــه در این موضوع حقیقتا تمام ملت ایران 
را شامل می شود( به گام های ایران در برابر طرف های 
مقابل اقتدار ببخشــند و در برابر هر نوع اقدام ضعیف 
کالمی، رسانه ای، موضع گیری و پالس های تسلیم گونه 
بی تفاوت نباشــند و واکنش مناسب نشان دهند. ملت 
ایران بداند هنــوز اقدامات کلیدی زیادی وجود دارد؛ 
مانند راه انــدازی زنجیره ۳0 تایــی IR6 وافزایش آن، 
افزایش درصد غنی ســازی، راه اندازی قسمت ثانویه 
رآکتور اراک و ماشــین ســوخت گذار آن و تسریع در 
افزایش ســانتریفیوژهای نسل های جدید IR8 ،IR7 و 
IR9 که به زودی رونمایی می شــوند، کاهش تعهدات 

مرتبــط با فردو و فعــال کــردن آن و افزایش ظرفیت 
ماشین ها در فردو و نطنز، اجرا نکردن پروتکل الحاقی، 
خــروج از NPT )کــه آقای دکتر ظریــف هم چندی 
پیش به آن اشــاره داشــته اند( و... که می توان با سایر 
ابزارهای قدرت غیر فنی و هسته ای، گام های مقتدر و 
شــوک دهنده ای را طراحی کرد، که نه تنها اروپا، بلکه 

آمریکا را نیز به تمکین وادار کند.

تحلیل

آرایشبرایمقابلهبافتنه

آذر ماه سال گذشته، رهبر معظم انقالب 
اسالمی در جمع خانواده های شهدا اشاره ای 
به نقشه های دشمن برای سال ۱۳۹۸ کردند 
و فرمودند: »اینکه اینها گفتند در سال ۱۳۹۷ 
چنین و چنان می کنیم، ممکن است فریب 
باشد؛ ممکن اســت جنجال را برای سال 
۱۳۹۷ بکنند، نقشــه را برای ســال ۱۳۹۸ 
بکشند. همه باید حواس شان جمع باشد، به 

همه ملت عرض می کنم.«
پس از ۱۸ ماه تحریم حداکثری و جنگ 
ترکیبی و چنــد الیه آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی، همچنین ناکامی در رسیدن به نقطه 
نهایی در فتنه اقتصادی می توان نشــانه های 
تغییر رویکرد و تالش برای ایجاد فتنه های 
اجتماعــی با پــس زمینه های سیاســی و 
اقتصادی را مشاهده کرد؛ رویکردی که پس 
از بروز فتنه های سیاسی  ـ اقتصادی اخیر در 

عراق و لبنان باید آن را جدی تر دنبال کرد.
فرمانده معظــم کل قوا هفته گذشــته 
در جمــع دانش آموختگان افســری ارتش 
جمهوری اســالمی برای بار دوم در مورد 
فتنه های احتمالی و لزوم آمادگی نیروهای 
مســلح اشاراتی داشــتند: »اگر فتنه از قتل 
بدتر است، پس بایستی نیروهایی که حافظ 
امنیت هســتند آرایش الزم را، نظم الزم را 
برای مقابله  با فتنه هم بگیرند، آمادگی های 
خودشــان را برای فتنه هم بایســتی حفظ 
بکنند؛ این آن چیزی اســت که دستگاه ها 

بایستی به آن توجه داشته باشند.« 
با توجه به تجربیات فتنه های گذشــته، 
مسائل منطقه به ویژه وضعیت عراق و لبنان 
و آغاز فضای انتخاباتی در فضای کشــور، 
چند نکته پیرامون فتنه های احتمالی آینده را 

با هم مرور کنیم:
۱ـ خنثی ســازی: گام اول برای خنثی 
کردن هر فتنه ای شــناختن جنس آن است. 
فتنه ها ممکن است جنس مذهبی، سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی داشته باشند. 
فضای رســانه ای و اخباری که از اتاق های 
فکر دشمن می رسد، نشان می دهد جنس 
فتنه های احتمالی پیش رو ترکیبی از مسائل 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
2ـ شناســایی ســازمان و عقبه های 
داخلــی و خارجی: نظامــی می تواند در 
طوفــان فتنه ها غافلگیر نشــود که با رصد 
اطالعاتــی و تحلیل صحیح، ســازمان و 
مدیریــت فتنه را از پیش شناســایی کند و 

تحت اشراف اطالعاتی قرار دهد.
3ـ شناسایی و از بین بردن زمینه های 
پیدایش: هر فتنــه ای بر پایه مجموعه ای از 
ضعف ها و آسیب هایی شــکل می گیرد تا 
توان فریب و به صحنه آوردن توده های مردم 
را داشته باشد و در پناه لشکر فریب خورده 
یا کم بصیــرت، راهبردهایش را پیش برد. 
اگر نظام سیاســی بتواند این بســترها را به 
موقع شناسایی و رفع کند، می تواند به خوبی 
مسئله را مدیریت و از خسارت های سنگین 

پیشگیری کند.
4ـ آمادگی: هوشیاری کامل نهادهای 
امنیتــی و نظامــی از باالترین ســطوح تا 
نیروهای میدانی تأمین امنیت کشور، عاملی 
مهم در مهار و مدیریت فتنه های احتمالی با 

کمترین هزینه خواهد بود.
اگر مسئوالن کشــور و به ویژه نیروهای 
مســلح بتوانند وظایف خود را بر اســاس 
هشــدارهای خصوصــی و عمومی رهبر 
معظم انقالب اسالمی انجام دهند، فتنه ها 
امکان به فعلیت رســیدن نخواهند داشت 
و دشــمن باز هــم در اجرای نقشــه های 
شــیطانی اش شکســت خواهــد خورد. 

ه 
ّ
ان شاءالل

   رصد    

مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی دو قطعنامه 
ضد ترکیه ای تصویب کرده است که نشان می دهد 
روابط ترکیــه و آمریکا تا چه اندازه از روال طبیعی 
خود خارج شده و ماهیت »تنش زا« یافته است. در 
این باره کنگره آمریکا چهارشنبه گذشته )۸ آبان( با 
۴0۵ رأی مثبــت و ۱۱ رأی منفی قطعنامه ای را به 
تصویب رساند که »قتل عام ارامنه به دست دولت 
عثمانی در سال ۱۹۱۵« را به رسمیت می شناسد. 
همچنین کنگره آمریکا با ۴06 رأی مثبت و ۱6 رأی 
منفی به قانونی رأی داد که طی آن با اعمال تحریم  
علیه ترکیه به دلیل حمله به شمال سوریه موافقت 

کرد.
ایــن دو قطعنامــه در حالی تصویب شــد که 
ترکیــه یکی از بازیگران مهم منطقه ای اســت که 
همواره مورد توجه آمریکا بوده است. در طول 60 
سال گذشته نیز ترکیه جایگاه خاصی در سیاست 
خارجی منطقه ای آمریکا داشته است؛ ضمن  اینکه 
تنها بازیگر منطقه ای اســت که عضــو ناتو بوده و 
توانســته به طور مؤثر و مطابق میل آمریکا با سایر 

کشورهای منطقه همکاری کند.
با وجود ابعاد راهبردی کــه در روابط دوجانبه 
آمریکا و ترکیه وجود دارد، این روابط عاری از تنش 
و تهدید نیست. به ویژه در دوران ریاست جمهوری 
ترامــپ بنا به دالیل عدیده ای از جمله اختالف بر 
سر خرید اس ـ۴00 از روس ها، حضور در شمال 
ردی و... دچار تنش و درگیری های 

ُ
سوریه، مسئله ک

شــدید سیاسی شــده و در برخی موارد به تحریم 
اقتصادی ترکیه و حتــی از طرف دولت آمریکا به 
نابودی اقتصادی تهدید شــده اســت؛ آن هم در 
شرایطی که از نظر بســیاری از کارشناسان، ترکیه 
همواره به عنوان شریک راهبردی واشنگتن مطرح 
بوده است! البته باید توجه داشت اختالف و تنش در 
روابط ترکیه و آمریکا تنها مربوط به مسائل ماه های 
اخیر نبــوده، بلکه این موضوع به دنبال انباشــت 
اختالفاتی روی داده است که هم اینک سر باز کرده 

و در موضوعات دیگری خود را نشان می دهد. 
مجموعه مســائل موجود در روابــط آنکارا ـ 

واشنگتن نشــان می دهد تنش بر روابط دو طرف 
سایه انداخته است؛ سایه ای که بعید به نظر می رسد 
به این زودی و به آسانی از روابط دو طرف برچیده 
شــود. پرســش این اســت که با وجود تنش های 
موجود که به تدریج و به مرور زمان شــکل گرفته 
است، چه چشم اندازی می توان برای آینده روابط 

آمریکا و ترکیه متصور بود؟ 
بایــد تأکید کرد که آمریــکا هیچ گونه تعهدی 
به روابط خارجی در سیاســت خارجی اش ندارد. 
دوست واقعی، راهبردی و دائمی آمریکا، منافع آن 
است. دوستان و شرکا تا زمانی محترمند که منافع 
آمریکا تأمین شود؛ بعد از این به زبان ساده تر دیگر 
محلی از اعراب نخواهند داشــت. تاریخ معاصر 
آمریکا مملو از پشت کردن های صریح و بی چون 
و چرای آمریکا به کشــورها و گروه هایی است که 
زمانی خود را در زمره دوســتان و متحدان آمریکا 
می پنداشــتند. ترکیه نیز برای آمریکا از این قاعده 
مستثنا نیست. اگرچه بسیاری از کارشناسان و حتی 
ترکیه خود را شریک راهبردی واشنگتن می دانند؛ 
اما این شراکت برای واشنگتن نه »راهبردی« بلکه 
»تاکتیکی« است؛ به این معنا که ترکیه تنها تا زمانی 
برای آمریکا اعتبار دارد که به پیشبرد و تحقق اهداف 

و تمایالت راهبردی آن در منطقه کمک کند.
به نظر می رســد تنش های موجود کم و بیش 
در مناســبات آنکارا ـ واشــنگتن استمرار خواهند 
 بــه این اصل واقف شــده 

ً
داشــت. ترکیه تقریبا

اســت که آمریکا دیگر نمی تواند شریک مطمئنی 
باشــد؛ بنابراین باید به بازتعریفی جدی در روابط 
خارجی بــا آمریکا روی آورد. تعادل بخشــی در 
انگاره های غربگرایی که به عنوان رهیافت عملی 
برای سال های متمادی بر سیاست خارجی ترکیه 
حاکم بوده است، همچنین تعریف متحدان جدید 
غیرغربی، از گزینه های مطلوب پیش رو برای ترکیه 
در سیاست خارجی اش است. در این باره روسیه، 
چیــن و به ویژه ایــران به عنوان ســه قدرت مهم 
بین المللی و منطقه ای همان گونه که نشان داده اند، 
می توانند شرکای قابل اعتمادی برای ترکیه باشند. 
ترکیه چاره ای جز بازنگری در روابط خارجی اش 
با آمریکا ندارد. این روابط قبل از آنکه بهره ای برای 

ترکیه داشته باشد، برای آمریکا سودمند است.  

نیست! مطمئنی  شریک  واشنگتن 
 چشم انداز تنش در روابط آمریکا و ترکیه

   پنجره    

در هفته های اخیر، عراق و لبنان با تحوالت 
خاصی همراه بوده اند. منشــأ و فلســفه اصلی 
اعتراض و تجمعات مردمی در هر دو کشــور تا 
حدود زیادی مشترک بوده و به ظاهر از نارضایتی 
مردم از عملکرد دولت در حوزه های اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی ناشی شده اســت. اما به 
تدریج بــر اثر ورود و دخالــت دو عنصر مهم، 
نیروهــای »فرصت طلب داخلــی« و بازیگران 
»مداخله گر خارجی« به خشــونت گراییده و از 
حالت مســالمت آمیز خارج و به »فتنه انگیزی« 
تبدیل شد. شعارها و اقدامات ضد امنیتی و ضد 
حاکمیتی، تالش بــرای تخریب اموال عمومی 
و ایجاد رعب و وحشــت در میان مردم و افکار 
عمومی متن اصلی اعتراضات اخیر را تشــکیل 
می دهد که تحت هیچ شرایطی با آنچه مطالبات 
مردمی و اصالحات الزم در تصمیمات و قوانین 

نامیده می شود، سنخیت ندارد. 
اینکــه به مراجع توهین شــود، شــعارهای 
ضد دینی داده شــود و علیه جمهوری اسالمی و 
نیروهای سیاسی عراقی همسو با آن شایعه سازی 
شــود و مرکــز »ناآرامی ها« در عــراق مناطق 
شیعه نشین تعیین شود و شبکه های اجتماعی، به 
ویژه فیس بوک و فعالیت سلبریتی های خارجی از 
کشورهای گوناگون عربی از جمله اردن، امارات، 
عربستان و... به مشخصه ای بارز در ناآرامی های 
عراق تبدیل شوند، آن قدر روشن است که دیگر 
نمی تــوان دلیلی برای رد این فرضیه پیدا کرد که 
عوامل خارجی نقش عمده ای در ایجاد آشوب و 

تشنج در عراق ندارند.
از این منظر، لبنان نیز دســت کمی از عراق 
نــدارد. اطالعات موثقی وجود دارد که نشــان 
می دهــد مدیریت پرونــده تحــوالت لبنان از 
سوی عربســتان به امارات واگذار شده و امارات 
میدان دار اصلی اعتراضات اخیر در لبنان است؛ 
به طوری که تمام هزینه های لجستیکی و رسانه ای 
از جملــه پرداخت حقوق خبرنــگاران برخی 
شبکه های تلویزیونی که در ترویج تکاپوی مردمی 

به عنوان »انقــالب« نقش مهمــی دارند و نیز 
هزینه های حمل و نقل و تأمین آب و غذا و چادر 
و... نیروهای آشوب ساز خیابانی از سوی امارات 
تأمین می شود. ساده انگاری اســت اگر اوضاع 
امروز لبنــان و تصاویری را کــه از خیابان های 
بیروت و ســایر شــهرهای این کشــور مخابره 
می شود تنها یک اعتراض به افزایش ناکارآمدی 
دولــت یا مالیات بر تمــاس تصویری در برخی 

شبکه های اجتماعی از جمله واتساپ پنداشت!
اگرچه مشــکالت اقتصادی و معیشــتی و 
ضعف ســاختاری دولت های حاکم در عراق و 
لبنان بســتر اجتماعی برخی از این اعتراضات 
را توجیه پذیر می کند؛ امــا آغاز این اعتراضات 
آن هم در ماه ها و هفته های اخیر، که کشورهای 
مرتجع عربی و آمریکا و اسرائیل ضربات سختی 
از مقاومت اسالمی در منطقه دیده اند، به تنهایی 
گویای تمام پشــت پرده تحوالت این دو کشور 

است.  
عراق و لبنان دستخوش فتنه ای هستند که اتاق 
فرمان و مرکز مدیریت آن در ســفارت خانه های 
خارجــی از جمله آمریکا، امارات و عربســتان 
قرار دارد. آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و 
امارات، که چهار بازیگر اصلی شکست خورده 
در مقابل فتوحات بزرگ جبهه مقاومت اسالمی 
در منطقه هستند، با به میدان آوردن تمام نیروها 
و امکانات رسانه ای و تبلیغاتی و سیاسی خود به 
»انتقام نرم« از جبهه مقاومت اسالمی که عراق 
و لبنان دو بازیگر مهم آن هستند، روی آورده اند. 

اکنــون نخبگان و گروه هــای تحصیلکرده و 
اصحاب رسانه و سیاسیون عراق و لبنان رسالتی 
ســنگینی به دوش دارند و آن »بصیرت افزایی« 
و روشنگری اســت. عراق و لبنان امروز شرایط 
خاصی را سپری می کنند و »بصیرت« به ویژه در 
میان خواص، مهم ترین سالح غلبه بر این شرایط 
ناآرام و فتنه انگیزانه است که با تأسی به آن می توان 
به این فضا که دود فتنه از آن بلند شده است، غلبه 
کرد و به نتایج مثبت دست یافت؛ کما اینکه اگر 
مشــکالتی هم در این دو کشــور هست، حل و 
فصل آنها تنها از راه های قانونی می تواند به نتایج 

مطلوبی منجر شود.  

 مثلث آشوب ساز
واکاوی نقش عوامل خارجی و داخلی در ناآرامی های عراق و لبنان

   فراسو    

یادداشت

برگزیتوناتوانی
درتصمیمگیری

ماجرای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا 
به بحرانی الینحل در این کشــور تبدیل شده 
اســت. گویا قربانی گرفتن این ماجرا از میان 
سیاست مداران بریتانیایی پایانی ندارد. پس از 
»دیوید کامرون« و »ترزا می« که به دلیل ناتوانی 
در حل مسئله برگزیت مجبور به ترک ساختمان 
شــماره ۱0 داونینگ استریت شدند، شواهد و 
قراین حکایت از این دارد که سرنوشتی مشابه 

آنها در انتظار »جانسون« است.
با وجود آنکه همه پرســی خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا )برگزیــت( در ۲۳ ژوئن ۲0۱6 
برگزار شــد و قرار بود که بریتانیــا حداکثر تا 
مــارس ۲0۱۹ )فروردین ۹۸( از اتحادیه اروپا 
خارج شود؛ اما سه بار مخالفت پارلمان بریتانیا 
با الیحه نخست وزیر سابق )ترزا می(، اصرار 
بوریس جانسون بر خروج تحت هر شرایطی 
)حتی بدون توافق(، توافق غیر منتظره بریتانیا 
و اتحادیه و ســپس تصمیم پارلمــان در مورد 
تصویب طرح »اصالحیه تأخیر« نشان داد برون 
رفت از این بحران برای بریتانیا سخت تر از آن 
چیزی اســت که تصور می شد. فارغ از نتیجه 
برگزیت و تعویق دوبــاره فرایند تصمیم گیری 
در مورد آن، توجه به مؤلفه های ذیل روشــنگر 

بخشی از موضوع است:
۱ـ رهبــران و سیاســتمدارانی کــه مدعــی 
تصمیم گیــری در مورد مســائل کالن جهانی 
هســتند، دچــار عارضــه »فقــدان توانایی 
تصمیم گیــری« شــده اند و با وجــود چنین 
سیاستمدارانی باید شاهد »انفعال رادیکال« در 

فضای سیاسی ـ امنیتی جهان باشیم. 
۲ـ دو قطبی شــدن جامعه بریتانیا متأثر از نگاه 
متفاوت نسل جوان و گذشته بریتانیا و همچنین 
تفاوت دیــدگاه شــهروندان بریتانیایی دارای 

ملیت های متفاوت است. 
۳ـ وجود شکاف در میان احزاب اصلی؛ حزب 
کارگر و احزاب اسکاتلندی و ایرلندی با دیدگاه 

حزب حاکم مخالف هستند.
۴ـ وجود ابهام در روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا 
پس از برگزیت یکی از مؤلفه هایی اســت که 
سیاســتمداران دو طرف را در اتخاذ موضعی 

روشن دچار تردید کرده است.
۵ـ عــدم وفــاق ملت هــای تشــکیل دهنده 
بریتانیــا؛ عالوه بــر اختالف های سیاســی، 
مخالفت اســکاتلندی ها، آینده )مبهم( ایرلند 
شــمالی و جمهوری ایرلنــد و تأثیر برگزیت 
بر اســتقالل خواهی احتمالی آنهــا از عوامل 
تأثیرگذار بر سردرگمی و انفعال سیاستمداران 

بریتانیایی است.
بر این اساس مهم ترین پیام های برگزیت در 

سطوح مختلف را می توان این گونه بیان کرد:
الف ـ سطح نظام بین الملل: خروج بریتانیا 
از اتحادیه می تواند شــروع فرایند شکســت 
تفکر نهادگرایی منطقه ای در جهان باشد. این 
امر سبب تقویت یک جانبه گرایی آمریکایی و 
شونیسم احزاب دست راستی در سطح جهان 

و اروپا خواهد شد.
ب ـ ســطح داخلی بریتانیا: برگزیت سبب 
گسترش شکاف ها میان احزاب سیاسی بریتانیا 
و ملت های تشــکیل دهنده آن می شــود. این 
موضوع دموکراســی ادعایی بریتانیا به همراه 
امنیت و تمامیت ارضی آن را به خطر می اندازد.

ج ـ سطح دوجانبه )ارتباط با ایران(.
در کوتاه مدت )مســئله برجــام(: خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا سبب تضعیف موضع 
این اتحادیه در مقابل سیاست فشار حداکثری 
آمریکا می شــود و با نزدیکی بریتانیا به آمریکا 

می توان افزایش فشارها بر ایران را متصور بود.
در میان مدت )کنشگری ایران در منطقه(: 
با توجه به تفکر اقتصاد محور بریتانیا و رقابت با 
کشورها و قدرت های جهانی با حضور بریتانیا 
شرایط برای کنشــگری منطقه ای ایران بیشتر 

فراهم می شود.

حمید خوش آیند
محقق روابط بین الملل

برسام محمدی
پژوهشگر مطالعات منطقه

یعقوب قلندری
دکتری علوم سیاسی

محمدحامد 
حرزاده

کارشناس سیاسی

آمریکا در مدیریت تحوالت غرب آســیا شکست خورده است

سیامک باقری
عضو هیئت علمی 

پژوهشگاه امام صادق )ع(

 صبح صادق چهار پله ای شدن نردبان کاهش تعهدات برجامی را بررسی می کند

پیش به سوی گامی مقتدر
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هفته گذشــته صندوق بین المللی پول گزارش 
تــازه ای از تحقیقات خود را در حوزه چشــم انداز 
اقتصاد منطقــه ای، خاورمیانه و آســیای مرکزی 
برای  بررسی چشم انداز اقتصادی ۳۱ کشور منطقه 

از جمله ایران در سال ۲0۲0 منتشر کرد.
این نهاد بین المللی اقتصادی در موارد گوناگونی 
نسبت به آینده اقتصاد ایران آمارهای امیدوارکننده ای 
می دهد و بــا مدنظر قرار دادن مــواردی همچون 
افزایش تولید ناخالص داخلی، خروج بخش غیر 
نفتی اقتصاد کشور از رکود، بهبود وضعیت بدهی 
خارجــی دولت و همچنین کاهش نــرخ تورم در 
 روشنی را به کشورمان 

ً
اقتصاد ایران چشم انداز نسبتا

در مقابل کشورهای دیگر نمایان می کند.
یکی از موارد مهمی که صندوق بین المللی پول 
بر آن تمرکز داشته، مربوط به حوزه تورم در اقتصاد 
ایران است که بر اساس آن روند افزایش نرخ تورم در 
کاالهای اساسی مورد نیاز جامعه متوقف می شود و 
همچنین روند کاهشــی را به خود می گیرد؛ از این 
رو پیش بینی می شود باتوجه به اینکه میزان نرخ تورم 
در ســال ۲0۱۹ در اقتصاد ایران ۳۵/۷ درصد بوده 
است، در ســال ۲0۲0 این میزان کاهش یابد و به 

۳۱ درصد برسد.
هنگامــی در اقتصاد یک کشــور تــورم ایجاد 
می شــود که کاالهای مورد نیاز آن کشور کمیاب 
شوند و فرد متقاضی آن کاالها قدرت خرید برای 
مالکیت را نداشته باشــد. در این صورت این خأل 

را تورم می نامند.
صنــدوق بین المللی پــول در شــرایطی این 
آمارها و تحلیل ها را ارائه می کند که کشــور ایران 

از ســال ۱۳۹0 تاکنــون تحت تأثیر شــدیدترین 
تحریم هــای مالی، بانکی و اقتصــادی قرار گرفته 
اســت و حتی با توافق برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( که درصدد گشــایش های اقتصادی برای 
کشــورمان بود، اما انجام نشد، توانست با تکیه بر 
توانمندی های خود و تمرکز بر صنایع داخلی خود 
از جمله کشاورزی، پزشکی، توریسم و... بازاری 
جذاب و امــن را برای ســرمایه گذاران داخلی و 
خارجی فراهــم کند و با جذب این ســرمایه ها و 
افزایــش ذخایر ارزی خود نســبت به تقویت پول 
 ملی کشــور بــرای اقدامات مهمــی برنامه ریزی

 کند.
یکی از آثــار افزایش نرخ تورم گرانی اســت. 
بــا کمبود کاالها و نداشــتن قــدرت خرید مردم 
بــرای کاالهای مورد نیازشــان، گرانــی اجناس 
روند صعودی خود را آغاز می کند و بر مشــکالت 
معیشــتی و اقتصادی مردم می افزاید؛ اما صندوق 

بین المللی پول با توجه به دانستن همه این موارد در 
سال آینده اقتصاد ایران را نسبت به  اکنون درخشان تر 
می بیند؛ چراکــه ظرفیت های بی نظیر و فوق العاده 
اقتصاد ایران نه تنهــا می تواند با افزایش تولید ملی 
و واردات کاالهای اساســی موجب رفع کمبود و 
کمیابی کاالها شود و آنها را به وفور در کشور تأمین 
کند، بلکه با جذب سرمایه های موجود در اقتصاد 
کشورهای منطقه و بین الملل و افزایش قدرت ریال 
ایران نســبت به ارزهای دیگر و همچنین مدیریت 
نقدینگی افسارگســیخته در نظام بانکی کشــور و 
ســوق دادن آن به سمت تولید و بازارهای زودبازده 
و نتیجه بخش، بر قدرت خریــد مردم می افزاید و 
خأل موجود فی مابیــن آن را پر می کند؛ اما باتوجه 
به ظرفیت های مناســب کشــورمان گزاف نیست 
که بگوییــم می توانیم فراتــر از پیش بینی این نهاد 
بین المللی قدم برداریم و میزان تورم را تا سال های 

آینده تک رقمی کنیم.

پایان رکود
 پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران

   آن روی سکه    

دین بازار

دکترینانتظار

بشریت در طول هزاران سال برای دستیابی 
به زندگی مطلوب و ســعادتمند کوشیده و در 
این مدت طوالنی راه هــای فراوانی را تجربه 
کرده اســت. نظام های گوناگونــی بر مبنای 
نظریه  های مختلف به وجود آمده و هر یک در 
کنار فراهم آوردن فرصت هایی برای بخشی از 
جامعه بشری، مهلکاتی را هم به دنبال داشته 
و در نهایت نظام های ســلطنتی، آنارشیستی، 
سوسیالیستی و لیبرالیستی بر مبنای تئوری های 
نژادپرســتانه، طبیعت گرایانه و انســان محور 
تشکیل شده است؛ اما همچنان بشریت از فقر 
و بی عدالتی و ســردرگمی به معنای گسترده 

رنج می برد.  
در این میان، نظریه ای که بتواند کشــتی 
طوفان زده بشــریت را از رنج هزاران ســاله 
نجــات داده، به ســاحل امنیــت و عدالت 
برســاند، تنها در سایه شــناختی صحیح و 
درکی درست از حقیقت انسان و هستی قابل 
استنباط و ارائه است و این مهم جز از طریق 
وحــی الهی و بهره گیری از بیــان خدایی که 
خالق آدم و عالم اســت و توجه به جهان بینی 
و انسان شناسی قرآنی دست یافتنی نیست. به 
باور ما، این نظریه مایه و محور اصلی اندیشه 
ه العظمی خامنه ای را تشکیل 

ّ
حضرت آیت الل

می دهد و آن عبارت است از »دکترین انتظار« 
که بر پایه تفسیر تمدنی ـ سیاسی و اجتماعی ـ 
از قرآن کریم قابل تبیین است. در این گرایش 
تفسیری، مفســری که به عرصه تمدن سازی 
توجه دارد، به دنبال یافتن مبانی و آموزه های 
تمدن ساز در قرآن کریم و ارائه الگوی تمدنی 
آن و پیوند آن با عرصه عمل در ساختن تمدن 

قرآنی است.
در بینش دکترین انتظار، روش کالن قرآن 
برای رسیدن به هدف نهایی، ایجاد نظام کالن 
و نظام هــای خردتر مرتبط بــا آن برای تبدیل 
جامعه به محیطی مناسب برای تربیت گسترده 
و عمومی انسان هاســت. این روش در مفهوم 
»مهدویت« و »انتظار« ریشــه دارد و دکترین 
انتظار، نظریه ســاختن دنیا بر اســاس هدف 
آفرینش و تبیین سازوکار رسیدن به آرمان قرآن 

و تعالی بشریت است.
»انتظار« از کلیدواژه های اصلی فهم دین 
اســت. بر اســاس این، در پرتو این کلیدواژه 
روشن می شود که هدف اصلی دین، که همانا 
رســیدن همه انســان ها به کمال عبودیت و 
خالفت الهی است، تنها در سایه برپایی نظامی 
حق مدار و عدالت گستر قابل دستیابی است که 
سراســر زمین را به مدرسه ای برای تحصیل 
معارف بلند و تربیت انسان هایی شایسته تبدیل 
کرده و گستره جهان را،  بستری برای شکوفایی 
و رشد استعدادهای الهی و انسانی آنها سازد. 
انبیا برای این هدف قیام کرده  اند و امامت هم ـ 
ـ  همان هدف  به حکم آنکه ادامه نبوت اســت 
ایجاد جامعه و نظام عادالنه اسالمی و کوشش 

برای دوام و گسترش آن را دنبال می  کند.
رهبر معظم انقالب در این باره می  فرمایند: 
»انبیا برای پیراســتن و آراستن مردم، از روش 
مدرسه و خانقاه استفاده نکردند. انبیا معتقد 
به تربیت فــردی نیســتند. مدرســه بازی و 
موعظه کاری و تربیت فردی کار انبیا نیســت. 
انبیا در برابر این پرســش که چگونه می توان 
انسان را ساخت؟ تنها یک پاسخ دارند: محیط 
سالم؛ محیطی که بتواند او را در خود بپروراند. 
باید در منگنه یک »نظام« انســان ها به شکل 

دلخواه ساخته شوند و بس!«
»پیغمبران می آیند که یک چنین جامعه ای 
درست کنند. در این جامعه هر که بیاید انسان 
می شود. اگر انســان کامل هم نشود، مجبور 
می شــود به رفتار انســان ها حرکت کند. هر 
که بخواهد خوب باشــد، در جامعه پیغمبر 
می تواند خوب باشد؛ در جامعه های غیرالهی 

اینجوری نیست.« 

آیه منهای نفت 

صنعتفوالد
صنعــت فوالد به  منزله یکــی از صنایع 
بــزرگ و درآمــدزای اقتصــاد کشــورمان 
قطب بزرگــی از ظرفیت های منطقه و حتی 
بین الملل را در اختیار دارد. تولید ســاالنه 
حــدود ۳0 میلیون تن فوالد در کشــور، که 
نیمی از آن در داخل کشور مصرف شده و نیم 
دیگری از آن صادرات می شود، سهم بسزایی 
را در چرخش صنایع اقتصادی کشور دارد. 
تقویت تولید فوالد، صادرات آن و همچنین 
اهمیت به این موضــوع که در بندهای اول، 
ســوم و دهــم از ابالغ سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب 
مطرح اســت. محصــول فــوالد می تواند 
در صنایع هواپیماســازی، کشتی ســازی و 
حمل ونقل ریلی در جوامع گوناگون استفاده 
شــود؛ بنابراین آنان برای تأمیــن نیازهای 
خــود مجبورند فوالد مورد نیــاز خود را از 
از جمله جمهوری  تأمین کننده،  کشورهای 
اسالمی ایران دریافت کنند و موجب شوند 
که این محصول راهبردی تحریم ناپذیر شود. 

