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فضای مجازی مفهومی است که تبادل اطالعات در 
بستر شبکه های رایانه ای را شکل می دهد. هر چند در 
فارســی از آن به عنوان »مجازی« یاد شده؛ اما از نظر 
تمرکز بر ذهن و اندیشه و تأثیرگذاری عمیق شناختی بر 

آنها به یک معنی از دنیای فیزیکی هم واقعی تر است.
این فضا ماهیتی چندبعــدی دارد و نمی توان 
تنها از یک منظر فنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
یا... به آن نگریســت، بلکــه فضای مجازی یک 
فضای زیســت جدید با ابعــادی معادل زندگی 

متداول اســت که می تواند به عنوان بستر اصلی 
جنگ شناختی ـ ترکیبی دشمن در کشورها و در 

جوامع گوناگون تعریف شود.
موضوعات فنی زیرساختی فناوری اطالعات 
و رایانه در این فضا باید در مســیر قواعد حقوقی 
و فقهی در پهنه جغرافیایی ایران اســالمی تنظیم 
شود تا در کنار سیاســت گذاری های فرهنگی و 
اجتماعی، این بســتر ارتباطی در خدمت عرضه 
محتوا و خدمات تراز انقالب اسالمی ایجاد تمدن 

نوین اسالمی و گام دوم انقالب قرار گیرد.
فضای مجازی برخالف نام خود، تأثیراتی جدی 
در فضای حقیقی دارد و در طی سال های اخیر تأثیرات 
مهمی بر افکار عمومی در انتخابات ها گذاشته است. 
همچنین شیوه عرضه خدمات در کشور را تغییر داده و 

بر فکر و فرهنگ جامعه، حتی در روســتاهای دور که 
اکنون به اینترنت دسترسی دارند، تأثیرات شناختی ـ 

ادراکی غیرقابل انکاری داشته است.
هــرگاه به دالیــل اقتصادی نارضایتــی از دولت 
افزایش می یابد، تلگرام، اینستاگرام و دیگر سرویس ها 
و خدمــات ایــن فضا به بســتری بــرای هماهنگی 
و دعــوت به تجمعــات خیابانی تبدیل می شــوند. 
همچنین سرویس های شرکت گوگل مانند سرویس 
جست وجو، ترجمه، مســیر یاب گوگل و مسیریاب 
صهیونیســتی ویز با امکان تبدیل شدن به پیام رسان و 
تعیین نقاط تجمع و مســیرهای فرار برای آشوبگران 
نقش ویژه ای در فتنه آبان 1398 بازی کردند که برخی 
از نقشــه های آنان تاکنون در دو فتنــه 1388 و 1396 
مشــاهده نشــده بود؛ بنابراین با در نظر گرفتن اینکه 

کشور خط قرمز خود در مواجهه با اینترنت رها شده 
بین المللی در داخل و شــبکه های اجتماعی خارجی 
را بروز آشوب های خیابانی دانسته بود، اکنون به عینه 
می توان دیــد از این خط قرمز نیز عبور شــده که در 
نهایت به قطع اینترنت و جلوگیری از دسترسی به این 
سرویس ها انجامیده است. پس از گذشت چند روز از 
این حوادث از این شبکه رفع فیلتر شد؛ اما بعید نیست 
در فرصتی دیگر دشمنان ملت ایران آزموده را بیازمایند 
و با استفاده از همین شبکه و نفوذ در الیه های مختلف  
اقدام به تحریــک و توطئه و... کننــد؛ از این رو الزم 
است مسئوالن امر به طور جدی موضوع شبکه ملی 
اطالعات را مدنظر قــرار دهند و با پرهیز از مواجهه 
سیاســی با این موضوع با بومی سازی آن بستری امن 

و مطمئن برای کاربران در داخل کشور فراهم کنند.

اصالح ساختار پرداخت یارانه به حامل های انرژی 
موضوع جدیدی نیست. سال های سال کارشناسان 
و دولتمردان کشور دغدغه هدفمند کردن پرداخت 
یارانه در کشور را داشتند تا اینکه در دولت نهم این 
کار در قالــب طرح تحول اقتصــادی و با تصویب 

مجلس شورای اسالمی عملیاتی شد.
بررســی این طرح خارج از موضوع این نوشتار 
اســت؛ اما آنچه قابــل ذکر اســت افزایش قیمت 
سوخت بنزین با اجرای این طرح است که با استفاده 
از تخصیص کارت ســوخت به مالکان خودروها 
انجام شــد. در واقع، افزایــش مجدد قیمت بنزین 
اگرچه این روزها حواشی بسیاری را در پی داشته و 
آن نیز مربوط به شــیوه اعمال این سیاست است، به 

نفسه موضوع جدید و دور از ذهنی نیست.
طی این ســال ها و با مســکوت ماندن و اجرای 
ناقص طرح هدفمنــدی یارانه ها و از طرفی حذف 
کارت های ســوخت مربوط به اجرای آن طرح، به 
مرور با افزایش تورم، قیمت بنزین در کشور با نرخ 

واقعی آن فاصله زیادی پیدا کرد.
یارانه پرداختی به بنزین برای پایین نگه داشــتن 

قیمت سبب شــد از طرفی منابع مالی بسیاری که 
می توانست صرف امور ضروری اقتصاد شود، مثاًل 
مشــکل نقدینگی بخش های تولیــدی را تا حدی 
پوشــش دهد یا صرف گســترش و ترمیــم ناوگان 
حمل ونقل عمومی شود، یا در جهت بهبود کیفیت 
خودروهــای تولید داخــل مصرف شــود و...، به 
سوختی اختصاص یابد که به نوعی ثروتمندان بهره 
آن را می برند. هر کس اتومبیل بیشتری یا اتومبیلی 
با مصرف ســوخت باالتر داشته باشد، از این یارانه 

بیشتر بهره مند می شود.
از ســوی دیگــر، بهره برداری کامل از ســه فاز 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس کــه از آن با عنوان 
خودکفایی در تولید بنزین یاد می شــود، مهم ترین 
عامل قطع وابستگی کشــور به واردات بنزین بوده 
اســت. با تکمیل این پروژه، مجمــوع تولید بنزین 
کشور به 1۰۵ میلیون لیتر در روز رسید. با وجود ثبت 
این موفقیت در تولید روزانه بنزین، قیمت غیر واقعی 
سوخت که سال ها از نرخ تورم عمومی کشور و نرخ 
جهانی این کاال عقب مانده و شدت میل به مصرف 
و قاچاق این کاال را هر سال بیشتر می کرد، عاملی 

برای از بین بردن این دستاورد به حساب می آید.
قیمت پایین بنزین در کشور موجب شده است 
مصرف آن به صــورت بی رویه و خــارج از عرف 
بین المللی افزایش پیــدا کند. به صورتی که رکورد 
مصرف حدودًا 136 میلیون لیتر بنزین در یک روز 

در آخرین روز اســفند سال گذشــته شکسته شد. 
نکته قابل توجه اینجاست که آمارها نشان می دهد 
اســتان های کم برخوردار به دلیل خودروی کمتر، 
مصــرف بنزین کمتری دارنــد و از این یارانه کمتر 

برخوردار می شوند.
این موضوع اتفاقی اســت که هشدار وابستگی 
دوبــاره بــه واردات بنزین را بیــش از پیش جدی 
کرد. واردات بنزین از مهر سال گذشته و با افزایش 
تولید داخلی این کاالی اســتراتژیک قطع شد و در 
ردیف های بودجه ای نیز رقمی به واردات بنزین در 
سال 1398 اختصاص داده نشــد؛ اما این افزایش 
بی رویه مصرف در شــرایطی کشــور را به سمت 
واردات بنزین ســوق می دهد که کشــورمان تحت 
تحریم و در شرایط حســاس جنگ اقتصادی قرار 
دارد. از سوی دیگر، تفاوت فاحش قیمت بنزین در 
داخل کشور با کشورهای همسایه موجباب قاچاق 
آن را به خارج از مرزها فراهم می کند. در این شرایط 
یارانه پرداختی برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین 
به جای صرف شــدن برای اشتغال جوانان، کاهش 
بیکاری و رونق تولید، به جیب دالالن و قاچاقچیان 

سوخت می رود.
به طور مسلم این شیوه مصرف و قیمت گذاری 
بنزین در وضعیت کنونی کشور مورد تأیید هیچ یک 
از کارشناسان و صاحبنظران نبوده و با شرایط آرایش 
جنــگ اقتصادی و اقتصــاد مقاومتی نیز هماهنگ 

نیست.
در واقــع در عمل افزایش قیمت بنزین و نزدیک 
کردن آن به میزان واقعی برای حل مشــکالت ذکر 
شــده راه حلی اســت که اجماع کارشناسی را به 
همراه دارد؛ اما نکته قابل ذکر این است که تبیین این 
موارد باید قبل از شروع و اجرای این طرح در کشور 
صورت می گرفت و به طور مسلم مردم فهیم کشور با 
آگاهی از این موارد و درک ضرورت های الزم برای 
اجرای ایــن طرح، دولت را برای اجرای بهتر یاری 

می کردند.
حال پس از افزایش قیمت بنزین و شــروع طرح 
الزم اســت چند نکته مورد توجــه دولتمردان قرار 
گیرد: اول اینکه، تا حد ممکن، افزایش قیمت کاالها 
و خدمات در پی افزایش قیمت بنزین کنترل شــود. 
دوم اینکه، با پرداخت به موقع بسته های حمایتی از 
فشــار پیامدهای اجرای این طرح بر مردم و اقشار 
ضعیف تر کاسته شــود. چه بسا بهتر بود بسته های 
حمایتی قبل از شــروع طرح یــا همزمان پرداخت 
می شــد تا نگرانی ها و فشار اقتصادی اجرای طرح 

کمتر بر ضعفا وارد می شد.
و نکتــه آخر اینکه، دولت با هزینه کرد درســت 
منابع درآمدی حاصل از اجرای طرح، به شــکلی 
که ماحصل و نتیجه آن در اقتصاد و معیشــت مردم 
و در رونق تولید و کاهش بیکاری محسوس باشد، 

موفقیت اجرای طرح را به اطالع عموم برسانند.

نگاه

سرمقاله
بهای امنیت

تجمع، اعتراض، بیان مطالبه یا ابراز نظر 
مخالف تــا زمانی که بــا رعایت اصول 
و چارچوب هــا باشــد، محتــرم و قابل 
پذیرش است. بر اســاس ماده ۲۷ قانون 
اساسی جمهوری اسالمی حق اعتراض 
و اجتماع با رعایت دو قید پذیرفته شــده 
اســت؛ اول اینکه سالحی حمل نشود و 
دوم اینکه مخل مبانی اســالم نباشد. در 
واقع هرگونه اعتراضی که امنیت روحی، 
روانی، اجتماعی و اقتصــادی مردم را با 
خطر و تهدیــد مواجه نکند و به ارزش ها 
و مقدسات جامعه آسیب نرساند، منعی 

برای عرضه در ساحت اجتماع ندارد. 
ایــن پیش بینی ها در قانــون، عالوه بر 
تأکید شــرع به ایجاد و گسترش و حفظ 
امنیت، از نیاز جامعه انســانی و ساحت 
بنیادی امنیت برای ایجاد سایر خصایص 
حیات انسانی نشئت می گیرد؛ از این رو به 
همان میزان بلکه بیشتر از آنکه حکومت 
برای تأمین شــرایط آزادی بیان مســئول 
اســت، برای تأمین امنیت و آرامش آحاد 
جامعه هم مسئولیت دارد. در واقع امنیت 
زیربنای توسعه جامعه آزاد، مرفه، پیشرفته 
و امن است؛ از این رو با تحول در مفاهیم 
حکمرانــی و ظهور و بــروز گفتمان های 
حقوق بشــری و الگوهای جدید امنیت 
انســانی، دولتمردان و حاکمان متعهد به 
تأمین امنیت فردی و اجتماعی برای همه 
افراد هستند. محاسبه هزینه در برگرداندن 
امنیــت به دلیــل اهمیــت زیربنایی آن، 

هرچقدر که باشد به چشم نمی آید. 
از  عــده ای  اخیــر،  حــوادث  در 
فرصت طلبان با سوءاســتفاده از اعتراض 
گروه های مردمی، در همراهی با آشوبگران 
سازمان یافته و آموزش دیده، اقدام به اخالل 
در نظم عمومــی و بر هــم زدن آرامش و 
امنیت مــردم در برخی شــهرها کردند و 
ضمن تخریب امــوال عمومی و امکانات 
دولتی از تعرض به اموال شخصی مردم در 
دریغ  و...  فروشگاه ها، شرکت ها  خانه ها، 
نکردند و با آتش افــروزی، در کنار رعب و 
وحشت، خســارت های سنگینی به کشور 
و ملت وارد کردند. تحمل چنین وضعیتی 
در ســاعت های اولیــه شــکل گیری آن با 
چشم پوشی و سعه صدر نیروهای انتظامی 
و امنیتی همراه بود؛ اما در نقاطی که برهم 
زنندگان امنیت قصد تداوم آن را داشتند، با 
حضور مؤثر و مقتدرانه حافظان امنیت از 
نیروی انتظامی تا سپاه و بسیج روبه رو شد. 
جالب اینجاست که اشرار میدان دار آشوب 
و اغتشاش ـ که با هدف کشته سازی با سالح 
گرم و سرد حتی به کسانی که به جمع شان 
افزوده شده بودند رحم نکردندـ به حافظان 
امنیت مردم هم حمله کــرده و تعدادی از 
آنها را به شــهادت رســاندند؛ اما فرزندان 
ملــت که پاســداری از آرامــش و امنیت 
کشــور را وظیفه خود می داننــد، در برابر 
اشرار ایســتادگی کردند و نیروهای امنیتی 
هم به کمک مــردم، لیدرها و عناصر فعال 
اغتشاشات را شناسایی و دستگیر کردند. 
تحلیل اعترافات دستگیرشدگان نشان دهنده 
عمق توطئه و سناریوی دشمنان است که به 
بهانه سهمیه بندی و اصالح قیمت بنزین به 
دنبال اجرایی کردن نقشه ناامن سازی کشور 
بودند؛ موضوعی که مردم ایران در مقاطع 
مختلف در طول ۴1 سال گذشته مصادیق 
زیــادی از آن را مشــاهده کرده اند. اما این 
بــار هم با عنایت و فضــل الهی، درایت و 
تدبیر ســکاندار انقالب اسالمی، بصیرت 
و هوشــیاری مــردم و آمادگــی و از جان 
گذشــتگی حافظان امنیت، فتنه دیگری از 

آغاز با شکستی سنگین مواجه شد.

مصوبه ســران قوای ســه گانه در زمینه مدیریت 
مصرف ســوخت و افزایش قیمت بنزین، پس از 
اعالم با واکنش هایی مواجه شــد که احتمال لغو 
این مصوبه را تقویت می کرد. بیانیه های تعدادی 
از مراجع عظــام تقلید، طرح هــای دوفوریتی و 
سه فوریتی در مجلس شورای اسالمی، واکنش های 
رســانه ای و مهم تر از همه نارضایتی های مردمی 
که بســتری برای شرارت اشرار سازماندهی شد،  
نمونه هایــی از این واکنش ها بــود. در این میان، 
رهبر حکیم انقالب اســالمی یک شنبه ۲6 آبان 
ماه،  در ابتدای درس خارج با بیان نکات بســیار 
مهم و راهبردی،  مصوبه سران سه قوه را حمایت 
و بر اجــرای آن تأکید کردند. این حمایت با اما و 
اگرهایی مواجه شد که منطق آن به شرح نیاز دارد؛ 
چرا که عده ای تصور می کردند اگر رهبری ورود 
پیــدا نمی کرد بهتر بود و با لغــو این مصوبه، هم 
فشارها از مردم برداشــته می شد و هم آرامش به 
جامعه باز می گشــت؛ البته کسانی که والیتمدار 
بوده و رهبر معظم انقالب اســالمی را به دالیل 
اعتقادی و تجربه بیش از سه دهه خضر زمان یافته 
بودند، بدون لحظه ای تردید،  اتخاذ این موضع را، 
راهبرد بهینه دیدند و عــالوه بر تبعیت به تبیین و 
تشریح آن همت گماشتند. اکنون با گذشت زمان 

و آشکار شدن زوایای آنچه گذشت، روشن است 
اگر رهبر معظم انقالب اســالمی چنین ورودی 
پیدا نمی کردند، کشــور درگیر یک بحران جدی 
در حوزه های سیاسی،  اجتماعی و امنیتی می شد و 
نقشه دشمنان در سال 1398 و در آستانه انتخابات، 
 با اهداف کانونی ایجاد هرج و مرج،  بی ثبات سازی 
سیاســی و راه  انداختن جنگ داخلی امکان اجرا 
پیدا می کرد. مهم ترین نکات شــرح دهنده منطق 
رهبر معظم انقالب اســالمی در حمایت از این 

مصوبه عبارت است از:
در کشور؛ با توجه به یارانه سنگین پنهان، ۱ اصالح سبک کنونی مصرف سوخت 
مصرف بی رویه، قاچاق ســوخت و افزایش روند 
مصرف در هر سال،  یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
بود. هر چند اگر دولــت،  طبق قانون با همراهی 
مجلس،  ایــن اقدام را با یک شــیب مالیم طی 
سال های گذشته انجام می داد،  نیازی به وارد کردن 
این شوک به قیمت بنزین در این حد نبود؛ بنابراین 
مصوبه ســران، مصوبه ای بود بــرای انجام یک 
اصالح ضروری که اگر انجام نشــود،  در آینده نه 
چندان دور کشــور را با مشکالت جدی مواجه 

می کند. 
گذشته می دانستند که جمهوری اسالمی 2 دشمنان شکست خورده در چهل سال 
برای عبور از فشــارهای حداکثری آنان، به ناچار 
باید اقداماتــی را انجام دهد کــه در کوتاه مدت 
نارضایتی بخشــی از جامعه را بــه دنبال خواهد 
داشت. بر اساس این، آنان با سازماندهی اشرار، 

راهبرد وادارسازی نظام به عقب نشینی از مصوبات 
گر ه گشا را از طریق شرارت،  تخریب، کشته سازی 
و آتش افروزی و همچنین ایجاد دوگانه سازی های 
سیاســی در سطح حاکمیت و نخبگان در دستور 
کار خود قرار داده بودند؛ بنابراین لغو مصوبه سران 
تحت فشار و آشوب، آغاز دومینوی عقب نشینی 
می شد و از این پس،  مســئوالن  به دلیل ترس از 
پدیدآیی آشــوب و نارضایتی،  هرگز در مســیر 
اصــالح امــور در حوزه هــای راهبــردی قدم 

نمی گذاشتند. 
چنیــن موضع و تصمیمی،  بــا یک نگاه ۳ رهبر معظم انقالب اسالمی برای اتخاذ 
سیستمی و جامع نگر  به همه ابعاد،  عناصر و زوایای 
موضوع نگریســته اســت. از یک طرف ضرورت 
حفظ انسجام سیاسی،  حمایت از سران و کارگزاران 
عالی کشور،  رعایت حقوق تمامی مردم، مصالح و 
منافع عمومی با نگاهی دوراندیشانه را مدنظر قرار 
و  نقشــه های دشــمنان  دیگــر  از طــرف  داده،  

فتنه انگیزی های آنان را خنثی کردند. 
رهبر معظــم انقالب،  هر نوع اصالح و  تغییــری را  از مســیرهای قانونی مجاز ۴
دانســته،  حرکت های خارج از ساختار را مضر 
می دانند. بر همین اســاس، حمایت از مصوبات 
قانونی را )از جمله این مصوبه(، یک قاعده و اصل 
می دانند. معظم له پیش از این فرموده بودند،  اگر 
سران قوا برای حل مشکالت و معضالت کشور، 
 مبتنی بر بررســی های کارشناســانه به تصمیم 
برســند، از آن تصمیم حمایــت خواهند کرد؛ 

بنابراین حمایــت از این مصوبه،  حمایت از یک 
اقدام قانونی و گره گشــا و بــر مبنای یک موضع 

عقالنی و از پیش اعالم شده است. 
حمایت از مصوبه ســران،  با موارد زیر  همراه بود:۵
الف ـ تأکید بر رعایــت حقوق مردم از طریق 

واریز های نقدی طبق برنامه اعالمی دولت؛
ب ـ جلوگیری از بــاال رفتن قیمت ها به بهانه 

افزایش قیمت بنزین و کنترل بازار؛
ـ  جداسازی صف مردم معترض از اشراری  ج 

که طبق نقشه دشمنان دنبال شرارت هستند.
حمایــت از جزئیــات، شــیوه و روش ۶ حمایــت از مصوبه ســران،  به معنای 
پیاده سازی نیست. حمایت از اصل مصوبه برای 
اصالح مدیریت ســوخت یک اقــدام ضروری 
است. اکنون همه کارشناسان روی اصل اینکه باید 
سوخت و قیمت ها از این حالت خارج شده و به 
صورت دقیق و متناســب با شرایط روز مدیریت 
شود،  اتفاق نظر دارند. برخی از مشکالتی که در 
هفته گذشــته پدید آمد، عمدتًا ناشــی از روش 
نادرست دولت در پیاده ســازی مصوبه بود. اگر 
دولت از قبل به صورت مدبرانه نخبگان و توده های 
مردم را نســبت بــه این مهم با تبیین و تشــریح 
انجام اصالح مدیریت ســوخت  ضرورت های 
همراه می کرد،  به طور قطع اشرار سازمان یافته و 
دشــمنان در کمین نشسته ، امکان موج سواری بر 
بســتر نارضایتی ها و اعتراضــات مردمی را پیدا 

نمی کردند.

