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سیاست خارجی در هر کشوری و برای هر نظام سیاسی و مردم 
آن کشور، اهمیت بسیار باالیی در دنیای امروز دارد. سیاست ها، 
جهت گیری هــا، مواضع و عملکرد هر نظام سیاســی در حوزه 
سیاست خارجی، تابع اصول حاکم بر سیاست خارجی آن کشور 
بوده و این اصول، برگرفته از مبانــی، ارزش ها، آرمان  و اهداف 
تعریف شده است. تأمین منافع ملی و در صدر آن، تأمین امنیت 
ملی، مهم ترین شــاخص برای اتخاذ مواضع در حوزه سیاست 
خارجی به اقتضای شــرایط مبتنی بر آن اصول اســت. عرصه 
بین الملــل، عرصه تضاد و تعارض منافع کشــورها و نظام  های 
سیاسی است. پدیدآیی ائتالف ها و اتحادها در صحنه بین الملل 
 در راستای 

ً
میان کشــورها در مقیاس  جهانی یا منطقه ای، عمدتا

تأمین منافع مشــترک یا دفع و رفع تهدیدات مشترک است. هر 
کشوری در عرصه سیاست خارجی، به دلیل مبانی، اصول، آرمان 
و اهداف پذیرفته شده در عرصه سیاست خارجی اش، دوستان و 
دشمنانی دارد که جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی 
نبوده و به دلیل اصول حاکم بر سیاســت خارجی اش، دوستان و 
دشمنان سرسختی دارد. یکی از بهترین راه های تأمین منافع ملی، 

شناخت درست از این دوستان و دشمنان است. 

BBمقاومت و توسعه قدرت 
جمهوری اسالمی به دلیل پایبندی به ارزش های دینی و انسانی، 
در عرصه سیاســت خارجی، دشمنان مشــخص، سرسخت و 
انعطاف ناپذیری دارد. تا پیش از انقالب اســالمی، کشــورها به 
دو دسته »سلطه گر«  و »سلطه پذیر« تقسیم می شدند. جمهوری 
اسالمی تنها کشوری اســت که در عرصه سیاست خارجی اش، 
از اصل »رد سلطه گری و سلطه پذیری« پیروی می کند. به عبارت 
دیگر، بر اســاس آموزه های اســالمی و ارزش های انسانی، نظام 
سیاسی دینی مبتنی بر فلسفه سیاسی اش، نه سلطه گر و نه سلطه پذیر 
است. به عبارتی، این نظام در صحنه بین الملل، نه زیر بار ظلم و 
زورگیری و قلدری دیگران می رود، نه اینکه خود دنبال زورگویی و 
سلطه بر دیگران است. بدیهی است، چنین نظامی دشمن داشته 
باشد. مستکبران، طاغوت ها، ظالمان و ستمگران و قلدران عالم، 
بر دشــمنی با چنین نظام دینی تمرکز کــرده، به کمتر از نابودی و 
براندازی آن رضایت نمی دهند. بســیار روشن است که در چنین 
وضعیتی، بقای نظام دینی با چنین مواضعی در عرصه سیاســت 

خارجی، در گرو اتخاذ دو سیاست اصلی و راهبردی زیر است:
۱ـ مقاومــت و ایســتادگی در برابــر فشــارها، توطئه هــا و 

فتنه انگیزی های دشمنان؛
۲ـ توسعه قدرت و رفتن به سمت تشکیل جبهه مقاومت با کمک 
دولت  ها و ملت  های مستقل، مستضعف و همه کسانی که تحت 

فشار سلطه گران هستند. 
جمهوری اســالمی از ابتدای پدیده ایی و شــکل گیری، با آرایش 
دشــمنان خود با مختصات پیش گفته مواجه شد. آمریکا به دلیل 
خلق و خوی اســتکباری در رأس این دشــمنان، سیاست نابودی 
انقالب اسالمی، براندازی جمهوری اسالمی و تضعیف ملت ایران 
به هر شکل ممکن را در پیش گرفت. در مقابل جمهوری اسالمی 
با محوریت نظام والیی برای بقا، حفظ استقالل و عزت ایرانیان، 
برای پیشرفت و تحقق آرمان ها و اهداف و در یک کلمه برای تأمین 
منافع ملی، همان دو سیاست اصلی مقاومت و توسعه قدرت را در 
پیش گرفت. متأسفانه، در این چهل سال گذشته، در داخل کشور 
 در 

ً
برخی جریان های سیاســی برای رســیدن به مقاصد و عمدتا

آستانه هر انتخاباتی با هدف جلب آرای مردم، با تحلیل های غلط و 
دوگانه سازی های دروغین، سیاست عوام فریبی و به چالش کشاندن 
نظام اسالمی را در پیش گرفته، خسارت های سنگینی بر منافع ملی 

وارد کردند. تحلیل های غلط و دوگانه سازی هایی از قبیل؛

۱ـ طرح تئوری توهم توطئه و متهم سازی نظام و نیروهای انقالبی 
به اینکه در زمینه دشمن دانستن آمریکا دچار توهم براساس تئوری 

توطئه شده اند.
۲ـ تسخیر النه جاسوسی و شــعارهای مرگ بر آمریکا، عامل 
پدیدآیی دشمنی آمریکا و در نتیجه به وجود آمدن مشکالت برای 
کشور است. به عبارت دیگر، سیاست های جمهوری اسالمی در 

قبال آمریکا، دشمنی آمریکا را در پی داشته است. 
۳ـ دوگانه جنگ و صلح، به این معنا که در کشــور عده ای دنبال 

جنگ و عده ای دنبال صلح هستند. 
۴ـ دوگانه موشک و معیشت، به این معنا که عده ای دنبال رفاه و 

معیشت مردم و عده ای به دنبال ساخت موشک هستند. 
۵ـ دوگانه تقابل و تعامل با جهــان، به این معنا که عده ای دنبال 

تقابل با جهان و عده ای به دنبال تعامل با جهان هستند. 
۶ـ طرفداران و مخالفان مذاکره، به این معنا که عده ای از طریق 
مذاکره به دنبال پیشــرفت کشــور و رفاه مردم بوده و عده ای که 

کاسب تحریم ها هستند، مخالف مذاکره اند. 
۷ـ طرفــداران و مخالفان برجام، به این معنا که عده ای با برجام 
به دنبال حل مشــکالت کشور در همه حوزه ها بوده و عده ای که 

نان شان در تحریم است، با برجام مخالفت می کنند. 
بسیار روشن است که برای جلوگیری از عوام فریبی این جماعت، 
باید این دوگانه  های دروغین را تبیین و اصالت داشتن یا بی پایه و 

اساس بودن آن را مشخص کرد. 
در این نوشتار، به اختصار درباره چند مورد از تحلیل های غلط و 

دوگانه های دروغین توضیح داده می شود. 

BBنفی دشمنی دشمن
عده ای با صراحت وجود دشــمن را نفی کرده، دشمن دانستن 
آمریکا برای ملت ایران، انقالب اســالمی و نظام دینی را توهم 
می دانند. آیا این چنین است؟ اگر کسی بخواهد عالمانه، منصفانه 
و واقع بینانه به این نکته و پرســش پاســخ دهد، پاسخ سخت و 
دشوار نیست. یک جامعه دینی و یک کشور اسالمی که بخواهد 
 دشمن دارد. 

ً
 و حتما

ً
براســاس اســالم واقعی عمل کند، حتما

دشمنان این جامعه و نظام دینی، همان دشمنان خدا، دشمنان راه 
خدا و دشمنان مسیر عبودیت و بندگی خدا هستند. خداوند در 
قرآن، طاغوت و والیت آن را در مقابل والیت الهی معرفی کرده، 
در بســیاری از آیات مؤمنان را به پرهیــز و اجتناب از طاغوت و 

ایستادگی در برابر آن و مبارزه با آن فرا می خواند. آیاتی از قبیل
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در این قبیل آیات، خداوند بر وجود دشمن، دلیل دشمنی، سطح و 

خواسته دشمن و چگونگی مواجهه با دشمن تأکید دارد. اگر بپذیریم 
یک جامعه دینی و اسالمی دشمن دارد و دشمنی این دشمن به دلیل 
هویت دینی آن جامعه اســت، اکنون مصداق این دشمن کیست؟ 
آیا مصداق واقعی چنین دشــمنی، به جز آمریکا و جبهه ای که او 
علیه انقالب اسالمی از دیگر مستکبران پدید  آورده، کس دیگری 
می تواند باشد. آمریکا با صراحت ادعای رهبری جهان و به دست 
گرفتن مدیریت جهان را دارد. آمریکا برای رسیدن به این رهبری و 
تک قطبی کردن جهان، با هزینه کردن هزاران میلیارد دالر در منطقه 
غرب آسیا، چه جنایت ها و ظلم هایی که در این سال ها انجام نداده 

است. آیا می توان چنین دشمنی را نادیده انگاشت؟
دشــمنی آمریکا با ملت های آزاده، مستقل و از جمله ملت ایران، 
به دلیل خلق و خوی اســتکباری، قلدرمآبی و زورگویی آن است. 
رهبــر معظم انقالب به مناســبت ۱۳ آبان و روز ملــی مبارزه با 
استکبار جهانی در جمع دانش آموزان استکبار را این چنین توصیف 
می کنند: »استکبار یعنی چه؟ استکبار یک تعبیر قرآنی است؛ در 
قرآن کلمه استکبار به کار رفته است؛ آدم مستکبر، دولت مستکبر، 
گروه مستکبر، یعنی آن کسانی و آن دولتی که قصد دخالت در امور 
انســان ها و ملت های دیگر را دارد، در همه کارهای آنها مداخله  
می کند برای حفظ منافع خود؛ خود را آزاد می داند، حق تحمیل بر 
ملت ها را برای خود قائل است، حق دخالت در امور کشورها را 
برای خود قائل است، پاسخگو هم به هیچ کس نیست؛ این معنای 
مستکبر است.« آیا با بررسی رفتارهای آمریکا در قبال دیگر ملت ها 
و دولت ها و از جمله ملت  و دولت ایران، فهم رفتار اســتکباری 
آمریکا در قبال دیگران کار سختی است؟ بنابراین دشمنی آمریکا 

برای ملت ایران ثابت است و نمی توان آن را انکار کرد. 

BBآغاز دشمنی ها
یکی از تحلیل هــای غلط در جامعه ما کــه برخی جریان های 
سیاسی ارائه می کنند،  آن است که تسخیر النه جاسوسی آمریکا 
عامل دشمنی های آمریکا با ملت ایران است. در حالی که اقدام 
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام)ره( در ۱۳ آبان سال ۱۳۵8 و 
تسخیر النه جاسوسی،  واکنشی هوشمندانه،  بهنگام و ضروری 
در قبال توطئه ها و نقشه های شیطانی آمریکا علیه انقالب اسالمی 
بود. به طور قطع، یکی از عوامل ماندگاری انقالب اســالمی و 
چهل ساله شدن انقالب اسالمی،  خنثی شدن طرح های توطئه  
آمریکا علیه انقالب از طریق تسخیر النه جاسوسی و پایان بخشی 
به این کانون توطئه دئر ایران بود. دشــمنی آمریکا علیه حرکت 
اســتقالل طلبانه ملت ایران، به دوران قبل از انقالب اسالمی بر 
می گردد و شروع این دشمنی به صورت آشکارا،  در کودتای ۲8 
مرداد سال ۱۳۳۲ است. رهبر معظم انقالب به مناسبت ۱۳ آبان 
ســال جاری در جمع دانش آموزان، تنزل دادن دشمنی آمریکا به 
تسخیر النه جاسوسی را یک تحلیل غلط دانسته و کودتای ۲8 
مرداد ۱۳۳۲ را ســرآغاز دشمنی آشــکار شیطان بزرگ با ملت 
ایران خواندند و فرمودند: »آمریکایی ها با آن کودتا، حتی به دولت 

مصدق که به آنها اعتماد کرده بود، رحم نکردند و با ساقط کردن 
دولت ملی، دولتی وابسته،  فاسد و دیکتاتور روی کار آوردند و به 
این شکل بزرگ ترین دشمنی ممکن را در حق ملت ایران انجام 
دادند.« کســانی که آن تحلیل غلط را ارائه می دهند، باید پاسخ 
دهند که اگر سفارت آمریکا که به النه جاسوسی و کانون توطئه 
علیه انقالب تبدیل شده بود، به دست دانشجویان مسلمان پیرو 
خط امام)ره( تسخیر نمی شد و نقشه های براندازانه آمریکایی ها 

افشا نمی شد، چگونه انقالب اسالمی ماندگار می شد؟

BBتقابل یا تعامل با جهان
عده ای با یک دوگانه سازی غلط، خود را طرفدار تعامل با جهان 
معرفی کرده و جریان انقالبی کشور را به تفکر تقابل با دنیا متهم 
می کنند. این افراد ســپس با چنین دوگانه سازی غلط و دروغین، 
مطرح می کنند که آیا با تقابل با جهان می توان مشکالت کشور 
را حل و پیشــرفت کرد؟ این دوگانه سازی غلط، در حالی انجام 
می شــود که در ایران، هیچ یک از جریان های سیاسی انقالبی، 
به دنبال تقابل با دنیا نبوده و نیســتند. متأسفانه، این افراد کاسب 
دوگانه های دروغین، آمریکا و چند کشور سلطه گر دیگر را معادل 
جهان پنداشــته و از ایستادگی ملت ایران در مقابل مستکبران و 
در رأس آنهــا آمریکا، به دروغ با عنوان تقابل عده ای با جهان یاد 

می کنند!

BBطرفدار یا مخالف مذاکره
کاسبان چنین دوگانه سازی، خود را طرفدار مذاکره و رقبای خود 
را مخالــف مذاکره معرفی کرده، از مذاکره با عنوان تنها راه حل 
مشکالت کشور یاد می کنند. این در حالی است که نظام اسالمی 
و جریان انقالبی در کشور از ابتدای انقالب تاکنون اهل مذاکره 
در حوزه دیپلماسی بوده و آن را در عمل اثبات کرده است. آنچه 
 مذاکره با آمریکا به منزله شیطان بزرگ است. 

ً
نفی می شود، صرفا

اکنون دلیل نفی این مذاکره هم برای همگان روشن شده است. 
کشوری که به قول و قرار خود در مذاکره پایبند نباشد و در مذاکره 
 به دنبال تحمیل خواست خود به دیگران باشد و برای طرف 

ً
صرفا

مقابل حقوقی قائل نشود، با چه منطقی باید با آن کشور مذاکره 
کرد. کسانی در گذشته، مذاکره با کدخدای جهان، یعنی آمریکای 
جهانخوار را تنها راه حل مشــکالت کشور دانسته، شرایطی را 
پدید آوردند که بخشی از مردم هم حرف آنان را باور کردند. رهبر 
معظم انقالب شــرایط محک خوردن این نگاه را فراهم کرده و 
از طریــق مذاکره با آمریکا، برجام پدید آمد. اآلن رفتار آمریکا و 

شرکای اروپایی اش در قبال برجام چگونه است؟
این رفتــار آمریکا در قبال برجــام، از همان ســال ۱۳۹۲ قابل 
پیش بینی بود؛ اما متأسفانه عده ای نه با هدف تأمین منافع ملی، 
بلکه با پوشش طرفداری از منافع ملی، از طریق ساخت دوگانه ای 
 اهداف سیاسی 

ً
غلط و دروغین و با ارائه تحلیل های غلط، صرفا

خود و منافع گروهی خود را دنبال می کنند. متأســفانه، این افراد 
تحلیل های غلط خود را هم، با تحلیل های غلط دیگر پشتیبانی 
کرده تا دست آنان رو نشــود. برای نمونه وقتی برجامی که قرار 
بود مشــکالت اقتصادی کشور را حل کند، چنین نتیجه ای را به 
دنبال نداشت، با صراحت گفتند، برجام سایه جنگ را از کشور 
دور کرد و عامل تأمین امنیت ملی شد! این تحلیل غلط، در حالی 
ارائه می شود که همه صاحبنظران و کارشناسان می دانند دور شدن 
تهدیدات نظامی، دلیلی جز قدرت پاسخگویی ملت ایران به این 
تهدیدات ندارد. در واقع نه برجام، بلکه قدرت دفاعی ملت ایران 
و قدرت ضربه متقابل ملت ایران و آمادگی نیروهای مسلح برای 
پاسخگویی، دشمن را از هر نوع اقدام خسارت بار برایش بازداشته 
است. همچنین وقتی آمریکا از برجام خارج شد، عده ای به جای 
اینکه آمریکا را ســرزنش کنند، با تحلیل غلط گفتند، عده ای با 
موشک پرانی در کشور سبب شدند آمریکا از برجام خارج شود. 
به نظر می رسد در چنین شرایطی، تنها راه ناکام گذاشتن کاسبان 
دوگانه ســازی های غلط و ارائه کنندگان تحلیل های نادرست در 

جامعه، باال بردن بصیرت عمومی در کشور باشد.

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

ذره بین
۱ـ مقاومت و ايستادگی در برابر فشارها و  توسعه قدرت و رفتن به سمت تشكیل جبهه مقاومت 

دوراهبرد برای سیاست خارجی امروز  جمهوری اسالمی است.
 دشمن دارد. دشمنان اين 

ً
۲- يک كشور اسالمی كه بخواهد براساس اسالم واقعی عمل كند، حتما

جامعه و نظام دينی، همان دشمنان خدا و مسیر عبوديت و بندگی  او هستند.
۳-دشمنی آمريكا با ملت های آزاده، مستقل و از جمله ملت ايران، به دلیل خلق و خوی استكباری، 

قلدرمآبی و زورگويی آن است.
۴-  تسخیر لنه جاسوسی  از سوی دانشجويان در ۱۳ آبان ۱۳58،   واكنشی هوشمندانه،  بهنگام و 

ضروری در قبال توطئه ها و نقشه های شیطانی آمريكا علیه انقالب اسالمی بود.
5- كاسبان دوگانه های دروغین، آمريكا و چند كشور سلطه گر ديگر را معادل جهان پنداشته و از ايستادگی 
ملت ايران در مقابل مستكبران و در رأس آنها آمريكا، به دروغ با عنوان تقابل عده ای با جهان ياد می كنند!

۶- نظام اسالمی و جريان انقالبی در كشور از ابتدای انقالب تاكنون اهل مذاكره در حوزه ديپلماسی بوده و 
 مذاكره با آمريكا به منزله شیطان بزرگ است.

ً
آن را در عمل اثبات كرده است. آنچه نفی می شود، صرفا

میالد  پیامبر اعظم )ص(  و صادق آل محمد)ع(مبارک باد
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۳ ۲
دیدگاه نگاه

سنجش فعالیت های سیاســی در آستانه انتخابات 
۱۳۹8 نشــان می دهد هر چه از دمای هوا کاسته شده 
مسائل سیاسی گرم تر می شود تا جایی که در اوج سرمای 

اسفند ماه انتخاباتی داغ و پرشور صورت می گیرد.
یکی از نشانه های گرمای انتخابات، مطالبی است 
که این روزها پیرامون انتخابات در فضای مجازی مطرح 
می شــود. برخی رســانه ها به گمانه زنی درباره آرایش 
جریان های سیاســی پرداخته و سناریوهای گوناگون را 
مطرح کرده  و بعضی دیگر نیز تکلیف کرســی ریاست 

مجلس یازدهم را مشخص کرده اند.
آنچه در این زمینــه بیش از واقعی بودن این مطالب 
اهمیت دارد، اهدافی اســت که طراحان هر یک از این 

مسائل دنبال می کنند.
»آفتاب یزد« درباره ســناریوهای انتخاباتی از یک 
شش ضلعی سخن می گوید و اضالع آن را چنین معرفی 
می کند: »۱ـ اصالح طلب ۲ـ اصولگرا ۳ـ جبهه پایداری 
۴ـ طیف موسوم به »مجلس نو« نزدیک به قالیباف ۵ـ 

احمدی نژادی ها ۶ـ مستقل.«

این روزنامه به منظور متشتت نشان دادن یک جریان 
در مقابل جریانی متحد چنین می نویسد:

»امــروز همــواره دو طیف در نهایــت روی رینگ 
مبارزاتی انتخابات حاضر می شوند تا با وزن کشی های 
سیاسی ـ اجتماعی، باالخره یکی پیروز و دیگری منتقد! 
روزهای پیش رو را در کنار هم سپری کنند و اما با خلق 
 ضلع ســوم پای به 

ً
جبهه ای به نام جبهه پایداری، عمال

عرصه نهاد؛ اما این ضلع سوم تا همین اواخر زیر سایه 
سنگین اصولگرایان، هیچ گاه اعالم استقالل نکرده بود. 
این روزها که بزرگان از دوقطبی شدن فضای جامعه بر 
حذرمان می دارند، اندک اندک جریان سومی در فضای 
تب آلوده سیاســی کشــور در حال زایش و تولد است؛ 
جریان سومی که تفاســیر متعدد و رنگارنگی دارد؛ اما 
با بررسی اجمالی شش ضلعی انتخاباتی خواهیم دید 
جامعه اگرچه دچار تنوع و تکثر ســالیق سیاسی شدن 
اســت؛ اما همچنان این اصالح طلبــان و اصولگرایان 
هســتند که تکلیف نهایــی پیروز و شکســت خورده 

صندوق های رأی را مشخص می کنند.«
اما »ابتکار« یک قدم جلوتر به سراغ سرلیست های 
انتخاباتی رفته و در مورد سرلیست احتمالی اصولگرایان 

می نویسد:
اصولگرایان در این دوره از انتخابات امیدهای زیادی 
برای تصدی اکثریت کرسی های مجلس یازدهم دارند. 

ســرخوردگی عمومی از شــرایط اقتصادی این جریان 
را امیدوار کرده تا در فضای مشــارکت حداقلی بتوانند 
اکثریت مجلس را به دست بگیرند. موضوع اصلی اما 
بر سر سرلیست بودن چهره های اصولگراست. »مهدی 
چمران«، »سعید جلیلی« و البته »محمدباقر قالیباف« از 
جمله گزینه های مطرح برای لیدری جریان اصولگرا در 
انتخابات اسفند ماه سال جاری هستند که نقطه اشتراک 
هر دو جریان اصالح طلب و اصولگرا تفاوت دیدگاه و 
نبود نظری جامع برای حضور در انتخابات اســت؛ اما 
به نظر می رسد طی روزهای گذشته حضور قالیباف به 
عنوان نقطه عطف آرایش جدید سیاســی اصولگرایان 

قطعی شده است.
»آرمان ملــی« با نــام آوردن از »قالیباف، جلیلی، 
حداد عادل و احمدی نژاد«، سرلیســت های احتمالی 
اصولگرایان، به سراغ گمانه زنی درباره ریاست مجلس 
رفتــه و از قــول یک چهــره اصولگرا درباره شــانس 
»قالیباف« برای ریاســت مجلس می نویســد: »اکنون 
زود اســت که درباره ریاســت مجلس آینده اظهارنظر 
کنیــم و باید دید کــه در مجلس چــه گرایش هایی از 
اصولگرایان وارد می شوند و چه طیفی می تواند اکثریت 
اصولگرایان را دارا باشد؛ اما من او را در قامت ریاست 
مجلس می بینم؛ زیرا کسی که می تواند در قامت نامزد 
 و به مراتب اولی 

ً
ریاســت جمهوری رقابت کند، حتما

می تواند رئیس مجلس هم بشود.«
این در حالی اســت که جریــان اصولگرا هنوز نام 
و مکانیسم انتخاب دســتیابی به فهرست انتخاباتی را 
رســانه ای نکرده است؛ اما اصالح طلبان با پرده برداری 
از سامانه اینترنتی »ســرا« برای لیست نویسی، با موج 
تــازه ای از چالــش انتخاباتی مواجه شــدند، چنانکه 
روزنامه سازندگی در تیتر اصلی خود »سرا را دموکراسی 
وارونــه« خوانــد و از مخالفــت احــزاب کارگزاران 
ســازندگی، حزب اعتماد ملی، حزب اســالمی کار، 
حزب پیشــروی اصالحات و انجمن اسالمی معلمان 
خبر داد و به نقل از کرباسچی نوشت: »آنچه به مردم و 
نیروهای سیاسی انگیزه می دهد، این است که کارنامه ای 
از عملکرد نمایندگان اصالح طلب در مجلس و شورای 
شهر ارائه دهد و در کنار این کارنامه، برنامه ای نیز برای 
وضعیت فعلی کشور پیشنهاد داده شود. مردم بر اساس 
برنامه و کارنامه رأی می دهند نه بر اساس اینکه سامانه 
سرا چه می گوید. شورای عالی اصالح طلبان باید شفاف 
کند نماینده ای که من معرفــی می کنم و می خواهم به 
مجلس برود، به طور مثال این دو کار خوب را پیگیری 
]می کند[ و بعد هم گزارش پیگیری آن را به مردم اطالع 
]می دهد[. »طرح سرا« و »فضای مجازی« طرح های 
خودســاخته ای هستند که ممکن اســت دل عده ای را 

خوش کند؛ اما برای مردم اهمیتی ندارد.«

گمانه هایی با اغراض سیاسی

گام دوم

 معنویت و اخالق 

برخــالف رویکردهــای مادی گرایانه 
غربی، که با نگاهی سکوالریستی بر مبنای 
تفکیک دین و سیاست حکومت را از ورود 
به موضوعات دینی منع کرده اند و در نتیجه 
اخالق و معنویت را به عنوان ضرورت های 
فردی مورد بی توجهی قرار داده اند، اسالم 
و حکومت های اسالمی همانند جمهوری 
اســالمی ایران پایه و اساس خود را توجه 
به اخالق و معنویــت می دانند و در نتیجه 
هدف واالی پیشرفت و توسعه را رساندن 
جامعه به محیطی اخالقی و معنوی در نظر 

می گیرند. 
در طول چهل ســال گذشــته، انقالب 
اســالمی به عنوان یک حکومت دینی در 
ایران، نه تنها مســیرهای ضد اخالقی قبل 
از انقــالب را متوقف کرد، بلکه در مقابل 
نظام های سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای 
و همچنین طیف وســیعی از رســانه ای 
ضــد اخالقی و ترویج کننــده اباحی گری 
ایســتادگی کرده و ســعی داشته تا جامعه 
ایران را به ســوی محیطــی آرام و اخالق 
مدارانه سوق دهد و این را از وظایف ذاتی 
و مبنایی حکومت و نهادهای مربوط به آن 

در نظر گرفته است. 
انقالب)مدظله العالی(  معظــم  رهبر 
در مورد این رویکرد فرهنگی و دینی و در 
دومیــن توصیه گام دوم انقالب اســالمی 

می فرمایند:
 »معنویت و اخالق، جهت دهنده  همه  
حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی 
و نیاز اصلی جامعه است. بودن آنها محیط 
زندگی را حتی با کمبودهای مادی، بهشت 
می ســازد و نبودن آن حتی با برخورداری 
مــادی جهنم می آفریند. شــعور معنوی و 
وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشــتر 
رشد کند، برکات بیشتری به بار می آورد؛ 
این بی گمان محتاج جهاد و تالش اســت 
و ایــن تالش و جهــاد، بــدون همراهی 
حکومت ها توفیق چندانی نخواهد یافت. 
اخالق و معنویت، البته با دستور و فرمان به 
دست نمی آید؛ پس حکومت ها نمی توانند 
 
ً
آن را با قدرت قاهــره ایجاد کنند؛ اما اوال
خود باید منــش و رفتار اخالقی و معنوی 
 زمینه  را برای رواج آن در 

ً
داشته باشند و ثانیا

جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی 
در این  باره میدان دهند و کمک برسانند؛ با 
کانون های ضد معنویت و اخالق، به شیوه  
معقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند که 
 جهنمی ها مردم را با زور و فریب جهنمی

 کنند.«
ایــن موضوع اســت که رهبــر معظم 
انقالب اسالمی در تمام سال های زعامت 
حکیمانه شان بر آن تأکید داشته اند. ایشان 
در سال ۱۳8۹ در نشســت »اندیشه های 
اســالمی،  جمهــوری  در  راهبــردی« 
بســط معنویت را یکی از اصول اساســی 
راهبردهــای نظام اســالمی دانســتند و 
تأکیــد کردند کــه باید از تمــام ظرفیت 
 نخبگانــی کشــور در این مســیر ســود 

جست.
جمله پایانی این متن زیبا در پاســخ به 
کسانی است که ادعا می کردند نمی خواهند 
به زور مردم را به بهشت ببرند؛ اما غافلند 
که بســیاری همت گماشــته اند تا اخالق 
مردم را در مســیر جهنمی شدن پرورش 
دهند؛ بنابراین اخــالق و معنویت گرایی 
از ضرورت هایــی اســت کــه جمهوری 
اسالمی ایران مبنای تشکیل خود را توجه 
به این مقولــه می داند. در شــماره بعد به 
 عملکردهــا و ضرورت های آینده اشــاره 

می شود.

سرمقاله

   عکس و مکث   

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه در برخورد با  مفسدان اقتصادی 
هیچ تسامحی نداریم، اظهار داشت: »باید نسبت به سالمت جامعه و 
سالمت عموم حساسیت جدی داشته باشیم و اجازه پایمال شدن حق 
افراد را ندهیم، امروز برخی امنیت اجتماعی، اخالقی و روانی جامعه 
را به خطر می اندازند که باید از آنها نیز جلوگیری شود. دفاع از کارآفرین 
و تالشــگر عرصه اقتصــادی از دیگر نکات حائز اهمیت اســت.« 
حجت االسالم والمسلمین ســیدابراهیم رئیسی بیان کرد: »شفافیت 
اقتصادی به معنای پشت ویترین قرار گرفتن تمامی روابط اقتصادی بوده 

که بسیاری از کجی ها و کاستی ها با تحقق این امر کاهش می یابند.«

سیدابراهیم رئیسی

تسامح بدون  برخورد 
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در صفحه شخصی 
خود در اینستاگرام به اشغال نظامی عراق و دست داشتن کاخ سفید 
اشاره کرد و نوشت: »آقای پمپئو! مردم منطقه ما به خوبی می دانند که 
کاخ سفید مسئول اصلی اشغال نظامی عراق، ایجاد داعش، تشدید 
ناامنی، نهادینه کردن فساد و کشته شدن بیش از ۱ میلیون انسان در 
عراق اســت. بی تردید، بدون دخالت و مزاحمت آمریکا، عراق و 
منطقه ای امن و با ثبات خواهیم داشت.« گفتنی است دونالد ترامپ 
در آستانه انتخابات ۲0۲0 با سناریوی ساختگی کشته شدن ابوبکر 

بغدادی به دنبال ارائه چهره ضد تروریسم از خود است.

حسین امیرعبداللهیان

داعش مؤسس  یکا  آمر
عضو کمیســیون امنیت ملی گفت: »دولت بایــد برای بهبود 
اقتصاد کشــور در طول شش ســال اخیر به سراغ اقتصاد مقاومتی 
می رفت؛ ولی این کار را نکرده و حتی دستاوردی هم نداشته است. 
در چنین شرایطی معلوم است که با هجمه به شورای نگهبان به دنبال 
دوقطبی سازی هستند.« جواد کریمی قدوسی تصریح کرد: »مجلس 
یازدهم در سرنوشت کشور بسیار مهم است. مردم به آگاهی خوبی 
رسیده اند و می خواهند مجلسی متفاوت داشته باشند و  باید فردی 
که از سابقه اش مطلع هســتیم را به خانه ملت بفرستیم تا از منافع 

مردم دفاع کند، نه منافع جریان و حزب و گروه و وزیر و دولت.«

جواد کریمی قدوسی

دوقطبی سازی اهداف 
تماشاگران مشهدی ابتدای بازی تیم های فوتبال »شهر خودرو« و »پارس جنوبی جم« با اهتزاز این پرچم بر لزوم 
همبستگی و اتحاد ملی تأکید کردند. به تازگی فضای یکی از ورزشگاه های کشور با برخی شعارهای هدایت شده 

از طرف عده ای متشنج شده بود، حرکت هایی که هدایت  شده از گروه های معاند در خارج مرزهاست.

شکســتن مجســمه  کریســتف کلمب در شــهر »آریکا« شــیلی به دســت معترضان به سیاســت های نئولیبرالی و 
آمریکایی دولت شیلی/ سه هفته از آغاز اعتراضات می گذرد و جنبش خشم معترضان علیه »سباستین پینیه را« 

رئیس جمهور لیبرال شیلی فروکش نکرده و حتی ناآرامی ها به مناطق آرام پایتخت هم کشیده شده است

وقتی زندگی آپارتمانی پس از مرگ هم دست از سرت برنمی داره! قبرستان ملی شهر »مانیل« فیلیپین در روز 
زیــارت از مــردگان و قبرهایی که طبقه به طبقه نه داخل زمین، بلکــه روی هوا رفته اند! تراکم جمعیت و کمبود 

مکان برای خاکسپاری، اقوام مردگان را مجبور کرده  است برای سرزدن به میت خود از نردبان باال روند! 

ترامپ در زباله دان تاریخ! تصویری جالب از کاری نمادین در حاشیه راه پیمایی ۱۳ آبان در تهران که رئیس جمهور آمریکا را به 
زباله دان تاریخ فرســتاده اند؛ اما گویا به بازیافت او ایمان داشــته اند که عالمت بازیافت بر روی سطل زباله زده اند، اما بعید 

است اگر هزاران بار هم بازیافت شود، موجودی عاقل از این سطل بیرون آید!

پیامبرگونه  زیستن

هفدهــم ربیــع االول زادروز پیامبر 
خوبی هاســت. پیامبــری که قــرآن در 
ٍق 

ُ
ل

ُ
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َ
وصف او می گوید: »َو ِإنَّک ل

ه 
َّ
َعِظیٍم.« و »لقد کان لکم فی رسول الل

محمد)ص(  حضرت  حســنه«؛  اسوٌة 
به عنوان اســوه فضایل اخالقی در اوج 
انسانیت قرار داشت، امین و امانتدار بود، 
خلق نیکو و پسندیده داشت، مهربان و 
متواضع بود، بیان شــیوا و گفتار جذاب 
داشــت، ســخاوت مند بود و از اسراف 
پرهیز می کــرد. او در بعــد مدیریت و 
رهبری جامعه اسالمی هم با عدالت و 
انصاف بود، بر قانونگرایی و قانونمندی 
تکیه می کرد، انتقادپذیر بود و شرح صدر 
داشت، وفای به عهد و پایبندی به پیمان 
داشت، شایسته ســاالری را رعایت می 

کرد و... .
اما به همه این ویژگی ها، باید ویژگی 
دیگری را افزود و آن »مظلومیت« پیامبر 
اکرم)ص( است که درباره آن کمتر سخن 
گفته شــده است. ایشــان از یک سو به 
عنوان پیام آور اسالم از جانب باری تعالی 
و از ســوی دیگر در جایگاه بنیانگذار و 
مؤسس حکومت اســالمی، به ویژه در 
آغاز رسالت، مورد خشم و غضب و ظلم 
بدخواهان قرار می گرفتند و توهین ها و 
بی ادبی ها را به جان می خریدند تا بتوانند 
مأموریت الهی خــود را ـ که تبلیغ دین 
اسالم بود ـ با موفقیت به انجام برسانند. 
همین سختی ها و فشارها سبب شد تا در 
برخی روایات از حضرت محمد)ص( 
به عنوان مظلوم یاد شــده است. روایت 
شده است، یک  بار در حالی که حضرت 
در ســجده بودند شکنبه شتری را بر سر 
ایشــان قرار دادند و حضرت پس از آن 
علیه قریش دعا کردند و فرمودند: »انی 
 مظلوم فانتصر«؛ خدایا من مظلوم هستم

 مرا یاری کن.
پیامبــر خاتم)ص( امــروز و پس از 
گذشــت بیــش از ۱۴ قرن از تأســیس 
کامل ترین و بهترین دین الهی، نیز مظلوم 
است و مظلومیتش ناشی از ظلمی است 
که پیروانــش در حق او روا داشــته اند. 
حضرت محمد)ص( به عنوان رســول 
و برگزیده خداوند بــرای هدایت امت 
اسالم، الگو و اسوه حسنه است، همو که 
برای کامل کردن مکارم اخالق مبعوث 
شد تا بشــریت گمراه را در اوج جهل و 
نادانی و انحراف به ریسمان وحدانیت و 
هدایت رهنمون شود و منادی فضیلت، 
کرامت، انسانیت و شرافت بوده و چراغ 
روشنی باشــد برای حرکت انسان های 

بیداردل و آزادیخواه در طول زمان. 
ذکــر این نکتــه در آســتانه والدت 
پیامبر اعظم)ص( یک یادآوری اســت 
برای اینکه مســلمانان و به ویژه شیعیان 
برای ائمه هدی و معصــوم)ع( آیین ها 
و برنامه هــای متعــددی دارنــد تا در 
موالید و شــهادت های آنان یادی از این 
اســطوره های اخــالق و معنویت کرده 
و در مکتــب آنان مشــق ایثــار و جهاد 
کننــد؛ اما در همین زمینــه نیز از وجود 
غافل   اعظــم)ص(  پیامبر  گرانســنگ 
هســتند و نتوانسته اند ســیره آن بزرگ 
مرد تاریخ بشــریت را در زندگی ساری 
و جاری کننــد. پیامبری کــه امروز به 
شدت به سبک زندگی، شیوه مدیریت، 
اخــالق، مجاهدت و ایستادگی شــان 
 در زندگی فردی، اجتماعی و سیاســی 

نیازمندیم.

حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی

موضوع فرهنگ و هویت ایرانی ـ اســالمی یکی 

از مباحث بنیادینی اســت که حراســت و حفاظت 

از آن جــزء اولویت هــای جمهــوری اســالمی به 

شــمار می آید. در این میان، ادبیات و زبان فارســی 

از جایــگاه ممتازی برخوردار اســت؛ بــه گونه ای 

کــه رهبر معظــم انقالب بارهــا دغدغه خــود را 

صیانت از زبان فارســی اعالم داشــته و مســئوالن 

و فعــاالن حوزه فرهنگ را در ایــن زمینه راهنمایی 

کرده اند. طبیعی اســت که یکی از مهم ترین مراجع 

این رســالت تاریخــی آموزش و پــرورش مدارس  

هســتند که وظیفه آموزش و ترویج ادبیات فارســی 

 را در قالــب کالس و کتب درس فارســی بر عهده 

دارند.

 این روزها برخی تغییــرات در کتاب های درس 

ادبیات فارسی بحث برانگیز شده و واکنش هایی را به 

همراه داشته است. در تغییرات جدید گویا برخی آثار 

از شاعرانی، چون عطار نیشابوری، نیما یوشیج، رهی 

معیری، مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج )سایه(، 

از کتاب های درسی دانش آموزان ایران حذف شده و 

آثار جدیدی از نویسندگان و شاعران معاصر همچون 

رضــا امیرخانی، علی ســهامی، امیری اســفندقه، 

معصومه آباد، کیوان شــاه بداغ خان، فاضل نظری، 

عیسی سلمانی لطف آبادی، کامور بخشایش، مجید 

واعظی، نظام وفا و ضیاءالدین شفیعی گنجانده شده 

است. منتقدان این تغییرات را کج سلیقگی دانسته و 

معتقدند چنین روندهایی موجب فاصله افتادن نسل 

جوان با بخشی از آثار ادبیات فارسی خواهد شد.

در مقابل بخشی دیگر تغییر و روزآمد کردن کتب 

درسی را ضرورتی تغییرناپذیر قلمداد کرده و معتقدند 

این تغییرات به سمع و نظر ده ها صاحب نظر رسیده 

اســت. در این راستا، »حسین قاسم پورمقدم« مدیر 

گروه ادبیات فارسی دفتر تألیف کتب درسی آموزش 

و پرورش می گوید: »ادبیات اقیانوس اســت و برای 

یک کتاب درسی می توانیم ۱۴ لیوان از این اقیانوس 

برداشت کنیم، زیرا هر کتاب درسی ۱۴ درس دارد. 

وقتی سنایی را انتخاب می کنید، ناصر خسرو بیرون 

می ماند و وقتی مولــوی را در کتاب درج می کنید، 

ســعدی بیرون می ماند.« فارغ از اینکــه موافقان و 

مخالفان چه می گویند و دیدگاه کدام یک با حقیقت 

سازگارتر است، سیاسی کردن مسائل و ایجاد فرصت 

بهره برداری برای بیگانــگان از این ماجرا نکته قابل 

مالحظه ای است که باید نسبت به آن هوشیار باشیم. 

در میان تحلیل ها شاهد آن هستیم که برخی منتقدان 

برخوردهای سلیقه ای، جناحی و سیاسی را عامل این 

تغییرات دانســته اند، بدون آنکه برای اظهارات خود 

دلیلی اقامه کنند! این افراد درج آثار هنرمندان انقالبی 

همچون اســفندقه و نظری را فرصتی برای حمله به 

شعر انقالب و شعرای انقالبی دانسته و تالش کردند 

با ایجاد دوقطبی سازی، به نوعی نیما و اخوان و... را 

مصادره به مطلوب کنند و آنان را شاعران مغضوب 

جمهوری اسالمی معرفی کنند! دروغ شاخداری که 

حقیقت آن برای اهل فضل مشخص است.

از سویی دیگر، »بی بی سی فارسی« وارد معرکه 

شــده و با درج مطلبی با عنوان »مرد سایه تغییرات 

کتاب های درسی ایران کیست؟« تغییرات را دستوری 

حاکمیتی دانسته و اقدامی برای پاکسازی کتب درسی 

در جهت پیشبرد سیاست های کالن حکومت معرفی 

کرده و در نهایت نوک پیکان هجمه ها را به ســمت 

رهبر معظم انقالب اســالمی نشــانه رفته است! در 

این باره باید گفت، مشخص است دشمن از هرگونه 

اختالف حتی اختالف نظر کارشناسی  برای تحقق 

اهداف خود بهــره می جوید و در این ماجرا فرصت 

را غنیمت شــمرده تا رهبر حکیم انقالب اسالمی 

را مورد هجمه قرار دهد! بدون شــک، بی بی ســی 

دغدغه حفظ ادبیات فارســی را ندارد و با همه توان 

برای از بین رفتن هویت و زبان فارســی تالش کرده 

و اگر در توانش بود جایگزینی و گسترش زبان دولت 

اســتعمارگر بریتانیا را تبلیغ می کرد! همان طور که 

در دوران اســتعمار کهن انگلیسی ها با همه توان در 

نابودی زبان های بومی اقوام مختلف کوشیدند و زبان 

انگلیسی را جایگزین آن کردند! از این رو معلوم است 

که دلسوزی رسانه استعماری بی بی سی برای ادبیات 

فارسی چقدر صادقانه خواهد بود! 

سخن آخر آنکه نقش تاریخی جمهوری اسالمی 

و به طور ویژه رهبر معظم انقالب اسالمی در حفظ 

و صیانت از زبان و ادبیات فارسی حتی بر مخالفان 

منصف وی نیز پوشــیده نیست! و با جرئت می توان 

گفت، هیچ کس از مســئوالن در طول سالیان اخیر 

در تراز ایشــان دغدغه حفظ و ارتقا و گسترش زبان 

فارسی را نداشته اند. 

 سیاسی نکردن فرهنگ!
   یادداشت    

زلزلــه جمعه گذشــته در مناطقی از اســتان 
آذربايجان شرقی بار ديگر سبب آسیب و خسارت 
به مردم خوب و وليتمدار اين منطقه شد و شش 

كشته و چندين مجروح به جای گذاشت.

از رزمايش نظامی  تا عملیات امداد

پنج شــنبه و جمعه ایــن هفتــه در تقویم کاری 
سپاه و بســیج، نوبت برگزاری رزمایش گردان های 
بیت المقدس بســیج ســپاه آذربایجان شرقی بود. 
درســت یــک روز پیــش از زلزله منطقــه میانه، 
گردان های بیت المقدس این شهرســتان  در منطقه 
رزمایش مســتقر شــدند و تمرین کردنــد تا صبح 
جمعه با اجرای مرحله اصلی رزمایش تمرین های 
مبتنی بر دکترین دفاعی و نظامی نیروهای مســلح 
را اجرا کنند؛ اما ایــن آمادگی به جز تمرین دفاعی 
ثمره دیگری هم داشــت. نیروهای آماده به رزم در 

اردوگاه بالفاصله پس از وقوع زلزله امدادرسانی به 
مردم زلزلــه زده را در اولویت قرار دادند و رزمایش 
نظامی گردان های بیت المقدس سپاه میانه و سراب 
به رزمایش و عملیات میدانی امداد و نجات تبدیل 
شد. نیروهای بسیج و سپاه منطقه مانند همیشه اولین 
نیرویی بودند که در منطقه حاضر شدند؛ اما این بار 

آماده تر و سریع تر.

فرمان فوری سردار سالمی

سخنگوی ســپاه نیز عصر جمعه خبری در این 
راستا به خبرگزاری ها و رسانه ها ارسال کرد و گفت: 
»فرمانده کل ســپاه با صدور ابالغی دستور گسیل 

امکانات الزم برای مناطق زلزله زده را داد.«
»سردار رمضان شــریف« افزود: »فرمانده کل 
سپاه طی ابالغی به فرماندهان نیروی زمینی، فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( و معاون پشتیبانی 

دســتور داد نســبت به گســیل امکانات الزم برای 
سرعت بخشــیدن به عملیات امدادی و خدماتی و 
رسیدگی به خســارات و وضعیت مصدومان و رفع 

نیازهای فوری و ضروری زلزله زدگان اقدام کنند.«

تامین و توزيع غذای گرم

در عملیات امداد و نجات در سه روز اول معمول 
نیســت که به امداددیدگان غذای گرم داده شــود و 
آســیب دیدگان باید با بســته های یک روزه غذایی 
اضطراری این مدت را سپری کنند؛ اما سردار عابدین 
خرم، فرمانده سپاه عاشورا که از دقایق اول حادثه در 
مناطــق زلزله زده حضور یافته بود، روز شــنبه نیز از 
مناطق گوناگون روستای ورنکش میانه، که بیشترین 
آسیب را دیده بودند بازدید کرد و در جریان مشکالت 
مردم قرار گرفت و دستور داد که از همان روز غذای 
گرم در مناطق زلزله زده پخته و میان مردم توزیع شود.

تا روز آخر بازسازی هستیم

ســپاه آذربایجان شــرقی، قرارگاه شهید باکری 
را مکانی برای امدادرســانی به زلزله زدگان در نظر 
گرفت؛ اما مناطق زلزله زده در زمســتان ســرمای 
سختی را خواهند داشــت. در همین راستا، سردار 
عابدین خرم، فرمانده سپاه آذربایجان شرقی با تأکید 
بر اینکه همت و اهتمــام داریم تا گروه های جهادی 
به صورت جدی و سریع کار خود را در منطقه آغاز 
کنند، گفت: »تا اتمام بازســازی خانه های تخریب 
شده، از روستای ورنکش نخواهیم رفت.« وی با بیان 
اینکه کمر همت خواهیم بست تا پیش از فرا رسیدن 
زمستان و شــدت گرفتن سرما مناطق تخریب شده 
را بســازیم، تأکید کرد: »میزان تخریب در روستای 
ورنکش باالســت؛ اما تمامی تالش خود را به کار 

خواهیم گرفت تا امکانات را سریع منتقل شود.«

 گزارشی از اقدامات اولیه در مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی

سپاه با همه امکانات در کنار زلزله زدگان

   گزارش خبری    

علی حیدری
سردبیر

وقتی »شیخ قیس خزعلی« مدتی قبل اعالم کرد، 
از ابتدای مــاه اکتبر ۹۱0۲ فتنه جدیــدی در عراق با 
مدیریت آمریکا، رژیم صهیونیستی و مرتجعان فاسد 
و دیکتاتوری عرب منطقه در راه اســت، شــاید افکار 
عمومــی آن را چندان جدی نگرفتنــد؛ ولی با وجود 
اینکه دستگاه های اطالعاتی و مقامات سیاسی عراق 
در جریان بودند، شاهد تدبیر مناسبی در سیر این فتنه 

نبودیم.
طبق برنامه ریزی صورت گرفتــه برای این فتنه که 
با تدابیر وســیع و آموزش و ســازماندهی و تدارکات 
و حمایت مالی حساب شــده ای همــراه بود، قرار بود 
در عراق و لبنان بــه منزله دو رکن اصلی نفوذ انقالب 
اســالمی در منطقه، یک کودتای نرم به اجرا درآمده و 
همه پارامترهای سیاسی و اجتماعی و قدرت، وارونه 
ه 

ّ
شــده و شــیعه و مقاومت منطقه ای، اعم از حزب الل

تا حشدالشــعبی و ســپس ایران به مثابه مقصر همه 
مشکالت مالی و معیشتی و... از صحنه اخراج و سپس 
سرکوب شوند. این ســناریو در عراق همانند لبنان از 
عامل مشکالت معیشتی و مالی مردم سود جست و با 
شعارهایی که تیم های رسانه ای و میدانی آن را هدایت 
می کردند، به سرعت به سمت اهداف طراحی شده و 
گام به گام مسیر خود را نشان دادند. این گام ها ابتدا با 
شعار مبارزه با فســاد و دزدی و ناکارآمدی و ضرورت 

اسقاط نظام و سپس معرفی ایران و جریان های طرفدار 
ایران یا جریان های شــیعه مقاومــت به عنوان مقصر 

اصلی مشکالت هدایت شدند.
پیاده نظام این سناریو در عراق، جریان های شیعه 
انگلیســی بودند که باید در کنار بعثی ها، داعشی ها، 
برخی گروه ها و جمعیت های ســنی، سرویس های 
اطالعاتی یا هسته های OGN که از سوی آمریکایی ها 
آموزش دیــده بودند،  نقش بازی می کردند. دلیل این 
بود که هدف پایه در فتنه اخیر،  شــکاف و واگرایی در 
بین گروه های شــیعه و سپس درگیری در بین آنها بود 
و چهره کلیت شــیعه باید بدنام و مخدوش می شد و 
در گام بعدی حکومت شــیعه که جریان مقاومت در 
آن حضور داشــت،  باید ســاقط می شد تا حکومتی  
تکنوکرات جایگزین شــود و در گام نهایی باید همه 
ظرفیت ها در کل عراق به ســمت  ضدیت و تقابل با 
ایران قرار می گرفت؛ از این رو به کارگیری جریان های 
فســاد و منحرف و وابسته ای همانند صرخی،  یمانی 
و... و حتی برخی از جریان های شــیعی،  بسیار حائز 
اهمیت بودند و بــرای آنها هزینه های زیادی صورت 

گرفته بود.
در این بین، شــاید نوک پیکان تندروی و اقدامات 
ضد امنیتی و خرابکارانه در کنار بعثی ها و جریان های 
چپ،  به صوفی ها و شیرازی ها و گاه به صدری ها سپرده 
شده بود، که حمله به کنسولگری ایران در کربال از این 
جمله اســت. البته حمله به دفاتر احزاب و گروه های 
شیعه، حشدالشــعبی، مراکز دولتی،  منازل نمایندگان 
پارلمان و دفاتر آنها در اســتان های شیعه و حتی دفاتر 
مراجع شیعه از ســوی این گروهک های فاسد انجام 

گرفت. برای نمونه، شهادت فرمانده میدانی عصائب 
اهل الحق به دســت جریان شــیعی تندرو در دیوانیه 
صورت گرفت و حمله به کنسولگری ایران در کربال با 
تالش 00۳ نفر از صرخی هایی که از طوریج به کربال 
آمدند، انجام شد. تردید درباره حضور شیرازی ها طی 
بیانیه ای که در دفتر آقای شــیرازی در قم صادر شــد، 

منتفی گردید.
جریان سیدمحمد الحسنی الصرخی که یک بعثی 
همکار با دستگاه اطالعاتی صدام بوده از زمان اشغال 
آمریکایی ها شکل گرفت که وی خود را مرجع عظمای 
شــیعه نامید و از شــاگردان شــهید باقر صدر، شهید 
ه بشــیر نجفی اعالم کرد 

ّ
محمدصادق صدر و آیت الل

که از سوی دفاتر این مراجع،  انتصاب وی یا مرجعیت 
علوم دینی او تکذیب شد. حتی رئیس عشیره صرخی 
به نام »شیخ علی الصکبان« و سه طائفه آن در بیانیه ای 
ضمن تکذیب همه ادعاهای وی، مســئله دیدار وی با 
امام زمان)عج( را تکذیب و او را فردی فاســد، فاسق، 
بی بند و بار و مرتکب »السوده« خواندند. سیدمحمود 
صرخی در دانشــگاه بغداد درس مهندســی خوانده 
و جریــان او از زمــان داعش فعالیت مجــدد خود را 
ه 

ّ
گسترش داده و علیه مرجعیت شیعه و به ویژه آیت الل

سیستانی و ضرورت اعدام تمامی مراجع شیعه و مطابق 
رویکردهای ســعودی و علیه منافع ایران، در مســائل 

منطقه ای وارد میدان شدند. 
این بعثی فاســد و مرتبط با ســرویس اطالعاتی 
 خط بعثی ها 

ً
 امارات و کویت دقیقا

ً
سعودی و احتماال

را در زمان اشغال عراق از سوی آمریکا در سال ۳00۲ 
و سپس در دوره داعش در مسائل عراق و منطقه دنبال 

کرده  و با حمایت مالی و تسلیحاتی که این سرویس ها 
از آنها انجام می دادند، حدود سه هزار مسلح در اختیار 
دارند. حمله به کنسولگری ایران در دو نوبت شبانه از 
ســوی این گروهک انجام شده که در شب اول، دیوار 
کنســولگری را آتش زده و ســنگ پرانی به ساختمان 
انجام دادند و در نیمه شــب دوم، با باال رفتن از دیوار، 
پرچــم ایران را پایین کشــیده و پرچم عراق را نصب 
کردند که با نیروهــای امنیتی درگیر و آمار متفاوتی از 
کشته و زخمی و دستگیری آنها منتشر شده است. یکی 
 درست باشد، نشان می دهد 

ً
از این آمارها که احتماال

در این اقدام ۴۱ کشــته، ۵۲ زخمی و 0۳ نفر دستگیر 
شدند.

این جریان انحرافی به موازات تالش های میدانی، 
فعالیت های گســترده ای در فضای مجازی و اینترنت 
دارد و ســیدمحمود صرخــی را یــک مرجع عربی ـ 
ه سیســتانی معرفی می کند، 

ّ
عراقی و در مقابل آیت الل

این در حالی است که نامبرده هیچ سابقه مورد تأییدی 
نزد مراجع شــیعه عراق نداشته و ســواد چندانی نیز 
ندارد. طرفداران این گروهک نیز همانند دیگر جریان 
انگلیسی شیعه، یعنی شــیرازی ها، رفتار غیرعادی در 
عزاداری ها را تبلیغ می کنند. واکنش های رسمی و غیر 
رسمی در محکومیت این اقدام علیه کنسولگری ایران 
در کربال، در همه سطوح و از جمله تمامی عشایر شیعه 
کربال و حتی برخی عشــایر سنی صورت گرفته؛ ولی 
آنچــه ماهیت این اقدام را بیش از پیش هویدا می کند، 
انتخاب زمــان ۳۱ آبان بود که نشــان دهنده هدایت و 
ماهیت واقعی و غیر عراقی حمله به کنسولگری ایران 

است.

نگاهی به ابعاد و الیه های پیدا و پنهان حمله به کنسولگری ایران در کربال

فتنه ابتر در عراق

حسین عبداللهی فر
جریان شناس

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

هادی محمدی
تحلیلگر ارشد بین  الملل
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شكست سنگین كاخ سفید در سوريه

مركــز مطالعــات راهبــردی و بین المللی: 
پیامدهای شکســت ایاالت متحده در سوریه بسیار 
ســهمگین است. نخست دســتاوردهای پنج ساله  
مبارزه با تروریســم بر باد رفته است؛ زیرا ده ها هزار 
زندانی داعشی تحت کنترل یگان های مدافع خلق 
)ی پ گ( بــه زودی یا به داعــش می پیوندند یا به 
دولت اسد واگذار می شوند. دوم، اینکه هم پیمانان 
و شرکای آمریکا اکنون بیش  از پیش درباره اعتبار و 
قابل اعتماد بودن آمریکا دچار شک و تردید هستند 
و این قابلیت واشنگتن برای ایجاد ائتالف ها در آینده 
را به خطر می اندازد. سوم اینکه توافق »ی پ گ« با 
حکومت اسد ســبب شده تا نیروهای اسد و روسیه 
به شــمال شرق سوریه سرازیر شوند و به این ترتیب 
احتمال از سرگیری کنترل حکومت اسد بر بیش از 

یک سوم دیگر از مناطق کشور مطرح شده است. 

وحشت در تل آويو

هاآرتص:یکی از مقام های دیگر وزارت جنگ 
اســرائیل حتی اخیرا در جلسه ای محرمانه هشدار 
داده بود کــه چنانچه ارتش فراینــد تقویت خود را 
شروع نکند، برتری خود نسبت به نیرو های متخاصم 
را از دســت خواهد داد. او هشدار داد که حزب الله 
به تهدید بزرگتری برای اســرئیل تبدیل شده است. 
اخیرا تعداد زیادی از مقامات امنیتی هشدار داده اند 

که بودجه دفاعی اسرائیل باید افزایش پیدا کند.

بغدادی ترامپ را نجات نمی دهد

هیل: دونالد ترامپ همچنان در تالش اســت 
تا کشــته شــدن ابوبکر البغدادی را به کلید کمپین 
انتخاباتی اش برای سال ۲0۲0 تبدیل کند. بازخورد 
این اقدامات در صندوق های رأی چندان قابل توجه 
نخواهد بود و این مســئله تا حدی بــه این خاطر 
اســت که تا انتخابات ۲0۲0 یک سال باقی مانده 
و همچنین البغدادی هرگز در آمریکا فرد شــناخته 
 
ً
شــده و معروفی نبوده است. رأی دهندگان معموال
بر مســائل داخلی متمرکز هستند و موفقیت ها در 
سیاست خارجی به ندرت نتیجه آرا را تغییر می دهد. 
تنها اســتثنا در این مورد زمانی است که مسئله ای 
بسیار مهم، درست پیش از انتخابات اتفاق بیفتد؛ 

مانند آغاز یک جنگ.

قشار حداكثری شكست خورده است

 
ً
فارين پالیســی: راهبرد فشار حداکثری عمدتا
بر تحریم ها بــرای تغییر رفتار ایران با پیچیده کردن 
دسترســی اش به بازارها و زیرســاخت های مالی 
بین المللی اســتوار بوده اســت؛ اما این رویکرد در 
تغییر سیاســت خارجی ایران به موفقیتی نرســیده 
است. گفتنی اســت جمهوری اســالمی با اتخاذ 
راهبــرد »مقاومت فعال« و حداکثری توانســت از 
سد راهبرد آمریکایی فشــار حداکثری عبور کند و 
 این تفکــر را بر محور مقاومت در منطقه نیز تعمیم 

دهد.

اذعان به ناكارآمدی گنبد آهنین

الخبار: هشــدار های اخیر مسئوالن اسرائیلی 
در مورد تهدیدات روزافزون موشــک های دقیق و 
پیشــرفته ایران، تنها منحصر به موضع گیری های 
نتانیاهو و کوخافی نمی شود؛ زیرا ارتش اسرائیل، به 
مرحله عملی مقابله با این تهدید رســیده و در حال 
آماده کردن خود است. مسئوالن اسرائیلی معتقدند 
تمــام هزینه هایی که در طول ســال های اخیر برای 
سامانه های دفاعی خود از جمله گنبدآهنین کرده اند، 
در برابر ظرفیت موشک هایی که در حمله به آرامکو 

مشاهده کردند، هیچ کارایی ای ندارد.

عقب نشینی ادامه دار

رأی الیوم: چند روز پس از خارج شدن نیروهای 
امارات از شــهر عدن در یمن و واگذاری این منطقه 

به نیروهای ســعودی، شــاهد 
صحنه  در  پیچیدگــی  نوعــی 

ائتــالف عربــی در مــورد یمن 
هســتیم. امــارات نه تنهــا تعامل خود 

با ریــاض را تغییر داده، بلکه در مورد بســیاری از 
سیاســت های خود در جهان عربی و مناطق تحت 
نفوذ خود، تجدید نظر کرده اســت؛ همان طور که 
در مورد یمن چنین کرد؛ از میدان لیبی خارج شده 
و ارتباط خود با نظام هایــی مانند نظام مصر را کم 
 کرده و تالش می کند اوراق سیاســت خود را از نو 

مرتب کند.

انتظار بیهود و بی پايان

شــورای آتالنتیک: آمریکا از آغاز انقالب ۱۹۷۹ 
ایران، منتظر سقوط آن است؛ اما حکومت ایران در برابر 
چالش هایی مانند جنگ هشت ساله با عراق، چندین 
دهــه تحریم، اغتشاشــات ۲00۹ و حتــی موج های 
دموکراسی سازی »انقالب های رنگین« و خیزش های 
گستره اروپای شــرقی، اتحاد جماهیر شوروی، شرق 
آسیا و خاورمیانه همچنان ایستادگی کرده و حتی قدرت 
آن بیشتر هم شده است. مجموعه جنگ های تهدیدآمیز 
در کشورهای همسایه که جنگ نیروهای آمریکایی در 
عراق و افغانستان در رأس آنها قرار دارد، نوعی نگرانی 
و ملی گرایــی در ایران ایجاد کرده و این دو احســاس، 
حمایت از بقــای جمهوری اســالمی را افزایش داده 

است.

جهانراهبرد

شناخت

نظام انتخاباتی 

دسته ای از چالش های ساختاری که رژیم 
صهیونیستی با آنها مواجه است، چالش های 
سیاسی اســت که یکی از مهم ترین آنها را 
می توان نظام انتخاباتی نامتناسب با وضعیت 

بحرانی این رژیم برشمرد.
با توجه بــه معضل های نظــام اکثریتی 
بسیاری از کشورها به انتخابات به شیوه تناسبی 
روی آورده انــد. در این نظــام برخالف نظام 
اکثریتی هر حزب یا جناحی می تواند در عین 
مغلوب شــدن در صحنه انتخابات صاحب 
کرسی نمایندگی شود. رژیم صهیونیستی نیز 

برای تشکیل دولت از این شیوه بهره می برد.
با در نظر گرفتن موقعیت حساس این رژیم 
و محاصره از سوی همسایگان عرب خود و 
همچنین حضور جمعیتی بالغ بر یک میلیون 
و دویســت هزار نفر از اعراب فلسطینی در 
درون سرزمین های اشغالی بی ثباتی و دست 
به دست شدن مداوم قدرت بین احزاب چپ 
و راست یا تندرو و میانه رو، پیامدهای کالنی 
را در پیگیری راهبردهای اتخاذ شده به وجود 
آورده و موجــب چرخش هــای پی درپی در 

سیاست های این رژیم شده است.
نظام پارلمانــی یکی از مســائل رژیم 
صهیونیستی به شمار می آید که بی ثباتی این 
رژیم را به دنبال داشته است؛ برای نمونه در 
طول عمر ۷0 ســاله ایــن رژیم بیش از ۳0 
دولت روی کار آمده اند که متوسط عمر هر 
دولت دو سال بوده است؛ یعنی دولت های 
تشکیل شــده حداکثر نیمی از عمر قانونی 

خود را طی می کنند.
نکته مهم آنکه در طول ســال های اخیر تا 
حدودی کمتر حزبی توانسته به تنهایی دولت 
 همه دولت ها به 

ً
را در دســت بگیرد و تقربیا

صورت ائتالفی تشــکیل شــده اند و مهم تر 
آنکه در طول ســال های اولیــه با حاکمیت 
اشــکنازی ها در حزب کار و اسالف حزب 
کار، حداقل نوعی ثبات در احزاب سیاســی 
و گرایش هــای آنان قابل مشــاهده اســت؛ 
این وضعیت از اواســط دهه ۷0 میالدی به 
بعد تغییر کــرد و حزب لیکــود و برخی از 

سفاردیم ها نیز به قدرت دست یافته اند.
توزیع کرسی های کنســت بین احزاب 
کوچک و تازه تأســیس ســبب شده است 
تشکیل کابینه با دشواری های فراوانی روبه رو 
شود تا جایی که در انتخابات اخیر کنست در 
آوریل ۲0۱۹ حزب لیکود که مأمور تشکیل 
دولت شــده بود، نتوانســت نظــر احزاب 
کوچک تر را جلب کند و در نهایت این رژیم 
مجبور به تکرار انتخابات در دسامبر ۲0۱۹ 
شد. از سوی دیگر، با نگاهی جامعه شناختی 
به درون فضای سیاسی این رژیم باید اظهار 
داشــت که در گذشــته گروه های اقلیت به 
طور عمــده به احزاب چپ گــرای یهودی 
می پیوســتند و اقلیت ها آرای خود را به نفع 
این قبیل احزاب بــه صندوق می انداختند. 
این وضع مدتی اســت که بــر هم خورده و 
هم اقلیت های دینی و هم سیاسی با تشکیل 
احزاب کوچک تر توانسته اند جای پایی در 
قدرت برای خود پیدا کنند و گاهی شــاهد 
هســتیم حزب پیــروز به دلیل خــودداری 
احزاب کوچک تر از پیوستن به آن، نتوانسته 

است کابینه تشکیل دهد.
بنابر آنچه بیان شــد، مالحظه می شود 
که نظام انتخاباتی فعلی رژیم صهیونیستی 
می تواند در شرایطی به منزله چالشی بالقوه 
در ثبات این رژیم تأثیر بسزایی داشته باشد؛ 
چرا که با ســقوط پی درپی دولت ها و عمر 
کوتاه آنها در عمل ثبات سیاســی در دولتی 
که در محیطی بحرانی به حیات خود ادامه 
می دهد و به شــدت نیازمند ثبات سیاسی 

است، آسیب وارد می کند.

   رصد    

اغتشاش ها در عراق ابعاد پیدا و پنهانی دارد 
و بر اســاس برنامه ریزی گســترده محور غربی ـ 
عربی ـ عبری بــا بازوهای گوناگون رســانه ای، 
جریان های انحرافی و بعثی صورت گرفت. در 
این میان، استفاده از جریان هایی در داخل عراق 
در جهت تحریک مردم و افــکار عمومی برای 
جهت دهی به سمت و سوی سیاسی و ایجاد خأل 
امنیتی در سایه بی دولتی، همه نشان دهنده تالش 
محور غربی ـ عربی ـ عبری برای ایجاد بحران در 
عراق بود. این محور همه تمرکز خود را بر شکل 
نوینی از جنگ غیرمستقیم با عنوان نسل چهارم 
جنگ ها گذاشت که محور اصلی آن استفاده از 
ســالح فکر و هوش به جای سالح تسلیحاتی 
بود. به عبارت دیگر، محور اصلی اغتشاش ها در 
عراق برپایه یک جنگ ترکیبی متشکل از عوامل 
گوناگون رسانه ای، اقتصادی، امنیتی و سیاسی با 
محوریت برخی جریان های معارض بود. در این 
میان، برخی جریان ها به نیابت از محور غربی ـ 
عربی در داخل عراق شــروع به اغتشاش آفرینی 
کردند و پروژه کشته ســازی را در داخل عراق با 
محوریت جریان بعثی، همانند ســال ۱۳88 در 
ایــران طراحی کردند. اهــداف این حرکت در 
عراق ســرنگونی نظام، اســقاط دولت و جنگ 
شیعی ـ شیعی بر پایه جنگ روانی گسترده علیه 
ایران بود؛ به گونه ای که در برخی شــهرها علیه 
ایران شعار سر داده شد و در برخی مناطق دیگر، 
جریان های انحرافی به مراکز کنسولگری ایران 

حمله کردند.
آنچه در اغتشــاش های اخیــر جلب توجه 
می کنــد، تالش محور غربی ـ عربی در نســبت 
دادن مشکالت موجود عراق به ایران و تحریک 
افکار عمومی در جهت اقدامات واکنشــی علیه 
مراکز سیاسی ایران بوده است. حمایت نیروهای 
ضدانقالب، اختصاص پول زیــاد برای اجرای 
آن، همکاری فعاالنه رژیم های سرکوبگر عربی و 
رژیم صهیونیستی در کنار پوشش رسانه ای برای 
این طرح و حمایت تدارکاتی گسترده از آن، همه 

ابعاد ماجرا را روشن می کند؛ در واقع آن چیزی 
که این کشــورها به دنبال آن بودند، القای تفکر 
جدایی عــراق از ایران بر پایه عربیت و همراهی 
نکردن افکار عمومی داخل عراق با ایران بود. به 
زبان ســاده تر، این کشورها به دنبال  هزینه سازی 
به منظور دوگانگی ایرانی ـ عربی با هدف تفرق 
دو کشور به منزله دو رکن اصلی محور مقاومت 
بودند که البته بر روی گزاره مختصات اعتراضی 
در مناطق شیعی نیز تمرکز کرده و قصد داشتند 
از این وضعیت برای ایجاد شکاف های قومیتی و 

تشدید گزاره ایرانی ـ عربی استفاده کنند.
همه این موارد نشــان می دهد محور غربی ـ 
عربی ـ عبری بــه دنبال ایجاد آشــوب در عراق 
و استفاده از شــرایط موجود برای عملی کردن 
برنامه ای گســترده تر در ســطح منطقه براساس 
آشوب در عراق و لبنان بود. طرح مزبور براساس 
یک ریخت شناســی از منطقــه، همانند طرح 
خاورمیانه جدید آمریکا پی ریزی شــده بود که 
مختصات آن را ظهور دولت های خنثی در وهله 
اول و وابســته در وهله دوم تشــکیل می دهند. 
محور این پروژه نیز طرح »معامله قرن« اســت 
براساس این طرح کشــورهایی که به گونه ای با 
مسئله معامله قرن مخالفت کرده و آن را محکوم 
کردند، باید به نوعی دچار بحران هایی در سطوح 
گوناگون امنیتی و اقتصادی شوند تا در نتیجه این 
بحران وضعیت برای تحت فشار گذاشتن دولت 
های مزبور در جبهه داخلی به گونه ای شــود که 
در زمینه مسائل منطقه ای حالتی خنثی یا همراه 

داشته باشند. 
در مجمــوع می توان گفت؛ محــور غربی ـ 
عربی ـ عبری در به ثمر رساندن اهداف چهارگانه 
خود )ســقوط نظام، ســقوط دولــت، درگیری 
شیعی– شیعی و ضدیت با ایران( موفقیت خاصی 
کســب نکرده و تنها با ایجاد اغتشاش و آشوب 
و تخریب برخی زیرســاخت ها و صدمه دیدن 
اقتصاد عــراق صحنه میدانــی را ترک خواهد 
کرد. البته این اغتشاش ها باید اجماع همگانی در 
داخل عراق در جهت رفع مشکالت ایجاد کند تا 
این کاستی ها محور برنامه ریزی بازیگران معاند 

قرار نگیرد.

 پیش نیاز معامله قرن
واکاوی شکست یک توطئه در منطقه

   پنجره    

ساقط شدن پهپاد آمریکایی در خلیج فارس 
به دست ایران، فصل جدیدی از روابط قدرت 
 متفاوت از 

ً
در منطقه را شــکل داد که کامــال

گذشــته بود. پــس از این ماجرا، کشــورهای 
منطقه، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در شوک عمیقی فرو رفتند. این شوک برخاسته 
از ذهنیت تاریخی آنهــا از ابرقدرتی آمریکا در 
تمام نقاط جهان بود؛ اما کشوری مانند ایران، 
چنیــن ذهنیتی را پس از دهه ها فرو ریخت و به 
حدس و گمان های افول قدرت آمریکا عینیت 
بخشید. هر چند جمهوری اســالمی ایران با 
انقالب اسالمی ۱۳۵۷، دست آمریکایی ها را 
تا حد زیادی از منطقــه قطع کرده بود، اما پس 
از گذشت چهل ســال از انقالب اسالمی و در 
بســتری از قدرت منطقه ای، ساقط کردن پهپاد 
آمریکایی نقطه عطفی در افول قدرت آمریکا به 

لحاظ نظری و عملی است. 
هدف قرار گرفتن آرامکو ســعودی از سوی 
ه یمن، دومین شــوک بزرگ بر پیکره 

ّ
انصارالل

نظام اســتکبار و در رأس آن آمریکا در ماه های 
اخیر بود. شرکت آرامکو، بزرگ ترین شرکت 
نفتی جهان اســت که آمریکایی هــا پایه گذار 
آن بودنــد و در حال حاضر بخــش بزرگی از 
 در 

ً
صادرات نفتی جهان را انجام می دهد و غالبا

راستای اهداف آمریکا در نقاط گوناگون جهان 
فعالیت می کند. این شرکت قلب تپنده آمریکا را 
ند کرد و صادرات نفتی به رنگ آمریکایی در 

ُ
ک

خلیج فارس را به مقدار قابل توجهی از بین برد. 
همچنین به تبع آن، محاسبات عربستان سعودی 
در منطقــه و ارزیابی آن از قــدرت جمهوری 

 دگرگون شد.
ً
اسالمی ایران کامال

در کنار ساقط شدن پهپاد آمریکایی و هدف 
قرار گرفتن آرامکو، جبهه مقاومت در چند ماه 
اخیر از ثبات نسبی قابل قبولی برخوردار شده 
اســت که این امر به مرور زمان در حال تقویت 
است. چنین ثباتی در میان فعالیت های سیاسی 
جمهوری اسالمی ایران به همراه روسیه و ترکیه 

از آستانه تا سوچی و قطع ید آمریکا از سوریه، 
قدرت جمهوری اســالمی ایــران را در منطقه 
بیشتر کرده است. همچنین راهپیمایی اربعین 
حسینی در ســال ۱۳۹8 و افزایش قابل توجه 
شــرکت کنندگان در آن، بــا توجه به همکاری 
دولت عراق با ایران در برگزاری باشــکوه این 
حرکت دینی، نام ایران در منطقه را به کابوسی 
برای سیاستمداران آمریکایی تبدیل کرده است.

چیدمان جورچین منطقه حکایت از افزایش 
قدرت جمهوری اســالمی ایران و افول قدرت 
آمریکا دارد. این مســئله برای آمریکا غیرقابل 
قبول خواهــد بــود؛ بنابراین درصــدد تغییر 
وضعیت شکل گرفته برخواهد آمد. ناآرامی های 
عراق و لبنان را در حوزه بین الملل از این نقطه 
نظر می توان تحلیل کرد کــه آمریکا برنامه ای 
جامعــه شــناختی را در پیش گرفته اســت تا 
سیاست موجود منطقه را از طریق جامعه هدف 

به نفع خویش تغییر دهد.
دو زاویه متفاوت نسبت به مسائل پیش  روی 
جبهه مقاومت وجود دارد که می تواند تهدیدی 
به منظور فرصت سازی برای مقاومت باشد. تب 
و تاب به وجود آمــده در جبهه مقاومت از ِقَبل 
تحوالت اخیر عراق و لبنان، همچنان  که طرح 
آمریکا و حامیان اروپایی آمریکا برای تضعیف 
جبهه مقاومت و تغییر معادالت منطقه ای به نفع 
غرب اســت، می تواند در حوزه روان شناختی 
هویت مستقلی را برای جبهه مقاومت در دنیا 
پی ریزی کنــد. تهدید در این حــوزه، فرصتی 
اســت برای مقاومت تــا روان جمعی خویش 
را همبسته کرده و شناســنامه خود را از منطقه 
به فرامنطقه گســترش دهد. همچنین مقاومت 
که ابتکار جمهوری اســالمی ایران در منطقه 
برای رویارویی با استکبار جهانی بود، به سطح 
بین المللی نفوذ کرده و بــه دنبال ثبات هویتی 
بشردوستانه است. کسب و تعریف چنین هویتی 
در سطح بین المللی با توجه به تب و تاب شکل 
گرفته در مســیر مقاومت می تواند اســتحکام 
هویتی آن را دوچندان کند؛ به شرط آنکه جبهه 
مقاومت به چنین آگاهی ای از تب و تاب دست 

یابد.