شاخص


علیهدالر

»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه 
در مجمع هفته انرژی گفت که این کشــور 
هرگز به دنبال این نبود که دالر آمریکا را کنار 
بگذارد؛ اما این سیاســت های آمریکاست 
که موجب شــده ما و بسیاری از کشورهای 
دیگر مانند چین، ایــران و... چنین اقدامی 
را در دســتور کار قرار دهنــد. وی ادامه داد 
که اقدامات آمریکا در استفاده سالح گونه از 
دالر علیه کشورها، موجب شده روسیه سهم 
این ارز در ذخایر خارجی و پرداخت هایش 
را کاهش دهد. از طرفی دیگر بانک مرکزی 
روســیه به تازگی اعالم کرده است که سهم 
دالر از ذخایــر خارجی این کشــور نصف 
شــده و از ۴۳ درصد به ۲۳ درصد رسیده 
است و در مقابل آن از ابزاری همچون یوآن، 
طال و یورو این ســهم را به خود اختصاص 
داده  اســت. روسیه در سال های حذف دالر 
و کاهش وابســتگی به سیســتم سوئیفت 
موفقیت های خوبی را نیز کسب کرده است.

افزوده

صکوک
اصطــالح »صکــوک« برگرفتــه از واژه 
عربی »صک« به معنای چک، سفته و قبض 
بدهی است که به عنوان اوراق قرضه اسالمی 
تعریف می شــود. صکوک به عنــوان اوراق 
بهادار با پشتوانه مالی معرفی می شود که باید 
خود ارزش داشــته باشد و نمی تواند براساس 
فعالیت های ســفته بازی و ســوداگرانه و در 
واقع فعالیت هایی که بدون خلق ارزش و کار 

صورت می گیرند، سودآوری داشته باشد.
انــواع صکوک معرفی شــده  مهم ترین 
»صکوک« اجاره اســت. صکوک اجاره در 
حقیقت اوراق بهاداری اســت کــه دارنده آن 
به صورت مشــاع، مالک بخشــی از دارایی 
است که منافع آن بر اســاس قرارداد اجاره به 

مصرف کننده یا بانی واگذار شده است.
از آنجا که صکوک با پشتوانه  دارایی  منتشر 
می شود، از این رو ریسک کمتری دارد و هزینه  

تأمین مالی را نیز کاهش می دهد.
اســتفاده از صکوک برای ابزارهای مالی 
اســالمی نخســتین بار در ســال ۲00۲ در 
جلسه فقهی بانک توســعه اسالمی پیشنهاد 
شد و کشورهای بحرین، مالزی، قطر و آلمان 

پیشگامان در این زمینه شناخته شده اند.

شــیخ صدوق از حضرت صادق)ع( نقل 
می کند که فرمود: »حضرت اسماعیل مادر خود 
هاجر را کنار خانه کعبه )داخل حجر اسماعیل 
همان نقطه ای که بــه صورت نیم دایره در حال 
حاضر موجود اســت و زیر ناودان طالی خانه 
خدا محسوب می شود(، از این جهت دفن کرد 
که قبر او مخفی نشود و پایمال نگردد و به همین 

علت بود که قبر او بلند ساخته شده۱.«
 همچنیــن از امام جعفر صــادق)ع( نقل 
شده  اســت: »ِحجر، خانه اســماعیل و محل 
دفن هاجر و اســماعیل است«. در بحاراالنوار 
روایتی اســت که می گویــد: »از رکن یمانی تا 
رکن حجراالسود در کنار خانه خدا ۷0 پیامبر 
و نبی الهی مدفون هستند«. آیا می توانیم بگوییم 
مسلمانان هنگامی که رو به قبله می ایستند، در 
واقع رو به قبور حضراتی که در حجر مدفونند 
نمــاز می خوانند؟ خیــر، این کار ســجده به 
پیامبران نیست و بت پرستی و شرک محسوب 

نمی شود. چرا وهابیون نماز خواندن شیعیان در 
کنار قبور ائمه)ع( را شــرک می دانند؟ قفاری 
یکی از محققان وهابی عربستان، در این زمینه 
می نویسد: »شیعه در خصوص قبرهای امامان 
غلو کرده، در اطراف آنها طواف می کنند و حتی 
در حالی که پشت به قبله هستند به سمت آنها 
نمــاز می خوانند و کارهــای دیگری نیز انجام 
می دهند که فقط مشرکان با بت های شان انجام 

می دادند«. 
این ســخن تهمــت و دروغ اســت. هیچ 
شیعه ای رو به قبور ائمه)ع( و پشت به قبله نماز 
نمی خواند و هیچ عالمی چنین حکمی ندارد، 
بلکه در کنار قبور ائمه)ع( و رو به قبله و به نیت 
عبادت خدا نماز خوانده می شود. همان طور که 
رو به کعبه نماز می خوانیم و کعبه را نمی پرستیم، 

بلکه خدا را می پرستیم.
پی نوشت:

۱ـ شــیعه فقط قبور پیامبر)ص(، ائمه، امامزاده ها و علمای صالح را 
بلند می سازند و برای دیگر مردم بیشتر از چهار انگشت مکروه است.

 چه کســانی در حجر اسماعیل مدفون هستند؟
   مکتب    

مزنــی«، »ســدیر صیرفــی«،  »صبــاح 
و »عمربن اذینه«  احــول«  »محمدبن نعمــان 
محضر مبارک امام صادق)ع( حاضر شــدند. 
حضــرت فرمودنــد: ای عمربن اذینه، نظرت 
درباره اذانی که این گــروه ناصبی ها می گویند 
و نمازی که می خوانند چیســت؟ عرض کرد: 
فدایت شــوم، ایشــان می گویند ابی بن کعب 
انصاری خدا را در خواب دیده و او این کیفیت 
را به ایشان تعلیم نموده. حضرت فرمودند: به 

خدا سوگند دروغ می گویند. 
خداوند تبارك و تعالی منزه تر از آن اســت 
که در خواب دیده شود و نیز فرمودند: خداوند 
عزیز جبار، نبی اکرم)ص( را هفت بار به آسمان 
عروج داد. در مرتبه اول برکت و توســعه بر او 
داد و در بــار دوم فرائض را بر او تعلیم فرمود و 
در دفعه ســوم خداوند عزیز جبار، محملی از 
نور که در آن چهل نــوع از انواع نور بود بر وی 
نازل فرمود. این نورهــا اطراف عرش خداوند 

تبارک و تعالی می گردیدنــد و دیدگان ناظران 
را از فرط روشــنایی می پوشاندند. یکی از این 
نورها زرد بود که رنگ زردی ناشی از آن است 
و یکی دیگر از آنها قرمــز بود که رنگ قرمزی 
از آن پدید آمد و دیگری ســفید بود که سفیدی 
اشــیاء از آن به  وجود آمده و باقی نورها به عدد 
سایر انوار و الوانی است که حق تعالی آفریده. 
در این محمل، حلقه هــا و زنجیرهایی از نقره 
بود. رســول خدا)ص( بر آن محمل نشسته و 
به آســمان دنیا عروج کردند. فرشــتگان که به 
اطراف و اکناف آســمان پراکنده شده بودند به 
ســجده افتاده و گفتند: ســّبوح، قدوس ربنا و 
رب المالئکه و الروح بعد اضافه کردند: چقدر 
این نور شــبیه به نور پروردگار ماســت! پس از 
این کالم، جبرئیل)ع( برای نفی تشــبیهی که 
از کالم آنها اســتفاده می شود، فرمود: الله اکبر 
 یعنی خدا بزرگ تر اســت از اینکه احدی به او 

شبیه باشد...

 سبب به وجود آمدن اذان 
   حکمت    

»بشربن شــریح بصری« از امام باقر)ع( سؤال 
می کند: کــدام آیــه امیدآفرین ترین آیــه در کتاب 
خداســت؟ حضرت می فرمایند: نظر شما در این 
باره چیست؟ می گوید: آنان )اهل سنت( می گویند 
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خود اســراف و ســتم کرده اید! از رحمت خداوند 
نومید نشــوید که خدا همه گناهــان را می آمرزد؛ 
زیرا او بســیار آمرزنده و مهربان اســت.۱ حضرت 
فرمودند: لکن اهل بیت چنین نظری ندارند. بشــر 
گفت: پس نظر آنان در این باره چیســت؟ حضرت 
فرمودند: مــا می گوییــم امیدوارکننده ترین آیه این 
َتْرضی«؛ و به 

َ
 ف

َ
ــک  َربُّ

َ
 ُیْعطیک

َ
َســْوف

َ
اســت: »َو ل

زودی پــروردگارت آن قدر به تــو عطا خواهد کرد 
که خشــنود شــوی۲ و آن شفاعت اســت. به خدا 
 سوگند شــفاعت است، به خدا ســوگند شفاعت

 است۳.
َم  خداوند در قرآن می فرماید: »َوِجیَء َیْوَمِئٍذ ِبَجَهنَّ
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روز جهنم را حاضر می کنند؛)آری( در آن روز انسان 

متذکر می شود، اما این تذکر چه سودی برای او دارد! 
در ذیل این آیه مبارکه آمده اســت: جبرئیل به پیامبر 
ه)ص( به شما 

ّ
خدا)ص( عرض کرد: یا رســول الل

بشارت دهم که شما در آن روز رتبه ای داری که هیچ 
پیامبری ندارد. روز قیامت وقتی جهنم ظاهر میشود 
و در معرض دید مــردم قرار میگیرد، تمام مردم به 
زانو میافتند و وانفسایشان بلند می شود. در روایت 
دیگر آمده است: حضرت یعقوب)ع( یوسف خود 
را فرامــوش می کند، یعقوبی که چهل ســال برای 
یوسف گریه کرد، موهایش سفید شد، قدش خمیده 
گشت و چشــمانش کور شد. حضرت ابراهیم)ع( 
فرزندش اســحاق را فراموش میکنــد. در آن روز 
انسان از برادر خود میگریزد و از مادر و پدرش و از 
همسر و فرزندانش۵. در آن روز هر کدام وضعی دارد 

 به خود مشغول می دارد. 
ً
که او را کامال
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چیز بزرگی اســت!6 کســی به فکر کســی نیست. 
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تی«۷؛ خداوند هیچ بنــده ای از بندگانش و هیچ  مَّ
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ا

فرشته و پیامبری را خلق نکرد، جز اینکه در آن روز 
ندا می دهد که پروردگارا، مرا دریاب، مرا دریاب! و 
تو ای پیامبر خدا، ندا سر می دهی که امتم را دریاب، 

امتم را دریاب!
پی نوشت ها

۱ـ زمر/ ۵۳.                 ۲ـ ضحی/ ۵.            ۳ـ بحاراالنوار، ج ۸، ص ۵۷.
۴ـ فجر/ ۲۳.             ۵ـ عبس/ ۳۴ ـ ۳۷.

6ـ حج/ ۱.                   ۷ـ تفسیر نورالثقلین، ج ۵، ص ۵۷۵.

رتبه ای که به جز حضرت محمد)ص( هیچ پیامبری ندارد
گفتاری از حجت االسالم و المسلمین حبیب الله فرحزاد

   منبر    

 نگاهی به نقش ارزهای دیجیتال در مبادالت مالی جدید جهان

وند رمز ارزها به مقابله با سلطه دالر می ر

محمد عینی زاده موحد
دکتری تفسیر تطبیقی قرآن

 

رســول گرامی اســالم)ص( تنها فرزند جناب 
ــه و بانو آمنه بود، پدرش را در شــش ماهگی 

ّ
عبدالل

از دســت داد و بنا بر سنت اعراب، از کودکی به دایه 
سپرده شد. او هنگامی که نزد مادرش برگشت، حدود 
شــش ســال داشــت. مادرش او را به نزد دایی های 
پیامبر)ص( در شهر یثرب و در محله بنی عدی بن نجار 
برد. رسول خدا)ص( برخی از خاطرات این سفر را 
در حافظه داشــت و چون پــس از هجرت به مدینه، 
به محله بنی عدی بن نجار رفت، آنجا را شــناخت و 
فرمود: »من با انیسه دخترکی از انصار در اینجا بازی 
می کردم و همراه پسر بچه های دایی هایم، پرندگانی 
را که اینجا می نشستند، می پراندیم.« ایشان در آنجا 
به خانه ای نگاه کرد و فرمود: »مادرم مرا در این خانه 
منزل داد و در استخر آب چاه بنی عدی بن نجار، شنا 
کردن را به خوبی آموختم.« همچنین در جایی دیگر 
رســول خدا)ص( فرمود: »من بــا بچه های قریش 
برای نوعی بازی، از این طرف و آن طرف سنگ تهیه 
می کردیم.« فقر و تنگدســتی در جزیره العرب سبب 
می شد کودکان عرب در سن رشد مشغول کار شوند. 
رسول خدا)ص( مدتی برای اقوام خود شبانی می کرد 
و چندی بعد برای اهل مکه مشــغول شــبانی شد. 
هنگامی که پدربزرگ خود را از دست داد، عمویش 
»ابوطالب« کفالت او را بــه عهده گرفت. ابوطالب 
مانند دو چشــمش از رســول خــدا)ص( مراقبت 

می کرد؛ در حالی که عائله مند و تنگدست بود. 
دوران کودکــی، نوجوانــی و جوانــی رســول 
خدا)ص( در نهایت پاکی و نیکی و دوری از هرگونه 
خطا و معصیت گذشــت. ایشــان هیچ گاه همانند 
مردم عرب رفتار نکرد، بت نپرســتید و در مجالس 
 از 

ً
عیش و نوش آنها و حتــی در محله هایی که دائما

خانه هایش صدای ساز و آواز می آمد، حضور نیافت. 

او هماره تحت مراقبت فرشتگان الهی بود و بهترین 
رفتارها به ایشان تذکر داده می شد. امیرالمؤمنین)ع( 
 تأیید می  کنند: 

ً
در نهج البالغه این مطلــب را کامال

»و لقد قرن الله به من لدن ان کان فطیما اعظم ملك 
من مالئکته، یســلك به طریق المکارم و محاســن 
اخالق العالم«؛ خداوند از همان هنگامی که رسول 
ه)ص( از شیر گرفته شد، برای آن گرامی فرشته ای 

ّ
الل

عظیم الشأن را همنشین فرمود تا راه های مکارم اخالق 
را بپیماید و محاسن اخالق جهانیان را شب و روز به 
او یــادآوری کند.)نهج البالغه، خ ۱۹۲( پیامبر)ص( 
می  فرمود: »من گاهی ســالم می شنیدم، یك کسی 
به من می گفت: »الســالم علیك یــا محمد«؛ نگاه 
می کردم، اما کسی را نمی  دیدم. گاهی با خودم فکر 
می کردم شــاید این سنگ یا درخت است که دارد به 
من سالم می  دهد، بعد فهمیدم فرشته الهی بوده که به 
من سالم می داده است.« پیغمبر اکرم)ص( همچنین 
درباره رؤیایی که در ایام نزدیك به رسالتش می دیده، 
می فرماید: »من خواب هایی می  دیدم که »یأتی مثل 
فلق الصبح« مثــل فجر، مثل صبح صادق، صادق و 
مطابق بود، این چنین خواب های روشــن می دیدم.« 
جزء اولین مراحلی که پیغمبر اکرم)ص( برای الهام 
و وحی الهی در دوران قبل از رســالت طی می  کرد، 
دیدن رؤیاهایی بود که به تعبیر خودشان، مانند صبح 

صادق ظهور می کرد. 
متکلمــان ایــن نــوع الهامــات و اتفاقــات را 
»ارهاصات« می گویند. ارهاص برگرفته از »َرهص« 
به معنای اصرار، اثبات، آماده ساختن و محکم کردن 

و تأسیس بنیان است. 

چنانکه »ِرْهص« به معنای چینةبن دیوار یا ســاختن 
رگه زیرین بناســت. اما در اصطالح متکلمان، مراد از 
ارهاص، حوادث خارق العاده و شــگفتی است که در 
آستانه میالد انبیاء یا پس از آن و پیش از ادعای نبوت  به 
وقوع می پیوندد و از نبوِت ایشان در آینده حکایت دارد 
تا مردم با مشاهده آن امور، آماده شنیدن دعوت انبیا )ع( 
شوند. به عبارتی، خانه نبوت پی ریزی می شود و داللت 
می کند که در آینده پیامبری مبعوث خواهد شــد و به 
همین دلیــل، به امور یاد شــده »ارهاص« می گویند. 
اتفاقاتی که مردم را برای دینی جدید آماده می کند، در 
زمان پیامبران دیگر هــم اتفاق افتاده، اما درباره پیامبر 

گرامی اســالم)ص( این اتفاقات بیشتر بوده است. 
محقق طوسی برای امکان ارهاص، به وقوع معجزات 
پیامبر )ص( پیش از نبوت اســتدالل کرده و سپس 
عالمة حلی به برخی از موارد ارهاص، اشاره کرده 

است.)کشف المراد، ص ۴۹۱ و ۴۹۲(
از جملــه ارهاصات که پیش از بعثت اتفاق 
افتاد، می توان به اتفاقات بدو تولد پیامبر)ص(، 
هنگام تولد ایشان و از تولد ایشان تا بعثت اشاره 

کرد؛
الف ـ در آستانة والدت: ۱ـ جریان نابودی 
ســپاه ابرهه به وسیله پرندگان؛ ۲ـ هویدا بودن 
نور پیامبر )ص( در پیشانی پدرانش؛ ۳ـ زمان 

حمل، بر اساس برخی 

گزارش ها، دوران بارداری آمنه به حضرت محمد )ص( 
بسیار آسان بوده است. 

ب ـ هنگام تولد: ۱ـ لرزیدن ایوان کسری و شکسته 
شــدن ســیزده کنگره آن؛ ۲ـ خاموش شدن آتشکده 
فارس که هزار ســا ل روشــن بود؛ ۳ـ خشــك شدن 
دریاچه ساوه؛ ۴ـ پر آب شدن وادی َسماوه؛ ۵ـ خواب 
دیــدن موبدان فارس؛ 6ـ همراهی نور با پیامبر )ص(؛ 
۷ـ رانده شدن شیاطین و جّنیان از آسمان ها و منع آنان 
از شــنیدن اخبار آسمان ها و وحی؛ ۸ـ واژگون شدن و 

به رو افتادن ُبت ها.
ج ـ پــس از والدت تا بعثــت: ۱ـ نزول خیر 
و برکــت بر حلیمــه از زمان پذیــرش دایگی 
حضرت محمد )ص(؛ ۲ـ تنظیف پیامبر )ص( 
به وســیله فرشــتگان؛ ۳ـ با برکت شدن غذا 
هنگام هم غذا شــدن حضرت محمد )ص( 
بــا دیگــران؛ ۴ـ افزایش و با برکت شــدن 
اموال حضرت خدیجه به ســبب تجارت 
با پیامبر)ص(؛ ۵ـ ســایه افکندن ابر یا دو 
فرشته بر سر پیامبر )ص(؛ 6ـ سجده کردن 
سنگ و درخت بر پیامبر )ص( و اتفاقات 

متعدد دیگر.

 ِارهاص در زندگی پیامبر)ص(
مختصری درباره اتفاقات زندگانی پیامبر اسالم)ص( تا قبل از بعثت

   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری

کارشناس علوم اسالمی

رضا زمانی
کارشناس اقتصادی

شــاید در قرن هجدهــم خیلــی از اقتصاددانان 
فکــرش را نمی کردند که یک قرن بعــد دالر آمریکا 
بــه واحد پولی اول جهان تبدیل شــود. ســلطه دالر 
به سیاســتگذاران آمریکایی این امکان را داده اســت 
ابزارهای مالی قهری و تحریم های اقتصادی را برای 
پیشبرد منافع امنیت ملی آمریکا به کار گیرند بدون آنکه 
 به دیپلماسی و اقدامات نظامی تکیه 

ً
مجبور باشند صرفا

کنند. طی دهه های گذشته، کشورهای رقیب آمریکا به 
اشــکال گوناگون تالش کرده اند این قدرت و قابلیت 
را تضعیف کنند. ایجــاد یورو و انعقاد مبادالت پولی 
و مالی دو یا چندجانبه در این راســتا انجام شد؛ ولی 
به نتایج مورد انتظار نرسید، اما اکنون مسیرهای مالی 
جدیدی در حال شــکل گیری است که دنبال کنندگان 
آن امیدوارند از طریق آن امکان خروج از ســلطه دالر 

فراهم شود.
مسیر مالی جدید استفاده از بستر فضای مجازی و 
دارایی های دیجیتال غیر قابل کپی موسوم به »رمز ارز« 
یا »ارزهای دیجیتال« هســتند. اگرچه در حال حاضر 
معروف ترین رمز ارز، »بیت کوین« است اما رقبا برای 
ایجاد رمــز ارزهای دیگر در حال تالش هســتند. به 
واسطه این رمز ارزها نقش سنتی بخش بانکی حذف 
می شود و پیشینه معامالت بر روی یک »دفتر کل توزیع 
یافته غیر قابل تغییر« موســوم به »بالک چین« ذخیره 
می شود. این رمز ارزها از طریق نرم افزارهای موبایلی 
مخصوص و به عنوان یک استارت آپ مبادله و منتقل 
می شوند.  فرایند کلی رمز ارزها به این صورت است 
که تعداد محــدودی رمز ارز بــه روش های گوناگون 
ایجاد می شــوند که این رمز ارزها بــه هیچ وجه قابل 
کپی کردن نیستند. این رمز ارزها ممکن است از طریق 
بانک مرکزی کشــورها یا حتی برخی شــرکت های 
خصوصی ایجاد شود. درباره بیت کوین می توان گفت، 
مبنای تولید بیت کوین بر اساس حل نوعی معادالت 
ریاضی پیچیده و از طریق دستگاه هایی با نام »ماینر« 

اســت. تعداد بیت کوین در نهایت ۲۱ میلیون خواهد 
بود. این رمز ارزها به عنوان پول دیجیتال بین افراد منتقل 
می شــود؛ ولی به همراه این رمز ارز دو کد شــخصی 
اســت که یکی مربوط به مالک و دیگــری مربوط به 
مالک قبلی است و تمام نقل و انتقاالت از مالک قبلی 
به مالک جدید به صورت زنجیره وار در تعداد بســیار 
زیادی دفتر کل که توزیع شده است، ثبت می شود. این 
دفترها وظیفه ثبت و تأیید تراکنش ها را به عهده دارند. 
از آنجا که این دفاتر بسیار زیاد بوده و در کل شبکه توزیع 
می شود، معامالت بسیار شفاف است و امکان جعل 
 به صفر می رسد. فناوری بالک چین به 

ً
رمز ارزها تقریبا

سرعت در حال تکامل است و رقبای آمریکا از جمله 
روسیه، چین، ونزوئال و ایران در این راستا تالش هایی 
را انجــام داده اند. اگرچه رمز ارزهای زیادی در جهان 
به وجود آمده یا در حال گســترش هستند؛ ولی چهار 
کشور مذکور با هدف کاستن از سلطه مالی آمریکا این 
پروژه را دنبال می کنند. در این بین تالش های ونزوئال 
برای استفاده از این فناوری به شکست انجامیده است؛ 
امــا تالش های روســیه، چین و ایران ادامــه دارد. در 
ادامه کلیاتی از تالش های صورت گرفته در این چهار 
کشور را بیان می کنیم که برگرفته از گزارش اندیشکده 

آمریکایی بنیاد دفاع از دموکراسی است:

ونزوئال: »نیکوالس مادورو« برای اولین بار  در ســال ۲0۱۷ از یــک ارز دیجیتال به نام ۱
»پترو« رونمایی کرد که ارزش آن برابر با 60 دالر بود و 
قرار بود جایگزین دالر در معامالت داخلی و خارجی 
این کشور شــود. این رمز ارز که از فناوری بالک چین 
استفاده می کرد، نتوانســت جای خود را در بازارهای 
گوناگون پیــدا کند. دولت ونزوئال بارها اعالم کرد، از 
پترو در معامــالت گوناگون نظیــر معامالت بخش 
امالک، خرید بلیت هواپیما و گردشــگری اســتفاده 
خواهد شد؛ ولی هیچ  یک از این وعده ها عملی نشدند. 
از سوی دیگر، ونزوئال نتوانست شرکای تجاری خود را 

نسبت به پذیرش پترو متقاعد کند. 

روسیه: روسیه از یک جامعه تجاری بسیار   بالغ در حوزه فناوری بالک چین 2
ً
فعال و نسبتا

برخوردار است. مؤسســات مالی این کشور چندین 
پــروژه بالک چین را به صــورت آزمایشــی به اجرا 
گذاشته اند و به دنبال دسترسی به یک برتری راهبردی 
هستند. یک مأمور اطالعاتی روسیه در سال ۲0۱۷ در 
جریان یک نشســت بین المللی درباره استانداردهای 
بــه  متعلــق  »اینترنــت  می گویــد:  بالک چیــن 
آمریکایی هاســت ؛ اما بالکچین به مــا تعلق خواهد 
داشــت.« در دسامبر ســال ۲0۱۸ نیز وزارت دارایی 
روســیه اعالم کــرد، از آنجا که تحریم ها بر ســر راه 
شرکت های محلی مانع ایجاد کرده است، قصد دارد 
یک ارز دیجیتال منطقه ای را با همکاری دیگر اعضای 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا طراحی کند. این کشــور 
همچنین مشغول بررسی قابلیت های فناوری بالک چین 
در قالب تالش های مشترک با اعضای انجمن بریکس 
است. در مجموع روسیه حداقل هشت پروژه آزمایشی 
و تحقیقاتی در استفاده از ارزهای دیجیتال در دستور کار 
 در آینده به موفقیت های مهم تری در 

ً
دارد کــه احتماال

این زمینه دست یابد.

چیــن: در میــان رقبــای آمریــکا، چین  پیشرفته ترین کشور از نظر فناوری بالک چین 3
است و این طرح را به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته 
اســت. پکن به دنبال جایگزین کردن دالر با ارزهای 
دیجیتال است؛ به همین دلیل یک زمان بندی طوالنی و 
هماهنگ و همســو با دورنمای اقتصادی و سیاســی 
خویش تا ســال ۲0۵0 طراحی کرده اســت. چین به 
دنبال دستیابی به رمز ارزی است که به صورت متمرکز 
از سوی دولت کنترل شود. این کشور در حال حاضر در 
حوزه های فاینانس تجاری، امــالک و تجارت اوراق 
قرضه در قالب پروژهای اعتباری از فناوری بالک چین 
به صورت آزمایشی استفاده می کند. پکن حداقل ۱0 
پروژه آزمایشی در حوزه فناوری بالک چین در دستور 

کار خود دارد.