منطق حمایت
رمزگشایی چرایی تایید مصوبه سران قوا از سوی رهبر معظم انقالب

   یادداشت    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

ینه درآمدها پیش چشم مردم هز
نگاهی به ابعاد و زوایای طرح مدیریت سوخت

دکترمحمدرضا
مهدیار اسماعیلی

استاد دانشگاه
و اقتصاددان

سیدعلیرضا آل داود
فعال رسانه ای

علی حیدری
سردبیر

کانال آشوب
   درنگ    
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۳
دیدگاه

حوادث اخیر و آشوب ایجاد شده به بهانه گرانی بنزین 
ابعاد امنیتی، اقتصادی، سیاسی و... دارد که درباره آن 
باید تأمل کرد. در این میان، مواضع احزاب و گروه های 
سیاســی که خــود را تحلیلگر اجتماع و سیاســت 
می دانند، قابل توجه و تأمل است. در روز یک شنبه)۲6 
آبان( متنی با عنوان »بیانیه جمعی از فعاالن سیاسی در 
دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت« از سوی 
بخشی از اصالح طلبان که در میان آنان محکومان فتنه 
88 و برخی خارج نشینان فراری نیز مشاهده می شود، 

صادر شده که جای نقد و بررسی و توجه دارد.
1ـ نویسندگان در بخشی از بیانیه به به کارگیری 
خشــونت در برابر محاربین و اشرار اعتراض کرده 
و چنیــن آورده اند: »شــلیک بی محابای تفنگی که 
از محل بیت المال برای دفاع از مردم فراهم شــده 
به سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز 
اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده اند، مطلقًا و 
فارغ از موضــوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی 
است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه ای در 

تعقیب بانیان، آمران و عامالن آن تعلل کند.«
در بررسی این ادعا باید یادآور شد، بخش عمده ای 
از مدعیان اصالح طلبی که اســامی برخی از آنان در 
میان امضاکنندگان این بیانیه است، کسانی هستند که 

خود از فعاالن دستگاه های امنیتی در سال های 136۰ 
و 13۷۰ بوده و با ابعاد آشوب های اجتماعی و... آشنا 
هســتند! آنان به خوبی می دانند، بین آشوبگری که با 
سالح گرم و سرد به مردم حمله کرده و مراکز نظامی 
و امنیتی را هدف قرار می دهد با مردمی که نسبت به 

گرانی اعتراض دارند تفاوت فاحش وجود دارد! 
خطاب به این آقایان باید گفت، شــما اگر جای 
آن افســر جوان نیــروی انتظامی بودیــد که وظیفه 
حفاظت از مخازن نفتی کشــور که سرمایه ملی به 
حساب می آید، دارد، در مقابله با هجوم ضدانقالب 
مســلحی که قصد انفجار این مخازن را داشته، چه 
عکس العملی انجام می دادید؟! البته طبیعی است 
که اگر در این میان تخلفی از سوی نیروهای انتظامی 
صورت گرفته و مســتنداتی وجود دارد، باید به آن 
رسیدگی شــود، اما تخریب چهره حافظان امنیت 

کشور در این شرایط حساس خیانتی بزرگ است!
۲ـ در بخش دیگری از این ســیاهه نویسندگان 
چنیــن خود را غمگســار ملت نشــان می دهند و 
می نویسند: »دردآور اســت که با گذشت دهه ها از 
استقرار عدالت خانه و قانونی که حق و تکلیف مردم 
و حکومت در کشــور ما را معین می کند، همچنان 
حق طبیعی و خداداد هموطنان ما برای اعتراض به 

تصمیم های حکومتی چنین پایمال شود.«
جالب آنجاست که این جریان در دوران هشت 
ســاله حاکمیت دولت دوم خرداد، مدعی توسعه 
سیاسی بودند؛ اما هیچ گاه نتوانستند طرح جامعی 

مبتنــی بر فرهنگ اســالمی ـ ایرانی بــرای تحقق 
پیشــرفت سیاســی جامعه ارائه دهند این مدعیان 
امروز، در آن روز به شــوهای سیاســی و دعواهای 
جناحــی و ساختارشــکنی و اباحه گری سیاســی 
گذشت و اختالفات مفتضحانه اعضای شورای شهر 
اول تهران که نام برخی از آنان در میان امضاکنندگان 
این بیانیه نیز هســت، به تعطیلی چهار ســاله اداره 
پایتخت و شورای شهر تهران منجر شد! به گونه ای 
که مردم تهران ترجیح دادند در چهار ســال بعد به 

رقیب سیاسی این مدعیان اصالح طلبی رأی دهند!
3ـ »فــرار به جلــو«، عنوان دیگری اســت که 
می توان بر رفتار نویســندگان بیانیه فــوق نهاد! این 
افراد کسانی هستند که خود حامی جدی به قدرت 
رســیدن دولت اعتدال در ســال 139۲ و تکرار آن 
در ســال 1396 بوده اند و در طول ســال های اخیر 
همواره حمایت خود را از عملکرد آن حفظ کرده اند! 
به واقع خود باید پاســخگوی عملکرد دولت مورد 
حمایت شان باشند! اما با فرار به جلو ژست مخالف 
و اپوزیسیون گرفته اند و در تالشند خرج خود را سوا 
کنند! گویا فرا رسیدن فصل انتخابات حس مافیایی و 
فرصت طلبی این جریان را فعال کرده است و قصد 
دارند با صدور چنیــن بیانیه هایی افکار عمومی را 
فریب داده و سبد رأی شان را سنگین کنند! در حالی 
که حقیقت این اســت که اصالح طلبان با حمایت 
تمام قــد از راهبرد خام و بی ثمر »حل مشــکالت 
اقتصادی کشــور از طریق حل مشکالت سیاست 

خارجه« که حاصل آن معطل شدن کشور پای تنظیم 
و تدبیر برجام و مذاکره با غرب بود، خود امروز باید 
پاسخگوی وضع موجود باشد! نه آنکه وضع موجود 

را طلبکارانه بر سر دیگران بکوبد!
۴ـ مالحظــه دیگر در ایــن نوشــتار اغواگری 
ناجوانمردانه است که نویسندگان نامه برای اثرگذاری 
بر اذهان عمومی جامعه اختیار کرده اند. نویسندگان 
جای علت و معلول را عوض کرده و مدعی  هســتند 
سیاســت های غلط جمهوری اســالمی در مذاکره 
نکردن با آمریکا موجب اوضاع نابســامان اقتصادی 
شده است. این در حالی است که در طول شش سال 
گذشته مدعیان مذاکره و برجام هر چه خواسته اند در 
این مسیر یکه تازی کرده و تاخته اند و اتفاقًا آنچه امروز 
آشکار شده، آن است که مذاکره با دشمن دستاوردی 
برای کشور نداشته است و ملت افسوس می خورند 
که کاش به جای فرصت سوزی توان دولت به تقویت 

ساخت درون و اقتصاد داخلی کشور گذشته بود.
۵ـ نکته پایانی آنکه آش آنقدر شور شده که صدای 
دوســتان و همراهان این افراد را نیز در آورده است. 
محمدرضا جالیی پور امضــای خود پای این بیانیه 
را تکذیب می کند و »حســین مرعشی« سخنگوی 
حــزب کارگزاران بــا انتقاد جدی نســبت به اقدام 
خودســرانه این جمع و ایجاد تردید نسبت به اعتبار 
امضاکنندگان و ۷۷ نفر بودن آنها، اعالم کرد »بیانیه 
۷۷ نفره، صدای اصالح طلبان نیست.« اعالم برائتی 

که در روزهای آتی باید شاهد گسترش آن باشیم!

 مطالبه گری فرصت طلبانه!
نگاهی به بیانیه ۷۷ چهره اصالح طلب درباره آشوب های اخیر

گام دوم
  اقتصاد

 سومین توصیه به نسل جوان

ســومین توصیه رهبر معظم انقالب  به 
نســل جوان در بیانیــه گام دوم انقالب 
اسالمی، همانند موضوع شعار سال در 
ســال های اخیر، مســئله اقتصاد است. 
اقتصاد به منزله حــوزه کلیدی در چهل 
سال اول انقالب اســالمی، که دشمنان 
در یک دهه اخیر بر آن تمرکز کرده اند تا 
به جمهوری اسالمی ایران ضربه بزنند، 
در اندیشه معظم له از جایگاه ارزشمندی 
برخوردار اســت؛ به همین دلیل در چند 
سال اخیر، به دلیل مشکالت معیشتی و 
اقتصادی در جامعه هم زمان با تحریم های 
گسترده غرب، ایشــان مهم ترین توصیه 
خود به مسئوالن و مردم را توجه به حوزه 
اقتصاد مقاومتــی می دانند. در بیانیه گام 
دوم نیز ایشان با تأکید بر اهمیت موضوع 
اقتصاد می فرماینــد: »اقتصاد یک نقطه  
اقتصاد قوی،  کلیدی تعیین کننده است. 
نقطه  قّوت و عامل مهم ســلطه ناپذیری 
و نفوذناپذیری کشــور اســت و اقتصاد 
ضعیف، نقطه  ضعف و زمینه  ساز نفوذ و 
سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا 
در مادیات و معنویات بشر اثر می گذارد. 
اقتصاد البته هدف جامعه  اسالمی نیست؛ 
اما وسیله ای است که بدون آن نمی توان 
به هدف ها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد 
مستقل کشــور که مبتنی  بر تولید انبوه و 
باکیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف 
به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی 
خردمندانه اســت و در سال های اخیر از 
سوی این جانب بارها تکرار و بر آن تأکید 
شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است 
که اقتصاد می تواند بــر زندگی امروز و 

فردای جامعه بگذارد.«
اقتصاد هــدف غایی و نهایی انقالب 
اســالمی نیســت؛ ولی ابزاری اســت 
که وجــود قدرتمندانــه اش مایه عزت 
و ســربلندی همراه با تســلط بر دشمن 
اســت. نبود اقتصاد ضعیــف نیز نه تنها 
مایه ضعف داخلی است، بلکه روزنه ای 
برای تســلط و نفوذ دشــمن در داخل 
کشور محســوب می شــود. اقتصاد در 
اندیشــه معظم له تنها یک شعار نیست، 
بلکه راهبردی اســت که در ســال های 
اخیر کاماًل مشخص و دارای چارچوب 
تحلیلی روشنی است که دکترین اصلی 
آن مبتنی بر اقتصاد مقاومتی اســت. در 
این نوع اقتصاد، رویکرد اصلی مسئوالن 
و مدیران اقتصادی درون گراست و بدون 
توجه به تکانه های بین المللی سعی دارد 
بــر توانمندی هــا و قابلیت های داخلی 
تکیه کنــد. در این نوع اقتصاد دو ویژگی 
برجســته دیگر وجود دارد که مدیریت 
اقتصادی کشــور و نظــام پولی و بانکی 
باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد؛ یکی 
مولد بودن و دیگری عدالت محور بودن 
اســت. در حال حاضر غلبه سوداگران، 
سفته بازان و ســرمایه داری غیر مولد بر 
اقتصاد کشــور تهدیدی جدی و خطیر 
اســت که تنها با رویکــرد اقتصاد مولد 
می توان از آنها خالص شــد؛ در اقتصاد 
مقاومتی تنها رشد کمی و توسعه مادی 
مدنظر نیســت، بلکه رویکــرد توزیعی 
با هدف برقراری عدالــت در جامعه و 
جلوگیری از شــکاف طبقاتی در جامعه 
از جمله وظایف مهمی اســت که قوای 
ســه گانه باید به آن توجه داشته باشند و 
این تنها راهی اســت که می تواند کشور 
را در گام دوم انقالب اسالمی، در مقابل 
هرگونه تهدید و تحریم اقتصادی واکسینه 

کند.

   عکس و مکث   

حضور سردار شاکرمی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین)ع(استان ایالم در میان معترضان این شهر که با گفت وگوی 
چهره به چهره ســبب متفرق شــدن جمعیت شد؛ در حالی که افراد سابقه دار و اشرار هم حضور داشتند. این کار 

سبب شد اعتراضات در ایالم به آشوب کشیده نشود.

احترام نظامی به پیکر شــهید امنیت/ مراســم تشــییع پیکر شــهید »مرتضــی ابراهیمی« فرمانــده گردان امام 
حســین)ع( مالرد، که در جریان ناآرامی های این شــهر در دفاع از امنیت کشــور و حفظ اموال عمومی به دســت 

آشوبگران به شهادت رسید، در شهریار برگزار شد.

کلنگ  زنی پروژه واحدهای مســکونی مناطق زلزله زده تبریز/ مراحل اجرای ســاخت واحدهای مســکونی در مناطق 
زلزله زده آذربایجان شــرقی )روســتای ورنکش شهرســتان میانه و روستای هولیق شهرســتان سراب( با حضور 

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( و مسئوالن سپاه و ارتش آغاز شد.

حمله  آشوبگران به مصالی شهر قدس و به آتش کشیدن این مکان/ در این اقدام موهن اغتشاشگران قرآن های 
مصالی نماز جمعه شهر قدس را آتش زدند. معترض به افزایش قیمت بنزین قرآن را به آتش نمی کشد؛ این کار 

کافر معترض به اسالم و خدا و پیامبر است!

پس از تصمیم دولت بــرای باال بردن قیمت بنزین 
پرسش های بســیاری در ذهن ها شکل گرفت و در 
عین حال مسئوالن و نخبگان کشور، ُبعد جدیدی از 
واقعیت های جامعه را در برابر خود مشاهده کردند. 
اینکه چرا بنزین گران شــد، یکــی از مهم ترین این 
پرسش ها بود. دولت و رسانه ها و نخبگان مدت ها 
درباره لزوم باال رفتن قیمت بنزین و برداشــته شدن 
یارانــه حامل های انرژی و همچنیــن جلوگیری از 
قاچاق ســوخت با مردم ســخن گفته بودند و این 
بحث هــا را برای اقنــاع افکار عموم مــردم، کافی 
می دانستند؛ از این رو گران شدن بنزین، بدون اطالع 

مردم بــه صورت دفعی، شــبانه و مخفیانه صورت 
پذیرفت. شــاید در میان گروه های مذکور بحث بر 
سر زمان مناســب این تصمیم به وجود آمده باشد؛ 
اما بر ســر اصل این تصمیم هیــچ اختالفی وجود 
نداشت. سؤال بعدی هم که چرایی گرانی بنزین بود، 
به تصویری برمی گردد که در این مدت از دولت در 
ذهن مردم نقش بسته است. دولت در سال های اخیر 
در کنترل اوضاع کشــور، به ویژه تورم توانمند دیده 
نشد و بالعکس مشکالت اقتصادی و معیشتی روز 

به روز افزایش یافت.
نکته مهم دیگر در این زمینه، به اطالع رســانی 
دولت برمی گردد. بــا وجود اینکه مباحثی در زمینه 
طرح مدیریت ســوخت مطرح شد؛ اما برای مردم 

اقناع کننده نبود و نتوانست از نگرانی مردم بکاهد.

این شــکل از اعتراض مردم و واکنش آنها به این 
طرح، دالیل متعددی دارد. از تالش دشمنان برای 
برهم زدن آرامش مردم و ناالیق جلوه دادن حکومت 
در اداره کشــور تا عدم تالش نخبگان جامعه برای 
همراه کردن مردم با دولت و هموار کردن راه دولت 
برای اتخاذ تصمیمات، از جمله دالیل اســت. اما 
نباید از ســهم بی اعتمادی مردم به دولت در تحلیل 
این دالیل غفلت کرد؛ وقتی دولتی ها در شش سال 
گذشته یک جانبه و یک طرفه سخن گفتند و مردم را 
آن گونه که بودند؛ ندیدند و در شرایط خاص کنار آنها 
نبودند، شــکاف بی اعتمادی و فاصله مردم با دولت 
دوازدهم، روز به روز بیشــتر شده است و متأسفانه 
اقدامی هم بــرای برطرف کردن این فاصله صورت 
نگرفته است لذا دولت باید از فرصت باقی مانده اش 

بهره برده و به خواسته ها و مطالبات مردم توجه کند. 
همچنین باید در عمل همراه مردم شود و شعار دادن 
را کنار بگذارد. دولت باید اعتماد مردم را با صداقتش 
کسب کند، نه واریز کردن پول به حساب شان. دولت 
بایــد اعتماد مردمی را که در عین اعتراض به گرانی 
بنزیــن، از امنیت و حاکمیت جانبــداری کردند و 
نگذاشتند مخالن امنیت و آسایش در شهرها جوالن 
دهند و پروژه بزرگ شرارت، ناامنی و بی ثبات سازی 
آمریــکا و ایــادی منطقه ای و داخلــی اش را خنثی 
کردند، کسب کند. مردمی که صف خود را از اشرار 
جدا کردند، باید ابزار و امکانی برای رساندن آزادانه 
حرف شــان به گوش دولت داشته باشند و صدای به 
حق اعتراض قانونی آنها در غوغای عربده کشی های 

خیابانی اغتشاشگران گم نشود.

 صدای مردم گم نشود
   دریچه    

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی

محمدهادی میرهادی
روزنامه نگار
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۴
راهبرد

تحلیل
  طرحی ملی

 با بی اطالعی ملی!

از  یکــی  الگــوی مصــرف  اصــالح 
سیاست های اصولی و مبنایی جمهوری 
اســالمی ایران به شــمار می رود و این 
هدف مهم و زیربنایی پیشــرفت کشور 
در مجلس شــورای اســالمی به شکل 
قانون نیز درآمده است؛ با این حال اقدام 
بدون اطالع رســانی و اقناع سازی دولت 
و افزایــش ناگهانی قیمــت بنزین، همه 
مردم، گروه های سیاســی و اجتماعی و 
حتی نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اســالمی را با غافلگیــری مواجه کرد و 
در بهت و حیرت فــرو برد. این موضوع 
آن قدر از منظر سیاســی و امنیتی درخور 
اهمیت بود که تقریبــًا این اتفاق نظر در 
میان کارشناســان پدید آمــد که یکی از 
عوامل اصلی شروع و به خشونت کشیده 
شــدن ناآرامی ها و اغتشاشات بی سابقه 
اخیر، در نظر نگرفتن مالحظات مربوط 
بــه آماده ســازی افکار عمومی اســت. 
همچنین باید توجه داشت که از مدت ها 
پیش زمزمه افزایش قیمت بنزین شنیده 
می شد و البته برخی مســئوالن و حتی 
وزیر نفت این اطمینــان را به مردم داده 
بودند کــه فعاًل دولــت تصمیمی برای 
افزایش قیمت بنزین نــدارد؛ اما بامداد 
جمعه ۲۴ آبان مــاه قیمت بنزین یکباره 
افزایــش یافت و عالمت ســؤال بزرگی 
را در مقابــل صداقت برخی مســئوالن 
دولتی قرار داد. بدیهی است وقتی چنین 
طرحی اجرا می شود باید مردم در جریان 
گذاشته شوند؛ نباید آنها را غریبه پنداشت 
و محرمانگی آغاز طرح، توجیه مناسبی 
برای بی خبر گذاشتن مردم نیست. باید 
توجه داشت برای عملیاتی کردن طرح، 
گفت وگــو با مردم، بخش هــا و طبقات 
گوناگون جامعه و تالش برای اقناع سازی 
افکار عمومی و مشــارکت در اجرای آن 
اجتناب ناپذیر است. در این زمینه، نقش 
رســانه ها از اهمیت بنیادیــن برخوردار 
است. از قضا شــبکه های اجتماعی که 
دولت کنونی بیش از همه درباره کارکرد 
و اثربخشــی آن ســخن می گوید، بستر 
مناسبی است تا به تدریج افکار عمومی و 
ذهنیت های اجتماعی آمادگی مواجهه با 

شرایط جدید را پیدا کنند.
اکنــون کــه آتــش فتنه ســخت و 
خشــونت بار آبان مــاه 1398 فروکش 
کرده است و مردم و کشور از یک گردنه 
دشــوار و طراحی پیچیده عبور کرده اند، 
روشن است سخن اصلی این یادداشت 
که همانا »همراهی مــردم با طرح های 
ملی و بزرگ« اســت، از حیث کمک به 
مرتفع شدن اغتشاشات پیش آمده به کار 
نمی آید؛ امــا از باب نگاه به آینده و پدید 
آمدن مســائلی مرتبط بــا منافع ملی در 
شرایط آتی کشــور، راه عبرت آموزی باز 
است. این دولت و دولت های آینده نظام 
جمهوری اسالمی توجه داشته باشند هر 
طرح ملی را که با منفعت عمومی پیوند 
خورده اســت، تا زمانی کــه زمینه های 
اجتماعی آن فراهم نشــده و اقناع سازی 
افکار عمومی ـ حتی به طور نسبی ـ شکل 
نگرفته اســت، به میدان عمــل نیاورند. 
دولت دوازدهم با طرح مکرر »رفراندوم« 
و »رجوع بــه آرای مردم« در موضوعات 
مهم و اساسی کشور، شعارهای فراوانی 
داده بود! حال این اتفاق معیار مناســبی 
اســت تا بر اســاس آن اعتقــاد واقعی 
مســئوالن دولت به نظرات و آرای مردم 

سنجیده شود.

اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن 
اگرچه ناگهانی و برای جامعه همراه با شوک بود؛ اما 
برای گروهی که از مدت ها پیش آماده عملیاتی کردن 
آشوب بودند، پاس گلی مغتنم به شمار می آمد. این 
عده با سوءاستفاده از شرایط و اعتراضات مردمی، 
بالفاصله وارد عمل شــدند و ماهیــت اعتراضی 
حضور مردم در خیابــان را منحرف کردند. گفتنی 
است اغتشاش، از ایجاد راهبندان های مصنوعی و 
اجباری آغاز شد و در فاز بعد، حمله به مراکز دولتی 

و عمومی در دستور کار این عوامل قرار گرفت.

BBحرکت های سازمان دهی شده
نحوه حمله به بانک ها، ســاختمان های دولتی، 
پمپ بنزین ها و فروشگاه های زنجیره ای به گونه ای 
بــود که از دیــدگاه همــه کارشناســان مهاجمان 
ســازماندهی شــده و آموزش دیده بودند. در ادامه 
روند آشــوب و اغتشــاش، حمله به مراکز مذهبی 
مانند چند حوزه علمیه و حتی مســجد و آتش زدن 
قرآن از سوی این گروه، ماهیت آنان را روشن تر کرده 
و نشان داد افزایش قیمت بنزین برای مهاجمان تنها 
بهانه بوده است. آشوبگران حتی به مردم عادی نیز 
رحم نکردند؛ به طوری که منازل برخی مردم نیز از 

آتش افروزی آنان در امان نمانده است. 
رادیکال شدن سریع فضا و ایجاد آشوب و اغتشاش 
در حالی بود که نیروهای انتظامی به منزله اولین حلقه 
حفظ آرامش و امنیت، مدارا با معترضان را در دستور 
کار خود داشــتند؛ از این رو کسی نمی تواند ادعا کند 
برخورد خشــن آنان ســبب تشنج فضا شــده است. 
مدارای اولیه نیروهای انتظامی و امنیتی با شــرایط به 
وجود آمده، این تصور غلط و البته فضای نسبی را برای 
آشــوبگران ایجاد کرد که دست به تخریب بزنند؛ اما 
همین روند سبب شد مردم معترض به سرعت دریابند 

آنچه در حال رخ دادن اســت، به هیچ عنوان خواسته 
آنان نبوده و حتی علیه مطالبات آنان است. آنان با بهت 
و حیرت شاهد صحنه های خرابکاری و آتش افروزی 
بودند و از خود می پرسیدند اعتراض به قیمت بنزین چه 
ارتباطی با آتش زدن بانک، ساختمان دولتی، کتابخانه، 

پمپ بنزین، حوزه علمیه و مسجد و قرآن دارد!
آشوبگران حتی به مراکزی مانند پاسگاه های پلیس 
و مراکز بسیج حمله کردند. نکته مهم دیگر این است 
که تقریبًا تمامی این افراد به ســالح ســرد و در موارد 
متعددی حتی به سالح گرم مسلح بودند. گزارش های 
موثق نشان می دهد کشتن افراد عادی و معترض یکی 
از برنامه های عملیاتی آشوبگران بوده که اجرایی شده 
است؛ زیرا افزایش خشــونت و کشته سازی با هدف 
تهییج مردم برای پیوســتن به آشوبگران و متهم کردن 
نیروهای انتظامی و امنیتی به اعمال خشونت، یکی از 

اصول عملیاتی در چنین برنامه هایی است. 
همین مسئله ســبب شــد مردم نیز به سرعت 
صف خود را از آشــوبگران جدا کنند تا کسانی در 
صحنه عمل باقی بمانند که بهترین صفت برای آنان 
شاید »آشــوبگران حرفه ای« باشد. از کار انداختن 
دوربین هــای چهارراه ها، بانک ها و فروشــگاه ها و 
دزدیدن هارد هــای مربوط، همچنین اســتفاده از 
انبر های بلند برای قطع کردن قفل ها، مواد آتش زای 
آماده برای قرار دادن در سطل های زباله و بانک ها، 
استقرار نداشتن در مکانی خاص، حرکت نقطه به 
نقطه و… نشان دهنده سازماندهی و آموزش قبلی این 
عده برای روز موعود بود. در این میان، جدا شــدن 
مردم از این آشــوبگران حرفه ای کار را برای جمع 

کردن بساط آشوب و اغتشاش فراهم کرد.