 هویت مستقل و فرامنطقه ای
مسیر مقاومت در تب و تاب نیرنگ آمریکایی

   فراسو    

یادداشت

 پیامدهای استیضاح ترامپ

»دونالد ترامپ« یک قدم به استیضاح 
نزدیک تر شد. مجلس نمایندگان آمریکا 
به تازگــی قطعنامه ای را برای رســمیت 
بخشــیدن به فرایند تحقیقات استیضاح 
دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا، 
تصویب کرد. این قطعنامــه با ۲۳۲ رأی 
موافــق در مقابــل ۱۹۶ رأی مخالف به 
تصویب رســید. بر این اســاس، کمیته 
اطالعاتی مجلــس نمایندگان تحقیقات 
خود را در مورد اســتیضاح رئیس جمهور 
آمریکا پیش می برد و با برگزاری جلسات 
استماع، حاصل یافته های خود را به کمیته 
قضایی این مجلس ارسال می کند و کمیته 
مذکور در مورد اســتیضاح یــا توقف آن 
اعالم نظر می کند. اســتیضاح ترامپ در 
دو سال گذشته به دالیل گوناگونی مطرح 
بوده؛ امــا این بار رئیس جمهــور آمریکا 
در طرح موســوم بــه اوکراین گیت مورد 

استیضاح قرار خواهد گرفت.
کارشناســان بر این باور هســتند که 
هرچند اســتیضاح ترامــپ در نهایت از 
ســوی مجلس ســنا رد خواهد شد؛ اما 
روند اســتیضاح، پیامدهای زیادی برای 
جامعــه آمریکا دارد. »جفــری کارلینر« 
اســتاد دانشگاه بوســتون آمریکا، در این 
مورد معتقد است: »بسیار بعید است که 
 
ً
سنا به محکومیت ترامپ رأی دهد. تقریبا
هیچ کــس به طور جدی فکر نمی کند که 
۲0 سناتور از ۵۳ سناتور جمهوری خواه، 
بــدون در نظر گرفتن شــواهد و مدارک 
علیــه ترامــپ رأی دهند. شــاید چند 
جمهوری خواه به ۴۷ سناتور دیگر بپیوندند 
و علیــه ترامپ رأی دهنــد؛ اما این کافی 

نخواهد بود.«
»وال اســتریت ژورنال« در گزارشــی 
به پیامدهای اســتیضاح ترامپ پرداخته 
و تأکیــد کرده کــه آمریــکا در پی طرح 
موضوع اســتیضاح ترامپ بیش از پیش 
دچار دودســتگی شــده اســت. این دو 
دوســتگی در عرصه های گوناگون حزبی 
نیز به ویژه قابل مشــاهده است. از سوی 
دیگر، تحقیقات درباره استیضاح ترامپ 
موجب به کار افتادن دســتگاه محاسباتی 
جمهوری خواهان و بررسی هزینه ـ فایده 
شده اســت. بر این اساس، بســیاری از 
اعضای این حزب و مقام های ارشــد آن 
آینده سیاســی حزب، میراث و در نهایت 
پیوندشان با رئیس جمهور را مورد بازبینی 
قــرار داده اند. تعمیق شــکاف میان کاخ 
ســفید و کنگره نیز از دیگر پیامد های این 
تحقیقات بوده اســت. با جدی تر شــدن 
موضوع تحقیقات و احضار شهود دولتی 
به مجلس نمایندگان برای ادای شهادت، 
مخالفت کاخ ســفید بــا تحقیقات نیز 
 وارد 

ً
شــدت یافته و ایــن دو نهاد عمــال

جنگی سیاسی با یکدیگر شده اند. تهدید 
ترامپ به تعطیلی دولت در صورت ادامه 
تالش هــای دموکرات ها برای پیشــبرد 
روند استیضاح موجب بروز نگرانی های 
عمده ای در این کشور شده است. ترامپ 
ســال گذشــته دولت آمریــکا را به دلیل 
مخالفت کنگره بــا تأمین بودجه احداث 
دیوار مرزی به مدت ۳۵ روز تعطیل کرد. 

در مجموع باید تأکید کرد که با وجود 
حتمی بودن موفقیت اســتیضاح ترامپ 
در مجلــس نمایندگان بــه دلیل اکثریت 
دموکرات این مجلس، موفقیت استیضاح 
ترامپ در مجلس سنا با توجه به اکثریت 
همراهی ۲0  نیازمند  جمهوری خواهان، 
ســناتور جمهوری خواه است؛ یعنی ۲0 
ســناتور جمهوری خواه باید به استیضاح 
رأی مثبت بدهند تا حد نصاب دو ســوم 

معادل ۶۷ نماینده حاصل شود. 

حسن مرادخانی
کارشناس مسائل سیاسی

محمدرضا فرهادی
کارشناس مسائل منطقه

محمدرضا مرادی
کارشناس مسائل بین الملل

»بعیدی نژاد« سفیر ایران در انگلیس گفته است: »ایران هیچ 
نفعی در گفت وگو با آمریکا نمی بیند. آنها به  دنبال فروپاشی اقتصاد 
و جامعه ایران هستند. ادامه غنی سازی اورانیوم با روند فعلی یک 
گام جدید در هر دو ماه ادامه خواهد یافت، مگر اینکه کشورهای 
اروپایی تالش بیشــتری برای جلوگیری از انحالل برجام انجام 
دهد. اگر گام های پیش رو در راســتای کاهش تعهد به برجام به 
اتمام برسد، ممکن است طبق خواسته بسیاری در داخل کشور، 
به سراغ خروج از معاهده NPT برویم.« گفتنی است، سفیر فعلی 
کشورمان در انگلیس از طرفداران برجام و مذاکره با آمریکا بوده 

است. 

حمید بعیدی نژاد

NPT وج از  خر
روســیه که یکی از کشورهای امضاکننده برجام است، نسبت 
به گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای موضع گیری کرد. تازه ترین 
موضع گیری آنها از سوی معاون اداره عدم اشاعه و کنترل تسلیحات 
در وزارت خارجه روسیه صورت گرفته است. اولگ روژکف گفته 
است: »اقدام اخیر ایران به کاهش تعهداتش در چارچوب برجام 
و غنی سازی اورانیوم در تأسیسات فردو، نقض نظام منع گسترش 
تسلیحات نیست.« گفتنی است، در گام چهارم کاهش هسته ای 
ایران اقدام به غنی ســازی اورانیوم با غنای ۵ درصد کرده است و 
در تأسیسات هســته ای فردو را به چرخه فعالیت های صلح آمیز 

بازگردانده است.

اولگ روژکف

وِن برجام اقدام در
انگلیسی ها که همواره دشمن جمهوری اسالمی ایران به شمار 
می آیند و همگان بر آن متفق هستند،این بار نیز به بهانه اجرای گام 
چهارم  کاهش تعهدات هسته ای حرف های بی ربط و دشمن گونه 
مطرح کرده اند؛ به گونه ای که »دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس 
گفته اســت: »اقدامات اخیر ایران)کاهش تعهدات هســته ای( به 
وضوح توافق هسته ای را نقض می کند و تهدیدی علیه امنیت ملی ما 
محسوب می شود.« به نظر می رسد، مطرح کردن موضوع صنعت 
هسته ای ایران به منزله تهدید برای امنیت ملی انگلیس، در راستای 
همراهی علنی آنها با آمریکا در دشمنی با جمهوری اسالمی ایران و 

تالش برای دخالت در داخل کشورمان صورت گرفته است. 

 دومینیک راب

خبیثانه! مواضع   

محسن طاهری
پژوهشگر

رهبر معظم انقالب در تیر ماه ۱۳۹۳ در دیدار با 
جمعی از مسئوالن نظام فرمودند: »مسئله ظرفیت 
غنی ســازی یک مســئله خیلی مهم است؛ حفظ 
تشکیالتی که دشمن قادر به تخریب آن نیست. روی 
فردو تکیه می کنند؛ چون برای آنها غیر قابل دسترسی 
است. می گویند جایی که ما نمی توانیم به آن ضربه 
بزنیم، نباید داشــته باشید.« این بیانات نشان دهنده 
راهبردی بودن موقعیت حساس سایت هسته ای فردو 
در فرایند چرخه سوخت هسته ای است و از همین 

جا می توان به اهمیت گام چهارم پی برد. 
جمهوری اسالمی ایران در تداوم کاهش تعهدات 
برجامی، که از ۱۳۹8/۲/۱8 و پس از بدعهدی اروپا 
در انجام تعهدات یازده گانه آغاز کرده بود، پس از سه 

گام، در ۱۳۹8/8/۱۵ گام چهارم خود را برداشت.
اگرچه در اصل درســت بودن اقدامات کاهنده 
ایران در تعهدات برجامی هیچ تردیدی وجود ندارد؛ 
اما بخشــی از جامعه در مورد مؤثــر بودن گام های 

پیشــین برای ملزم کردن اروپا بــه اجرای تعهدات 
یازده گانــه دچار تردید شــده بــود و معتقد بود که 
می توان اقدامات کلیدی و مؤثرتری را صورت داد؛ 
اقداماتی مانند افزایش بیشتر غنی سازی یا راه اندازی 

راکتور اراک یا اجرا  نکردن پروتکل الحاقی و... .
گام چهارم فعال ســازی ســایت فردو بود که از 
این رو اهمیت بیشــتری از ســایر گام ها دارد. این 
اهمیت را هــم از واکنش ها و هم از حیث موقعیت 
حســاس و راهبردی این ســایت می توان دریافت. 
رئیس جمهور آمریکا گام چهارم را گامی بزرگ در 
مسیر اشتباه می خواند. فرانسه نیز آن را خالف توافق 
وین و انگلیس آن را نقش آشــکار برجام می داند، 
آلمان هم از ایران می خواهد این اقدام غیر قابل قبول 

را به سرعت اصالح کند!
این واکنش ها به درســتی نشان می دهد که ایران 
در مســیر قاطعیــت، صالبت و جدیت بیشــتری 
قــرار گرفته اســت. در واقع در ســه گام پیشــین 
نقطه آشکارســاز اتکای ایران بــه راهبرد مقاومت 
 فعــال بود؛ امــا گام چهارم جدیت ایران را نشــان 

می دهد.

اکنون پرسش این است که چرا فردو مهم است؟
مجتمع غنی ســازی فردو، مزین به نام شــهید 
هسته ای مســعودعلی محمدی، در سال ۱۳8۷ به 
عنوان سایت جایگزین برای نطنز در شرایط تهدید 
و تحریم از ســوی دشــمن بنا شــد. در این سایت 
۲۴00 سانتریفیوژ نصب شده بود و از نظر موقعیت 
جغرافیایی از جایگاه مستحکمی برخوردار بود. در 
این میان آمریکا و رژیم صهیونیســتی بارها از قصد 
خود برای نابودی تأسیســات هسته ای ایران سخن 
گفتند؛ به همیــن دلیل جمهوری اســالمی ایران 
بخشی از فعالیت هســته ای خود را در این مکان و 
در اعماق ۹0 متری زمین در زیر کوه و صخره های 
مســتحکم قرار داد؛ به گونه ای که از ضریب امنیتی 
و حفاظتی بســیار باالیی برخوردار بود و به نوعی 
در شرایط پدافند غیر عامل در برابر تهاجم زمینی و 
هوایی قرار گرفت و همین نکته به کانون حساسیت 

آمریکا و اروپا تبدیل شد. 
این مجتمع تنها مرکز مناســب برای غنی سازی 
اورانیوم ۲0 درصدی محســوب می شد تا پیش از 
توافق برجام به این مهم دســت یافته بود. در واقع به 

موجب برجام از ۲۴00 سانتریفیوژ فعال تنها ۱0۴۴ 
ســانتریفیوژ فعال ماند و از این تعداد نیز تنها ۵00 
دستگاه اجازه فعالیت یافت؛ آن هم بدون تزریق گاز 
و تنها در حالت خأل؛ به همین دلیل خیال آمریکا و 
اروپا از این مرکز راحت شده بود. متأسفانه براساس 
برجام، ایران موافقت کرده بود که تا ۱۵ سال در این 
سایت فعالیت غنی ســازی انجام نشود، تحقیق و 
توسعه تعطیل شود و هیچ مواد شکافت پذیری وجود 

نداشته باشد.
در واقــع فــردو از فلســفه و کارکــرد اولیــه و 
 به یــک زمین فوتبال 

ً
اصلی خــود منحرف و عمال

بی خاصیت تبدیل شــد؛ اما با فعال سازی فردو در 
گام چهــارم، روند کاهش تعهــدات برجامی جان 
تازه ای گرفت و تابوی تعطیلی مطلق فردو شکسته 
و زمینه ســازی برای اقدامات بنیادی و اساســی تر 
فراهم شــد. در یک کالم باید گفت گام چهارم در 
راســتای راهبرد مقاومت فعال، محکم و راهبردی 
بوده و اســتمرار ایــن صالبــت در گام های بعدی 
 می تواند آمریــکا و اروپا را از کرده خود پشــیمان

 کند.  ان شاءالله

هم زمان با پایان ســومین فرصت ۶0 روزه ایران 
به طرف های باقیمانده در برجام، گام چهارم کاهش 
تعهدات برجامی برداشته شد. براساس برجام، بیش 
از هزار سانتریفیوژ ) ۱0۴۴ ( وجود دارد که قرار بود 
بچرخنــد؛ اما گاز به آنها تزریق نشــود؛ با این حال 
مخزن ۲800 کیلویی حاوی حدود ۲ هزار کیلوگرم 
گاز هگزا فلوراید اورانیــوم)UF۶( پس از انتقال از 
مجتمع غنی ســازی شــهید احمدی روشن )نطنز( 
به مجتمع غنی ســازی شهید مسعود علی محمدی 
)فردو( در ســالن خوراک دهی مجتمــع فردو قرار 
گرفــت و روز پنج شــنبه عملیــات تزریــق گاز به 

سانتریفیوژ ها انجام شد.
تأسیسات هسته ای فردو همواره برای کشورهای 
غربی اهمیت بســیاری داشــته اســت. آمریکا و 
کشورهای اروپایی تا مدت ها خواهان برچیده شدن  
تأسیسات فردو بودند؛ با توجه به این اهمیت، ایران 
در مذاکــرات برجام نپذیرفت که تأسیســات فردو 
تعطیل شــود و تنها پذیرفت کــه آن را از یک مرکز 
غنی ســازی اورانیوم به یک مرکز تحقیق و توســعه 

تبدیل کند؛ اما اهمیت گام چهارم در این اســت که 
تزریق گاز اورانیوم به ســانتریفیوژهای نیروگاه فردو 
از سر گرفته و بار دیگر فردو به یک مرکز غنی سازی 

اورانیوم تبدیل  شود.
البته هنوز مشــخص نیست که آیا این گام سبب 
خواهد شد اروپا از وضعیت بی عملی خارج شود یا 
خیر؛ اما بی شک روند کاهش تعهدات هسته ای ـ که 
بخشی از راهبرد مقاومت فعال جمهوری اسالمی 
ایران است و از ۱8 اردیبهشت ماه سال جاری اعالم 
شده ـ صحنه دیپلماسی و مذاکرات اعضای باقیمانده 
در برجام را واقعی کرده اســت. نکته مهم اینکه اگر 
انتظار داریم روزی اروپا به تعهدات برجامی برگردد 
و منافع اقتصادی کشور تأمین شود، مسیر منطقی و 
واقعی آن همین اســت که ایران با انسجام در حال 
پیمودن آن اســت. به تجربه ثابت شــده که بهترین 
حالت برای اروپا این است که ایران در برجام بماند 
و از منافع ناشی از توافق هسته ای بهره چندانی نبرد 
تا بر اثر فشارهای اقتصادی به مذاکرات غیر هسته ای 
تن دهد؛ افزون بر اینکه آثار حرکت صنعت هسته ای 
که بر اثر برجام متوقف یا کند شــده بود، در صورت 
پیشــروی در پیشــرفت اقتصادی و صنعتی کشور 
آشکار خواهد شــد. همچنین باید توجه داشت که 
مناسبات بین المللی بر پایه اعتماد و قواعد اخالقی 
بنیان گذاری نشده که انتظار داشته باشیم منافع ملی 

تضمین شود بلکه تنها راه تأمین منافع کشور توسعه و 
تعمیق مؤلفه های قدرت ملی است.

اهمیــت اقدامات جمهوری اســالمی در مورد 
کاســتن از تعهدات هسته ای خود زمانی بهتر درک 
می شــود که به یاد آوریم سال گذشته میالدی وقتی 
خبرنگاران از »پمپئو« پرســیدند که آیا کمپین فشار 
حداکثــری علیه جمهوری اســالمی ایران ســبب 
نخواهد شــد که ایران به نقض برجام روی بیاورد، 
پاســخ شــنیدند که ما اطمینان داریــم ایران چنین 

تصمیمی نخواهد گرفت.
نکتــه دیگر درباره تصمیمــات و اقدامات مهم 
و راهبــردی جمهوری اســالمی ایران این اســت 
کــه خروج آمریکا از برجــام و تحریم های ظالمانه 
علیه ایران، که با انگیزه تســلیم ایران، در حوزه های 
غیر هســته ای طراحی شده بود، در عمل سبب شد 
جمهوری اســالمی ایران آزمایش سانتریفیوژهای 
پیشرفته را که براساس برجام قرار بود در سال ۲0۲۶ 
انجام دهد، در ســال جاری )۲0۱۹( از سر بگیرد. 
همچنین طبق برجام معین شده بود ایران تزریق گاز 
به سانتریفیوژهای فردو و عملیات غنی سازی در این 
تأسیســات مهم را در سال ۲0۳۱ صورت دهد؛ اما 

این اقدام مؤثر در سال ۲0۱۹ رخ داد.
از منظر انســجام ملی و نگاه واحد حاکمیتی، 
اینکه جمهوری اســالمی دریافته منافع و مزایای 

رونــد کاهش تعهدات هســته ای و تحمیل هزینه 
بــه طرف مقابل بیشــتر از دوران یک ســاله صبر 
راهبردی اســت، بســیار مهم و اساســی برآورد 
می شود. همان طور که در باال اشاره شد، جمهوری 
اسالمی از ۱8 اردیبهشت ماه تاکنون نتایج راهبرد 
مقاومت فعال را دیده اســت. واقعی شدن صحنه 
افزایش میانجی گری ها، پیشنهادهای  دیپلماسی، 
برخی کشــورهای منطقه با هدف کاستن تنش ها 
و غلبه تــوان بازدارندگی نظامــی ایران در منطقه 
خلیج فارس، از دســتاوردها و نشانه های صحت 
رویکردی اســت که ایران از اوایل سال جاری در 

پیش گرفته است.
پدید آمــدن وضعیت کنونی بــه نفع جمهوری 
اسالمی در حالی است که آمریکا با اعمال سیاست 
فشــار حداکثری و ائتالف ســازی علیه جمهوری 
اســالمی در پی آن بود که نه تنها ضربه ای اساسی به 
پیکره و ساخت اقتصادی ایران وارد کند، بلکه توان 
هســته ای ایران را در نقطه ای محدودتر از آنچه در 
برجام مشــخص شده قرار دهد و در نهایت ایران را 
به پای میز مذاکرات موشــکی و منطقه ای بکشاند؛ 
رؤیاهایی که هیچ یک از آنها تعبیر نشــد. در نتیجه 
اکنون ایران نه تنها یک قدم عقب نشینی نکرده، بلکه 
اقتصادش نیز پس از یک دوره پرفراز و نشــیب، با 

ثبات و بهبودی روبه رو شده است.

گام چهارم و مقاومت فعال
   یادداشت    

عزیز غضنفری
کارشناس سیاسی

گزارشی از گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای

 نبض دیپلماسی انقالبی  در فردو می زند
ابوالحسن سلطانی زاده

هادی سیاسی کشوری
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بودجه کل کشــور برنامه مالی دولت است؛ 
چون برای هر برنامه باید فاصله زمانی خاصی در 
نظر گرفته شــود، یا به عبارت دیگر آغاز یا پایانی 
برای آن مشخص شود. این بعد زمانی در اختیار 
 یک سال شمسی است؛ 

ً
قانون گذار اســت و عرفا

یعنی تمام خط مشــی ها، سیاست ها، برنامه ها، 
عملیات، درآمدها و هزینه ها و به طور کلی تمام 
بودجه در طول یک ســال شمســی که آن را سند 
سال مالی می گویند برآورد و تعیین و از سه قسمت 
تشکیل می شــود: بودجه عمومی دولت، بودجه 
شرکت ها و بودجه مؤسساتی که تحت عنوان غیر 

از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می شود.
متأسفانه در کشور ما یکی از مشکالت بزرگ 
وابســتگی نظام بودجه به نفت و درآمدهای نفتی 

است که به نظر می رســد شرایط فعلی و تحریم 
بهترین فرصت بــرای کاهش و حتی قطع ارتباط 
بودجه ۱۳۹۹ با نفت باشــد. بودجه ای که دولت 
پایه درآمدی آن را بر نفت و مالیات قرار داده بود، 
با تحقق نیافتن کامل منابع پیش بینی شــده برای 
امســال و موانع پیش رو، در میانــه راه مجبور به 
کاهش هزینه شد تا سال را تا حد ممکن با کمترین 

کسری به پایان برساند.
به تازگی »محمدباقر نوبخت«، رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه اعالم کرده اســت که در بودجه 
سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار نفت از هزینه های 
جاری جــدا می شــود و به طرح هــای عمرانی 
اختصاص پیدا می کند؛ ادعای بزرگی که تاکنون 
بودجه نویسان از عملی کردن آن عاجز بوده اند. به 
نظر می رسد وابستگی بیش از حد بودجه ۱۳۹8 
علی رغم تذکرات داده شده به درآمدهای نفتی در 
قالب اولیه و تاحدی خالی ماندن دست دولت از 

درآمدهای نفتی در عمل، دولت را به این سمت 
حرکت داده اســت؛ اما اصالحات ســاختاری 
که وعده آن داده شــده، پیش نیازهایــی دارد. در 
واقع بی نیاز کــردن بودجه از نفــت، مترادف با 
اصالحات ساختاری نظام مالیاتی، نظام یارانه ای، 
 نحــوه هزینه کرد دولــت و... در اقتصــاد ایران

 است.
در سال های اخیر، کاهش وابستگی به اقتصاد 
تک محصولــی یکی از تکالیــف اصلی اقتصاد 
مقاومتی اســت؛ اما در اجرای ایــن مهم موفق 
نبوده ایم و هنوز به رغــم برخی مصاحبه ها ۳۵ تا 
۴0 درصد از بودجه به درآمد نفتی وابسته است؛ 
البته دست دولت نیز در برخی از مسائل کمی بسته 
است؛ چرا که ســاالنه رقم قابل توجهی حقوق 
پرداخــت می کند. در واقع بخــش اعظم بودجه 
عمومی دولت صــرف پرداخت حقوق و مزایای 
کارکنان می شــود. در این شرایط یکی از مسائل 

مهم مدیریت بودجه در قالب صرفه جویی و تدبیر 
آن اســت. دولتی که ۵۵0 هزار میلیــارد تومان 
بودجه در سال ۱۳۹۷ در اختیار داشت با کاهش 
فقط ۱0 درصد هزینه ها، می توانســت حدود ۵۵ 
هزار میلیارد تومان صرفه جویی کند که این رقم به 
بودجه مورد نیاز پروژه های عمرانی نزدیک است؛ 
بنابراین با صرفه جویی می توان بــار بزرگی را از 

دوش کشور برداشت.
در واقــع باید در کنار مطالب فوق به این نکته 
هم اشاره کرد که وقتی قیمت ها براساس ارز آزاد 
مشخص می شوند، پرداخت ارز ۴۲00 تومانی 
نه تنها مفید نیست، بلکه کاهش قدرت خرید مردم 
و مازاد تقاضا را به دنبال دارد؛ در حالی که دولت 
می توانــد با ۱00 هزار میلیارد تومان یارانه بخش 
عمده ای از کســری بودجه خود را برطرف کند و 
کشور را به ســمت تحقق اقتصاد مقاومتی سوق 

دهد.

 سند مالی کشور
نگاهی به الزامات تنظیم بودجه

   آن روی سکه    

روح الله صنعتکار
هادی سیاسی

دین بازار

 نظام سازی قرآنی

روش اصلــی انبیا در دســتیابی به اهداف 
دیــن عبــارت اســت از ســاختن جامعه و 
نظام های گوناگــون مورد نیاز زندگی جمعی.  
ایــن جامعه ســازی در وهلــه اول در ایجاد 
نظام های کالن و خرد نمــود پیدا می کند که 
از آن به »نظام ســازی« تعبیر می شود. »نظام« 
مجموعه ای از اجزای به هم وابســته است که 
در راه نیل به هدف های معینی با هم هماهنگی 
دارنــد. »نظام ســازی« طراحــی و ایجــاد 
مجموعه ای از زیرســاخت ها، ســازوکارها، 
روندها، ســاختارها و نهادهاســت که فرایند 
تحقق »آرمان ها« را سازماندهی می کند. آنچه 
به لحاظ نرم افزاری به جامعه سازمان می دهد، 
»مبانی و اصول ارزشــی« جامعه، »آرمان ها 
و اهــداف« آن و نیــز »روندهــا و فرایندها و 
سازوکارهایی« است که اهداف را تحقق پذیر 

می کند.
فرایند نظام سازی و جامعه پردازی به طور 
عمده ســه محــور اصلی به هم پیوســته و در 
ارتباط با هم دارد که شــامل »تولید نرم افزار و 
سوخت نظری برای حرکت«، »نهادسازی« و 
»کادرسازی« است که به موازات یکدیگر باید 
مورد توجه باشــد و الزمه آن تحول و پیشرفت 
در علوم انســانی و فرهنگ و سپس مدیریت و 

سیاست است.
نظام ســازی در ســطوح گوناگونی شکل 
می گیــرد. ســطح عالــی آن طراحــی نظام 
حکومتی اســت که ارکان اصلی حاکمیت و 
سازوکارهای کالن مدیریت جامعه را ترسیم 
می کند. سطح میانی آن طراحی و ایجاد نهادها 
و سیســتم های کالن در عرصه های اقتصاد، 
آمــوزش، فرهنگ، رســانه، امنیــت، قضا، 
ســالمت و مدیریت است. ســطوح پایین تر 
مربوط به خرده سیســتم ها در هر یک از این 
عرصه های کالن است، مانند نظام بانکداری، 
نظام پولی، نظام کار، تولید، توزیع و تجارت 
در نظام کالن اقتصاد. از آنجا که اسالم، منبع 
تبیین مبانــی، اصول، ارز ش هــا و آرمان ها و 
اهداف است، باید نظام سازی در همه سطوح 

بر اساس آموزه های اسالم صورت پذیرد. 
آیات فراوانــی از قرآن کریم بــا یک نگاه 
اجتماعی، به مسئله نظام ســازی اشاره دارند؛ 
از جمله آیاتی از سوره »حج« که اموری مانند 
اقامه نماز، پرداخــت زکات، امر به معروف و 
نهی از منکر را از امور نظام ساز معرفی می کنند. 
در آیه ۴۱ سوره »حج« آمده است: »کسانی 
کــه هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشــیدیم، 
نماز را برپــا می دارند و زکات می دهند، و امر 
به معروف و نهی از منکر می کنند، و پایان همه 
کارها از آن خداست!« این آیه در نگاه تفسیری 
به  ه العظمی خامنه ای 

ّ
تمدنی حضرت آیت الل

چند موضوع تمدن ســاز و نظام ساز، از جمله 
نمــاز، زکات، امر به معــروف و نهی از منکر 

اشاره دارد. معظم له می فرمایند: 
»اتصال همه  دل هــا به یک مرکز واحد در 
نماز، و متعهد و بدهکار جامعه  اسالمی دانستن 
انسانی که در جامعه  اسالمی، برخوردار از مال 
دنیوی است، در فرهنگ زکات، مسئله  نظام ساز 
و شــکل دهنده  هندســه نظام است. همچنین 
امــر به معروف و نهی از منکــر، زیربنای همه 
حرکات اجتماعی اســالم است که مهم ترین 
مصادیق آن ایجاد و حفظ نظام اســالمی و نیز 
اعتالی فرهنگ، ســالمت محیــط اخالقی، 
ســالمت محیــط خانوادگی، رونــق دادن به 
اقتصاد و تولید، گسترش علم و فناوری، استقرار 
عدالت قضائی و عدالت اقتصادی و مجاهدت 
برای اقتدار ملت ایران و امت اســالمی است. 
همچنین، مهم ترین مصادیــق نهی از منکر، 
ابتذال، کمک به دشمنان اسالم، تضعیف نظام 
اسالمی، تضعیف فرهنگ اسالمی، تضعیف 
اقتصــاد جامعــه و تضعیف علــم و فناوری 

است.«)۱۳۹۴/۱/۱(

آیه منهای نفت 

 اقتصاد آبی
خداونــد متعال با خلــق مناطق آبی در 
جهان، اقیانوسی از نعمات خود را درون آنها 
سرازیر کرد تا انسان ها بتوانند از این نعمات 
خدادادی حداکثر بهره را ببرند. ظرفیت های 
گســترده ای که درون دریاهــا و اقیانوس ها 
وجود دارد، توانسته است بخش اعظمی از 
نیازهای اقتصادی کشورهای متعدد جهان 
را پوشــش دهد. برای نمونه، ایران اسالمی 
با حدود ۵800 کیلومتر خط ساحلی و قرار 
گرفتن در کنار خلیج فــارس، دریای عمان 
و دریای خزر توانسته اســت به کشوری با 
امکانات باال در زمینه توســعه اقتصاد دریا 

محسوب شود.
باید بدانیم در حــال حاضر بیش از ۹0 
درصد صــادرات و واردات کشــورمان از 

طریق بنادر کشور انجام می شود.
از طرفــی این مبحــث در دیدگاه رهبر 
معظم انقالب در سیاست های کلی برنامه 
ششم توسعه و در امتداد سیاست های اقتصاد 

مقاومتی جایگاه ویژه ای دارد. 

شاخص

   
حذف سلطه دالر

 
»آنه کورین« مدیر مؤسســه تحقیقات 
امنیــت جهانــی آمریــکا گفتــه اســت، 
سوءاســتفاده های آمریــکا از جایگاه دالر 
و اســتفاده سیاســی از آن بــرای اعمــال 
سیاســت های خود علیه دیگر کشــورها، 
موجب شکل گیری یک مسیر جهانی برای 
حذف دالر شده است. به گفته وی، اعمال 
فرامرزی قوانین قضایی آمریکا از طریق دالر 
موجب شده است هر ســاله سهم ارزهای 
ملی در تجارت بین المللی کشورها افزایش 

یابد.
طی دو سال گذشته، کشورهای گوناگون 
از جمله روسیه، چین، ایران و ترکیه از برنامه 
خود برای کنار گذاشتن یا به حداقل رساندن 
استفاده از دالر در مبادالت تجاری خود خبر 

داده اند.

افزوده

اقتصاد اسالمی
و  اصــول  از  اســالمی«  »اقتصــاد 
ارزش هایی، همچون اصــل توحید، اصل 
معاد، اصل اعتماد به خــدا در رزق، اصل 
انفاق و اصــل میانه روی تأثیــر می پذیرد. 
اقتصاد اســالمی تأمین نیازهای مادی بشر 
و ایجاد رفاه را وسیله  و ابزاری برای تکامل 

انسان می داند.
جنبه هــای اجرایی اقتصاد اســالمی بر 
دو قسمت متمایز می شــود که عبارتند از: 
»الزامــی« و »اخالقی«. قســمت الزامی، 
یعنی قانــون و احــکام دربــاره مالکیت، 
مالیــات، مبادالت، تولید، مصــرف و... و 
قسمت اخالقی یعنی دستورات و سفارش 
درباره احسان، ایثار، امانت و... . حوزه این 
اقتصاد فراگیر است و از جنبه های گوناگونی 
می توان آن را بررسی کرد؛ همچون اقتصاد 
بازرگانی )تجــارت داخلی و خارجی، بیع 
و معامالت، مضاربه، ربا، قرض الحســنه، 
صلح، رهن، خیار، انحصار، رقابت و...(، 
اقتصاد خانواده )مهر، نفقه و ارث(، اقتصاد 
سیاســی )مالکیت، فیء، انفــال، خمس، 
زکات، خــراج، درآمد، توزیع ثروت و...(، 
اقتصاد صنعتی )تولید، صنعت، کار، ثبت 
اختراعات و...( و اقتصاد کشاورزی )تولید، 

مسابقات، مزارعه، اقطاع و...(.

دالیــل عقلی و نقلــی فراوانی وجــود دارد که بر 
عصمت امــام و رهبر جامعه و کســی که می خواهد 
هدایت دینی و سیاســی مردم را بر عهده بگیرد تأکید 
می کند. وقتی می گوییم جامعه مسلمین، یعنی جامعه ای 
که باید احکام دین در آن جاری باشــد. وقتی می گوییم 
رهبر جامعه دینی، یعنی کسی که بتواند احکام واقعی 
را اســتخراج و اجرا کند و قدرت تبیین آیات را داشته 
باشد. این توان تنها در امام معصوم است. امام رضا)ع( 
درباره ضرورت وجود امام معصوم می فرمایند: »چون 
برای مردم قوانین و دســتورات معینی تعیین شــده و 
مأمورند از حدود شــرعی تجــاوز نکنند، این موضوع 
امکان ندارد؛ مگر اینکه شــخص امینی بر آنان گمارده 
شود...«۱ امیرالمؤمنین)ع( سخت ترین شرایط و امور را 
برای خودش ایجاد می کرد، خود عامل ترین و زاهدترین 
بود و ســپس مردم را به تقوا و ورع فرا می خواند، عالم 
بی عمل نبود، دوســتان و دشــمنان اعتراضی به ایشان 
نداشــتند که چرا اهل دین نیســتی، یا چرا اخالقیات 
دینی را رعایت نمی کنی؟ ایشان حتی قبل از امامت و 

خالفت اهل تقــوا بودند و می فرمودند: »آن  که خود را 
امــام مردم می گمارد، باید قبل از دیگران به ادب کردن 

خویش بپردازد.«۲
حضرت رضا)ع( در این زمینه می فرمایند: »... اگر 
خداوند، امامی اســتوار، امین، حافظ و نگاهدار)دین 
و اســرار الهی( برای مردم قرار ندهــد، به طور قطع، 
شــریعت کهنه می شــود، دین از بین می رود، ســنت 
پیامبر)ص( و احکام الهی دگرگون می شــود، بدعت 
گزاران بــر آن می افزایند، ملحــدان از آن می کاهند و 
کار را بر مسلمانان مشتبه می سازند.«۳ در طول تاریخ 
اسالم، مسلمین خلفایی داشتند که نه معصوم بودند و 
نه حتی نائب معصوم. آنها دین را نمی شناختند و تنها به 
ظواهرش عمل می کردند؛ حتی برخی از آنان اعتراف 
داشــتند که تســلط مردم بر آیات قرآن بیشتر از خلیفه 

مسلمین است.
پی نوشت ها

۱ـ بحاراالنوار، ج ۲۳، ص ۳۲.
۲ـ نهج البالغه، ص ۴80.

۳ـ بحاراالنوار، ج ۲۳، ص ۳۲.