ایران: با اعمال شدیدترین تحریم های پولی و  مالی علیــه ایران، اســتفاده از رمز ارزها به 4
عنــوان ابزاری بــرای دور زدن تحریم هــا و مبادالت 
تجاری مورد توجه قرار گرفت؛ اما هم از نظر قوانین و 

مقررات و هم از نظر فناوری نیاز به تالش های بیشتری 
بوده و هست. دانشگاه صنعتی شریف با حمایت بانک 
مرکزی آزمایشــگاه بالک چین ایران را در سال ۲0۱۷ 
راه انــدازی کــرده اســت. در ماه مــه ۲0۱۸، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با رئیس 
شورای سیاســت اقتصادی روسیه دیدار کرد تا درباره 
اســتفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم ها 
گفت وگو کند. همچنین در اواســط ماه نوامبر ۲0۱۸، 
کارکنان آزمایشــگاه بالک چین ایران در ارمنستان در 
جلسه ای با حضور انجمن صنعت بالک چین روسیه و 
ارمنستان شرکت کرده و قرارداد همکاری امضا کردند.
بانــک مرکزی ایران همچنین بــه ظاهر قراردادی 
را در ســال ۲0۱۸ بــا معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری و فرابورس ایران به منظور توسعه 
فناوری مالی و رمز ارز منعقد کرده اســت. جمهوری 
اســالمی ایران در جوالی ۲0۱۸ اعالم کرد، مشغول 
طراحی یک رمز ارز ملی بــرای دور زدن تحریم های 
قریب الوقوع آمریکاست. در حال حاضر، ایران حداقل 
دو پروژه تحقیقاتی و آزمایشی در این زمینه دارد که یک 
پــروژه با عنوان »برنا« از پلتفرم بالک چین خصوصی 
اســتفاده می کند.  در حال حاضر، رمز ارزها خارج از 
کنترل دولت ها، غیر قابل تحریم و شفاف هستند که به 
دلیل ناتوانی دولت ها در کنترل آنها نگرانی های زیادی 
در این زمینه وجود دارد؛ تا جایی که یکی از تهدیدات 
اقتصادی آمریکا این اســت که رقبــای آمریکا مقادیر 
زیادی رمز ارز بیت کوین یا سایر رمز ارزها خریداری 
کرده و با مدیریــت ورود و خروج آنها، اقتصاد آمریکا 
تحت تأثیر قرار گیرد؛ بنابراین بیشتر دولت ها از جمله 
ایران به دنبال دســتیابی به یک ارز دیجیتال هستند که 
پشــتیبان ارز ملی کشور باشــد و در عین حال تحت 

مدیریت و کنترل بانک مرکزی اقدام کند. 
فناوری بالک چین و ارزهــای دیجیتال در ابتدای 
مسیر خود است و جمهوری اسالمی ایران باید ضمن 
گســترش تحقیقات در این زمینه ورود به این حوزه از 
اقتصاد را در دســتور کار خود قــرار دهد تا در آینده به 
عنوان ابزاری برای فشــار به ایران از آن استفاده نشود و 
ایران بتواند از آن برای کاهش سلطه اقتصادی آمریکا 

استفاده کند.

علی کارگر
خبرنگار
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پرونده

ترانزیت
داعش 

بررسی سناریوی آمریکا 
برای بازسازی و جانمایی 

گروه های تکفیری

پیش درآمد

رؤیایبربادرفته
باید رؤیای »دولت اســالمی عراق و شام« 
را برای گروه های تکفیری تروریستی بر باد رفته 
دانست و راهبرد »زندگی بدون دولت« را برای 
این جریان متصور بود؟ به نظر می رســد، رؤیای 
دولت عراق و شــام را که داعشــی ها در ســر 
می پروراندند، باید برای این گروهک از بین رفته 
و باطل شده دانســت؛ زیرا خالفت خودخواندۀ 
ابوبکر البغدادی و این گروهک در عراق و سوریه 
متالشی شد. آنها با انفجار مسجد النوری آخرین 
میــخ را به تابوت دولت خودخواندۀ خودشــان 
کوبیدند و دیگر چیــزی از رؤیای دولت عراق و 
شــام برای آنها باقی نخواهد ماند، جز اینکه به  
صورت گروه های مخفی و هســته های کوچک 
زیرزمینی یا گرگ های هار به جنایات و اقدامات 
تروریســتی دســت بزنند و به شــکل پراکنده و 
محدود به حیات خــود ادامه دهنــد و اقدام به 
عملیات انتحاری در نقاط گوناگون جهان چه در 
داخل عراق چه در سوریه یا بعضی از کشورهای 

اروپایی بکنند.
اکنون این پرســش مطرح اســت که: آیا با 
پایان عمــر نظامی داعش به مثابــه یک واحد 
پایان  سیاســی خودخوانده می توانیــم منتظر 
رادیکالیســم در منطقه نیز باشیم؟ پاسخ بسیار 
 خیر«؛ چراکه از 

ً
روشــن و واضح است: »قطعا

یک ســو زمینه های ظهور و قدرت گیری داعش 
از نظر اجتماعی و فکری در منطقه همچنان به 
قوت خود باقی مانده است و نه تنها کشورهای 
منطقه به هم نزدیک نشده اند؛ بلکه فاصله ها و 
اختالفات عمیق تر شده است. از سوی دیگر، ما 
تجربۀ شکست نظامی رادیکالیسم در افغانستان 
)۲00۱( را داریم. آیا با حملۀ آمریکا به طالبان 
و القاعده این گروه ها از بین رفتند؟ آن حمالت 
که بسیار وسیع تر و سنگین تر از حمالت ائتالف 
ردها به داعش 

ُ
بین المللی، کشورهای منطقه و ک

بــود! آن حمالت فقط ســبب تضعیف موقت 
رادیکالیســم در افغانســتان و پخش و انتشار 
رادیکالیســم در کل منطقه شــد. حمالت به 
داعش هم به نظر می رسد چنین سرنوشتی داشته 
باشــد، به ویژه وقتی مشاهده می کنیم داعش و 
رادیکالیسم در آسیای جنوب شرقی و کشورهای 

دیگر در حال رشد و اثرگذاری هستند.
 وقتــی مجموعه این تحــوالت و حوادث 
زنجیــروار را در کنــار هــم قــرار می دهیم، 
آنــگاه برخی تحلیلگــران در جلوی اصطالح 
»اشــتباهات اســتراتژیک آمریــکا و غرب در 
پیدایش و گســترش رادیکالیسم« یک عالمت 
بزرگ »تعجب«)!( می گذارنــد و در حالی که 
سعی می کنند اســیر نظریه های »توهم توطئه« 
نشــوند، از خود می پرســند آیا ایــن زنجیره 
اشــتباهات ســهوی اســت؟! البته در تحلیل 
چگونگی پیدایش و تقویت رادیکالیسم جدید 
اســالم گرا در منطقــه باید در کنــار اقدامات 
غربی ها به عوامل منطقه ای، زمینه های تاریخی 
و اندیشه ای و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و 
نیز ناتوانی بیشتر کشورهای مسلمان منطقه در 
پیشبرد »توسعۀ پایدار« و ایجاد نظام های کارآمد 
فراگیر پرداخت؛ عواملی که هر یک از آنان مانند 
قطعه ای از جورچینی بزرگ تر هستند که چینش 
دقیق آنان تصویر و درکی درست تر برای تحلیل 
چرایی پیدایش رادیکالیســم بــه ما می دهند و 
 در دل خــود راهکارهای مبارزۀ مؤثرتر 

ً
طبیعتا

برای مهار و ســپس از بین بردن آن را به ما نشان 
می دهند؛ اقدامی که اگر انجام نشود، نتیجه آن 

 پیداست!
ً
کامال

کیاوش کلهر
کارشناس مسائل سیاسی

بررســی دقیق و ارزیابی صحیــح موضوع تکفیر و ریشــه های آن در 
جغرافیای جهان اسالم و تاریخ انحرافات در امت اسالمی پژوهش مفصلی 
طلب می کند و در این مقال نمی گنجد؛ اما در عین حال بدیهی اســت که 
بررســی یکی از خشــن ترین جریان های تکفیری ـ که داعیه صحیح ترین 
قرائت از اسالم را داشت ـ بدون فهم تاریخ اندیشه های سلفی ممکن نیست. 
شناخت داعش به مثابه یک گروه تکفیری به نام دولت اسالمی عراق و شام 
که در ســال ۲0۱۴ خود را خلیفه عراق و شام نامید و برای خالفتش حتی 
افق های جهانی ترســیم می کرد، بدون فهم خط ســیر فکری و ریشه های 

معرفتی اش ممکن نیست. 
با شــکل گیری وهابیت و تأســیس عربستان ســعودی بر بنیان نظری 
ســلفی گری و وهابیت، عربســتان به مهد صدور و پرورش اندیشــه های 

ســلفی گری و تکفیری بدل شد. ریشــه های اصلی و اساسی شکل گیری 
داعش را باید از رهگذر اندیشــه های محمدبن عبدالوهاب، ابن تیمیه و در 

نهایت با تأکید بر نقش عربستان بررسی کرد.

BB نقش آمریکا در شکل گیری داعش
 بررسی اندیشه تکفیری و گروه هایی که پیرامون آن شکل گرفتند، بدون 
در نظر گرفتن حمله آمریکا به منطقه و نقش ایاالت متحده در بی ثبات کردن 
منطقه ممکن نیست. بر همین اساس، برای فهم دقیق چگونگی شکل گیری 
داعش به منزله یک گروه مســلح و در نهایت بدل شدنش به مثابه یک شبه 
دولت در منطقه وســیعی از خاورمیانه، باید به حدود سال ۲00۳ میالدی 
بازگشــت. پس از حمله آمریکا به عراق و بازشدن پای نظامیان آمریکایی 
به منطقه، گروه های متعددی برای مقابله بــا حضور نظامیان آمریکایی با 

بن مایه های فکری تکفیری در منطقه شکل گرفتند. 
اثر حضور نظامیان آمریکایی در شــکل گیری داعش آن چنان روشــن 
است که »نوام چامسکی« اندیشــمند آمریکایی در واکاوی علل گسترش 
اندیشه های تکفیری در خاورمیانه چنین می نویســد: »یکی از نتایج شوم 

تهاجم آمریکا و انگلیس شعله ور کردن درگیری های طایفه ای و فرقه گرایانه 
بوده که اکنون عراق را چند پاره کرده و این درگیری ها به دیگر نقاط منطقه 

سرایت کرده است.«
یکی از همیــن گروه هایی که برای نبرد با آمریکایی ها شــکل گرفت، 
گروهــی با نام »جماعت توحیــد و جهاد« بود. این گروه که مؤســس آن 
ابومصعب الزرقاوی بود، در ســال ۱۹۹۹ شــکل گرفت؛ اما پس از حمله 

 وارد میدان مبارزه و رزم شد.
ً
آمریکا به عراق در ۲00۳ کامال

زرقاوی تحت تأثیر بن الدن گروه جماعت توحید و جهاد را تأسیس کرد 
و چندی بعد با اعالم هم بستگی و بیعت با بن الدن به طور رسمی به عنوان 
القاعده عراق فعالیت کرد. انفجارهای گاه و بیگاه، سر بریدن های وحشتناک 
و اســتفاده از هر فرصتی برای ضربه زدن به نیروهای آمریکایی مســتقر در 
عراق، زرقاوی را به سرعت به دشمن شماره یک این کشور بدل کرد و این 
کشور اعالم کرد، معادل سر »بن الدن«، یعنی مبلغ بیست و پنج میلیون دالر 

حاضر است برای زرقاوی بپردازد. 
در کنار القاعده عراق و زرقاوی،گروه های تندروی دیگری نیز در عراق 
به خون ریزی مشــغول بودند. یکی از همین گروه ها، دولت اسالمی عراق 

نام داشــت که در ســال ۲00۴ فردی به نام ابوعمر البغدادی آن را در 
ســامرا تشکیل داد و در کنار زرقاوی مشــغول به کار شد. زرقاوی در 
سال ۲006 به منظور متحد کردن تمام گروه های مسلح سنی در عراق 
از تشکیل »شــورای مجاهدین« خبر داد. تا اینکه در ۷ ژوئن ۲006 
در هشت کیلومتری شمال شهر بعقوبه در شمال بغداد، پایتخت عراق 
به دست نیروهای آمریکایی کشته شد. سپس ابوحمزه المهاجر که به 
»ابوایوب المصری« نیز شهرت دارد، جانشین وی در عراق شد. پس 
از مرگ زرقاوی شورای مجاهدین به دولت اسالمی عراق تغییر نام داد 
و ذیل این عنوان و با رهبری »ابوحمزه المهاجر« و »ابوعمر البغدادی« 
ادامــه فعالیت دادند. در ســال ۲0۱0 ابوعمر البغــدادی و ابوحمزه 
المهاجر با دخالت نیروهای آمریکایی کشته شدند و سرنوشت رهبری 
این گروه در هاله ای از ابهام قرار گرفت تا اینکه ابوبکر البغدادی رهبری 

این جریان را در سال ۲0۱0 به دست گرفت. 
از ابوبکر بغدادی اطالعات بســیار کمی در دســت است. گویا 
وی حدود ســال ۱۹۷0 در سامرا متولد شد و نام اصلی اش »ابراهیم 
علی بدری سامرایی« است. بغدادی در همان اوایل حضور نظامیان 
آمریکایی در عراق و پیش از آشــنایی بــا زرقاوی به دلیل تالش برای 
تأسیس یک گروهک تروریستی و حمله به نظامیان آمریکایی نزدیک 
به یک ســال در بازداشت آمریکایی ها بود که درباره مدت بازداشتش 
و ارتباط قطعی او با آمریکایی ها بر اســاس همین حضور او در زندان 
گمانه هایی زده می شــود. بغدادی در زندان بــه مثابه خطیب و رهبر 
زندانیان عمل می کرد و آنجا نیز تالش داشت زندانیان را با خود همراه 
کند. پــس از آزادی از زندان، وی با زرقــاوی ارتباط برقرار می کند و 
بالفاصله به شخص معتمد او و شورای مجاهدین و شورشیان عراق 
بدل می شــود. در نهایت پس از هالکت ابوعمر البغدادی و ابوحمزه 
المهاجــر، وی به عنوان رهبر القاعده عراق انتخاب می شــود. اینجا 

بی گمان یکی از مهم ترین نقاط در بررسی و تکوین داعش است. 

BBکابوس سوری
روند اعتراضات به دولت بشــار اســد از حدود ۲0۱۱ آغاز شــد 
و روز به روز شــدیدتر و خشن تر شــد. معترضان طی مدت کوتاهی 
مســلح شدند و اعتراضات از قالب راه پیمایی خارج شد و به صورت 
جنگ خیابانی و شهری درآمد. در همین زمان و با اطالع از وضعیت 

سوریه، بغدادی دستور تأسیس جبهه سوری خالفت اسالمی را داد. 
به این ترتیب، جبهه »النصره« در قالب ســرمایه گذاری البغدادی در 

اعتراض های مردمی علیه حکومت بشار اسد شکل گرفت. 
با اعالم حضور و دخالت نیروهای بغدادی و تأسیس جبهه سوری 
خالفت اسالمی، اعتراضات اندکی شــکل مسالمت آمیز خود را از 
دست داد و به طور رسمی به یک معرکه تمام عیار مسلحانه بدل شد. 
با اعالم تأسیس جبهه سوری خالفت اسالمی، ابوبکر البغدادی برای 
تفوق کامل بر ســوریه و به دســت گرفتن روند تحوالت در سوریه، 
»ابومحمد الجوالنی« را به عنوان نماینده خالفت به آنجا فرســتاد. 
الجوالنی پس از تجاوز نظامی آمریکا به عراق، به گروه القاعده و شاخه 
عراقی آن پیوست و تحت فرماندهی ابومصعب الزرقاوی و جانشینان 
او مشغول به کار شد. در صفوف گروه القاعده به سرعت پیشرفت کرد 
و مدارج ترقی را پیمود تا اینکه از مقربان الزرقاوی شد. در نهایت پس 
از اوج گیری اعتراضات در سوریه به عنوان نماینده بغدادی به آنجا رفت 

تا اعتراضات را به جنگ براندازی بشار بدل کند. 
در ژانویــه ســال ۲0۱۲ میالدی، الجوالنی در بیانیه ای تشــکیل 
گروه موســوم به »جبهه النصره الهل الشــام« را اعالم کرد که به آنها 
به اصطالح »مجاهدی الشــام« می گفتند. وی از زادگاهش شهرک 
الشــحیل به عنوان خاســتگاه برای اقدامات این جبهه استفاده کرد. 
سرانجام در سال ۲0۱۳ ابوبکر البغدادی در پیامی صوتی ادغام »جبهه 
النصره« و »دولت اســالمی در عــراق« را اعالم کرد تا گروه »دولت 
اسالمی در عراق و شام« شکل بگیرد. این ادغام دیری نپایید و به زودی 

بغدادی و جوالنی با یکدیگر دچار اختالف شدند. 
پــس از این ادغام و بــاال گرفتن اختالفات میــان جبهه النصره، 
ایمن الظواهری رهبر وقت القاعده از بغدادی خواست تا اجازه دهد 
جبهه النصره به صورت مستقل فعالیت کند. بغدادی از این خواسته 
ســرپیچی کرد و در نهایت داعش یا دولت اســالمی عراق و شام که 
بغدادی تأسیس کرده بود و از سوی جوالنی در سوریه مشغول یارگیری 
و فعالیت علیه دولت مرکزی بود، به طور رسمی از القاعده جدا شد و 

 مستقل شروع به فعالیت کرد. 
ً
کامال

BBگستره سرزمینی داعشی ها
حمایت های وحشــتناک و باورناپذیر غربی هــا از داعش، روند 

تحوالت را تســریع کرد. متحدان غربی داعش با اعطای انواع ادوات 
جنگی و حمایت های لجستیک، جسارت پیشــروی و فتح زمین به 
داعش را دادند که داعش هم پیشــروی خود در سوریه را با حرکت از 

شرق سوریه آغاز کرد. 
گروهک داعــش در اولین اقدام در مارس ۲0۱۳ شــهر »رقه« را 
تحت تصرف خود گرفت. این شهر اولین مرکز استانی بود که به دست 
شورشیان افتاد. داعش در ژانویه ۲0۱۴  با بهره گیری از اختالفات بین 
اقلیت سنی و دولت تحت رهبری شــیعیان، اختیار شهر سنی نشین 
»فلوجه« در اســتان غربی انبار را در اختیار گرفت و مناطقی از شمال 
شرق عراق در نزدیکی مرزهای ترکیه و ســوریه را به اشغال خود در 
آورد. حرکت ضد شــیعی و شــروع اقدامات تروریستی خشن و غیر 
انســانی علیه حامیان دولت و مردم بی دفاع عراق سبب شد تا بقایای 
حزب بعث و طرفداران صدام نیز در پی انتقام گیری از دولت در پیوند با 
داعش در کنار این گروه قرار گرفته و تحرکات نظامی داعشی ـ بعثی را 

شکل داده و عراق را نیز  وارد بحران سیاسی و اجتماعی کنند. 
در همین حال که داعش و دیگر شورشــیان در ســوریه مشــغول 
نبرد بودند، جهان ناگهان مبهوت خبر تکان دهنده ســقوط »موصل« 
شــد. موصل شهر اصلی شمال عراق و یک مرکز اقتصادی و سیاسی 
عمده این کشور اســت. این شهر با جمعیتی نزدیک به یک میلیون و 
۸00 هزار نفر گذرگاهی برای ورود به ســوریه و ترکیه است. سقوط 
موصل یکی از وحشتناک ترین اخباری بود که از آغاز فعالیت داعش 
به جهان مخابره شــد. در شــب بیستم خرداد ماه ســال ۱۳۹۳ خبر 
ســقوط موصل به جهان مخابره شــد. نیروهای داعش با حرکت به 
 ســمت شــمال عراق، با صرف کمترین زحمــت موصل را تصرف

 کردند. 
برآوردها نشــان داد، در پی تصرف موصل حدود ۵00 هزار نفر 
خانه و کاشانه خود را ترک کردند. داعش به سرعت به پادگان ها، مراکز 
مهم و فرودگاه موصل تسلط پیدا کرد و پس از این اتفاق به سرعت به 
اربیل نزدیک شد. فتح موصل به شدت در تقویت توان داعش مؤثر بود. 
داعش بــا فتح موصل بر میلیون ها دالر ثــروت و حجم غیرقابل 
باوری از امکانات تســلط پیدا کرد و تالش کرد تا فعالیت خود را در 
شمال عراق گسترش دهد و بنای حرکت به اربیل را داشت. پس از فتح 
موصل، بغدادی به جهانیان شناسانده شد. بغدادی با حضور در مسجد 

این شهر خود را خلیفه مسلمانان خواند و مدعی شد، قلمرو خالفت 
اســالمی خود را از شرق تا خراســان در ایران و از غرب تا مغرب در 
آفریقا خواهد گسترد. در همین زمان و در همین حمله شمال عراق بود 
که خبر دیگری جهان را در شوک فرو برد. خبر حمله داعش به پایگاه 
هوایی اسپایکر در نزدیکی تکریت و قتل عام و دفن دسته جمعی نزدیک 
به ۱۷00 دانشجوی نظامی عراقی به سرعت روی کثیف داعش را به 

جهان نشان داد. 

BBدالوری ها و مجاهدت های مدافعان حرم
ه سیستانی« 

ّ
ورق تحوالت در عراق با فتوای جهاد کفایی »آیت الل

و حمایت مستشــاری جمهوری اســالمی ایران به سرعت برگشت. 
محاصره اربیل با دخالت مستقیم جمهوری اسالمی شکست و تحت 
ه سیســتانی مردم به سرعت به صورت خودجوش 

ّ
تأثیر فتوای آیت الل

روانه جبهه های جنگ شدند. در روز ۲6 مهر ماه ۱۳۹۵ )دوشنبه ۱۷ 
اکتبر ۲0۱6( عملیات نظامی مشــترکی از سوی ارتش عراق، بسیج 
مردمی عراق، نیروهای پیشــمرگه کردستان عراق و برخی گروه های 
دیگر علیه داعش آغاز شــد که نبرد وسیعی برای آزادسازی موصل از 
 ۹ ماه 

ً
دســت نیروهای داعش به شمار می آمد. سرانجام پس از تقریبا

نبرد، در روز ۱۹ تیر ۱۳۹6 شــهر موصل به طور کامل از گروه داعش 
پس گرفته شد. 

در همیــن زمان با دالوری هــا و مجاهدت های غیرقابل توصیف 
مدافعــان حرم، ورق تحوالت در ســوریه نیز در حال برگشــتن بود. 
شــهرهای مهم ســوریه پس از تصرف داعش به کندی و یک به یک 
از داعش پس گرفته می شــدند. آخرین سنگر داعش در سوریه شهر 
»بوکمال« بود. بوکمال یکی از سه شهر بزرگ استان بیابانی دیرالزور 
و مهم ترین و آخرین پایگاه داعش در سوریه بود، لذا از نظر راهبردی، 
به قدری اهمیت دارد که آمریکا، داعش و دمشــق برای تسلط بر آن با 
هم رقابت داشتند. مدافعان حرم تحت فرماندهی »سردار سلیمانی« 
در ســال ۱۳۹6 بوکمال را که تحت تصرف داعش بود، آزاد کردند تا 

پرونده داعش بسته شود. 
گفتنی است، سردار سلیمانی در ســال ۱۳۹6 در نامه ای به رهبر 
معظم انقالب با اعالم آزادسازی بوکمال، به طور رسمی پایان داعش 

در منطقه را اعالم کرد. 

BBBBB در ابتدا اگر موافقید با پرسش از ماهیت و 
تفکرات داعش شروع کنیم.

داعش فراینــد یک تصمیم گیــری کالن آمریکایی، 
صهیونیســتی و وهابی بوده اســت که فرایند آن از دوران 
جرج بوش پســر و پــس از جنــگ ۳۳ روزه لبنان که به 
شکســت رژیم صهیونیستی منجر شــد در سال ۲00۷ 
میالدی، کلید زده شد. در نشست مشترکی که بین »ملک 
عبدالله« پادشاه وقت عربســتان و جرج بوش و مقامات 
رژیم صهیونیستی در مزرعه جرج بوش در تگزاس تشکیل 
شده بود، مسئله شــکل گیری گروهکی تروریستی برای 
ه رقم زده شــد. سپس 

ّ
تقابل با محور مقاومت و حزب الل

»بندر بن سلطان« سفیر سابق عربستان در واشنگتن، که 
بعدها رئیس سازمان اطالعات عربستان شد، مأموریت 
یافت جنایتکارترین افراد جهان را جمع آوری کند و آنها 
را در یک پادگان در منطقه »الرمسه« اردن آموزش دهد.  

فراینــد جمع آوری نیرو برای داعش از ســال ۲00۷ 
تا ســال ۲0۱0 میالدی طول کشید و از ۸0 کشور جهان 
جنایتکارترین افراد جمع آوری شدند و در پادگان الرمسه 
زیر نظر افسران موساد، سازمان سیا و استخبارات عربستان 
سعودی آموزش دیدند. این افراد که بالغ بر ۱۵0 هزار نفر 
بودند در مارس ۲0۱۱ و پس از بحران وارد سوریه شدند و 
مسئله داعش به طور رسمی از سوریه آغاز شد و تا شمال 
آفریقا، لیبی، نیجریه و سایر مناطق غرب آفریقا گسترش 

یافت، پیشروی کرد و کل منطقه را پوشش داد.

BBBBB بــرای چه هدف یا اهداف مهمی این همه 
هزینه کردند؟

داعش با چند هدف بــه وجود آمد که تخریب چهره 
اسالم، ارائه چهره ای خشــن از اسالم و همچنین ضربه 
زدن بــه وحدت اســالمی و محور مقاومت بخشــی از 
مأموریت های آن بود که در طول هشــت ســال گذشته 
همین مأموریت ها را انجــام داد؛ البته با توجه به حضور 
محور مقاومت، ایران، روسیه و دولت سوریه شمار زیادی 
از عناصر داعش کشــته شدند و اآلن بخشی از آنها فعال 
هستند. آمریکا طی سه سال اخیر باقی مانده عناصر داعش 
را در ســوریه و در شــرق فرات تحت آموزش خود قرار 
داد و به تازگی هم با عقب نشــینی نیروهای آمریکایی از 
شرق فرات سوریه و انتقال هزار نفر از تفنگ داران دریایی 
آمریکا به غرب عراق در نظر دارد داعش را با اسم و چهره 

جدیدی بــه عراق منتقل کند و فراینــد جدیدی را برای 
بحران سازی در محور مقاومت از جمله سوریه، عراق و 

لبنان کلید بزند.  

BBBBB با توجه به صحبت های شما و اینکه ترامپ 
سال گذشــته گفته بود روند عقب نشینی 
نظامیان آمریکا از ســوریه آغاز شــده و 
تشکیالت نظامی داعش شکست خورده 
اســت، ولی حاال می خواهد هزار نفر از 
نیروهای خود را با هدف مقابله با داعش 
به غرب عــراق ببرد، آیا می تــوان این را 

اقدامی برای بازسازی داعش دانست؟
اتفاقاتــی که به تازگی در منطقــه رخ داد؛ مثل حمله 
ترکیه به شمال شرق ســوریه، به ویژه مناطق »حسکه«، 
»رأس العیــن«، »اگنــه« و »قامشــلی« در چارچوب 
ســناریوی جدید فعالیت داعش در منطقــه برای ضربه 
زدن بــه محور مقاومــت، قابل تجزیه و تحلیل اســت. 
هــدف آمریکا در حال حاضر این اســت که این منطقه، 
یعنی مثلث محور مقاومت عراق، سوریه و لبنان همچنان 
دچار ناپایداری امنیتی و آشوب شود. همچنین تظاهرات 
عراق، تظاهرات لبنان و حمله ترکیه به شمال شرق سوریه 
در چارچوب ســناریوی جدید آمریکا برای ضربه زدن به 
ه از صحنه 

ّ
ه، محــور مقاومت و حذف حزب الل

ّ
حزب الل

سیاسی لبنان اســت؛ بنابراین اکنون این پروسه آغاز شده 
و قرار است بار دیگر ناامنی ها به عراق منتقل شود و ترکیه 
همچنان  به نقش تخریبی خــود ادامه دهد، ضمن اینکه  
ه را 

ّ
تظاهرات لبنان هم به خشونت کشیده شود تا حزب الل

عامل این ناپایداری امنیتی در لبنان تلقی کنند. 

BBBBB در واقع این هم زمانی حمله ترکیه به سوریه 
و خروج نیروهای آمریکایی از ســوریه به 
مقصد عراق، برنامه ای است که با هدف 
مقابلــه با مثلث محــور مقاومت عراق، 

سوریه و لبنان شکل گرفته است.
 آمریکا در نظــر دارد ناامنی ها را در عراق 

ً
بله طبیعتا

تشــدید کند تا از طریق تضعیف دولــت عراق، بعثی ها 
بار دیگر به حکومت برسند و حکومت از دست شیعیان 
خارج شود. ضمن اینکه بخش هایی از شمال شرق سوریه 
همچنــان در اختیار ترکیه قرار بگیرد و همچنان لبنان نیز 
دچار آشوب باشد تا جریان های سیاسی موجود در لبنان، 

به ویژه دو جریان مهم ۱۴ مــارس و ۸ مارس در تقابل با 
یکدیگر قرار بگیرند تا کابینه ســرنگون شود و انتخاباتی 
ه، در لبنان برگزار و کابینه 

ّ
زودهنگام بدون حضور حزب الل

آینــده هم بدون حضور وزاری وابســته به گروه مقاومت 
تشکیل شود.

BBBBB به طور مشخص چه کشورها و دولت هایی 
از ســناریوی جدیــد بازســازی داعش 

حمایت می کنند؟ 
از نظر لجســتیکی آمریکا، از نظــر اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی و از نظر مالی عربســتان و امارات. بحرین 
هم کمــک مالی و اطالعاتــی می کنــد؛ بنابراین چند 
رژیم منطقه ای مثل عربســتان، امــارات، بحرین، رژیم 
صهیونیستی و کشورهای آمریکا و انگلیس در کلید زدن 
فعالیت جدیــد داعش نقش دارند، ضمن اینکه همه این 
رژیم ها در شکل گیری داعش در گذشته نقش مهمی ایفا 

کرده اند.

BBBBB به نظر شما این تحرکات چقدر می تواند در 
احیای مرده ای به نام داعش مفید باشد؟ 
آیا اصاًل این برنامه ها شدنی است یا دست 

و پا زدن بی فایده است؟
این موضوع را باید در دو زمان نگاه کرد. در کوتاه مدت 
این مسائل آسیب هایی به امنیت سوریه، عراق و لبنان وارد 
می کند؛ گرچه سوریه بیش از هشت سال است که دچار 
آشوب داخلی است؛ اما به هر حال این آشوب همچنان 
ادامه خواهد یافت و هدف این است که عراق ناامن شود 
و دولــت آن نتواند امنیت آنجــا را تأمین کند. همچنین 
داعش مجدد با چهره جدید وارد عراق شــده و انفجارها 
و ناامنی ها از سرگرفته شــود. در مجموع هدف آمریکا، 
عربســتان و رژیم صهیونیستی این اســت که این مثلث 
 محور مقاومت 

ً
همچنان ناامن باشد. در درازمدت قطعا

برنامه ریزی های الزم را خواهد داشــت؛ همچنان که در 
گذشــته هم داعش شکست خورد و از عراق بیرون رانده 
 محور مقاومت ورود و 

ً
شد، در آینده و در درازمدت قطعا

این پروسه را با شکست مواجه خواهد کرد.