BBشکست پروژه آشوب
اگرچه حجم تخریب و آشوب باال بود؛ کمتر از سه 
روز بساط آنان برچیده شد و آرامش به کشور بازگشت. 
در ادامه عواملی بیان می شــود کــه نقش محوری در 

برچیده شدن سریع بساط آشوبگران داشته است:
1ـ موضع گیری قاطعانه، شجاعانه و به موقع رهبر 
معظم انقالب اسالمی در صبح ۲6 آبان ماه و حمایت 

از تصمیم ســران سه قوه در موضوع بنزین و دعوت از 
مردم به جدا کردن صف خود از اشــرار کف خیابان، 
به همراه توصیه هایی مهم به دولت برای برطرف کردن 
نگرانی مردم، اختالف میان نیروهای داخل نظام درباره 
نحــوه برخورد با اصــل ماجرا را از بین برد و ســبب 
وحدت و یکپارچگی شد. در شرایط ناامنی و آشوب، 
یکپارچگی و وحدت حاکمیت اصلی اساســی است 
که خدشه دار شــدن آن موجب گستاخی آشوبگران و 

گسترش دامنه ناامنی ها می شود.
۲ـ بصیرت مردم در جدا کــردن صف خود از 
آشوبگران در این ماجرا نقشی مهم و اساسی داشت. 
مردم بــا وجود دلخوری و گالیه های بجا از دولت، 
به ســرعت پی بردند آنچه در حال رخ دادن است، 
اعتراضی اقتصادی نیست، بلکه عملیاتی ضد امنیتی 
اســت که کلیت نظام و امنیت کشور را نشانه رفته 
است؛ در نتیجه در چنین فضایی نه تنها اعتراض به 
حق خود را کنار گذاشتند، بلکه در حمایت از نظام 
و محکوم کردن آشــوب و اغتشاش به میدان آمدند 
و با برگزاری راهپیمایی های گســترده در شهرهای 

گوناگون امید دشمن را ناامید کردند. 
3ـ آمادگی نیروهای انتظامی و امنیتی یکی دیگر 
از عوامل اصلی ختم غائله بود. همان طور که گفته 
شــد اگرچه این نیروها در ابتــدا با معترضان مدارا 
کردند؛ اما با روشن شدن ماهیت آشوبگران و جدا 
شــدن مردم از آنان، با انجــام کارهای اطالعاتی و 
دقیق، لیدرهای آشوبگران را به سرعت شناسایی و 
برای دستگیری آنان اقدام کردند. شهادت چند تن 
از نیروهای انتظامی و بســیجیان حاضر در میدان 
نشان داد آشوبگران در سطحی هستند که از درگیری 
مرگبار نیز ابایی نداشــته و نهایت خشونت نیز در 

دستور کار عملیاتی آنان بوده است.
۴ـ نکتــه پایانی و مهم کنتــرل اینترنت به منزله 
اصلی تریــن ابزار عملیــات روانی علیــه جامعه و 
راه ارتباطی آشــوبگران بود. متأســفانه غفلت ها و 
کم کاری ها در راه اندازی اینترنت ملی و بســترهای 
بومی ارتباطی، این زمینه را برای دشمن فراهم کرده 
است که از این طریق ضمن انجام عملیات روانی روی 

افکار عمومی جامعه و تهییج و تشویق آنان به آشوب، 
بســتری امن و گســترده برای آموزش، سازماندهی 
و هماهنگی نیروهــای عملیاتی خود در کف میدان 
داشته باشــد. کنترل این ابزار مهم و کلیدی، نقشی 
اساســی در شکست پروژه آشــوب داشت. واکنش 
گســترده غربی ها ـ به ویژه مقامات آمریکایی ـ در این 
زمینه به روشــنی گویای اهمیــت ماجرا و نقش این 
ابزار در برنامه ضد امنیتی آنان است. »برایان هوک« 
رئیس گروه اقدام علیه ایران در این زمینه گفته است: 
»وقتی من در این سمت قرار گرفتم، فناوری هایی را 
در اختیار مردم ایران قــرار دادم تا بتوانند در جریان 
اعتراضات با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. ما راه های 
میان بر زدن بــه اینترنت را هم به مردم ایران نشــان 
دادیم. این میان برهایی که ما در اختیار ایرانی ها قرار 
دادیم، به بعضی از ایرانی ها امکان داد بتوانند از این 
ابزار ارتباطی اســتفاده کنند و دیدیــم که ده ها هزار 
ایرانی از این ابزار میان بر اســتفاده کردند؛ ابزاری که 
ما در طول یک سال و نیم گذشته کارگزاری کردیم و 
این اجازه داد که معترضان بتوانند حتی در زمان قطع 

اینترنت توسط حکومت با هم ارتباط برقرار کنند.«

BBحمایت از اشرار در باالترین سطح
یکــی از نکات مهم غائله ضــد امنیتی آبان ماه 
98 حمایت گسترده دشــمنان جمهوری اسالمی 
ایران از آشــوبگران بود. این حمایت ها به سرعت و 
در باالترین سطح ممکن رخ داد. »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهــور آمریکا، بارها دربــاره اوضاع ایران 
موضع گیری کرده و حامی آشــوب ها بوده است؛ تا 
آنجا که وزیر خارجه آمریکا در پایان هفته و پس از 
چند موضع گیری، به فارســی توئیت کرد و ضمن 
حمایت از اغتشاشــات، درخواست ارسال فیلم و 
عکس به وسیله تلگرام را صراحتًا مطرح کرد. حتی 
مقامات ارشد رژیم صهیونیستی نیز با موضع گیری 
از آشــوبگران داخل ایران حمایت کردند. بی شک 
با دســتگیری لیدرهای اصلی آشــوب ها، در آینده 
نزدیک ابعاد بیشتری از این غائله و هدایت و حمایت 

غربی ها از آشوبگران آشکار خواهد شد. 

بازنگاه صبح صادق به حوادث پس از اصالح قیمت بنزین و تالش دشمنان برای ناامن سازی ایران

شکست پروژه شرارت آمریکایی

عزیز غضنفری
کارشناس سیاسی

محمد صرفی
روزنامه نگار

اردبیلاراکشیراز

تبریزهمدانگرگان

اندیشکده آمریکایی بروکینگز اعالم کرد: »نظام ایران از هر 
زمان دیگری مستحکم تر شده است. ایران از »توانمندی های 
گســترده ای« برای مدیریت اغتشاشــات برخوردار اســت. 
دوام پذیری جمهوری اسالمی مهم ترین میراث انقالب 19۷9 
اســت. هیچ یک از تحوالت مهم در داخل یا اطراف ایران در 
طول ۴۰ سال اخیر ـ نه تحول قابل توجه جامعه ایران، نه تعامل 
دوباره این کشور با آمریکا و نه اصالحات )مدنظر آمریکا( که 
به برخی ها در داخل نظام پیش برده بودند ـ نتوانســته تغییرات 
معناداری در ایران ایجاد کند. آمریکا با ایجاد فتنه های گوناگون 
به دنبال تغییر نظام جمهوری اسالمی بود؛ ولی امروز به جای 

ایران، خود آمریکا در سراشیبی افول قرار گرفته است. 

شکست ناپذیری
مردم ایران

دنیل مک آدامز مدیرعامل اندیشــکده آمریکایی »ران پال« 
گفت: »ناآرامی ها و آشوب های اخیر در ایران صرفًا اعتراضاتی 
ناشی از افزایش قیمت سوخت نیست؛ بلکه آشوب هایی است 
که از الگوهای آشنای سیا پیروی می کند. فکر می کنم این نوع 
از ناآرامی بیشــتر حاصل عملکرد مرکــز مأموریت ایران ]در 
سازمان سیا[ است که دولت آمریکا راه اندازی کرده است. آنها 
با افرادی که در ایران زندگی می کنند، همکاری می کنند. روند 
بی ثبات سازی در هنگ کنگ، اوکراین و ایران همه از یک الگوی 
مشابه پیروی می کند. اعتراف به دست داشتن سیا در ایجاد فتنه 
اخیر در داخل کشورمان در حالی صورت می گیرد که آنها پیش 

از این نیز به چنین اقداماتی دست زده اند.«

سیا  سازمان 
اعتراضات پشت 

 بوریــس دولگوف  کارشــناس ارشــد آکادمی علوم روســیه 
در واکنــش بــه تصمیم آمریکا بــه لغو معافیت هــای تحریمی 
همکاری های هســته ای با ایران گفت: »هدف آمریکا از تحریم 
تأسیسات هســته ای فردو، بی ثبات کردن اوضاع در ایران و تحت 
فشــار قراردادن روسیه اســت. تحریم های واشنگتن علیه ایران، 
روسیه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، در اصل این تحریم ها علیه 
روسیه اســت. اقدامات زیادی برای دورزدن این تحریم ها وجود 
دارد و شرکت های روسی و ایرانی فعال در این تأسیسات هسته ای 
این اقدامات را به کار می گیرند. همه می دانند هدف اصلی آمریکا 
از افزایش فشار تحریم ها، تغییر نظام ایران است؛ اما ایران نیز برای 

کاهش پیامدهای این تحریم ها، اقداماتی را انجام خواهد داد.

فردو یم  تحر
وسیه  ر یم  تحر

اهواز

سنندج



شماره 923 |  دوشنبه 4 آذر 139۸

۵

جنگ چریکی
رأی الیــوم: »جنــگ نفت« و »تغییــر در بافت 
جمعیتــی« فصل دوم بحران ســوریه اســت و 
رئیس جمهور این کشور ظرف کمتر از یک هفته از 
»جنگ چریکی« به منظور خارج کردن نیروهای 
آمریکایی و ترکیه ای از خاک کشــورش خبر داده 
است. دولت آمریکا به دنبال اجرای طرحی برای 
جدا کردن مناطق شرق و منابع نفتی و کشاورزی 
آن از دولت ســوریه است تا بر این مناطق کنترل 
یافته و به هر شــیوه از آنها استفاده کرده و بودجه 
کردهای جدایی  طلب منطقه، مانند اقلیم کردستان 
عراق را تأمین کند. در صورتی که دولت ســوریه 
وارد مرحله جنگ چریکی شود، روزهای سختی 
در انتظار نیروهای ترکیه و آمریکا در سوریه خواهد 

بود.

\\

شکست در غرب آسیا
فارن افــرز: دولت ترامپ دوســت دارد خود را 
چشــم و گوش باز با ذهنی پذیرا بخواند که همه 
حقایق تلخی را کــه دیگــران از مواجهه با آنها 
خودداری می کنند، می پذیــرد. اما در حقیقت، 
درک آن از خاورمیانه آنقدر ابتدایی است که همه 
تالش هایش در منطقه به شکســتی بزرگ تبدیل 
شــده اند. همانند بســیاری از مواقع در گذشته، 
محلی های فریبکار خارجی بی خبر از همه جا را به 
دستاویزی برای پیشبرد دستورکارهای خود تبدیل 
کرده اند و در آخر کار، این آمریکایی ها هستند که 
هزینه این تحوالت را خواهند پرداخت. البته همه 
این اتفاقات با کمپین کلی ترامپ درباره خالصی 
از نظم بین المللی لیبرال و برقراری قانون جنگل 

هم خوانی داشته اند.

 تالش برای ناآرامی
اندیشــکده آمریکایــی ران پــال: ناآرامی ها و 
آشــوب های اخیــر در ایران صرفــًا اعتراضاتی 
ناشــی از افزایش قیمت ســوخت نیست، بلکه 
آشوب هایی اســت که از الگوهای آشنای آژانس 
مرکزی اطالعات آمریکا )ســیا( پیروی می کند. 
این نوع از ناآرامی بیشــتر حاصل عملکرد مرکز 
مأموریت ایران در »سیا« است که دولت ترامپ 
راه اندازی کرده اســت. اگر به یاد داشــته باشید، 
پارســال »مایــکل دی آندریا« مســئول این کار 
شــد. او یک افسر »سیا« اســت که به »آیت الله 
مایک« معروف اســت. دی آندریا شخصًا هم با 
ایران خصومت دارد و در گذشته هم برای ایجاد 
ناآرامی در ایران تالش کرده اســت. او هرکاری 
برای بی ثباتی در ایــران  می کند. اینها الگوهایی 
از روند بی ثبات ســازی اســت که از هنگ کنگ 
گرفته تا اوکراین و ایران شاهد هستیم. همه اینها 
از یک الگوی مشــابه پیروی می کنند. این تالش 
دیگری برای ســرنگون کردن یک دولت است. 
گروهک هــای تجزیه طلب و منافقیــن مأموران 
آمریکا هستند که می روند و ]در ایران[ همه چیز را 

منفجر می کنند و آدم را می کشند.

شکست فشار حداکثری
لوبالگ: مشــاهدات و اطالعات موجود نشان 
می دهند، کمپین اعمال فشــار حداکثری دولت 
 ترامپ علیــه ایران تا بــه امروز هیچ دســتاورد 
استراتژیکی برای سیاست ایاالت متحده نداشته 
است. ایران با وجود کمپین اعمال فشار حداکثری 
دولت  ترامپ همچنان به پیشرفت در موشک های 
بالســتیک و کروز ادامه می دهد و می تواند از آنها 
استفاده یا حتی آنها را به متحدان و نزدیکان خود 
در منطقه منتقل کند. ایران همچنین به توســعه و 

آزمایش موشک های دوربرد ادامه داده است. 

گلوبال هاوک از رده خارج شد!
فارین پالیسی: تنها چند ماه پس از آنکه ایران یک 
پهپاد شناســایی گران قیمت ایاالت متحده را بر 
فراز تنگه هرمز ساقط کرد، وزارت دفاع در حال 
بررسی کنار گذاشتن دو ســوم سی و چند پهپاد 
گلوبال هاوکی اســت که نیروی هوایی در اختیار 
دارد. حادثــه هدف قرار گرفتــن این یک فروند 
از این پهپاد به دســت ایران، یک »هشدار قرمز« 
برای گلوبال هاوک بود و نشــان داد، این پرنده در 

نبردهای آینده آسیب پذیر است.

جهان

   رصد    

 روزهای ناآرام عراق در حال سپری شدن است.
فضاسازی گسترده رسانه های مرتجع عربی و 
تبدیل اعتراضات آرام مردمی به آشوب از سوی 
افراد نفوذی نه تنها نتوانست دولت عراق را در 
برابر فشارها و دخالت های خارجی به تسلیم 
وادار کند، بلکه فرصتی پیش روی سیاستمداران 
پدید آورده که عالوه بر بی اثر کردن توطئه های 
از  خارجــی، می تواننــد بخــش عمــده ای 

خواسته های مردم این کشور را محقق کنند.

پیروزی های مکــرر محور مقاومت،  آمریکایی ـ ۱ اتــاق  فکرهــای  طمــِع 
صهیونیستی و گاوصندوق منطقه ای آنان را به 
طراحی نقشه های جدیدی علیه منطقه  ترغیب 
کرد که عراق سهم عمده ای در سناریوی مورد 
نظر داشــت. نارضایتی مردم عراق از اوضاع 
معیشتی و اقتصادی بستر مناسب این اعتراضات 
بود و در پروژه مذکور قرار بود این نارضایتی ها 
به انتفاضه ای فراگیر تبدیل شده، به سرنگونی 
دولت عراق بینجامد. قرار دادن حشدالشعبی 
در مقابل مــردم معترض و ایجاد درگیری های 
خونین شــیعی  - شــیعی و در نهایت اسقاط 
حکومت به دست شیعیان، علت اصلی تمرکز 
موج اعتراضات و خشــونت ها در استان های 
جنوبی عراق بود که با روشــنگری مرجعیت و 
درایت حشدالشعبی که نهادی برخاسته از مردم 
است و هوشیاری مردم، همه طراحی های فوق 

خنثی شد.

تحوالت هم میدان آزمایشــی برای  نهــاد نظامی و امنیتی عــراق بود که 2
نهایت مدارا و خویشــتن داری را در مواجهه با 
مردم معترض به نمایش گذاشت و هم فرصتی 
بود برای دولت این کشور تا با حمایت مردمی به 
اصالحات مطلوب اقتصادی و سیاسی دست 
بزند.از روزهای اولیه شروع اعتراضات در عراق 
نخست وزیر این کشور فرصت به وجود آمده را 

با فرصت ارزشمندی دانست که باید از آن برای 
اجرای اصالحات اساسی در راه مبارزه با فساد، 
بهبود خدمــات، اقتصاد، امنیــت و همچنین 
تغییرات در ساختار کابینه و قانون اساسی این 
کشــور اســتفاده کرد. در همین راســتا، وی 
وعده هایی برای بهبود اوضاع کنونی مطرح کرد 
که برکناری ده ها مدیر متهم به فساد، استخدام 
نیــروی کار جــوان از میــان فارغ التحصیالِن 
عراقی، پروژه ســاخت مسکن ویژه شهروندان 
فاقد خانه، تخصیص کمک هزینه معیشتی به 
خانوارهای کم درآمد، تقلیل حقوق های نجومی 
و مزایای مسئوالن دولتی و برخی اصالحات در 
قانون اساسی و ساختار کابینه را شامل می شود.

نکته مهم در تحوالت اخیر عراق این  اســت که اواًل، مردم این کشور باید ۳
بدانند مشــکالت کنونی آنها در دخالت های 
بــا  روزگاری  کــه  دارد  ریشــه  بیگانگانــی 
حمایت های گسترده و همه جانبه از دیکتاتورِی 
صدام هزینه های هنگفتی به عراق، ایران و دیگر 
کشــورهای منطقه تحمیل کرده و ســپس به 
بهانه های واهی اقدام به اشغال عراق کردند که 
آثار زیان باری چون مرگ هزاران انسان بی گناه، 
تقویت تروریسم تکفیری، غارت منابع انرژی و 
آثار باستانی، اســتثمار و عقب ماندگی عراق، 
ناامنی و... در پی داشــت. ثانیــًا، دولتمردان 
عراقی این نکته را درک کرده اند که با اقدامات 
ســال ها  نمی تــوان  کوتاه مــدت  و  موقــت 
عقب ماندگی را جبــران کرد، بلکــه این امر 
مســتلزم عزم جدی و استمرار راهی است که 
دولت عبدالمهــدی در پیش گرفته  و گروه های 
مختلف سیاســی، مرجعیت و مردم نیز از آن 

حمایت کرده اند.

تــداوم اقدامات و تغییرات ســازنده  دولت عراق موفقیتی اســت که به نام ۴
دولت کنونی ثبت خواهد شد و افزون بر تقویت 
دولــت عــراق و جلوگیــری از مداخله های 
بین المللی در امور این کشور، پیروزی دیگری 

برای محور مقاومت به شمار خواهد آمد.

مشکالت راهگشای 
نگاهی به اهمیت اصالحات اقتصادی در عراق

   پنجره    

در چنــد روز اخیر، رژیم صهیونیســتی در 
اقدامی تجاوزکارانه، به دمشــق در سوریه 
حمله کرد. یگان موشــکی و جنگنده های 
رژیم منحوس صهیونیستی از طریق خاک 
جــوالن اشــغالی، در حالــی مناطقی از 
خاک ســوریه را هدف قرار دادند که بنا به 
ادعای خود صهیونیست ها این حمالت در 
پاســخ به حمالت خمپاره ای ارتش سوریه 
به جوالن اشــغالی )کوه الشــیخ( صورت

گرفت.
بر اســاس گزارش های میدانی، بالفاصله 
پدافند هوایی ارتش ســوریه فعال شد و به 
این حمالت واکنش نشان داد و شمار زیادی 
از موشــک های شلیک شــده را رهگیری 
و منهــدم کرد.بــا وجود بیــان دلیل حمله 
صهیونیست ها به خاک سوریه، پارامترهای 
دیگری نیز در علل تجاوز این رژیم به سوریه 

تأثیرگذار بوده است.

دولــت بشــار اســد بــا توجــه به  پیروزی هایــی که در میــدان نبرد در ۱
مقابل تروریســت های مــورد حمایت جبهه 
عبری ـ عربی ـ غربی به دســت آورده است، به 
دنبال ساماندهی وضعیت داخلی از نظر امنیتی 
و اقتصادی است.این امر برای صهیونیست ها 
بسیار ناگوار است و آنها با اقدامات این چنینی 
در تالش اند تا حرکت دولت ســوریه به سمت 

آبادانی را ُکند کنند.

محــور مذکور و به تبــع آن تالش 2 ناامن سازی عراق و لبنان از سوی 
برای ایجاد آشــوب در داخــل جمهوری 
اسالمی ایران سبب شد این رژیم به تصور 
کم هزینه بودن اقدامات خود دســت به این 
وحشــی گری بزند، غافل از اینکه منطقه، 
دیگــر خرابــکاری صهیونیســت ها را بر 

نخواهد تابید.

با توجه به اعالم دادستانی این رژیم  در بیانیه ای رســمی مبنی بر اینکه ۳
نتانیاهو به تقلب، رشــوه و سوءاســتفاده از 
اعتمــاد عمومی متهــم و با ارســال نامه به 
پارلمــان این رژیم خواســتار آغاز ســلب 
مصونیت پارلمانی نتانیاهو شــده اســت؛ 
نتانیاهو با علم به متزلزل بودن جایگاه خود، 
زودتر از بیانیه دســت به حمله مذکور زد تا 
جامعه داخلی سرزمین های اشغالی را پشت 
سر خود داشته باشد. در واقع، دست و پا زدن 
وی در ســوریه تنفســی مصنوعی برای او و 
رژیم صهیونیســتی بــود که البته بــا اقدام 
دادستانی این رژیم عملکرد نخست وزیر با 

شکست مواجه شد.

سوریه کشوری مستقل است؛ از این  رو ســکوت نهاد های بین المللی در ۴
گذشــته  متجاوزانه  حمــالت  محکومیــت 
صهیونیســت ها، تأیید از اقدامات بعدی آنها 
تلقی شــده و به گســتاخی این رژیم انجامیده 
است؛ بنابراین سکوت و حمایت غرب به منزله 
مدعیان حقوق بشر جای شگفتی دارد و برخورد 
آنها به گونه ای است که گویی این حمالت کاماًل 
طبیعی اســت. حمایت آشــکار فرانســه از 
تجاوزگری رژیم صهیونیستی در سوریه نمونه 
آشکاری از همراهی غرب با خوی تجاوزگرانه 

صهیونیست هاست.

در مقایسه با یک دهه اخیر، تحوالت ۵ با بررسی وضعیت منطقه غرب آسیا 
به وجود آمده کاماًل به ضرر این رژیم اســت. 
رژیم صهیونیســتی زمانــی تأمین کننده منافع 
جامعه غربی بود که محور مقاومت این چنین 
قدرت پیــدا نکرده بــود. حزب اللــه لبنان و 
گروه هــای مقاومت در غــزه و کرانه باختری 
هزاران موشک علیه متجاوزان صهیونیستی در 
اختیار دارند؛ بنابراین غرب با وجود برنامه ریزی 
اولیه در تأمین منافع خــود از طریق این رژیم، 
هزینه های هنگفتی برای بقای سگ نگهبانش در 

منطقه می پردازد. 