 چرا امام و خلیفه مســلمین باید معصوم باشد؟
   مکتب    

هنگامی کــه پیامبر به معراج رفتند و جبرئیل 
ه اکبر« 

ّ
در نفی تشــبیه خدا بــه هر چیــزی »الل

گفت، درب های آســمان گشوده شد و فرشتگان 
اجتماع کردند. ســپس جبرئیل به محضر مبارك 
نبی اکرم)ص( مشرف شــد. فرشتگان فوج فوج 
جلو آمده و به آن ســرور ســالم کردند و عرضه 
داشــتند یا محمد، برادرت)علی( چطور است؟ 
حضرت فرمودند: خوب اســت. عرض کردند: 
وقتی به او رســیدی از طرف ما به او ســالم نما. 
نبی اکــرم)ص( فرمودند: آیا او را می شناســید؟ 
عرضه داشتند: چگونه او را نشناسیم و حال آنکه 
حق تعالی پیمان تــو و او را از ما گرفته و ما بر تو 
و او صلوات فرســتاده و طلب رحمت می کنیم. 
هنگامی که حق تعالی پیامبر)ص( را به آســمان 
دّوم عروج داد، وقتی نزدیک در آســمان رسید، 
فرشــتگان به اطراف آســمان پراکنده شده و به 
وس رّب المالئکه 

ّ
سجده افتاده و گفتند: سّبوح قد

و الّروح، سپس افزودند: چقدر این نور شبیه به نور 

پروردگار ماســت! جبرئیل ۲ بار گفت: اشهد ان 
ه، پس از آن فرشــتگان اجتماع کرده 

ّ
 الل

ّ
ال اله اال

و درهای آسمان گشوده شد و گفتند: ای جبرئیل، 
این کیست که با تو همراه است؟ جبرئیل فرمود: 
این حضرت محمد)ص( است. فرشتگان گفتند: 

آیا مبعوث شده است؟ جبرئیل فرمود: بلی. 
در عبارتی دیگر آمده است رسول خدا)ص( 
در این مورد فرمودند: فرشتگان به سرعت به طرف 
من آمده و سالم کرده و گفتند: به برادرت سالم ما 
را برسان. حضرت می فرمایند: به ایشان گفتم: آیا 
او را می شناسید؟ گفتند: آری، چگونه آن حضرت 
را نشناسیم و حال آنکه خداوند پیمان شما و او و 
شــیعه او را تا روز قیامت از ما گرفته است و ما در 
هر روز پنج بار به صورت های شیعیان آن حضرت 
نظر می افکنیم. به دلیل وقــوع این ماجرا بود که 

ه در اذان قرار گرفت.
ّ
اشهد ان  ال اله  اال  الل

منبع:

 علل الشرایع صدوق، ج ۲، ص ۳۹

حکمت جمالت اذان
   حکمت    

یکــی از فواید اخالق این اســت که عادت به 
کارهای اخالقی، انجام دادن اعمال صالح را برای 
آدمی آســان می کند. واقعیت این است که انجام 
دادن کارهــای خوب، برای برخی مردم ســنگین 
 نماز خواندن، انفاق کــردن، عفو و 

ً
اســت؛ مثال

گذشــت و کارهای دیگری از این قبیل؛ اما برای 
انســان های اخالقی کردارهای شایسته و عبادت 
کردن دشــوار نیســت. خداوند متعال وعده کرده 
اســت که هر کس حقوق الهی را رعایت کند، از 
بذل و بخشش در راه خدا دریغ نورزد، از بدی ها و 
ضد ارزش ها پرهیز کند و آنچه را مربوط به اصول 
و فروع اســت تصدیق کند، او را در انجام اعمال 
 

َ
ق

َّ
ْعطــی َواتّـَقی، َوَصد

َ
أّما َمْن أ

َ
یاری می کند: »ف

یْسری«. )لیل/ ۵ـ ۷( عالمه 
ْ
ُرُه ِلل َسُنیسِّ

َ
ِبالُحْسنی، ف

طباطبائی)ره( در ذیل آیه فوق می نویســد: منظور 
از آســانی امر برای او این اســت که با آسان شدن 
اعمال بر او، بی آنکه سختی پیش آید، توفیق انجام 
آن را می یابد. مرحوم طبرسی در »مجمع البیان« 
می نویســد: معنای آن این اســت که طاعت ها را 
یکی پس از دیگری بر او آســان می کنیم و در پیش 
گرفتن راه آسان، توفیقش خواهیم داد؛ بدین معنا که 
طاعت را بر او آســان خواهیم ساخت؛ به گونه ای 
که با کوشــش تمام و رضایت خاطــر به انجام آن 
قیام کنــد. در این میان آنچه عامل مهم در ترازوی 
سنجش اعمال است خوش خلقی است؛ در روز 
قیامت، همه اعمال انسان را، هرچند اندک باشد 
می ســنجند. اگر عمل نیک باشد به انسان پاداش 
می دهند و اگر عمل زشتی باشد کیفر آن را به انسان 

می چشــانند. در این ترازو، آنچه کفه اعمال نیک 
انسان ها را سنگین می کند و سبب نجات می شود، 
اخالق خوب اســت. رســول خدا)ص( فرمود: 
چیزی در روز قیامت در ترازوی ســنجش اعمال 

انسان برتر از حسن خلق نمی نهند. 
اخالق نیکو همچنین موجب محبوب شدن نزد 
خدا می شود. هر انسان مؤمنی می کوشد کردارها و 
رفتارهایش، مورد قبول حضرت حق افتد و بدین 
وسیله نزد او محبوب شود. هیچ لذت و شادی برای 
مؤمن بهتر از این نیســت که خداوند او را دوست 
بدارد. در متون دینی راه های مختلفی برای این کار 
نشان داده شده است که یکی از آنها داشتن اخالق 
نیکوســت. در روایتی آمده اســت: محبوب ترین 

بندگان خدا نزد او، خوش اخالق ترین آنهاست.

انجام دادن آسان اعمال صالح
گفتاری از آیت الله شیخ عباس محفوظی

   منبر    

 بازنگاهی به مزیت های اقتصادی غرب آسیا برای جمهوری اسالمی ایران

مغفول  مانده ظرفیت های 

محمد عینی زاده موحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

 

امــام  بــه  معــروف  »جعفر بن محمــد« 
جعفرصادق)ع( در ســال 8۳ قمری دیده به جهان 
گشود. ایشان ششمین امام شیعیان است که به مدت 
۳۴ سال)۱۱۴ تا ۱۴8ق( امامت شیعیان را بر عهده 
داشت که با خالفت پنج خلیفه آخر اموی، یعنی از 
هشــام بن عبدالملک تا مروان حمار که پنج سال و 
چند ماه خلیفه بود و از بنی عباس شکســت خورد 
هم زمان بود. پس از کشــته شدن او در ماه ذیحجه 
سال ۱۳۲هـ دولت بنی امیه منقرض شد.۱ زندگی 
امام صادق)ع( با دو خلیفه نخست عباسی »سفاح« 
و »منصور دوانیقی« نیز هم زمــان بود. دوران بنی 
امیه از سیاه ترین دوران اسالم بود که از سال چهلم 
هجرت، پس از شــهادت امیرمؤمنــان)ع( و با به 
قدرت رســیدن معاویه آغاز شد و سرانجام در سال 
۱۳۲هـ بساط حکومت ننگین امویان برچیده شد و 
بنی عباس با استفاده از احساسات جریحه دار مردم و 
با هیبتی حق به جانب و طرفداری از اهل بیت)ع(، 
زمام امور را به دست گرفتند. در این میان قیام هایی 
در زمان امام صــادق)ع( رخ داد اولین آن قیام زید، 

فرزند امام چهارم بود. 
قیام زیدبن علی)ع(: زید پــس از اختالفات و 
مشــاجرات لفظی با »هشام بن عبدملك«، تصمیم 
به اعتراض علیه قدرت حاکم گرفت؛ در نتیجه در 
صفر ســال ۱۲۲ در کوفه قیام کرد و پس از دو روز 
درگیری به شهادت رسید. او را به دار آویختند و پس 

از چند سال پایین آورده و سوزاندند. 
برخورد امام با زید: برخی عالمان شیعه از جمله 
شــهید اول معتقدند که زیدبن علی از جانب امام 
صادق)ع( اذن داشته اســت؛۲ اما به اعتقاد برخی 
دیگر مانند عالمه طهرانی اذنی وجود نداشته؛۳ اما 
در برخی روایات نقل شده زیدبن  علی قصد داشته 

که در صورت پیروزی، خالفت را به امام صادق)ع( 
واگذار کند. در روایتی از امام صادق)ع( درباره زید 
چنین آمده اســت: »خــدا او را رحمت کند، مرد 
مؤمــن و عارف و عالم و راســت گویی بود که اگر 
پیروز می شد وفا می کرد و اگر زمام امور را به دست 
می گرفت، می دانســت آن را به دســت چه کسی 

بسپارد.«۴

قیام یحیی بن زیــد: یحیی بــن زیدبن علی بن 
حسین)ع( یکی از چهار پسر زید است. یحیی پس 
از کشته شدن پدرش شبانه از کوفه به نینوا و از آنجا 
به مدائن رفت و چون حاکم عراق در تعقیب او بود، 
از مدائن به ری و از ری به سرخس رفت. او پس از 
پیروزی هایی از سوی حاکم خراسان در جوزجان و 

پس از سه روز و سه شب درگیری کشته شد.
قیام نفس زکیه: ابوعبدالله محمد »نفس زکیه« 
ه، نوه امام 

ّ
و ملقب به »صریح قریش« فرزند عبدالل

حسن مجتبی)ع( است. محمد را از جهت کثرت 
زهد، عبادت، فقه، دانایی، شجاعت و کثرت فضائل 

»نفس زکیه« می گفتند. او نامزد جمعی از بنی هاشم 
برای خالفت پس از امویان بود؛ ولی با پیشی  گرفتن 
بنی عباس به چنین مقامی نرسید. محمد نخستین 
قیام کننده علوی علیه خالفت بنی عباس است که در 
ســال ۱۴۵ هـ خروج کرد و با ۲۵0 نفر وارد مدینه 
شــد و مردم به فتوای مالک بن انــس با وی بیعت 
کردند. منصور ابتــدا او را دعوت به صلح کرد؛ اما 

محمد نپذیرفت و با عده کمی از یارانش که هنوز بر 
بیعت خود پایدار بودند، به نبرد سپاه خلیفه رفت و 
شکست خورد و کشته شد. پس از مرگش بسیاری 
از پیروانش چنین می پنداشــتند که او به غیبت رفته 
اســت و زمانی مجدد بازمی گردد. پیروان این فرقه 

شیعه را »محمدیه« می نامند.
برخورد امام با قیام نفــس زکیه: اختالف میان 
فرزندان امام حسن و امام حسین)ع( از آنجا پدید آمد 
که عبدالله بن حسن)ع( فرزندش محمد را به عنوان 
قائم آل محمد)ص( یعنی بــه عنوان مهدی)عج( 
معرفی کرد.۵ جریان بیعت علویان و عباسیان با نفس 

زکیــه را »ابوالفرج اصفهانی« به تفصیل نقل کرده 
است که به بیعت ابواء مشهور است. زمانی که امام 
مخالفت خــود را با قیام آنها اعالم کرد، عبد الله بن 
حســن این عمل او را حمل بر حسادت کرد.۶ در 
جریان شورش نفس زکیه در مدینه، امام صادق)ع( 
از مدینه خارج شــده و به منطقه فرع در راه مدینه به 
مکه رفتند و پس از پایان ماجرا به مدینه بازگشتند.۷ 
زیدیان امام صادق)ع( را متهم می کردند که ایشان 
اعتقاد به جهاد در راه خدا ندارد. امام این اتهام را از 
خود رد کرده، فرمود: »من نمی خواهم علم خود را 

در کنار جهل آنان بگذارم.«8 
تأییــد کــردن و نکــردن قیام ها از ســوی امام 
صادق)ع( با توجه به قدرت سیاسی شیعه در جهان 
اسالم بوده است. ایشان از نبود یاران حقیقی گالیه ها 
داشــتند و این را نمی پســندیدند که وقتی شیعیان 
وحدت کامل و قدرت سیاســی زیــادی در جهان 
ندارند، برخی با قیام ها و اختالف افکنی های شــان 
اســباب قتل و خونریزی را فراهــم کنند و وحدت 
نسبی را که وجود دارد از بین ببرند. »سدیر صیرفی« 
کســی بود که امام را نصیحــت می کرد نباید خانه 
نشــینی کند؛ اما هنگامی که با امام به بیرون شــهر 
رفت، امام)ع( به جوانی که چند بزغاله را شــبانی 
می کــرد، نگاه کرده و فرمودند: »به خدا ســوگند، 
اگر من به اندازه شــماره این بزغاله ها یاور داشتم، 
ســکوت برایم روا نبود«! او می گوید: پیاده شدیم و 
نماز خواندیم. آنگاه که از نماز فراغت پیدا کردیم، 
متوجه بزغاله ها شدم، آنها را شمارش کردم ۱۷ عدد 

بیشتر نبودند.۹ 

پی نوشت ها:
۱ـ تتمة المنتهی، ص ۵۷.

۲ـ القواعد، ج ۲، ص ۲0۷.
۳ـ امام شناسی، ج ۱، ص ۲0۴.

۴ـ اصول کافی، ج 8، ص ۲۶۴.
۵ـ مقاتل الطالبیین، ص ۱۴۱.

۶ـ کشف الغمه، ج ۲، ص ۱۷۲.

۷ـ کشف الغمه، ج ۲، ص ۱۶۲.
8ـ وسائل الشیعه،ج ۲، ص ۳۲.
۹ـ اصول کافی، ج ۲، ص ۱۹0.

 نسبت سنجی توان سیاسی شیعه 
به مناسبت هفدهم ربیع االول میالد امام جعفرصادق)ع(

   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری

کارشناس علوم اسالمی رضا زمانی
کارشناس اقتصادی

جمهوری اســالمی ایــران با داشــتن هزاران 
کیلومتر از مرزهای دریایی و خاکی با کشــورهای 
همســایه، می تواند ظرفیت فوق العاده ای را از نظر 
همکاری های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی 
ایجاد کند. در یادداشــت  پیش رو تالش می شود تا 
نگاهی به این ظرفیت بی نظیــر و ابعاد مختلف آن 

داشته باشیم.

BBجامعه ۵00 میلیون نفری
کشورهای همسایه ایران که حدود ۵00 میلیون 
جمعیــت را در خــود جای داده اند، از ۱۵ کشــور 
گوناگون تشکیل شــده اند که هر یک مقصد بسیار 
مناســبی برای تبادالت توانمندی ها و امکانات هر 

دوطرف مورد مبادله هستند.
جمهوری اســالمی ایــران در حــوزه مرزهای 
خاکی با کشورهای: افغانستان، پاکستان، جمهوری 
آذربایجان، ترکمنســتان، ترکیه، عراق و ارمنستان 
ارتباط دارد و در حوزه مرزهای آبی با کشــورهای 
عمــان، قطر، کویت، امارات، بحرین، عربســتان، 
قزاقســتان و روسیه همسایه اســت؛ همکاری های 
اقتصادی که ســبب می شــود ملت های منطقه از 
عقب ماندگی های چند صد ساله خود منفک شوند 
و در مسیر رشد و توسعه قدم نهند و با به دست آوردن 
اســتقالل اقتصادی، به جای اینکه جزء کشورهای 
واردکننده صنایع، کاال و خدمات گوناگون باشند، به  
منزله کشورهای پیشرفته و صادرکننده محصوالت 
گوناگون اقتصادی شوند و قطب جدیدی از اقتصاد 
جهان را در شــرق دنیا و غرب آسیا به وجود آورند 
 و در مســیر فتــح بازارهای اقتصــادی جهان قرار

 بگیرند.

BBضرورت تغییر سیاست ها
کشورهای سلطه گر اقتصادی که توانستند به این 
مرحله از رشد و توسعه برســند، از سه مؤلفه مهم 
برای رشد و توسعه خود استفاده کردند که عبارتند 

از: ۱ـ مواد اولیه، ۲ـ علم و فناوری، ۳ـ بازار.
آنها با استفاده از اینها با سرعت بسیاری به آنچنان 
توسعه اقتصادی دست یافتند که هم اکنون می توانند 
از این توانمندی های شــان به عنوان ســالح و ابزار 
جنگی اقتصادی بهره بگیرند و آن را علیه کشورهای 
غیرهمســو و مخالف به کار گیرند تــا آنان را برده 

اقتصادی خود کنند.
کشــورهای غربی می دانستند بهترین ماده اولیه 
جهان، یعنی »نفت« می تواند به مثابه مؤثرترین کاال 
برای استفاده در صنایع مورد نیازشان قابل بهره گیری 
باشــد، از این رو با توجه به اینکــه نفت در منطقه 
غرب آسیا و جهان اسالم به وفور یافت می شود، به 
این نتیجه رســیدند که نفت مورد نیاز خود را از این 
منطقه حساس و راهبردی دنیا تأمین کنند. کشورهای 
غربی که از دوره صنعتی شدن به بعد رشد فزاینده ای 
در حــوزه علم و فناوری به دســت آوردند و در این 
مســیر تالش بی وقفه ای را انجــام دادند، به قطبی 
از توســعه علمی در جهان تبدیل شدند. آنها که با 
تأمین مواد اولیه صنایع، یعنــی نفت خیال خود را 
راحت می دیدند و از طرفی در حوزه علم و فناوری 
پیشرفت چشمگیری کرده بودند، توانستند بسیاری 
از کاالها و خدمات خود را تولید کنند و در بسیاری 
از مواقع نســبت به آنها خودکفا و بی نیاز شوند. در 
مرحلــه نهایی، آنها باید با تهیــه بازارهای مقصد، 
 خدمات و کاالهای خود را عرضه کرده و به فروش 

بگذارند.
اما چه بــازاری بهتر از بازار کشــورهای غرب 
آســیا که در اندازه ای زیاد مصرف کننده هســتند و 
می توانند محصوالت کشورهای غربی را تقاضا و 
خریداری کنند. به معنای دیگر، کشــورهای غربی 
مواد اولیه را به کمترین ارزش از کشــورهای غرب 

آســیا خریداری می کنند و بــا اقدامات تکمیلی بر 
آنها و ایجاد ارزش افزوده با ارزشی گرانبهاتر به خود 
آنها می فروشند. این روند تا جایی ادامه می یابد که 
این کشــورها به غرب وابسته باشند و این وابستگی 
را ادامه دهند تا فکر استقالل اقتصادی از ذهن آنها 

خارج شود و به مرحله بردگی اقتصادی برسند.
غفلت از ظرفیت های عظیم و شگفت آور موجود 
در کشورهای غرب آسیا به ویژه همسایگان جمهوری 
اسالمی ایران ضربه ای بر پیکره اقتصاد این جوامع 
می زند که نه  تنها از بروز استعدادهای خفته در این 
منطقه جلوگیری می کنــد؛ بلکه موجب هدررفت 
منابع عظیم موجود در این منطقه و عرضه فراوان با 

بهایی ناچیز به دیگران می شود.

BBظرفیت های مغفول  مانده
این در حالی اســت که کشورهای منطقه دارای 
ظرفیت های عظیمی هســتند که به طور خالصه به 
گوشــه ای از ظرفیت های چهار کشور از ۱۵ کشور 

همسایه ایران اشاره می کنیم:
پاكستان: این کشور در اقالمی همچون سیمان، 
فرآورده های نفتی، پتروشــیمی و گیاهــان دارویی 
نیازمند واردات اســت و در اقالمی همچون برنج، 
کنجد و میوه های گرمســیری صادرات خود را پی 
می گیرد. البته این کشور در واردات مربوط به انرژی، 
همچون گاز در منطقه ســرآمد است. از این رو اگر 
کشورمان بتواند با رایزنی ها و پیگیری های بیش از 
گذشته، خط لوله انتقال گاز به این کشور را تکمیل 
 جایگزین کشورهای حوزه خلیج فارس 

ً
کنند، حتما

در صادرات گاز به پاکستان می شود.
نیازمند  ارمنستان  ارمنســتان: محصوالتی که 
واردات آنهاســت، عبارتند از: قیر، روغن صنعتی، 
شیشه، روغن ســویا، مواد پالستیکی، محصوالت 
آهنی و فوالدی. این در حالی اســت که این کشور 
محصوالتی همچون دام زنده، وسایل حمل ونقل، 
وسایل الکتریکی، ماشین تراش و ضایعات باطری 

را به کشورهای دیگر، از جمله ایران صادر می کند. 
گفتنی است، ارمنســتان از منابع زیرزمینی مهمی 
همچون مــس، ســرب، آهن و طــال و همچنین 
ســنگ های ســاختمانی گرانبهایی از قبیل مرمر، 
گرانیت و ســنگ های آهکی برخوردار است. این 
کشور رابط اســتراتژیکی میان ایران و دروازه اروپا 
محسوب می شود؛ به گونه ای که می تواند پلی برای 
انتقال گاز طبیعی ایران از طریق گرجستان و دریای 

سیاه به بازارهای اروپایی باشد.
قطر: این کشــور نیازمند محصوالتی، همچون 
مواد غذایی )گوشــت، لبنیات، سبزیجات، میوه(، 
خدمات فنی ـ مهندســی )در حــوزه حمل ونقل و 
توریســم( و مصالح ساختمانی )کاشی، سرامیک، 
ســیمان( اســت و این اقالم را به طور مستمر وارد 
کشــور خود می کند. ناگفته نماند که برگزاری جام 
جهانی فوتبال ۲0۲۲ در این کشور فرصت ویژه ای 
برای همه تجار و بازرگانان جهان به ویژه کشورهای 
منطقه به منظور مبادالت اقتصادی و همکاری های 
جدی به وجود آورده اســت که الزم اســت فعاالن 
اقتصادی کشورمان از این فرصت پیش آمده نهایت 

استفاده را ببرند.
قزاقســتان: منابع ذخیره نفت و گاز این کشور و 
صادرات آنها و همچنین منابع معدنی و محصوالت 
کشــاورزی )غله و گندم( مهم تریــن ظرفیت های 
اقتصادی قزاقستان به شمار می روند. گفتنی است، 
این کشور در حوزه مربوط به منابع زیرزمینی و غنی 

بودن آن در رتبه ششم جهان قرار دارد. 
قزاقستان نیز نیازمند واردات اقالمی همچون مواد 
غذایی، لباس، فرآورده های گوشتی، لوازم خانگی و 
آرایشــی و بهداشتی است که باید تجار و بازرگانان 
کشــورمان با شناســایی بازارهای هدف و روابطی 
که در حوزه اقتصاد منطقــه ای و بین المللی وجود 
دارد، این بازارها را فتح کنند و نســبت به صادرات 
محصوالت ایرانی به این کشــورها و رشد و توسعه 

اقتصادی کشورمان اهتمام ویژه ای داشته باشند.



شماره 921 |  دوشنبه 20 آبان 139۸

8
پرونده

راهبرد 
وحدت

بررسیجایگاههمگرایی
مسلماناندرقدرتیابی

جهاناسالم

پیش درآمد

وحدت یا عینیت؟

یکی از پرســش های اساســی که ذیل 
مباحــث وحدت بیــن مذاهــب مطرح 
می شــود، این اســت که آیا تــالش برای 
برقــراری اتحــاد اســالمی بــا رویکرد 

استراتژیك صورت می گیرد یا تاکتیکی؟
به ایــن معنا که نگاه دســت اندرکاران 
مســئله تقریــب مذاهب، تنهــا با هدف 
دســتیابی به نتایــج و اثراتــی کوتاه مدت 
است که با تحقق وحدت به دست می آید 
یا اینکه مســئله ُبعدی عمیق تر داشته و با 
رویکردی فراتــر از دیدگاه های ابزاری به 
آن توجه می شــود؟ آیا دغدغه مســئوالن 
امر، در پیگیری موضوع وحدت شــیعه و 
سنی در راســتای ضرورت های سیاسی ـ 
اجتماعی فعلی جهان اسالم است یا اینکه 
نفس وحدت، بدون التفات به ثمرات آن، 
در قامت آرمانی جدی برای نظام اسالمی 

مطرح بوده و مطلوبیت ذاتی دارد؟
آنچه در این قبیل مباحث مهم اســت، 
تبیین »نگاه اســتراتژیك نظام اسالمی به 

مقوله تقریب بین المذاهب« است.
وحدت  »اســتراتژی  کــه  هنگامــی 
اسالمی« به مثابه اصلی پایدار، در هندسه 
نظری نظام اسالمی مطرح می شود، آنچه 
بیــش از دیگر مفاهیم برای درک محتوای 
این گزاره ضروری می نماید، فهم حقیقِت 

»وحدت« است.
آنچه مسلم اســت »وحدت« معنایی 
به جز »عینیــت و یگانگی« دارد. به واقع، 
مفهــوم وحــدت زمانی قابل صــدق بر 
مصادیق اســت که میان افراد آن افتراق و 
تغایری موجود باشد؛ وگرنه دو امر همسان 
 بر هم منطبق هســتند، نیازی به 

ً
که کامال

اتحاد نخواهند داشت. از این بیان این گونه 
می توان نتیجــه گرفت که فراینــد ایجاد 
وحدت، از طریق اقداماتــی که نتیجه آن 
به »ادغام« ختم شــود، صــورت نخواهد 
گرفت؛ چرا که در این صورت به طور کلی 
مسئله وحدت بی اثر و بدون جایگاه خواهد 

بود.
بایــد پذیرفت کــه زمانی می تــوان از 
وحدت ســخن به میــان آورد که هر یك 
از هویت های متکثر ضمــن بقا بر اصول 
خود و بــدون تغییر در آنها، تنها با توجه به 
مشــترکات میان یکدیگر، اتحادی پدید 
آورند که بــه یقین مصالحــی را به دنبال 
خواهد داشــت. شاید به همین دلیل باشد 
که اصطالح »تقریب بیــن المذاهب« را 
برای مفهوم وحدت اسالمی وضع کردند 
تا از این رهگذر شائبه ادغام و شیعه شدن 
سنی ها یا بالعکس پیش نیاید. البته بدیهی 
است که انتخاب یك مذهب برای کسانی 
که آن را حق تشخیص می دهند، موضوع 
دیگری است که بحث مستقلی را می طلبد.
باید اذعان داشت که »وحدت« زمانی 
جایگاه خویش را پیــدا می کند که کثرت 
به رســمیت شناخته شــود و هیچ یک از 
هویت های متکثر مجبور به تغییر ماهیت 

خویش نشوند.

BBBBB افتــراق میــان كشــورهای اســالمی منجــر 
به چــه مشــكالتی می شــود و دشــمنان چه 

سوءاستفاده هايی از اين موضوع می كنند؟
وحدت یکی از آموزه های مهم دینی اســت که قرآن مجید و 
رسول گرامی اسالم در آموزه های خود تأکید بسیاری بر حفظ و 
ایجاد آن میان امت اســالمی داشته اند و بزرگان دین نیز همواره 
در آموزه های خود بر آن تأکید کرده اند. مسلم است، گرفتاری ها، 
حوادث و مشکالتی که امت های اســالمی امروز با آنها مواجه 
هستند، ناشی از تفرقه است و دشمنان اسالم دانسته این تفرقه را 
ایجاد کرده اند و به قول معروف »تفرقه  بینداز و حکومت کن« را 

مد نظر خود قرار داده اند.
 دشــمنان می خواهند خود را بر امت و کشــورهای اسالمی 
مســلط کنند تا با ایجاد تفرقه، منابع امت اسالم را از بین ببرند 
و مواد خامی را که در جهان اســالم است با نازل ترین قیمت به 
خود اختصاص دهند؛ بنابراین آنچه امروز مسلمانان با آن مواجه 
شــده اند، ناشی از نبود وحدت و انســجام است. اگر امت  های 
اســالمی با توجه بــه توانمندی ها، ظرفیت ها و پتانســیل هایی 
کــه دارند و در ســایه خرد جمعــی و اتحاد و انســجام از این 
داشــته های خود به منزله یک ابزار سیاســی استفاده می کردند، 
 هرگز دشمنان نمی توانستند این همه مشکالت برای آنها ایجاد

 کنند.
بنابراین موضوع تکفیر، که عده ای خود را مسلمان می دانند 
و دیگران را تکفیر می کنند نیز ناشی از نبود اتحاد و انسجام و از 
سوی دشمن است. دشمن سعی می کند به شکل های گوناگون و 
با تدبیرهایی که می اندیشد در میان امت اسالمی اختالف ایجاد 
کند. آنها به خوبی می دانند که در عرصه نظامی نمی توانند امت 
اسالم را شکســت دهند و آنها را نابود کنند؛ زیرا امت اسالمی 
یک ایدئولوژی بسیار قوی دارد؛ بنابراین اذعان دارند با حفظ این 
ایدئولوژی هیچ گاه نمی توانند امت اســالمی را در عرصه های 
نظامی و فیزیکی شکســت دهند؛ از این رو ســعی می کنند این 
ایدئولوژی را تضعیف کنند که این ایدئولوژی همان اعتقاد و ایمان 

اسالمی به خدا، پیامبر و آموزه های دینی و قرآنی است.
 بنابراین هیچ تردیدی وجود ندارد که منشــأ همه مشکالت، 
همیــن تکفیر، تفرقه، افراط و تفریط اســت و تنها راه برون رفت 
از این معضالت و مشــکالت، ایجاد اتحاد و انســجام در میان 
 الیه هــا، قشــرها و گروه هــا و گرایش های گوناگون اســالمی

 است.

BBBBB چگونه وحــدت میان كشــورهای اســالمی 
توطئه های دشمنان را نقش بر آب می كند؟

برای اینکه وحدت مؤثر باشــد، باید از توطئه دشمن آگاهی 
داشته باشیم و به عبارتی باید دشمن شناس باشیم و بدانیم دشمن 
چه توطئه، تدبیر و نقشــه ای دارد. پس از دشمن شناسی نیز باید 

سعی کنیم خیرخواهی نسبت به یکدیگر را ثابت کنیم.

BBBBB چگونــه می توانیم اين خیرخواهی را عملیاتی و 
اجرا كنیم؟

این خیرخواهی را باید شیعه برای سنی، سنی برای شیعه و هر 
فرقه و گرایش اجتماعی و سیاسی برای یکدیگر ثابت کنند و هر 

گروه، گروه دیگر را خیرخواه خود بداند. گروه مقابل هم به گروه 
دیگر ثابت کند که خیرخواه او و به دنبال صالح، منافع و آرامش 
 این هدف 

ً
اوست که اگر این خیرخواهی متقابل محقق شود، قطعا

محقق خواهد شد.

BBBBB جناب مولوی چگونه اين خیرخواهی بايد میان 
كشورهای اسالمی ثابت شود تا در وحدت مؤثر 

باشد؟
ما در رفتار، کردار و تعامالت خود باید ثابت کنیم خیرخواه 
 وقتی در طرف مقابل خود تشخیص 

ً
همدیگر هســتیم. طبیعتا

می دهید که این رفتار، گفتار و تعامالتش با شما صادقانه است، 
 محبت او در دل شما جا پیدا می کند و عکس این قضیه نیز 

ً
قطعا

حاکم است. وحدت اسالمی به دنبال این است که همه امت های 
اســالمی خیر و صالح یکدیگر را دنبال کنند و در برابر دشمن 

مشترک، ید واحد شوند.

BBBBB چرا تاكنون اين وحدت میان كشورهای اسالمی 
به خوبــی ايجاد نشــده و گروه هــای تكفیری 

توانسته اند از اين فرصت استفاده كنند؟
بله این موضوع درست است. اگر وحدت به خوبی میان امت 
اسالمی محقق می شد، این گروه های تکفیری نمی توانستند میان 
کشورهای اسالمی تفرقه ایجاد کنند؛ در حالی که اکنون گروه های 
تکفیری به خود اجازه می دهند و جرئت می کنند تفرقه اندازی کنند 
و متأسفانه یا از نادانی و ساده لوحی خودمان یا به دلیل باهوشی و 
زیرکی دشمنان مان دچار تفرقه شده ایم و اگر آنها می دانستند که ما 
با یکدیگر اتحاد و انسجام داریم و شکار دام های آنها نمی شویم، 
 هرگز جرئــت نمی کردند گامی در جهت تفرقه امت اســالمی

 بردارند.

BBBBB نقش كشــورهای اســالمی در مقابل گروه های 
تكفیری مثل داعش، كه دشمنان مجدد در حال 
احیای جســم بی جان آن هستند، چیست و چه 

كاری بايد انجام دهند تا از بند آنها رهايی يابند؟
هر چند داعش به طور موقت در عرصه نظامی شکست خورده 
است؛ اما در این میان یک تفکری وجود دارد که بیش از صد سال 
است ایجاد شده و دشمنان روی آن کار کرده اند، تا اینکه این تفکر 
حامیان خود را پیدا کرد و جنگ با امت اسالمی آغاز شد؛ بنابراین 
ما باید بدانیم تفکر داعش وجود دارد و زنده است. اگرچه به دلیل 
سعی و تالش مســلمان های آگاه، به ویژه سپاه پاسدران انقالب 
 بدانید 

ً
اسالمی در عرصه نظامی شکست خورده است؛ اما قطعا

که داعش یک تفکر صد ســاله است و اگر بتواند حامیان خود را 
پیدا کند ـ که همچنان وجود دارندـ  می تواند بار دیگر مشکل آفرین 
شــود؛ بنابراین کشورهای اسالمی باید سعی کنند از یک جهت 
وحدت امت اســالمی را حفظ کنند و از جهت دیگر کسانی را 
که از داعش حمایت می کننــد و به ویژه منابع مالی و فکری این 
گروه ها  هستند از بین ببرند. اگر موفق به تشخیص تقویت منابع 
مالی و فکری این گروه تکفیری شدیم و درصدد از بین بردن این 
ه داعش و گروه های تکفیری از بین خواهند 

ّ
 منابع باشیم، ان شاءالل

رفت.

  مولوی نذیر احمد سالمی 
در گفت وگو با صبح صادق تاکید کرد

 وحدت تنها راه نجات
وه های تکفیری  از شر  گر

متین محجوب
روزنامه نگار

BBBBB جمهوری اسالمی به دنبال چه مفهوم و خوانشی 
از »تقريب مذاهب« است؟

خوانش ما از »تقریب مذاهب«، این است که به دنبال تعطیلی 
و تغییر مذاهب یا تکفیر و تکثیر مذاهب نیســتیم؛ چرا که تقریب 
مذاهب یعنی مذاهب در عین باورداشــِت باورهای درونی خود، 
در کنــار هم قرار بگیرنــد و از ظرفیت های مذاهــب دیگر برای 
تنومندسازی مذهب خود و اسالم بهره مند شوند. ما معتقد هستیم، 
شــیعه در کنار باورهای مذهبی خــود، می تواند از مذاهب دیگر 
بهره مند شود، همچنان که مذاهب دیگر در کنار داشتن باورهای 
خود باید از مذاهب دیگر بهره بگیرند؛ چرا که در غیر این صورت 
به تنه اســالم ضربه زده ایم. با نگاهی به قرن های ســوم و چهارم، 
می بینیم که برای نمونه در جهان اسالم »شیخ طوسی« از محضر 
علمای اهل ســنت بهره می برد و علمای اهل سنت نیز در درس 
شیخ طوسی حاضر می شدند؛ حال باید ببینیم چه اتفاقی افتاد که 

از همدیگر جدا شدیم!

BBBBB با توجه بــه اينكه چهار دهه از پیــروزی انقالب 
اســالمی می گذرد، قصــد داريــم روند تحقق 
تقريب مذاهب اســالمی و وحدت اســالمی را 
آسیب شناسی كنیم و ببینیم، چه مسئله ای اين روند 

را تهديد می كند؟
چند عامل این نظریه را تهدید می کنــد که یکی از آنها عامل 
بیرونی به نام »دشــمن« اســت. دشــمن با ترفندهای تئوریک و 
تکنیک های علمی به دنبال این اســت که تقریب مذاهب را یک 
پروژه شکست خورده و خسران آفرین برای شیعه و سنی قلمداد کند 
و به شیعه بگوید، با تقریب مذاهب آموزه های تشیع به خطر می افتد 
و مناسک، آموزه ها و اتفاقات شیعی تحلیل می روند. همچنین به 
اهل سنت بگوید که با پروژه تقریب مذاهب، جهان اهل سنت به 
سوی شیعه شدن حرکت خواهد کرد؛ این چیزی است که دشمن 
به مثابه یک عامل بیرونی به پروژه تقریب مذاهب صدمه می زند. در 
این بین عوامل گوناگون دیگری، مانند عوامل داخلی وجود دارند 

که می خواهند این پروژه به اهداف و نتایج خود نرسد.

BBBBB پس از ۴۰ ســالی كه از پیروزی انقالب اسالمی 
می گذرد، شــعار تقريب مذاهب به كجا رســیده 

است؟
واقعیت این اســت که پس از ۴0 سال دیگر نباید آزمون و خطا 
کنیم و با شعارزدگی چشــم خود را روی واقعیت های پیرامون مان 
بپوشانیم. امروز باید دقت کنیم که دشمن در کنار پروژه تقریب، چه 
پروژه هایی را برای ما تدارک دیده اســت؛ گزینه های آلترناتیوی که 
دشمن گاهی با تکفیر می سازد و ما نباید خود را در خواب خرگوشی 
نگه داریم. ۴0 ســال پیش پروژه ای به نام تکفیری ها نبود و دشمن 
این گروه را در چند ســال اخیر ساخته است، تکفیری ها از القاعده 
به وجود آمدند و در آخر به داعش رسیدند. باید توجه کرد که داعش 
چگونه دشمنی، مانند رژیم صهیونیستی را به فراموشی سپرد تا قضیه 

فلسطین فراموش شود و شیعه را دشمن جهان اسالم معرفی کرد.
به راستی، ما اگر تقریب را ارزیابی کرده  بودیم، امروز در جایی 
که ایستاده ایم، نبودیم. متأسفانه مرکز آسیب تقریب این است که 
مرکز دیده بانی و رصدگری ندارد، امروز تقریب باید رصدگران و 

دیده بان هایی داشته باشد و آینده پژوهی کند که چه اتفاقاتی در آینده 
می توانند پروژه تقریب را رقم بزنند. متأسفانه، امروز تقریب را فقط 
در حوزه الهیات خالصه کرده ایم و مداوم درباره مشترکات فقهی 
شیعه، مشترکات فقهی سنی و مشترکات کالمی بحث می کنیم؛ 
این در حالی اســت که اگر فقط به مشــترکات الهی بسنده کنیم، 

 تقریب ضربه های دیگر خواهد خورد.
ً
مطمئنا

BBBBBدر اين راستا، بايد چه اقداماتی انجام شود؟ 
باید درباره تقریب الهیاتی و الهیات تقریبی بحث کنیم.

ما از تقریب الهیاتی و تقریبی که الهیات دارد، سخن گفته ایم؛ 
امــا از الهیات تقریبی که درباره چگونگی تقریب داشــتن حرف 
 چگونه می توانیم مشــترکات را بیشــتر و 

ً
می زند و اینکه اساســا

اختالفات را کم کنیم، کمتر سخن گفته ایم. نکته بعدی این است 
که ما نباید تقریب را فقط به الهیات خالصه کنیم، مگر در نشست 
وحدت فقط باید آخوندهای مذهبی دور هم جمع شوند و صحبت 
کنند؟ چرا نباید هنرمندان جهان اسالم دور هم جمع شوند و درباره 
تقریب از منظر هنر صحبت کنند؟ چرا صنعت گران جهان اسالم 
 دغدغه های مشــترک دارند، دور هم جمع نمی شــوند و 

ً
که اتفاقا

درباره اینکه دشمن چگونه اقتصاد جهان اسالم را هدف قرار داده، 
صحبت نمی کنند؟ اگر این گونه بحث می شــد امروز در صورت 
تحریم یک کشــور، همه جهان اســالم به پا می خاستند، اما اآلن 
دشمن می گوید ایران شیعی است یا سوریه علوی است، یا اینکه 
یمن زیدی اســت و شما با آنها کاری نداشته باشید. ما امروز باید 

تقریب را در ساحت های فراالهیاتی نیز گسترش دهیم.