BBBBB ایــران در این اقدامات کجا ایســتاده، آیا 
می توان گفت یکــی از اهداف آنها ایجاد 

ناامنی در ایران است؟
ممکن است این طور باشد؛ البته ایران تفاوت دارد و با 

 به مرزها اشراف 
ً
توجه به اینکه نیروهای مسلح ایران کامال

دارند و به لطف الهی مشــکل امنیتی وجود ندارد، به هر 
حال هدف نهایی ایران است؛ ایران به اعتبار اینکه به عنوان 
یک کشور تأثیرگذار و اینکه رهبری محور مقاومت را در 
 از نظر امنیتی 

ً
 مورد توجه است؛ اما قطعا

ً
دست دارد، قطعا

 به خود مطمئن است و کشورهای 
ً
و تسلط به مرزها کامال

غربی، آمریکا، رژیم صهیونیســتی و عربستان نخواهند 
توانســت امنیت ایــران را متزلزل کنند؛ امــا به هر حال 
کشورهایی که مثل عراق، سوریه و لبنان هستند همچنان 

ناامن خواهند بود.

BBBBB با توجه به اینکه مردم کشورهای اسالمی 
ماهیت داعش را شناخته اند، آیا می توانند 

بار دیگر نیرو جذب کنند؟
مردم کشــورهای اســالمی به دلیل جنایت هایی که 
عناصر داعش مرتکب شــده اســت، به ماهیت آنها پی 
برده اند و داعش جایگاهی در میان کشورهای اسالمی و 
عربی ندارد؛ اما آنها می توانند با تغییر راهبرد و تاکتیک و با 
توسل به فریب و خدعه از طریق تغییر نام و آرم با استفاده از 
زمینه های نارضایتی های اجتماعی تحرکاتی داشته باشند 
که باید نقشه آنها را نقش بر آب کرد و با روشنگری و تنویر 
افکار عمومی نقاب از چهره های آنها برداشت؛ برای نمونه 
عربستان سعودی در طول هشت سال بحران سوریه، ۸0 
میلیــارد دالر برای گروهک های تروریســتی »داعش«، 
»جبهه النصره«، »جیش االســالم«، »لواء التوحید« و 
»فیلق الرحمن« به عنوان بزرگ ترین گروه های تروریستی 
هزینه کرده است؛ بنابراین عربستان سعودی برای تقویت 
این جریان های ضد انســانی هزینه هــای باالیی انجام 
می دهد، ضمن اینکه هر چه خشونت داعش تشدید شود 
به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود و کشورها و ملت های 
 برای 

ً
اسالمی دچار بحران خواهند شد و این بحران طبیعتا

امنیت رژیم صهیونیستی مفید خواهد بود؛ اما به هر حال 
ملت های اســالمی محور مقاومت و ملت های عربی به 
ماهیت داعش پی برده اند و اجازه نخواهند داد که داعش 
بار دیگر میان مردم بازگردد. از ســوی دیگر، رزمندگان 
محور مقاومت با تعریف ســازوکار جدید، این گروهک 
تروریستی را ســرنگون خواهد کرد؛ در نتیجه بازسازی، 
ترانزیت و تغییر عنوانی برای بهره گیری مجدد از داعش 

منتفی است و آنها موفق نخواهند شد.

گروهک تروریستی »داعش« که زاییده آمریکا و رژیم صهیونیستی است، طی این سال ها در کشورهای اسالمی و 
محور مقاومت دست به وحشیانه ترین اقدامات خود علیه مردم این کشورها زده است؛ اما جبهه مقاومت با همراهی 
کشورهای گوناگون اسالمی بهترین نحو مقابل آنها ایستادگی کرده  است؛ به طوری که ترامپ در دسامبر سال گذشته 
شکست داعش در عراق را اعالم کرد و گفت روند عقب نشینی نظامیان آمریکایی از سوریه و بازگشت آنها به آمریکا 
آغاز شده؛ زیرا تشکیالت تروریستی داعش شکست خورده است؛ اما در ماه های اخیر شاهد سناریوی جدید آمریکا برای احیا و ترانزیت این گروهک تروریستی هستیم؛ 
به نحوی که وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش در مورد انتقال هزار نظامی آمریکایی از شمال سوریه به غرب عراق صحبت کرد و منجربه بهت بسیاری از سیاسیون جهان شد. 
هدف وی از این انتقال مقابله با داعش بود که این بحث هم زمان با آغاز عملیات ترکیه علیه نیروهای کرد سوریه دموکرات موسوم به »قسد« در شمال و شرق سوریه مطرح 
شد. هم زمان با این مسائل، درگیری های داخلی در لبنان و عراق در اعتراض به وضعیت اقتصادی این کشورها شروع شده است که آغاز این بحث ها و درگیری ها، شروع 

سناریویی جدید برای احیای جسد بی جان گروهک تروریستی داعش است. در همین ارتباط با حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه گفت وگو کرده ایم.

زهرا ظهروند
خبرنگار

 گفت وگوی صبح صادق با حسن هانی زاده 
درباره سناریوی جدید آمریکا برای بازسازی، ترانزیت و تغییر نام و کارکرد گروه های تکفیری ـ تروریستی 

داعش با تنفس مصنوعی زنده نمی شود
اگر چه سازمان رزم داعش و حکومت متمرکز آن نابود شده؛ 
اما اهدافی که آمریکا را بر آن داشــت تا این گروه را ایجاد کند به 
قوت خود باقی اســت؛ به همین دلیل واشنگتن برخی اعضای 
کاربلد داعش را چند ســال در اردوگاه نگهداری کرد تا توان آنها 
بازیابی شده و با برنامه های جدید فعال شوند. احیای داعش چه 
منافعی برای آمریکا دارد؟ آمریکا چگونه می تواند از آنها استفاده 
کند؟ و در نهایت اینکه چگونه می توان این ترفند غرب را خنثی 
کرد؟ آیا جنجال بر ســر اعالم خبر مــرگ البغدادی، که صد بار 
تاکنون کشته شده از ظهور مدل جدیدی از داعش با رویکردهای 

متفاوت حکایت دارد؟ 

BBالف ـ منافع آمریکا از احیای داعش
یک ـ حفظ کانونی برای فعالیت وهابیت ؛ غرب به محلی 
برای نضج و تقویت مجــدد داعش نیاز دارد که بی گمان بهترین 
منطقه همان شرق فرات در سوریه و  استان االنبار عراق است تا از 
آن منطقه به سایر مناطق حتی ایران تسری یابند. حاشیه مرزهای 
عراق و سوریه به دلیل دور بودن از پایتخت های دو کشور می تواند 
به کانونی بــرای ترویج فرهنگ وهابیت تبدیل شــود.  عواملی 
مانند فرهنگ بدوی، بافت جمعیتی یکســان، دور بودن از دانش 
و فناوری های روز و نبود زیرساخت صنعتی و تجارت که جوانان 
را به کار و زندگی خوب نوید دهد، ســبب شــده تا مستعدترین 
سرزمین برای نضج گرفتن وهابیت و عضوگیری و احیای داعش 
باشــد.  مهم ترین بخش فعالیت داعشی ها، حضور آنها در بافت 
جمعیتی عراق، ســوریه و لبنان خواهد بود تا از این طریق مسیر 
فعالیت های اجتماعی این ملت ها را به ســمتی حرکت دهند که 
مورد نیاز آل سعود، آمریکا و رژیم صهیونیستی است. موج سواری 
بر تظاهرات مدنی و معیشتی مردم عراق و لبنان بارزترین نمونه 
این تغییر رویکرد داعش از لشکرکشــی نظامی به فعالیت های 

اجتماعی است.
دوم ـ تالش برای استقرار نیافتن دولت سوریه بر جزیره؛ 
اولین حضور داعش در سه استان شرق فرات بود و از همین منطقه 
به منابع انرژی و درآمد دست یافت؛ اما ادامه فعالیت عناصر خفته 
این گروه می تواند عاملی باشد تا دمشق تسلطی به منابع نفت، گاز 
و حتی آب فرات نداشته باشد. این اقدام هم می تواند درآمدهای 
دولت را کاهش دهد و هم کشور سوریه را با بحران انرژی مواجه 
کند؛ در نتیجه به شدت به واردات از مسیر دریا وابسته خواهد بود 
 به 

ً
که به راحتی می توان آن را زیر فشــار محاصره قرار داد. دقیقا

همین دلیل اســت که پنتاگون متوجه اشتباه خود در فرار سریع از 
شرق فرات شــد و بخش هایی از نیروهای خود را برای سلطه بر 
چاه های نفت به دیرالزور و حسکه بازگرداند.  بهانه حضور آمریکا 
در شــرق فرات فعالیت همین عناصر داعش بوده است؛ پس با 
همین دستاویز باز هم به حمالت هوایی خود علیه اقتصاد سوریه و 

محور مقاومت ادامه خواهد داد.
سوم ـ ضربه به محور مواصالتی تهران به الذقیه ؛آمریکا و 
رژیم صهیونیستی تا آنجا که می توانستند با استفاده از حمله نظامی 
تا بمباران و... تالش کردند مانع ایجاد یک گذرگاه ترانزیتی میان 
عراق و مناطق تحت حاکمیت دمشــق شوند. تالش برای ایجاد 

نیرویی از کرد و عرب به عنوان قســد در شــرق دیرالزور و حتی 
بمباران های نیروهای مقاومت در منطقه ابوکمال در سال ۱۳۹۵ 
و استقرار در منطقه التنف  سوریه در همین راستا بود که به نتیجه 
نرســید.  با این حال، با عزم و اراده سه دولت برای ایجاد گذرگاه 
القائــم ـ ابوکمال، که می تواند ایران را به ســاحل مدیترانه وصل 
کند، هر سه کشور از تنگنای سرزمینی که محاصره آنها را راحت 
می کرد، به خوبی نجات یافتند. در نتیجه بهترین گزینه برای حمله 
به ایــن رهگذر ارتباطی ایران تا مدیترانه همان تروریســت های 
داعشی هستند؛ پس داعش می تواند یک هدف مهم آمریکا، آل 

سعود و ترکیه را تأمین کند.
چهارم ـ نبود اتحاد اقتصادی میان ایران، عراق و سوریه؛ 
اگر مؤلفه های اول تا سوم یعنی امنیت و ثبات، حاکمیت دمشق 
بر شــرق فرات و محورهای مواصالتی میان دو کشــور عراق و 
ســوریه محقق شــوند، امکان برقراری ارتباط اقتصادی مؤثر، 
متقن و پابرجا میان سه همسایه که عضو محور مقاومت هستند 
و اشتراکات بســیاری با یکدیگر دارند امکان پذیر خواهد بود. با 
حفظ یکپارچگی سوریه و عراق می توان به تقویت روابط نجات 
بخش اقتصــادی و ایجاد پیوندهای محکم تجاری، صنعتی و... 
میان سه کشور فوق امیدوار بود؛ مســیری که می تواند از دریای 
عمان تا شــرق مدیترانه امتداد یابد.  به بیان دیگر برای تشــکیل 
نشدن یك بلوک قوی منطقه ای، به نیرویی نیاز است که بتواند سه 
 می تواند مانع اتحاد 

ً
مؤلفه اول را متزلزل کند و احیای داعش حتما

اقتصادی سه کشور محور مقاومت شود.  

BBب ـ رویکردهای غربی عربی برای استفاده از داعش
خطر ظهور مجدد داعش بســیار بیشتر از فعالیت تروریستی 
آنهاســت. آنها می توانند هر زمان که نیاز باشــد به سرزمین های 
اصلی ســوریه و عراق حرکــت کنند و خود را بــه عنوان مردم 
این کشــورها جا زده و فعالیت های اجتماعی مانند انتخابات و 
تظاهرات های عادی را به ســمتی که می خواهند ســوق دهند.  
حمایت اطالعاتی آمریکا و انگلیس و دالرهای عربستان و امارات 
نقشه های هماهنگ و بودجه الزم را برای عناصر سازماندهی شده 
داعش تأمین می کند. کشــتن »وسام العلیاوی« از رهبران حشد 
الشعبی عراق که سال ها با داعش جنگیده بود به دست عناصری 
که در تظاهرات معیشــتی مردم عراق رخنه کرده اند، از فعالیت 

سازماندهی شده این گروه با آمریکا و عربستان حکایت دارد. 
برنامه های یکســانی در بی بی ســی عربی با العربیه و الحره 
می توان دید که حضور اعضای داعش را به جای مردم منطقه نشان 
می دهد؛ برای نمونه آمریکا با ده ها پایگاه هوایی و زمینی ۱6 سال 
است که عراق را اشغال کرده و آنکه از داعش حمایت مالی کرده 
عربستان است؛ پس چگونه عده ای ناگهان فریاد می زنند ایران، از 
عراق بیرون برو؟ حضور دواعش در شبکه های مجازی با تکرار و 
بازنشر تبلیغات رسانه های عربستانی برای گمراه کردن مردم عراق 
و شــام از دیگر اقدامات خطرناک ولی بی شمار آنهاست.  فرار 
آمریکا به محض حمله ترکیه نشان می دهد که آنها برای حمایت 
از کردها به سوریه نیامدند؛ چه آنکه از کردستان عراق هم در برابر 

داعش حمایت نکرده بودند. 
در اصل واشنگتن سعی در نجات و بازتولید بدنه داعش داشته 
تا نیرویی شبه مردمی در مقابل نیروهای مقاومت در عراق و شام 
تشــکیل دهد که از نظر عقیدتی به وهابیت و البته پول عربستان 
متکی است. هدف از ایجاد داعش نابودی محور مقاومت بود و 

اکنون هم احیای اجتماعی داعش همان هدف را دنبال می کند.

بازتولید داعش چرا و چگونه؟
محمدپارسا نجفی

کارشناس
 مسائل خاورمیانه

 مروری بر ریشه ها و روندهای شکل گیری گروه های تکفیری ـ تروریستی در منطقه

 ظهور و سقوط 
داعش
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۱۱ ۱0
خرد تاریخ

سیاست نامه

 بررسی اندیشه سیاسی 
آخوند خراسانی ـ ۱۶

ازوجوباطاعتتاوالیت

در شــماره گذشــته با خوانش نویسندگان 
و بیشــتر کســانی که والیــت فقیه از ســوی 
آخوندخراسانی را انکار کرده اند، آشنا شدیم؛ 
اما این پرسش مهم مطرح است که آیا به راستی 
بزرگ تریــن رهبر نهضت مشــروطیت مردم 
ایران و کسی که قیام علیه ظلم و ستم انگلیس 
و روســیه را در آن مقطع رهبری کرده،  هرگونه 
والیت را برای فقیه در زمانه حضور نداشــتن 
بی تردید،  انکار می کنــد؟  امام معصــوم)ع( 
پاســخگویی به این پرســش مهم،  مســتلزم 
بازخوانی آثار و متون علمی آخوند خراســانی 
است. هر یک از دو دسته  آثار متقدم و متأخر به 
جای مانده از آخوند درباره والیت فقیه در زمینه 
خاصی نگارش یافته است که بدون توجه به آن 
نمی توان به قصد و هدف محمدکاظم خراسانی 
،  رأی فقهی او در 

ً
به عنوان مؤلف پی بــرد. اوال

کتاب »تقریرات قضــاء« پذیرش والیت فقیه 
در امور حسبه است، نه انکار آن و اکتفا به قدر 
مّتیقن بودن فقیه برای تصرف در امور حســبه؛ 
  تفســیر از والیت به معنــای اول )والیت 

ً
ثانیا

مطلقه( در کلمات آخوند قابل عرضه اســت 
که آن را به معنــای دوم )والیت عامه( نزدیک 

می کند.۱
دیدگاه آخوندخراسانی درباره والیت فقیه 
در تعلیقات و حاشــیه اش بر مکاســب،  ذیل 
دیدگاه شــیخ انصاری فهم شــدنی و درخور 
بررسی است. شــیخ انصاری والیت را در دو 
وجه تصورپذیر می داند؛ اما پیش از بررســی 
ایــن دو وجــه، مقتضای »اصــل« را توضیح 
می دهد. از نظر شــیخ انصاری،  اصل بر عدم 
ثبوت والیــت در این دو وجه اســت و از این 
اصل در خصوص پیامبر)ص( و امامان)ع( با 
ادله  اربعه خارج می شویم.۲ وی ابتدا به آیات و 
روایات می پردازد که اطاعت از پیامبر و امامان 
معصوم را واجب و مخالفــت با آنان را حرام 
می دانند. آخوندخراسانی استدالل به این آیات 
و روایات را بر والیت نمی پذیرد؛ زیرا به عقیده 
وی،  مالزمــه ای میان وجوب اطاعت از آنان یا 
حرمت مخالفت با آنان، با والیت شــان وجود 
ندارد؛ اما وجود اولویت در این آیات و روایات 
)برای اثبات والیت آنان( کفایت می کند.۳ به 
همین روش آخوندخراســانی، استدالل شیخ 
انصاری به عقل قطعی ـ هم مســتقل و هم غیر 
مســتقل ـ  بر والیت پیامبــر و امامان معصوم 
را نقد می کند و تنها وجــوب اطاعت را از آن 
نتیجه می گیرد و نه والیت را.۴ بنابراین تفاوت 
آخوندخراسانی با استادش در نحوه استدالل 
به عقل اســت که نمایانگر تصرفات آخوند به 
عنوان مجتهدی اصولی در مباحث اســتادش 
شیخ انصاری است. شــیخ انصاری در ادامه، 
 برای خروج از اصل عدم والیت درباره والیت 
فقیه، ادله والیت فقیه را در دو عرصه استقالل 
ولــی در تصرف و عدم اســتقالل غیر ولی در 
تصرف بررســی می کند. شیخ انصاری اقامه و 
اثبات دلیل بر وجوب اطاعت از فقیه، مانند امام 
را خرط قتاد)کنایه از سختی اثبات( می داند که 
آخوند مبتنی بر این نظر استادش،  به یک حکم 
کلی اشــاره می کند مبنی بر اینکه »آنچه امام 
 در دوره غیبت ندارد و آنچه 

ً
ندارد،  فقیه قطعــا

که امام دارد اثباتش برای فقیه اشــکال دارد.«۵ 
براساس این حکم کلی،  آخوندخراسانی از دو 
جنبه به بحث والیت فقیه می پردازد؛ آنچه امام 
در آن والیت ندارد و آنچــه امام در آن والیت 
دارد. در شــماره آتی این دو موضوع را توضیح 

می دهیم. 
پی نوشت ها:

۱ـ منصور میراحمدی، اندیشه سیاسی آخوندخراسانی، ص ۸۳.
۲ـ محسن کدیور، سیاست نامه خراسانی، مقدمه، ص ۱۹ ـ ۱۸.

۳ـ محمدکاظــم خراسانی، حاشــیه  المکاســب، مصحــح 
سیدمهدی شمس الدین، ص ۹۲. 

۴ـ همان.
۵ـ همان،  ص ۹۳. 

انســان ها از حیث رفتاری اشــتراکات فراوانی دارند 
نشــی واکنشی دارند، 

ُ
و در اصل رفتار آنها که برای هر ک

تفاوتــی وجود ندارد؛ اما رفتار فردی و اجتماعی انســان 
مؤمن مسلمان واجد ویژگی ها و شاخصه هایی است که 
آن را از رفتار دیگر انسان ها متمایز می کند. اینکه رفتار فرد 
با چه نیتی صادر شــود، رسیدن به چه هدف و مقصودی 
را نشانه گذاری کرده باشد، شیوه ها و ابزارهای انجام یک 
کنش چگونه باشد، در فعل و ترک فعل ها چه انگیزش های 
فردی و جمعی داشته باشد، سود و زیان را در انجام امری 
یا ترک عملی اعم از عادی یا سیاسی و اجتماعی چگونه 
محاسبه می کند و غیره شاخصه های رفتاری انسان مؤمن و 
مسلمان را رقم می زند. در میان این ویژگی ها انجام عمل 
بر اساس »تکلیف« که مقوله ای دینی است، از مهم ترین 
تمایزهای رفتاری انسان ها و حتی عاملی برای رتبه بندی 

مسلمان ها به شمار می آید.

BB نگاه سودمحورانه و منطق فدیه
»آدام اسمیت« پدر اقتصاد سرمایه داری غربی معتقد 
بود که به قلمرو دین هم می شــود اقتصــادی نگاه کرد. 
از دهــه ۱۹۸0 به بعد، جامعه شناســان دین مثل »رادنی 
اســتارک«، »روجر فینک«، »بنبریــچ«، »یاناکون« و... 
این ایده را از »آدام اسمیت« گرفتند و پروراندند. »روجر 
فینک« و »رادنی استارک« در کتاب »قواعد ایمان« بر این 
نظر هستند که ما می توانیم رفتار انسان دیندار را مثل یک 
انسان اقتصادی در نظر بگیریم. از نگاه آنها، انسان ها حتی 
در مســائل عبادی و دینی نیز با مالک سود و زیان مادی 
دست به رفتار دینی می زنند و کاالی دینی عرضه یا تقاضا 

می کنند؛ اما آیا مطابق با این تعریف می توان به راز و رمز 
ایثارها و از جان گذشتگی های انسانی در برابر آرمان ها و 
ارزش ها رسید؟ به عبارت دیگر، منطق رفتار دینی چه نوع 
منطقی است؟ آیا این منطق مشابه منطق رفتار اقتصادی 
است؟ منطق انســان اقتصادی تنها بر اساس سود و زیان 
مادی و حتی معنوی است؛ اما در منطق رفتار دینی انسان 
باید آمادگی برای فدیه دادن داشته باشد نه فقط سود بردن؛ 
بنابراین الزم است بر خالف جامعه شناسان اقتصادگرای 

دین میان سود و ارزش تمایز قائل شویم. 
شــریعتی در این باره دیــدگاه جالبی عرضه می کند. 
وی معتقد است سود یا کنش سودمحورانه، کنشی است 
که عایــدی اش معطوف به خود من و مادی و این جهانی 
اســت؛ اما کنش ارزش محورانه کنشی است که عایدی 
این جهانــی اش معطوف به دیگــری و عایدی معنوی و 
غیر مادی اش معطوف به من اســت. این دو کنش با هم 
تفاوت دارند؛ از این رو نمی توانیم کنش ســودمحورانه و 
کنش ارزش محورانه را مثل هم تلقی کنیم. در واقع، ممیز 
اصلی در نگاه دینی انســان دیندار با غیر آن این است که 
انســان دیندار باید آماده برای پرداخت حدی از فدیه در 
قبال اعمال درســت آرمانی و ارزشی خود باشد. اوج این 
 با منطق 

ً
فدیه، فدا کردن خویشتن و شهادت است. مسلما

حیوان اقتصادی مد نظر غرب، دیگر نمی توان منطق دینی 
مبتنی بر فدیه جان را توجیه کرد؛ چرا که همه کنش های 
انســانی برای حفظ بقای خود است؛ در حالی که از نظر 
منطق دینی کنشی مطلوب تر است که حامل فدیه دادن و 
فداکاری بیشتری باشد. البته این فدیه کردن جان در قبال 
ارزشی واالتر نیازمند آگاهی و رشد شخصیت انسانی در 
پرتو تربیت صحیح دینی اســت و رسیدن به آن به تمهید 
بسترها و زمینه هایی نیاز دارد که از مهم ترین آن »تسلیم« 
شدن در برابر دین و باور و یقین به این حقیقت متعالی است 

که خواسته الهی بهترین مصلحت و عافیت در عاقبت را 
برای عبد رقم می زند. ثمره این باور »تکلیف مدار« شدن 
عبد و انسان الهی است. این تکلیف مداری شقوق و ابعاد 
رد و فردی آغاز می شود و به 

ُ
مختلفی دارد که از تکلیف خ

تکلیف کالن در بعد اجتماع و سامان نظامات سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می انجامد. 

BB تکلیف سیاسی  و مسئله مشارکت
برای تبییــن جایگاه موضوع »تکلیف سیاســی« در 
نگاه دین و حیات انســانی توجه به چند نکته مهم است. 
اول، حجم گســترده ای از آیات قرآن کریم اســت که به 
بیان تکالیف فردی و اجتماعی اختصاص داشته و بخش 
عمده ای از تکالیف اجتماعی هم به حوزه سیاست تعلق 
 همه عرصه های سیاســی تحت پوشــش 

ً
دارد. اساســا

تکالیف سیاســی قرار می گیرند و نمی توان بخشــی از 
گستره سیاست را نشان داد که انسان در آن، مورد خطاب 
و تکلیف قرار نگرفته باشد. دوم، جایگاه تکلیف نسبت 
به »نظام حق و تکلیف« اســت. قرآن هر جا حقی برای 
انســان مطرح می کند، تکلیفی نیز در نظر می گیرد. تمام 
گســتره اجتماعی از جمله سیاســت مشمول تکالیف و 
حقوق می شوند؛ پس نمی توان عرصه ای سیاسی را نشان 
داد که فارغ از تکالیف سیاسی باشد. سوم، جایگاه تکلیف 
سیاسی در میان »مباحث سیاست« است؛ چون مسائل 

فلسفه سیاسی ارتباط وثیقی با تکلیف سیاسی دارند. 
با ارائه نمونه تبیینی درباره مقوله بســیار مهم فلســفه 
سیاســی، یعنی مشــارکت سیاســی این جایگاه روشن 
می شــود. در مسئله مشــارکت سیاســی به طور کلی سه 
رویکــرد عمده)حق مدار، تکلیف مــدار و تلفیقی( وجود 
دارد. از نگاه برخی پذیرش الزامات ناشی از تکلیف دهی 
سیاسی، حق شهروندان است. از نگاه گروه دوم مشارکت 

مذکور تکلیف است که شرکت در انتخابات را تکلیف و 
واجب و حضور نداشتن را جرم می  داند. از منظر گروه سوم 
مشــارکت »حق و تکلیف« است. برای این مورد می توان 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را شاهد آورد که هم 

بر حق مشارکت توجه می دهد و هم بر تکلیف الهی.

BB جایگاه تکلیف در نگاه ابزاری به سیاست
در نگاه ابزاری، سیاست با توجه به ابزار اعمال و تحقق 
آن یعنی »قدرت« شناسانده می شود. قدرت از مقوله  های 
بنیادین و به اعتقاد برخی موضوع و جوهره علم سیاست 
اســت. نتیجه نگاه مذکور این اســت که قدرت سیاسی 
توانایی تجهیز و ایجاد برآیند منابع مادی یا معنوی موجود 
را با روشی مناســب برای هدایت و جهت دادن به رفتار 
جمعی گروهی از انسان ها به اتکای ضمانت اجرای موثر 
دارد. جالب است که اگر ما با عینک تکلیف به سیاست، 
حتــی از نوع ابزاری آن نگاه کنیم، باز هم به دلیل اهمیت 
 منشأ 

ً
ویژه این جایگاه مهم ارزیابی می شــود؛ زیرا اساسا

انحصاری قدرت در بینش اسالمی و قرآنی، الهی است 
و اشخاص با نصب خدا مشروعیت می یابند و اطاعت، 
الــزام و تکلیف پذیری از آنها بــرای مردم توجیه منطقی 

می یابد. 
از آنجا که در مفاهیم قرآنی و همچنین مناســبات و 
معادالت نظام اسالمی با مجموعه گسترده ای از تکالیف 
سیاسی مواجه می شــویم، نگاه تکلیف مدار به مباحث 
سیاست آثار و برکات زیادی دارد. از جمله تنظیم بهتر و 
بنیانی تــر نظام »حقوق و تکالیف« و توقعات و انتظارات 
مکلفــان و حاکمان از یکدیگر کــه مهم ترین آنها تأمین 
حقوق مکلفان با تکالیف سیاســی)حق آزادی، عدالت، 
امنیت( و انتظارات تربیتی و اخالقی )تأمین کرامت انسان 

و صیانت از آن؛ تعدیل، تزکیه و تهذیب( است.