مصنوعی تنفس 
 نگاهی به تقالی نتانیاهو برای نجات

   فراسو    

یادداشت
  کودتاهای رنگین
 در آمریکا التین

با بررسی سابقه دخالت واشنگتن در حوزه 
جغرافیایــی »آمریکای التین« به الگویی 
یکسان از دخالت در تحوالت این منطقه 
دست می یابیم. ایاالت متحده با استفاده از 
نهادهای امنیتی خود، از جمله سازمان سیا 
و همچنین با بهره بردن از نخبگان سیاسی 
یا غیر سیاســی وابســته و حاضر در این 
کشورها، تالش کرده است در این منطقه 
نفوذ کند. واشنگتن با توسل به ابزارهایی، 
همچون تحریم های اقتصادی دولت های 
مســتقل و چپ گرای آمریکای التین را 
تحت فشــار قرار داده و میزان نارضایتی 
داخلی در آنها را تشدید می کند. افزون بر 
این با استفاده از سازمان های بین المللی 
منطقه ای و بعضًا فرامنطقه ای برنامه های 
خود برای مشروعیت زدایی از دولت های 
قانونی معارض خود را توجیه می کند. این 
کشور با استفاده از ابزار فوق تالش می کند 
با اقناع نیروهای امنیتی این کشورها آنها را  
به حمایت از نیروهای اپوزیسیون وابسته 
به آمریکا وادارد. فرایندی که آشــکارا در 
بولیوی و ونزوئال شاهد آن بودیم و زمینه 
تحقق آن در دیگر کشــورهای آمریکای 
التین نیز به چشم می خورد. در این زمینه 
به اهداف آمریکا از سرنگونی دولت های 

چپ گرا می توان اشاره کرد:
سیاســتمداران  و  نظریه پــردازان  1ـ 
آمریکایــی ضمن وقــوف بــه پایه های 
متزلزل ایدئولوژی »لیبرال دموکراســی« 
و کانون تحقــق آن، یعنی آمریکا همواره 
تالش کرده اند در برابــر ایدئولوژی های 
معارض از ابزارهای سخت و نیمه سخت 
و تزویرگونه، ماننــد کودتا و انقالب های 
رنگین و فریب افکار عمومی بهره ببرند؛ 
چرا که در مصاف مســتقیم لیبرالیسم با 
تفکرات معارض خــود، این ایدئولوژی 
چندان دوام نخواهد آورد؛ از این  رو شاهد 
هستیم سوسیالیسم و مهم تر از آن اسالم 
و کشــورهای حامی این تفکرات همواره 
در معرض سیاســت های مذکور آمریکا 

هستند.
۲ـ آمریکا به دنبال جلوگیری از تشکیل 
بلوک های مســتقل و منتقــد در منطقه 
آمریکای التین اســت. مورالس، مادورو 
و... از جمله افرادی هستند که در این راستا 
تالش فراوانی داشته اند؛ مورالس از سال 
۲۰۰6 و با در دســت گرفتن زمام کشور 
بولیوی ضمن زیر سؤال بردن سیاست های 
آمریکا تالش کرد با کشــورهایی، مانند 
کوبا، ونزوئال و نیکاراگوئه بلوکی متحد در 

برابر واشنگتن ایجاد کند.
3ـ شــکی نیســت که معمای امنیت 
مهم ترین عنصر در تدوین سیاست خارجی 
هر کشــوری اســت. موضوعی که مورد 
ایده آلیست  هاست؛  و  واقع گرایان  اجماع 
از ایــن  رو آمریــکا همواره تــالش کرده 
اســت به ویژه با اســتفاده از ابزار کودتا و 
انقالب های رنگین و جهت دهی به افکار 
عمومی و اســتفاده از ابزار رسانه از روی 
کار آمدن هــر حکومتی که در چارچوب 
سیاست های منطقه ای و بین المللی آمریکا 

رفتار نمی کند، جلوگیری کند.
چپ گــرای  گروه هــای  پیونــد  ۴ـ 
حاضر در آمریکای التین با رقیب دیرینه 
آمریکا، یعنی روســیه از دیگر دالیل مهم 
تالش آمریکا بــرای براندازی دولت های 
سوسیالیست آمریکای التین است؛ چرا 
که در عصر کنونی و با اضمحالل قدرت 
آمریکا روسیه به عنوان دیگر قطب قدرت 
در جهــان، سیاســت های آمریــکا را با 
چالشی اساسی در منطقه آمریکای التین 

و دیگر مناطق جهان روبه رو کرده است.

رضا صارمی راد
کارشناس مطالعات آمریکا

یکایی ناک اوت شد پهپاد آمر

اکبر معصومی
کارشناس مسائل بین الملل

ایوب منادی
کارشناس غرب آسیا
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در یکی دو ســال گذشــته زمزمه هایــی مبنی بر 
ســهمیه بندی بنزین و همچنین اصالح قیمت آن 
به گوش  می رســید تا اینکه این زمزمه ها در هفته 
گذشته رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت و دولت 
در ساعت صفر جمعه ۲۴ آبان ماه از این تصمیم 
مهم رونمایی کرد. دولت بنا به برنامه ای که برای 
خود متصور بود )یعنی کمک به اقشار متوسط و 
کم درآمد جامعه( نیاز داشــت تا منابع مالی این 
تصمیم را تهیه کند و برایش سه راه و مسیر را در 
نظر داشت؛ از جمله »کاهش یارانه ها«، »افزایش 
مالیات« و »افزایش درآمدهای نفتی«. دولت بیان 
کرد برای ارائه بسته های حمایتی خود به این اقشار 
آسیب پذیر باید یکی از این سه مسیر را طی کرده 
تا منابع مالی آن به دســت آمــده و به هدف خود 

برسیم.

مسیر اول از طریق کاهش یارانه ها بود که این 
امر شدنی نیست؛ چرا که بیش از گذشته به اقشار 
آسیب پذیر جامعه فشــار مضاعف وارد می آید و 
نتیجه دلخواه را در پی ندارد. با وجود هزینه های 
ســنگین فعالیت هــای اقتصــادی، تجــاری و 
کسب وکار نیز افزایش مالیات مسیری غیرمنطقی 
است و به اقتصاد کشور ضرر می رساند. در نهایت 
با توجه به تحریم های ظالمانه غرب مبنی بر ایجاد 
ممانعت برای فــروش نفت ایــران، درآمدهای 
نفتی نیز نمی توانــد افزایش یابد. از این رو دولت 
به این نتیجه رســید که با اصالح قیمت بنزین و 
سهمیه بندی آن، درآمدهای ناشی از آن را در مسیر 

کمک به اقشار ذکر شده مصرف کند.
اما آیا فقط این مســیر می توانســت منتخب 
دولت باشد یا موارد دیگر نیز در امر تهیه بسته های 

حمایتی نقش داشتند؟
با توجه به فرارهای مالیاتی و قاچاق گسترده ای 
که در کشور وجود دارد و ارقام آن به ده ها میلیارد 
دالر می رسد، دولت می توانست با کمک نهادهای 
قضایی و امنیتی دیگر جلوی این حجم از این گونه 

موارد را بگیرد و به حداقل ممکن برساند تا یکی 
از مسیرهای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه از 

محل حاصل از درآمدهای آن تأمین شود.
یــا در موردی دیگــر دولت می توانســت با 
شناســایی ثروتمندان و صاحبان قدرت و ثروت 
بســیاری از یارانه بگیران جامعه را که به دریافت 
این مقدار از پول و سرمایه نیازی ندارند و ماهیانه 
حســاب بانکی شــان از مقدار یارانه هــا واریز 
می شود، از دریافت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی حذف 
کنــد و این بخش از درآمد را به طبقه متوســط و 

کم درآمد جامعه بدهد.
موارد متعدد دیگری وجــود دارد که دولت و 
مجلس می توانند با کمک یکدیگر برنامه ریزی و 
آنها را اجرا کرده و بسته های حمایتی مناسبی را 

در میان اقشار گوناگون مردم جامعه 
توزیع کنند.

امروزه، »گرانی« و »بیکاری« دو معضل جدی 
و ویرانگر کشورمان در حوزه اقتصادی هستند که 
بر حوزه های دیگر اثر ســوء خــود را می گذارد؛ 
از این رو مســئوالن کشور باید با حمایت ویژه از 
تولید ملی و کسب وکار اقتصادی نسبت به افزایش 
ارزش پول ملی اقدام کنند تا با یک تیر دو نشــان 
بزنند، یکی اینکه جلوی بیکاری مزمن در جامعه 
را بگیرند و دیگر اینکه بــا افزایش قدرت خرید 
مردم این گرانی را که موجب آزار و اذیت روحی و 
جسمی مردم شده است، مدیریت کرده و کاهش 
دهند تا جایی کــه روزی »ریال« ایران به یکی از 
قوی ترین پول های ملی در منطقه و آســیا تبدیل 

شود.

 راه حل گره کور اقتصاد
اهمیت افزایش ارزش پول ملی

   آن روی سکه    

بازار

منهای نفت 
 صنعت سالمت

اقتصاد سالمت به مواردی از قبیل توریسم 
درمانی، پزشــکی، روانشناسی، سالمت 
اداری و سیاســی و... مرتبــط اســت. 
در بندهــای دوم، هفتم و هشــتم ابالغ 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، به 
ویژه ابالغ سیاســت های کلی سالمت از 
سوی رهبر معظم انقالب توجه به اقتصاد 
ســالمت بیش از پیش مدنظر قرار گرفته 
است. کشــور ما می تواند در استان های 
فارس، خراســان رضوی، قم، تهران و... 
به  عنوان قطب توریسم درمانی در منطقه 
غرب آســیا قرار گیرد و ساالنه 1 میلیون 
توریست را از کشورهای همسایه و فراتر 
از آن بــرای درمان مورد عالج قرار دهد و 
با درآمدی حــدود ۷ میلیارد دالر مواجه 
گردد. گردش مالی اقتصاد سالمت در دنیا 
حدود ۴۰۰ میلیارد دالر و سهم کشورمان 
از این مقدار 1 میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر 
است؛ با توجه به ظرفیت های مناسب در 
پیرامون  انتظارات  کشورمان،  استان های 
درآمدزایی در این حوزه بیش از این مقدار 

است.

شاخص

    
!WTO ضعف

 ســازمان تجارت جهانی پس از شــش 
سال حکم نهایی خود را در مورد پرونده 
شکایت چین از محدودیت های تجاری 
آمریکا اعالم کرد. حکم صادر شــده از 
ســوی WTO به سود کشور چین است و 
به این کشــور اجازه اقدام متقابل و وضع 
تعرفه واردات بر حدود 3/6میلیارد دالر 
کاالی آمریکایی را می دهد. اما این حکم 
مورد انتقاد هر دو طرف قرار گرفته است 
آمریکایی ها معتقدند این ســازمان نباید 
به چین اجــازه وضع تعرفــه واردات بر 
کاالهای آمریکایی را بدهد. دولت چین 
نیز معتقد اســت WTO باید اجازه وضع 
تعرفه بر واردات بیــش از ۷ میلیارد دالر 
از کاالهای آمریکایی را بــه آنها می داده 
است موضوعی که نشان می دهد شکایت 
در WTO فایــده ای بــرای کشــورهای 
جهان ندارد و این نهاد عماًل توانایی حل 

اختالفات را ندارد.

افزوده
 آربیتراژ

»آربیتراژ« به کســب سود از اختالف قیمت 
در دو یا چند بازار گفته می شــود. آربیتراژ به 
صورت آکادمیک به مجموعه تراکنش های 
مالی اطالق می شود که در هیچ حالتی باعث 
زیان نشــده و حداقل در یک حالت باعث 
سود شود؛ به عبارت دیگر به طور ایده آل یک 
معامله بدون ریسک و ســودده است. سود 
آربیتراژی زمانی ایجاد می شــود که کاالیی 
مشــابه در دو بازار مختلف یــا در مواردی 
خاص در دو قالب متفاوت عرضه می شود؛ 
اما قیمت های یکسانی ندارد. وجود آربیتراژ 
نتیجه ناکارآمد بودن بازار است و مکانیسمی 
ایجاد می کند که موجب می شــود قیمت ها 
به طــرز چشــمگیری از ارزش منصفانه و 
واقعی شــان در درازمدت منحرف نشوند. 
فرض کنید قیمــت خودرو صفر کیلومتر در 
کارخانه ۲۰ میلیون تومان و در نمایشــگاه 
۲1 میلیون تومان اســت. شــما می توانید با 
خرید فوری خودرو از کارخانه و فروش آن به 
خریدار نهایی یک میلیون تومان سود کنید. به 

این سود، سود آربیتراژی گفته می شود.

باز کردن غل و زنجیر نفت از بودجه
نگاهی به مسیر توسعه اقتصاد ایران

وجــود ذخایر نفت و گاز برای ایران در ســال های 
پیش از انقالب زمینه سودجویی کشورهایی مانند 
آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی را با گماشته 
کردن پهلــوی و حامیانش ســهل و ممتنع کرده و 
بسیار طبیعی بود که از نظام وابسته پهلوی نمی شد 
درخواســت کرد کشــور را بدون فروش نفت خام 
اداره کند؛ اما پس از پیروزی انقالب اســالمی در 
ایران این توقع که نفت ایران با مدیریت عقالنی به 
فرآورده تبدیل شده و از خام فروشی ممانعت شود، 
سیاســت های غلط دولت ها این امتیاز بزرگ را از 
ایران اسالمی گرفته بود که منافع تبدیل نفت خام به 

فرآورده را به اجانب ندهند.
کاهش وابستگی بودجه به نفت از سال های دهه 
۷۰ به صورت ویژه در دســتور کار ارکان گوناگون 
دولت قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه مطالعات 
ابتدایی در این حوزه را آغاز کرد؛ درحالی که پس از 
گذشت ربع قرن از آغاز مطالعات و برنامه ریزی ها 
در این حوزه اتفاق قابل توجهی در اقتصاد کشور رخ 
نداده و اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است. 
نکته جالب توجه اینکه بودجــه ایران ـ چه پیش از 
انقالب و چه پس از آن ـ همواره به نفت وابسته بوده 
و هر زمان درآمدهای نفتی کاهش داشــته است، 
بالفاصله با بحران های رکود، تورم و جهش نرخ ارز 
مواجه بوده ایم؛ درحالی که جمهوری اسالمی ایران 
در دوره ای طالیی، اداره اقتصاد بدون نفت را اتفاقًا 

با خروجی موفقیت آمیز سپری کرده است.
باید به این نکته توجه کرد که با وجود گستردگی 
تحریم های اقتصادی سال های اخیر، شرایط به هیچ 
عنوان با دوران جنگ تحمیلی قابل مقایسه نیست. 
در دوران دفــاع مقدس نه تنها فرایند فروش نفت با 
مشکل روبه رو شد، بلکه پاالیشگاه ها و نفتکش های 
ایران زیر فشار توپخانه های دشمن بودند؛ درحالی 
که امروز تولید نفت در کشور با مشکل و محدودیتی 

روبه رو نیست.
در سال جاری، با توجه به محتمل بودن کسری 
بودجه، انتظار رفع ریشــه مشکالت تنها از طریق 
خلع سالح طرف مقابل میسر می شود که این مهم 
نیز به معنای به صفر رساندن درآمدهای نفتی است. 
از سوی دیگر، باید با برنامه الزم برای خنثی کردن 
سیاست های فشار طرف مقابل و رفع کسری بودجه 

حاصل از فروش نفت تنظیم شود.
رهبر معظم انقالب بارها با فرمایش های مهمی 

در این زمینه مطرح فرموده اند که:
»تحریم ـ که عمدتًا تحریم فروش نفت اســت 
و این فشار حداکثری هم بیشتر معطوف به مسئله 
نفت اســت ـ بالشــک یک مشکلی اســت برای 
کشور؛ منتها مشکل کوتاه مدت است. از این مشکل 
کوتاه مدت یک سود بلندمدت به دست می آید و آن 
انقطاع از نفت است. چند روز قبل مسئوالن دولتی 
اعالم کردند و گفتند که مــا از فالن تاریخ ـ ظاهرًا 
یک تاریخی را هم ذکر کردنــد ـ بودجه را از نفت 
منقطع می کنیم؛ این بســیار خبر خوبی است، این 
خیلی دستاورد بزرگی است. خب ما اگر نفتمان را 
همین طور مدام بفروشیم و در مقابلش دالر بگیریم 
و بیاوریــم هیچ وقت به فکــر نمی افتیم که بودجه 

کشور را، مخارج کشور را، هزینه های جاری کشور 
را از نفت جدا کنیم. هیچ وقت به فکر این نمی افتیم 
وقتی جلوی فروش نفت گرفته می شود، وقتی این 
درآمد مفت از دولت گرفته می شود، آن وقت به فکر 

می افتیم که یک کار اساسی بکنیم.«
در فشــار تحریمی آمریــکا باید ایــن نکته را 
هم مدنظــر قرار داد کــه خریداران نفــت ایران، 
شرکت های چینی و هندی هستند؛ یعنی خیلی از 
دولت ها نمی توانند در تصمیم نهایی آنها تأثیرگذار 
باشند. دقیقًا مثل ماجرایی که برای توتال اتفاق افتاد. 
توتال یک شــرکت فرانسوی است و با وجود اینکه 
دولت این کشور از توافق هسته ای حمایت می کرد؛ 
ولی آنان به دلیل اینکه مشمول جریمه های آمریکا 
نشوند تصمیم به خروج از ایران گرفتند. مسئله دیگر 
این است که اگرچه ما راه های دورزدن این تحریم ها 
را بلدیم؛ اما در این وضعیت مجبور می شویم نفت 
خود را خیلی ارزان تر از آنچه می ارزد بفروشــیم تا 
کشورها حاضر باشند ریسک این مبادله را بپذیرند و 
نفت را خریداری کنند؛ بنابراین اگر حتی صادرات 
نفت ایران به صفر نرســد، درآمد ارزی ما بســیار 
کاهش پیدا خواهد کرد و این امر آثار سوئی در منابع 

ذخیره ارزی ما به دنبال دارد.
به هرحال ایــران در حال ورود به دوران اقتصاد 
بدون نفت اســت و البته این یک فرصت استثنائی 
است؛ زیرا حتی در ســال های 139۰ و 1391 که 
شــدیدترین تحریم ها بر ملت ایران تحمیل شد، 
اقتصاد کشور از یک انعطاف خوبی برخوردار بود 
و نگذاشــت این هجمه ها و تالطم های خارجی، 

کشور را ناکارآمد و فلج کند. 
در این میان، دولت باید ســعی کند تا بیش از 

این، گرانی بر خانوار ایرانی تحمیل نشود و با این 
حال بتواند کســری بودجه خود را نیز جبران کند. 
مردم نیز می توانند با خریــد اوراق قرضه یا اوراق 
پاکســازی اقتصاد از نفت برای عبور دولت از این 
مقطع حساس کنونی یاری رســان باشند و تأمین 
مالی دولت طی یک دوره شــش ماه تا یک ســاله 

صورت بگیرد.
شایان ذکر اســت اقتصاد ایران به دلیل تحمیل 
شــدیدترین تحریم های اقتصــادی غرب کمترین 
مراودات مالــی را با اقتصاد جهانــی دارد. بدون 
تردید در این وضعیت پیشــرفت کشور به سختی 
رخ می دهد؛ اما در عین حال برخی عقیده دارند که 
حذف درآمدهای نفتی در بودجه نمی تواند فرایند 
اصالحی را به حرکت بیندازد که پس از طی شدن و 
پایان یافتن تحریم ها اقتصاد کشور در مسیر  توسعه و 

پیشرفت و آبادانی قرار بگیرد. 
اکنون تاریخ اقتصادی ایران اسالمی به نقطه ای 
رسیده که پتانســیل یک بزنگاه حساس را در خود 
دارد، به طوری که این تحریم ها و فشارهای بی حد 
و اندازه  گویی فرصتی هستند که با انجام اصالحات 
اقتصادی در حامل های انرژی، اقتصاد کشور از غل 
و زنجیر وابستگی به نفت رها می شود و می تواند با 
انواع و اقسام توانمندی هایش در حوزه اقتصادی به 
بازارهای اقتصاد جهانی وارد شــود و جایگاه خود 
را در این حوزه به دســت بیاورد تا به جای اینکه بر 
پاشنه آشیل تک پایه نفت استوار باشد، بر پایه های 
متعددی چون صنعت، کشــاورزی، گردشگری، 
پزشــکی، علمی و... استوار و محکم بماند که اگر 
روزی یکی از این پایه ها سست شد، منجر به تالطم 

و شکنندگی در اقتصاد نشود.

رضا زمانی
کارشناس اقتصادی

روح الله صنعتکار
هادی سیاسی
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7
دین

 قدرت در اختیار اسالم

همچنانکه گفته شد، در گرایش تفسیر 
تمدنی امام خامنه ای، حاکم کردن یک 
نظــام متعالی به منزله محیط و بســتر 
مناســب برای تربیت همــگان، بدون 
قدرت ممکن نیســت. جامعه متعالی، 
جامعه ای اســت که دین به طور کامل 
در آن اجرا شده باشــد، چرا که روابط 
صحیح و کمال بخش میان انسان و خدا، 
انسان و طبیعت و انســان و انسان های 
دیگــر تنها در دین ارائه شــده و واضح 
است که اجرای کامل دین در گرو داشتن 
قدرت و حاکمیت اســت. آغاز دعوت 
پیغمبران الهی با زبان نصیحت است؛ 
اما پــس از آنکه توانســتند طرفداران 
خــود را گرد آورند و تجهیز کنند، آنگاه 
با دشمنان توحید و دشمنان بشریت، با 

زبان قدرت حرف می زدند.
در دیدگاه حضرت آیت الله العظمی 
خامنه ای، عدالت حضرت مهدی)عج( 
که مربوط به ســطح جهان اســت، با 
موعظه و نصیحت به دســت نمی آید و 
برای استقرار عدالت، در سطح جهان 
باید مردمان عادل و انسان های صالح و 
عدالت طلب، قدرت را در دست داشته 
باشند و با زبان قدرت با زورگویان حرف 
بزنند. اگر دین با قدرت همراه شــود، 
می تواند گسترش و بسط پیدا کند. آیات 
بسیاری از قرآن کریم بر ضرورت تجهیز 
به قدرت و استفاده از زبان اقتدار در برابر 
ستمگران و مانعان رشد انسان ها تأکید 

دارند. آیات زیر نمونه هایی از آنهاست:
ٍة َو  وا َلُهْم َما اْســَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ِعدُّ

َ
»َو أ

ِه َو  ِمْن ِرباِط اْلَخیِل ُتْرِهُبــوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّ
ُکْم َو آَخریَن ِمْن ُدوِنِهْم ال َتْعَلُموَنُهُم  َعُدوَّ
ــُه یْعَلُمُهْم َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن َشــی ٍء فی   اللَّ
ْنُتْم ال ُتْظَلُمون« 

َ
ِه ُیَوفَّ ِإَلیُکْم َو أ َسبیِل اللَّ

هــر نیرویی در قــدرت داریــد، برای 
مقابله با آنها ]دشــمنان [، آماده سازید! 
و )همچنین( اســب های ورزیده )برای 
میدان نبرد(، تا به وســیله آن، دشــمن 
خدا و دشــمن خویش را بترســانید! و 
)همچنین( گروه دیگــری غیر از اینها 
را، که شــما نمی شناســید و خدا آنها 
را می شناســد! و هر چه در راه خدا )و 
تقویت بنیه دفاعی اســالم( انفاق کنید، 
به طور کامل به شما بازگردانده می شود، 

و به شما ستم نخواهد شد!)انفال/ 6۰(
ذیَن  ذیــَن آَمُنوا قاِتُلــوا الَّ یَها الَّ

َ
»یا أ

اِر َو ْلیِجــُدوا فیُکْم  یُلوَنُکــْم ِمــَن اْلُکفَّ
قین« ای  َه َمَع اْلُمتَّ نَّ اللَّ

َ
ِغْلَظًة َو اْعَلُموا أ

کســانی که ایمان آورده اید! با کافرانی 
که به شــما نزدیک ترند، پیــکار کنید! 
)و دشــمن دورتر، شــما را از دشمنان 
نزدیك غافل نکند!( آنها باید در شــما 
شدت و خشــونت )و قدرت( احساس 
کننــد و بدانید خداوند بــا پرهیزگاران 

است!)توبه/ 1۲3(
نَزْلَنا 

َ
ْرَســْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَناِت َو أ

َ
»َلَقْد أ

اُس  َمَعُهُم اْلِکَتاَب َو اْلِمیــَزاَن ِلیُقوَم النَّ
نَزْلَنا اْلَحِدیَد ِفیِه َبْأٌس َشِدیٌد 

َ
ِباْلِقْسِط  َو أ

ُه َمن ینُصُرُه  ــاِس َو ِلیْعَلَم اللَّ َو َمَنِفُع ِللنَّ
َه َقــِویٌّ َعِزیز«  َو ُرُســَلُه ِباْلَغیِب  ِإنَّ اللَّ
ما رســوالن خــود را با دالیل روشــن 
فرســتادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( و 
میزان )شناســایی حق از باطل و قوانین 
عادالنه( نــازل کردیم تا مــردم قیام به 
عدالت کنند و آهــن را نازل کردیم که 
در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم 
اســت، تا خداوند بداند چه کسی او و 
رسوالنش را یاری می کند بی آنکه او را 
ببینند، خداوند قوی و شکســت ناپذیر 

است!)حدید/ ۲۵(

آیه

محمد عینی زاده موحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

دین اسالم خوبی و بدی، خیر و شر، هدایت 
و گمراهی را تبیین کرده اســت. حتی آثار 
سوء و آثار حسن هر فعلی را نیز معرفی کرده 

است.
در چنین جایــی، نیازی به اکراه نخواهد 
بود؛ بلکه خود انسان یکی از دو طرف خیر 
و شر را انتخاب می کند و عاقبت آن را هم، 
چه خوب و چه بد می پذیرد؛ خداوند برای 
انســان ها حجت را تمام می کنــد و به آنها 
می فهمانــد که هدایت در پیــروی از دین و 

گمراهی در ترک دین است.
بنابراین، دیگر نیازی نیســت کسی را بر 
دین اجبار کننــد. به گفته عالمه طباطبایی، 
»آیه شریفه الاکراه فی الدین، داللت می کند 
بر اینکه مبنا و اساس دین اسالم، شمشیر و 
خون نیست و اکراه و زور را تجویز نکرده... 
قتال و جهادی که اســالم، مســلمانان را به  
ســوی آن خوانــده، قتال و جهــاد با معیار 
زورمداری نیســت و اسالم نخواسته است 
با زور و اکراه، دین را گســترش داده و آن را 
در قلب تعداد بیشتری از مردم رسوخ دهد؛ 

بلکه با معیار حق مداری است و اسالم به این  
جهت جهاد را رکن شمرده که حق را زنده 
کرده... .«)ترجمه تفسیرالمیزان، ج ۲، ص 

)۵۲۵
»ویل دورانت« در جلــد چهارم کتاب 
»تاریخ تمدن« خود می گوید: »اسالم دین 
شمشیر اســت.« اما علمای شیعه به استناد 
آیات و روایات و سنت اهل بیت)ع( ضمن 
مردود خوانــدن این گفتار، اســالم را دین 
تفکر، تعلــق، زیبایی و محبــت می دانند. 
هیچ کســی حق ندارد دیگران را مجبور به 
دین داری کرده و آنها را به زور به سمت خدا 

دعوت کند.
خداوند در قرآن به پیامبرانش می گوید: 
َك ِبالِحکَمِة َوالَموِعَظِة  »ادُع ِإلی َســبیِل َرِبّ
الَحَســَنِة«؛ با حکمت و انــدرز نیکو به راه 
پــروردگارت دعوت نما.)نحــل/ 1۲۵( از 
آن  طــرف خداوند دســتور داده اســت از 
خاک خــود و مردم دفاع  کنید و با کســانی 
که می خواهند به دین خدا و کشور اسالمی 

تجاوز کنند، مقابله  کنید.