BBBBB به نظر شــما تقريب مذاهب به اين نحو می تواند 
موفق تر باشد؟

 بدون این اقدامات، تقریب نمی تواند موفق باشد و در 
ً
اساســا

حال حاضر با این وضع نمی توانیم به موفقیت برسیم.

BBBBBدر اين چهار دهه چقدر در اين زمینه موفق بوده ايم؟ 
ما یک حاج قاسم سلیمانی داریم که نه فقط برای شیعه، بلکه 
برای کل جهان الگوســت و سنِی عراقی، علوِی ترکیه ای و زیدِی 
یمنــی به او افتخار می کننــد، اما باید برای دوران پســاداعش که 
دوره تقریب هم است، حاج قاسم های تقریب تربیت کنیم، حاج 
قاســم هایی که پس از شکست دشــمن بتواند تقریب را در آنجا 

جاری کند. 

BBBBBچطور می توانیم اين كار را انجام دهیم؟ 
الزمه آن این اســت که دکترین و دکترینال های تقریبی تدوین 
کنیم و باید درباره زیست بوم تقریبی بحث کنیم. باید ببینیم برای 
نمونه در ســوریه یا یمن چه تقریبی داشته باشیم؛ چرا که هر مدل 
تقریبی، برای هر جامعه ای مؤثر نخواهد بود، لذا ما امروز باید برای 
جهان اسالم زیست بوم تقریبی تدوین کنیم و بر اساس شاخصه های 
روان شــناختی، جامعه شــناختی و مردم شــناختی آن منطقــه، 
نســخه تقریبی بپیچیم و دکترینال های تقریبــی، یعنی الگوهای 
عینــی و واقعی ارائه کنیم. جهان بــرای عملیاتی کردن الگوهای 
 خــود، اول دکترین ســازی می کند، بعد دکترینال و ســپس الگو 

می سازد.

 حجت االسالم یحیی جهانگیری
در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

مذاهب یب  تقر گسترش  وم   لز
 در ساحت های فرا الهیاتی

ما به دنبال خوانشی از تقريب هستیم كه امام)ره(، رهبر معظم انقالب 
ه بروجردی به دنبال آن بوده اند. برای ارزيابی و آسیب شناسی 

ّ
و آيت الل

روند تحقق تقريب مذاهب اسالمی و وحدت اسالمی پس از پیروزی 
انقالب اسالمی با حجت السالم دكتر »يحیی جهانگیری« مدير كل ارتباطات علمی ـ بین المللی دانشگاه مذاهب اسالمی و قائم 

مقام پژوهشكده بین المللی »عروة الوثقی« گفت وگو كرديم كه در ادامه  می خوانید:

زینب  حسینی
خبرنگار

اگر اين وحدت بین امت اســالمی محقق شــود، دشمنان هیچ گاه به 
ذهن شان خطور نمی كند كه از منافع مختلف اين كشورها استفاده كنند 
و تیشه بر ريشه اسالم بزنند. در دهه های اخیر، دشمنان با ايجاد گروه های 
تكفیری و تروريستی گوناگون سعی بر گسست امت اسالمی كردند. در همین زمینه با مولوی »نذير احمد سالمی« عالم اهل سنت 

و نماينده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری گفت وگو كرديم كه در ادامه می خوانید:

زهرا ظهروند
خبرنگار

انقالب اســالمی و اصل وحدت؛  اختالفات میان مذاهب در حدود ۲00 ۱
ســال گذشــته و با توجه به نقشــه های سیاسی 
دولت های استعمارگر غربی، که خود بحثی مجزا 
و مستوفی می طلبد ، بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفــت و پای خــود را از عرصه هــای کالمی و 
اعتقادی به زمینه های سیاســی کشاند؛ به ویژه در 
منطقه غرب آسیا دولت هایی بر پایه تخریب سایر 
مذاهب شکل گرفتند که تشــکیل دولت وهابی 

آل سعود بارزترین نمونه آن به شمار می آید.
در ســال ۱۳۵۷، با پیروزی انقالب اسالمی و 
تشکیل یکی از قدرتمندرین حکومت های منطقه 
بر پایه عقاید و کالم سیاســی شــیعی این بیم در 
افکار عمومی ایجاد شــد که جمهوری اسالمی 
ایران بنا دارد تنها به ترویج اندیشــه های متکی به 
خود بپردازد و فراتر از آن محدودیت های فراوانی 
را برای مذاهب دیگر ـ به منزله رقیب ایدئولوژیک ـ 

ایجاد کند!
اگرچه با توجه به ترکیب جمعیتی کشور ایران ، 
که اکثریت مردم آن را پیروان مذهب شیعه تشکیل 
می دهند ، شکل گیری یک حکومت شیعی امری 
 عقالنی بود؛ اما هراس ایجاد شده  ـ اگرچه 

ً
کامال

در ابتدا کمی طبیعی جلوه می کرد ـ نتوانست خود 
 نقطه مقابل آن به وجود آمد که 

ً
را اثبات کند و دقیقا

در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

اسالمی؛ نخستین جلوه اهتمام جدی ۲ احتــرام به پیــروان ســاير مذاهب 
حکومت جدیدالتأسیس شــیعی به برادران پیرو 
سایر مذاهب اسالمی تنها یک روز پس از پیروزی 
انقالب و در مدرسه علوی خود را نشان داد که امام 
خمینی)ره( در دیدار با اهالی اهل سنت کردستان 

اظهار داشت:
»مــا با هم یکی هســتیم و ما جدا نیســتیم. 
اختــالف، اختــالف دو تا مذهب اســت؛ این 
اختالف نباید اســباب این معنا بشــود که ما در 
اساس اسالم]اختالف کنیم[. اسالم باالتر از این 
معانی اســت که ما به واسطۀ اختالف مسلکی از 
 چه بکنیم. ما که می بینیم اآلن اسالم 

ً
اســالم مثال

در معرض خطر اســت، بر همۀ ما الزم اســت 
که دســت به هم بدهیم و از آن اشتباهاتی که در 
ســابق بوده دست برداریم، دست هایی را که مثل 
ســابق]می خواهند[ ما را از هــم جدا کنند قطع 

کنیم.«
اما این سخن رهبر کبیر انقالب اسالمی تنها 
در حد یک بیانیــه اخالقی باقی نماند و با تدوین 
قانون اساســی به منزله مهم ترین میثاق ملی، به 
طور رســمی به پیروان سایر مذاهب آزادی کامل 
مذهبی، آموزشی، فردی، سیاسی و... اعطا شده و 
در اصل ۱۲ تأکید شد که »مذاهب دیگر اسالمی 
اعم از حنفی، شــافعی، مالکــی و حنبلی دارای 
احترام کامل می باشــند و پیروان این مذاهب در 
انجام مراســم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند 
و در تعلیــم و تربیــت دینی واحوال شــخصیه 
 و دعــاوی مربوط بــه آن در دادگاه ها رســمیت 

دارند.«

سنت ؛ اگرچه جمهوری اسالمی طی ۳ نهادســازی و خدمت رسانی به اهل 
چهار دهه اخیر بارها و بارها مورد اتهام شیعه گری 
در داخل و خــارج از مرزهای خــود قرار گرفته 
است؛ اما کارنامه آن نشان می دهد با وجود اقلیت 
جمعیتی پیروان سایر مذاهب اسالمی در ایران، 
حاکمیت سیاسی نه تنها نگاه تبعیض آمیز به آنها 
نداشته است، بلکه فعالیت های مذهبی و سیاسی 

ایشان به چندین برابر ارتقا یافته است.
کافی است توجه داشته باشیم که امروز تعداد 
مدارس اهل ســنت در ایران حــدود ده برابر از 
سال های پیش از انقالب بیشتر شده است و تعداد 
مســاجد آنها نیز با همین میزان رشد از ۱۶ هزار 

مسجد عبور کرده است.
امروز علمای اهل تســنن در مجلس خبرگان 
رهبری ، کــه وظیفه نظارت بــر عالی ترین مقام 
کشــور را دارد ، ســه نماینده دارند و در مجلس 
شورای اسالمی نیز بیش از ۲0 نماینده اهل سنت 

حاضرند.
البتــه ارتباط میــان اهل ســنت و جمهوری 
اسالمی ایران هرگز یک طرفه نبوده و اهل سنت 
ایران با اهدای بیش از ۱0 هزار شــهید در جنگ 
تحمیلی و حتی پس از آن، ارتباط قلبی و وثیق خود 

را به اثبات رسانده است.

راهبرد مستمر و بنیادين ؛ موارد پیش  گفته نشــان داد که اگر وحــدت برای ۴
جمهوری اسالمی ایران تنها یک تاکتیک مقطعی 
بود، دلیلی نداشت پس از سال های تثبیت خود ، به 
ویــژه پس از رفرانــدوم جمهوری اســالمی، بر 

شعارهای خود پایبند بماند.
مهم تر آنکه جمهوری اســالمی افتخار دارد 
که بیشــترین هزینه را در مبارزه با هرگونه جریان 
تکفیری در کشورهای اســالمی پرداخت کرده 
اســت. همچنین از آنجا که در نــگاه کالن خود 
وحدت میان مســلمین را در مواجهه با دشمنان 
خارجی به منزله یک راهبــرد مهم تعریف کرده 
اســت، به حمایت خــود از همــه جنبش های 
آزادی بخــش مســلمان بدون نــگاه به مذهب 
آن ادامــه داده که حمایت از مردم فلســطین ، که 
اکثریت آنها را پیروان مذهب شــافعی تشــکیل 
می دهند  و تشــکیل ســفارت آن در ایــران تنها 
 نمونه ای کوچک از حرکت در مســیر آن راهبرد 

مهم است.
راهبــرد وحدت هیــچ گاه از ســرلوحه کار 
جمهوری اســالمی ایران پاک نخواهد شد و به 

تعبیر رهبر معظم انقالب:
»ما معتقدیم که اســالم، وحدت مسلمین و 
اتحاد نیروهــای مؤمن به خــدا و موحد را یکی 
از فرایض قرار داده اســت... مســئله این نیست 
کــه مذاهب یا فرق اســالمی و طوایف گوناگون 
سیاسی و اعتقادی و مســلکی و غیره، چه تعداد 
جمعیت یــا چقدر قدرت سیاســی و اجتماعی 
دارند یا ندارند؛ مســئله این است که اگر ما برای 
مشکالت جهان اسالم، به دنبال چاره ای هستیم، 
یا به تعبیر درســت تر، اگر ما برای ســربلندی و 
عظمت و عزت اســالم و قرآن مجاهده می کنیم، 
 این با اختالف و درگیری بین مســلمین سازگار

 نیست.«

مستمر راهبرد 

 به دنبال چــه فرایند و ۱ وقتی صحبــت از وحدت اســالمی 
ً
می کنیــم، دقیقا

 مراد ما از وحدت چیست؟ 
ً
نتایجی هستیم؟ اساسا

برخی معتقدند وضعیت کنونی جوامع اسالمی و 
جامعه مســلمانان نشــان می دهد که حداقل در 
میان مدت، امکان شکل گیری وحدت حقیقی به 
ة« )مؤمنون/ ۵۲( 

َ
ة َواِحد مَّ

ُ
ْم أ

ُ
ُتک مَّ

ُ
معنای »ِإنَّ َهِذِه أ

فراهم نیست؛ زیرا وحدت در مباحث فلسفی در 
جایی است که دو چیز از خصوصیات فردی خود 
خالی شوند و در قالب یك چیز تجلی پیدا کنند؛ 
در این صورت دوگانگی اینها از بین خواهد رفت. 
به عبارتی دیگر در این فرایند، گروه های گوناگون 
اسالمی )سنی، شــیعه، زیدی و...( ضمن کنار 
 ریشــه ای، به سمت 

ً
گذاشــتن اختالفات بعضا

خوانشی مشترک از اســالم روی می آورند؛ پس 
صحبت از وحدت، چه حاصلی دارد؟

 از نظر مفهومی، وحدت اســالمی از 
جهت روش و ابزارمندی آن، شــامل ۲

همه تصمیم سازی ها، سیاست گذاری ها، اتخاذ 
روش های واحد، بهره گیری از امکانات مشترک 
و تدابیری می شــود که نتیجه و پیامد آن، تحقق 
 مراد 

ً
وحــدت اســالمی اســت؛۱ اما مســلما

وحدت گرایان از ترکیب »وحدت جهان اسالم«، 
یکی شــدن فرق و ِنَحل اســالمی )حداقل در 
میان مدت( نیست؛ زیرا نه اراده ای در میان جوامع 
اسالمی برای وحدت فراگیر شده و نه زمینه های 
شــده  فراهــم  آن  امتــی  بیــن  و   داخلــی 

است.
 در 

ً
 آنچه اســتفاده از آن در این راستا )مشخصا

کوتاه مدت( بهتر به نظر می رسد، واژه »تقریب« 
به معنــای نزدیکی و اتخاذ »سیاســۀ التقریب« 
)نزدیک سازی( است؛ سیاستی که اجرای کامل 
و درســت آن می تواند ما را به سمت قدم بعدی 
که »ائتالف« باشد نزدیک کند. سیاست تقریب 
در میان امت اسالم، ائتالف سازی در دولت های 
اســالمی را در پی خواهد داشــت؛ امری که با 
وجود زمینه های مساعدی همچون رواج بیداری 
اســالمی، قدرت یابی گفتمان مقاومت در عمق 
جهان اسالم، شکست های پی درپی نظام سلطه 
از امت اســالمی و رشــد جریان هــای فکری 
مخالف با افراط گرایی در اسالم، دور از دسترس 

نیست.

موجــود درون جوامع اســالمی مانند ۳ سرمایه گذاری دشمن روی شکاف های 
اختالفات قومی، مذهبی، طایفه ای، سیاســی و 
ارضی که ناشــی از غفلت مســلمانان از عالج 
آنهاست، روی کار آمدن دولت های دست نشانده 
که هدفی جــز افزایش روزافــزون قدرت خود و 
خانــواده/ حــزب خــود ندارند، ظهــور پدیده 
صهیونیســم جهانی که مرکزیت خود را در قلب 
جهان اسالم و قبله اول مسلمین قرار داده است، 
شکل گیری جریانات ایدئولوژیک با گرایش های 
گوناگون سلفی، صوفی، عرفانی و... که همه ناشی 
از فهم ناقص از دین است و نتیجه ای جز مواجهه 

افراطــی یا تفریطی بــا دین نــدارد، قدرت یابی 
گروه های تروریستی مورد حمایت نظام سلطه که 
عب متعدد درون 

ُ
حاصل آن، »برادرکشی« میان ش

جامعه اســالمی اســت و برخورد با آنها، انرژی 
زیادی از امت اســالم خواهد ُبــرد و مداخالت 
قانونی و غیر قانونی کشورهای استعمارگر )نظیر 
امریــکا، انگلیس، فرانســه و...( در امور داخلی 
کشورهای اســالمی، که آنها را برای چند قرن به 
گذشته برمی گرداند، تنها گوشه ای از چالش های 
جهان اسالم است که هم افزایی آنها با مشکالت 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخلی کشورهای 
اســالمی، وضعیت نگران کننــده ای را در برابر 

چشمان همگان قرار می دهد.

ســوریه، عراق، شــمال آفریقــا و... ۴ وضعیت بغرنج در فلســطین، یمن، 
نشــان دهنده غفلــت مســلمان از سرنوشــت 
هم کیشــان خود برای نقشــه های دشمنان امت 
اسالم است. فارغ از سیاست های نظام سلطه و به 
ویــژه آمریــکا در مورد جهــان اســالم مانند 
اسالم هراسی، شیعه/ سنی هراسی، ایران هراسی 
و...، تأملــی اجمالــی در وضعیت فوق نشــان 
می دهد دلیل عمده این مشکالت و چالش ها در 
امت اســالم، دوری از اسالم راستین و غفلت از 
تجمیع قوای درونی مسلمانان است؛ امری که در 
سایه وحدت حول »کالم الله« و اعتصام به »حبل 
الله« شکل خواهد گرفت. اگر امت اسالم در امر 
وحدت از قاعده »انمــا المؤمنون اخوة« پیروی 
کند، نه امکان برادرکشی وجود دارد و نه دشمن 
می تواند با اســتفاده از دوگانه های خودســاخته 
مذهبی، خواست خود را از دهان مسلمانان بیان 

کند.

کشورها، تالش برای فهم کامل از همه 5 شــناخت دقیق از ســاختار اجتماعی 
دین، پرهیز از قومیت گرایی و خشونت فرقه ای و 
حرکت به سمت امت گرایی، تقویت مردم ساالری 
که نتیجــه آن حاکمیت اراده مردم بر خواســت 
خاندان های بدون مشــروعیت خواهد بود، بین 
االذهانی کردن گفتمان تقریب در میان مسلمانان و 
ارائه آن به منزله جایگزینی در برابر گفتمان مسلط 
زمان از مهم ترین راهکارهای حرکت به ســمت 

تقریب امت اسالم است.

فاصله داشته باشــیم و چه چالش های ۶ فارغ از اینکه چه میزان با وحدت واقعی 
درونی و بیرونی، در کشورهای اسالمی انتطار ما را 
می کشــد، هر گونه وحدت حول اشــتراک های 
قــراردادی و مصنوعی نظیر زبان، قومیت، نژاد یا 
سوسیالیســم،  )نظیر  انســان مبنا  اندیشــه های 
ناسیونالیسم و...( محکوم به انشقاقی دیگر است؛ 
به جز اعتصام به حبل الله که امت اسالم را به ید 
واحد تبدیل می کند. این اشتراک های ظاهری و 
مصنوعی همان شکاف هایی است که طی حداقل 
دو قرن اخیر، دوگانه »اتفاق و انشقاق« را برای ما 

به ارمغان آورده است.
پی نوشت:

۱ـ محمدرضا قائدی و علیرضا گلشنی، آینده پژوهی روند همگرایی 

و وحدت دنیای اســالم، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، 

شماره ۲۳، تابستان ۱۳۹۴، ص 8.

 دوگانه مطلوب دشمنان 
امیرحسین ثمالی

کارشناس جهان اسالم
مهدی حقیقت خواه

کارشناس مسائل بین الملل
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۱۱ ۱۰
خرد تاریخ

سیاست نامه
 بررسی اندیشه سیاسی 

آخوند خراسانی ـ ۱۷

موارد عدم والیت

از نظر آخوند خراســانی، »شکی نیست که 
امام)ع( در امور کلی سیاســی که وظیفه رئیس 
جامعه اســت، والیت دارد، اما در امور جزئی 
مربوط به اشــخاص مانند فروش خانه و غیر آن 
از تصرف در اموال مردم اشــکالی وجود دارد، 
به دلیل عدم نفوذ تصــرف هیچ فردی در ملک 
دیگــری، مگر با اذن او و اینکه هیچ مالی حالل 
نمی باشــد مگر بــا رضایت مالک آن و ســیره 
پیامبر)ص( که با امــوال مردم مانند دیگر مردم 
رفتــار می کرد و نیز به دلیل آیــات و روایاتی که 
داللت می کند بر اینکه پیامبر)ص( و امام نسبت 
به مؤمنان اولویت دارند. اما احکامی که به سبب 
خاصی مانند ازدواج، قرابت و... به اشــخاص 
مربوط می شود، شکی در عدم عمومیت والیت 
در آنها نیست... و آیه »النبی اولی بالمؤمنین« بر 
اولویت پیامبر)ص( در آنچه مؤمنان دارای اختیار 
هستند، داللت می کند نه در احکام تعبدی که در 

آنها اختیار ندارند.«۱
به این ترتیب، آخوند خراسانی، والیت امام 
معصوم را تنها در امور کلی سیاســی می پذیرد. 
وی پــس از این بحث، به این پرســش اشــاره 
می کند که آیــا بر مردم واجب اســت که اوامر 
 ولو در غیر سیاســات و 

ً
و نواهــی امام را مطلقا

احکام از امور عادی پیــروی کنند یا اطاعت از 
آنان تنها در امور سیاسی و احکام است؟ آخوند 
خراسانی، اطاعت مطلق را مشکل می داند و از 
این رو، به قدر متیقن به آیات و روایات اســتناد 
می کند که »وجوب اطاعت مردم از پیامبر و امام 
اســت در خصوص آنچه کــه از جهت نبوت یا 
امامت صادر می شود.«۲ بنابراین، در این جهت، 
آخوند خراسانی والیت پیامبر و امام معصوم را 
عام ندانسته، به موجب قدر متیقن، والیت آنان 
را به اوامری محدود می داند که از جهت نبوت 
یا امامت صادر می شــود. از این رو، والیت آنان 
والیت مطلق و عام نیســت و شامل امور جزئی 
نمی شــود. البته ممکن اســت بر طبق تفسیری 
دیگر از کالم آخوند خراسانی، این گونه گفت که 
وقتی وی وجوب اطاعت از پیامبر و امام را »در 
خصوص آنچه از جهت نبوت و یا امامت صادر 
شده« می داند و تصرف در امور جزئی را خارج 
از حوزه والیت آنان، به این معنا نیست که والیت 
پیامبر)ص( و امام)ع( بــر امور جزئی، در همه 
حاالت منتفی است؛ بلکه به این معناست که اگر 
تصرف در امور جزئــی، مصداق »امور مربوط 
به نبوت یا امامت« گردد، اطاعت الزم اســت و 

والیت ثابت می شود.۳
آخوند خراســانی پس از بحث درباره آنچه 
امام در آن والیت ندارد، به این موضوع می پردازد 
که دالیلی مطرح شــده مبنی بر اینکه فقیه مانند 
والیت امام، والیت دارد. آخوند خراســانی با 
بررســی چند روایت، داللت آنها را نقد می کند 
و توضیــح می دهد که آنها یا بــه لحاظ روایت 
ضعیف هستند یا در داللت و استدالل نمی توان 
اختیار امام را بــرای فقیه در عصر غیبت از آنها 
استنباط کرد. با کنار هم قرار دادن این دو جهت 
بحث، این جمع بندی حاصل می شود که از نظر 
، امام معصوم تنها در امور 

ً
آخوند خراسانی اوال

کلی سیاسی از جهت امامت والیت دارد، نه در 
امور شخصی. بنابراین فقیه نیز در دوره غیبت، در 
امور شخصی والیت مطلق ندارد، مگر اینکه آن 
تفسیر دیگر را در مراد از والیت در امور شخصی 
بگوییم کــه در این صورت انکار والیت در امور 
شخصی، مشروط به حاصل نشدن عناوین ثانوی 
، ادله و روایاتی که درباره ثبوت 

ً
خواهد بود. ثانیا

والیت فقیه در محدوده والیت امام معصوم وارد 
شده است، نمی تواند والیت را در این محدوده 
برای فقیه ثابــت کند.۴ البته این نظرات به تبیین 
بیشــتر نیاز دارد که در شــماره آتی آن را نقد و 

بررسی خواهیم کرد.
منابع در دفتر نشریه موجود است.

 مطالعات و بررسی های تاریخی نشان می دهد، 
ســلطه گران و اســتعمارگران برای گســتراندن تور 
اســتعمارگری خود در یک کشور و به اسارت گرفتن 
ملت ها، از روش های گوناگونی استفاده می کردند؛ به 
گونه ای که گزاف نیست اگر از گونه شناسی طیفی از 
ابزارها و شــیوه ها برای رسیدن به اهداف استعماری 
و استثماری آنها سخن به میان آید. از اشغال فیزیکی 
سرزمین ها و کشتار مدافعان و مخالفان حضور آنها 
تا به کارگماردن فرد یا گروهی الیگارشیک و وابسته 
در حاکمیت تا تغییر اذهان و محاسبات نخبگان یک 
ملت و فراهم سازی زمینه های فکری و ذهنی پذیرش 
اشغال را می توان در فراگردهای استعماری کهنه، نو و 
فرانو شناسایی کرد. که رهبر معظم انقالب هم به این 
موارد در سخنرانی های خود اشاره کرده اند. در همه 
این شقوق، همواره زدودن تفکرات دینی و ملی ای که 
دفاع از وطن و ســرزمین را امری مقدس و ارزشمند 
می شمرد، وجود داشــته و به طرق گوناگون صورت 
گرفتــه؛ مانند انگ و برچســب ایدئولوژیک زدن به 
آنها به مثابه دشنامی سیاسی تا سایش حساسیت های 
ملی و تغییر مفاهیم فداکاری و ایثار به گونه ای که شر 
مزاحمان اشغال و سلطه گری را از سر خود باز کنند. 
یکی از تزهای قدیمی دنیای اســتعماری برای فائق 
آمدن بر ملت ها، به ویژه ملت های اسالمی، ترویج و 
تبیین وارونه نسبت بین »دین و سیاست« بوده است. 

BBنسبت دین و سیاست
طبقه بنــدی نظریه های مربوط بــه ارتباط دین و 
سیاست )و همچنین نهادهای آن دو( و تبیین چرایی 
هر نظریه با رجوع به مبانی نظری آنها به مقاله یا سلسله 
مقاالتی نیاز دارد که در حوصله این ستون نیست؛ اما 
در این مقاله درصدد هستیم ضمن اشاره اجمالی به 
ارتباط دین و سیاســت، تز استعماری جدایی آن دو 
را در پارادایم ســلطه و استعمار بررسی کنیم. برخی 
معتقدند دین به سیاســت می پــردازد، در حالی که 
برخی دیگــر این ارتباط را نفی می کننــد. گروه اول 
خود به سه قسم »حداکثری ها«، »منطقة الفراغی ها« 
و »حداقلی ها« و گروه دوم به دو قســم »متدینان« و 
»دین ستیزان« تقسیم می شوند. در کل می توان گفت، 

این رابطه ممکن است یا به صورت ادغام)و اتحاد( یا 
تعامل)و همکاری( یا استقالل)و جدایی( تصور شود.
امروزه، بحــث عرفی گرایــی)Secularism( از 
مهم ترین بحث ها در حوزه دین و مناسبات اجتماعی به 
شمار می آید که در گونه شناسی نسبت دین و سیاست 
و ارتباط نهاد دین)روحانیت( و نهاد سیاست)دولت( 
تفکیک قائل می شود. البته به تعبیر برخی دانشمندان 
این حوزه، این تفکیک در عالم مسیحیت وجود ندارد، 
چون دین مسیحیت چندان سیاسی نبوده که این بحث 
در آن مطرح شــود. پس مسئله اصلی، همان گونه که 
»توماس هابز« اشاره دارد، آن است که قدرت مدنی 
تابع قدرت روحانی باشــد، یا بالعکس. هابز به شش 
دلیل قدرت روحانی را تابــع قدرت مدنی می داند و 
پادشاهان مسیحی را متولی اصلی امور دینی نیز تلقی 
می کند. آنها با همین نگاه، کوشیدند تئوری ها و نظرات 
خود را بدون بررســی کم و کیف دین اسالم و تنها بر 
اساس این همانی بین اسالم و مسیحیت، به آیین اسالم 
نیز تعمیم داده و تز استعماری جدایی دین از سیاست 
را در دنیای اسالم و حکومت اسالمی برای رسیدن به 

منافع خود مطرح کنند.

BB !تزی استعماری
جدایی دین از سیاســت از دســتوراتی بوده که 
اســتعمارگرانی، همچون روســیه تزاری و انگلیس 

در گذشته بر اســاس منافع خود مطرح کرده و امروز 
نیز قدرت هایی، مانند آمریکا بــه آن دامن می زنند. 
اســتعمارگران برای ترویج نگاه خود و زدودن اصول 
اساسی ظلم ستیز دین اسالم حتی به تکوین و تشکیل 
ادیان ســاختگی، نظیر بهائیت، بابیت و وهابیت نیز 
پرداخته اند تا در زیر این ماسک، دینداران جامعه را در 
الک خود فرو برده و در بیرون این الک به منافع شوم 
خود دســت یابند. برای این منظور »عباس افندی« 
ه ـ بنیان گذار 

ّ
ملقب به »عبدالبهاء« فرزند ارشد بهاءالل

بهائیت ـ در کتاب »الواح نقشــه ملکوتی« می گوید: 
»امر روحانی را مناســبتی با امور سیاســیه نیست و 
یاران باید در هر مملکتی که ساکنند، مطیع قوانین آن 
مملکت باشند و به قدر شق شقه ای)ذره ای از ذره ای( 

دخالت در امور سیاست ننمایند.«
: طبق 

ً
در پاسخ به این مطلب می توان گفت، اوال

مدارک مســجل و مسلم مرام بابی گری، خود زاییده 
سیاست ـ باطل ـ است و آنهایی که شرح حال زندگی 
عباس افندی را در کتاب های خود بهائیان خوانده اند، 
توجه دارند که او همیشــه در میان سیاست می لولید 
و غرضش از بیان چنین دســتوری تنهــا دور کردن 
: اگر سیاســت به 

ً
این وصله از خود بوده اســت. ثانیا

معنای صحیــح آن، یعنی حفظ و تدبیر نظام اجتماع 
و فرد بر اســاس میزان علم، عقل و هوشیاری باشد 
هیچ آیین حقی نباید از قبول آن پرهیز کند. در نتیجه 

دســتور به این جدایی، یک دستور استعماری بوده تا 
ه)گوسفندان خدا، لقبی که بهائیت بر پیروان 

ّ
اغنام الل

خود گذاشت( بدون کنجکاوی و درک سیاست ها، 
چشم و گوش بسته، مرام بهایی را بپذیرند.

BB  عینیت دین و سیاست و هدفمندی آن
امــا باور و ایمان ما مســلمانان بر این اســت که 
سیاســت و دیــن همچــون درخــت و آب مکمل 
یکدیگر هستند و با این دو به یک جامعه ایده آل الهی 
می رسیم؛ چنانچه امام حسن مجتبی)ع( در پاسخ به 
چیستی سیاســت فرمودند: »سیاست یعنی رعایت 
کنی حقوق خداوند و حقوق زندگان و حقوق مردگان 
را.«)حیات الحســن، ج ۱، ص ۴۲( از این حدیث 
فهمیده می شــود حیله و نیرنگ خواندن سیاست در 
پاســخ امام علی)ع( به کژاندیشان کوردلی که گمان 
می کردند معاویه از حضرت سیاست مدارتر است، 
اشاره به سیاستی است که همه تالشش تألیف قلوب 
ملت با هر نیرنگ و حیله و تعطیلی حدود الهی است 
و اگر سیاست به معنای حقیقی اش، یعنی تدبیر امور 
بر اساس عدل و دستور های اسالم باشد نه تنها حیله و 
فریب نیست؛ بلکه سیاستی است که هرمسلمانی باید 
پیرو آن باشد. چنانچه در روایت دیگری امام علی)ع( 
می فرماینــد: »زیبایی سیاســت، رعایت عدالت در 
رهبری و عفو هنگام قدرت است.«)غررالحکم، ج 

۱، ص ۳۷۴( 
بر همین اســاس و بــا توجه بــه آیاتی، همچون 
»ولقد بعثنا فی کل امه رسوال ان اعبدواالله و اجتنبوا 
الطاغوت: ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدای 
یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید« و شواهد 
عینی و دالیل خلل ناپذیری همانند نهضت عظیم امام 
حســین)ع( و حکومت پررنج امام علی)ع( و کالم 
امام هــادی)ع( در توصیف جایگاه امامان در زیارت 
جامعه کبیره»و ساســه العباد و ارکان البالد: امامان 
رهبران سیاسی بندگان و ارکان شهرها هستند« و از 
آنجایی که بخشی از ابواب فقهی ما مربوط به سیاست 
است به گونه ای که بدون آن هیچ کدام از ابواب فقهی 
ما به طــور صحیح و نیرومند ســامان نمی یابد، این 
برداشت می شود که زوایای زندگی پیامبراسالم)ص( 
و امامان معصوم)ع( تنها در مبارزات علمی، اعتقادی 
و کالمی خالصه نمی شد؛ بلکه در زندگی آنها یک 
هدف سیاسی عمیق تری وجود داشت که تمامی این 
مبارزات در راستای آن صورت می گرفت و آن تشکیل 

حکومت اسالمی بود. 

رأی بــاالی چهارونیم میلیونی به »احمد توکلی« 
ریاســت جمهوری،  انتخابــات  دوره  ششــمین  در 
نشان دهنده اعتراض جدی به سیاست های اقتصادی 
دولت هاشــمی بود. این واکنش، طیف راست حاکم 
بر مجلس چهارم را که یک ســالی از شکل گیری آن 
می گذشت، بر آن داشت تا به تدریج مواضعی مستقل 
از دولــت گرفته و هر از گاهی انتقاداتی را نســبت به 
دولت هاشمی رفسنجانی داشته باشد. نمونه ای از این 
اختالف مواضع در انتخاب اعضای کابینه خودنمایی 
کــرد و »دکتر محســن نوربخش« وزیر پیشــنهادی 
هاشمی برای وزارت اقتصاد و دارایی نتوانست آرای 
الزم را کسب کند و به جای آن »مرتضی محمدخان« 
برای وزارت معرفی شد که به مواضع اقتصادی طیف 
راســت نزدیک تر بود. مرتضی محمدخان در تاریخ 
۱۳۷۲/8/۱۲ بــا ۱۵۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و 
۲۶ رأی ممتنع به عنوان وزیر امــور اقتصاد و دارایی 
تعیین شــد و البته مرحوم نوربخش هم ریاســت کل 

بانک مرکزی را برعهده گرفت.
همچنین فشار مجلس بر دولت موجب شد وزیر 
فرهنگ و ارشاد و وزیر کشور نیز تغییر کرده و اعضای 
منصوب به مجمــع روحانیون مبارز، »ســیدمحمد 
ه نوری« کنار گذاشته شده و جای 

ّ
خاتمی« و »عبدالل

خود را به دکتــر »علی الریجانــی« و »علی محمد 
بشارتی جهرمی« بسپارند. نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۲۶ پس از ۱۵ ســاعت 
بحث و گفت وگو پیرامون تقاضای رأی اعتماد به کابینه 
دولت، بــه ۲۲ نفر از وزرای پیشــنهادی رأی اعتماد 

دادند. اسامی وزرای انتخابی عبارتند از:
۱ـ محمدعلی نجفی )وزیــر آموزش و پرورش(، 
۲ـ علی فالحیــان )وزیر اطالعــات(، ۳ـ علی اکبر 
والیتی )وزیر امور خارجه(، ۴ـ یحیی آل اسحاق )وزیر 
بازرگانی(، ۵ـ علیرضا مرندی )وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی(، ۶ـ سیدمحمد غرضی)پست و 
تلگراف و تلفن(، ۷ـ غالمرضا شافعی )وزیر تعاون(، 
8ـ غالمرضــا فروزش )وزیر جهاد ســازندگی(، ۹ـ 
اسماعیل شوشــتری )وزیر دادگستری(، ۱0ـ محمد 
فروزنده )وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح(، 
۱۱ـ اکبــر ترکان )وزیر راه و ترابری(، ۱۲ـ محمدرضا 
نعمــت زاده )وزیــر صنایــع(، ۱۳ـ محمدهــادی 
نژادحسینیان )وزیر صنایع سنگین(، ۱۴ـ محمدرضا 
هاشــمی گلپایگانی )وزیر فرهنگ و آموزش عالی(، 

 نسبت سنجی بین دین و سیاست در نگاه استعمارگران

هراس از ظلم ستیزی اسالم
تعدیل سیاست  تعدیل   
شکل گیری کابینه دولت ششم و اختالفات با مجلس چهارم

»ســعید حجاریــان« بــرای اینکــه نماینده 
اصالح طلب در انتخابات پیروز شود، همانند دیگر 
اصالح طلبان تخریب دولت نهم را ســرلوحه کار 
خود قرار داد. حجاریــان در ۲۶ خرداد ۱۳8۷ در 
مناظره با »عباس عبدی« می گوید: »دولت کنونی 
نه توان تأمین امنیــت را دارد و نه توان کنترل تورم 
را، وضعیــت کنونی ما حاکم شــدن نوعی هرج و 
مرج است، اوضاع حسین قلی خانی است.« البته 
نباید این تخریب ها و ســیاه نمایی ها را در روزهای 
منتهی به انتخابات ۱۳88 منحصر دانســت؛ زیرا 
وی در ســال ۱۳8۶ در حالــی کــه همگان حتی 
اصالح طلبان به صحت انتخابات اقرار می کردند؛ 
می گوید: »دولت را مــردم انتخاب نکردند.« وی 
همچنیــن دوران احمدی نــژاد را دوران بربریت 
معرفی می کند. به استناد روزنامه »رسالت«)شماره 
۶۷۶0(، حجاریان با اعتقاد به اینکه در این شرایط 
اصالحات امکان چندانی برای دستیابی به قدرت 
ندارد و تنهــا خون می تواند بــه داد اصالح طلبان 
 می گویم، اصالحات جز 

ً
برسد، می گوید: »صریحا

با دادن خون به قدرت نمی رسد و ای کاش به اندازه 
طالبان خاطرخواه برای انتحار داشــتیم.« به زعم 
تحلیلگر این روزنامه، این جمله حجاریان شاه کلید 

برنامه ریزی برای اصالح طلبان بود. 
سعید حجاریان پس از وقایع تابستان ۱۳88 به 
دلیل برنامه ریزی و راهبری برای ایجاد اغتشاشات 
و نافرمانی مدنی دســتگیر شد. حجاریان دو بار با 
»جان هیک« مغز متفکر انگلیسی که عضو MI۶ و 
سرویس جاسوسی است و همچنین »هابر ماس« 
آلمانی که مشهورترین نظریه پرداز نافرمانی مدنی 
و آخرین بازمانده از معتقدان به مکتب فرانکفورت 
اســت و با بنیاد ســوروس که از طراحان انقالب 
مخملی در ایران و جهان بوده است، ارتباط داشته 
اســت. حجاریان در اعتراف جالبی نسبت به مقام 
رهبری گفــت: »رهبری در ایران دارای ســه نوع 
مشروعیت است، یک نوع مشروعیت سنتی است؛ 
چرا که باالخره رهبر مرجع تقلید خیلی هاســت 
 ،

ً
و مرجعیت نوعی مشروعیت ســنتی است، ثانیا

رهبری رهبر انقالب است و رهبری انقالب، نوعی 
، رهبری، قانونی و منتخب 

ً
کاریزماتیک است، ثالثا

خبرگان اســت و هم اینکه رهبــری در ایران ادامه 
والیت پیامبر می باشد.«۱ این اعتراف وقتی جالب تر 
می شود که ایشــان پس از رحلت امام خمینی)ره( 
اعتقادی به جز مشروعیت قانونی رهبری نداشت. 
حجاریان با اینکه مدعی تقلب در انتخابات ۱۳88 
شده بود، در سال ۱۳۹۲ بر اینکه رأی منتخب مردم 
احمدی نژاد بود، اقرار کرد و ادعای تقلب را خالف 

واقع دانست.
 پی نوشت :

۱ـ میزگرد تلویزیونی حجاریان، عطریان فر وشــریعتی، رهبری ایران 
ادامه والیت پیامبر است، خبرگزاری فارس )۱۳88/۷/۱(

 فراز و فرود سعید حجاریان  ـ ۴

 در تکاپوی تئوری جدید!