ششمین انتخابات ریاست جمهوری، در ۲۱ خرداد 
۱۳۷۲ برگزار شــد و طی آن آقای هاشمی رفسنجانی 
از ۱6/۷ میلیــون رأی مأخوذه، ۱0/۵ میلیون رأی را به 
ه جاسبی و 

ّ
خود اختصاص داد. احمد توکلی ، عبدالل

احمد طاهری ، نامزدهای مطرح این دور از انتخابات 
ریاست جمهوری بودند که شورای نگهبان از میان ۱۲۷ 

نفر نامزد، آنها را احراز صالحیت کرده بود. 
هرچند به نظر بســیاری از کار شناســان جاسبی و 
طاهری برای داغ کردن تنور انتخابات وارد میدان شده 
بودند و در حقیقت هم سویی آشکاری با سیاست های 
مورد نظر دولت وقت داشــتند، امــا احمد توکلی به 
تنهایی در مقابل سیاست های اقتصادی دولت حاضر 

شده بود.
توکلی درباره حضورش در انتخابات می گوید: »من 
معتقد بودم که رقابت ها در انتخابات ریاست جمهوری 
به سمت واقعی شدن پیش برود بنابرأین به سراغ دو نفر 
از افرادی که معتقد بودم احتمال دارد با آقای هاشمی 
رقابــت کنند، رفتم. بنابراین با آقــای جواد الریجانی 
و مرحوم پــرورش مالقات کردم. اول به ســراغ آقای 
پرورش رفتم و سپس با آقای الریجانی مالقات کردم 
و هــر دو بزرگــوار ضمن تأیید نگرش و بــاور من در 
انتخابات ریاست جمهوری  خصوص رقابتی شــدن 
حاضر نشدند که با آقای هاشمی به رقابت بپردازند... 
روزهای آخر نام نویسی برای انتخابات بود که من پس 
از مشورت با برخی از بزرگان تصمیم گرفتم که خودم 
با آقای هاشمی رقابت کنم؛ ســاعت ۲ بعدازظهر به 
وزارت کشور رفتم، نام نویســی کردم و رقابت شروع 

شد.«
 دکتر احمد توکلی کــه روزگاری در کابینه دولت 
میرحسین موسوی در ِسمت وزیر کار حضور داشت 
و بعدها به دلیــل اختالفات فکری در حوزه اقتصاد از 
آن کابینه چپ گرا جدا شــد، این بــار در نقد عملکرد 
اقتصادی دولت راست گرای آقای هاشمی وارد عرصه 
رقابت شد و توانست آرای آن بخش از جامعه را به خود 
جلب کند که در ســایه سیاست های تعدیل اقتصادی 
وضعیت مناسب معیشتی نداشته و از محرومیت رنج 

می بردند. 
وی در نطق هایــش بــر بی عدالتــی اقتصــادی و 
اجتماعــی، ناکارآمــدی سیاســت ها و مدیریت ها، 
امتیازطلبی و تجمل گرایی مقامات دولت و کم اعتنایی 
آنان به مشــارکت سیاســی مــردم، سیاســت های 

 اثر تبیین جایگاه و کرانه های تکلیف سیاسی در مباحث سیاست

مناسبات قدرت الهی و انسانی می شود

مشارکت کمترین  با  انتخاباتی   
مروری بر روند و نتایج ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

 در سال ۱۳۷۸، »سعید عسگر« به جرم ترور 
حجاریان به ۱۵ سال حبس و همکار وی هم به 
۱0 ســال حبس محکوم شد. نکته پر ابهام این 
ماجرا نوار تهدیدی است که دوستان حجاریان 
به آن پنــاه می برند. در این نــوار حجاریان از 
 سوی فردی به نام »رضا احمدی« تهدید شده 

بود.
احمدی پس از دســتگیری اعــالم کرد، به 
دستور حجاریان این نوار را پر کرده است. وی 
پس از آزادی در مصاحبه با روزنامه »رسالت« 
توضیح بیشتری در این باره می دهد و از سفارش 
حجاریان برای پر شدن این نوار پرده برمی دارد 
و اصرار می کند که در این فایل، احمدی خود 
ــه معرفی کند و 

ّ
را بــه عنوان انصــار حزب الل

بگوید من فدایی والیت فقیه هستم. حجاریان 
و هم حزبی هایش ســعی داشتند این اشخاص 
ه مصباح 

ّ
و ترورها را بــه بزرگانی چون آیت الل

یزدی و خشونت طلب بودن وی مستند کنند. 
حجاریان مدتــی قبــل از انتخابات 

ریاست جمهوری ســال ۱۳۸۸، با 
انقالب های  وقوع  مقاله ای  انتشار 
مخملــی و رنگی در کشــورهای 
اقماری را تمجید کرد و نوشــت: 
»انقــالب مخملیــن موجــی از 

برای کشورهای  را  دموکراسی 
اقمار شــوروی ســابق به 

ارمغان آورد!«

حجاریان در پاسخ به پرسش درباره جدایی 
دین و سیاست چنین پاسخ می دهد: »من بین 
دو حوزه دین و ایدئولوژی تمایز قائل هســتم 
و معتقدم اســقاط حکومــت ایدئولوژیک از 
اوجب واجبات اســت.« وی پس از تجربیات 
خشونت زای دوران هشت ســاله دوم خرداد، 
سیاست را »ستیز و ســازش معرفی می کند و 
همچنان بر طرح فشار از پایین و چانه زنی از باال 

تأکید دارد.«۱ 
پس از تفکیک چهره ها به خودی و غیرخودی 
از ســوی رهبر فرزانه انقــالب، حجاریان در 
این بــاره می گوید: »تفکر افــرادی که مردم را 
شــهروند درجــه دو می دانند)اصطالحی که 
تجدیدنظرطلبان به موضوع خودی و غیرخودی 
داده اند( و برای مــردم تکلیف قائلند، تفکری 
فرعونی و الهی نیســت.«۲ با وجود اینکه رهبر 
معظم انقالب بر این باور بودند که باید مرکزی 
برای هماهنگ کردن اصالحات ایجاد شود تا 
به انحراف منتهی نشود و برنامه مشخصی برای 
اصالحات تدوین شود، حجاریان گفت، »من با 
ایجاد کردن مرکزی برای اصالحات مخالفم... 
جبهه مشــارکت یک برنامه حاضر و آماده 
برای اصالحات دارد و چه برنامه ای بهتر 
و مشروع تر از مرام نامه جبهه مشارکت 
که برنامــه رئیس جمهــور هم وجود 

دارد.«
پی نوشت ها:

۱ـ  گفت وگوی فارس با سعید حجاریان، هنوز 
هم به استراتژی فشار از پایین و چانه زنی 

از باال معتقدم، ۱۳۸۵/۸/۹.
۲ـ روزنامه خرداد، شماره 6۷.

 فراز و فرود سعید حجاریان  ـ ۳

 سناریوی خود تهدیدی!

   ریزش ها    

در سال های ۱۳۵6ـ ۱۳۵۷، چگونگی پیشبرد 
نهضت اســالمی ملت ایران یکی از دغدغه هایی 
بود که انقالبیون در سر می پروراندند. در این بین، 
داشتن تشکیالت و انســجام واحدی که بتواند به 
بسیج نیروها بینجامد و همه توا ن ها را یکسو کند، 
ضرورتی بود که اذهان برخی از بزرگان نهضت را 
ه محمدحسین 

ّ
به خود مشغول کرده بود. »آیت الل

بهشــتی« از جمله این ایده پــردازان بود که تالش 
وی در نهایت به تشکیل حزب جمهوری اسالمی 
انجامید. در این باره دکتر ابراهیم یزدی در صفحه 
۱۴۳جلد دوم کتاب خاطرات خود که انتشــارات 

کویر منتشر کرده است، می نویسد:
»در نیمــه اول ســال ۱۳۵۷، مرحــوم دکتــر 
بهشتی به آمریکا آمد و از ایاالت مختلف از جمله 
واشنگتن دی سی  نیویورک،  تگزاس)هوســتون(، 
دیدار کرد. در هوســتون ما با هم درباره وضعیت 
جنبش در ایــران و ضرورت ایجاد تشــکل های 
سیاســی مذاکرات مفصلی داشتیم... هر دوی ما 

قبول داشتیم که نیروهای اسالمی نیاز به تشکل 
و سازماندهی دارند. با پراکندگی نیروها 
آینده جنبش در ابهام قرار خواهد داشت. 
در مورد چگونگی سازماندهی نیروها، با 
هم اختالف نظر پیدا کردیم. نظر ایشان 
این بود که یک حزب واحد تشکیل شود 
و همه نیروهای اسالمی، از روحانیان و 
روشنفکران ملی ـ اسالمی در آن شرکت 
کنند؛ ولی یک گروه ســه تا پنج نفری از 

روحانیان، بر تصمیمات حــزب نظارت نهایی با 
حق وتو داشته باشند. از قانون اساسی مثال زدند که 
یک گروه پنج نفری از مجتهدان، مصوبات مجلس 
مقننه را مورد بررسی قرار می دهد و آنها را تأیید و 
یا رد می کند. من این نظر و قیاس را نادرست و غیر 

واقع بینانه می دانستم...
اگر قرار باشــد نیروهای اسالمی، یک حزب 
و سازمان واحد داشــته باشند، با آن هم مخالفتی 
نــدارم؛ ولی بر ایــن باورم که رابطــه روحانیان و 
روشــنفکران در این حزب واحــد همان الگوی 
شــورای مرکزی نهضت آزادی ایران باشــد. در 
نهضت آزادی مرحوم طالقانی عضو هیئت مؤسس 
و شــورای مرکزی بود، اما حق ویژه ای برای خود 
قائل نبــود. در تصمیمات شــورا او هم یک رأی 
داشــت، برابر رأی جوان ترین عضو شورا. در یک 
سازمان سیاســی تصمیمات فقهی یا قانون گرفته 
نمی شود که به نظر اجتهادی روحانیان نیازی باشد. 
اما وقتی صحبت از مســائل فقهی و تخصصی به 
میان آید و نیاز به نظر کارشناســی باشد، منطق و 
خردورزی و احساس مسئولیت دینی حکم می کند 
که شورای تصمیم گیری، نظر کارشناسی روحانیان 
عضو شورا را خواستار شود و بر طبق آن 
عمل کند. این همــان کاری بود که 
در شــورای مرکزی نهضت آزادی 
صورت می گرفت. مرحوم بهشتی 
بــا این نظر به شــدت مخالفت 
کرد و بر نظر خود اصرار ورزید. 
 هم حــزب جمهوری 

ً
و نهایتــا

اسالمی براســاس همین دیدگاه 
تشکیل شد.« 

 دیدگاه شهید بهشتی پیرامون کار تشکیالتی

حزب واحد

   خاطره    

»برابــری رهبر با مــردم در مقابل قانون«، 
مؤلفه مهمی است که در سنجش مطلق گرایی 
قدرت سیاسی و اختیارات حاکم در دو دستگاه 
فکری دولت مطلقه مصطلح در اندیشه سیاسی 
و والیت مطلقه فقیه در اســالم به کار می آید. 
تصدی جایگاه رهبری در نظام اســالمی هیچ 
امتیاز به خصوصی برای رهبر ایجاد نمی کند؛ 
 زیــرا رهبری پیــش از هر چیــز تکلیف رهبر

 است.
 امام خمینــی)ره( می فرماینــد: »والیت، 
واقعیتی جز جعل ندارد و فی حد ذاته شــأن و 
مقامی نیست؛ بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای 
 احکام اســت.«۱ در انتهای اصل یکصدوهفتم 
قانون اساسی نیز تصریح شــده است: »رهبر 
 در برابر قوانین با ســایر افراد کشــور مساوی

 است.«
رهبر اسالمی نه تنها هیچ امتیازی نمی تواند 
برای خود قائل شــود؛ بلکه باید از بســیاری 
مزایایی که مردم عادی از آن بهره مند هســتند، 
اجتنــاب کرده و ساده زیســتی را بــرای خود 
فرض کند. رهبر اســالمی کاخ نشین نیست، 
جامه های فاخر نمی پوشــد، بر تخت جلوس 
 نمی کند و ســاده ترین غــذا را بــرای خود بر

می گزیند.
 امام علی)ع( خطاب به »عثمان بن حنیف« 

می فرماید: »امام شما از دنیای خود به دو جامه 
فرســوده و دو قرص نان رضایت داده است.... 
پس ســوگند به خدا من از دنیای شــما طال و 
نقره ای نیندوختــه و از غنیمت های آن چیزی 

ذخیره نکرده ام.«۲
نه تنها برای خود هیچ امتیازی قائل نیست؛ 
بلکه اجــازه نمی دهد خانواده و نزدیکان وی از 
موقعیت او بهره برداری کــرده و به نان و نوایی 

برسند.
بر اســاس این در اصل ۱۴۲ قانون اساسی 
رئیــس قــوه قضائیــه را مکلف کرده اســت 
کــه به امــوال رهبر و خانــواده او قبــل و بعد 
از رهبری رســیدگی کنــد تا مبــادا به ناحق 
افزایش یافته باشــد. این شــرایط را با رهبران 
دنیای لیبرال دموکراســی مقایســه کنید که به 
محض تصدی ســمت رهبری بــه کاخ های 
 بســیار مجلل آماده شــده برای آنان نقل مکان

 می کنند. 
بنابرایــن هیچ یــک از ویژگی های رهبری 
مطلق گرا دربــاره والیت مطلقــه فقیه صادق 
نیســت. پس باید بــه دنبال مفهومــی دیگر 
برای آن باشــیم. واقعیت این است که عبارت 
»مطلقه« اصطالحی فقهی است که در مقابل 
»مقیده« آمده است و دیدگاه فقهایی مانند امام 
خمینی)ره( را بیان می کند که حدود اختیارات 
ولی فقیه در عصر غیبت را به امور ِحسبه محدود 

و مقید نمی کنند. 
پی نوشت ها:

۱ـ امام خمینی)ره(، همان، ص ۵.
۲ـ محمد دشتی، همان، ص ۵۵۳. 

۳ـ همان، ص ۴6۱.

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۶۶

برابری رهبر با مردم در قانون

   آفاق    

مجمع الجزایر »هاوایی« در اقیانوس آرام، ایالت 
پنجاهم کشور آمریکاست که پایتخت و شهر مهم آن، 
»هونولولو« نام دارد. طول نواری که مجمع الجزایر 
هاوایی را تشــکیل می دهد، ۳۳00 کیلومتر است. 
هشت جزیره اصلی، هاوایی را تشکیل می دهند که 
بزرگ ترین این جزیره ها، جزیره »هاوایی« با وسعت 
۸/۱۵0 کیلومتر مربــع و کوچک ترین آنها، جزیره 
غیرمســکونی »کاهوالوی« با ۱۲۵ کیلومتر مربع 

وسعت است.
در اواخر ســده هجدهم بود کــه اروپایی ها به 
هاوایی وارد شــدند. در آن زمــان جمعیت هاوایی 
حدود ۳00 هزار نفر بود. جیمز کوک انگلیسی در 
سفر دریایی سوم خود برای استعمار قاره آمریکا در 
دهه ۱۷۷0، از هاوایی دیدار کرد و در آنجا با مقاومت 
روبه رو شد و برای نجات خود و همراهانش مجبور 
شد با پادشاه آنجا مالقات کند و در این مالقات او را 
به گروگان بگیرد تا اجازه یابد همراهانش را به کشتی 
بازگرداند؛ اما با چهار تفنگدارش به دســت عوامل 
رئیس قبیله کشته شــد. یادداشت های برجای مانده 
از کــوک در دو توقف قبلــی اش در هاوایی، درباره 
زیبایی و حاصلخیز بودن آن، ســبب شد جمعی از 
اروپایی ها برای کشــت نیشکر، موز، آناناس و... به 
آن مجمع الجزایر بروند و متعاقب آنان، بســیاری از 

آمریکایی ها نیز به آنجا رفتند.
در زمان این مهاجرت ها، ســلطنت هاوایی در 
دســت دودمان »کامه هامه ها« بود که از سال ۱۷۹۵ 
تا سال ۱۸۷۲ حکومت کرده و با استقرار اروپایی ها 

و آمریکایی ها در هاوایی و کاشــت درختان بسیار و 
ایجاد مزرعه موافقت کردند. یکی از درخت دارهای 
آمریکایی »ســنفورد ُدل« بود که بنیانگذار شرکتی 
به نام »ُدل« اســت و بیشتر آناناس، انبه، موز و سایر 
میوه های حاره ای مورد نیاز آمریکایی ها و سایر ملل 
را تأمین می کند که مارک »Dole« بر آنها چسبانده 

می شود.
ســلطنت هاوایی از ســال ۱۸۷۲، با رأی سران 
قبایل به دودمان »کاالکاوا« منتقل شد که به محدود 
کــردن آزادی عمل مزرعــه داران خارجی و گرفتن 
مالیات از آنان دســت زد. این تصمیم به درگیری با 
مزرعه داران آمریکایی مســلح انجامید و به دولت 
واشــنگتن امکان داد تا به رزم ناو »بوســتون« که در 
همان نزدیکی بود، دستور مداخله دهد. تفنگداران 
این ناو، کاخ ملکه را تصرف کردند و با سقوط وی، 
مزرعه داران آمریکا حکومت پادشاهی را منسوخ و 
اعالم جمهــوری کردند. جمهوری هاوایی، چهارم 
ژوئیه ۱۸۹۴ تشکیل شد و در سال ۱۸۹۸، این منطقه 

به طور رسمی به  ایاالت  متحده  ملحق  شد.  
در ســال ۱۹۵۹، کنگره آمریــکا قانونی را برای 
تبدیل شدن هاوایی به یک استان تصویب کرد. مدت 
کوتاهی پــس از آن، انتخاباتی برگزار شــد و مردم 
 ۱۷ بــه ۱ رأی دادند که هاوایی یکی 

ً
هاوایی، تقریبا

از استان های خودمختار آمریکا باشد. گفتنی است، 
هاوایی بخــش عمده ای از فرآورده شــکر جهان را 
تأمین می کند. همچنین، سالیانه حدود 6۵0 هزار تن 
آناناس در هاوایی تولید می شود که آن را به بزرگ ترین 
تولیدکننده ایــن محصول تبدیل کرده اســت. این 
سرزمین ثروتمند با موقعیت سوق الجیشی، امروز به 

طور کامل در اختیار ایاالت متحده قرار دارد.

 تسخیر سرزمین آناناس به دست آمریکایی ها

پنجاهم ایالت 

   حافظه    

تقویم انقالب

روزمبارزه
بااستکبارجهانی

سرآغاز و نقطه عطف مبارزه با استکبار 
جهانی ۱۳ آبان ســال ۱۳۴۳ اســت. در 
آن ایام کــه طرح کاپیتوالســیون به طور 
محرمانه و مخفیانه از طرف دولت رژیم 
شــاه به تصویب رسانده شــد و صدای 
هیچ کــس در نیامد،  فقط فریاد رســای 
 امام خمینی)ره( در جامعه سیاسی ایران 

پیچید.
 ایشــان به همــه مقامات سیاســی،  
امنیتی و  نظامــی ایران هشــدار دادند و 
اعالم خطر کردنــد و فریاد زدند: »امروز 
تمام گرفتــاری ما از آمریکاســت. تمام 
گرفتاری ما از اســرائیل اســت. اسرائیل 
هم از آمریکاست. این وکال هم از آمریکا 
هســتند. این وزرا هم از آمریکا هستند. 
همه دست نشــانده آمریکا هســتند. اگر 
 نیســتند چرا در مقابل آن نمی ایستند داد

 بزنند!« 
امام)ره( پس از این سخنرانی افشاگرانه 
و انقالبی و تاریخی به دستور آمریکایی ها 
دســتگیر و به ترکیه تبعید شــدند. از این 
تاریخ پرچم مبارزه با اســتکبار برافراشته 
شــد و هرکس از مواضع امــام حمایت 
می کرد، دســتگیر و زندانــی و به حبس 
محکوم می شد. روند مبارزه علیه استبداد 
داخلی بــه گونــه ای رقم خــورد که در 
روز ۱۳ آبــان ســال ۱۳۵۷ دانش آموزان 
 مدارس بــه طور علنی وارد گــود مبارزه

 شدند. 
در این روز بیش از شصت نفر از آنها به 
شهادت رسیدند و سرعت مبارزه آنچنان 
شتاب گرفت که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بنیان 
رژیم پهلوی را برانداخت و نظام جدیدی 
به نــام جمهوری اســالمی جایگزین آن 
شد؛ اما استکبار با عوامل پلید تروریستی 
و تجزیه طلــب و کودتاچی جریان نفاق و 
لیبرال های نفوذی شــان را حفظ کردند تا 
به قدرت برســانند که  به مناسبت سالروز 
شهادت دانش آموزان روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ 
گروهی از دانشجویان بار دیگر مبارزه شان 
علیه استکبار را به نمایش گذاشتند و مرکز 
توطئه ها، یعنی ســفارت آمریکا در تهران 
را هدف قرار دادنــد و پس از تصرف آن 
ضربه بســیار کاری بــه مجموعه عوامل 
وارد کردند، همچنین  اســتکبار جهانی 
 اسناد محرمانه و سری آنها را افشا کردند 
و روح مبــارزه جدیدی در ملت و جوانان 

ایران دمیده شد. 
 
ً
بعدهــا یک جریان خــاص که بعضا
نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی 
هم در بین آنها بودند،  درجســت وجوی 
باز کــردن راه مذاکره با آمریــکا بودند. 
رابــرت مک فارلین از چهره های ارشــد 
کاخ سفید و مشــاور رئیس جمهور وقت 
آمریکا در امور امنیت ملی را با ســه نفر 
دیگر مخفیانه بــا گذرنامه های ایرلندی و 
با یک هواپیمای حامل اســلحه ای که از 
بازارهای بین المللی خریدار شــده بود؛ 
وارد تهران شــدند. اما با دستور امام)ره( 
 پس از پنج روز بازداشــت از ایران خارج

 شدند. 
در واقــع گروهــی در داخــل ایران 
مذاکره بــا آمریکا را دنبــال می کردند  و 
خیلــی عجیب اســت که پــس از بارها 
تجربه شکست در مذاکره با آمریکا هنوز 
هم دست بردار نیســتند؛ اما خوب است 
این واقعیــت را بدانند که جریان مبارزه با 
استکبار همچنان زنده و پویاست و نمونه 
 آن در مراســم پرشــور اربعین به نمایش

 درآمد.

مهدی دنگچی
کارشناس تاریخ

محمد گنجی
پژوهشگر 

حسین معینی
کارشناس تاریخ

شهاب زمانی
روزنامه نگار

فتح الله پریشان
پژوهشگر 

اندیشه سیاسی

عباسعلی 
عظیمی شوشتری

عضوهیئت علمی
 پژوهشگاه امام صادق)ع(

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

امیر قلی زاده
پژوهشگر علوم دینی

ایدئولوژی زدایی و رفاه طلبی تمرکز داشت و فهرست 
بلندی را که به عنوان ســوء تدبیرها و ســوء رفتارهای 

دولت پنجم در نظر داشت، به چالش کشید.
جناح چپ در این انتخابات غایب بود و هیچ یک 
از اعضای آن در انتخابات نامزد نشدند و ترجیح دادند 
نظاره گر باشند تا اینکه بخواهند به عنوان منتقد دولت 
هاشــمی با رقیبی رقابت کنند که پیشــاپیش پیروزی 
آن در انتخابــات پیش بینی می شــد. در همین ارتباط 
»بهزاد نبوی« از اعضای ارشد شورای مرکزی سازمان 
مجاهدیــن انقالب در اظهارنظری ایــن انتخابات را 
»تشریفاتی« خواند و برد هاشمی را مسجل پیش بینی 

کرد. 
در میان جامعه روحانیت مبارز تهران که هاشــمی 
از اعضــای شــاخص شــورای مرکزی اش بــود، از 
هاشــمی حمایت کرد و جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم اعالم کرد، همچنان هاشمی را ارجح می داند. در 
بیانیه جامعه مدرســین آمده است: »جامعه  مدرسین  
حوزه  علمیه  قم  پس  از شــور و مشورت ، به  این  نتیجه  
رسیده  اســت  که  شایسته  است  سکان  دستگاه  اجرایی  
کشور، چهار سال  دیگر به  دست  مردی  باشد که  امین  
امام  راحل )ره ( و مورد عنایت  و پشــتیبانی  مقام  معظم  
رهبری  است . شخصیت  حجت االسالم  والمسلمین  
هاشمی رفســنجانی  امروز به  عنوان  یك  سیاستمدار با 
کفایت ، باهوش  و با تدبیر در جهان  سیاســت  بر کسی  
پوشیده  نیست. کارنامه  چهار ساله  ایشان  نشان  می دهد 

توفیقات  دولت  و نظام ، در آینده  استمرار خواهد یافت  
و مشــکالت  به  خواســت  خداوند برطــرف  خواهد 
شد. مردم  عزیز و شــهیدپرور ایران  با نوشتن  نام  او در 
برگه هــای  رأی  در روز ۲۱ خرداد ماه  آینده  برگ  زرین  
دیگری  از تاریخ  پرافتخار ایران  اسالمی  را رقم  خواهند 

زد.« )۱۳۷۲/۲/۲۷(
حتی روزنامه »رســالت« که زمانی احمد توکلی، 
ســردبیر آن بود و از بنیانگذارانش به حساب می آمد، 
ه عسگراوالدی، 

ّ
از هاشــمی حمایت کرد و حبیب الل

دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسالمی با سابقه ترین تشکل 
جریان محافظــه کار نیز حمایت حــزب متبوعش از 

هاشمی را اعالم کرد.
در ایــن انتخابات در مجمــوع ۳۳ میلیون و ۱۵6 
هزار و ۵۵ نفر از ایرانیان واجد شرایط شرکت در این 
انتخابات بودند. در این میان، احمد توکلی ۴ میلیون 
و ۲6 هــزار و ۸۷۹ رأی، رجبعلی طاهری ۱۱۴ هزار 
ه جاســبی ۸۹ هزار و ۲۸0 رأی 

ّ
و ۷۷6 رأی و عبدالل

کسب کردند.
آرا در مقایســه بــا آرای دوره اول انتخــاب آقای 
هاشمی در ســال ۱۳6۸، یعنی ۱۵ و نیم میلیون رأی، 
کاهش معنــاداری را نشــان می داد. عــالوه بر این، 
مشارکت بسیار پایین ۵0 درصدی مردم در هیچ یک 
از انتخابات مشــابه پس از پیــروزی انقالب در ایران 
سابقه نداشــت و بعد ها هم تکرار نشد. جناح چپ، 
سیاست های اقتصادی دولت، به ویژه سیاست تعدیل 

و حذف تدریجی یارانه ها را عامل کاهش ۲۵ درصدی 
آرای  هاشمی رفسنجانی ذکر کرد، در حالی که جناح 
راســت، نارضایتی مردم از حضور تعدادی از وزرا در 
کابینه را که تفکرات متفاوتی با جناح راست و شخص 
رئیس جمهور داشتند، علت اصلی این امر می دانست.

نکته قابل مالحظه آنکه آقای هاشمی و اطرافیانش 
به هیــچ وجه گمان نمــی کردند چنیــن نتایجی در 
انتخابات حاصل شود و هاشمی را پیروزی انتخابات 
با رأیی قاطع می دانستند! در این راستا علی الریجانی 
در خاطرات خود می نویسد: »یادم هست وقتی بحث 
ریاست جمهوری در ماه ها پیش مطرح بود، روزی قبل 
از اینکه دولت تشکیل شود، با آقای هاشمی صحبت 
کردم که امروز آقای توکلی پیش من آمده و مصمم شده 
که در انتخابات شرکت کند. به آقای هاشمی گفتم ورود 
احمد توکلی رأی شما را کم خواهد کرد. آقای هاشمی 
 چقدر رأی می آورد. گفتم دو یا سه میلیون 

ً
پرسیدند مثال

رأی دارد، خندیدند و گفتند ۲00، ۳00 هزار رأی هم 
ندارد!... قبل از انتخابات ریاست جمهوری که طرحی 
در مورد ســاماندهی افکار عمومی در مورد انتخابات 
را در دولت به عنوان وزیر فرهنگ مطرح کردم، نقد و 
بررســی زیادی شد. سخن آقای غرضی )وزیر پست، 
تلگراف و تلفن( از همــه جالب تر بود که گفتند آقای 
هاشــمی احتیاج به طرح ندارد، همین اآلن حدود ۱۸ 
میلیون رأی مربوط به شماست، یک قدری کار کنیم، 

۲0 میلیون رأی می شود!«

رادنی استارک روجر فینکآدام اسمیت ویلیام بنبریچ



شماره 920 |  دوشنبه 13 آبان 139۸ شماره 920 |  دوشنبه 13 آبان 139۸

۱3 ۱2
فرهنگ زندگی

دوگانهآرامشوآسایش!

بیشــتر ما آرامش را به آسایش وابسته 
می دانیم و تصور می کنیم شادی و آسودگی 
با امکانات رفاهی و وضعیت ایده آل مادی 
رابطه ای مستقیم دارد. ثروت و شهرت و 
رفاه را ضامن آســودگی خاطر می دانیم و 
در واقع، آرامش درونی مان را مشــروط به 
آســایش بیرونی تصور می کنیم. به همین 
دلیــل بی وقفه درتالش هســتیم تا پول و 
ســرمایه و دارایی مــان را افزایش دهیم. 
هرچند تالش برای کســب روزی حالل 
و حتــی پس انداز ســرمایه، پســندیده و 
مطلوب اســت؛ اما مسئله آن جایی است 
که ما همــه توان مان را معطوف کســب 
درآمد می کنیم؛ از بســیاری سرگرمی ها، 
تفریحات، دورهمی ها و حتی لذت های 
خاص و تکرار نشدنی زندگی می گذریم تا 
دارایی مان را افزایش داده و به آرزوهای مان 
برســیم. گاهــی از لذت های مشــروع و 
بی همتایی مانند ازدواج در ســن مناسب 
عبور می کنیم؛ در حالی که به تأکید روایات 
و تصریح قرآن کریــم، ازدواج و انتخاب 
همسر، مســیر اصلی رســیدن به پایگاه 
آرامش اســت؛ گاهی با وجــود ازدواج و 
حتی داشــتن فرزند، خود را از تماشــای 
بــزرگ شــدن و قدکشــیدن کودکان مان 
محروم می کنیم و طعم شــیرین زبانی ها 
و لحظه هــای ناب آنها را نمی چشــیم به 
این تصور که بــا دوندگی ها و تالش های 
شبانه روزی امروز، فردای زیبا و بی همتایی 
را برای شــان رقــم بزنیــم! در حالی  که 
آنها امروز نیازمند حضــور و توجه پدر و 
مادر هســتند و آرامش فردای شان در گرو 
امنیــت روانی امروز اســت. برای خود و 
فرزندان مان، انبوه امکانات رفاهی را فراهم 
می کنیم؛ اما همچنــان از ناآرامی درونی 
گله داریم! دست آخر حتی اگر به امکانات 
مالی مطلوب مــان هم برســیم، ممکن 
است فرصتی برای شادی نداشته باشیم یا 
 نشــاط و شادی مطلوب را به دست 

ً
اصال

نیاوریم. در واقع، ما همه آرامش مان را به 
خطر می اندازیم تا از مسیر آسایش جسم 
به آســودگی روح و روان برسیم؛ در حالی 
که ممکن اســت مالک هیچ یک نشویم! 
مشــکل از آنجایی شروع می شود که ما به 
علت داشتن زندگی ماشینی و زندگی های 
مدرن معموال بیشتر به سمت آسایش در 
حرکت هستیم تا آرامش و حتی خیلی از 
اوقات ایــن دو واژه متفاوت را با هم یکی 
می پنداریم که این خود اشــتباهی فاحش 
اســت. البته این بدان معنی نیست که ما 
نباید به دنبال آسایش در زندگیمان باشیم، 
برعکس آســایش می تواند روند زندگی 
را برای ما تســهیل کند ولی اشکال کار از 
آنجایی شروع می شود که ما بیشتر اوقات 
آرامشــمان را فدای آسایشــمان می کنیم 
که این خود زمینه ســاز انواع مشــکالت 
در زندگی ما می شــود. مشکل اینجاست 
که رابطه آســایش و آرامش را به اشــتباه 
در ذهن مــان تعریف کرده ایم؛ آســایش، 
راحتی جســم اســت که بــا امکانات و 
ثروت فراهم می شود؛ اما آرامش، راحتی 
روح و روان اســت که می تواند محصول 
حال معنوی و روحی خوب باشــد. تأمین 
آسایش هزینه های فراوانی به همراه دارد؛ 
اما آرامــش بی هزینه و کم خرج اســت. 
از ســویی اضطــراب و آشــوب روحی 
می تواند انســان های ثروتمند و صاحب 
قدرت و شــهرت را تهدید کنــد؛ اما دل 
آرام و روح آســوده انســانی که به ساحل 
آرامش رســیده، هرگز تلخی اســترس و 
افســردگی و اضطراب را تجربه نخواهد 
کرد. با این حســاب، خوب است سرمایه 
عمر را صرف آرامــش روح کنیم و لذت 
خوشبختی و رضایت از زندگی را دریابیم.