 آیا قبول دین اجباری است؟
   مکتب    

ــِه َجِمیًعا َواَل  آیه شــریفه »َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ
ُقوا؛ و همگی به ریســمان خدا )قرآن و اسالم  َتَفرَّ
و هرگونــه وســیله ارتباط دیگر( چنــگ زنید و 
پراکنده نشــوید.« نشــان می دهد مــرز اتحاد 
»توحید« است و مشرکان و کافرانی که بر محور 
غیر توحید حرکت می کننــد، در وحدت دینی 
پذیرفته نخواهند شــد. در تبیین محور وحدت، 
آیات دیگری نیز وجود دارد که اعتقاد به رســول 
خدا، اعتقاد به اولی االمر و قبول حکم را اضافه 
می کند. به اعتقاد مفسران، بهترین مصداق برای 
ریســمان الهی، قبل از هرچیز خود قرآن است. 
چنانکه پیامبر گرامــی)ص( در روایتی، قرآن را 
ریســمان الهی توصیف کرده که میان آسمان و 
زمین کشــیده شده است. عالوه بر آن قرآن نیز از 

مؤمنان خواسته اســت در منازعات و اختالفات 
خود به خداوند رجوع کنند. قرآن کریم، تفرقه را 
ناشی از روحیه خودمحوری و کینه ورزی نسبت 
به یکدیگر می داند و متذکر می شود گذشتگان نیز 
بر اثر داشتن چنین روحیه ای از رسیدن به اهداف 
متعالی باز ماندنــد؛ از این رو ایــن کتاب الهی 
وحدت قلبی میان انسان ها را نعمتی از نعمت های 
الهی می داند که خداوند به واســطه آن انسان ها 
را بــه زندگی ســعادتمندانه رهنمــون می کند. 
حضــرت علی)ع( نیز گرچه مســیر خالفت را 
ناحق می دیدند و آنان را در مقابل فرمان خداوند 
و رســول)ص( عصیانگر می یافتند؛ اما به دلیل 
ابراز مخالفــت نمی کردند.  مصلحتی مهم تر، 
سخنان امام در این زمینه بسیار درس آموز است؛ 

این کلمات بیان می کند وحدت اســالمی که غالبًا 
با حیات واقعی مســلمانان همراه اســت، بر حق 
دیگری گرچه حق معصومی چون علی)ع( باشد 
مقدم است. این وحدت در حقیقت ائتالف است 
و باالتر از وحدت »گذشت« از هر آنچه که قطب 
مخالف آن را برنمی تابد و بسنده کردن بر هرچه »از 
حق« که در نظر قطب مخالف مناسب می نماید؛ 
آنچه از مجموع مفاهیم قرآنی، بیانات و سیره پیامبر 
و امامان معصوم)ع( فهمیده می شود، این است که 
همواره حفظ نظام اســالمی و مصالح عمومی بر 
منافع شخصی و گروهی مقدم بوده است و اینان از 
هر اقدامی که تفرقه و شکاف میان جماعت اسالمی 
را به دنبال داشته باشد، اگرچه نفع شخصی در آن 

می دیده اند، احتراز می کرداند. 

 توحید، مرز اتحاد مسلمانان
گفتاری از آیت الله سیدمصطفی موسوی اصفهانی

   منبر    

 

نقل های تاریخی از اختالف مسلمانان صدر اسالم 
تا زمان عثمان بر سر نحوه قرائت برخی آیات قرآن 
حکایت می کند. شیعه، اهل سنت و مستشرقان، 
تاریخ ها و نقل های متفاوتی دارند. شیعیان تاریخ 
جمع آوری قرآن را طبق استدالل ها و شواهد مسلم 
و متقن بــه زمان حیات رســول الّله)ص( مربوط 
می دانند. یکی از این اســتدالل ها حدیث شریف 
ثقلین و حدیثی اســت که در آن امیرالمؤمنین)ع( 
می فرماید: آیه ای بر پیامبر خدا)ص( نازل نشــد، 
مگر آنکه آن حضرت آیه را به من آموخت و آن را به 
خط خودم نوشتم.)اسرار آل محمد، سلیم بن قیس، 
96(؛ همچنین علی)ع( بعد از پیامبر)ص( سوگند 
یاد کرد تا قرآن را در مصحفی جمع آوری نکند و از 
خانه بیرون نیاید.)المصاحف، عبدالله سجستانی، 
ص1۰ و الفهرست، ابن ندیم، ص ۴۷(؛ شیعیان 
می گویند از همان نخستین روزهای اسالم، آیات 
قرآن نگاشــته شــده و هیچ آیه ای از دست نرفته 
است؛ اما اهل سنت و مستشرقان با برخی نقل های 
تاریخی، خواسته یا ناخواسته نقص قرآن را ثابت 
ا  می کننــد؛ در حالی که خداونــد می فرماید: »ِإنَّ
ا َلُه َلَحاِفُظوَن«)حجر/ 9(؛ این  ْکَر َوِإنَّ َنْحُن َنزلَنا الذِّ
اختالفات در چند مورد اســت؛ زمان جمع آوری 
و نگارش قرآن، زمــان جمع آوری صحف که هر 
قومی قرآنی را با لهجه خود در دســت داشــت و 

اختالف بر سر قرائت یا تصریف.

BBنظرات اهل سنت
نقل »زیدبن ثابت« در بیشــتر احادیث اهل 

سنت، که از جمع آوری متون قرآن پس از رحلت 
پیامبــر)ص( یا نســبت دادن این عمل به ســه 
خلیفه می گوید، وجود دارد و متأســفانه در همه 
این روایات بر دو نکته تأکید می شــود: کوتاهی 
پیامبر)ص( در گردآوری و تدوین قرآن و القای این 
اندیشه که قرآن به دلیل جمع آوری نشدن از سوی 
پیامبر)ص( ناقص است. »زیدبن ثابت« می گوید: 
»به دنبال کشته شدن عده ای از قاریان قرآن در نبرد 
یمامه، ابوبکر مرا بــه نزد خود فراخواند و گفت: 
بیم آن دارم که در ســایر جنگ هــا این حامالن 
وحی کشته شــوند و قرآن از میان برود. صالح را 
در آن می بینم قرآن گردآوری شود.« زید می گوید 
ابوبکر گفته »...چگونــه کاری را انجام دهیم که 
پیامبر)ص( هرگز انجام نداده اســت)!(....« در 
ادامه این نقل، زید می گوید: »پس به پا خاســتم 
و قرآن را از شــاخه های خرما و سنگ های سپید 
و سینه های مردم گرد آوردم.« می گویند مصحفی 
کــه زید بدین طریق فراهم کــرد، نزد ابوبکر بود 
تــا اینکه با درگذشــت او، به عمر رســید و از او 
به دختــرش حفصه منتقل شــد و بعدها از بین 
رفت.«)ابــن حجر، فتح البــاری، ج 9، ص 9(؛ 
درحالی که با توجه بــه تحریف قرآن در صورت 
تدوین نشــدن، آن تأکید پیامبــر)ص( بر حفظ و 
صیانت قرآن و اخالص پیامبر)ص( نسبت به آن، 
این یقین به  وجود می آید کــه قرآن کریم در زمان 
رسول خدا)ص( نگاشــته، جمع آوری و تدوین 
شده است.)سیدمحمدباقر حکیم، علوم القرآن، 
ص 1۰۴(. همچنین اشــکاالت فراوانی در نقل 
منتسب به زید وجود دارد که صحت نداشتن آن را 
بیان می کند. به عبارت دیگر برخی عامدانه قصد 
دارند نگارش قرآن را به خود نسبت دهند و بدین 
جهت از نقل های »زیدبن ثابت« سند می آورند و 

خطاهای آن را نمی بینند. 

BBنظرات مستشرقان
در برخی نقل ها و بیان برخی مستشرقان آمده 
پیامبر)ص( به واسطه اینکه همیشه منتظر فرشته 
وحی و نزول آیه جدید بــود، به جمع آوری قرآن 
اقدام نکرده و در واقع فراموش می کرده اســت؛ 
در حالی کــه ایــن خطر وجود داشــت که آیات 
قــرآن فراموش یا مفقود شــود.)نولدکه، تئودور، 
Geschichte des Qurans، این دســته از نقل ها 
نیز محلی از اعراب ندارد. 1ـ خداوند خود حافظ 
قرآن اســت. ۲ـ پیامبر)ص( به شــدت فراموش 
کردن آیات قرآن را نهی فرموده است. عبدالّله بن 
مســعود نقل می کند که پیامبــر)ص( فرمودند: 
»چقدر بد است برای شخصی از شما که بگوید 
فالن آیه را فراموش کردم، قرآن را به خاطر بسپارید 
و مرتــب در خاطر خود حاضــر کنید.«)حقائق 
هامه،جعفرمرتضی عاملی، ص 3۷6ـ3۷۵(. 3ـ 
به محض نزول آیات رسول خدا جای آن را تعیین 
و دســتور می داد مکتوب شود. رسول خدا)ص( 
پس از نزول هر قســمت از قرآن، آن را به کاتبان 
وحــی امال می کردنــد و بر اقــراء و تعلیم آن به 
مسلمانان اهتمام می ورزیدند. بر پایه نظام تعلیم و 
تعلم قرآن در سیره نبوی، باید هر مسلمانی پس از 
فراگیری شفاهی هر مقدار از قرآن و تثبیت آن در 
قلب، آن را کتابت کند و در مصحفی گرد آورد و 
از آن پس بر تالوت و قرائت خویش با نگاه به متن 
مکتوب قرآن)مصحف( مداومت و تعاهد داشته 

باشد. )بیهقی، شعب االیمان، ج۲، ص ۴۰8(

BBنسخه قرآن فعلی
در زمان عثمان که مرزهای اســالم گسترش 
یافته بود، اختالف اقراء باال گرفت. عثمان پس از 
مشورت با کبار صحابه از جمله امیرالمؤمنین)ع(، 
کارگروهی از معلمان و کاتبان وحی تشکیل داد. 

ایشان قرآن را به نظم و ترتیب اعالم شده از سوی 
پیامبر)ص( جمع آوری و صحیفه های گوناگون را 
یک نواخت و یکسان کردند. عثمان این نسخه را به 
شهرهای اسالمی فرستاد تا مالک قرار گیرد و غیر 

آن را جمع آوری کرد. 

BBفراتر از متن
»عبدالله بن مسعود«، »حذیفه« و »ابوموسی« 
بر بام خانه ابوموسی نشسته بودند. بین عبدالله و 
حذیفه در مورد تفاوت قرائت ها)تصریف آیات( 
جدالی در گرفت که تو و ابوموسی معلم کوفیون و 
بصریون بودید و مردم از شما قرائت را فراگرفتند؛ 
یعنی شما سبب اختالف شدید. عبدالله با تندی 
گفت: در این  صورت من آنهــا را گمراه نکردم. 
آیه ای در قرآن نیســت، مگر آنکــه می دانم کجا 
و در چــه موردی نازل شــده.)کتاب المصحف، 
ابن ابی داوود، ص 1۴( این ســخن ابن مسعود که 
به اسباب نزول و شــرایط نزول اشاره دارد، نشان 
می دهد با چیزی بیش از متن قرآن روبه رو بودیم که 
به طور مستقیم بر احکام قرآن اثر دارد.)نگاهی به 

قرآن، جان ُبرتن، حسن رضایی، ص 1۵(

BBقرآن کامل
در روایــات آمــده پــس از آنکــه حضرت 
علی)ع( قرآن را به طور کامل با حواشی و تفاسیر 
جمــع آوری کرد، آن را به مســجد آورد و گفت: 
»پیامبر اســالم)ص( فرمودند: من چیزی را در 
بین شما باقی می گذارم که اگر به آن تمسک کنید، 
هرگز گمراه نخواهید شــد؛ کتاب خدا و عترتم. 
این اســت کتاب خدا و من عترت. در این هنگام 
یکــی از صحابه گفت: اگر قرآن پیش توســت، 
همانند آن نیز پیش ماست، نیازی به تو و قرآن تو 

نداریم.«)التمهید، معرفت، ص 336(

مصحف کامل
تاریخ جمع آوری قرآن چه زمانی بوده است؟

   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری

کارشناس علوم اسالمی

پیامبر اسالم)ص( می فرمایند: در معراج هنگامی 
که به آسمان چهارم رسیدم، حق تعالی فرمود: 
ای محمد ســر خود را باال کن. من ســرم باال 
کردم، طبقات آسمان را دیدم که از هم شکافته 
و پرده ها برداشته شده است.سپس فرمود: سرت 
را پاییــن کن و ببین چه می بینی؟ من ســرم را 
پایین کرده نظرم به بیت و حرم خدا افتاد، مانند 
بیت المأموری که در آن بودم، بیت المأمور دقیقًا 
مقابل بیت و حرم قرار داشت؛ به گونه ای که اگر 
من چیزی را از دســتم می انداختم، در حرم و 
بیت می افتاد.حق تعالی به من فرمود: ای محمد! 
این حرم است و تو حرام می باشی، یعنی احترام 
بیت به خاطر حرمت توست و برای هر مثلی، مثالی 
است؛ یعنی هر چیزی در زمین مثالی در آسمان دارد، 
پس از آن فرمود: ای محمد، دستت را دراز کن، پس 

برخورد می کنی با آبی که از 
عرش  راســت  طرف 

اســت،  جــاری 
فرو  آب  پس 
و  ریخــت 

من با دست راست با آن برخورد نمودم؛ از این رو 
که اولین فعل در وضو برداشــتن آب با دست 
راست است؛ ســپس پروردگارم فرمود: آب را 
بگیر و با آن صورتت را بشــوی؛ امام صادق)ع( 
فرمــود: البته حق تعالی شســتن صورت را در 
وضو همان جا به پیامبر)ص( تعلیم فرمود؛ زیرا تو 
می خواهی با این دو دستت با کالم من مواجه 
شوی.سپس با رطوبت زیادی در دو دستت سر 
و پای خود را تا روی برآمدگی پاها مسح کن؛ 
امام صادق)ع( فرمود: البته حق تعالی مسح سر 
و پاها را همــان جا به پیامبر)ص( تعلیم فرمود و 
گفت: من می خواهم که تو سرت را مسح کنی 
و باقی بدارمت و اّما مسح بر پاهایت، به خاطر 
آن اســت که می خواهم قدم هایــت را جایی 
بگذارم که نه پیش از تو و نه بعد از تو کسی آنجا 
قدم نگذاشــته و نخواهد 

گذاشت.

حکمت وضو در اسالم
   حکمت    
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پرونده

مدرسه 
عشق

بررسی نقش و جایگاه بسیج 
در گام دوم انقالب 

در گفت وگوی صبح صادق با تعدادی از مسئوالن بسیج اقشار کشور تأکید شد

انقالب پنجم  دهه  پیشران 

 مینو اصالنی  گفت: »یکی از خألهایی که برای تحقق گام دوم وجود دارد، بحث کادرســازی است. بر همین اساس 
امسال به طور کامل روی تربیت کارشناس و توانمندی سازی کادر متمرکز شدیم و در سال جاری بیش از ۲۵ دوره برای 
فرماندهان پایگاه ها در اقشار گوناگون برگزار کردیم.« وی افزود: »در همین راستا امسال ۷۰۰ کارشناس مشاوره اسالمی 
تربیت کردیم که به صورت خوشه ای در استان ها مشغول فعالیت هستند و این طور برنامه ریزی کردیم که برای ۲۰ هزار 
پایگاه مقاومت در کشور، ۲۰ هزار مشاور اسالمی تربیت کنیم تا بتوانند در زمینه تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسل آینده 

به خانواده ها مشاوره دهند.«
اصالنی اضافه کرد: »موضوع بعدی گسترش مهدهای قرآنِی مسجدمحور است. به همین ترتیب امسال ۶۰۰ مهد 
را در هفته بسیج افتتاح خواهیم کرد و تا آخر سال هم ۴۰۰ مورد دیگر را به آنها خواهیم افزود. مهدهای قرآنی که در دل 
مسجد راه اندازی می شوند، به طور جدی در تربیت نسل تراز انقالب برای آینده مثمر ثمر هستند. در همین راستا امسال 

برای ۴۰۰۰ مربی مهد قرآنی بازآموزی داشتیم و همه آنها بار دیگر ارزیابی شدند.«
رئیس ســازمان بســیج جامعه زنان کشــور ادامه داد: »تالش ما این بوده که یک نهضت بزرگ کادرسازی و تربیت 

کارشناس برای ورود به دهه پنجم انقالب تدارک ببینیم.«
وی همچنین عنوان کرد: »الزمه اقتصاد مقاومتی، اصالح هزینه ها در خانواده هاســت؛ در همین راستا طرحی را با 
عنــوان »خانواده مقاوم« برنامه ریزی کردیم که تا کنون هزاران خانواده در آن شــرکت کرده اند؛ آنها آموزش می بینند که 
چگونه درآمد و هزینه را با هم مطابقت دهند که خانواده دچار عسر و حرج نشود؛ چگونه از انرژی بهره ببرند که هزینه 
خانواده پایین بیاید و در مجموع هزینه کشور در این زمینه بهینه مصرف شود؛ همچنین استفاده بهینه از لوازم منزل به آنها 
آموزش داده می شود. با توجه به اینکه معیشت مردم در مضیقه است، این آموزش ها کمک می کند خانواده ها بتوانند درآمد 

و هزینه ها را مدیریت کنند.«

 کادرسازی
 برای گام دوم 

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور

 غالمرضا حسن پور  عنوان کرد: »پس از صدور بیانیه گام دوم، حدود ۳۸۰ هیئت  اندیشه ورز در سطح کشور فعال شدند 
و موضوع تحقق بیانیه گام دوم را در دستور کار قرار دادند. در نیمه دوم آبان ماه رؤسا و دبیر کل های این هیئت ها به همراه 
بزرگان بازار و اتاق اصناف از سراسر کشور، در مشهد همایشی را برگزار کردند که در آن هفت نشست با هفت موضوع 
خاص بررسی شد و به راهکارهای عملی در راستای اجرایی کردن بندهای اقتصادی گام دوم انجامید. باید توجه داشت 

که بسیج اصناف بر مسائل اقتصادی تمرکز کرده است.«
وی در ادامه برخی ســرفصل های این نشست را ذکر کرد و گفت: »نقش جوانان اصناف و بازار در تحقق گام دوم«، 
»رونق تولید در گام دوم«، »تجارت در راستای گام دوم«، »نقش گروه های جهادی بسیج اصناف و بازاریان در تحقق گام 

دوم انقالب«، »مجلس یازدهم در تراز گام دوم« و... برخی عناوین این نشست های تخصصی بودند.«
حسن پور همچنین یادآور شد: »مأموریت اصلی ما کمک به تحقق بازار اسالمی ـ انقالبی است و همه اقدامات با این 
هدف دنبال می شود. در این راستا دو موضوع را همزمان در زمینه ارتقای ساختار دنبال می کنیم: اول، راه اندازی پایگاه های 
بســیج اصناف به صورت سرزمینی؛ یعنی خیابان محور، پاساژمحور و... که همه کسبه ای که در آن محدوده هستند، در 
قالب پایگاه بسیج اصناف با هم در کارهای فرهنگی و اقتصادی مشارکت داشته باشند.« دوم، به دنبال آن هستیم در قالب 
یک برنامه پنج ساله، بسیج اصناف را به یک بسیج تخصصی تبدیل کنیم؛ به این معنا که در اتحادیه های صنفی، اتاق های 
اصناف و اتاق های بازرگانی، بســیج تخصصی راه اندازی کنیم؛ برای نمونه اگر در شهری اتحادیه پوشاک وجود دارد، 
بسیج تخصصی آن اتحادیه، باید کارهای تخصصی را دنبال کند؛ برای نمونه آیا در آن شهر قاچاق پوشاک وجود دارد یا 
خیر؟ آیا تولیدی های آن منطقه می تواند نیاز مردم را تأمین کند؟ این رویکرد هم به اصناف کمک می کند و هم به مردم و 
اقتصاد کشور که امیدواریم بتوانیم این هدف را دنبال کنیم؛ البته گسترش و آموزش »فقه بازار« و مباحث فرهنگی نیز در 

حال پیگیری است.