   ریزش ها    

در دوران مبارزات اســالمی علیه رژیم پهلوی، 
مسئله کادرسازی و تربیت نیرو برای پیشبرد و تقویت 
نهضت اسالمی امری ضروری بود که برخی بزرگان 
تیزبین که افق های آینده را با چشــمانی باز مشاهده 
می کردند، بر آن تأکید داشــتند. در این میان، بدون 
ه شــهید بهشتی« بسیار ممتاز 

ّ
شک نقش »آیت الل

بود؛ زیــرا وی ایده راه اندازی مدارس اســالمی و 
انقالبی برای تربیت جوانان مؤمن انقالبی را پیگیری 
می کرد و توانست با بسیج دیگر انقالبیون این مهم 
را با تأســیس ده ها مدرسه در سراسر کشور محقق 
کند. آقای »عالءالدین میرمحمدصادقی« یکی از 
چهره های اثرگذار حزب مؤتلفه و بازاریان فعال در 
دوران مبارزه در مجموعه خاطرات خود که در قالب 
کتابی با عنوان »پنجره ای به گذشــته« تدوین شده 

است، به بخشی از این روند چنین اشاره می کند:
 با مرحوم بهشتی ترتیب داده 

ً
»جلساتی را که قبال

بودیم باز در دهه چهل به راه انداختیم. آقای بهشتی 
همه را قانع کرد که باید جنبشی فرهنگی به راه 

دالیل  ایشــان  بیندازیم، 
این موضــوع را برای ما 
روشن کرد. پس از مدتی 
تصمیــم گرفتیم خودمان 
دخترانــه ای  مدرســه 
ه 

ّ
آیت الل کنیم.  تأســیس 

 ، نی فســنجا شمی ر ها
مرحوم شهید دکتر باهنر، 
ابوالفضل  رجایی،  شهید 

توکلی بینا، شــفیق، جــواد رفیق دوســت، عباس 
تحریریان، حسین مهدیان و حسین اخوان فرشچی 
ترکیب هیئت مؤســس این مدرســه را تشــکیل 
می دادند. نام مدرسه را »رفاه« گذاشتیم. ایده گروه 
ما این بود که باید انقــالِب فکری در جامعه ایجاد 
شــود و یا از طریق فعالیت هــای خدماتی و کمک 
به گرفتــاران، وارد جریان اعتراضی علیه حکومت 
شویم. انگیزه های دیگری هم برای ساخت مدرسه 
بود. عده ای به دنبال جایی بودند تا فرزندان افرادی 
که دستگیر شــده اند بتوانند در آنجا تحصیل کنند. 
البته مدرســه علوی فعال بود؛ ولی این مدرسه تنها 
برای دانش آموزان پسر پذیرش داشت و ما به دنبال 

تأسیس مدرسه دخترانه بودیم.
تمــام افرادی که در جمع مدرســه رفاه حضور 
داشــتند، دارای افکار انقالبی بودند. همین شرایط 
مدرســه رفاه موجب شــده بود تمام افرادی که با 
آن همــکاری می کردند، تحت نظر باشــند. آقای 
هاشمی رفسنجانی پس از یکی از جلسات مدرسه 
رفاه دستگیر شد و چهار ســال زندانی بودند. آقای 
غیوران هم که مأمور تدارکات مدرســه رفاه بود، به 
دلیل همین فعالیت های ضد رژیم دســتگیر شد. 
آقای بهشتی معتقد بود که از همین مدرسه و 
با فعالیت های این گونه می توان زمینه تحول 
فکری در جامعــه را ایجاد کرد. همین 
طور هم شد... از ســال ۱۳۳۵ وارد 
نهضت مدرسه سازی شدیم. به اتفاق 
دوستانی دیگر مدرسه های بسیاری 
ساختیم که معروف ترین آنها پس 
از مدارس علوی و نیکان، مدرسه 

فخریه در شمیران تهران بود. 

ایده آیت الله شهید بهشتی

مدرسه سازی نهضت 

   دهلیز    

 پــس از بررســی اجمالی ضرورت تشــکیل 
حکومت اســالمی و اعتقاد به والیت فقیه در عصر 
غیبت، این پرسش مطرح می شود که ولی فقیه از چه 

اختیاراتی برخوردار است؟ 
۱ـ ديــدگاه كســانی كه معتقد بــه محدود 
بودن اختیارات ولی فقیه: شیخ انصاری در کتاب 
مکاســب، مناصب ســه گانه فقیه ـ افتــاء، قضاء و 
والیت ـ را برای فقیه ثابت می داند؛ ولی نســبت به 
منصب والیت معتقد است که گستره آن را نمی توان 
به تصــرف در اموال و انفس مردم، که همان والیت 
عامه باشد تســری داد. به این ترتیب، وی در حدود 
والیت فقیه همان گونه که برای معصومین)ع( ثابت 
بوده، تردید می کند. میرزای نائینی نیز در کتاب »تنبیه 
األمه و تنزیه المله« قلمرو والیت فقیه را محدود به 
امور حســبه می کند.۱ این نظریه را بسیاری از فقها و 
مجتهدان مورد انتقــاد قرار داده اند. صاحب جواهر 
این نظریه را مردود شــمرده، آن را موجب تعطیلی 
احکام و حدود اسالم دانسته است و به کسانی نسبت 
می دهد که نــه طعم فقه را چشــیده و نه لحن امام 

معصوم)ع( را فهمیده اند.۲
۲ـ ديــدگاه انقالب اســالمی: حضرت امام 
خمینی)ره( و بســیاری دیگر از فقها بر این اعتقادند 
که ولی فقیه در زمــان غیبت، حق زعامت و رهبری 
و تشکیل حکومت و نظارت بر جریانات و حوادث 
واقعه در مملکت اســالمی را نیز دارد و در هر کار 

مشــروعی که برای اداره جامعه الزم باشــد، طبق 
موازین اســالم می تواند ورود کنــد؛ به همان میزان 
که رســول اکرم)ص( و امامان معصــوم)ع( عمل 
می کردند؛ بنابراین قلمرو والیت فقیه شــامل تمام 
شــئون و اختیارات حکومتی  است که پیامبر و ائمه 

معصوم)ع( بر عهده داشتند.۳
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی نیز با به کارگیری 
 موافقت خود را 

ً
عبارت »والیت مطلقه امر« صراحتا

با این دیدگاه بیان می دارد؛ به ویژه اینکه این عبارت 
پس از بازنگری به این امر افزوده شد و کاربرد آن نیز 
به دلیل این بود که حضرت امــام)ره( در مکاتباتی 
ه العظمی 

ّ
که با رئیس جمهور وقت، حضرت آیت الل

خامنه ای)مدظله( داشتند از آن استفاده کردند. ایشان 
در این مکاتبات تصریح می فرمایند: »اگر اختیارات 
حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه اســت، 
بایــد عرض حکومت الهیه و والیت مطلقه  مفوضه 
ه علیه و آله و سلم ( یك پدیده 

َّ
به نبی اسالم )صلی الل

بی معنا و محتوا باشــد و اشاره می کنم به پیامدهای 
 

ً
آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثال
خیابان کشي ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا 
حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست.«۴ 
در شورای بازنگری هنگام طرح بحث والیت فقیه، 
تصریح بر مفهومی از آن می شد که در نامه امام)ره( 

آمده بود.۵
پی نوشت ها:

۱ـ محمدحسین میرزای نائینی، تنبیه االمه و تنزیه المله، انتشارات دفتر 
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ، قم، ۱۳۲۴، ص ۷۵ـ ۷۶.

۲ـ صاحب جواهر )نجفی(، محمدحسن، همان، ج ۲۱، ۳۹۷ـ ۳۹8.
۳ـ امام خمینی، روح الله، والیت فقیه، ص ۷.

۴ـ  امام خمینی، صحیفه امام، ج  ۲0، ص  ۴۵۱.
۵ـ صورت مشــروح مذاکرات شــورای بازنگری قانون اساسی، ج ۱، 

ص ۴۵۲.

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۶۷

 اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت

   آفاق    

اروپایی ها در قرون شانزدهم و هفدهم سراسر 
قاره آمریکا را به تســخیر خــود درآوردند و هیچ 
سرزمینی نبود که مالک اروپایی نداشته باشد! این 
ماجرا شــامل همه جزایر شناخته شده ای می شد 
که در طول ســواحل شــرقی این سرزمین وجود 
داشت و ساکنان بومی در آن سکنی گزیده بودند. 
گفتنی است، ساکنان این جزایر یا کشته شدند یا به 
بردگی درآمدند و امروز از بیشتر این اقوام نشانی 

باقی نمانده است!
برای نمونه، در سال ۱۶۳۴ میالدی هلندی ها 
آنچه را که امروزه جزایــر »آنتیل   هلند« خوانده 
می شود، از اســپانیا گرفته و به مستعمرات خود 
ملحق کردند؛ این جزایــر از بیش از ۵0 جزیره 
تشکیل شده اســت که مهم ترین آنها عبارتند از: 
کوراکائو، بونایر، ســنت اشتاتیوس، سابا و سنت 
مارتــن. بعضــی از آنها را »کریســتف کلمب« 
در ســال ۱۴۹۳ و بعضــی از آنها را »آلونســو د 
اوخدا« در سال ۱۴۹۹ کشــف کردند؛ این گونه 
که کریستف کلمب در سال ۱۴۹۳ جزیره »سنت 
مارتن« را کشــف کرد و ســپس در سال ۱۴۹۹ 

میالدی، موفق به کشف کوراکائو و بونایر شد. 
در ســال ۱۵۱۵ میالدی، ســاکنان این جزایر 
از ســوی اســپانیا اخراج و برای کار در معادن به 

»هائیتی« و »دومینیکن« منتقل شدند. در 
سال ۱۶۳0، هلند به منظور ذخایر 

عظیم نمک در جزیره »ســنت 
مارتن«، این جزیره را پس از 

جنگ و غلبه بر اسپانیا تصّرف کرد. شرکت هند 
غربی هلند در سال ۱۶۳۴، جزیره »کاوراکائو« را 
تسخیر کرد و جزایر »بونایر« و »آروبا« نیز در سال 

۱۶۳۶ ضمیمه هلند شدند. 
در اوایل قرن بیســتم و اکتشــاف نخســتین 
میدان های نفتی در سواحل شمالی ونزوئال اقتصاد 
جزایر آنتیل هلند دگرگون شد و بسیاری از اهالی 
در تأسیسات اســتخراج نفت ونزوئال مشغول به 

کار شدند.
در شــش جزیره هلنــدی دریــای کارائیب 
)آمریــکای مرکزی( که ســکنه اصلی آن به طور 
کامل، قربانی سیاست امحای جمعی هلندی ها 
شــدند و نشانی از آنان نیســت، نسلی از بقایای 
بــردگان مهاجر آســیایی و آفریقایــی و اربابان 
اروپایی شان زندگی می کنند که زبان شان هلندی 
اســت. در این جزایر که طی ســه ســده گذشته 
کشــتزارها و کارگاه های بزرگ تولید مشروبات 
الکلی مســتقر بــود و یکــی از بازارهای بزرگ 
تجارت جهانی برده محســوب می شد، امروزه 
پاالیشگاه عظیم مجتمع نفتی »رویال داچ شل« 

مستقر است.  

اشغالگران اروپایی قاره آمریکا

جمعی! امحای  سیاست 

   حافظه    

تقویم انقالب

 دو فیلسوف معاصر انقالب

این ایام مصادف با ســالروز رحلت دو 
چهره فرهنگی و علمی است؛ یکی مرحوم 
»عالمه محمدحسین طباطبایی« در تاریخ 
۲۴ آبان ۱۳۶0 و دیگری »عالمه محمدتقی 
جعفری« در ۲۵ آبان ۱۳۷۷ که هر دو همه 
عمر خودشــان را در راستای احیای اندیشه 
غنی اســالم و فرهنگ دینی سپری کردند. 
با وجود اینکه این دو شخصیت هر دو اهل 
تبریز بودند، پس از طــی دروس مقدماتی 
علوم دینی برای کسب علم به نجف اشرف 
عزیمــت کردند و با پایان مقطعی از مدارج 
علمی، یکی در قم و دیگری در تهران مستقر 

شدند.
دوران تحصیل این دو بزرگوار همراه با 
رنج و مشــقت و فقر و تنگدستی بود و هر 
دو در زندگــی از امکانات اولیه هم محروم 
بودنــد. اگرچه ایــن دو فیلســوف از جنبه 
سیاســی در بین مبارزان عنوانی داده نشده؛ 
اما کتاب هــای آنها از منابــع اصلی برای 
مطالعات شان بوده است و مبارزان مسلمان 
چه آنهایی که دستگیر و زندانی سیاسی رژیم 
پهلوی بودنــد و چه آنهایی که در مخفی گاه 
به مبارزه مشــغول بودند، همواره تفســیر 
»المیــزان« و کتاب های »اصول فلســفه و 
روش رئالیســم« و کتاب »شیعه در اسالم« 
عالمه طباطبایی منبع مطالعاتی شــان بود و 
در مقابله با تفکر و جریان های مارکسیستی 
و لیبرالیستی و دیگر مذاهب و مکاتب از این 

مآخذ بهره می بردند. 
کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« او 
که با ترجمه و توضیحات و پاورقی های استاد 
شهید مطهری همراه اســت، در برابر همه 
شبهات فکری و سیاسی مکاتب گوناگون و 
تفکرات جریان غربی و شرقی پاسخگو بود 
و بســیاری از مبارزان و زندانیان سیاسی که 
پیش از انقالب در اسارت رژیم شاه بودند، 
در خاطرات شان ذکر کرده اند که این کتاب 
نجات دهنده بود عالمه طباطبایی درباره تبیین 
اندیشه های شیعه گام های بلندی برداشت و با 
رُبن گفت وگوها و مناظرات 

ُ
امثال پروفسور ک

علمی انجام می داد. کتاب »شیعه در اسالم« 
ایشان تأثیر فراوانی در پایه های فکری انقالب 
اسالمی داشــته و پس از انقالب این کتاب 
بارهــا به زبان های گوناگون در کشــورهای 

متعدد به چاپ رسیده است.
»عالمه محمدتقی جعفری« هم مانند 
عالمــه طباطبایی در محافــل گوناگون در 
تهران و قم بحث های علمــی می کرد، در 
ســفری که به مشــهد مقدس داشــت، در 
اتوبوس بــا مرحوم بدیع الزمــان فروزانفر 
آشنا می شــود و در یک بحث و گفت وگوی 
علمی اســتاد فروزانفر به شخصیت علمی 
ایشان پی می برد و همین گفت وگو موجب 
می شود استاد بدیع الزمان او را برای تدریس 
در دانشــگاه دعوت  کنــد. او به خوبی زبان 
علمی حوزویــان و دانشــگاهیان را درک 
می کــرد و از ضرورت های زمان و نیازهای 
فکری و فرهنگی دنیــای معاصر به خوبی 
آگاهی داشــت. اســتاد جعفری حدود ۷0 
جلســه بحث و گفت وگو با شخصیت های 
بین المللی همچون برنــارد ارتور، برتراند 
راسل، پروفسور عبداالسالم، روژه گارودی 
و پروفســور رزنتال داشــته اســت. عالمه 
جعفری با اشرافی که به فقه، فلسفه، تاریخ، 
هنر و زیباشناســی در اسالم داشت، حدود 
نیم قرن فعالیت های علمی و پژوهشــی او 
شــامل بیش از یکصد جلد کتاب می شود. 
مجموعه کتاب نقد و تحلیل مثنوی معنوی 
مولوی در ۱۵ جلد قطور و شــرح و تفسیر 
نهج البالغه از شاهکارهای تحقیقاتی اوست 
که هر کدام یک گنجینه معارف اسالمی به 

شمار می آید.

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

۱۵ـ علی الریجانی )وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی(، 
۱۶ـ حسین کمالی )وزیر کار و امور اجتماعی(، ۱۷ـ 
عیسی کالنتری )وزیر کشــاورزی(، ۱8ـ علی محمد 
بشــارتی جهرمی )وزیر کشــور(، ۱۹ـ عباس احمد 
آخوندی )وزیر مسکن و شهرســازی(، ۲0ـ حسین 
محلوجی )وزیــر معادن و فلــزات(، ۲۱ـ غالمرضا 
آقــازاده )وزیر نفت( و ۲۲ـ بیــژن نامدارزنگنه )وزیر 

نیرو(.
غلبه بر مشــکالت اقتصــادی و تــداوم حرکت 
ســازندگی مهم تریــن رســالتی بود کــه دولت دوم 
ســازندگی آن را در اولویت خود گذاشته بود. »یحیی 
آل اسحاق« وزیر بازرگانی معتقد است، رئیس دولت 
سازندگی، دوران سختی را مدیریت کرده است. وی 

در شرح این دوران سخت می گوید:
»در دولــت دوم ســازندگی که مــن وارد وزارت 
بازرگانی دولت هاشمی شدم، کل منابع ارزی کشور 
۱0 میلیارد دالر بود، آن هم بــه صورت یوزانس. در 
این  شــرایط، تأمین نیاز کشور از گندم و روغن و برنج 
گرفته تا بقیه نیازهای عمومــی، بالغ بر ۱0 هزار قلم 
کاال می شد که در داخل به قدر کافی وجود نداشت و 
باید از مسیر واردات تأمین می شد؛ اما کل ارزی که به 
صورت یوزانس مدت دار شش ماهه در اختیار وزارت 
بازرگانی بود به سه میلیارد دالر می رسید. با این پول 

باید همه اقالم مورد نیاز را تأمین می کردیم و در عین 
حال باید زمینه سرمایه گذاری نیز آماده می شد؛ یعنی 
عالوه بر نیازهای جاری کشــور، نیازهایی هم برای 
سرمایه گذاری وجود داشت؛ چرا که کشور قرار بود در 
 ما در آن 

ً
مسیر توسعه و سازندگی هم قرار بگیرد. مثال

دوران، کشور سالیانه به ۲00 هزار تن انواع الستیک 
خودرو و ماشین نیاز داشت و کل تولید داخلی هم به 
۷0 هزار تن می رسید و مابقی باید وارد می شد تا نیاز 
کشور باالنس شود. از دیگر سو در آن وضعیت تنگنای 
منابع، قرار بود برای ایجاد کارخانه الستیک سازی هم 
سرمایه گذاری شود. در آن دوران برای تحقق این امر، 
از مجموع واردات الستیک کشور حدود 80 هزار تن 
کم کردیم و منابع رها شده از این محل را برای ساخت 
و توسعه ۱0 کارخانه الستیک سازی اختصاص دادیم.

دولت سازندگی برای ســرمایه گذاری، توسعه و 
سازندگی کشور یا باید پس انداز می داشت که نداشت، 
یا باید اســتقراض می کرد که قرار نبود استقراض کند 
یا باید از محل کم کــردن واردات کار را پیش می برد 
که برد. در حقیقت در این شــرایط، کشور با تأمین دو 
سوم یا نصف نیاز موجود اداره می شد تا برای توسعه 
و سازندگی کشور هم مهلتی باشد؛ زمینه سازی برای 
همه طرح های مختلف دوره سازندگی، از ۴0 سدی 
که ساخته شد تا راه ها، نیروگاه ها، صنایع پتروشیمی 

و دیگر ســرمایه گذاری ها همگــی از محل کم کردن 
 اداره کشــور با تأمین نیمی از نیاز 

ً
واردات بود. حقیقتا

کشور و هدایت منابع به ســمت سرمایه گذاری های 
توسعه ای کار سختی بود، در این شرایط تورم هم ایجاد 
می شد ضمن اینکه انتظارات مردم هم بود و از آن سو، 

سرمایه گذاری های آتی هم مطرح بود.«
انتخاب چنین سیاست اقتصادی هرچند توانست 
کشور را در عرصه توسعه زیرساخت ها تقویت کند؛ 
اما آثار تورمی آن بر بازار و معیشــت، موجب افزایش 
نارضایتی های مردمی شد. اقشار مستضعف جامعه که 
در این دوران از ایشان با عنوان »اقشار آسیب پذیر« یاد 
می کردند، تحت سخت ترین فشارهای اقتصادی قرار 
گرفتند، به گونه ای که در برخی از نقاط کشــور شاهد 

برخی آشوب ها و اعتراضات اجتماعی بودیم.
مجلس چهارم به تدریج به منتقد دولت در حوزه 
اقتصاد مبدل شــد و از »سیاســت تثبیــت« در برابر 
»سیاســت تعدیل« سخن گفت و در نهایت دولت را 
مجبور کرد تا از سرعت سیاست های اقتصادی خود 
بکاهد. تداوم این اختالف به ایجاد شکاف بزرگی در 
درون طیف راست و شــکل گیری حزب کارگزاران 
سازندگی مبتنی بر ایده های آقای هاشمی رفسنجانی 
و اعضای کابینه وی، در ســال های پایانی دولت و در 

آستانه انتخابات مجلس پنجم انجامید.

حسن نوروزی
کارشناس علوم اسالمی
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۱۳ ۱۲
فرهنگ زندگی

 چراغ دورهمی ها را
 روشن کنیم

 مدت هاست که کارشناسان خانواده از 
کمرنگ شدن روابط میان فردی در خانواده 
ابــراز نگرانی می کنند و بر آســیب های 

جدی این مسئله تأکید دارند. 
آمارها نشــان می دهند، متوسط زمان 
گفت وگــو میان اعضای خانــواده حدود 
پانزده دقیقه است! به نظر می رسد این زمان 
انــدک، به بیان اموری ســطحی محدود 
بــوده و نمی تواند به تعمیق روابط عاطفی 
 و تقویــت حس صمیمیــت اعضا منجر

 شود. 
در حالی که خانواده کانون اصلی مهر 
و محبت و همدلی و تمرین مهارت های 
اجتماعی اســت و الزم اســت نیازهای 
عاطفی افراد در این محیط تأمین شــود. 
در غیر این صورت، فرد، خانواده و جامعه 
با تهدیدهــای جدی مواجه می شــوند؛ 
برابر مشکالت  آسیب پذیری خانواده در 
و بحران ها، ضعف همدلی و همزبانی و 
تفاهم اعضا، فقر عاطفی و از هم پاشیدگی 
بنیــان خانــواده، برخی از آســیب های 

جبران ناپذیر هستند.
 بــر اســاس این بــه نظر می رســد، 
همه اعضــای خانواده بیــش از هر زمان 
دیگری باید به دنبال تغییر شــرایط باشند 
و بکوشــند تا دورهمی هــای خانوادگی 
تقویت شده و گسترش یابد. راهکارهای 
متعــدد و مفیــدی در این زمینــه وجود 
دارد کــه هماهنگی والدیــن و فرزندان 
در به کار بســتن آنها می توانــد به بهبود 
 روابــط میان فــردی در خانــواده منجر

 شود.
 بدون شــک، پدر و مادر اصلی ترین 
وظیفــه را در ایــن زمینه بر عهــده دارند 
و الزم اســت پیش از هر چیــز، با ایجاد 
پیوند عاطفــی و تقویــت حس محبت 
و  زمینــه گفت وگــو  فرزنــدان،  میــان 
دوســتی بیشــتر آنها را فراهــم کنند. با 
طــرح موضوعــات جذاب و مناســب، 
اعضای خانــواده را گردهم جمع کرده و 
 اجازه اظهارنظر و بیان دیــدگاه را به آنها

 بدهند. 
و  دوســتانه  فضــای  آوردن  فراهــم 
محبت آمیز، به دور از تنش و گفت وگوی 
آمرانه، ســبب خواهد شــد گفت وگو با 
کیفیت بهتــر و در زمانی طوالنی تر اتفاق 
بیفتد. ضمن اینکه همیــن دورهمی ها و 
روابط کالمی و عاطفی، نقش بســزایی 
در ایجــاد و تقویــت حــس صمیمیت 
 میــان خواهر،برادر،پدر و مــادر خواهد

 داشت. 
نکتــه مهمی کــه بــه ویــژه والدین 
بایــد در ایــن دورهمی ها مــورد توجه 
قرار دهنــد، به کار گیــری مهارت خوب 
شــنیدن، در کنار مهارت خوب  ســخن  
گفتن اســت کــه می تواند فضایــی آرام 
و ایمــن را برای ســخن گفتــن فرزندان 
فراهــم کند. در این میــان، نباید از نقش 
 رســانه ها و ابزارهای تکنولــوژی غافل

 ماند. 
از این ابزارها  می تــوان برای تقویت 
دورهمی های خانوادگــی بهره گرفت نه 
اینکه بهانه ای برای کنارهم نشستن اعضا 
باشند و اعضای خانواده با وجود حضور 
در کنار یکدیگر همه توجه شــان به قاب 
جادویی معطــوف بــوده و هیچ کالمی 
میان شان رد و بدل نشود. فناوری، رسانه، 
شبکه  های اجتماعی و همه ابزارهای مدرن 
و سنتی بهانه های خوبی برای تقویت روابط 
درون خانواده هســتند. آنها را به خدمت 
 بگیریم و چــراغ دورهمی ها را روشــن

 کنیم.

جشنوارهخانه

خروجی انحصار

 

دو ســال قبــل، در مراســم اختتامیــه 
سی وچهارمین دوره جشــنواره فیلم کوتاه 
تهران، اتفاقــی رخ داد که می تــوان آن را 
خالصــه ای از آنچه طی ســال های اخیر 
در این جشــنواره پیش آمده است دانست. 
وقتی حسین فریدون، یکی از متهمان فساد 
اقتصــادی، در جایگاه مهمان ویژه پا به این 
جشــنواره گذاشــت و برای اهدای جایزه 
»حقوق شــهروندی« روی سن رفت، همه 
در حیرت فرو رفتند کــه چرا چنین فردی 
برای این مراســم و این جایزه دعوت شده 
است. فریدون عالوه بر اتهامات اقتصادی، 
با هنر و ســینما نیز بیگانه و بی ربط بود؛ اما 
گویا مسئوالن برگزاری جشنواره فیلم کوتاه، 
با این اقدام خودشــان خواستند پیامی را به 
فیلم سازان جوان صادر کنند و بگویند که در 
این جشنواره نباید منتظر رعایت عدالت و 

توجه به ارزش های فرهنگی بود.
قرار بود جشنواره فیلم کوتاه تهران محلی 
برای حضور و شناسایی استعدادهای جوان 
در عرصه سینما باشد؛ زیرا افرادی که قصد 
 
ً
فعالیت حرفه ای در سینما را دارند، معموال
کار خود را با تولید فیلم کوتاه آغاز می کنند. 
جشنواره فیلم کوتاه، محمل و محلی بود تا 
این قشر از هنرمندان بتوانند خود را معرفی 
کنند و منتقدان و مســئوالن سینمایی نیز با 
دیدن آثار، فیلم سازانی را که قابلیت رشد و 
پرورش دارند شناسایی و از آنها برای تولید 

فیلم سینمایی حمایت کنند.
اما به تازگی قوانینی برای این جشنواره 
وضع شده است که آن را به سوی ناعدالتی 
و بی توجهی به همه ســازندگان فیلم کوتاه 
پیش برده است؛ به این معنی که سازندگان 
فیلم های کوتاه در زمــان ثبت نام برای این 
جشنواره با گزینه ای مواجه می شوند که از 
عضویت آنها در انجمن سینمای جوان )که 
متولی برگزاری این جشنواره است( سؤال 
می کند! بــه این ترتیب، افــرادی که عضو 
انجمن نیستند، با بی مهری جشنواره مواجه 
می شــوند و احتمال راهیابی آنها به بخش 

مسابقه کمتر می شود.
این در حالی اســت که طی ســال های 
اخیر، حتی عضویت در انجمن ســینمای 
جوان نیز بــه افراد خاصی محدود شــده 
است. چندی قبل، سه نفر از فعاالن عرصه 
فیلم کوتاه در نشســتی که خبرگزاری مهر 
برگزار کرد، به همین موضوع اشاره کردند. 
آرش محمــودی در ایــن نشســت گفت: 
»عضویــت در انجمن ســینمای جوانان 
حاال دیگر به این ســادگی نیســت؛ چون 
انجمن ســینمای جوان برای خود گروهی 
درست کرده و به دلیل واسطه هایی که دارد، 
فیلم هایش را ارائه می کند و دست به تولید 
آثاری با سیاســت ها و نــگاه خود می زند. 
حاال دیگر باید شرایط و واسطه هایی داشته 
باشــی تا بتوانی با انجمن همکاری کنی؛ 
بنابراین به نظرم این انجمن انحصاری عمل 

می کند.«
سجاد حسینی هم گفته بود: »این انجمن 
به شدت انحصاری عمل می کند. به  نظرم 
انجمــن ســینمای جوانان ایــران یکی از 
ش ترین سازمان هایی است که در 

ُ
استعدادک

حوزه فیلم کوتاه کار می کند!«
اما رفتــار انحصــاری و باندی انجمن 
سینمای جوان، نتیجه خوبی نداشته است؛ 
چون در این جشنواره، از میان صدها فیلمی 
که در دو سه سال اخیر به نمایش درآمده اند، 
نــه تنها فیلم هایــی با مضامین ارزشــی و 
هویت مند به ندرت دیده شده که بسیاری از 
آنان با محتوایی بی هویت، تلخ و پوچ گرایانه 
و البته با کیفیت و ساختاری نازل ساخته و 

اکران شده اند!

یکی از مشــکالت اصلی جامعه ما مشکل فرهنگ 

اســت. این طور نیست که پیشــینه فرهنگی ما ضعیف 

باشــد، بلکه برخی فرهنگ ها در جامعه ما از بین رفته یا 

بسیار کمرنگ شده اســت. عیاری و جوانمردی در طول 

تاریخ به مردم ایران نســبت داده می شــده است. که در 

شاهنامه فردوســی و دیگر آثار ادبی کشورمان به روشنی 

با آن مواجه می شــویم. از ســوی دیگر، در کالم و رفتار 

معصومین)علیهم الســالم( نیز جوانمردی و گذشــت 

همواره وجود داشته و چراغ راهی است برای ما. حضرت 

علی)ع( می فرمایند: »جوانمرد کسی است که بدی را با 

نیکی  پاسخ دهد.«

یعنی سبقه اسالمی و پیشــینه ایرانی مان در فرهنگ 

گذشــت، ایثار از حق خود به نفــع دیگران و جوانمردی 

غنی تر از آن چیزی اســت که بتوانیــم فکرش را بکنیم. 

گذشته از پیشینه تاریخی، در همین عصر کنونی شاهدیم 

که مردان سرزمینمان در جریان هشت سال دفاع مقدس با 

بهره گیری از چنین فرهنگی، خانه و کاشانه، اهل و عیال و 

مــال و منال را رها کردند و از جان و مال و فرزند خویش 

گذشــتند تا دیگران در آسایش باشــند و گزندی از سوی 

دشمن  به آنان نرسد.

BBفرهنگ تهاجمی چرا؟
اما اکنون چه شــده است که کشــوری با این فرهنگ 

غنی، ایثار و از خود گذشــتگی را فراموش کرده اســت؛ 

بــرای مثال اگر به برخوردهای روزمــره خود در کوچه و 

خیابان و صف مترو و اتوبوس دقت کنیم متوجه می شویم 

از آن همه از خود گذشتگی که تعریفش را کردیم جز نامی 

باقی نمانده است. جالب اینجاست که ما ایرانی ها برای 

عبور از در به افراد غریبــه تعارف می کنیم؛ اما زمانی که 

صف ایستاده ایم یا در حال رانندگی هستیم، این موضوع 

 بر عکس رقم می خورد؛ یعنــی در چنین مواردی 
ً
کامال

می خواهیم به هر شکلی گوی سبقت را از دیگران برباییم 

و حتــی با ضایع کردن حقوق دیگــران کار خود را پیش 

ببریم. برای نمونه فکر می کنیم اگر در صف نانوایی یک 

نفر را رد کنیم، فتح الفتوحی بزرگ انجام داده ایم؛ اما در 

واقعیت ماجرا شــاید این حق ضایع کردن یک دقیقه هم 

برایمان تفاوتی نداشته باشد. در مورد رانندگی هم همین 

است. در بسیاری از موارد حق تقدم را رعایت نمی کنیم 

و برای آنکه خودمان چند دقیقه سریع تر به مقصد برسیم، 

دیگران را معطل خود می کنیم. با آنکه بر اســاس قوانین 

راهنمایی و رانندگی همیشــه حق با عابر پیاده است؛ اما 

حتی در نواحی خط کشی شــده برای عبور عابران پیاده 

حاضر نیستیم با یک نیش ترمز اجازه دهیم ابتدا آنها عبور 

کنند. همین موضوع سبب می شــود آنها توقف طوالنی 

در پشــت صف عبور اتومبیل ها داشته باشند و این یعنی 

ما نه تنها از خودگذشــتگی نمی کنیم، بلکه حقوق مردم 

را هم ضایع  می کنیم. خیابان شــلوغی را در نظر بگیرید 

که ماشین های زیادی در آن در حال حرکتند. در این میان 

ماشین دیگری می خواهد از پارکینگ خارج شده یا آنکه 

از یک فرعی وارد این خیابان شود؛ اما می بینیم که کسی 

حاضر نیســت این فرصت را به او بدهد. شاید کم کردن 

سرعت و ورود آن اتومبیل به مسیر ده یا بیست ثانیه بیشتر 

طول نکشد؛ اما به هیچ عنوان حاضر نیستیم این چند ثانیه 

را صبر کنیم؛ اما زمانی که ما می خواهیم وارد آن خیابان 

شلوغ بشویم، از عالم و آدم شاکی می شویم، که چرا اجازه 

ورود به ما داده نمی شود.

»غالمعلی افروز« اســتاد دانشگاه تهران، که مدرک 

دکترای روانشناسی دارد درباره سبک رانندگی ما ایرانی ها 

می گوید: »مهم ترین مشکل رانندگی ما رانندگی تهاجمی 

است. در ایران خیلی ها تهاجمی رانندگی می کنند. این 

نوع رانندگی هیچ جای دنیا معنا ندارد و وقتی یک ایرانی 

هم می رود خارج و می داند بایــد کلی جریمه بپردازد و 

ممکن اســت او را اخراج هم بکنند، از خود اروپایی ها 

بهتر رانندگی می کند. این نشان می دهد این طور نیست 

که ما نوع دیگری از رانندگی را بلد نباشــیم؛ باور عمیق 

به اینکه ما باید قانون مدار باشــیم و حق را به دیگری هم 

بدهیم، وجود ندارد؛ یعنی این ارزش ملی نیست و قانون 

برای خیلی ها هیچ است. همچنین اضطراب، کالفگی، 

خستگی، به هم ریختگی فکری و کوفتگی ذهنی، سبقت 

گرفتن و برتری جویی و آموزش غلط از طرف پدر و مادر 

باعث می شود که شرایط بدتر شود.«

BB!به فرهنگ از خودگذشتگی برگردیم
منظور ما این نیست که بگوییم ما نیز مانند اروپایی ها 

قانون را رعایت کنیم، بلکه باالتر از آن معتقدیم حتی در 

جایی که قانون حق را به مــا می دهد، باید از حق خود 

چشم پوشــی کنیم؛ این معنای ایثار و از خود گذشتگی 

اســت. فرهنگی کــه قرن ها بر ایــران بزرگ مان حاکم 

بوده اســت اگر نگوییم از بین رفتــه؛ اما می توان گفت 

 رویارویی سنت ها و 
ً
کمی کمرنگ شــده اســت. قطعا

فرهنگ های ایرانی اسالمی با مدرنیته چنین بالیی را بر 

سر فرهنگمان آورده است.

نمی خواهیم بگوییم فرهنگ ایثار از بین رفته است. 

هنوز هم اگر پای مصالح کشور در میان باشد، بسیاری از 

مردم همین سرزمین از جان خود می گذرند و پای دفاع از 

کشور و مردمشان می ایستند و حماسه ای از جنس دفاع 

مقدس می آفرینند.

این بحث کالن موضوع بود که تمام دنیا به آن اذعان 

دارند و در بســیاری از موارد دشــمنان ملــت از وجود 

چنین فرهنگی در میان مردم ما واهمه دارند؛ اما زمانی 

که موضوع را خردتر می بینیم و داســتان کمی شخصی 

می شود، این فرهنگ کمرنگ تر نمود می یابد. گاهی در 

صفحه حوادث روزنامه ها مشاهده می کنیم که یک نفر 

بر سر جای پارک یا حتی یک سبقت که به مذاق دیگری 

خوش نیامده مرتکب قتل شده است. اتفاقاتی که شاید 

برای مان عجیب باشد؛ اما باید بدانیم اگر برای نهادینه 

کردن فرهنگ ایثار و گذشــتن از خود برای دیگران در 

جامعه تالش نکنیــم، همین اتفاقات در کمین خودمان 

خواهد بود.