ممیزیخانه

ایرانمتهماست؟

اکــران و توقیــف دوباره فیلــم »خانه 
پدری« تازه ترین حاشیه سینمای پرحاشیه 
ایران اســت. این فیلم پیــش از این نیز در 
ســال ۱۳۹۳ روی پرده سینماها رفته؛ اما 
بالفاصلــه پس از اکران توقیف شــد بود. 
این بار نیز ۹ سال پس از تولید و پنج سال 
پس از اکــران اولیه، دوباره اکران و توقیف 
شــد. عمده انتقادات از این فیلم به دلیل 
خشونت افسار گسیخته و نمایش صحنه 
قتل دختری نوجوان به دست پدر و دفن او 
به دست پدر و برادرش است؛ اما مشکل 
این فیلم که منجر به توقیفش شد، فراتر از 
 خشونت است و به گفتمان حاکم بر فیلم

 بر می گردد.
»خانه پدری« شاید از نظر ساختاری، 
حرف زیادی برای گفتن نداشــته باشد و 
یکی از ضعیف ترین آثار کارنامه کارگردانی 
کیانوش عیاری محســوب شود؛ اما آنچه 
ســبب جنجالی شــدن این فیلم شــده، 
محتوای خاص فیلم است. داستان »خانه 
پدری« از ســال ۱۳0۸ شــروع می شود؛ 
یک مرد همراه با پسر نوجوانش، در ظاهر 
به دلیل مســئله ای ناموسی، دختر خانواده 
را به شــدیدترین شکل ممکن به زیرزمین 
خانه شــان می برند، با کوبیدن جســمی 
سنگین بر سرش وی را به قتل می رسانند و 
سپس او را در کف زیرزمین دفن می کنند. 
در ادامه، نســل های بعدی این خانواده تا 
دوران مــا می آینــد و می روند. نکته مهم، 
ضعف شــدید روایت فیلم است؛ طوری 
که داســتان فیلم، تنها در همان ۱0 دقیقه 
اول کــه به قتــل و دفن دختــر اختصاص 
دارد شــکل می گیرد و بقیه زمــان فیلم، 
اتفــاق خاصی رخ نمی دهــد. به عبارتی، 
فیلم »خانــه پدری« پــس از حادثه اول، 
 تمام می شود و ادامه آن بسیار خسته کننده

 است!
اما نکته مهم درباره این فیلم، ترســیم 
تاریــخ و هویت ایرانی ـ اســالمی در خانه 
پدری اســت. همان طور کــه از نام فیلم بر 
می آید، خانه پدری، همان ایران ماست که 
به زعم این فیلم زیربنای آن را ظلم و ســتم 
علیه زنان تشکیل داده است؛ خانه ای با بافت 
سنتی و معماری اصیل، مردمی با پوشش و 
ظاهری مذهبی و نشــانه های دیگری چون 
قالی بافــی و ابزار تعزیــه و ... همه فضایی 
را شــکل داده اند که دال بر رویکرد فیلم در 
تخریب و تخطئه فرهنگ و هویت ایرانی ـ 
اسالمی است. در واقع در این فیلم یک فرد 
یا خصلت جاهالنه نیست که هدف حمله 
قرار گرفته اســت، بلکه تمامیت فرهنگی، 
هویتی و تاریخی کشورمان متهم شده است؛ 
هویت و تاریخی که نقاط برجسته و فصول 
 درخشــان مورد غبطه برای ملل دیگر کم 

ندارد.
با این اوصاف، منحصر کردن مشــکل 
»خانه پدری« به خشــونت، ساده انگاری 
است. این فیلمی نیست که بتوان با حذف 
یک یا دو صحنه زهــر آن را گرفت، بلکه 
تفکر و دیدگاهی که بر فیلم حاکم است، آن 
را به فیلمی ضدایرانی و ضداسالمی تبدیل 

کرده است. 
»خانــه پــدری« بار دیگــر اخالل در 
عملکرد نهادهــای نظارتی در ســازمان 
سینمایی را هویدا کرد. اینکه چنین فیلمی، 
چــرا و چگونه مجوز نمایش گرفته و روی 
پرده ســینماها رفته، موضوعی اســت که 
تحلیــل و بررســی آن به آسیب شناســی 
سازمان ســینمایی و عملکرد شوراهایی 
چــون شــورای اکــران و اداره نظارت و 
ارزشیابی ســازمان ســینمایی نیاز دارد و 

مجال دیگری را می طلبد. 

در کشور ما صحبت کردن از مسائل سیاسی یکی از 
د م دســتی ترین کارهایی است که روزانه انجام می شود؛ 
البته این که می گوییم مسائل سیاسی، این واژه تمام مسائل 
روز کشور و جهان از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی و 
نظامی را شــامل می شود، آن هم بسته به آنکه مسئله داغ 
روز چه باشــد. از زمانی که از خواب بیدار می شــویم، 
رادیو، تلویزیون، شــبکه های اجتماعی، صف نانوایی ، 
مسیر خانه تا محل کار در تاکسی، محل کار، سر کالس 
درس، سر میز غذا و در معاشرت ها و شب نشینی ها بیشتر 

صحبت ها حول اتفاقات سیاسی روز دنیا می چرخد.
شاید عجیب باشد بگوییم در این مواردی که نام برده 
شد درباره مســائل مهمی چون تصویب شدن یا نشدن 
FATF یا حتی در مورد آرایش کنگره و مجلس نمایندگان 

آمریکا صحبت می شود؛ صحبت درباره مسائل منطقه ای 
هم نقل محافل است و اتفاقاتی از این دست که هر روز 
داغ شــده و روز دیگر فراموش می شــوند. به این ترتیب 
اســت که گویا در کشــور ما همه افراد صاحب تحلیل 
سیاسی هستند و می توانند مسائل را سبک و سنگین کنند 
و تشخیص دهند چه چیزهایی پشت پرده اتفاق می افتد. 
جمله معروفی که همواره دستمایه طنز قرار می گیرد این 
است که گفته می شود »کار خودشونه!« هرگاه اتفاقی در 
کشــور رخ می دهد، برخی این جمله را به کار می برند. 
این جمله تحلیل همیشگی رانندگان تاکسی و در حالت 
کلی تر مردم عوامی است که می پندارند پشت پرده وقایع 

را کشف کرده اند.
اگــر بخواهیم قضاوتی خــوب در این باره داشــته 
باشیم، باید بگوییم مردم کشورمان هر چند برخالف آن 
چیزی که فکر می کنند در مســائل روز تحلیل گر خوبی 
نیستند؛ اما اطالعات سیاسی شان و اطالع شان از اخبار 
روز در میــان مردم کشــورهای جهان بی نظیر اســت. 
پایگاه خبری بی بی ســی چند سال پیش گزارشی درباره 
اطالعات سیاسی مردم آمریکا با تیتر »پنج سؤال که اکثر 
آمریکایی ها پاســخ آن را نمی دانند« منتشر کرد. در این 
گزارش،  به آمارهای عجیب و غریبی بر می خوریم؛ مانند 
اینکه بیش از 60 درصد مردم آمریکا نمی دانند نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی است و بیش از ۷0 درصد 
 هیچ شناختی از شــرایط سیاسی و فرهنگی 

ً
آنان تقریبا

کشــور ایران ندارند. بر اســاس این گزارش بیش از ۸0 
درصد جوانان ۱۹ تا ۳0 سال پاسخ پرسش های سیاسی 
روز را نمی دانند. حال آنکــه اگر یک تحقیق میدانی در 
کشور ما حتی در دوره افتاده ترین نقاط روستایی اش انجام 

شود، آمارها به کلی متفاوت و بسیار عجیب است.
اینکــه اطالعات سیاســی مردم ما این قدر وســیع 
باشــد خوب اســت یا بد؟ بــه این پرســش نمی توان 
پاســخی مشــخص و قاطع داد. اینکه بیشتر مردم یک 
جامعه اطالعات سیاسی داشته باشند و پیگیر عملکرد 
 چیز خوبی است. 

ً
دولتمردان و حاکمان شان باشند، قطعا

به عالوه اینکه داشــتن اطالعات سیاســی وسیع الزمه 
اصلی داشــتن تحلیل سیاسی اســت؛ اما مشکل این 
اســت که دریایی از اطالعات به وجود آمده که عمق آن 
تنها یک سانتی متر است. بسیاری از افراد قدرت تحلیل 
وقایع را ندارند؛ هر چند خودشان این طور فکر نمی کنند. 
همچنین آنهــا تنها اطالعات مســائل روز را در خاطر 
دارند؛ اما حافظه تاریخی شــان بســیار ضعیف است. 
اشکال دیگر این است که این افراد به راحتی به هر منبع 

خبری اعتماد می کنند. 
البته باید بگوییم ایــن موضوع تنها به مردم عادی که 
هر روز در کوچه و خیابان ها می بینیم محدود نیســت؛ 
بلکه بسیاری از سلبریتی های فضای مجازی هم چنین 
رویه ای را دنبال می کنند. در نهایت اینکه »ادبیات سیاسی 
تاکسی« چیزی است که این روزها بیشتر رواج پیدا کرده 

و هر کســی هر اطالعاتی را از هر طریقی که به دســت 
آورده، با انســان های دیگر به اشتراک می گذارد و جامعه 
ما بیش از آنکه تحت تأثیر نظرات نخبگان عرصه سیاست 
باشد، تحت تأثیر حرف های »صد من یه غاز«ی است که 

هیچ دانشی پشت آن وجود ندارد. 
زمانی که نخبگان از جامعه کنار بروند، قشر دیگری 
جایگاه آنهــا را تصاحب خواهند کرد کــه نه تنها هیچ 
توجیهی برای انتخاب های شان در عرصه سیاسی ندارند، 
بلکه پس از مدت کوتاهی از این انتخاب شــان پشیمان 

خواهند شد.
در اینجا قصد نداریم وارد مســائل سیاسی بشویم، 
بلکه می خواهیم آسیب شناســی اجتماعی از کنار رفتن 
نظرات نخبگان و توجه به آنچه در تاکســی ها و محافل 
گوناگــون و شــبکه های اجتماعی بــی در و پیکر گفته 

می شود، داشته باشیم. 
در ســال های اخیر، اتفاقات گوناگونی در کشور رخ 
داده است؛ از مسائل سیاسی گرفته تا مشکالت اقتصادی. 
اگر در هر یک از موارد کمی دقت کنیم متوجه می شویم 
دولت هرگاه خواسته کاری را انجام دهد نخبگان نسبت به 
وقوع آن و کیفیت انجام آن هشدار داده اند؛ برای نمونه اگر 
داستان برجام را دقیق تر ببینیم، بسیاری از صاحب نظران 
چنین فرجامی را برای آن پیش بینــی کرده بودند؛ اما نه 
تنها دولت به این صحبت ها وقعی ننهاد، زمزمه هایی در 
سطح جامعه وجود داشت که می گفت ارتباط با آمریکا 

مشکالت را حل می کند. دولت و مردم نخبگان را کنار 
گذاشتند و در مقابل به سوی شعبان بی مخ های سیاسی 
رفتند. حاال هم بر اســاس پیش بینی نخبگان شرایط به 
گونه ای رقم خورده که شاهدیم در عمل چیزی از برجام 

باقی نمانده است.
در مســئله انتخابات  اخیر هم همین اتفاق رخ داده 
است. در مسائل اقتصادی هم همین طور و حاال ماییم و 
خیل عظیمی که تحلیل های آبکی دیروزشان را فراموش 
کرده و امروز نســخه جدید می پیچنــد. با نگاهی گذرا 
متوجه می شویم که هنوز هم در بر همان پاشنه می چرخد 

و مراجعه به نظرات نخبگان بسیار کمرنگ است. 
چند ماه آینده هم انتخابات دیگری پیش روست که 
مردم باید پای صندوق رأی بروند. هر چند آنچه از درون 
صندوق بیرون می آید منطبق بر قانون اساســی و اصول 
دموکراسی منتخب مردم است؛ اما رأی دهندگان چقدر 
درســت انتخاب می کنند؟ انتخابات یک بازی شانس 
نیست که با اشــتباه در آن یک شبه همه چیز تمام شود، 
بلکه سرنوشت چهار ســال آینده کشور در گرو درست 
یا غلط بودن انتخاب مردم است. بی تکلف باید بگوییم 
در انتخاب های مان باید دقت و حساسیت بیشتری داشته 
باشیم و بجای اینکه اسیر فضاسازی های اجتماعی فاقد 
پشتوانه تحلیلی شویم، باید با توجه به نظرات گروه های 
مرجع و نخبگان سیاســی صحنه را درست بشناسیم و 

درست عمل کنیم.

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

 برنامه ای در زندگی ام 
ً
پرسش: من اصال

 راهنمایی بفرمایید که چگونه 
ً
ندارم. لطفــا

باشم  برنامه ریزی تحصیلی داشته  می توانم 
و در نتیجه به آینده شغلی و تحصیلی خوبی 

برسم؟ 
پاسخ: از اینکه تصمیم دارید برای اهداف 
مهمی در زندگی به موفقیت برســید به شــما 
تبریک می گویم؛ البته باید گفت مشاوره  برای 
شما براســاس اطالعاتی است که از وضعیت 

شما کسب می کنیم.
آنچــه در یــک برنامه ریزی مهم اســت، 
دانستن اصول و روش های برنامه ریزی نیست، 
بلکه عملی کردن آنهــا و انگیزه ادامه آن برنامه 
است. شما برای کســب انرژی الزم به منظور 
رســیدن به یک هدف باید انگیزه و اراده قوی 
داشــته باشــید؛ بنابراین طی این مسیر نیاز به 
صرف  هزینه هنگفت نیســت؛ زیــرا انگیزه و 
عالقه عاملی درونی است که هدف را به دنبال 
خودش به صورت شفاف تر نمایان می کند. نکته 
اساسی در برنامه ریزی تحصیلی این است که 
از تجربیات قبلی خویش استفاده کنید؛ زیرا به 
هر حال شــما خود را از بقیه بهتر می شناسید 
و بــا توانایی ها، ضعف هــا و قدرت های خود 
بیشــتر آشــنا هســتید. اصولی را خدمت تان 
 بیان می کنم که به شــما در برنامه ریزی کمک 

خواهد کرد:
 ـ اهداف نهایی خود را روشن کنید؛ از جمله 

اهداف بلندمدت و کوتاه مدت؛ برای نمونه:
هدف بلندمدت  شــما: آماده شــدن برای 
قبولی در آزمون و مصاحبه شغلی باشد و هدف 
کوتاه مدت  شــما: مطالعه کامل فالن درس در 

این هفته .
ـ برای اهداف خود زمان بندی داشته باشید؛ 
برای نمونه تعیین کنید که مطالعه چه دروســی 
را در چه مدت زمانی به اتمام خواهید رساند. 
سعی کنید برنامه ها را به موقع انجام دهید؛ چرا 
که تأخیر در اجرای به موقع برنامه ها مســاوی 

است با شکست. 
ـ ســعی کنید اولویت هــا و کمبودها را در 
برنامه بررســی کرده و به آنها در زمان تصحیح 

برنامه ریزی توجه کنید.
ـ زمان الزم رامشــخص کنید؛ برای نمونه 
اگر قرار باشــد یــک کتاب در طــول یک ماه 
خوانده شــود الزم اســت حداقل روزی چند 
صفحه از آن کتاب مطالعه شــود و باید بدانید 
 که این نیــاز بــه حداقل چندســاعت  زمان 

 دارد؟ 
ـ منظم باشــید. برای حصول نظم بیشــتر 
سعی کنید اهداف تان را در قالب کوتاه مدت و 
بلندمدت برنامه ریزی کنید؛ چرا که  اگر همه  
اهداف بلندمدت باشند، شما با گذر زمان دچار 

خستگی و ناامیدی می شوید. 
ـ برنامه را مناسب توان تان طرح ریزی و اجرا 

کنید و از حد تعادل خارج نشوید.
ـ ایده آل نگــر نباشــید؛ یعنــی نخواهیــد 
بــه  و  فــوری  خواســته های تان  تمــام  کــه 
شــکل کامل برآورده شــود؛ زیرا بــا در نظر 
 نگرفتن واقعیــات برنامه با شکســت روبه رو 

می شود.

 چگونه برای زندگی ام برنامه ریزی کنم؟
   راه نرفته    

فقط چند لحظه دیر شده بود.
هواپیما پریده بود و از پرواز به آن مهمی عقب 
مانده بود. دندان هایش را به هم سایید. حرصش 
گرفته بود. به همین ســادگی ســاعت پروازش 
را اشــتباه دیده بود. هیچ وقت چنین اشتباهی 
نکرده بود. در همه  ســال های مدیریتش حتی 
یکبار جلســه  اش را با تأخیر شروع نکرده بود؛ 

اما حاال...
نکند عالئم پیری بود. ایــن جمله را دیروز 

نازنین، دخترش گفته بود.
ـ بابــا داری پیر می شــیا... گفتم تو همین 

مسجد خودمون ختمه نه اون مسجد باالییه...
اشتباه کرده بود. مثل همین حاال. ساعت پنج 
و ربع را شــش و ربع تصور کرده بود چه اشتباه 

فاحشی...!
حاال هــم که دیگــر دیر بــود. از متصدی 
پروازها ســراغ پرواز دیگری را گرفت. باید تا 
ده صبح منتظر می ماند و چاره ای نبود. جلســه  
مهمی در پیش بود، حتی اگر به قسمت عمده اش 

نمی رسید.
صبح کــه با اذان از خانه بیــرون آمد، دلش 
خواســت تــا وقــت دارد در صفای مســجد 
کوچک شان نماز بخواند و راهی شود. با خودش 
فکر کرد کاش مسجد نرفته بود. کاش در همین 

نمازخانه  فرودگاه نمازش را خوانده بود.
راهــش را کشــید و رفت تــا در نمازخانه  

فرودگاه منتظر پرواز بعد بماند.

چشــمش که به محراب کوچک نمازخانه 
افتاد، مثل بچه ها بغض کرد. صبح در مسجد هم 
همین حال را داشت. ناگهانی بغضش گرفته بود 
و چند قطره اشک از گوشه  چشمش جاری شده 
بود. همان جا از خدا خواست تا تنهایش نگذارد 
و از میان این همه آشوب و مکر و حیله دستش را 
بگیرد تا بتواند مثل سال هایی که گذشته بود، پاک 

و درست کار کند.
تلفن همراهــش زنگ خــورد. صبح زود 
 نازنین 

ً
بود و هنوز اداره هم باز نشــده بود. حتما

یا همســرش بود که می خواستند از سالمتش 
مطمئن شوند. با دیدن صفحه  تلفن تعجب کرد. 
منشــی اش بود. خانم صالحی... صدایش یک 

جور عجیبی گرفته بود.
ـ الو آقا... شــما هنوز نرفتید؟ وای خدا رو 
شکر! چقدر دعا دعا کردم بتونم باهاتون حرف 
 تو پرواز گوشــیتون خاموشه و 

ً
بزنم. گفتم حتما

کار از کار می گذره؛ ولی خدا رو شــکر... این 
کریمی و صفا دارن یــه کارایی می کنن. آقا اگه 
نرفتین خودتونو برسونید شرکت. حدس می زنم 
می خواستن شما نباشید چند تا صورت حساب 
مالی درست کنن پول جابه جا کنن، بعدم فرار. 
من تــا صبح فکر کردم. یه چندتایی مدرک هم 
دســتمه از چند تا صورت حساباشــون عکس 
گرفتم. آخه دســته چک و ُمهــرم پیش اوناس 
برای ترخیص کاالی امروز. خیلی فکر کردم، 
نتونستم ساکت بمونم. آقا اگه اونجا بانک هست 
محض احتیاط حســاب شــرکت و خودتونو 
ببندید... تــورو خدا از من حرفی نزنید؛ ولی تا 

برسید شرکت منم اومدم.
همان چند لحظه راز و نیاز در مســجد، کار 

خودش را کرده بود...

لحظه... چند  فقط 
   مسجد    

تصویربرداری سریال »شاه رگ« 
به کارگردانی »سیدجالل اشکذری« 
و تهیه کنندگی »محمدرضا شفیعی« 
در حال انجام اســت. »شــاه رگ« 
کــه در حال و هوای دهه 60 روایت 
می شــود، به قلم »کریــم لک زاده« 
به نــگارش درآمــده و برای پخش 
از شبکه دو ســیما تولید می شود و 
مجری طــرح این پروژه مؤسســه 
فرهنگی و هنری »وصف صبا«ست. 

در خالصه داستان »شــاه رگ« آمده است: »در سال های ناآرام پس از 
انقالب در سال 60، گروه ویژه ای برای یک عملیات بزرگ فراخوانده 
شدند. این گروه مســئولیت بزرگی بر عهده دارند؛ چرا که عقربه های 

چندین بمب در تهران در حال حرکت است... .«

شاه رگ
سریالی در حال و هوای دهه ۶0 

   تلویزیون    

مجله هنری »پشــت صحنه« به 
عنوان پایگاه تولید محتوا در حوزه های 
میان رشته ای هنر و علوم انسانی آغاز 
به کار کرد. این پایگاه با تولید محتوای 
متنی، صوتــی و تصویری به فعالیت 

رسانه ای و ژورنالیستی می پردازد.
مجلــه هنری »پشــت صحنه« 
می کوشــد تــا نقش فراموش شــده  
علوم انســانی در سینما و رسانه های 
بصری را از نــو احیا کند و با نگاهی 

میان رشته ای، ساحت ســینما را به قضاوت بنشیند. این مجله سعی دارد 
مخاطب را با جهانی آشنا کند که در آن، هر محصول سینمایی یا تلویزیونِی 
موفقی، در یکی از زیرشــاخه های علوم انسانی ریشه دارد. گفتنی است، 

»علی اکبر جناب زاده« سردبیری »پشت صحنه« را بر عهده دارد.

صحنه پشت 
نشریه ای برای هنر و علوم انسانی 

   مجله    

اثر  کتــاب جدیدتریــن  این 
»مجید پورولی« داستانی متفاوت 
از مدافعان حرم و جنگ ســوریه 
است که انتشارات شهید کاظمی 

آن را وارد بازار کرده است.
ماجرای  داستان،  اصلی  خط 
یک طلبه سّنتی اصفهانی است که 
ســخت دنبال روایات و احادیث 
ائمه معصوم)ع( و نشر این روایات 
در میان جامعه است. او برای اخذ 

مدرک دکتری ادبیات عرب به لبنان ســفر می  کند و در بازگشت 
تقدیر و زمانه او را به سوریه می   برد و در مقابل یک سرباز داعشی و 
۱۲ دختر سّنی قرار می  دهد. این طلبه همسری دارد که سخت به او 
وابستگی دارد و نیمی از داستان نامه  هاِی عاشقانه این زوج است. 

   کتاب    

پرداختن به گروه هــا و مافیای مواد مخدر همواره 
یــک موضوع جذاب و در عین حال آسیب شناســانه 
در تولیــد آثار دراماتیک، به ویژه فیلم و ســریال بوده 
است. سریال »ترور خاموش« نیز تازه ترین محصول 
صداوســیما در این زمینه بود که توانست با تمرکز بر 
یــک پرونده واقعی، کار مهمی انجــام دهد. فراتر از 
واقعی بودن موضوع و چارچوب کلی ســریال، باید 
به کلیشه شکنی این سریال در پرداختن به ماجراهای 

مربوط به مواد مخدر اشاره کرد.

ســال ها تصویر مواد مخدر در سینما و تلویزیون 
بر آســیب های افیون و در نهایــت، عرضه و تقاضای 
آن تمرکز داشــت. یک خط کلیشه ای مبنی بر تقابل 
مأموران نظامــی و انتظامی با قاچاقچیــان و اوضاع 
بغرنج معتادان، به موضوع ثابت بسیاری از فیلم ها و 
سریال ها تبدیل شده بود. هر چند حساسیت هایی نیز 
در بازنمایی این موضوع ملتهب وجود دارد و ترس از 
تزریق و تشییع بدآموزی یا احساس نبود امنیت است 
که رســانه ها را دچار محافظه کاری می کند؛ اما به هر 
حال، یکی از رســالت های رسانه هایی چون سینما و 
تلویزیون، آگاهی بخشی به مردم و مسئوالن از طریق 
افشاگری علیه جریان های شــرور و خرابکار است. 
یک رسانه پیشتاز و خالق حتی می تواند در حوزه های 

امنیتی و نظامی، ساختارهای تازه ای را ایجاد کند.
ســریال »ترور خاموش« از این نظر حائز اهمیت 
است که برای نخستین بار مسائلی جدید و ناگفته را 
در حوزه مقابله با مواد مخدر طرح کرده است. رویکرد 
تازه ای که در این مجموعه تلویزیونی به تصویر کشیده 
شده، این است که مسئله مواد مخدر به منزله تهدیدی 
برای امنیت ملی، محور درام قرار گرفته است؛ یعنی 
توزیع کنندگان مواد در این سریال، کارکردی شبیه به 
تروریست ها یافته اند. مانند بسیاری دیگر از ماجراهای 
تروریســتی، آغازگر ایــن رویداد تروریســتی از دل 
اروپاست و بعدها به مناطقی چون ایران می رسد. نگاه 
مکاشفه گرانه سریال درباره این پرونده و برمال کردن 
نقشه های تبه کارانه و سازمان یافته در حوزه ترانزیت 

مواد مخدر، موجب شده است آگاه سازی و جذابیت 
با هم همراه شوند. در نتیجه یک آشنازدایی در حوزه 
نمایش مافیای مواد مخدر صورت گرفته است. توفیق 
دیگر این سریال، ترسیم چهره ای منحصر به فرد و بکر 

از یک فعال امنیتی با بازی خوب »سعید راد« است.
هر چند طرح ماجرای »کودک همسری« در همان 
 در 

ً
قسمت اول این سریال، یک کج سلیقگی بود. دقیقا

روزهایی که رسانه های بیگانه و برخی از جریان های 
خاص در داخل، به بهانه ازدواج یک دختر کم ســن 
و ســال مشغول بزرگنمایی این موضوع و تبلیغ بر سر 
آن بودند، ناگهان در قسمت اول یک سریال با موضوع 
امنیتــی نیز وقوع چنین ماجرایــی در ایران به نمایش 

درآمد!

 نگاهی به سریال ترور خاموش

آشنازدایی از مافیای مواد مخدر

   برداشت    

 

یک هفته منتظر می ماندیم و در آن مدت خودمان 
آن طور که دوست داشتیم داستان را پیش می بردیم، از 
»آینه عبرت« گرفته تا »آرایشگاه زیبا«، از »اوشین« تا 
»جنگجویان کوهستان« و بعدها »قصه های جزیره« 
و دیگر سریال های ایرانی و خارجی. هفته ای یک بار 
سریال ها در ساعتی مشخص پخش می شد؛ اما همان 
یک ســاعت برای خانواده ها اهمیت زیادی داشــت 
و ســریال ها پرطرفدارترین آثار تلویزیونی بودند و به 
همین دلیل مورد توجه و اســتقبال جمعیت زیادی از 
مردم قرار می گرفت. این توجه، مختص گذشــته نه 
چندان دور نیست، بلکه هنوز هم سریال ها بیش از هر 
برنامه دیگری طرفدار دارند، بنابراین سهم عمده ای در 
فرهنگ سازی در بین مردم کشورمان می توانند داشته 

باشند.