بازار   تحقق 
انقالبی   اسالمی ـ 

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور

 علی حسین رعیتی فر  اظهار داشــت: »قطعًا امروز که درگیر جنگ اقتصادی هستیم و دشمنان به دنبال چالش آفرینی 
هستند، کارگران و کارفرمایان نقش آفرینی جدی و وظیفه مهمی در امر تولید و مقابله به اقدامات دشمن خواهند داشت؛ 
چرا که اگر فعالیت هر مرکز تولیدی با خدشه ای روبه رو شود، در جنگ اقتصادی یک سنگر را از دست داده ایم.« رعیتی فر 
افزود: »طبیعتًا ما به عنوان بسیجی در نقش تسهیل گر برای تولیدکنندگان عمل خواهیم کرد تا چرخ تولید آنها بچرخد و 
هیچ کارخانه ای با رکود مواجه نشود.« رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور اظهار داشت: »در این راستا 
باید بتوانیم افزون بر تأمین نیازهای کشور، از ظرفیتی که در کشور طی ۴۰ سال گذشته ایجاد شده، استفاده بهینه کنیم و به 
جز بازار داخلی بتوانیم در بازار ۶۰۰ میلیون نفری حاصل از ۱۵ کشوری که با ما همسایه هستند، سهم بسزایی به دست 

آوریم.« 
وی افزود: »باید با مدیران کارخانجات به توافق رسید تا به سمت تولید هوشمند حرکت کنند که هم بتوانند نیاز جامعه 
هدف را بسنجند و هم نیاز مصرف کننده را برطرف کنند، کیفیت را باالتر ببرند، بهره وری را ارتقا دهند و بتوانیم در گام 
دوم انقالب در حوزه تولید دغدغه های کشور را برطرف کنیم.« رعیتی فر همچنین اظهار داشت: »برنامه اصلی ما طرح 
شهید برونسی است  که با هدف حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی اجرا می شود طبق برنامه ریزی صورت گرفته، برای 
رسیدن به این هدف به دنبال بسیج ظرفیت های مردمی هستیم تا قدرت پیش برندگی بسیج را به نمایش بگذاریم.« وی 
ادامه داد: »در این طرح قرار شده است مدیران کارخانجات با حضور در جمع نخبگان از فعالیت های خود گزارش دهند 
و از ظرفیت های تولیدی خود و تأثیری که در جلوگیری از خروج ارز داشته اند، سخن بگویند و حتی دانش آموزان را به این 
مراکز برده تا با مشاغل آینده آشنا شوند.« رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در پایان گفت: »در این طرح 
به دنبال آن هستیم که طی سه تا پنج سال آینده، جمعیت ۱۵ تا ۲۰ میلیونی را با ظرفیت شغلی و تولیدی متناسب با اقلیم 

و بوم هر فرد آشنا کنیم که ان شاءالله هم امیدآفرینی صورت گیرد و هم مردم از تولید ملی و کارگر ایرانی حمایت کنند.«

کارخانه   هر 
 یک سنگر 

رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور

 مســعود بصیری  خاطر نشــان کرد: »رویکردی که رهبر معظم انقالب در گام دوم انقالب مد نظر دارند، یک رویکرد 
جهشی و پیش برنده و توصیه ای جدی برای برنامه ریزی در جهت رسیدن به نقاط اوج است که در گوشه گوشه این بیاینه به 
آن اشاره شده است.« وی افزود: »اولین گامی که در بسیج رسانه برای تحقق این بیانیه برداشته شد، این بود که بخش های 
مرتبط با رســانه و فرهنگ را احصا کرده و جلســات متعددی را برگزار کردیم که در این جلسات، راهکارهای پیوند بین 
رســانه و حوزه های گوناگون تعیین شد، به گونه ای که بتواند برای رسیدن به نقاط اوجی که در بیانیه به آنها اشاره شده، در 
جامعه انگیزه و امید ایجاد کند.« بصیری ادامه داد: »در حوزه رسانه باید برای قشر خبرنگار برنامه ریزی جدی صورت گیرد 
و خبرنگاران در حوزه های مختلف تقویت شوند. به عبارتی ضرورت دارد خانواده بزرگ رسانه در زمینه دانش و فرا گرفتن 
تکنولوژی های روز رسانه ای و به ویژه در دشمن شناسی و شناخت موقعیت جبهه دشمن و جبهه خودی، تفکیک مطالبه گری 
با سیاه نمایی، تفکیک قبیله گرایی از فرایندهای دموکراتیک در کشور و... به خوبی توجیه شود.« رئیس بسیج رسانه کشور 
اضافه کرد: »باید خبرنگاران را از خطر قبیله گرایی دور کنیم. بسیاری از موقعیت های خوب ما در کشور به دلیل جناح زدگی 
هدر می رود و عده ای اجازه نمی دهند با وحدت، اتفاقات خوبی رقم بخورد. برای نمونه در مســئله بنزین، به ویژه پس از 

صحبت های رهبر معظم انقالب، همدلی خوبی بین رسانه ها شکل گرفت و همین امر برکات بسیاری داشت.« 
وی همچنین یادآور شد: »نمی توان در کشور فعالیتی را انجام داد و آن را از حوزه رسانه تفکیک کرد. ما در دهه پنجم 
انقالب اسالمی به هر نحو ممکن باید اطالعات مربوط به فعالیت های امیدبخش جمهوری اسالمی در حوزه هایی، مانند 
تکنولوژی، اقتصاد و حتی جامعه و خانواده را در اختیار اهالی رسانه قرار دهیم تا آنها با آگاهی بخشی و اطالع رسانی به 
مردم، امید را در جامعه زنده کنند.« بصیری در خاتمه تأکید کرد: »نکته دیگری که باید در دهه پنجم انقالب به آن توجه 
کنیم، تمرکز روی دشمن بیرونی است. ما باید برد موشک های رسانه ای را به چند هزار کیلومتر بیرون از کشور معطوف 

کنیم تا بتوانیم با ابزار رسانه، دشمن را در دوردست ها هدف قرار دهیم.«

با  امیدبخشی 
رسانه ها همدلی 

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور

در دنیای امروز، قدرت هر ملت ـ دولت به هیچ وجه فقط در نیروهای مسلح آن خالصه نمی شود؛ بلکه عوامل دیگری، همچون منابع اقتصادی و فناوری، مهارت در آینده اندیشی، قدرت 
تصمیم گیری در سیاست خارجی و کارایی سازما ن های اجتماعی و سیاسی در آن تأثیر دارد؛ البته از همه اینها مهم تر خود »ملت« است و مهارت های شان، انرژی و بلندپروازی های شان، 
انضباط و ابتکارهای شان، معتقدات شان، اسطوره ها و پندارهای شان و چگونگی ترکیب و پیوند اینها با هم اهمیت بسیاری دارد. در همین راستا، رهبر معظم انقالب در دیدار با فرماندهان 
بسیج فرمودند: »ملت ایران برای دفاع از انقالب و نظام اسالمی قدرت درونی و ناشناخته خود را در ساختار بسیج متمرکز کرد. بسیج مظهر عظمت ملت و نیروی کارآمد درونِی کشور 
ماست.« ایشان همچنین در جای دیگر خاطر نشان کردند: »در مجموع، وجود بسیج یکی از معجزات انقالب است. این ابتکار امام بزرگوار ما، آگاهی او را، حکمت او را، اتصال دل نورانی او را به اراده الهی، به حکمت الهی نشان 
می دهد. بسیج یک پایه مستحکمی برای انقالب شد. امروز بسیج در زمینه علم، در زمینه تجربه، در زمینه فناوری، در زمینه های معنوی، در زمینه خدمات اجتماعی، در زمینه نظریه پردازی در بخش های مختلف زندگی اجتماعی، در زمینه 
تحصیل، در زمینه تربیت، ببینید چقدر فعال است در بخش های گوناگون.« با این مقدمه، امروز که در طلیعه گام دوم انقالب قرار داریم، به سراغ تعدادی از مسئوالن اقشار بسیج رفتیم و از آنها پرسیدیم بسیج برای تحقق اهداف گام دوم 

انقالب چه تحول و رویکردی را برای خود در نظر دارد؟ همچنین در راستای نقش آفرینی بسیج در دهه پنجم انقالب چه برنامه هایی طراحی شده و اجرا خواهد شد؟ حاصل این گفت وگوها را در ادامه می خوانید:

زهرا ظهروند
خبرنگار

»بسیج« در کنار بســیاری از نهادهای فراگیر 
اجتماعی یکــی از مخاطبان اصلــی حفاظت، 
حراست و پاسداشت هویت ایرانی ـ اسالمی است 
و برای انجام بهینه مأموریت ها و وظایف اجتماعی 
فراگیر خود نیازمند بهره گیری از بسته های هویت 
جمعی اســت؛ بر همین اساس تحکیم و تقویت 
الیه ها، ابعاد و مؤلفه های هویتی اولین و مهم ترین 
وظیفه ای است که بســیج برای تعامل معنادار با 

هویت ایرانی ـ اسالمی در پیش دارد.
بســیج با فعالیت در عرصه هویت ضمن آنکه 
می تواند پشــتوانه قوی برای تحقق چشــم انداز، 
رســالت و مأموریت های ســازمان خود فراهم 
کند، می تواند رسالت اجتماعی و عام خود را در 
ساماندهی اجتماعی، پیشــرفت و تعالی استوار 
کرده و به مواردی، از قبیل انســجام ملی، انسجام 
دینی، انســجام اقوام، شــادی و نشــاط، توسعه 

اقتصادی، امنیت و آســایش بیش از پیش اهتمام 
ورزد؛ این مزیت نســبی در اختیار بسیج می تواند 
بســیج هویت ها و هویــت بســیجی را در همه 

عرصه های ملی ایجاد کند.
بهره گیــری از مزیت هــای نســبی در اختیار 
بســیج برای تحکیم هویت ایرانی ـ اســالمی به 
ترتیب اهمیت و اولویــت عبارتند از: پراکندگی 
و گســتردگی بســیج، مخاطبان جوان، ماهیت 
انقالبی، فراقومی بودن، سابقه و عملکرد گذشته 

و... .
احیا و تبیین حرکت ها و فعالیت های هویت ساز 
بســیج )که در کارنامه و عملکرد بسیج به خوبی 
درخشان است( شــامل جهاد علمی، فرایندهای 
امنیت ساز و استکبارستیز بســیج، دفاع مقدس، 
حرکت هــای جهادی و ســازندگی بســیج در 
عرصه های اجتماعی و... به خوبی می تواند در این 

زمینه مثمر ثمر باشد.
بسیج، زمانی می تواند به ایفای نقش مؤثر در 
تحکیم هویت امیدوار باشــد که در همه سطوح 
مدیریتی، ارکان و اقشــار و نیروها، مسئله هویت 
به مسئله »بسیج« تبدیل بشود. مسئله ای که بتواند 
بســتری برای بهســازی تعامالت و عملکرد در 
داخل بسیج باشد تا هم در راستای بهره برداری از 
غنای هویت ایرانی ـ اســالمی در انجام رسالت و 
مأموریت های بسیج و شکل گیری بسیج هویت ها، 
کارکرد ســازمانی داشــته باشــد و هم موجب 
همسازی و هماهنگی عناصر هویتی برای کاهش 
بحران ها، برقراری امنیــت و آرامش اجتماعی، 
توســعه ســرمایه اجتماعی و هموارسازی مسیر 

پیشرفت و تعالی کشور و ایران اسالمی شود.
آینده نگری برای حضور ده ها میلیونی بســیج 
در فرایند تحــول اجتماعی و مراحــل گوناگون 

تمدن ســازی، نیازمنــد تقویــت فعالیت هــای 
هویت ساز برای بســیجیان و باروری هویت نسل 
جوان کنونی اســت تا در بستر آن بتوانند به تحقق 

آرمان ها و اهداف ملی کمک کنند.
فرهنــگ و تفکر بســیج یکــی از غنی ترین 
حوزه های نظری برخاسته از متن انقالب اسالمی 
اســت که می توان بر اســاس آن ابعاد، مؤلفه ها و 
شاخصه های مشــترک هویت ایرانی، اسالمی، 
انقالبی و حتی قومی و محلی را تبیین کرد و از دل 
آن هویتی مشترک و همسان برای مخاطبان بسیج 
ساخت. رده های اندیشه ورز و فرهنگی بسیج در 
حوزه هویت ســازی می توانند نقش فعالی داشته 
باشند و با انجام فعالیت های علمی ـ پژوهشی این 

موضوع را تبیین کنند.
منبع: 

ـ »نقش بســیج در تحکیم هویت ملی جوانــان«، فصلنامه مطالعات 
راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره ۶۳، تابستان ۹۳.

 بسیج و مقوله هویت ما
   پیش درآمد    

هر بــرگ از تاریــخ انقالب اســالمی ایران برگــی زرین از 
افتخارآفرینی، از خودگذشتگی و سربلندی بسیج و بسیجیان 
اســت. این حرکت ناب و این شجره طیبه در طول چهار دهه 
گذشــته همواره با نوآوری و به روزرســانی خود توانسته است 
همگام با نیازهای ملت شریف ایران پیش بیاید و در عرصه های 
گوناگون یاری گر مردم باشــد؛ اما اکنون کشور و ملت ایران و 
بسیج مردمی برخاســته از دل این ملت، در آستانه دهه پنجم 
انقالب اســالمی قرار دارند و با توجه بــه وضعیت خاص و 
ویژه داخلی و بین المللی نیازمند آن هستند تا پویاتر و قوی تر از 
گذشته اقدام کرده و خود را برای رویارویی با فتنه های گوناگون 
آماده کنند. بی شک، بســیج برای رسیدن به این مهم، نیازمند 
خط  مشی و راهبردی اساسی و کالن است تا با تکیه بر آن بتواند 
راه صحیح را در پیش گیرد. سخنان رهبر معظم انقالب و بیانیه 
مهم گام دوم انقالب اسالمی می تواند خط مشی و راهبرد کالن 
بسیج در دهه پنجم انقالب باشد که با بررسی بخش هایی از آن 

می توان نقشه  راه بسیج در ده سال آینده را ترسیم کرد.
بی شــک بســیج یکی از نهادهای انقالبی اســت که بدنه 
فعال آن را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند و نیروی عظیم 
جوانــی را در اختیار دارد و این دقیقًا همان چیزی اســت که 
امام خامنه ای)مدظله العالی( بر آن تأکید داشــته و مسئوالن را 

بر استفاده از این نیروی عظیم 
راهنمایــی کرده انــد. یکی از 
مهم ترین بندهای بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی همین موضوع 
و توجه ویــژه رهبر  جوانــان 
معظم انقالب اسالمی به این 
قشر عظیم و پویا از این جامعه 
است. بسیج در طول چهار دهه 
گذشته همواره با این بخش از 
جامعه رابطه داشــته و توانسته 
است خیل عظیمی از جوانان 
و نوجوانان را بــا خود همراه 
کند. اکنون ظرفیت عظیمی از 
جوانان و نیروی جوانی در بدنه 
بسیج وجود دارد که باید برای 
آنها برنامه ریــزی کرد و آنها را 

برای آینده نه چندان دوِر راهبرِی امور کشور پرورش داد.
تجهیز بســیجیان به ســالح علم و پژوهش یکی از ارکان 
مهم برای آینده بسیج در دهه پنجم انقالب است. رهبر معظم 
انقالب در بیانیه گام دوم در بحث علم و پژوهش این گونه اشاره 
کرده اند: »اینک مطالبه  عمومی من از شما جوانان آن است که 
این راه را با احساس مسئولّیت بیشتر و همچون یک جهاد در 
پیش گیرید. ســنگ بنای یک انقالب علمی در کشور گذاشته 
شده و این انقالب، شهیدانی از قبیل شهدای هسته ای نیز داده 
اســت. به  پاخیزید و دشــمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد 
علمی شما به شّدت بیمناک است، ناکام سازید.« اکنون وظیفه 
بسیج است تا به این مطالبه امام امت لبیک بگوید و سردمدار 
ادامه جدی جهاد علمی در جامعه جوانان ایرانی باشد. بسیج با 
در اختیار داشتن نیروی عظیم جوانی راهی تقریبًا هموار برای 
حضور همه جانبــه در عرصه علم و پژوهش دارد و باید بازوی 

قوی برای جهاد علمی کشور باشد.
رهبر معظم انقالب می فرماید: »معنویت به معنی برجسته 
کــردن ارزش های معنــوی، از قبیل اخالص، ایثــار، توکل، 

ایمان در خود و در جامعه اســت و اخــالق به معنی رعایت 
فضیلت هایی، چون خیرخواهی، گذشــت، کمک به نیازمند، 
راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه نفس و دیگر خلقّیات 
نیکو است. معنویت و اخالق، جهت دهنده  همه  حرکت ها و 
فعالیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن 
آنها، محیط زندگی را حّتی با کمبودهای ماّدی، بهشت می سازد 

و نبودن آن حّتی با برخورداری ماّدی، جهنم می آفریند.« 
بسیج در دهه پنجم انقالب دو وظیفه عمده و اساسی دارد: 
این نهاد انقالبی مانند گذشته باید همه تالش خود را به کار بندد 
تا آیینه تمام نمای جلوه های معنویت و اخالق باشد که اکنون با 
توجه به فرهنگ سازی رسانه های غربی علیه معنویت و اخالق، 
کاری بس دشوار است و برای باقی ماندن در این راه، به تالش 
و جهاد مجدانه نیاز اســت.  دومین وظیفه مهم بســیج در این 
عرصه، تالش برای جلوگیری از انحراف معنوی و اخالقی در 
جامعه است. بسیج برای مقابله با دستگاه استکبار باید در دهه 
پنجم انقالب برنامه جامع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
تنظیم و اجرا کند. تالش برای اعتالی معنوی و اخالقی جامعه 
در وضعیت کنونی یکی از مهم ترین اقدامات جهادی بســیج 
است که باید به آن اهتمام ورزد و خود را برای یک دهه جهادی 

در این عرصه تجهیز کند.
امروز دشمن به این جمع بندی رسیده که عرصه اقتصادی و 
جنگ اقتصادی می تواند نظام اسالمی در ایران را به زانو درآورده 
و تســلیم کند. آنها همه توان خود را به صحنه جنگ اقتصادی 
آورده اند و در این راستا مشکالتی برای مردم فهیم و صبور ایران 
ایجاد شده است. رهبر معظم 
انقالب اسالمی از سال ها قبل 
با بصیرت و شناخت عرصه، 
اعالم کردند باید مسیر حرکت 
جامعه و مســئوالن به سمت 
ایشان  باشد.  اقتصاد مقاومتی 
بارها نیــز گفته اند، در عرصه 
اقتصاد مقاومتی وظیفه اصلی 
بر عهده مســئوالن است؛ اما 
مردم نیز باید به میدان بیایند. 
بســیج در این مورد نیز وظیفه 
سنگین و اساسی برای کاهش 
همه جانبه  جنــگ  تأثیــرات 
اقتصــادی بر عهــده دارد. بنا 
بر گفتــه رهبر معظم انقالب، 
باید نــگاه به داخل بــوده و با 
اســتفاده از ظرفیت جوانی و منابع عظیم خداوندی در داخل، 
باید بتوان بر مشکالت اقتصادی فائق آمد. بسیج در این عرصه 
باید جوانان عالم و پژوهشگر را به میدان بیاورد. در کنار آن باید 
ظرفیت عظیم جهادی بسیج در عرصه های گوناگون اقتصادی 
شکل گرفته و جهاد اقتصادی بســیج سامان داده شود. کمک 
به بحث تشــکیل بنگاه های اقتصادی زودبــازده با محوریت 
روستانشینان و افراد با درآمد پایین مالی، از دیگر وظایف بسیج 
در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید توجه ویژه ای به 
آن شود. با توجه به مســائلی که ذکر شد، بسیج در دهه پنجم 
انقالب باید سه گام اساسی را هم زمان بردارد که این گام ها الزم  
و ملزوم و مکمل هم هســتند و در کنار هم می توانند بسیج را 
بازوی قدرتمند حرکت جامعه معنوی و اخالقی ایران اسالمی 
در مســیر پیشرفت و رســیدن به جامعه مطلوب مهدوی قرار 
دهند. حرکت علمی و پژوهشی، حرکت معنوی و اخالقی و  
تالش در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی با بهره گیری توأمان از 
اخالق و علم سه گام اصلی بسیج در دهه پنجم انقالب اسالمی 

ایران هستند.

 سه گام اساسی 

سیدمحمد مهدی مرتضوی
فعالرسانهای

عدد چهل و چهل ســالگی برای ما خصلتــی رمزآلود دارد. 
گاهی بهانه ای اســت برای فال نیک گرفتن. گاه نشانه ای برای 
بخت مســعود و گاه نیز موقفی می شود برای تأمل، ایستادن و 
سنجش. جمهوری اســالمی، این نهاد ایرانی جریان جهانی 
انقالب اسالمی اکنون با تمام آنچه برای چهل ساله ها ذکر شد، 
وارد این وادی شده اســت. این حکومت با امید و اطمینان به 
امروز و فردا، اسناد بیست و چهل ساله می نویسد. این ساختار 
آزمون هــای گوناگونی، اعم از تجزیه طلبی، ترور، معیشــت، 
آموزش، محرومیت و امثال این را با نمره ای درخور توجه پاس 
کرد؛ اما اکنون به نظر می رسد برای تسریع در پیشرفت کشور و 

رسیدن به  افق های بلند نیازمند تجدید قوا و نفس تازه است.
انقالب اسالمی بیش از آنکه نوعی دانایی یا معرفت یا سبکی 
از سیاست باشد، نوعی زیســت بود. مرامی از بودن و طریقی 
برای زیستن بود. چه اگر نوعی سامان معرفتی صرف می بود، در 
تخاطب با ایدئولوژی های موسمی حائز نمره ای دال بر قبولی 
یا مردودی از سوی اهالی اندیشه شده و پس از آن برای عبرت 
آیندگان در قفسه کتابخانه ها طبقه بندی می شد. در این فضای 
زیســت، »شهید« شــهودا دل به امامش می داد. رضایت یک 
نوجوان سیزده ساله به اهدای جان خویش نه حاصل یک بحث 
 و  گفت وگوی عالمانه و اقناع فکری، که محصول دریافتی درونی 

و تجربه ای زیسته )ولو کوتاه اما 
عمیق( در معیت با امام خود 
بود. چرایی انســداد فهم این 
پدیده در فاهمه خوانش گرانی 
آن  اتمســفر  از  بیــرون  کــه 
ایســتاده اند نیز با همین تلقی 
قابل توضیح است. این مسلک 
مخدر  مــاده  حیات  الهوتی 
نبود کــه در خلجــان ذهنی 
خالصه  حامالنش  فــرد  فرد 
شــود. این زیســت می تپید و 
به دســت مؤمنانش)در مقابل 
کارگزاران( آنچــه را که برای 
بازتولیــد و نشــر خــود نیاز 
داشــت، تولید می کــرد. این 
تفکر هرمی،  نهادساز،  منطق 

انضباطــی و ماشین ســاز را نمی پذیرفت. با سلســله مراتب 
خالقیت کش و استثماری آن سر سازش نداشت و دامن خود را 

از ترس آلودگی به منطق منفعت محور آن جمع می کرد.
انقالبیون در پرتو یک گشــایش منحصربه فرد تاریخی و از 
معبر لمس بی واسطه انقالب در حادترین دستور کارهای پیش 
روی خود، متوجه در انداختن طرحی جدید شدند. آنها بدون 
اطاعت از مشــهوراتی که با در دست داشــتن استانداردهای 
عقالنیت ابزاری، ادعــای کارآمدی می کردند، در رویه عملی 
خــود و مطابق با آنچه قواعد نانوشــته انقالبی طلب می کرد، 
نهادهایی همچون سپاه پاســداران و سازمان جهاد کشاورزی 
ســاختند. مفهوم خدمت به جای حقوق و مزایا مســئولیت 
جهت دهــی به کارکنــان را برعهده گرفته بــود؛ درجه وجود 
نداشــت و موقعیت یک فرد را نه ســابقه یا فرم های میان تهی 
مدرن، مانند مدرک، که اســتعداد آن فــرد برای تحقق هدف 
واال رقم می زد. در این ســاختار »حسن باقری« بدون سوابق 
نظامی گری کالسیک اســتحقاق فرماندهی می یابد. تأکید بر 
عناصر وجودی انسان مانند ایمان و یقین، وجود عناصر شکلی 

مانند دیسیپلین، نظارت، فرماندهی پیوسته و چشم جهان بیِن 
کنترل را از حیث الزام ساقط کرده بود.