لب کالم ما این اســت که بگوییم اگــر فرهنگ از 

خودگذشــتگی در جامعه ما احیا بشــود و قانون را در 

مقابل دیگران که جزء حقوق آنهاســت رعایت کنیم و 

گاهی نیز از حقوق خــود در مقابل مردمی که از جنس 

خودمان هستند بگذریم، بسیاری از مشکالت جامعه، 

از جمله مشکالت اقتصادی، تصادفات رانندگی و غیره 

حل خواهد شد.

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

پرسش: چه كار كنیم كه تولد فرزند و توجه 
مادر به او موجب حسادت همسر نشود؟

پاسخ: برای پاســخگویی به پرسش های این 
چنینی، دانســتن برخی نکات ضروری است؛ 
مانند سن، تحصیالت خود و همسرتان یا تعداد 
فرزندان و ســن آنها، اما بــه طور کلی می توان 
گفت یکی از موارد متزلزل کننده رابطه زوجین 

»تولد فرزند« است. 
در واقع پــس از تولد فرزنــدان، رابطه زن 
و شــوهر دچار تغییراتی می شــود که البته این 
تغییر درباره فرزند اول بیشــتر اســت؛ چرا که 
پیش از این شــما فقط جایگاه و نقش همسری 
را داشــتید و همه محور توجه تان به همسرتان 
بود؛ اما با به دنیا آمدن فرزندتان، ناگهان بسیاری 
از شرایط در زندگی تان تغییر می کند و مشغله 
مــادر چندین  برابر می شــود. افــزون بر این، 
مشــکالت و درد های پس از زایمان، شــرایط 
خاص دوران شــیردهی، بی خوابی های شبانه 
و... از شما یک همسر دیگر ساخته است؛ هر 
چند شما هم انتظار همکاری و درک شرایط را 
از جانب همسرتان دارید؛ اما خودتان را جای 
او بگذارید. همسر شما به یک باره در اولویت 
دوم توجه شــما قرار گرفته اســت و وقت شما 
 او هم 

ً
بیشتر صرف نوزادی می شــود که اتفاقا

بســیار دوســتش دارد، اما نگران جایگاه خود 
در قلب شما و زندگی مشترک تان است؛ حال 
برای برطرف کردن این مشکل و پیشگیری از 

 این مســئله رعایــت برخی نــکات ضروری
 است:

ـ زن باید مرد را تا حد امکان در امور مربوط 
به فرزندداری دخالت دهد؛ در واقع هر چقدر 
پدر وقت بیشــتری را با فرزند خود بگذراند، 
حس حسادت او نسبت به فرزند کمتر می شود.

ـ بــرای اوقات خــود برنامه ریــزی کنید و 
حداقل  یک بار در هفته بدون حضور فرزند یا 

فرزندان تان با یکدیگر وقت بگذرانید. 
ـ کارهای منزل را تقسیم کنید؛ اگر بعضی 
مســئولیت ها و کارهای منــزل از دوش مادر 
 
ً
برداشته شود و پدر کمک بیشتری کند، مسلما

فرصت بیشتری برای ما به منظور رسیدگی به 
امور دیگر منزل و توجه به همسر وجود خواهد 

داشت.
ـ زوجین کمی بیشتر از قبل صبر پیشه کنند، 
زمان بسیاری از مشکالت را حل خواهد کرد؛ 
چــرا که به تدریج با بزرگ شــدن فرزند، زن و 
مرد هر دو متوجه خواهند شــد هیچ محبت و 
عالقه ای نمی تواند جایگزین عشــق به همسر  

باشد.
ـ برای داشــتن رابطه ای ســالم و صمیمی 
گفت وگو الزم اســت؛ چرا که بــا حرف زدن 
بسیاری از مشــکالت و سوءتفاهم ها برطرف 
می شــود. به عبارتی، کلید موفقیت در روابط 
زناشــویی بیان عواطف و احساسات واقعی دو 
طرف اســت؛ لذا با همسرتان صحبت کنید و 
به او بگویید فرزندتان هر چقدر هم عزیز باشد، 
نمی تواند جای پــدرش را بگیرد و او همچنان 
اولویت زندگی تان است. همچنین سعی کنید 
با تمام مشغله ای که دارید، رسیدگی به ظاهر و 

ابراز عالقه به همسرتان را فراموش نکنید.

ین!  محبت بدون جایگز
   راه نرفته    

دوشنبه از بیمارستان مرخص شدم. دکتر گفت: 
»ده روز استراحت مطلق! تا استخونا محکم بشن، 
 به پات فشــار نیار؛ وگرنه دوبــاره باید عمل 

ً
اصال

بشــی«. کالفه بودم از اینکه با یه سهل انگاری ساده 
پام شکسته بود. دلم گرفت، همکارم از اینکه کارای 
من روی دوشــش افتاده بود، صدایش درآمده بود و 

صاحب کارم تقاضای نیروی جدید کرده بود.
حاال باز کمــی از بچه ها خیالــم راحت بود. 
ولی مادرم مریض بود و سخت می تونست غذایی 
درســت کند و کارهای شان را سروسامان بدهد. به 
این چیزها که فکر می کردم، بیشتر بغضم می گرفت. 
توی همین فکرها و همین حال و هوا بودم که در اتاق 

آهسته باز شد.
ـ مینا جان، بیداری مادر؟

سرم را با آن همه اشک از زیر ملحفه درمی آوردم 
که چه بشود، تن پیرزن را بلرزانم؟

از زیــر پارچــه  نازکی که روی ســرم کشــیده 
بودم نگاهش کردم، برایم چــای آورده بود. خیلی 

بی سروصدا و آروم از اتاق بیرون رفت.
یاد هفته  پیش افتادم. بعد یه دعوای شدید از اداره 
به خونه آمدم. توی راه ترافیک کالفم کرده بود و معلم 

احسان، پسرم از ننوشتن تکالیفش شکایت داشت.
در اتاقم را باز کردم؛ مادرم را دیدم که روی تخت 
دراز کشیده بود. تا من را دید، لبخندی زد و گفت: 

»اومدی مادر؟ خسته نباشی...«
جوابش را ندادم. فقط بــا تندی گفتم: »مامان! 
شــما چرا اینجایی؟ نمی دونی من از سر کار میام 

می خــوام دو دیقه اینجا دراز بکشــم، بعد به کارام 
برسم...«

به سختی و همراه با خجالت خودش را از روی 
تخت جمع کرد و گفت: »ببخشید مادر، گفتم اینجا 
آفتاب داره یه کم پاهام گرم بشه...« و از اتاق بیرون 

رفت.
همسرم بالفاصله در اتاق را باز کرد و با ناراحتی 
گفت: »مینا این چه رفتاریه بــا مادرت؟ بنده خدا 

خجالت کشید...«
بــا بی حوصلگی گفتــم: »حوصلــه  بحث و 
نصیحت ندارم، پای منم درد می کنه، باید برم تو اتاق 

مادرم بخوابم؟«
چشمانم را بستم تا بخوابم؛ اما عذاب وجدان 
داشــتم. پیرزن را بدجور خجالــت زده کرده بودم. 
رفتــارم را که مرور کردم، از خودم خیلی ناراحت و 
عصبانی شدم. دلم می خواست خودم را تنبیه کنم. 
من که پا درد نداشتم، پس چرا بهانه درست کردم. 
کاش زبانم را نگه می داشــتم و تو دلم گفتم »پات 
بشــکنه، خب می رفتی تویه اتــاق دیگه کپه  مرگتو 

می ذاشتی... الل بشی با این حرف زدنت...«
یه لحظه جرقه ای در ذهنم زده شد. پس بی دلیل 
پایم نشکسته بود. خودم، خودم را نفرین کرده بودم.

ملحفــه را کنــار زدم. آرام از روی تخت پایین 
آمدم. عصا نزدیکم نبود، خودم را کشان کشــان به 
در رساندم و از اتاق رفتم بیرون. همه به چهره  پر از 
اشکم خیره شدند. تعجب کرده بودند و انگار قدرت 

عکس العمل نداشتند. فقط مادرم بلند شد.
خودم را به پاهایش رســاندم و صورتم را روی 
پاهای نحیفش گذاشتم و گفتم: »مامان حالل کن. 

من با تو بد حرف زدم، بد رفتار کردم ببخش.«
مادرم گریه کنان سر و رویم را بوسید و مرا به اتاق 

برگرداند.

نفس! محاسبه   
   مادرانه    

سریال تلویزیونی »کتونی زرنگی« 
بــه کارگردانــی علــی مالقلی پــور و 
تهیه کنندگــی محمدرضا شــفاه کلید 

خورد.
هدایت هاشمی، افسانه چهره آزاد، 
ملیکا شریفی نیا، علی سلیمانی، محمود 
جعفری، علیرضا جعفری و مصطفی 
ساســانی بازیگران اصلــی و رادمهر 
رزمجــوی و عماد شــعبانی بازیگران 
خردســال »کتونی زرنگی« هســتند. 

بازیگران دیگری نیز به پروژه خواهند پیوســت. »کتونی زرنگی« یک کمدی 
پرانرژی اجتماعی  اســت که نگارش فیلمنامه آن را محســن ملکی و حسین 
حقیقی در حدود ۲0 قسمت بر عهده دارند. این سریال در »باشگاه فیلم سوره« 

و به سفارش شبکه سه سیما تولید و زمستان سال جاری روی آنتن می رود.

زرنگی کتونی 
 سریال زمستانی شبکه سه 

   تلویزیون    

»محمــد  موســیقی  آلبــوم 
ه«)ص( به خوانندگی و 

ّ
رســول الل

آهنگسازی پیام عزیزی و با تنظیم 
فردیــن الهورپور منتشــر خواهد 
شد. این آلبوم موســیقی به چهار 
ردی، عربی و ترکی 

ُ
زبان فارسی، ک

خوانده شــده و امیــد نیک بین در 
استودیو شــهر صدای پارسیان در 
تهران صدابــرداری آن را برعهده 
گرفته اســت. این آلبــوم به همت 

مرکز موسیقی حوزه هنری ساعت ۱8 امروز )دوشنبه ۲0 آبان  ماه(، 
در آستانه ســالروز والدت حضرت رســول اکرم)ص( و آغاز هفته 
وحدت در تاالر ســوره حوزه هنری در تهران رونمایی می شود و در 

اختیار عالقه مندان به موسیقی در سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

الّله  رسول  محمد 
آلبومی با صدای »پیام عزیزی« 

   موسیقی    

انتشــارات نیســتان کتــاب 
»چشــم انتظاری« تازه تریــن اثر 
سید مهدی شجاعی را روانه بازار 
نشر کرد. این کتاب مفهوم انتظار 
را در بر گرفته اســت و شامل ۴0 

متن ادبی درباره انتظار است.
شــجاعی کــه پیشــتر نیــز 
نیایش هــای ادبی فراوانــی از او 
منتشــر شــده،  در این کتاب به 
گفت وگــو بــا امــام زمان)عج( 

پرداخته است و همه این متن های ادبی حالت نیایش گونه دارد. از 
دیگر ویژگی های این اثر چاپ آن به صورت نســخه نفیس است 
که با خط نقاشی های فرزاد ادیبی همراه شده است. این کتاب ۱۱۴ 

صفحه ای در ۲ هزار نسخه به چاپ رسیده است.

   کتاب    

وقتی اســم »فرهنــگ« و سیاســت گذاری 

در آن به میــان می آید، اولین فکــری که به ذهن 
خطور می کند، این اســت که منظور کدام حوزه 
اســت و قرار است سیاســت ها در حوزه سینما، 
کتاب، موســیقی و... اعمال شــود یــا خیر؟ در 
این میان، واژه »فرهنــگ عمومی« خیال همه را 
راحت می کند؛ چرا که از همــان ابتدا تکلیفش 
مشــخص اســت، یعنی همه آنچه را که مربوط 
 به حــوزه فرهنگــی می شــود، شــامل خواهد

 شد. 
همان طور که از نام فرهنگ عمومی بر می آید، 
مربوط به عموم جامعه اســت و تنها شامل حال 
اهالــی فرهنگ و هنر و ســلبریتی ها نمی شــود. 
همچنین ضرورت پرداختن و تدوین سیاست های 
درســت در این حوزه، بیــش از دیگر حوزه های 
فرهنگی با اهمیت خواهد بــود. برای درک بهتر 
جایگاه فرهنگ عمومی کشــور، شاید بهتر باشد 

چهار دهه به عقــب بازگردیم، زمانی که انقالب 
اسالمی به پیروزی رسید، انقالبی که دیگر فرهنگی 
بودن آن بر هیچ کسی پوشیده نیست و همین مهم 
نیز دلیلی شده است تا سیاست گذاری در فرهنگ 
عمومی و به تبع آن، جلوگیری از تأثیرات نادرست 
بــر این حوزه از اهمیت فوق العــاده ای برخوردار 

باشد. 
اگر بخواهیم کمی راحت تــر درباره فرهنگ 
عمومی صحبت کنیم، باید بگوییم کشورها برای 
نهادینه کــردن دستاوردهای شــان در حوزه های 
گوناگــون، از طریق فرهنگ عمومی شــان اقدام 
می کننــد؛ چرا که در این حــوزه، تنها اقناع افکار 
عمومی کارســاز اســت و همیشــه از آیین نامه 
و بخشــنامه های الــزام آور هیچ خبری نیســت، 
موضوعــی که هر چنــد کار در حــوزه فرهنگ 
عمومــی را ســخت می کند، امــا اثرگذاری اش 
 را نیز بســیار بیشــتر از دیگر حوزه های فرهنگی

 می کند. 
شاید یکی از اصلی ترین وجوه تمایز فرهنگ 
عمومی در کشور ما با بیشتر مردم جهان همان 

فرهنگ ایثار و شــهادت باشد؛ فرهنگی که از 
دیرباز تا امروز جزئی از وجود مردم ایران شده 
و یکی از وظایف دستگاه های متولی فرهنگی 
به ویژه آنهایی که اســم فرهنــگ عمومی را به 
یدک می کشــند، حفظ و ترویج آن باشد. البته 
دایره مشــموالت فرهنگ عمومــی و وظایف 
 
ً
دســتگاه های این حوزه به حدی است که قطعا
شــمردن آن از حوصله مخاطب خارج است؛ 
اما اگر قرار به شــمردن اصلی ترین آنها باشد، 
می توان به ترویج کتاب و کتاب خوانی، ترویج 
فرهنگ سالمت، ترویج فرهنگ مصرف بهینه، 
حجــاب و عفــاف، قانون مداری و...  اشــاره 
کرد؛ چرا که در اصل فرهنگ عمومی در همه 
جنبه های زندگی انسان مدرن امروزی اثرگذار 
است و در صورت ســهل انگاری متولیان این 
حــوزه، شــاهد آســیب های جبران ناپذیری 
خواهیــم کشــور  عمومــی  فرهنــگ   بــه 
 بود.  با وجود اینکه همه دستگاه های فرهنگی 
و در رأس آنها وزارت ارشاد می توانند در حوزه 
فرهنگ عمومی اثرگذار باشــند، اما با توجه به 

ظرفیت ها و همچنین جایــگاه واالی فرهنگ 
عمومــی، از همان دهه اول پیــروزی انقالب، 
یعنی در سال ۱۳۶۴ شورای فرهنگ عمومی به 
منظور تعیین اهداف، سیاست گذاری و هدایت 
فرهنگ عمومی کشــور ذیل همین وزارتخانه 
آغاز به کار کرد و تا امروز دســتاوردهای خوبی 

هرچند ناکافی در این حوزه داشته است.
بــا توجه به نقش گســترده فرهنــگ عمومی 
در زندگی انســان، به طور قطعــی همه ابزارهای 
نوین فرهنگی امــروز از تلویزیون گرفته تا کتاب، 
موســیقی و... در کنــار آنچــه به منزلــه آداب و 
رسوم قدیمی می شناســیم، در این حوزه اثرگذار 
هســتند و نباید فراموش کرد که فرهنگ عمومی، 
حوزه ای نیست که با یک بخشنامه بتوان مؤلفه ای 
مثبــت را بــه آن اضافه کرد یــا در مقابل فرهنگ 
غلطــی را از جامعه حذف کــرد؛ زیرا اثرگذاری 
در ایــن حــوزه کاری زمان بر اســت و می طلبد 
دســتگاه های متولی با آینده نگــری، برنامه ها و 
 سیاســت های درســتی را برای این حوزه تدوین

 کنند.

  راهی که باید رفت
 ضرورت توجه ویژه به مسئله فرهنگ عمومی

   برداشت    

 
از ســال ها پیش، ادامه دار بــودن و فصلی کردن 
سریال ها، ســبک و سیاق بســیاری از ســریال ها و 
فیلم های ســینمایی خارجی بوده و حاال این شیوه به 
ســریال های ایرانی نیز ســرایت کرده و گاهی آثاری 
روی پرده سینما می رود یا در تلویزیون پخش می شود 
که چندین فصل دارند. شاخص ترین این آثار سریال 
پرطرفدار »پایتخت« اســت که در ایــام نوروز و ماه 

مبارک رمضان مهمان خانه های مردم بوده است.
 یک ســریال برای چند فصلی شــدن باید 

ً
قطعا

ویژگی های متمایزتری از دیگر سریال ها و آثار تولیدی 
داشــته باشــد. اصلی ترین این ویژگی ها، جذابیت و 
پتانسیل داستانی است؛ پتانسیلی که عوامل تولید را 
بر آن می دارد تا از این ظرفیت به نحو احســن استفاده 
کنند؛ اما به جز این پتانســیل، محبوبیت اثر تولیدی 
در میان مخاطبان نیز دلیل محکم دیگری است برای 

تشویق به ادامه دار کردن سریال.
یکی از همین سریال ها، »ستایش« است که هر چند 
ساخت سری دوم آن از محبوبیت و جذابیتش کاست؛ 
اما پایان  بی ســرانجامش منجر شد »ستایش سه« نیز 
ساخته شود و روی آنتن شبکه سوم سیما برود؛ البته این 
بار برعکس سری دوم، با جذابیت هایی بیشتری همراه 

بود و مخاطبان بیشتری از سری دوم داشت.
شــاید بتــوان اولیــن جذابیــت آن را در نــوع 

شــخصیت پردازی حشــمت فــردوس دانســت؛ 
پدربزرگی مهربان با زبانی تلــخ، اما دلی نرم، رابطه  
محبت آمیز حشمت فردوس با نوه اش این پدربزرگ 
را دوســت داشــتنی تر کرده بود؛ اما دربــاره همین 
شخصیت پردازی انتقادهای بســیاری بر نویسنده و 
کارگردان مجموعه وارد شــد؛ چرا کــه در دو فصل 
گذشــته شخصیت حشــمت فردوس با آنچه در این 
 
ً
 تناقض داشت؛ زیرا از پدری نسبتا

ً
فصل دیدیم کامال

منفور بدقلق و دوست نداشتنی به پدربزرگی مهربان و 
فهمیده تبدیل شده بود.

جذابیــت دیگر ســریال مربــوط بــه ماجرای 
ازدواج مجدد حشــمت فردوس با خانــوم بزرگ و 
آشنایی ســتایش با مهدی مظفری بود. در این بخش 
نویســنده به فرهنگی پرداخته بود که در جامعه ما به 
دلیل تعصبات بیجا اشــتباه، قبیح و زشــت شمرده 
می شــود توجه به مســئله؛ ازدواج مجدد افراد پس 
از فــوت همســر را می تــوان از نقاط قوت ســریال 
دانســت؛ اما از ســوی دیگر چگونگی پرداختن به 
 این ماجرا جدی ترین انتقادی اســت که به این سریال

 وارد شد. 
ستایش که حتی حاضر نبود جواب خواستگار خود 
را بدهد با یک تصادف آنقدر دگرگون شــد که برای 
آماده کردن خانــواده اش فرصتی هر چند اندک نیز به 
آ نها نداد تا با ازدواج مجدد او کنار بیایند. آن بی تفاوتی 
 تضاد 

ً
گذشــته با این تصمیم گیری عجوالنــه  کامال

داشــت و نه تنها این تضاد برای مخاطب خوشــایند 
نبود، بلکه ضعف فیلمنامه را بیش از پیش نمایان کرد.

یکی دیگر از نقــاط ضعف فیلــم را می توان در 
طوالنی بودن سکانس ها دانست؛ سکانس هایی که با 
دیالوگ های طوالنی همراه بود و هیچ دستاورد خاصی 
نداشــت. گاهی نیز آنقدر این دیالوگ ها یکنواخت و 
طوالنی بود که مخاطب احســاس می کرد کارگردان 
دلــش می خواهد مخاطب خــود را نصیحت کند یا 
تهیه کننده قصد دارد زمان بیشتری از کنداکتور شبکه 

سوم سیما را به خود اختصاص دهد.
اما به جرئت می توان گفت ســالمت این سریال 
بی شباهت به ســریال های خانوادگی دهه ۶0 نبود؛ 
ســریال هایی که شــعار می دادند؛ اما این شــعار به 
دل می نشســت. آنچه درباره ســتایش جدی است، 

فیلمنامه ای اســت که شاید می شــد طی دو هفته به 
راحتــی آن را جمع بنــدی کرد و نیــازی به این همه 
هزینه  برای هر قسمت آن نبود. متأسفانه همیشه این 
انتقاد به مدیران صدا و ســیما وارد اســت که گاهی 
برخی فیلمنامه ها با جذابیت های فراوان پشت در های 
بسته شــان قرار می گیرد؛ اما برخــی دیگر به راحتی 
داستان را کش می دهند و در مقابل برای هر قسمت 
هزینــه باالیــی را صرف پروژه می کنند. بد نیســت 
قسمتی از این هزینه ها را صرف جوانانی کرد که هیچ 
گونه حمایتی ندارند و گاهی حاضرند با کمترین هزینه 
و دستمزد کارهای جدیدتر و متنوع تری را روانه آنتن 

صدا و سیما کنند. 

 نگاهی به آخرین ساخته سعید سلطانی 

ایرانی فرهنگ  ستایش 

انتظاری چشم  
تازه ترین اثر »سید مهدی شجاعی« 

نسیم اسدپور
روزنامه نگار

حمیدرضا حیدری
خبرنگار

نفیسه محمدی
داستان نویس

لیال وطن خواه
مشاور خانواده

جامعه امن و آرام
نگاهی به دستاوردهای تقویت فرهنگ از خودگذشتگی

آرش فهیم
منتقد سینما

زهرا رمضانی 
فعال فرهنگی
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۱5 ۱۴
پاسدار نوآور

دو هفته گذشته، شش کشور در چهار گوشه جهان 
شاهد بروز تنش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
داخلی و اعتراضات و اغتشاشات خیابانی بوده اند. در 
میان آنها اخبار مربوط به تحوالت لبنان و عراق بیش 
از همه برای مخاطب ایرانی مهم اســت و رشد قابل 
توجه هم سپاری کلیدواژه های مرتبط با هشتگ های 
# لبنــان و # عراق در میان کاربــران ایرانی مؤید این 

موضوع است.
تحلیلگران بین المللی اذعان دارند تحوالت اخیر 
عراق و لبنان هر چند مبنایــی اقتصادی و اجتماعی 
دارد؛ امــا انحرافات ایجاد شــده در این اعتراضات 
مسالمت آمیز و تبدیل شدن آنها به اغتشاشات پرهیاهو 
ناشــی از مداخله قدرت های ســلطه گر منطقه ای و 
فرامنطقه ای است؛ البته بدیهی است محور سه جانبه 
عبری ـ عربــی ـ آمریکایی فعال در منطقــه همراه با 
جریانات ضد انقالب تالش دارد در راســتای منافع 
اســتکباری خود از تحوالت اخیر بهره برداری کنند 
و در نهایــت به جبهه مقاومــت و ام القری آن، یعنی 

جمهوری اسالمی ضربه بزند.
این جریــان اســتکباری در فضای شــبکه های 

اجتماعی فارســی و عربی عالوه بــر ارائه تصویری 
وارونه از تحوالت می کوشــد با متهم  کــردن ایران 
و جبهــه مقاومت به ایفای نقش در حــوادث اخیر، 
 جوان شبکه های 

ً
این برداشــت را به مخاطب عمدتا

اجتماعی القا کند که اعتراضات منتج به اغتشاش اخیر 
دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مهمی به 

همراه داشته است!
بــرای نمونه، ایــن جریــان با برجسته ســازی 
عقب نشینی دولت »ســعد حریری« در اجرای نظام 
مالیاتی مورد اعتراض شــهروندان لبنانی، اعتصاب 
و اعتراض خیابانی یا به طور کلی »شورشــگری« را 
ابزاری مناسب برای مقابله با سیاست های اقتصادی 
دولت ها معرفی می کند! آن هم در شــرایطی که طی 
ماه های گذشته رسانه های فارسی زبان معاند تمرکز 
ویــژه ای بر خط افزایش حساســیت و نگرانی افکار 
عمومی کشــورمان نســبت به شــروع دور جدیدی 
از اصــالح قیمت حامل های انــرژی از جمله بنزین 

داشته اند.
بدیهی است بروز شورشــگری گسترده نیازمند 
وجود بســتر قابل توجهی از فقر، فســاد، تبعیض و 
نارضایتی عمومی اســت که این بســترها به لطف 
انقالب اســالمی در کشــور ما به صورت گســترده 
موجود نیســت؛  بنابراین جریان رســانه ای معارض 
همــراه با کمپین شکســت خورده فشــار حداکثری 
آمریکا تالش دارد برجسته ســازی برخی رخدادها، 

از جملــه تجمعات محدود 
برخی  معیشــتی کارکنــان 
صنایع خصوصی دارای سوء 
ذهنیت  و  تصــور  مدیریت، 

وجود این بسترها را به مخاطب 
عامه پسند  اجتماعی  رســانه های 

القا کند.  
در واقــع به نظــر می رســد جریان 

رســانه ای دشــمن از طریــق »دنیای 
هشتگ ها« در حال »مهندسی آشوب 
و فتنه« در اذهان افکار عمومی است 

و بی راه نیست که رهبر معظم انقالب در بیانات اخیر 
خود در جمع دانش آموختگان افسری ارتش جمهوری 
اســالمی فرمودند: »اگر فتنه از قتل بدتر است، پس 
بایســتی نیروهایی که حافظ امنیت هســتند آرایش 
الزم را، نظــم الزم را برای مقابله  با فتنه هم بگیرند، 
آمادگی های خودشــان را برای فتنه هم بایستی حفظ 
بکنند؛ این آن چیزی است که دستگاه ها بایستی به آن 

توجه داشته باشند.«
این هشدار را می توان دومین هشدار صریح رهبری 
در مورد طرح ریزی دشمن برای شروع موج جدیدی 
از فتنه دانست؛ زیرا آذر ماه سال گذشته نیز رهبر معظم 
انقالب اسالمی در جمع خانواده های شهدا اشاره ای 
به نقشه های دشمن برای سال ۱۳۹8 داشته و فرموده 
بودند: »اینکه اینها گفتند در سال ۱۳۹۷ چنین و چنان 

می کنیم، ممکن است فریب باشد؛ ممکن 
اســت جنجال را برای ســال ۱۳۹۷ بکنند، 
نقشه را برای سال ۱۳۹8 بکشند. همه باید 
حواس شان جمع باشــد، به همه ملت 

عرض می کنم.«
خوشــبختانه ایــن هشــدارها موجــب اتخاذ 
سیاست های هوشمندانه ای از سوی جبهه انقالب و 
نهادهای تأثیرگذار آن از جمله قوه قضائیه شده است 
که عبور از جنجال های قضایی در برخورد پر هیاهو 
با مجرمان سیاســی کم اهمیت و ممانعت از تبدیل 
آنــان به »چهره روز« و ورود به عرصه مبارزه جدی و 
ســازمان یافته با مفاسد اقتصادی از جمله نتایج قابل 

توجه آن است.
با این حال در عصر ســلطه هشــتگ ها، جبهه 
رســانه ای انقالب در خط مقــدم مقابله با فتنه های 
روانی و رسانه ای دشمن قرار دارد و فعاالن این حوزه 
باید بیش از پیش از ظرفیت ایــن فضا برای آگاهی 
بخشی عمومی نســبت به توطئه های دشمنان بهره 

ببرند.

نکته گرام

 

سعید جلیلی: آقای رئیس جمهور در کمتر از 

یک ماه گذشته در دانشگاه تهران از استادان 
و دانشــجویان ســؤال کردند »پیشرفت و 
آینده کشــور در ســایه تعامل با دنیاست یا 
تقابل؟« اینکــه گفته شــود »تقابل خوب 
است یا تعامل؟« مانند آن است که بگوییم 
در رانندگی »از پدال گاز باید استفاده کرد یا 

ترمز؟!«

سعدالله زارعی: آمریکایی ها یک سوم  از 

فروش نفت عــراق را به منزله هزینه های 
جنگ و ساقط کردن صدام برمی دارند! که 
اگر این مقدار در دســت دولت عراق بود 
در مواجهه با مشــکالتش موفق تر عمل 

می کرد.

 علیرضا زاكانی: روز ملی مبارزه با استکبار 

جهانی امســال در کشــور رنگ و جلوه ای 
خاص داشت. افول آمریکا و شکست های 
پی در پــی آن، حیاتی نو به مبــارزه با نظام 
سلطه داده است و بی شک شیطنت های این 
مستکبران در عراق و لبنان نیز سبب تسریع 

در زوال بیگانگان در منطقه خواهد شد.

 عبدالناصر همتی: به دلیل سیاست های 

ارزی بانک مرکزی و نقش صادرکنندگان 
غیر نفتــی در تأمیــن ارز ســامانه نیما 
و واردات در مقابــل صــادرات و نیــز 
مدیریت و راهبــری بانک مرکزی برای 
کنترل بازار اســکناس ارز، شاهد تأمین 
روان تــر نیازهای وارداتــی و منطقی تر 
شــدن قیمت ارز در بازار خواهیم بود. 
با اطالع و شــناختی کــه از توانایی ها و 
امکانات و ذخایر ارزی کشور دارم، ثبات 
نســبی بازار ارز تداوم خواهد داشــت. 
بانک مرکزی تالش کرده اســت به طور 
مرتب با نرخ مناســب بــازار از طریق 
صرافی های منتخــب، امکان الزم برای 
پاسخگویی به عرضه ارزهای خانگی و 
صادراتــی را فراهم آورد. خرید خالص 
روزانه میلیون ها یورو از ارز عرضه شده 
خانواده ها و فعاالن اقتصادی از ســوی 
بانک مرکــزی ایران نتیجه تــداوم این 

سیاست است.

قبولی کنکور
استقبال و رغبت برای بهره مند شدن از آموزش 
الکترونیک هر روز در کشورمان در حال افزایش 
اســت و این فرصتی بی نظیر برای شکل گیری 
از  آموزش محور است. یکی  استارت آپ هایی 
استارت آپ هایی که از این ظرفیت و فضا بهره 
گرفته و توانسته اســت خدمات خوبی را ارائه 
دهد استارت آپ »قبولی« است که روی مقوله 
مهم آمادگی برای کنکور دست گذاشته و کاربر 
را از خرید کتاب های قطور و جزوه های متعدد 
بی نیاز کرده اســت. با »قبولی« به بانک بزرگی 
از پرســش های چهار گزینه ای بــرای کنکور 
کارشناسی و ارشد همه رشته ها و پرسش های 
آزمون های اســتخدامی و آزمــون راهنمایی و 
رانندگی دسترسی داشــته و  صرفه جویی قابل 
مالحظه ای در کاغــذ و کمک به حفظ محیط 

زیست خواهید داشت.

یادداشت

  تهدیدی به نام
تحدید نسل!

در اصطالح علــم جمعیت، امروزه در 
کشور ما نرخ ســطح باروری کمتر از حد 
جانشــینی اســت. این امر رشد جمعیت 
را مختل کرده و آســیبی جدی برای کشور 
محسوب می شــود. اگر یک زوج به اندازه 
خود)دو نفر( فرزند بیاورند، تعداد نفرات 
جامعه پس از مرگ و میر نسل های قدیمی 
و افزوده شدن نســل جدید به همان تعداد 
حفظ می شــود؛ البته این منوط به شرایط 
عادی و ازدواج بــه موقع همه افراد جامعه 
است. در واقعیت، حفظ تعداد افراد جامعه 
به این بســتگی دارد که هر خانواده حداقل 
سه فرزند داشته باشد تا رشد جمعیت منفی 
نشــود و در صورت شــرایط مساعد نرخ 
حداقلی جایگزینی محقق شده و به سمت 
رشد جمعیت حرکت کنیم. اینکه نیروهای 
اصلی جامعه در زمانی که نیاز است شامل 
عناصر جوان و پرشور باشند، به سن پیری 
و میانسالی رسیده و عمده توان نسل جوان 
باقی مانده هم صرف نگهداری نسل پیر و 
حل انباشت مشکالت ناشی از پیری جامعه 
باشد، آســیب بزرگی برای کشورهاست. 
پیر شــدن جامعه و کاهش تولید نسل در 
درازمــدت تهدیدی جدی برای کشــور 
اســت. امام خامنه ای در دیدار اخیر خود 
با دانش آموزان و دانشــجویان، در ابتدای 
سخن با اشــاره به نیروی جوانی، موضوع 
تحدید نســل را یکی از آسیب های جدی 
آینده کشور دانســتند که باید چاره اندیشی 
شــود. در واقع جوان سازی کشور و اهتمام 
به فرزندآوری یکی از الزامات تمدن نوین 
اسالمی است که در پرتو توجه به مقابله با 
افزایش میانگین سنی جامعه با تولید نسل 
ممکن خواهد بــود. موضوعی که یکی از 
اساسی ترین زیرســاخت های ایجاد تمدن 
نوین اســالمی در گام دوم انقالب به شمار 

می آید.
پاسداران و خانواده نیروهای مسلح به 
سبب تعهد و مکتبی بودن می توانند یکی از 
گروه های مرجع برای افزایش زاد و ولد و از 
بین بردن تحدید نسل باشند. بر این اساس 
به نظر می رسد باید سیاست ها، ساختار و 
سازمان در سپاه و در نیروهای مسلح مبتنی 
بر سیاست های کلی جمعیت ابالغی رهبر 
معظم انقالب در ۳0 رادیبهشــت ماه سال 

۱۳۹۳ تنظیم شود.  
تســهیل ازدواج برای کارکنان مجرد، 
فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته، ترغیب 
کارکنان برای کاهش سن ازدواج فرزندان 
و فرزندآوری با سیاست های تسهیل سازی 
مانند مرخصی تولد نوزاد، اعم از مرخصی 
زایمان برای زنــان و مرخصی تولد فرزند 
برای مردان، حمایت  های الزم برای تأمین 
پوشاک، خوراک، مسکن و ایجاد تسهیالت 
در حوزه تربیت و تعلیم و کاهش هزینه های 
فرزندآوری و نگهداری فرزند در خانواده ها 
از جمله این موارد اســت که البته با وجود 
محدودیت های بودجه بایــد به آن اهتمام 
شــود. این امر باید در حوزه بهداشــت و 
درمان، تأمین کاال و مسکن و مهم تر از همه 
در حوزه تربیت و تعلیــم و... مدنظر قرار 

داشته باشد.
ســخن آخر اینکه ایــن مهــم باید با 
فرهنگ ســازی و تبیین صحیح موضوع در 
ابعــاد اجتماعی، اقتصــادی و... در کالن 
جامعه هم مورد توجه قرار گیرد تا در کنار 
مرتفع کردن مسائل مالی و امکانات، عموم 
خانواده ها آن را مســئله ای اصلی بدانند و 
برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار آن اقدام 

کنند.

 »مگر پول علف خرس اســت« این عبارتی 
است که بســیاری از ما حداقل برای یکبار هم که 
شده در مواقعی که خرجی بی مورد کرده ایم یا خیلی 
راحت و غیرمرتبط با نیازمان خریدی کرده ایم، از 
زبان پدر، همسر و... شنیده ایم. یکی از دالیلی که 
امروزه بیشتر این عبارت شنیده می شود استفاده از 
کارت های پرداخت است که سبب شده  ما به جای 
اسکناس تنها کشیده  شدن کارت را ببینیم و چه بسا 
اگر اســکناس را می دیدیم، اینقدر راحت خرید 
نمی کردیم. امروزه روشی جدیدتر برای خرید در 
حال ایجاد اســت. »کیف  پول  دیجیتال« عبارتی 
است که در آینده بیشتر خواهید شنید. کیف  پولی 
که به میزان نیاز خود آن را شــارژ می کنید و برای 
خرید هم کافی اســت کم شدن پول از آن کیف را 
تأیید کنید! بــرای نمونه برنامه کیف  پول دیجیتال 
را روی تلفن  همراه خود نصب می کنید، ســپس 
هنگام خرید کافی  است تلفن  همراه را به دستگاه 

کارتخــوان نزدیک کنید تا پول از آن کم شــود. یا 
هنگام خرید اینترنتی برای پرداخت کافی  اســت 
تنها انگشت خود را روی سنسور اثر انگشت تلفن  
همراه قرار دهید تا »پرداخت موبایلی« انجام شود 
و دیگر الزم نیست رمز، تاریخ انقضا و... را وارد 
کنید. در آینده نزدیک، خرج کردن بســیار راحت 
خواهد شد. هرچقدر خرج کردن راحت می شود، 

پول به دست آوردن سخت تر می شود.
 شما هم به امنیت چنین فرایندهایی فکر 

ً
حتما

کرده اید و نگران برداشــت های نابجا از حساب 
خود شــده اید. باید گفت امنیت در پرداخت های 
موبایلی یکی از معضالت این روش اســت؛ چه 
 USSD پرداخت هایــی که با کدهای دســتوری
انجــام می شــود کــه از کمترین امنیــت ممکن 
برخوردار است، تا همین پرداخت های برنامه ای 
که در ظاهر امنیت زیادی دارند؛ برای نمونه چندی 
پیش ضعف در سنسور اثر انگشت تلفن های همراه 
»سامسونگ« سبب شده بود افراد بتوانند با تلفن 
 همراه دیگران هم پرداخت های موبایلی داشــته 
 باشــند که در نهایت سبب شد این سرویس برای 

مدتی در این تلفن های همراه قطع شود.