BBهیوالی خانگی
اما چند سالی است که میدان دیگری به نام »شبکه  
نمایش خانگی« رنگ و لعابی جدی گرفته اســت تا 
بتواند به جدی ترین رقیب سریال های تلویزیونی تبدیل 
 دستش برای این رقابت بسیار 

ً
شود. حوزه ای که اتفاقا

باز است؛ چرا که نه از ممیزی های صدا و سیما در آن 
خبری هســت و نه از بدقولی مدیران و تهیه کنندگان 
سیما که چند سالی است سبب گالیه و شکایت بیشتر 

عوامل تولید نسبت به گذشته شده است. 
همین نکته ســبب شــده اســت تا بســیاری از 
کارگردانان خوب کشــور و حتــی تهیه کنندگانی که 
پیش از این برای تلویزیون ســریال می ساختند، وارد 
این شــبکه  بدون در و پیکر شوند، فضایی که با نشان 
دادن زرق و برق های زیاد و گاه با داشتن فیلم نامه های 
بسیار سطح پایین، در شکستن بسیاری از حریم ها قابل 
رقابت با آثار پر سر و صدای ترکیه ای هستند و بسیاری 
از المان های همین نوع سریال ها را نیز دنبال می کنند؛ 
از عشــق های مثلثی گرفته تا حرف ها و شوخی هایی 

کــه مخاطب هرگز در تلویزیون با آن مواجه نشــده و 
شاید پیش از این چنین آثاری را تنها در قالب یک فیلم 
ســینمایی مجوز گرفته از وزارت ارشاد می توانست 
ببیند، اما نه هر هفته بلکه ســاعتی در ســالن سینما. 
»محتوای تولیدهای شبکه خانگی« مهم ترین و البته 

تنها یکی از انتقادهای جدی به این نوع سیستم است.
از دیگر موضوعات مهمی که در این زمینه مطرح 
است، بحث شفافیت مالی و سرمایه گذاری این نوع 
آثار است. ســرمایه گذاری هایی که برای این فیلم ها 
 در یک ســال اخیر درباره 

ً
صورت می گیــرد و اتفاقا

یکی از همین ســریال ها به نام »شــهرزاد« که سهم 
بســیار عمده ای هم در تبلیغ شــبکه نمایش خانگی 
میان مخاطبان داشــته، سر و صدای زیادی به پا کرد، 
به گونــه ای که »علی نصیریان« بازیگر پیشکســوت 
سینمای ایران در این باره گفته بود »اگر اطالع داشتم 
 وارد 

ً
سرمایه گذار شهرزاد چنین مشکالتی دارد، طبعا

پروژه نمی شدم. ولی ما دستمزد آنچنانی هم نگرفتیم.«
هفته قبل نیــز روزنامه »جام جــم« به چگونگی 

سرمایه گذاری در سریال دیگری به نام »مانکن« اشاره 
کرد و نوشــت »داریم از ســریال »مانکن« صحبت 
می کنیم. ســریالی که هرچند انتقــادات محتوایی و 
مضمونی بســیاری به آن وارد اســت و رنگ و لعاب 
بسیاری از ســریال های چند سال اخیر شبکه نمایش 
خانگی را هــم دارد؛ ولی آن طور که از حواشــی آن 
پیداست، رد پای مشخصی از سرمایه گذار آن به چشم 
 در 

ً
نمی خــورد.«در ادامه این گزارش آمده بود، ظاهرا

ســرمایه گذاری و تولید ســریال مانکن، پای یکی از 
کشورهای عربی در میان است.

BB!سفارش های رها شده
در کل به نظر می رســد، این ســاختار بدون هیچ 
گونه مدیریت و نظارت خاصی در حال فعالیت است 
و شــاید مدیران مربوطه خود خواهان این هستند که 
این روال همچنان ادامه داشــته باشــد؛ چرا که انگار 
نمایندگان وزارت ارشــاد هیچ گونه تفاوتی میان آثار 
سینمایی با آثاری که سریال های خانگی هستند، قائل 

نبوده و همــان ممیزی هایی را برای ایــن آثار در نظر 
می گیرند که برای آن دیگری!

»محمدرضا عباسیان« رئیس سابق شبکه نمایش 
خانگی، در این باره معتقد اســت: سفارش و کنترل 
محتوا در این شبکه رها شده است و مدیران، راهبردی 

برای تولید محتوا ندارند.
او در ادامه می گویــد: »تولید و پخش حجم زیاد 
ســریال، خیانت به ســینمای خوب و با محتواست. 
گفته شده اســت که این نگاه سیاسی مدیران است و 
می خواهند این گونــه رقابت کنند با تلویزیون، اما من 
عقیده دارم انتخاب این راه یک رقابت اشتباه است. اگر 
سریال سازی در نمایش خانگی محدود شود، صنعت 
سریال ســازی در ایران دچار اختالل نمی شود، چون 
محل پخش آن تلویزیون است، اما اگر فیلم های خوب 
ســینما برای عرضه دچار مشکل جدی شوند، دیگر 

جایی در هیچ کجا ندارد.«

BBبه نام خانواده، به کام ...؟
همان طور که از نام این شــبکه هویداســت، این 
آثار برای خانه و خانواده های ایرانی تولید می شــود و 
نه فقط یک ساعت و دو ســاعت زمان بلکه هر هفته 
زمان مشــخصی از دورهمی هــای خانوادگی را به 
خود اختصــاص می دهد، بنابراین بیــش از یک اثر 
سینمایی در ســبک زندگی و نوع تفکرات مخاطبان 
تأثیرگذار خواهد بود. ایــن تأثیر تا حدی در دل خانه 
و خانواده های ایرانی رسوخ پیدا می کند که گردنبندی 
که بازیگر اصلی ســریال »شــهرزاد« به عشق خود 
هدیه می دهد، پرفروش ترین گردنبند بازار می شــود! 
این موضــوع به خــودی خود بد نیســت. آنچه 
مهم اســت، درک این موضوع اســت که تا چه حد 
این ســریال ها می توانند در فرهنگ سازی در جامعه 
 آثار 

ً
تأثیرگذار باشــند، این در حالی اســت که قطعا

ســینمایی نمی توانند این گونــه در ریزترین جزئیات 
زندگی خانواده های ایرانی مؤثر باشند! بنابراین انتظار 
نمــی رود تمیز قائل شــدن بین این تولیــدات با آثار 
سینمایی از سوی مدیران مربوطه، موضوع پیچیده ای 

باشد.

 بازنگاهی به کم و کیف محصوالت شبکه نمایش خانگی در سال های اخیر 

منطقه  آزاد  از نظارت!

 من سرباز بّشار نیستم
داستانی متفاوت از جنگ سوریه 

علی تربتی
خبرنگار

نسیم اسدپور
روزنامه نگار

حمیدرضا حیدری
خبرنگار

نفیسه محمدی
داستان نویس

لیال وطن خواه
مشاور خانواده

تاکسی ها! سیاست نامه 
 نگاهی به آسیب ها و پیامدهای کوچه بازاری شدن سیاست

آرش فهیم
منتقد سینما
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۱5 ۱4
پاسدار نوآور

 در هفته گذشته هشتگ #پایان_وس و #حق_الناس 
از جمله پر واکنش ترین هشتگ های شبکه های اجتماعی 
کشورمان بودند که به طرح وزیر جوان وزارت ارتباطات 
در مقابله با سودجویی شرکت های ارائه دهنده خدمات 
 
ً
ارزش افزوده ستاره مربع اشاره دارد. این شرکت ها فعال

آنقدر قــدرت دارند که حتی در مراســم بزرگ اربعین 
اسپانســر موکب های پــای عمودها متناظر با شــماره 

سرویس های شان شدند!
ماجرا از این قرار اســت که امروز بیش از ۹0 میلیون 
مشترک تلفن همراه در کشور ما فعال هستند و در طول 
حداقل ده سال گذشته شــرکت های گوناگونی با عنوان 
Value Added Service ارائه خدمــات ارزش افزوده یا
ـ که به اختصار VAS نامیده می شودـ به برداشت های غیر 
مجاز و نامتعارف از حساب مشترکان تلفن همراه دست 
زده اند و من و شــما و خیلی های دیگر ناچار بوده ایم در 
قالب قبض یا خرید شارژ به صورت مستمر هزینه ای را به 

این شرکت ها پرداخت کنیم.
این شــرکت ها با تبلیغات انبوه تلویزیونی یا پیامکی 
مخاطب را به گرفتن یک کد، مانند * عدد # یا ارســال 
یک پیامک به یک سرشــماره خاص ترغیب می کردند 
و در عوض به او وعده شــرکت در قرعه کشی یا دریافت 
خدمات ویــژه، از جمله اینترنت نامحــدود رایگان را 
می دادند! اما در عمل پس از گرفتن شماره اعالم شده، هر 
روز به صورت خودکار مبلغی از شارژ پولی تلفن همراه 
قربانی برداشت می شد و جز خالی تر شدن جیب مشترک 
چیزی عایدش نمی شد؛ اما این ترفند بر اساس آمارهای 
منتشــر شــده ۲600 میلیارد تومان درآمد عاید کاسبان 

VAS کرده است!

برای نمونه، مدتی قبل مشخص شد تنها یک شرکت 
ارائه دهنده خدمــات وس با عضو کــردن بدون اطالع 
کاربران در ســرویس های ارزش افزوده خود ۲۲ میلیارد 

تومان به جیب زده است.
این تجارت غیر منصفانه در حالی صورت می گرفت 
که بر اســاس مصوبه ۲۷0 کمیســیون تنظیم مقررات، 
ارسال خدمات پیامکی انبوه تبلیغاتی و اطالع رسانی برای 
مشترکان رایگان است؛ اما ارسال این دسته از پیامک ها 
بدون دریافت رضایت مشترک ممنوع شده و ارائه کننده 

خدمت پیامکی حق ندارد بدون کســب اجازه قبلی از 
مشترک، این پیامک ها را ارسال کند.

خوشــبختانه پس از ســال ها جــوالن بی محابای 
ســرویس های ارزش افزوده، وزارت ارتباطات ســامانه 
#۸00* را در ســال ۱۳۹۵ راه انــدازی کــرد کــه بــا 
شــماره گیری آن کاربران می تواننــد عضویت خود در 

سرویس های ارزش افزوده را ملغی کنند.
اما این اقدامات مانع از دست برداشتن بانیان و حامیان 
VAS از تداوم فعالیت های شان نشد؛ زیرا این تجارت پر 

سود هر چند به زیان مشترکان تلفن همراه تمام می شود؛ 
اما رونق بخش حساب بانکی شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات ارزش افزوده و اپراتورهای تلفن همراه است؛ از 
این رو پس از اعالم طرح وزیر مبنی بر لغو کلیه خدمات 
ارزش افزوده و باز پرداخت وجوه برداشت شده از حساب 
کاربــران یک جنگ رســانه ای حول و حوش هشــتگ 
#پایان_وس شکل گرفت و حتی شرکت های ارائه دهنده 

خدمات وس شروع به نامه نگاری به سران قوا کردند!
اما نقطه عطف ایــن جدال جایی بود که معاون وزیر 
ارتباطات در مصاحبه ای اعالم کرد، پیرو شــکایتی که 
شــرکت های ارزش افزوده به دادســتانی کل کشور ارائه 
داده اند، اعــالم میزان پول رفته از جیب مردم از ســوی 

این شرکت ها با دستور دادستانی کل کشور متوقف شده 
است.

پس از انتشــار این خبر »جواد جاویدنیا« سرپرست 
معاونت فضای مجازی دادســتانی کل کشور، با انتشار 
بیانیه ای به این اظهارات واکنش نشان داد و آن را »افشای 
نادرســت محتوای نامه و ایجاد هجمه رســانه ای علیه 
دســتگاه قضا« و اقدامی »عجوالنه و غیرکارشناســی و 
خالف قانون« دانســت و تأکید کرد: »تا کنون یک برگ 

مستندات در این زمینه دریافت نشده است.«
بالفاصله رئیس ســازمان فناوری اطالعات ایران در 
 
ً
واکنش به این اظهارات در توئیتر خود نوشت: »شخصا
امســال ســه گزارش با جزئیات ایــن تخلفات و حجم 

گسترده آن برای ایشان و ضابط قضایی ارسال کرده ام.«
حال در پی انتشار مسلســل وار این دست تناقضات 
از تریبون های رســمی دولتی و قضائی موج جدیدی از 
واکنش های هشــتگی و رســانه ای با محوریت #حق_

النــاس علیه این تصمیم به راه افتاده و به نظر می رســد، 
رئیــس قوه قضائیه باید با ورود بهنگام به این پرونده مانع 
از سوءاستفاده جناحی و جریانی از آن علیه دستگاه قضا 
و اقدامات ضد فساد و شفافیت آفرین آن شود و در نهایت 
هم به این تجارت غیرمنصفانه سامانی هوشمندانه دهند. 

نکته گرام

 

 ایلهان عمر :نماینده مسلمان کنگره آمریکا 

در واکنــش به گــزارش ســازمان دیده بان 
حقوق بشر درباره آسیب تحریم های آمریکا 
به نظام ســالمت ایران نوشــت: »بحران 
انسانی ناشــی از تحریم های ما ضد ایران 
خالف وجدان اســت. بار اصلی تحریم ها 
بر روی مردم عادی اســت و به همین علت 
است که نباید در تحریم کشورها شتاب زده 

عمل کنیم.«

عباسعلی کدخدایی: مهم تر از کشتن بغدادی 

تفکر تروریســم است و توســل به آن برای 
برخی دولت ها.  توســط  نامشروع  اهداف 
همان طور که خانم کلینتون گفته بود، آمریکا، 
خالق گروه های تروریســتی اســت و البته 
ترامپ، نابودکننده »تروریســت های تاریخ 
گذشته«، آیا پس از داعش باید منتظر خلق 

گروه تروریستی جدید باشیم؟

امیرحسین ثابتی: »وریا غفوری« که چندی 

قبل از حمایت های ایران از مردم فلســطین 
و یمن انتقاد کرده بود، حاال در مصاحبه ای 
از مســئوالن ایران خواسته اســت تا مانع 
حمالت ترکیه به کردهای سوریه شوند! این 
تناقض فقط یک علت دارد، اینکه وریا کرد 
اســت و کردها را برتر از اعــراب می داند، 

کاش انسانیت برایش مهم بود نه نژاد!

سیدیاسر جبرائیلی: تشبیه ایران به کشورهایی 

نظیر کره شمالی یا بورکینافاسو، یا دسته بندی 
کشورمان در یک اقلیت معدود بین المللی در 
مقابل یک اکثریت مطلق، یک ابزار قدیمی 
و شــناخته شــده لیبرال ها برای دور کردن 
اذهان از توجه به پیچیدگی های مناســبات 
 گفته می شود »کشورهای 

ً
جهانی است. مثال

پیشــرفته فالن اقدامات را انجام می دهند و 
بهمان کاری که ما انجام می دهیم، مختص 
کشــورهای عقب مانده است.« صرف قرار 
گرفتن در دســته ای از کشورها که فی المثل 
آمریکا و انگلیس و فرانســه)صاحبان بمب 
اتمــی( در آن جــای دارند، یا پیوســتن به 
جمع اکثریت کشورها)مانند پذیرش برخی 
کنوانســیون ها( نمی تواند و نباید مالک ما 
برای انتخاب یک مسیر باشد. حسن و قبح، 
ذاتی است، نه نسبی. خصلت های مثبت را 
باید ارج نهاد و منفی ها را تقبیح کرد، فارغ 
از اینکه آن خصلت متعلق به چه کشــور و 

ملتی است.

یکحسابدارشخصی
اگر بــه دخل و خرج روزانــه خود اهمیت 
می دهید و دنبــال برنامه ریــزی بهتر امور 
مالی خود هســتید، با اپلیکیشن »نیوو« به 
راحتی می توانید هزینه های تان را بررســی 
کرده و برای آنها بودجه بندی کنید، بر روند 
پس اندازهای تان نظارت داشــته باشــید و 
از طلب هــا و بدهی های تان بــا یادآورهای 

هوشمند اطالع پیدا کنید. 
یکــی از راه های ثروتمند شــدن مدیریت 
هزینه ها و برنامه ریزی درآمدهاست که نیوو 
ســعی کرده با رابط کاربری ساده و جذاب 
تمامــی این امور را برای شــما انجام دهد. 
حســاب کتاب های مالی را به نیوو محول 
کنید تا با هوشمندی در همه مراحل شما را 

همراهی کند.

یادداشت

نیرویدریاییدانشبنیان

 صحبت درباره دانش بنیان شــدن صنعت 
دفاعی و تســلیحات نظامی کشور در دورانی 
که نیروی هوافضای ســپاه توانســته اســت 
متناسب با نیاز کشــور و با بهره گیری از توان 
دانشــمندان جوان در لبــه فناوری های نوین 
موشکی، پهپادی و پدافند هوایی حرکت کند، 
سخنی به گزافه نیســت؛ اما همه توان دانشی 
در حوزه تســلیحاتی به ویژه در سپاه متمرکز 
در نیروی هوافضا نبوده و واحدهای دیگر، از 
جمله نیروی زمینی و نیروی دریایی ســپاه نیز 
دستاوردهای بسیار خوبی در این حوزه دارند. 
رده های دیگر سپاه، همچون واحدهای جنگ 
الکترونیک، ســازمان اطالعات و... در حوزه 
افزایش توان فناوری خود فعالیت های درخور 
توجهی داشــته اند که شاید ضرورت رونمایی 
از توان موشکی و پهپادی با هدف بازدارندگی 
سبب شــده است این بخش بیشتر رسانه ای و 
حتی به صورت عیان عملیاتی شود. حتی در 
چند ســال اخیر بنابر اظهار فرمانده کل سپاه 
به دلیل ســرعت بسیار چشــمگیر رسیدن به 
دســتاوردهای فناورانه دفاعــی دیگر فرصت 
رونمایــی از تک تک آنها وجود نداشــته و از 
مهم ترین آنها رونمایی می شود. برای رسیدن 
به دستاوردهای جدید در سپاه فعالیت روزانه 
مجاهدانه علمی شده است، البته نباید از بیان 
این دســتاوردها غفلت صورت گیرد تا اذهان 
مردم نســبت به توان واقعــی نیروهای دفاعی 

تضعیف شود. 
بخشی از مهم ترین دستاوردهای دانش بنیان 
در سپاه در حوزه فناوری ها و تسلیحات فناورانه 
در نیروی دریای اتفاق افتاده اســت. در گذشته 
به ویژه در شــرایط نبرد مســتقیم دالورمردان 
نیروی دریایی ســپاه با نیــروی دریایی آمریکا 
موضوع قایق های تندرو به منزله یک مســئله 
مهم در نبرد ناهمتراز توانســت موازنه قدرت 
را در خلیج فارس تنظیم کند که در ادامه همین 
روند دستاوردهای فناورمحور این نیرو در حوزه 
شناورها، موشــک ها، پهپادها، دو زیست ها، 
مین های دریایی و... همگی توانســت مکمل 
یک وضعیت توازن قدرت در منطقه مأموریتی 
این نیرو با استفاده از اصول و قواعد استفاده از 

ابزار ناهمتراز شود. 
پرسرعت ترین موشک دریایی جهان با نام 
»حوت« محصــول تالش متخصصان نیروی 
دریایی ســپاه و همــکاران دانشــمند آنها در 
دانشگاه های کشور بود. حوزه پهپاد و موشک 
هم حوزه ای تخصصی در نیروی هوافضای سپاه 
نیســت و در نیروی دریایی سپاه هم واحدهای 
خاصی در ایــن دو حوزه فعالیت می کنند؛ اما 
قایق های تندرو به منزله مهم ترین تســلیحات 
تهاجمــی و اعمال قــدرت در خلیج فارس و 
محدوده مأموریتی این نیرو مشــمول موضوع 
پژوهش بوده و افزایش سرعت، قدرت و دقت 
در به کارگیری تسلیحات در این قایق ها همواره 
از سوی مســئوالن این نیرو پیگیری می شود. 
ورود به موضوع پرندگان دو زیست و از طرفی 
تلفیق توانایی های پرندگان هدایت پذیر بدون 
سرنشین با زیست دریایی امری نبوده که در این 
نیرو از آن غفلت شــود و باید در آینده نزدیک 
منتظر رونمایی از چنین دســتاوردهای نوینی 
در این نیرو باشیم. دســتاوردهایی که توانایی 
قایق های تندرو را با پهپادهــا تلفیق کرده و از 
طرفی النه گزینی این تسلیحات را در زیر آب 
و در آشــیانه های زیر آب ممکن می کند. البته 
تجارب هجوم شبکه ای و هماهنگ پهپادها در 
نیروی هوافضای ســپاه هم اثبات کرد، امکان 
استفاده انبوه از چنین تسلیحاتی در یک عملیات 
علیه چندین هدف ممکن بوده و می تواند پایانی 
بر ادعای ســیطره قدرت های فرامنطقه ای بر 
قلب جهان در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز 

باشد.

 
همه ما یک فامیل داریم که هر وقت مشکلی 
در تلفــن  همراه یا رایانه خود پیدا می کنیم، اولین 
کســی که به یادمان می آید اوست. این افراد سر و 
 در تکنولوژی و ملحقات آن است 

ً
گوش شان دائما

و در اصطالح به آنها »گیک« گفته می شود.
واژه »گیک« که شــاید نزدیــک  ترین ترجمه 
فارسی آن »خوره« باشد، به افرادی گفته می شود 
که در زندگی عالقه شــدیدی به موضوع خاصی 
دارنــد و درباره آن همــه چیــز را می دانند. این 
موضوعات اغلب در حوزه تکنولوژی هســتند؛ 
ولی می توان آن را به صورت عمومی تر هم استفاده 
کرد. این افراد کارهــا را انجام می دهند؛ چون از 
آنها لذت می برند یا در آنها مجالی برای ارزیابی 
قابلیت های شــان می بینند. جالب اســت بدانید 
مشوق اولیه آنان پول یا شهرت نیست. گیک بودن 
یک عیب نیســت و یک تعریف هم نیست. پس 

هر کسی می تواند گیک باشد و اگر کسی بگوید 
من گیک هستم، خودستایی نکرده است؛ بلکه از 
شخصیت و عالیقش یک تعریف ارائه داده است.

گیک هــا روابط اجتماعــی خوبــی دارند، 
بازی های دســته  جمعی بیشتری انجام می دهند، 
به کافه می روند و اگر کســی را پیــدا کنند که به 
رایانه مورد عالقه آنها، گوشه عالقه ای نشان دهد 
تا وقتی که تمام ابعاد آن رایانه و ســن مادربزرگ 
سازنده اســپیکرهای آن رایانه را نگفته اند، دست 

بردار نیستند.
باید دقت  کنیم گیک ها را با دیگر افراد اشتباه 
نگیریم، گیمرها یــا افرادی که تمام وقت در حال 
بازی های رایانه ای هستند، با گیک ها فرق دارند. 
یک گیک زمانش را صرف شــناختن و کســب 
اطالعات بیشــتر می کنــد، او در زمینــه ای که 
عالقه مند است، حدی برای دانایی خود متصور 
نیست. امروزه بســیاری از شــرکت ها به دنبال 
استخدام گیک ها هستند؛ زیرا این افراد انرژی و 
گاهی خالقیت تمام نشــدنی دارند که به کار آنها 
می آید. گیک ها منبعی ارزشمند برای رونق کار در  

بسیاری از زمینه های تکنولوژی می باشند.

گیک ها دنیای 
   پژواک    

جنگ نرم فقــط حوزه های سیاســی و اجتماعی 
جامعه ما را در بر نمی گیرد؛ بلکه حوزه سبک زندگی 
و در ذیل آن حــوزه تغذیه نیز از جمله محورهای مهم 
و مورد توجه دشمن در جنگ نرم است؛ خوشبختانه، 
جوانان نخبــه ایرانی در عرصه مقابله با این هجمه هم 
ورود کرده و رشــد قارچ گونه فست فودهای پر عارضه 
کپی برداری شده از غرب را به چالش کشیده اند که یکی 

از نمونه های موفق آن استارت آپ »مامان پز« است.
این استارت آپ را »تبسم لطیفی« دانش آموخته 
رشته مهندســی برق و کارشناس ارشد مدیریت 

کســب وکار از دانشــگاه شریف 
راه اندازی کرده است. این جوان 
دهه شصتی که از خرم آباد برای 
تحصیل در دانشگاه به تهران آمده 
بود، در دوران زندگی دانشجویی 
خود به نیاز مهمــی پی برد و آن 
تهیه غــذا برای افــرادی بود که 
به دلیــل مشــغله های گوناگون 

 باید به 
ً
نمی توانستند خودشان آشپزی کنند و الزاما

غذاهای رستوران  یا فست فود رجوع می کردند.نقطه 
شروع این ایده، تهیه غذا در خود محیط دانشگاه و 
شهر تهران برای امثال خودش و دیگر دانشجویان 
بود. لطیفی ایده خود را با چند نفر از دانشــجویان 
و اســتادان مطرح می کند که  استقبال خوبی از آن 
می شــود. ایده این بود که از طریق یک سامانه، بین 
کسانی که به غذای خانگی نیاز دارند و مادرانی که 
قادرند در منزل یک غذای خوب خانگی درســت 

کرده و بفروشند، ارتباط برقرار شود. 
حوزه کاری این کسب وکار نوپا هم اکنون شهر 
تهران است و کاربران می توانند با مراجعه به پایگاه 
 خانگی خود را ســفارش 

ً
»مامان پز« غذای کامال

دهند تا یکــی از غذاهای مامان پز 
تهیه شــده و از طریق این پایگاه 
به دســت آنها برســد. این ایده 
خالقانه موجب شده هم مشتری 
به غذای سالمی دست پیدا کند 
و هم اینکه زنان خانه دار هنرمند 
بتوانند با آشــپزی خود کســب 

درآمد کنند.

 مامان پز دیجیتالی!
   استارت آپ    

اکبر محمدی
خبرنگار

»کره جنوبــی« پس از جنــگ جهانی دوم و 
 به یکی از مســتعمرات 

ً
وقوع جنگ دو کره عمال

فرهنگی غرب بدل شده است. جالب اینجاست 
که رسانه ملی کشــورمان، مانند بسیاری دیگر از 
کشورهای اسالمی در طول دو دهه گذشته به یکی 
از کانون های مهم باز نشر تولیدات رسانه ای کره 
تبدیل شــده که از جمله پیامدهای آن می توان به 
گرایش یافتن جمعیت قابل توجهی از نوجوانان 

کشــورمان به موســیقی مبتذل کره ای یا همان 
K-Pop اشاره کرد!

امروز هر چند به صورت رســمی 
آماری در این زمینه منتشــر نشده؛ اما 
ترند شــدن مداوم هشتگ هایی، مانند 
EXO، BTS و Kpop از سوی هزاران 

 نوجــوان فضای مجازی 
ً
کاربر عمدتا

همزمان با دیگر کشــورها نشان از ابعاد 
بزرگ و قابل توجه این تهدید فرهنگی دارد؛ 

زیرا کره ای ها با بهره گیری از موسیقی گروهی 

به ظاهر شــاد و پر تحرک و همچنین اســتفاده از 
رنگ های تنــد و با حمایت مالی شــرکت های 
بزرگی، مانند سامسونگ و ال جی تالش می کنند 
تا افزون بر تصویرسازی جذاب از خود، به صورت 
غیر مستقیم افکار عمومی کشورهای گوناگون را به 
سفر به کره و خرید محصوالت تکنولوژیک کره ای 
عالقه مند کنند که رواج کالس آموزش زبان کره در 
شهرهای بزرگ کشور نشان از موفقیت نسبی این 

راهبرد کره ای ها دارد!
اما مسئله اینجاســت که کره ای ها برخالف 
آنچــه نمایش می دهنــد، به دلیل شــکاف های 
اقتصادی و اجتماعی موجود در کشورشان، ملت 
شادی نیستند و آمار افسردگی و خودکشی 
در این کشــور وضعیت بحرانی دارد که 
این خود نشان از واقعیت پوچ و تاریک 
پشــت صحنه تهاجم فرهنگی شــاد و 
رنگارنگ کره ای ها دارد و هر چه زودتر 
باید برای ممانعــت از ظهور پیامدهای 
منفــی آن در بین نوجوانان کشــورهای 
اسالمی سیاســت گذاری های فرهنگی و 

رسانه ای الزم صورت پذیرد.