این نهادها به واسطه سیالیت درونی و گشودگی ای که نسبت 
به عموم مردم داشتند، اساسًا زمین مناسبی برای پرورش بذر هرز 
باند و گروه ذی نفع و تشکیل حلقه های متصلب نبود؛ از این رو 
با برآورد دقیق از نیازهای اصلی انقالب به واسطه آمایش مردم 
محلی و به مدد یاری رسانی خود آنها، در کوچک ترین واحدهای 
روستایی کشور نیز، درصدد تأمین هر چه بیشتر نیاز های انقالب 
بود. سیاست مسلم خودکفایی غذایی یا لزوم بیشینه سازی توان 
رزمی در این ساختار هیچ  گاه با تردید مواجه نمی شد. اشتباهی 
بس بزرگ است که برخی رویه های ایده آل ابتدای انقالب را در 
قامت یک روحیه مثبت زودگذر ارزیابی می کنیم. این روحیات 
ابتدا نهاد و مرام درخور خود را ســاخته بود. این روحیه حتی 
در واژگان خود نیز عناصر غیــر را طرد می کرد. اگر چه به هر 
طریقی که شرح آن از طاقت این مقال خارج است، نظم متداول 
مدرن سخت جانی کرد و در دانشگاه و سیاست خود را بازیابی 
کرد.  یک کلیت سالم، قائم به سالمت اجزای خود است. سند 
راهبردی گام دوم انقالب به مثابه  چکیده حرکت چهل ساله ما 
و نقشــه  راه ســال های پیش رو به وضوح از سهم حرکت های 
تــوده و ذره ای و واحد های خرد کاســته و به ســهم مدیریت، 
برنامه ریزی و سیاست گذاری افزوده است. در این سند دولت 
و اصــالح ابزار های آن، از جمله بزرگ ترین دغدغه هاســت. 
بســیج باید با تخصص و دقت موضوعی، به یاری گزاره های 
کلی و کالن برود. حمایت از مســتضعفان؟ آری، اما چگونه؟ 
به  اراک  دانشــگاه های  بسیج 
عنوان منطقــه ای صنعتی، چه 
راهکاری برای بهبود معیشت 
اعضــای  دارد؟  کارگــری 
تهیه کننده ایــن راهکار به مواد 
بودجه و برنامه ششــم توسعه 
موفق  نمونه هــای  آگاهنــد؟ 
ســندیکای کارگری در جهان 
آنها  راهکار  می شناســند؟  را 
نشدن سندیکاهای  ابزار  برای 
کارگری علیه امنیت حکومت 
چیســت؟ بســیج دانشــگاه 
اهواز سیاست های  و  مشــهد 
مرتبط با کشــاورزی دولت را 
پیگیری می کنند؟ تا چه حد به 
وزارت کشاورزی و عملکرد آن 
آشنایی دارند؟ در هنگامه استیضاح وزیر کشاورزی، پیشنهاد 
آنها به نمایندگان مجلس چیست؟ آنها اساسًا سازوکار ارتباط 
مستمر و ارائه مشاوره به نمایندگان را ایجاد کرده اند؟ از طرفی 
مبرهن است که بسیج قرار است الگوهای حکمرانی بومی را 
تولید کند؛ لذا برای این مهم نیازمند درک فضای سنت ایرانی ـ 
اسالمی خود است. برنامه این نهاد برای ارتقای تسلط اعضای 
خود بر مبانی غرب شناسی انتقادی و سنت اسالمی چیست؟ 

یک جوان انقالبی بزرگان آکادمیک جبهه خود را می شناسد؟ 
تمام آنچه در این یادداشــت بر آن تمرکز شــده بود، مسئله  
»مســئله مندی« و »تکنیک محوری« بود. شــبکه ای از همه 
پایگاه های بسیج توانایی ارائه مدل های کامل و منسجم خواهند 
داشــت. بســیج باید رویکرد ذره ای را رها و  اقدام به تأسیس 
مرکزی با احاطه گســترده بکند. مرکــزی که ضمن مدیریت 
مطالعات شــعبه های زیرمجموعه خود، زمینــه ارتباط گیری 
بیناشــعبه ای و فراسازمانی اعضا را فراهم می آورد.  این مسئله 
به ایران هم محدود نیست. ادعای جهانی، مسئولیت جهانی به 

دنبال دارد. ما باید آماده ارائه الگوهای فراملی باشیم.

وز  و فردا وز ، امر   دیر

رضا باقری پور
پژوهشگرسیاستگذاریعمومی
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یکی از مهم ترین مســائل و مناقشــات در ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی چگونگی مواجهه با ارتش 
شاهنشاهی بود که همواره به عنوان مهم ترین قدرت 
حامی رژیم پهلوی نقش آفرینــی کرده و با پیروزی 
انقالب اســالمی و سقوط پهلوی، سرنوشتی مبهم 

یافته بود. 
در این میان، دو دیدگاه اصلی میان فعاالن سیاسی 
آن روزها مطرح بود. حضرت امــام)ره( و یارانش 
خواهان حفظ ارتش بودنــد و رویکرد اصالحی و 
تغییر سران وابسته به رژیم پهلوی را دنبال می کردند. 
از نگاه ایشان، بی شــک انحالل ارتش می توانست 
به بحران بزرگی در جهت ناامن ســازی کشور بدل 
شود! و این درســت زمانی بود که استکبار جهانی 
از شکل گیری نظام اســالمی در کشوری بزرگ در 
خاورمیانه که شعار نه شرقی و نه غربی سر داده بود، 
خشمگین بود!  در مقابل، جریان های چپ که همسو 
با خط امام نبودند، از ضرورت انحالل ارتش سخن 
می گفتند و بحث تجدید ســازمان و اصالح ارتش 
را عملی ارتجاعی می دانستند. سازمان مجاهدین 
خلق )منافقین( و چریک های فدایی خلق از جمله 
گروه هایی بودند که بحث انحالل ارتش را به منظور 
تضعیف کانون های انقالبی برای نخستین بار مطرح 

کردند.
گروه نخســت با این ادعا که ارتش باقیمانده از 
حکومت شاهنشاهی و متأثر از ارزش های طاغوتی 
اســت، معتقد بود انقالب برای رسیدن به اهداف 
خود به ارتشی خلقی نیاز دارد و در واقع می خواست 
بــه این ترتیب نفوذ خود را در سیســتم های امنیتی 
بیشتر کند و جایگاهی ویژه در نظام جدید به دست 
بیاورد. گروه دوم نیز به این بهانه که ارتش در دوران 
طاغوت در خدمت امپریالیسم بوده و امروز نیز قابل 
اعتماد نیست، شعار انحالل ارتش را سر می داد؛ اما 
علت اصلی تقابل ها با ارتــش این بود که این افراد 
ارتش را بازوی قوی نظام نوپای انقالب اســالمی 
می دیدند که در شــرایط حســاس می توانست در 

خدمت اهداف انقالبی قرار گیرد.
»مســعود رجوی« یــک روز پیــش از پیروزی 
انقالب اســالمی مدعی شــد: »مردم مــا به یك 
ارتش مردمی نیازمندند؛ یعنی روابط ارتش و مردم 
و روابــط درونی ارتش )بین اقشــار بــاال و پایین( 
بایســتی خصیصه مردمی پیدا کند و این مســتلزم 

 مدعیان ارتش خلقی
بررسی مواضع گروهک های چپ خواهان انحالل ارتش پس از پیروزی انقالب اسالمی

گروهک ها و جریان های انحرافی در طول نیم 
قرن اخیر، یکی از مهم ترین دشــمنان نهضت 
اســالمی ملت ایران بوده اند که جنایات سیاه 
فراوانی از ایشان در تاریخ این سرزمین به ثبت 
رسیده اســت. در این میان، برخی چهره های 
تیزبین و بصیر، بیش از دیگران نسبت به خطر 
التقاط حســاس بودند و پیش از دیگران برای 
مبارزه با این تفکرات به پا خاســتند. »اســتاد 
شــهید آیت الله مرتضی مطهــری« از جمله 

پیشگامان این مسیر بود. 
»آیت الله مهدوی کنی« در کتاب خاطرات 
خود که مرکز اســناد انقالب اســالمی منتشر 
کــرده، در این بــاره می گویــد: »بعضی ها در 
بیانات شان حرف هایی می زدند که برای منافقین 
مطلوب بود، حتی آیات قرآن را طوری تفســیر 
می کردند که خالف واقع بود. آقای مطهری از 

اینها خیلی ناراحت بود و می گفت 
این ســبک تفســیر، تفســیر 
تفیسر  اســت.  کمونیســتی 
تفسیر  اســت،  ماتریالیستی 
تفنگی است، تفنگی نه فقط 
به معنای تنــدی، بلکه اصاًل 
مطالب را طوری دیگر تفسیر 
می کردنــد؛ به عنوان مثال در 
قرآن آمده اســت: »واالرض 
وضعها لالنام« قرآن می گوید 
زمین را برای مردم قرار دادیم. 

این را به دو طریق می شــود تفســیر کرد؛ یک 
وقت می گوییم این آیه در مقام بیان یک واقعیت 
تکوینی اســت، مثل این آیه که می فرماید: »و 
جعلنــا األرض مهــادا«؛ ما زمیــن را گهواره 
قرار دادیم. در اینجــا خداوند جریان یک امر 
تکوینی را بیان می کند؛ یعنی می خواهد بگوید 
زمیــن را طوری خلق کردیم کــه مردم بتوانند 
از آن اســتفاده کنند. این آیه در مقام بیان حکم 
تشریعی نیســت، ولی بعضی از همین آقایان 
قبل از انقالب و بعد از انقالب این آیه را چنین 
تفســیر می کردند که مالکیت زمین، اشتراکی 
است. »واالرض وضعها لالنام«؛ یعنی زمین 
مال همه است، بنابراین، زمین اصاًل مالکیت 
خصوصی نــدارد. اینها برگرفته از افکاری بود 
که کمونیست ها داشتند، مارکس هم این حرف 
را می زد. چنین تفســیرهایی به صورت جزوه 
پخش می شــد. در آن زمان جو چپ گرایی و 
کمونیســت مآبی در مملکت غلبه داشت، لذا 
بعضی از آقایان معممین هم همین حرف ها را 
می زدند. ممکن است سوءنیتی 
هم نداشتند، ولی برداشت شان 
این طور بود. جوان ها هم واقعًا 
دور آنها جمع می شدند. آقای 
قبل  خصــوص ـ  به  مطهری ـ 
از انقالب این گونه تفســیرها 
را خطرنــاک می دانســتند و 
این گونه  پخــش  می فرمودند 
تفاسیر، خیلی خطرناک است 
و شدیدًا این ســبک تفکر را 

محکوم می کردند.«

 مواجهه استاد شهید مطهری با جریان های التقاطی

مرزبندی

   پرسمان    

جمهوری »جیبوتی« کشــوری اســت با ۲3 
هزار کیلومتر مربع مساحت که در شاخ آفریقا 
قرار دارد. دسترســی آسان جیبوتی به آب های 
بین المللــی از یک ســو و ارتبــاط زمینی آن با 
کشورهای مرکزی قاره آفریقا از سوی دیگر، بر 

اهمیت راهبردی آن افزوده است. 
در ســال 18۵9، فرانســوی ها  بــه  منطقه 
جیبوتی   کنونی  وارد شدند. سبب  اصلی  حضور 
آنها در منطقه ، رقابت  با انگلیس  بر ســر تسلط  
بر ورودی  دریای  ســرخ  بود؛ زیــرا انگلیس  با 
تصرف  بندر عدن  در 1839، پایگاه  مستحکمی  
در منطقه  داشــت . در چهارم مــارس  186۲، 
فرانسوی ها با رهبران  دو سلطان نشین  »عفر«، 
»تاجوره  و اوبوك «، قراردادی  بستند که  طبق  آن  
توانستند با پرداخت  پول ، بندرگاه  »اوبوك « را به 
 طور کامل  در اختیار بگیرند. افتتاح  آب راه  سوئز 
در سال 1869، موجب  توجه  بیشتر قدرت های  

اروپایی  به  این  منطقه  شد. 
در ســال 1896، این  قلمرو به طور رسمی 
نامیده  شد.  ســاحل  »فرانســوی  ســومالی«  
فرانسوی ها طی  موافقت نامه ای  با انگلیسی ها، 
مرزهای  جنوبی  را مشخص کردند. سپس طی  
موافقت نامه های  دیگری  بــا ایتالیایی ها که  در 
اریتره  مستقر شــده  بودند، مرزهای  شمالی  را 
ترسیم  کردند و در نهایت نیز طی  معاهداتی  با 
امپراتور حبشه  مرز با اتیوپی  تثبیت  شد. پس  از 
عقد معاهده دوم  مرزی  با اتیوپی  در اکتبر 189۷، 

فرانسوی ها ســاخت  خط  آهن  بندر جیبوتی  به  
آدیس آبابا را آغاز کردند. در سال 191۷ ـ1918 
قیام عفرها به دســت فرانسویان سرکوب  شد و 
سلطه اســتعمارگران چندین دهه ادامه یافت. 
پس  از پایان  جنگ  جهانی  دوم، ساحل  فرانسوی  
ســومالی  با تصویب  مجلس  ملی  فرانســه  به  
جایگاه  قلمرو  ماورای  بحار دســت  یافت  و در 
ادامه به  جیبوتی  به  عنــوان  قلمرو  ماورای  بحار 

فرانسه ، خودمختاری  بیشتری  اعطا شد.
در همه پرســی 19۵8، ۷۵ درصــد مردم  
که  بیشترشان  َعَفر بودند، به  ماندن  قلمرو  خود 
در حاکمیت  فرانســه  رأی  دادند؛ اما مخالفان 
همچنان فعال بودند. همه پرسی دیگری در 19 
مارس  196۷ انجام  شــد و حدود 6۰ درصد 
بــه  حفظ  حاکمیت  فرانســه  رأی  مثبت  دادند. 
بــا افزایــش  مقاومت ها و حمــالت  چریکی 
اســتقالل طلبان جیبوتــی، در ژوئــن  19۷6، 
فرانســوی ها اجالســی  از احــزاب  گوناگون 
جیبوتی  برگزار کردند و بنا شــد همه پرســی  
عادالنه ای  برای  اســتقالل  یا اتحاد با فرانســه  
برگزار شود. ســرانجام ، در مجلس  نمایندگان  
در 8 مه  19۷۷، بیشــتر نمایندگان  مجلس  به  
اســتقالل  رأی  دادند. به این ترتیب، جمهوری  

جیبوتی  از ۲۷ ژوئن  19۷۷ به  استقالل  رسید . 

استعمارگران فرانسوی در جیبوتی

خ یای سر دسترسی به در

   حافظه    

تقویم انقالب
 مرجع پشتیبان والیت فقیه

در سیر تحوالت تاریخ انقالب اسالمی با 
شــخصیت علمی، فرهنگی و دینی که به 
شیخ الفقها معروف است مواجه می شویم؛ 
شــیخ محمدعلی  »آیت الله العظمــی 
اراکــی)ره(«. که تا پایان عمر پشــتیبان 

والیت فقیه بود.
 وی که نزد دو مرجع تقلید زمان خود، 
»حاج شــیخ عبدالکریم حائری یزدی« و 
بهره های  »سیدمحمدتقی خوانســاری« 
فراوان علمی برده، فضیلت ها کسب کرده 
و از دانش و تقوای آن دو بزرگوار بهره مند 
شــده بود، در حوزه های علوم دینی تأثیر 
بسیاری داشــت و یکی از شخصیت های 
کم نظیر و تأثیرگذار در انقالب اسالمی و 

نظام جمهوری اسالمی بود.
مرحوم اراکی از هنگامی که »شــیخ 
عبدالکریم حائری یزدی« به قم مهاجرت 
و در آنجــا اقامت کرد، بــا حضرت امام 
خمینــی)ره( آشــنا و مرتبط می شــود و 
از همان ایــام از فعالیت های سیاســی و 
مبارزاتــی امام راحل دفــاع می کند. او با 
اینکه ده ســال از امام بزرگ تر بود، رفتار 

خاضعانه و متواضعانه ای با امام داشت. 
»مرحــوم آیت الله العظمی اراکی« در 
طول عمــر پربرکتــش )13۷3ـ1۲۷3( 
زندگی بسیار ساده و آموزنده ای در عرصه 
اخالق و سیاســت برای جامعه اسالمی 
به یادگار گذاشــت و ســال ها در مدرسه 
فیضیه به اقامه نماز جماعت اهتمام کرد. 
»آیت اللــه اراکی« گرچــه از نظر علمی 
ســیدمحمدتقی  »آیت اللــه  هم ســنگ 
خوانســاری« بود و در حقیقت همیشــه 
هم مباحثــه بودند و حتی حاشــیه کتاب 
»عروة« را مشترکًا نوشتند؛ اما »آیت الله 
اراکی« به دلیل وجود ســیادت و معنویت 
بســیار قوی و اهل سیر و ســلوک بودن و 
ویژ گی های اخالقی از قبیل صدق و صفا 
و اخالص و... در » آیت الله خوانساری« 
مرید ایشان شــده بود. »آیت الله اراکی« 
از جمله علمایی محســوب می شد که در 
روند مبارزات همواره یار و یاور امام راحل 
بود. هنگامی که امام خمینی در خرداد ماه 
1368 رحلت کردند، وضعیت مرجعیت 
با شــرایط نامســاعدی مواجه شــد و به 
عبارتی خأل مرجعیت به شدت احساس 
می شد؛ از این رو آیت الله اراکی برحسب 
ضرورت مرجعیت را پذیرفت و با اعالم 
فتوای تقلید از مّیت موضوع بسیار مهمی 
را حل وفصل کرد که در سرنوشت انقالب 
و نظام جمهوری اســالمی نقش بســیار 

تعیین کننده ای داشت.
ایشان در حالی که چهل سال بزرگ تر 
از رهبــر معظــم انقالب بودنــد، هنگام 
منصوب شــدن ایشــان به مقام والیت و 
رهبری انقالب پیــام مهمی صادر کردند 
کــه در بخشــی از آن آمــده: »انتخــاب 
شایسته جناب عالی به مقام معظم رهبری 
جمهوری اســالمی ایران مایه دلگرمی و 
امیدواری ملت قهرمان ایران است. شکی 
نیست که در موقعیت حساس کنونی حفظ 
نظام جمهوری اسالمی، که از اهم واجبات 

است متوقف بر این امر مهم می باشد.«
ایشــان تا هنگامی کــه در قید حیات 
بودند، بــا آن کهولت ســن همــواره از 
مواضع رهبر معظم انقالب حمایت ویژه 
می کردند، تا اینکه در 13۷3/9/8 رحلت 
کردند و موجب انــدوه توده هایی از مردم 
شــدند. پیکر ایشان پس از تشییع باشکوه 
در حرم حضرت معصومه)س( و در کنار 
استاد خود؛ مرحوم حاج شیخ عبدالکریم و 
دوست دیرینه اش، مرحوم آیت الله العظمی 

محمدتقی خوانساری به خاک سپردند.

مهدی دنگچی
کارشناس تاریخ

محمد گنجی
پژوهشگر 

حسین معینی
کارشناس تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

یك دگرگونی بنیادی در وضع موجود است تا دیگر 
سینه مردم بیگناه و بی پناه آماج گلوله ها قرار نگیرد.« 
هدف اصلی از طرح این شعار جلوگیری از انسجام، 
قدرت گرفتن ارتش و فراهم شدن زمینه های ضعف 
و تزلزل در نظام نوپای اسالمی و در نهایت فروپاشی 
و انهدام آن بــود. مخالفان ارتش، همــواره از غیر 
قابل اعتماد بودن ارتش، روحیه شاهنشاهی داشتن 
ارتشی ها، ناکارآمد بودن ارتش و... سخن می گفتند 
و اظهــار می کردند چاره ای غیــر از انحالل ارتش 

وجود ندارد.
تشــکیل »ارتش خلقــی« پیــش از انقالب از 
شــعارهای چریک های فدایی خلق بود که در ۲۵ 
بهمــن مــاه 13۵۷ دو عضو این ســازمان در یک 
مصاحبه مطبوعاتی تکرار کردند و درخواست شان 
این بود که تمــام فرماندهان ســابق ارتش باید در 
دادگاه خلق محاکمه شوند و ارتشی متشکل از توده 
مردم و کارگران و زحمتکشان تشکیل شود. تنها 13 
روز پس از پیروزی انقالب، »مســعود رجوی« در 
دانشگاه تهران خواستار انحالل ارتش شد و اعالم 
کرد اگر این کار انجام نشود، اساسًا انقالبی رخ نداده 
اســت. وی گفت: »انقالب ما ناقص و ناتمام و رو 
به افول خواهد بود؛ مگر اینکه نظام ارتش مزدور و 
پس مانده های شاه اساســًا و بنیادًا منحل و به طور 
انقالبی تجدید سازمان شود... انقالب یعنی زیر و 
رو شدن... این یعنی دگرگونی انقالبی که به اعتقاد 

مــا در قدم اول با انحالل و تجدید ســازمان ارتش 
باید شروع شود؛ و ااّل صحبت از انقالب نکنید؛ به 
خصوص صحبت از انقالب اسالمی نکنید. خود 
انقالب به اندازه کافی مسئولیت دارد، چه برسد به 
انقالب اسالمی.« و بار دیگر سازمان در اطالعیه ای 
اعالم کرد: »اینك استبداد رخت بربسته است؛ اما 
تا انحالل ارتش ضدخلقی و برپایی ارتشی مردمی 
این پیروزی از خطر شکســت محفوظ نیســت.« 
توجه داشته باشــیم این اظهارات در حالی صورت 
می گرفت که هنوز ســپاه پاســداران شکل نگرفته 
بود و عماًل با انحالل ارتــش، انقالب نوپای ملت 
ایــران در برابر هجمه بیگانگان و ایادی داخلی آنان 
بی پناه می ماند. به واقع انحالل ارتش با هدف میدان 
داری این جریان ها دنبال می شد! در مقابل حضرت 
امام)ره( با صراحت اعالم کردند: »تضعیف ارتش، 
تضعیف اســالم اســت. آنها که تبلیغاتی می کنند 
که موجب تضعیف ارتش اســت آنهــا خائنند.« 

 )13۵۷/1۲/1۲(
در این شــرایط، حضــرت امــام در پیامی ۲9 
فروردین مــاه را روز »ارتش جمهوری اســالمی« 
نام نهادند و اعــالم کردند: »ملت ایران موظفند از 
ارتش اسالمی استقبال کنند و احترام برادرانه از آنان 
نمایند.     اکنون ارتش در خدمت ملت و اسالم است 
و ارتش اســالمی است، و ملت شریف الزم     است 
آن را به این ِسمت رسمًا بشناسند و پشتیبانی خود را 