خرس! علف 
   پژواک    

امروزه فراگیری فروشگاه های اینترنتی یک 
مشکل عمده هم دارد و آن، اینکه دیگر مرجعی 
برای تشــخیص قیمت نهایــی یک محصول  
وجود ندارد و امــروز پایگاه های متعددی خود 
را مدعی فروش یک محصول با کمترین قیمت 
معرفی می کنند؛ این در حالی اســت که پس از 
هر بار خرید از آنها درمی یابیم یک فروشــگاه 
اینترنتــی دیگر همان محصــول را با قیمتی به 
مراتب پایین تر عرضه کرده اســت و ما به دلیل 
نداشــتن امکان بررســی قیمت صدها پایگاه 
امکان شناســایی محصول با قیمت ارزان تر را 

نداشته ایم.
اســتارت آپ  خوشــبختانه 
»ترب« در راستای تأمین این نیاز 
و با هدف معرفی فروشگاه های 
جدید و معتبــر اینترنتی و ارائه 
شــفاف قیمت ها به کاربران از 
ســال ۱۳۹۴ آغاز بــه کار کرده 

اســت. این ســرویس در قالب وبگاه اینترنتی، 
افزونه مرورگرهای اینترنتی و اپلیکیشن موبایل 

در دسترس کاربران قرار دارد. 
در حــال حاضــر، موتور جســت وجوی 
قیمت  هوشــمند ترب، اطالعات لحظــه ای 
بیــش از ۵00 هــزار نوع محصــول را از بین 
 بیش از  هفتاد فروشگاه در اختیار کاربران قرار

 می دهد.
»مجیــد رحیمی نــژاد« مدیــر فنــی این 
استارت آپ موفق درباره چگونگی رسیدن این 

ایده به ذهن اعضای تیم ترب می گوید:
 یــک مــاه ایده هــا را بررســی 

ً
 »تقریبــا

کردیــم و دربــاره کشــور هایی کــه از نظــر 
تحقیــق  بودنــد،  ایــران  شــبیه   اقتصــادی 
کردیم. بــا این تحقیقــات متوجه شــدیم در 
برهه ای از زمان فروشگا ه های 
اینترنتی در آن کشورها بسیار 
رایج می شــود و بعــد از آن 
جســت وجو  موتورهای  هم 
این فروشــگاه ها شکل  برای 

می گیرند.«

قیمت ها! لحظه ای  آمار 
   استارت آپ    

اکبر محمدی
خبرنگار

پژوهشــگران حوزه ارتباطات و رسانه معتقدند 
نظام سلطه در راستای تأمین نیازهای سلطه جویانه 
خود بــا تئوریزه کردن مفاهیم غیــر اخالقی حوزه 
ارتباطــات از جملــه دروغ پراکنــی، عرصه هایی 
ســازمان یافته و نظام مند را برای تولید اخبار جعلی 
یــا »Fake News«ها مهیا کرده است؛متأســفانه 
خبرهای جعلی در تحوالت سیاسی روز دنیا، مانند 
آنچه در عراق و لبنان شــاهدش هســتیم، نقش پر 
رنگی ایفا می کنند و در قالب هایی مانند بیانیه های 
سیاســی، انتشــار عکس ها و فیلم هــا و صداهای 
دســتکاری شــده موجب تحمیل خســارت های 
سیاســی، اجتماعی و حتی اقتصادی سنگینی علیه 
جامعه هدف خود می شــوند. برای نمونه به تازگی 
پیامی با عنوان »بیانیه مهم کاخ ریاســت جمهوری 
لبنان« در پیام رســان آمریکایی »واتساپ« که مورد 

اقبال کاربران لبنانی اســت، دست به دست شد که 
ادعا داشــت اینترنت در سراسر لبنان قطع خواهد 
شد. این خبر هر چند مدتی بعد تکذیب شد؛ اما بر 
شدت اعتراضات عمومی علیه دولت لبنان افزود. 
خبر فوق تنها خبر جعلی منتشــر شده علیه امنیت 
روانی شهروندان لبنان نبود؛ با فاصله کوتاهی خبر 
دیگری در گروه های واتساپی لبنانی ها منتشر شد که 
ه« 

ّ
در آن ادعا شده بود جنبش های لبنانی »حزب الل

و »امل« از ارتش خواســته اند همه مسیرهای لبنان 
پس از نیمه شب باز شــود و تهدید کرده اند که اگر 
خواسته شــان اجابت نشود، کل کشــور را تعطیل 
خواهند کرد. اما واقعیت اینجاســت که در جنگ 
روانــی حتی اندکی تأخیر در ارائه پاســخ به افکار 
عمومی خطایی نابخشــودنی و پر هزینه محسوب 
می شود؛ بنابراین برای مقابله با پدیده اخبار جعلی 
پیش از شروع بحران های اجتماعی و سیاسی، باید 
به آموزش #سواد_رسانه ای یا همان #تربیة_ اعالمیة 

در سطح افکار عمومی جامعه توجه ویژه داشت.

 جای خالی سواد رسانه ای!
   مجازستان    

سیمین فرخی
خبرنگار

نرم افزار 

نوید کمالی
کارشناس رسانه

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

محمدصالح نادری
کارشناس

 فناوری اطالعات
امروزه کمتــر خانــواده ای را می توان یافت 
که در منزل خود یک مودم بی ســیم برای اتصال 
به اینترنت پر ســرعت نداشته باشد، اگر چه این 
مودم ها امکان اتصال هم زمــان چندین رایانه و 
تلفن همراه هوشــمند  را به یــک خط اینترنت 
فراهم می کنند؛ اما موجب شیوع جرایمی شایع، 
از جمله سرقت ترافیک اینترنت هم شده اند!  در 
گذشته، به دلیل اســتفاده از شبکه های کابلی و 
 
ً
سیمی، سرقت پهنای باند کاربران سخت و تقریبا
غیر  ممکن بود؛ ولی امروزه با توجه به اســتفاده 
گسترده از شبکه های بی سیم سرقت یا هک پهنای 
باند کاربران به راحتی امکان پذیر شده است و هر 
فردی در مجاورت منزل شما می تواند با کمترین 
مهارت تخصصی از اینترنت شــما سوءاستفاده 

کند.
برای نمونه، شــاید تا به حــال تجمع بدون 
دلیل برخی نوجوانان گوشــی به دســت را در 
 
ً
مقابل منازل خود دیده اید! بد نیست بدانید غالبا

هدف ایــن تجمعات به ظاهــر بی هدف، هک 
مودم بی سیم منزل شما و دسترسی به فایل های 
خصوصی و همچنین حجــم مصرفی اینترنت 

شماست!
با توجه به تبعات خطرناک دسترسی غیر مجاز 
دیگران به ترافیک اینترنتی شما، الزم است عالوه 
بر تغییر دوره ای رمز شــبکه وایرلس خود به غیر 

فعال کردن قابلیت WPS مودم خود اقدام کنید.
این ویژگی در واقع مسئولیت تسهیل ارتباط 
سایر کاربران با مودم شــما را بر عهده دارد؛ اما 
در عمل به مهم ترین بســتر نفوذ  و سوءاستفاده 
هکرهای مبتدی بدل شده و با غیر فعال کردن آن 
ضریب امنیت مودم شما در مقابل نفوذ هکرها 
بیش از ۵0 درصد افزایش می یابد. برای این کار 
هم کافی است که در تنظیمات مودم گزینه مقابل 

Use WPS را روی No قرار دهید.

ایــن نکته را هم بدانید کــه با کاهش قدرت 
سیگنال، شعاع تحت پوشــش مودم محدود به 
داخل منــزل و نه کوچــه و خیابان های اطراف 
می شود و از این طریق می توان مانع امکان اتصال 

کاربران خارج از محدوده به اینترنت منزل شد.

 هک نشویم!
   ترفندستان    

معاونت نیروی انســانی ســپاه پیــرو درج برخی 
پیامک های مرتبط با مشــكالت كاركنان در حوزه 
مسئولیت ها و وظايف اين معاونت به صورت كتبی 
پاسخ هايی را برای دفتر نشريه ارسال كرده اند كه در 

ادامه بدون كم و كاست درج می شود.  
 پیامک: چرا مرتب برای کارمندان فنی)فن ورز( از نظر 

شغلی نگرانی و دلهره ایجاد می کنند. جایگاه که ندارند 
و رسمی هم نمی شوند. بر اساس آخرین تصمیم هم از 

رتبه ۱۳ به باالتر نمی توانند بگیرند.
پاســخ: از بهمن ماه به بعد، به کارمندان فنی تا رتبه ۱۵ 

اعطا می شود.
 پیامک: چــرا یارانه حکمت برای یک نفــر ۳۴ هزار 

تومان و برای عائله ۶ نفره ۱۱۴ هزار تومان است. آیا این 
عدالت است؟ آیا این طرح حمایت از افزایش جمعیت 

است؟
پاسخ: در مورد مبلغ یارانه حکمت )جایگزین کاالبرگ( 
همه مبالغ ریالی تخصیص یافته برای کارکنان، از سوی 
ســتاد کل نیروهای مســلح و وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح تصمیم گیری و واریز می شــود؛ ولی 

نظرات ســازمان های نیروهای مسلح از جمله سپاه در 
جلســات و کارگروه های مربوط در مورد افزایش مبلغ 
ســرانه هر نفر و واریز یارانه به ازای همه فرزندان بدون 
محدودیت اعالم شده است. این تصمیم در مرحله سوم 
و چهارم واریز یارانه ها در مهر ماه اعمال شده و تا سقف 

هفت فرزند یارانه حکمت واریز شده است.
 پیامــک: بــا توجه بــه وضعیت اقتصادی و معیشــتی 

نیروی های مسلح، حکمت کارت کاالهایی را با قیمت 
مناسب در اختیار کارکنان قرار می داد که آن را هم حذف 
کردند. این قیمت باالی اجناس در اتکا پاسخگوی نیاز 

کارکنان نیست. فکری اساسی کنید.
پاســخ: با توجه به تصمیم ســتاد کل نیروهای مسلح 
و وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، همچنین 
درخواســت بی شــمار کارکنــان نیروهای مســلح از 
سال های قبل، یارانه ریالی حکمت جایگزین کاالبرگ 
شده و کاالهای اساسی مانند گوشت، شکر و... با قیمت 
تنظیم بازار از طرف دولت در اختیار ســازمان اتکا قرار 
می گیرد و کارکنان می توانند با مراجعه به فروشگاه های 

اتکا کاالهای مورد نظر خود را دریافت کنند. 

کارمندان فنی هم  رتبه ۱۵ می گیرند
   مسئول پاسخگو    

فرمانده ســپاه تهران بزرگ گفت: »در طرح ۴0 هزار 
پروژه محرومیت زدایی سپاه و بسیج تعداد ۷ هزار طرح به 
سپاه تهران بزرگ واگذار شده که حدود کمتر از یک ششم 
این پروژه ها را شامل می شود.« »سردار محمدرضا یزدی«، 
در مورد طرح های محرومیت زدایی این سپاه اظهار داشت: 
»۱۳00 گــروه جهادی در تهران داریم کــه ۶00 گروه آن 
در قالب محله محور در تهران به خدمت رســانی به مردم 
می پردازند و ۷00 گروه نیز در مناطق مختلف کشــور به 

فعالیت های جهادی مشغولند.«
 وی افزود: »۷00 پروژه عمرانی هفته گذشته افتتاح شد. هزار سری جهیزیه به زوج های جوان تا هفته بسیج 
اهدا خواهد شد.«  گفتنی  است توزیع ۳۵ هزار سبد کاال برای نیارمندان و ساخت ۱00 خانه برای محرومان 

از جمله این طرح ها است.

ومیت زدایی  در تهران وژه  محر اجرای  ۷ هزار  پر
»دکتــر محمــودزاده« مدیــر عامل ســازمان تأمین 
اجتماعی نیروهای مسلح، با بیان اینکه حدود ۲00 هزار 
وام کمک معیشتی ۵ میلیون تومانی برای کل بازنشستگانی 
که تاکنون وام نگرفته بودند، برای امســال تخصیص داده 
شد، اظهار داشت: »برای بازنشستگانی که تا سال ۱۳۷۶ 
خانه سازمانی نگرفته اند یا اینکه مشکل تهیه مسکن دارند، 
طی تفاهمی با بانک قرض الحســنه مهر از ابتدای ســال 
۱۳۹۹ وام قرض الحســنه ۱۲0 میلیون تومانی پرداخت 

خواهد شد.«
وی افزود: »در سال جاری خدمات بازنشستگان از نظر حجم و پرداخت به دو برابر افزایش یافته است. 
همچنین زمان پرداخت حقوق هم طی دو سال اخیر منظم شده است و اعتماد بازنشستگان برای دریافت به 

موقع حقوق ایجاد شده است.«

وهای مسلح  اعطای وام مســکن به بازنشستگان نیر

 

شايد گذر شما هم هر سه سال يكبار در توفیقی 
اجباری و به صورت خانوادگی به مشهد مقدس 
بیفتد و به بهانه دوره های تربیت تعالی توفیق زيارت 
همراه خانواده دســت  دهد كه مديريت همه اين 
امور در معاونت تربیت و آموزش عقیدتی ـ سیاسی 
نمايندگی است. از طرفی مركزيت اداره دوره ها هم 
در مركز آموزشی امامت در مشهد مقدس است. 
مسئول اين مجموعه نیز به عنوان جانشین معاونت 
عقیدتی ـ سیاسی نمايندگی ولی فقیه در سپاه انجام 
وظیفه می كند و به واسطه شايستگی های متعدد كه 
در مسئولیت فعلی و گذشته داشته، ساماندهی و 
مديريت كلیه مراكز اقامتی سپاه در مشهد مقدس 
را هــم به عهده دارد. در ادامــه در گفت وگويی با 
سردار ســرتیپ دوم پاسدار كريم امیری به بررسی 
كم و كیف دوره های عقیدتی خانوادگی و مجردی 

در مشهد می پردازيم.

BBBBB در مورد مركز امامت و فعالیت هايی كه 
داريد توضیح بفرمايید. 

مرکــز تربیت تعالــی امامت در مشــهد مقدس 
مدیریت و اجرای دوره های تربیت تعالی خانوادگی را 
در مشهد برعهده دارد و تمام مراکزی هم از سپاه که این 
دوره را در مشهد برگزار می کنند یا با مدیریت متمرکز 
ما یا با نظارت ما این امر را انجام می دهند. هماهنگی 
اســتاد و محتوای دوره هم با این مجموعه است. این 

دوره ها برای کل رده های سپاه برگزار می شود. 
ما در مشهد ممکن اســت هم زمان ۱0 دوره را در 
مراکز مختلف برگزار کنیم که این به زمان و هماهنگی 
با اســتان ها و رده ها بستگی دارد. استان ها و رده هایی 
که در مشهد فضاهای آموزشی دارند، کالس های شان 
همانجا برگزار می شود؛ البته با نظارت ما؛ برای نمونه 
مرکز شــهید محالتی نیروی هوافضا، مرکز شــهید 
مطهری نیــروی دریایی، مرکز ثامــن نیروی قدس، 
مرکز امــام رضا)ع( نیروی زمینــی و مجموعه قرب 
الرضا قرارگاه خاتم االنبیا)ص(، مرکز کاظمیه سازمان 

حفاظت اطالعات و مرکز غدیر ســازمان اطالعات 
در مشــهد فعالیت دارنــد و دوره ها بــرای کارکنان 
و خانواده هــا همانجــا برگزار می شــود و ما نظارت 
می کنیم؛ اما در مورد دوره هایی هم که در مرکز امامت 
 ما 

ً
به صورت متمرکز انجام می شود باید گفت که مثال

با هماهنگی با ۱0 تا ۱۵ مرکز اقامتی سپاه های استانی و 
سایر رده ها هم زمان دوره ها را متمرکز برگزار می کنیم. 
ایــن دوره ها صفر تــا صــد کارش را خودمان انجام 
می دهیم.  یکســری دوره های مجردی هم در چهار 

مرکز برگزار می شود و بر آنها هم نظارت می کنیم.

BBBBB ظرفیت شما برای برگزاری دوره چقدر
است؟

ما در مرکز امامت مشــهد ۵00 صندلی آموزشی 
داریــم. از طرفی ظرفیت اقامــت مرکز امامت ۴۷۶ 
تخت اســت. رده هایی کــه مرکز اقامتــی ندارند و 
رده هایی که مراکز اقامتی آنها در مشهد مکان آموزشی 
ندارد، دوره های شان را متمرکز در مرکز امامت برگزار 
می کنیــم. گاهی تا ۲۴0 خانواده هــم متمرکز اینجا 

برای شان دوره برگزار شده است. 
از طرفی، بازرســی فرماندهی معظــم کل قوا در 
بازرسی از اماکن اقامتی سپاه در مشهد مجموعه امامت 

را به عنوان الگو معرفی کردند. بنا به ضرورت هایی که 
ساماندهی مراکز اقامتی سپاه در مشهد را الزام آور کرده 
بود، یک مسئولیتی هم در مورد اماکن اقامتی سپاه در 
مشــهد به ما واگذار کردند و تمام اماکن اقامتی سپاه 
که زیر نظر مرکز خدمات کارکنان اســت مسئولیتش 
به عهده بنده گذاشته شده است که البته بار مسئولیت 

سنگین است و کار ما را خیلی زیاد کرده است. 

BBBBB شــما از مركز امامت به عنــوان الگو 
صحبت كرديد. در اين خصوص بیشتر 

توضیح دهید.
چون بحث ساماندهی مراکز اقامتی پیش آمد ما در 
ایــن امر آمدیم مرکز امامت را به عنوان الگو به مراکز 
معرفی کردیم؛ هم در آموزش، هم در خدمات دهی و 
اقامت و هم در سایر بخش ها. مراکز اقامتی مشهد را از 
وضعیت هتل به مراکز اقامتی و آموزشی تغییر کاربری 
دادیــم؛ یعنی همه مراکز اقامتی و فضاهای اقامتی در 
مشهد باید فضای آموزشی ایجاد کنند. اآلن رقابت را 
در مجموعه اماکن از مسئله باالبردن ستاره های هتل ها 
بردیم بر ســر کیفیت بخشــی به فضاهای آموزشی. 
مسائل تشــویقی را هم برای اماکنی که چنین کاری 
 همه در حال رفتن 

ً
انجام دهند در نظر گرفتیم و تقریبا

به این سمت هستند.  فرماندهان محترم سابق و فعلی 
ســپاه خیلی در این امر به ما کمک کردند و می کنند. 
تأیید سردار جعفری و سردار سالمی به فعالیت های 
ما زمانی که در برخی دوره ها در این مرکز حضور پیدا 

 خستگی ما را رفع کرده است. 
ً
کرده اند واقعا

BBBBB ،شما عالوه بر مسئولیت مركز امامت 
جانشین معاونت عقیدتی هم هستید. 

در اين حوزه چه فعالیتی داريد؟
مأموریــت مرکز امامــت از مأموریت عقیدتی و 
سیاسی جدا نیست. ما در مشهد مأموریت عقیدتی را 
که دوره های تربیت و تعالی است مدیریت می کنیم؛ 
برای نمونه در مشهد ظرفیت بسیار باالیی از استادان 
با کیفیت داریم، هم در ســطح حوزه و هم در سطح 
دانشــگاه و ما اولین مجموعه ای در کشور هستیم که 
برای اســتادان خودمان پرونده درســت کرده و حکم 
صادر کردیم و اســتادان ما صاحب رتبه و سطح بندی 

هستند و پایه هر یک مشخص شده است. 

BBBBB آيا برنامه های تربیــت تعالی تنها برای 
برگــزار  همسران شــان  و  پاســداران 
می شــود؟ برای فرزندان هم برنامه ای 

داريد؟ 
در ایــن مــورد ما بــرای فرزندان باالی ده ســال 
کالس جداگانــه داریم. اســتادانی هــم که انتخاب 
شده اند از مجموعه ای باتجربه در این حوزه هستند که 
برنامه های خوبی اجرا می کنند. بچه های خانواده های 
شــرکت کننده در ایــن دوره از ســایر مراکز در مرکز 
امامت جمع می شــوند و متمرکز در اینجا برای شان 
دوره برگزار می شــود. مهدکودک هــم داریم؛ البته 
عالوه بــر مرکز امامت مراکز دیگــر هم فضای مهد 
کودک دارند که ما خودمان تصدی و مدیریت مهدها 
و انتخاب مربیــان را بر عهده داریم. برای مادرانی که 
نوزاد زیر دو ســال دارند هم فضــای مجزا و مفرش 
دیده شــده که با تجهیــزات صوتــی و تصویری به 
کالس اصلی متصل اســت و این قســم از بانوان هم 
می توانند به راحتی از کالس ها اســتفاده کنند. گاهی 
برخی  هم لوح فشــرده کالس ها را پــس از اتمام از 
 ما طلب می کننــد که این را هم در اختیــار آنها قرار

 می دهیم.

 جانشین معاونت تربیت و آموزش های عقیدتی ـ سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

مراکز اقامتی مشــهد را مجهز به فضای آموزشی کردیم
حسن ابراهیمی

خبرنگار

عکس: حامد گودرزی

راه  بــرای بچه های  ۰9۱5۰۰۰۲8۰9/ فکری 

دور بکنید. بنده ۱۵ ســال است در نیروی دریایی 
سپاه در عسلویه خدمت می کنم و ساکن نیشابور 
 شــرایط سخت و طاقت فرساست. 

ً
هستم. واقعا

حدود یک ماه از خانواده دورم./ »باغشــنی« از 
نیشابور

و  اللــه  رســتوران  چــرا   /۰9۱5۰۰۰۳95۶

مجموعه هــای هتلینــگ و اقامتی کــه از اعتبار 
سپاه ساخته شده و با پول یکسان سازی خدمات 
کارکنــان می چرخنــد، هیچ گونــه تخفیفی به 
پاســداران نمی دهند؟ در رستوران الله بیرجند 
خراســان جنوبی و هتل آپارتمان انصار و دشتی 

مشهد قیمت ها سر به فلک می کشد.
۰9۱8۰۰۰۲۲95/ در صفحه اول شماره ۹۱8 

صبح صادق، پســندیده بود به جای باالنســر و 
کنترل از کلمــات متعادل کننــده و کنترل کننده 

استفاده می کردید.
 وام های خرید مسکن 

ً
۰9۱8۰۰۰95۴۳/ لطفا

رو هم پیگیری کنید چهار ســال است دنبالشیم. 

 هیچ!
ً
فعال

۰9۱5۰۰۰۲8۳۰/ ســالم صبح صادق خوب 

شده فقط فونتش ریزه.
صبح صادق: بــا توجه به اينكه تعداد ديگری 
از خوانندگان نیز اين نظــر را دارند، به زودی 
تغییراتــی در فونت مطالب برای مطالعه بهتر 

انجام خواهد شد.
۰9۱8۰۰۰۶۷5۶/ طرح جدید حکمت کارت 

بسیار خوب است. نباید حقایق را نادیده گرفت. 
در شــأن یک خانواده پاسدار نبود برای یک کیلو 
گوشت یخ زده ساعت ها داخل صف اتکا منتظر 
باشــد و هزار دعوا و حــرف را تحمل کند. البته 
طرح جدید نواقصی دارد از جمله گرانی اجناس 
و بی کیفیتــی آنها و همچنین کم بودن مبلغ مورد 
نظر و دیر به دیر شارژ شدن آن/ وحید از کرمانشاه

 به اطالع مســئوالن 
ً
۰9۱8۰۰۰۲۷۳۱/ لطفــا

پایگاه های  امکانات ورزشی  مربوطه برســونید 
شمال غرب را بیشتر کنند.

 طرح جدید حکمت کارت عالی است
   روی خط    

 مهندسی آشوب

حامد مظلومی
پژوهشگر



پیشنهاد هفته

 آنک آن یتیم نظر کرده
کتــاب »آنــک آن یتیم نظر کرده« نوشــته 
»محمدرضا سرشار« اســت که انتشارات 
ســوره مهر آن را منتشــر کرده اســت. این 
کتاب حاصــل تحقیقات در متــون معتبر 
تاریخی مرتبط بــا زندگی و ســیره پیامبر 
 اسالم)ص( در قالب داســتانی و به لحنی 
شــاعرانه اســت.»آنک آن یتیم نظر کرده« 
پیش از انتشــار به صورت کتاب، در قالب 
یک برنامه روایت ـ نمایشی رادیویی با عنوان 
»از ســرزمین نور«، صبح هــای جمعه از 
شبکه سراسری صدای جمهوری اسالمی 
پخش می شد که توانست نظرات بسیاری از 
مخاطبان و در رأس آنها رهبر معظم انقالب 
را به خود جلب کند. به گونه ای که معظم له 
در دیدار با نویســنده و دست اندرکاران این 
برنامه رادیویی، آنان را مورد تفقد و تشویق 
قــرار دادند و به ادامه کار ســفارش کردند. 
گفتنی اســت، »آنک آن یتیم نظر کرده« به 
زبان های انگلیسی، ترکی استانبولی، عربی 

و اردو نیز ترجمه شده است.

قبیله عشق

وقتی می آمد
دلتنگی هایم تمام می شد

 چهل و ســه روز بود که بابــا را ندیده بودم؛ 
تا اینکه خبر شهادتش را به من دادند. اینجا 
در معراج شــهدا دیدمش. هــر وقت بابا به 
خانه می آمد، اگر کار نداشــت با هم بازی 
می کردیم. اول کشتی می گرفتیم و بعد ماشین 
بازی می کردیم، بعد هم به مغازه می رفتیم و 
خوراکی می خریدیم. وقتی نبود خیلی دلم 
برایش تنگ می شد؛ اما وقتی می آمد و با او 
بازی می کردم همه دلتنگی هایم تمام می شد. 
به نقل از »سپهر« 
فرزند شهید حامد سلطانی
حامد ســلطانی متولد ســال ۱۳۵۹ در تهران 
و تک فرزند پســر خانواده بود. از ۱8 سالگی 
وارد نیروی قدس ســپاه شد و یکی از نیروهای 
زبده سپاه و مستشــار نظامی به شمار می آمد. 
مربی و استاد تخریب بود و داوطلبانه و پیوسته 
برای دفاع از حریم اهل بیت)ع( و مردم مظلوم 
سوریه، رهســپار حرم عمه سادات، حضرت 
زینب کبری)س( شد. ازدواج کرده بود و پسری 
هشت ساله به نام سپهر داشت. در نهایت، در 
۷ آبان   ماه سال ۱۳۹8 مصادف با روز شهادت 
امام رضا)ع( مستشار نظامی مقاومت اسالمی 
ُنَجباء، حین پاکسازی تله های عمل نکرده در 
شمال سوریه، به جمع دوستان شهیدش پیوست 
و در قطعه ۵۳ گلزار شهدای بهشت زهرا)س( ـ 
بزرگ ترین مزار شهدای کشور ـ در کنار دیگر 

همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.

حسن ختام

 رسول مهربانی ها 
شــاه بیت غزل خداوند، آمدی تا دل در این 
وادی تحیر بفهمد که زیستن چیست، آمدی 
تا عالم خلقت با شــور ابدی یکســر حمد 
خدا گوید؛ چرا که آمدنت تفســیر حقیقی 
ه نــام تو چراغ 

ّ
ه بود. یا رســول الل

ّ
خلیفه الل

فروزانی است که روشنی اش از آوای خوش 
صلوات برخاســته و یاد تو رایحه گل های 
محمدی اســت که در خنکای سحرگاهی 
بر مشــام آدمی می نشیند. صدای تو نیز تیغ 
برنده حق بر باطل و قدم های تو محل طواف 
زمان و مــکان و آسمان هاســت و کالم تو 
نزدیک ترین راه هدایت و چهره تو پاک ترین 

مبحث بندگی است.

BBموالی من
ای خورشــید فــروزان حیات بشــری، 
رســول اکرم)ص( اول کســی اســت کــه از 
نام دلربایتــان و غیبت ســوزناک تان و ظهور 
امیدبخش تان برای مســلمانان سخن گفت و 
فرمود: »مهدی از فرزندان من است، اسمش، 
اسم من اســت و کنیه اش کنیه من، شبیه ترین 
لقا، برای او غیبتی 

ُ
لقا و خ

َ
مردم به من است خ

اســت و یک حیرتی کــه مردم امــت من به 
گمراهی می افتند، سپس مانند خورشید فروزان 
می آید و زمیــن را پر از عــدل و داد می کند، 

همچنان که از ظلم و جور پر شده بود.«

BBآقای مهربانم
دلم به ایــن حدیث روح پــرور خوش 
است که می آیید و آیینه زنگار گرفته دلم را با 
دست های پرمهرتان تطهیر می کنید و زمین 
خشک شده و شوره زار دلم را حیاتی دوباره 

می بخشید. به امید آن روز!

پیامبر اسالم)ص( می فرمایند: مردم دانشمند دو قسم هستند: دانشمندی که علم خود را به کار بسته و این رستگار 
است و دانشمندی که علمش را کنار گذاشته و این هالك شده است. همانا دوزخیان از بوی گند عالم بی عمل در اذیتند 
و میان دوزخیان ندامت و حسرت آن کس سخت تر است که در دنیا بنده ای را به سوی خدا خوانده و او پذیرفته و اطاعت 
خدا کرده و خدا به  بهشتش درآورده است و خود دعوت کننده را به سبب عمل نکردن و پیروی هوس و درازی آرزویش به 
دوزخ درآورده است. پیروی هوس از حق جلوگیرد و درازی آرزو آخرت را از یاد برد.         اصول كافی، ج ۱، ص ۴۴

 ندامت عالم بی عمل
   صادقانه    

آنقدر قوی باش که هیچ چیز ذهنت را به هم نریزد و در هر گفت وگویی از سالمتی، شادی سخن  بگو؛ زیرا 
کالم خوب اول از همه بر خودت تأثیر می گذارد و تو را قوی  می کند. توانایی دوســتان را به آنها یادآور شو تا 
توانایی های خودت را ببینی... نیمه روشن هر چیز را بنگر و بدان که برای بهترین کار باید بهترین راه را انتخاب 
کنی. مشتاق موفقیت دیگران باش و بدان موفقیت به سراغت نمی آید و تو باید به سراغش بروی... اشتباهات 

گذشته را فراموش کن. در برابر ناراحتی، صبور، در برابر ترس، قوی و در برابر خشم متین باش. 

 مشتاق موفقیت دیگران باش
   صبحانه    

   تلخند    
اگرچه ۳۰ سال از فروپاشی دیوار برلین می گذرد؛ اما دیواری جدید میان غنی و فقیر ساخته شده  است/ کارتونیست: استف از تایلند

آقــای عراقچی چندی پیــش گفته بود: »مســیر دیپلماســی همچنان 
باز اســت؛ امــا ایــن مســیر هــر روز باریک تــر و صعــب العبورتر 
می شــود و کشــورهای باقیمانــده در برجــام اگــر در اراده خــود بر 
 حفــظ برجام جدی هســتند، بایــد بدانند کــه زمان کمــی در اختیار

 دارند.«
بر اســاس این ضرب االجل، جلســه ای از سوی ســران کشورهای 

عقب مانده از برجام، ببخشید عقب افتاده تشکیل شد.
متن صورت جلسه به این شرح است:

اقدامــات صورت گرفته در طول برجام، به مدت شــش ســاعت از 
ســوی اعضا بررسی شد. خجالت و شــرمندگی در چهره تمام اعضای 
سران کشــورهای اروپایی قابل رؤیت بود و در خنده های زیر زیرکی شان 

ه خیریتی بوده است.
ّ
ان شاءالل

با عنایت به گوشــزد دوباره آقای عراقچی و ضمن تشکر از ایشان در 
مقابل ندانم کاری و ســهل انگاری کشــورهای اروپایی، برای اینکه بعد 
 از این در دیپلماســی را خوب چک کنیم تا ســوز نیاید اقدامات زیر باید 

انجام شود:
۱ـ به هر عضو کشــورهای باقیمانده که بتواند پایش را الی در دیپلماسی 
 خــوب چفت کند تا بســته نشــود، عنــوان »پطــروس برجــام« داده 

خواهد شد.
۲ـ ســران اروپایی اگر فکر می کنند باز هم ایران مســیر دیپلماسی را باز 
می گذارد، کمی بیشــتر رویش فکر کنند. این توبمیری از آن تو بمیری ها 

نیست. 
جلسه با امضای »بوریس جانسون« در حالی که پایش روی میز بود و 
»آنگال مرکل« در حالی که از بوی بد جوراب »بوریس جانســون« دچار 
لرزش شده بود و امضای »مکرون« بدون خواندن متن صورتجلسه به پایان 

رسید. 
سمیه قربانی

 سران عقب مانده !
   حرف تو حرف    

کتیبه سبز

 رسول مهربانی
شعر اگر از تو نگوید همه عصیان باشد

زنده در گور غزل های فراوان باشد
نظم افالک سراسیمه به هم خواهد ریخت

نکند زلف تو یک وقت پریشان باشد
سایه ابر پی توست دلش را مشکن

مگذار این همه خورشید هراسان باشد
مگر اعجاز جز این است که باران بهشت

زادگاهش برهوت عربستان باشد
چه نیازی است به اعجاز، نگاهت کافی است

تا مسلمان شود انسان اگر انسان باشد
فکر کن فلسفه خلقت عالم تنها

راز خندیدن یک کودک چوپان باشد
حمیدرضا برقعی

نكته: حجت االسالم عسکرآقایی می گفت: تا به حال در شش سفر تبلیغی که به 
چین داشته ام، در سه سفر با لباس کامل روحانیت حاضر شده ام؛ اما مابقی سفرها 
گاهی این لباس را فقط داخل مسجد  پوشیده ام. اما در بعضی موقعیت ها مانند 
دانشگاه ، وقتی متوجه می شوند شــما مبلغ دین هستید، می آیند و از شما سؤال 
می پرســند. یک بار در یکی از کالس ها خانمی از من درباره حقوق زن پرسید. 
توضیح دادم در اســالم ما زن را همچون یک گل می دانیم و از نظر مالی هر چه 
داشــته باشد، برای خودش است و نفقه زن بر عهده مرد است.خانم های کالس 
 نمی دانستم 

ً
خوشحال شدند. پس از پایان کالس یک خانمی آمد و گفت من اصال

شما در اسالم چنین دیدگاهی نسبت به زن دارید و دیدگاهی که در ذهنم بود، به 
کلی عوض شد. چند نفری هم طی گفت وگوها به اسالم جذب شدند.

نظر: در سال های اخیر هجمه های خارجی علیه شخصیت و قوانین مربوط 

به زنان در جمهوری اسالمی كم نبوده است و متأسفانه برخی از دولتمردان با 

تأثیرپذيری از رسانه های خارجی تالش هايی را برای نزديک كردن شخصیت 

زن مســلمان به زنان غربــی انجام داده اند؛ اگر چه هــدف آنها از اين گونه 

فعالیت ها در ظاهر برای تعالی شخصیت زن صورت می گیرد. آنها با ترويج 

فمینیسم و ايدئولوژی غربی نه تنها به زنان خدمت نكرده اند؛ بلكه آنها را از 

حقوق و وظايف مصرح خود در اسالم و ايران نیز غافل كرده اند.

اگر اسالم را می شناختند...
   نکته نظر    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

امام صادق)علیه السالم( به نقل از پدرانش از سرور و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبدالله الحسین)ع( روایت کرده که مادرم فاطمه)س( فرمود: »چون تولد 
یافتی رسول خدا نزدم آمد. تو را در پارچه ای زرد رنگ به حضرتش دادم! پیامبر 
آن پارچه را به دور افکند و پارچه ای ســپید بر گرفت  و تو را در آن پیچید. در 
گوش راســتت اذان گفت و در گوش چپت اقامه. سپس فرمود ای فاطمه او را 
برگیر! او پدر امامان است، ُنه تن از فرزندانش امامانی پاک سرشتند. نهمین آنان 

مهدی )عج( است...«
ای حســین بن علی ای پدر امامان و ای پدر مهدی! سال هاست از هجر و 
فراق دردانه پســرت به درگاه الهی همچون ابر بهاری گریسته ایم و در غوغای 
ســتم و ظلم فرعونیان زمانه، آمدن فرزندت را ندبه کرده ایم! ای خاک سامرا و 
ای سرداب غیبت، که روز هشــتم ربیع االول وداع غمناک او را با پدرش امام 
عسکری)ع( دیده ای ... اما در سحرگاه نهم ربیع خشنود باش و شاکر که  نقشه 
دشمنان عباسی نقش بر آب شــد و کوردالن تاریک اندیش نتوانستند آخرین 

چراغ هدایــت و امامت را خاموش کنند و این وعده 
الهی اســت که به بار نشست و  تاج والیت و هدایت 
عرش و فــرش به دوازدهمیــن وارث و امام از اوالد 

شهید کربال رسید.
اما تداوم دشــمنی و خدعه بدخواهان و ضرورت 
پس دادن آزمونی دیگر از ســوی امت محمد)ص(، 
مصلحت غیبت خورشید را رقم زد؛ اگرچه همچون 
اثربخشی خورشید از پشــت ابرها، هدایت از پس 
پرده غیبت  هم ادامــه دارد... اما در این زمانه غربت 
و هنگامه دنیازدگی وظیفه داریم زمینه ســاز ظهورش 
باشیم و با برداشتن موانع ظهور و حل مشکالت کشور 
امام زمان)عج( در رکاب نائب المهدی، ســیدعلی، 

مشق عشق کنیم تا موعد دولت یار فرا رسد! 
هانیه پريشان - تهران

 مشق عشق!
   نوقلمان    