خاموش! فرهنگی  تهاجم   
   مجازستان    

زهرا برهانی
فعال فرهنگی

نرم افزار 

در کوچــه پس کوچه  های منطقه شــش تهران در 
خیابان بهار شــیراز، وقتی از خیابان شهیدان جوادنیا 
گذر می کنی غافلــی از اینکه اینجا خانواده ای زندگی 
می کنند که چهار پســر خود را در دفاع مقدس تقدیم 
اسالم و انقالب کرده اند؛ اما خوب که نظر می کنی در 
ابتدای خیابان شهیدان جوادنیا بن بست شهید جوادنیا 
را با تصاویر چهار شهید خانواده می بینی. جالب اینکه 
اگر اهل ذوق باشی، آن بوته کدویی را هم که از باغچه 
سر کوچه ســربرآورده و تا تصاویر شهدا قد برافراشته 
و تصویر زیبای چهار شــهید را زیباتر کرده می بینی. 
معتقدم که شهدا خوش ذوقند و خوش ذوقی را دوست 

دارند. 
به منزل شهدا که رسیدیم، سردار حسین صفری، 
مشاور ایثارگران فرمانده کل سپاه هم آمده بود. پس از 
سالم و احوال پرسی فهمیدیم که اولین شهید خانواده 
همرزم سردار صفری بوده و راه بلد این خانه هم سردار 
صفری اســت. ایشــان آدم را یاد شهید »شوکت پور« 
ه ختم 

ّ
می اندازد؛ »مدیریت از روی ویلچر«. ان شاءالل

و عاقبت کار او هم همچون حاج حســن شوکت پور 
باشــد؛ البته بعد از ســال ها خدمت به ایثارگران. از 
نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه دوستانی ما 

را همراهی می کنند. 
در میانه همین صحبت ها، حاج آقای حاجی صادقی 
نماینده ولی فقیه در ســپاه هم به جمع ما می پیوندد و 

وارد خانه می شــویم. یکی از خواهران شهیدان، یکی 
از عروس های خانواده، یکــی از دامادها و یکی دیگر 
از پســرهای خانواده در کنار مادری پیر، اما جوان تر از 
همه ما میزبان این جمع شدند. سردار صفری که مادر 
شهیدان همچون مادر خود اوست، سر شوخی را، که 
 همیشه با مادر همرزم شهیدش دارد، باز می کند 

ً
ظاهرا

و می گوید: مادر هنوز چهارده ساله هستی یا بزرگ تر 
شدی؟ کنایه ماجرا را آنجا فهمیدم که مادری ۹۱ ساله 
این چنین سرزنده و انقالبی نشسته و میزبان ماست و 

همه جزئیات را به یاد دارد و برای ما سخن می گوید.
بــزرگ جمع ما، حاج آقای حاجی صادقی در کنار 
این مادر نشســت و بدون اغراق انگار تلمذ می کرد، 
حاال چه برســد به امثال ما که از سر توفیق و نه لیاقت 

در این جمع هستیم. 
صحبت های مهمی در این میان رد و بدل شد و من 
هم با دقت سعی می کردم همه را ثبت کنم. اول سخن، 
حاج آقا ماجرای معراج رفتن مردان از دامن مادران را 

مطرح کرد که ما همه مصداق عینی آن را می دیدیم. 
صحبت ها رد و بدل شــد و حاج آقا در نهایت در 
تعریف احواالت این مادر گفت که شما بصیرت نافذی 
دارید؛ اما بصیرت همه قصه این مادر نبود. کلید واژه ای 
که بارها می توان در تعریف کــردن ابعاد وجودی این 
بانوی بزرگوار به کار برد »صبر« است. »اسوه صبر!«؛ 
بانو »فاطمه عباسی« مادر چهار شهید احمد، یونس، 
علی و محمود جوادنیا را می توان یکی از اسوه های بارز 

صبر زینبی در تاریخ انقالب اسالمی دانست. 
مادری که پسرانش از قبل انقالب مبارز بودند. پس 
از انقالب هم احمدش همراه با گروهی از پاســداران 
داوطلب برای آزادسازی بانه روانه آن دیار می شود و به 
شهادت می رسد. سردار صفری هم در همین عملیات 

همراه احمد این مادر مجروح می شود. 
در آزادســازی خرمشهر به فاصله یک روز یونس و 
علی اش نیز به شهادت می رسند و پدر در مراسم ختم 
دومین پسر شــهیدش وقتی خبر شهادت سومین پسر 
را می شنود، در میانه مراسم پای بلندگو می رود و خبر 
شهادت پسر سومش را می دهد و می گوید فردا صبح 
سومین الله گلگون کفنش را تشییع می کنند. هر دو در 

منطقه شلمچه به شهادت رسیدند.
شهید چهارم خانواده هم محمد است. او که فاصله 
سنی اش با شهید دوم خانواده)یونس( یازده ماه بود، در 
عملیات کربالی ۸ در فروردین ماه ۱۳66 همچون دو 

برادر شهیدش در شلمچه به شهادت می رسد. 
درباره پدر شــهیدان سؤال شــد. به ظاهر او سال 
۱۳۷6 در اثــر بیماری فوت کرده بود؛ اما جالب اینکه 
این بیماری و بریده شدن امان پدر نه به واسطه شهادت 
چهار پسرش، بلکه به واسطه فوت یکی از دخترهایش 
به همراه فرزندش در تصادف بوده اســت؛ این یعنی 
خانواده مؤمن جوادنیا با شهادت این چنین کنار آمده و 
آن را فوز عظیم دانسته و در عمل هم آن را اثبات کرده 

است.

خاطرات قشنگی در این میان رد و بدل شد، هم از 
لسان مادر و برادر شهیدان و هم از لسان سردار صفری، 

که در اینجا فضای بیان آن وجود ندارد.
حــاج آقا در میانه همین صحبت ها یک شــیرینی 
برداشت و به مادر شــهید داد و گفت: می خواهم این 
را شــما به من بدهید و از دست شما بگیرم و بخورم. 
مادر شــهیدان هم حمدی بر آن شــیرینی خواند و به 
حاج آقا تعارف کرد. حاج آقا هم گریزی زد به آرزوی 
ه برات شهادت ما باشد؛ اما 

ّ
دیرینه و گفت: ان شــاءالل

مادر شــهیدان، همان بانوی نافذالبصیــره خاطره ای 
گفت به این مضمون که جوانی ۱۸ ساله آمده بود و از 
من التماس دعای شهادت داشت؛ اما به او گفتم خدا 
شما را هدایت کند تا در مســیر اسالم و انقالب قدم 
بردارید و عاقبت به خیر شــوید و تا جایی که می شود 
به اســالم و انقالب خدمت کنید. این جمله کلیدی 
مورد تحســین حاج آقا قرار گرفــت؛ عاقبت بخیری 
و مفید بودن، برای اســالم انگار کسی نمی خواست 
این دیدار تمام شــود. مادر از مجلس قــرآن و دعای 
هفتگی در روزهای یکشنبه در خانه اش گفت؛ از شفا 
گرفتن هایش از عقیله بنی هاشم و سیده نساءالعالمین و 
توسالت همیشگی اش به این دو اسوه زندگی؛ از هیئت 
و مسجدی بودن پسرانش گفت و از حضور حضرت 

آقا در منزلشان و... 
و در نهایت پس از اهدای چند یادگاری این دیدار 

پایان یافت.

 گزارش خبرنگار صبح صادق از دیدار نماینده ولی فقیه در سپاه با خانواده شهیدان جوادنیا

گذرگاه معراجی که جلوه صبر و بصیرت است

نوید کمالی
علیرضا جاللیانکارشناس رسانه

کارشناس دفاعی

محمدصالح نادری
کارشناس

 فناوری اطالعات

درهم تنیدگــی زندگی نوع بشــر بــا فناوری 
اطالعات هر چند جنبه های مثبت زیادی دارد؛ اما 
با توسعه فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی شاهد 
آن هســتیم که بســیاری از کاربران بدون رعایت 
نکات امنیتــی از این موهبت فناورانه اســتفاده 
می کنند؛ آن هم درحالی که به گفته کارشناســان 
»۷0 درصــد جرایــم فضای مجازی ناشــی از 
بی توجهی کاربران به مالحظــات و توصیه های 

امنیتی است.«
یکی از توصیه هایی که مانع قربانی شــدن در 
فضای پیچیده ارتباطات مجازی می شود، توجه به 
این نکته است که بسیاری از اپلیکیشن های موجود 
در تلفن همراه شــما به اطالعــات غیر ضروری 
متعددی دسترسی دارند که تداوم این دسترسی ها 
می تواند خطرهای متعددی علیه شما داشته باشد؛ 
برای نمونه دسترســی یک اپلیکیشــن به حافظه 
دستگاه شما در واقع به معنای دسترسی بدون حد 

و مرز مدیران آن نرم افزار به داده های شماســت 
که این اطالعات می تواننــد تصاویر خصوصی 
شما یا اطالعات نرم افزارهای بانکی شما باشد؛ 
اما خوشبختانه با اندکی دقت می توانیم بسیاری 
از دسترســی های غیــر ضــروری نرم افزارها به 
اطالعات مان را شناسایی و قطع کنیم؛ برای نمونه 
چرا یک برنامه آشپزی باید به دوربین و میکروفون 

تلفن همراه من و شما دسترسی داشته باشد؟!
 App یــا Adv Permission Manager Pro

برنامه هایــی   Ops – Permission manager

بی نظیر برای همــه کاربران اندرویدی هســتند 
که با اســتفاده از آنها خواهند توانست به راحتی 
دسترســی های مورد نیاز برنامه های نصب شده 
بر تلفن همراه هوشــمند خود را مدیریت کرده و 
در صورت نیاز برخی از آنها را مســدود کنند؛ به 
این صورت که پس از نصب برنامه، فهرســتی از 
اپلیکیشن ها برای کاربران به نمایش در می آید و با 
انتخاب هر اپلیکیشن فهرست همه دسترسی های 
آن نمایــش داده می شــود و شــما می توانیــد 
دسترسی های غیر ضروری را حذف کرده و برنامه 

را مجدد نصب کنید.

غیرمجاز دسترسی های  حذف   
   ترفندستان    

مصطفی فرهی
پژوهشگر

 صفر تا صد
_وس پایان ماجرای# 

حسن ابراهیمی
خبرنگار

090۱000۱972/ چرا سهمیه دوره های تربیت 

و تعالی خانوادگی برای شهرستانی ها محدود است؛ 
 حدود دو یا سه ســهمیه در سال برای یک تیپ 

ً
مثال

از شاهرود.
 در مــورد حقــوق 

ً
090۱000۱349/ لطفــا

عملیاتی مناطــق درگیر جنگ در دوران دفاع مقدس 
مثل بوشــهر و خوزســتان پیگیری بفرمایید؛ چون 
اداره های این اســتان می گیرند؛ اما نظامی ها خیر./ 

»مرتضی« از بوشهر
09030002605/ بنده سرباز متأهل هستم که 

ماهی ۴۳0 هزار تومان فقط کرایه منزل دارم و حقوقم 
۳۴0 هــزار تومانه. خرج خونه و خورد و خوراک که 
هیچی. بچه تو راهیم رو که تا آخر خدمتم به دنیا میاد 

چیکار کنم؟ 
09۱00006735/ از سازمان اتکا سؤال شود که 

هزینه تبلیغات روی پیراهن ۲ تیم پایتخت چقدر بوده 
و چه آورده ای برای نیروهای مسلح داشته؟

09۱۱0007269/ ماهانــه ۱۳0/000 تومــان 

از فیش کارکنان ســپاه برای صندوق مســکن کسر 
می شــود؛ ولی در گیالن از ورودی های سال ۱۳۸۷ 

هنوز در صف هستند!/ »مهدوی«
09۱20009290/ قیمت اجناس در اتکا خیلی 

باالست. این همه سود به جیب چه کسی می رود؟
0۹۱۲000۸6۳۷/ چرا بعد از بازنشســتگی که 

هزینه های فرد بیشتر می شود حقوق کم می شود؟
09۱20008386/ مطالب بســیار ریز نگارش 

شده؛ به سختی می توان مطالعه کرد.
09۱30008467/ چــرا افزایــش حقوق ۲۵ 

درصدی مناطق جنگی و عملیاتی در استان ایالم برای 
پاسداران اجرایی نمی شود؟

کارت  حکمــت  چــرا   /09۱30005645

خواهران شاغل در ســپاه به تعداد افراد خانوارشان 
نیست؟ چه فرقی بین خواهران و برادران است؟

حقــوق  افزایــش  طــرح   /09۱30006065

کارکنانی که فرزند دو قلو دارند بسیار خوب است؛ اما 
بهتر است حق اوالد را تا حدی باال ببرند که کارکنان 

در جهت رشد جمعیت و فرزندآوری تشویق شوند.
09۱30005780/ اآلن حــدود ۱00 نفــر از 

کارکنان سپاه در کاشان خانه ندارند؛ حتی زمینش هم 
 
ً
آماده است. اگر بنیاد تعاون وارد عمل نشود ما اصال

خانه دار نخواهیم شد.
09۱40007۱26/ قرار بود پروژه مسکن ارومیه 

سال ۱۳۹6 تکمیل شود و واحدها تحویل داده شوند؛ 
اما پروژه به بهانه پرداخت وام مســکن تعطیل شد و 

خبری هم از وام نشد.

09۱40003787/ از مسئوالن تقاضا می شود به 

وضعیت بازنشستگان قبل از ۱۳۷۹ رسیدگی کنند./ 
»محمود شهبازی« از مشکین شهر

از  را  جوان گرایــی   
ً
لطفــا  /09۱50002429

خودتون شــروع کنید. در این عکسی که از دورهمی 
صبح صادقی ها گذاشــتید، میانگین سنی باالی ۵0 

است.
صبح صادق: میانگین سنی کارکنان هفته نامه از 
خبرنگاران، نویسندگان و عوامل اداری آن حدود 
33 ســال اســت. در دورهمی صبح صادقی ها 
تعدادی از همکاران قدیمی و بازنشســته حضور 

دارند که در حال حاضر در نشریه شاغل نیستند.

09۱۱0007057/ من پاسدار رسمی هستم. دی 

ماه ســال ۱۳۹۷ تصادف کردم و تشکیل پرونده دادم. 
تعیین درصد غرامت انجام شــد؛ ولی تا اآلن خبری 
از پرداخت غرامت نشــده است. چرا پرونده به تهران 

ارسال نمی شود؟/ »هاشمی« از ناحیه سیاهکل گیالن

صبح صادق جوانگرایی را از خودش شروع کند
   روی خط    

»دریادار فدوی« با حضور در بیمارستان، 
از »ســردار ابراهیم حاجی محمدزاده«، که 
نقش مؤثری در شــکل گیری دفتر سیاسی 

سپاه داشته است، عیادت کرد.
»ســردار ابراهیم حاجی محمدزاده« یکی 
از شــخصیت های ممتاز در شکل گیری دفتر 
سیاســی ســپاه، تاریخ نگاری جنگ و تاریخ 

سیاسی معاصر کشور اسالمی ایران است. او از اساسنامه تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در صحن 
علنی مجلس اول شورای اسالمی به خوبی دفاع کرد و نقش آفرینی تأثیرگذارش در ایجاد دفتر سیاسی و مرکز 
مطالعات و تحقیقات جنگ برای ثبت و ضبط وقایع و حوادث دفاع مقدس از اقدامات ساختاری و سازمانی 
ایشــان پس از پیروزی انقالب اسالمی است. انتشار منظم بولتن »رویدادها و تحلیل ها« برای فرماندهان و 

طرح ایده ثبت و ضبط تاریخ جنگ در سپاه از مهم ترین ابتکارات وی در دفتر سیاسی سپاه بوده است.

عیادت جانشــین فرمانده کل سپاه  از سردار محمدزاده
مدیرعامــل ســازمان خدمــات درمانی 
نیروهای مســلح گفت: »گزارشی هایی مبنی 
بر نوعی مقاومــت در برابــر آنتی بیوتیک ها 
نیروهای مسلح دریافت  بیمارســتان های  در 
شــد؛ از این رو قرار شد مصرف آنتی بیوتیک 
در بیمارانی که به بیمارســتان های ما مراجعه 

می کنند، مدیریت شود.«
دکتر نوروزی اظهار داشت: »با توجه به گزارشی هایی مبنی بر نوعی مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها دبیرخانه 
مرجعیت آنتی بیوتیکی نیروهای مسلح ایجاد شد.بر اساس این از سه پروتکل در این زمینه رونمایی و مقرر شد که از 
اول مهر ماه همه مراکز نیروهای مسلح این سه پروتکل را اجرا کنند و ما به عنوان سازمان خدمات درمانی نیروهای 
مسلح هزینه های آن را پرداخت کنیم. در حوزه آموزش پزشکی نیروهای مسلح آموزش تجویز و مصرف منطقی 
ه گنجانده شد.«

ّ
دارو و همچنین دارو درمانی به عنوان واحدهای اجباری در دو دانشگاه علوم پزشکی ارتش و بقیه الل

مسلح وهای  نیر در  آنتی بیوتیک ها  مصرف  مدیریت 

۳۵۲۳۲۴۲۲-۳۵۳۳۴۵۰۶
ســپاه کل  فرمانــده  ایثارگــران  امــور  مشــاور  صفــری  ســردار  بــا  ارتبــاط 

عکس ها: حامد گودرزی



پیشنهاد هفته

بهسویموعود
»بــه ســوی موعــود« بــه دلیــل زاویه 
دید خاصــی که بــه موضوع انتظــار دارد، 
متفاوت ترین قطعه موســیقی با موضوع امام 
زمان)عج( است. مضمون بیشتر آهنگ های 
 
ً
منتشر شده در وصف امام زمان)عج(، صرفا
ابراز دلتنگی از فراق امام زمان)عج( اســت؛ 
اما در این قطعه فاخر به موضوع انتظار از نوع 
غیرمنفعالنه نگاه شــده است. در این آهنگ 
می توان نگاه اسالم ناب نسبت به ظهور، یعنی 
آمادگی فردی و اجتماعی برای برپایی دولت 
کریمه حضرت ولی عصر)عج(  را مشــاهده 
کرد. »به ســوی موعود« دعا برای ظهور امام 
زمان)عــج( را الزم، ولی کافی نمی داند و به 
انجام اقدام عملی برای ظهور تأکید دارد. در 
ترجیع بند این قطعه آمده است: »فقط نشستن 
به راه تو کمه/ باید بلند بشیم برای تو همه/ که 
چشم به راه تو تموم عالمه.« پیشتر این قطعه 
با صدا و آهنگســازی »علیرضا بیرانوند« و 
شعری از »نفیسه سادات موسوی«، همزمان 
با آغاز والیت امام زمان)عج( منتشر شد. که 

استقبال خوب مخاطبان را به همراه داشت.

قبیله عشق

آخریندیدار!

در روستا شایعه شده بود فرزندم اسماعیل 
شــهید شــده و این را از ما پنهان می کردند. 
باالخره یکــی از اهالــی خبر را به مــا داد. 
من و دایی اســماعیل، سرآســیمه عازم اهواز 
شدیم. در محل لشکر ســؤال کردم که پسرم 
کجاســت؟ پس از اینکه خودمــان را معرفی 
کردیم، گفت: چه کسی گفته است پسر شما 
به شهادت رسیده است؟ او زنده است و اکنون 
در اردو است. گفتم اگر راست می گویید، پس 
دنبالش بفرســتید بیاید. تا پســرم را نبینم، بر 
نمی گردم. بنده خدا همین کار را کرد و ساعاتی 
بعد، اســماعیل را در آغوش گرفتیم. سه روز 
مرخصی گرفت و با هم برگشتیم. مردم روستا 
همه تعجب کردند، پس از اینکه مرخصی اش 
تمام شد و دوباره برگشت، به فاصله یک هفته 

خبر شهادت اسماعیل آمد.
به نقل ازپدر شهید اسماعیل قادرمرزی

اســماعیل هفتم آذرماه ســال ۱۳۴۳ در 
روستای »قادرمرز« از توابع شهرستان دهگالن 
دیده به جهان گشود. تا کالس سوم راهنمایی 
درس خوانــد و از آن پس به دلیل بروز پاره ای 
مشکالت، ترک تحصیل کرد و مدتی بعد بنا 
به درخواســت خودش برای اعزام به خدمت 
مقدس ســربازی و حضور در جبهه های نبرد 
حق علیه باطل داوطلب شد. پس از یازده ماه 
خدمت ســرانجام ۲0 مهرمــاه ۱۳6۴ هدف 
اصابت ترکش خمپاره دشمن قرار گرفت و به 

فیض عظمای شهادت نایل آمد.

حسن ختام

چراغهدایت
ای نور یازدهم چراغ هدایت و حیات تو 
خاموش نمی شود؛ تویی که دردی عمیق را 
چشیده ای و با صبرت به ثانیه ثانیه زندگی  
تبسم قدسی نشانده ای و با اشک های نیمه 
شــبت، معنی شــوق وصال را به عالمیان 
فهمانــده ای. دیــدی که مــردم چگونه به 
تغافل خود چنگ انداخته اند و رســیدن به 
دنیای حقیر را غایــت خود کرده اند و رنج 
 بردی از اینکه آدمی زندگی ابدی پشت این 
هیچســتان را به کمتر از ارزنی می فروشد 
و بــه فراتر از دنیای کوچــک و حقیر خود 

نمی اندیشد.
در میــان اختالفــات و همهمه هــای 
آغشته به رنگ دنیای مردم فرمودی: »انما 
ــه العاقل« روی ســخن خدا با 

ّ
خاطب الل

خردمند است که مردم در این کارزار دسته 
دسته  اند؛ گروهی راه نجات را شناخته و به 
حق تمسک می کنند و ملجأ و پناه دیگری 
به محکمی این دژ نمی شناسند و دسته ای 
دیگر بــی اراده و بی تشــخیص، همچون 
تقلیدگرانی هســتند که حــق را از اهلش 
نگرفته اند و مانند مســافر دریا چون موج 
می زند، می آشــوبند و چون آرام می گیرد، 
خاموش می شــوند و قســمی دیگر که در 
چنگال شیطان اسیرند و کارشان اعتراض به 
اهل حق و دفع حق به باطل است و تویی که 

مسیرت از گذرگاه اهل بیت)ع( می گذرد؛
امام مهربانم، پدرتان می رود و دلش را 
به فردایی می سپارد که حقیقت دین در کعبه 
از حنجره حسینی شما بلند می شود؛ چرا 
که سکوت حسنی در قصه حماسی او رقم 
خورده است؛ می رود تا طلوع عدالت شما 
همچون عطری در فضای مسموم جهان، 

فراگیر شود.

پیامبــر اعظم)ص( می فرمایند: »هر کس به بازار رود و هدیه ای برای خانواده اش بخرد و ببرد)پاداش او( 
مانند کسی است که برای نیازمندان صدقه می برد)و هنگامی که هدیه را به خانه می برد( باید قبل از پسران، به 
دختران بدهد؛ زیرا کسی که دخترش را شادمان کند، مانند کسی است که یک بنده از فرزندان اسماعیل را آزاد 
کرده است و هر کس)با دادن هدیه ای( چشم پسری را روشن کند، گویا از ترس خدا گریسته است و هر کس 
از ترس خدا بگرید، خداوند او را داخل نعمت های بهشت کند.«                    وسائل الشیعة، ج ۱۵، ص ۲۲۷

وید  هدیه بدهید تا به بهشت بر
   صادقانه    

بعد از خانه خدا، تنها خانه ای است که همیشه می توانی بدون دعوت بروی و هر بار صاحب خانه از دیدنت 
خوشحال می شود. خانه ای که همیشه چشمانی مهربان به در دوخته شده تا تو را ببینند. آنجاست که می دانی 
همیشه و بی قید و شرط دوســتت می دارند؛ حتی اگر بارها پدر و مادرت را رنجانده باشی. آنجاست که هر 
چقدر نروی یا دیر بروی، بدون سؤال و گله منتظرت می مانند. خانه پدر و مادر، بهشت این دنیاست ! قدر این 

خانه ها و فرشته ها را بدانیم.شاید خیلی زودتر از آنکه فکر کنیم، دیر  شود...

دوستی بدون قید وشرط
   صبحانه    

   تلخند    
»البغدادی« سرکرده گروه تروریستی داعش با اتمام تاریخ انقضای خود، به دست اربابانش همراه با جعبه سیاه اطالعاتش نیست و نابود شد/ کارتونیست: ناجی بناجی از مراکش

شبکه انگلیسی بی بی سی فارسی در گزارشی، ایران و افغانستان را جزو 
کشــورهای اول فهرست برده داری در دنیا معرفی کرد. این شبکه با نشان 
دادن تصاویری از کودکان کار و رزمندگان نوجوانی مانند شــهید مهرداد 
عزیزاللهی مدعی شد ایران و افغانستان به همین دلیل در صدر این فهرست 
هستند. این اقدام شبکه انگلیسی ســبب واکنش های فراوانی در فضای 
 
ً
مجازی شد.کاربری با نام مستعار »رزمنده« نوشت: مثل اینکه شما اصال
درباره جنگ و رزمندگان چیزی نمی دونی؟! نوجوون های زیر سن قانونی 
توی جبهه ها با دســت بردن توی شناسنامه شون مأموران اعزام رو سر کار 
می ذاشــتند، اونوقت تو داری می گی بقیه اونا رو سر کار گذاشتن؟! خود 
بنده هر چی اصرار کردم من رو نبردن تا اینکه هم توی شناسنامه ام دست 
بردم و هم امضای پدرم رو جعل کردم و اونا رو گذاشــتم ســر کار. یکی 
دیگر از کاربران با نام مستعار»جهانگرد« نوشت: مثل اینکه شما حواست 
نیســت همین اآلن توی خیابون های اروپای مدرنتــون زن و مرد رو توی 
ویترین گذاشــتن کرایه می دن، اونوقت تو داری می گی ایران برده داریه؟! 
مجری دقت کن! این نون ها خوردن نداره از ما گفتن بود. کاربر دیگر با نام 
»یک معلم تاریخ« با نشان دادن اسناد برده داری و جنایات انگلیس در طول 
تاریخ در این زمینه نوشــت: بی بی سی اگر راست می گه و هدفش آگاهی 
مردمه اینها رو نشون بده .کاربر دیگر به نام »رها در انگلیس« در پاسخ به 
معلم تاریخ نوشت: اونوقت پول ما کارکنان بی بی سی رو تو می دی؟ عقل 
هم خوب چیزیه! گفتنی اســت واکنش ها به این گزارش شبکه انگلیسی 
بی بی ســی همچنان ادامه دارد و اگر حالش را دارید ادامه اش را خودتان 

بروید بخوانید!... 
 علی بهمنی

برده هم برده های قدیم!
   حرف تو حرف    

کتیبه سبز

غدیِردوِمشیعه
قیامتی است گمانم؛ قیامت مهدی است
رامت مهدی است

َ
جهان محیط وسیع ک

زمان، زمان شروع زعامت مهدی است
غدیِر دوِم شیعه، امامِت مهدی است

همه کنید قیام و همه دهید سالم
 زمان ها، دوباره گشت امام

ّ
امام کل

خطاب نور همه آیه های نصر شده
ولِیّ عصر، دوباره ولِیّ عصر شده

بیا ترانه داود را بخوان تا من
سرود مهدی موعود را بخوان با من
دوباره آیه »جاَء الَحّق« آشکار شده

به ُیمن َوصل، همه فصل ها بهار شده
ز تیرگی چه زیان، کوه نور نزدیک است

رهی که بود به چشم تو دور، نزدیک است
فـراق رفته و فیض حضور نزدیک است

أال تمامی یاران! ظهور نزدیک است
فرار ابر و ُرخ آفتاب را نگرید

سراب ها همه رفتند، آب را نگرید
دعای عهد و فرج را همه مرور کنید

سالم تازه بر آن تک سوار، نور می  آید

غالمرضا سازگار

نکته: روزی حضرت علی)ع( از درب دکان قصابی می گذشت. قصاب 
به آن حضرت عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! گوشت های بسیار خوبی آورده ام. 
اگر مي خواهید ببرید. فرمود: اآلن پول ندارم که بخرم. عرض کرد من صبر می 
 بدهید. فرمود: من به شکم خود می گویم که صبر کند اگر 

ً
کنم پولش را بعدا

نمی توانستم به شکم خود بگویم از تو می خواستم که صبر کنی؛ ولی حاال که 
مي توانم، به شکم خود می گویم که صبر کند.

نظــر: در بســیاری از مغازه ها دفتر یادداشــتی وجــود دارد که اقالم 
خریداری شــده از سوی مشــتریانی که پرداخت هزینه اجناس شان را به 
تاریخ دیگری موکول کرده اند، ثبت می شود. بسیاری از مشتریان در موعد 
مقرر بدهکاری خود را تسویه می کنند؛ اما در این میان برخی نیز در تاریخ 
مشخص شده نمی توانند حساب خود را تسویه کنند؛ از این رو هم سبب 
ناراحتی صاحب مغازه شده و هم خودشان از اینکه نتوانسته اند بدهکاری 
خود را پرداخت کنند، ناراحت و شــرمنده می شوند. هر چند برخی به 
علت شرایط خاص شغلی، ناگزیر به نسیه گرفتن هستند؛ اما بسیاری نیز 
به علت نداشتن قناعت در زندگی، با خرید اجناس غیر ضروری، خود و 
دیگران را دچار مشکل می کنند. بدون شک، قناعت و صبوری در برآوردن 

نیازها ما را از گرفتار شدن در بسیاری از مشکالت نجات می دهد.

صبوری در برآوردن نیاز
   نکته نظر    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

کتاب »مفاتیح الحیات« کتابی حدیثی ـ رفتاری در حوزه سبک زندگی، 
ه جوادی آملی« است که به جلد دوم مفاتیح  الجنان 

ّ
اثر گرانسنگ »آیت الل

شهرت یافته است. تأکید این کتاب بیشتر بر روایاتی است که به رفتارهای 
فرهنگی ـ اجتماعی و حوزه اخالق و حقوق اجتماعی مربوط می شــود. 
این کتاب ارزشمند در پنج بخش موضوعی تقسیم شده و بیش از 6 هزار 

حدیث در آن به کار رفته  است.
 کتاب از فصل های متعددی تشــکیل شــده و در هر فصل احادیث 
معتبری در زمینه موضوعات آن فصل ارائه شــده  اســت. »مســافرت، 
امکانات زندگی، نظافت و بهداشت، لباس و پوشش، خواب و بیداری، 
صله رحم، درآمد و مســائل اقتصادی، نگهــداری حیوان و...« از جمله 
بخش های این کتاب مفید و کاربردی و خواندنی است. »مفاتیح  الحیات« 
را مرکز نشر اسراء منتشــر کرده و با استقبال زیادی از سوی خانواده ها و 

جوانان همراه شده است. 

مفاتیح الحیات  
   یار مهربان    

نشریه هفتگی »همشهری جوان« از نشریات پرمخاطب کشور به شمار 
می آید و اولین محصول مستقل مؤسسه همشهری است که در دی ماه سال 
۱۳۸۳ به روی دکه های مطبوعاتی آمد. همشــهری جوان یک هفته نامه 
فرهنگی ـ اجتماعی با جامعه مخاطب عمومی است که مخاطب هدف 

خود را جوانان ۱۸ تا ۳0 ساله انتخاب کرده است.
همشهری جوان خود را اولین مجله ای در ایران می داند که به صورت 
جدی توجه به سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی را موضوع کار خود قرار داده 
و همه بخش های نشریه را بر همین اساس طراحی کرده است. بخش های 
گوناگون مجله، اعم از ســینما و تلویزیون، ادبیات، ورزش، تاریخ، هنر، 
گزارش هــای اجتماعی و... همگی بر اســاس همیــن رویکرد طراحی 
 مورد توجه 

ً
شده اند. گفتنی اســت، طراحی روی جلد این نشریه معموال

رسانه ها قرار می گیرد.

هشتاد دهه  متولد 
   پیشخوان    