از آن اعالم نمایند. اکنون     مخالفت با ارتش اسالمی 
که حافظ استقالل و نگهبان مرزهای آن است جایز 

نیست. «
این نامگذاری و رسمیت بخشی بر خشم و کینه 
گروهک های ضد انقالبی نسبت به امام و خط امام 
افزود و آنان را به مقابله با ارتش جمهوری اسالمی 
کشاند. حمله چپی ها به ارتش انقالبی را پس از یک 
سال همچنان می توان مشــاهده کرد. در بهمن ماه 
13۵8 »اشــرف دهقانی« از برجسته ترین اعضای 
چریک های فدایی خلق مدعی شد: »آنها ارتش ضد 
خلقی و مزدور شاهنشــاهی را فوری سر  و  سامان 
دادند و برای یورش به خلق آماده اش کردند. اسمش 
را هم گذاشتند ارتش جمهوری اسالمی!« شعار ها 

طنین انداز شد: »ارتش آمریکایی نابود باید گردد.« 
اشــرف دهقانی ادامه داد: »آمدند تیمسارهای 
شاه خائن را کردند فرمانده قوا، وزیر دفاع، فرمانده 
نیروی دریایی، اســتاندار فالن  جا. اغلب کارمندان 
سطح باال را می بینیم که هر یک به نحوی وابسته به 
نیروهای خارجی، یعنی امپریالیست ها هستند؛ مثاًل 
این آقای چمران )مرگش باد! مرگ بر چمران( مرگ 
بر چمران! چمران را اول کردند معاون نخست وزیر. 
بعد آمد کردســتان را ســرکوب کرد و به پاس این 
آدم کشــی این  بار او را کردند وزیر  دفاع... راستی، 
او این ســال ها که در ایران نبود، کجا بود؟ بسیاری 

می دانند در خدمت اربابان امپریالیستش بود.« 
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خرد

سیاست نامه
 بررسی اندیشه سیاسی 

آخوند خراسانی ـ ۱۹

 قرائت موسع از والیت

دیدگاه آخوند خراســانی با دیدگاه اســتادش 
»شیخ مرتضی انصاری« تفاوت ظریفی دارد 
که ســبب تفکیک آنها می شــود. هر دو اصل 
مراجعــه به فقیه را واجــب می دانند؛ هرچند 
آخوند این وجــوب را به اثرگــذاری وضعی 
عمل مشروط می کند. والیت فقیه از نظر شیخ 
انصاری، تنها در اموری است که شارع به ترک 
آنها راضی نیست و به نحو وجوب کفایی، انجام 
آنها را بر مردم واجب کرده است. در این امور، 
اگر فقیه وجود داشته باشــد، نوبت به مؤمنان 
دیگر نمی رسد؛ از این رو می توان والیت فقیه را 
تنها در امور حسبیه ثابت دانست؛ بدین ترتیب، 
نظر شیخ انصاری در مکاسب بر والیت فقیه در 
امور حسبیه قرار می گیرد؛ اما باید توجه داشت 
که آخوند خراسانی در حاشیه ای که بر مکاسب 

استادش نوشته چه دیدگاهی در این باره دارد؟
آخوند خراســانی ضمن اشکال بر داللت 
ادله ای که شیخ انصاری برای وجوب مراجعه 
به فقیه عرضه می کند، می نویســد: »اشکال بر 
داللت ادله بر والیت استقاللی و غیر استقاللی 
]فقیه[ روشــن شــد؛ لکن این ادله فقیه را قدر 
متیقن در میان کسانی که مباشرت یا اذن و نظر 
آنها ]در انجام امور حسبیه[ معتبر است، دانسته؛ 
همان طور که در صورت نبود فقیه، مباشــرت، 

اجازه و نظر عدول مؤمنان معتبر است.«1
از بررسی اندیشه سیاسی شیخ انصاری و 
آخوند خراسانی، والیت فقیه ثابت می شود؛ 
اما در امور حسبیه تنها تفاوتی که میان دیدگاه  
آنها وجود دارد این است که شیخ والیت فقیه 
در امور حسبیه را از روایات به دست می آورد؛ 
در حالی که آخوند، داللت روایات را تنها از 
باب قدر متیقن ارجحیت فقیه جامع الشرایط 
از مؤمنان در انجام حسبیه استدالل می کند؛ 
بنابراین اواًل هر دو، والیت عام را نمی پذیرند؛ 
زیرا داللت ادله نیابت عام را تمام نمی دانند. 
ثانیًا والیت فقیه را در امور حسبیه می پذیرند که 
تفاوتش این است که آخوند از باب قدر متیقن 
می داند؛ به عبارت دیگر آخوند خراسانی اذن 

فقیه در امور حسبیه را الزم می داند. ۲
آنچه گفته شــد بر اساس تعلیقات آخوند 
بر مکاســب بود؛ اما بــا توجه بــه تقریرات 
قضــای آخوند، که فرزندش شــیخ محمدبن 
محمدکاظم خراسانی نگاشته، رأی دیگری از 
دیدگاه آخوند خراسانی درباره والیت فقیه را 
می توان استخراج و عرضه کرد. وی در توضیح 
عبارت »قد جعلته حاکمــًا« ادعا می کند که 
می توان معنای وسیع تری از »حاکم« استنباط 
کرد؛ به گونه ای که »قضاوت و شــئون آن عرفًا 
از شــئون حاکــم و وظایف وی باشــد؛ چرا 
که تمامی والیت مربوط به امور سیاســی در 
مفهوم آن عرفًا داخل است.« آخوند خراسانی 
بــا نوعی تردیــد در چنین توســعه مفهومی، 
دســت کم والیات ســه گانه فقیه در حکم به 
ر و امور مربوط  رؤیت هالل و والیت بــر ُقصَّ
به اوقاف را اثبات شــدنی دانسته است؛ اما در 
نهایت ادعای باالتری را مطرح می کند، مبنی 
بر اینکــه حتی اگر لفظ حاکم از نظر مفهومی 
موسع تر از مفهوم عرفی حاکم نباشد، به نکته 
دیگری موسع تر خواهد بود و آن اینکه وظایفی 
که قاضیان و حاکمان جور در زمان صدور این 
روایت بــرای خود قائل بودند، گســترده تر از 
صرف قضاوت در منازعات بــود؛ از این رو، 
این روایت فقیه را در همان محدوده وسیع تر از 
امور حسبیه اثبات می کند؛ بنابراین از نظر وی، 
فقیه می تواند »حکم کند به اینکه]در[ تمامی 
آنچه به امور سیاسی عمومی)سیاسات عامه( 
مربوط می شود )از قبیل( اجرای حدود و تنظیم 
)و اداره( ســرزمین ها به فقیه رجوع می کند؛3 
بنابراین به طور قطع نمی توان آخوند خراسانی 
را مخالف والیت فقیه در امور حسبیه دانست.

 به دنبــال اعــالم تصمیم دولــت مبنی بــر آغاز 
سهمیه بندی سوخت، اگرچه بسیاری از مردم نسبت 
به این تصمیم دولت و نحوه حمایت دولت از اقشار 
گوناگون نگران بودند؛ ولی تعداد محدودی از مردم 
با تجمع در برخی مکان ها، اعتراض خود را نسبت 

به این تصمیم دولت اعالم کردند.
این اعتراضات همراه با اقدامات ساختارشــکنانه 
برخی اشرار و اپوزیســیونی که مترصد ضربه زدن 
به نظام بودند، در ســاعات بعدی گسترش یافت و 
خســارت هایی را به همراه داشت. به نظر می رسد 
حجم خســارات مادی ومعنوی و تلفات جانی به 
بار آمده در دو ســه روز بیش از حجم خسارات به 
بار آمده در اغتشاشــات دی ماه سال 1396 و بسیار 
بیشتر از خسارات و کشته های فرانسه در تظاهرات 
هفتگی جلیقه زردها در طول یک سال گذشته است؛ 
بــه گونه ای که طبــق آماری که مرکز آمــار وزارت 
دادگســتری فرانســه در ورود جنبش جلیقه زردها 
به یک ســالگی آن ارائه کــرده، 11 نفر از دو طرف 
معترضان و پلیس کشته شده، ده هزار نفر بازداشت 
شده که از آنها تعداد ۴۰۰ نفر حکم زندان گرفته اند 
و خســارات مادی آن به چند میلیون دالر می رسد. 
حال ســؤال محوری این نوشــته این است که چرا 
اعتراض ها و اغتشاشــات در منطقه غرب آسیا، از 
جمله کشور ما این چنین خونین است و به خشونت 

منجر می شود؟

BB فرهنگ اعتراض
نگاهی مقایسه ای به فرهنگ رفتاری مردم ایران 
و مردم کشــورهای به اصطالح توسعه یافته غربی و 
برخی کشورهای موسوم به جهان اول از شرق کره 
خاکی در ســویه های اعتراضی و حتی اغتشاشی از 
قوت ها و ضعف های فرهنگی و نرم افزارانه هویتی 
متفاوت حکایت می کند. به راستی، چرا اعتراض 
در آن کشورها یا خســارت به بار نمی آورد یا بسیار 
اندک موجب تلفات جانی یا لطمه و خسارات مالی 

به اموال عمومی و خصوصی مردم می شود؟ 
جامعه شناسان و رفتارشناســان در پاسخ به این 
پرســش که »چرا انســان ها شــورش می کنند؟«، 
اعتراض و در مرحله باالتر آشــوب طلبی و شورش 
را وســیله ارسال پیام و سیگنال »نارضایتی از وضع 
موجود« به حکومت هــا و دولت هایی می دانند که 

 نگاهی به تفاوت روندهای اعتراضی در اروپا و ایران و دفاع از فرهنگ ایرانی

سلطه طلبانه اغتشاش  یا  اعتراض  فرهنگ 

شیخ یوســف صانعی در دهه شــصت از 
موافقان سرســخت »والیت فقیــه« بود و به 
شدت از آن دفاع می کرد. وی رد کردن والیت 
فقیــه را با توجه به مقبوله عمربن حنظله، رد بر 
امــام صادق)ع( و رد بر رســول الله)ص( و رد 
بر رســول الله را رد بر الله و موجب خروج از 
والیت الله و ورود در والیت شیطان می دانست. 
وی درباره والیت فقیه در سال 1368 )دو سال 
قبــل از رحلت رهبر کبیر انقــالب( در کتاب 
»والیت فقیه« خودش می گوید: »اساس قانون 
اساسی والیت فقیه اســت...«1 وی همچنین 
ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی را ضربه 
بر حضرت حجت و رســول خدا می دانست. 
صانعی درباره شخص رهبر معظم انقالب هم 
این گونه می گویــد: »آیت الله خامنه ای نه تنها 
مجتهد مسلم می باشد، بلکه فقیه جامع الشرایط 
واجب االتباع نیز هست.«۲ صانعی در جایی که 
ولی امر حکمی می دهد، مراجعه به دیگران را 
معصیت و خالف شرع می داند. صانعی پس از 

دوم خرداد 13۷6 دچار نوعی دگردیسی 
فکری می شود و بسیاری از حرف های 
خود را در زمینه حکومت اســالمی و 
والیت فقیه به فراموشی می سپارد. وی 

در ماجــرای محکومیت »اکبر 
گنجی« بــرای حمایت از 

عنوان  را  مطالبــی  وی 
می کند کــه در خور 

دادستان سابق جمهوری اسالمی نبود؛ اما اکبر 
گنجی بعد از آزادی و خروج از کشــور سعی 
می کند قرآن را کالم بشر جلوه دهد و از معتقدان 
به اینکه قرآن کالم خداســت، دلیل می طلبد. 
صانعی همچنین پس از محاکمه و محکومیت 
»عبدالله نوری« در حمایت از او بیانیه ای منتشر 
می کند. وی در فاصله زمانی 1368 تا 138۷ از 
اظهارات خود مبنی بر والیت فقیه و حکومت 
اسالمی دست برداشته، قائل به این می شود که 
در صورت تزاحم مجلس با همه افراد جامعه 
حتی ولی فقیه، حرف مجلس مقدم اســت و 
اعالم می کند: »خداوند در امور سیاسی هیچ 

کس را قیم بر مردم قرار نداده است.«3
شیخ صانعی، امام خامنه ای)مدظله العالی( 
و دیگر علمــا را برخالف امــام خمینی)ره( 
مصــداق اولواالمــر نمی دانــد و در تاریــخ 
138۷/3/31 مدعی می شود، »قدرت والیت 
فقیــه مقید بــه تصمیمات مرکزی اســت که 
اعضای آن به وسیله انتخابات تعیین می شود. 
مثل امام خمینی نادر اســت؛ اما کسانی مثل 
آیت الله خامنــه ای زیادند!« البته وی تاکنون از 
معرفی حتی یک نفــر، مانند آیت الله العظمی 
خامنه ای برای اداره حکومت پرهیز کرده 

است.
پی نوشت ها:

1ـ یوسف صانعی، والیت فقیه، 1366، 
ص ۲۴6 ـ۲۴۷.

۲ـ دررالفوائد فی اجوبه القائد، سماحه 
علی الخامنئی، کتابخانه مجلس شورای 

اسالمی.
3ـ روزنامه آفتاب یزد، شماره ۲19۲، 

.1386/۷/۲۴

فراز و فرود شیخ یوسف صانعی ـ ۲

 دگردیسی در نگاه به والیت فقیه!

   ریزش ها    

در شماره گذشته یکی از مبانی روابط خارجی 
را در رویکرد انقالب اسالمی بیان داشتیم. در 

این مطلب به دو اصل دیگر اشاره می کنیم:
1 ـ کرامت انسانی همه انسان ها؛ از منظر 
انقالب اســالمی یکی از اساسی ترین علل 
بعثت انبیا، تحقق و حفظ کرامت انسانی هم 
در داخل و هم در روابط بین الملل اســت.1 
کــه بند 6 اصل دوم قانون اساســی نیز به آن 
اختصاص دارد. نظر به اهمیت این موضوع 
و برداشــت های گوناگون، الزم است نکاتی 
دربــاره آثار کرامت ذاتی انســان و حدود آن 

بیان شود.
 هنگامی کــه برای انســان کرامت قائل 
شــدیم، به ناچار باید به آثــار و لوازم آن نیز 
پایبند باشــیم. برابری همــه ملت ها صرف 
نظر از نژاد، رنگ پوست، زبان و مانند آن۲ از 
لوازم رعایت کرامت انسانی است. بر اساس 
این، اصل نوزدهم قانون اساســی بهره مندی 
همه ملت ها از فرصت برابر برای کســب و 
بهره گیری از ثروت های جهــان و امکانات 

زمین را تضمین کرده است.3 
برخــالف اعالمیه جهانی حقوق بشــر 
و همچنین مقــررات موجــود بین المللی، 
انقالب اسالمی کرامت انسانی را امری ذاتی 
می داند؛ ولی این گونه نیست که هر بشری با 

هر ویژگی ای آن را در خود حفظ کرده باشد. 
حفظ این کرامت تا جایی به انســان ارزش 
می دهد که در مســیر انســانیت و حقیقت 
انسانی خود حرکت کند. در غیر این صورت 
بشر می تواند از حیوانات هم پست تر باشد.

)اعراف/ 1۷9( این امر از اساسی ترین وجوه 
تمایز میان نگاه انقالب اســالمی به انسان با 

حقوق بشر است. 
۲ ـ امکان همزیســتی مســالمت آمیز با 
دولت های غیرمتحارب؛ مطابق با بخشــی 
از مقررات اسالم و سیره پیامبر اسالم)ص( 
و امامــان معصوم)ع(، اســالم هــم امکان 
همزیســتی با غیــر مســلمانان را در داخل 
سرزمین های اسالمی فراهم آورده و هم اجازه 
داده اســت با دولت های دیگر قراردادهای 
بین المللی منعقد کند۴ و با آنان روابط حسنه 

داشته باشد.۵ 
البته در این قاعده کلی، کشــورهایی که 
بنیاد شکل گیری آنها بر نفی اسالم6 و سیاست 
خارجی آنها مبتنی بر نابودی انقالب اسالمی 
شکل گرفته باشند،۷ مستثنی شده اند. اصل 
1۵۲ قانون اساسی بر این مسئله داللت دارد.

پی نوشت ها:
1ـ بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مســئوالن نظام و ســفرای 

کشورهای اسالمی، 1393/3/6.
۲ـ امام خمینی)ره(، صحیفه امام، ج ۵، ص 388.

3ـ بیانات رهبر معظم انقالب در اجتمــاع زائران و مجاوران حرم 
مطهر رضوی، 138۷/1/1.

۴ـ عباســعلی عظیمی شوشتری، حقوق قراردادهای بین المللی در 
اسالم، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه  13۷8.
۵ـ امام خمینی)ره(، همان، ج ۵، ص ۲۵۷.

6ـ همان، ج ۵، ص38۰.
۷ـ همان، ج ۷، ص 3۵۷.

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۶۹

یست انسانی  تضمین کرامت و ز

   آفاق    

شهاب زمانی
روزنامه نگار

فتح الله پریشان
پژوهشگر 

اندیشه سیاسی

عباسعلی 
عظیمی شوشتری

عضوهیئت علمی
 پژوهشگاه امام صادق)ع(

امیر قلی زاده
پژوهشگر علوم دینی

حاضر نیستند از کانال های امن و مسالمت آمیز پیام و 
صدای اعتراض مردم را بشنوند. از این رو، معمواًل 
در برخی از جوامع توســعه یافته ابزارها و کانال ها 
و حتی مکان هایی را برای شــنیدن خواســته ها و 
مطالبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان 
خود تعبیه می کنند. البته برخی دانشــمندان حوزه 
جامعه شناســی و مردم شناســی از نوع فرهنگ و 
شخصیت اجتماعی شــهروندان نیز سخن به میان 
می آورنــد و به نوعی ســطح فرهنگــی و تربیتی و 
جامعه پذیری آنها را در چگونگی و نحوه اعتراض 
آنها مؤثر می دانند و به آن نمره قابل توجهی می دهند. 
البته این سخن نادرستی نیست؛ ولی اگر زمینه های 
عینی و نوع رفتار دولتمردان در میزان و نحوه و روش 
پاســخ دهی به مشــکالت را در نظر نگیریم و تنها 
بخواهیم با توســل به سخن فرهنگ اعتراض مردم 
ایران را زیر سؤال ببریم، ناجوانمردانه است؛ چرا که 
مردم ما در نهایت فرهنگ مداری اعتراض می کنند و 
نجیبانه می خواهند صدای آنها شنیده شود و شاهد 
مثال آن، جداسازی صفوف خود از اغتشاشگران در 

فتنه های گذشته و حال است.
البتــه نباید منکــر تأثیــر بســته های تربیتی و 
جامعه پذیــری جوامع توســعه یافته بــود. آنها به 
شهروندان خود فرهنگ درست اعتراض را آموزش 
می دهنــد و حتی مکان هــا و کانال هایــی را برای 
اعتراض درســت و اینکه صدای بــه حق مردم در 

اعتراض به چالش ها و معضــالت آنها در غوغای 
عربده کشی های اشرار گم نشود، تعبیه و پیش بینی 
می کنند که ما نیز باید به این روش ها فکر کنیم و این 
موضوع بعید از ذهن و تابویی باشد؛ اما نکته مهم تر 
تمایز و تفاوتی اســت که اعتراض در جوامع غرب 

آسیا و همانند ایران با جوامع مدعی غربی دارد. 

BBاغتشاش سلطه محور
منطقه غرب آسیا به ویژه جمهوری اسالمی ایران 
به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و ایدئولوژیک از 
آن نقاط راهبردی در جهان اســت که همواره مورد 
توجه قدرتمندان بیرونی و مخالفان ایدئولوژیک و 
استراتژیک بوده و از این رو، تالش شده است حجم 
عظیمی از فتنه، بحران، جنگ و کودتا و هر واژه ای 
که در قاموس تحوالت از این دســت می توان پیدا 
کرد، به این منطقه با هدف به دســت آوردن منافع 

سرشار آن تحمیل شود.   
مخرج مشترک گیری از فتنه های چهارگانه اتفاق 
افتاده در سال های 13۷8، 1388، 1396 و 1398 
مطابق با اسناد و مدارک به دست آمده از این فتنه ها 
و همچنین اعترافات صریح مقامات و رســانه های 
خارجی بــه ویژه آمریکایی کــه در آنها نقش آفرین 
بوده اند، نشان می دهد یکی از سرفصل های مهم و 
مشترک این فتنه های چهارگانه، مداخله بیرونی با 
محوریت طراحی و پشتیبانی اطالعاتی، رسانه ای 

و مالــی آمریکا بوده اســت. اعترافــات و مدارک 
زیــادی می توان ارائه کرد کــه از پخت و پز فتنه در 
مراکز مطالعاتی و طراحی جاسوسی رقبا و دشمنان 
انقالب اسالمی به ویژه آمریکا حکایت دارد. گاهی 
این برنامه ریزی سنگین و مدت دار در فتنه 88 یک 
دهه وقت برده و گاهی در فتنه اخیر حدود دو سال از 

آنها زمان گرفته است.
مخرج مشترک دوم این فتنه ها اجرای میدانی و 
پیاده سازی عملیاتی در کف خیابان از طریق عوامل 
مســئله دار داخلی است. البته طبیعی است که باید 
پایه و زمینه ای فراهم شود تا بهانه و محمل اعتراض 
و آشــوب قرار گیرد که این مسئله با بی تدبیری های 
اجرایــی برخی مســئوالن، اثرگــذاری تحریم ها 
در معیشــت مردم و فســاد اقتصادی پاره ای دیگر 
از مدیــران بانک ها فراهم می شــود و همین عامل 
تحمیلی و وجه بیرونی داشــتن ایــن فتنه ها نحوه 
مواجهــه با آن را نیز متفــاوت می کند. البته برخی 
نقدهای جهــت دار هم در چگونگــی مواجهه با 
معترضان و اغتشاشــگران از حیث حقوق بشری و 
آزادی بیان و دسترسی به اینترنت و غیره هم مطرح 
می شود که باید به آنها پاسخ داد و از تمایز »فرهنگ 
اعتراض« حتی می تــوان در این زمینه از جمهوری 
اســالمی ایران به منزله الگوی مطالعاتی جدیدی 
نام برد که توانسته است این حجم از فتنه گری های 

پیچیده و طراحی شده را خنثی کند. 

ایرانفرانسه
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اصاًل دلش نمی خواســت. اجباری که نبود. 
دوســت نداشت پســرش وارد گروهی شد 
که به هر بهانه شهیدی را پیدا می کنند و هی 
مراسم پشت مراسم. جنگ تمام شده بود و 
همه به آرامش و شادی نیاز داشتند. با خودش 
فکر کرد بسیج برای دوران جنگ بود و اآلن 
اصاًل معنایی ندارد که اشکان بخواهد عضو 

این گروه باشد.
هوا سرد بود و نمی توانست منتظر بماند تا 
گروه  های امدادی از راه برسند و وسایل شان 
را بیرون بکشــند. زلزله همــه چیز را به هم 
ریخته بود. آجرهای تکه تکه شده را از روی 
کمد لباس ها برداشت؛ گوشه  کمد شکسته 

بود و درش باز نمی شد.
بایــد منتظــر می ماند.  نبــود،  چاره ای 
عصبانی و ناراحت به ســالن ورزشــی که 
محــل اسکان شــان بــود، برگشــت. وارد 
چادر اســکان که شــد، همســر و دخترش 
وحشــت زده نگاهش کردنــد. هنوز ترس 
 از غرش هــای زلزلــه در وجودشــان موج 

می  زد.
پرسید: »این اشکان کجاست از صبح؟«

شیما، دختر کوچکش جواب داد: »رفته 
کمک!« عصبانی شــد. با خودش فکر کرد 
اآلن که خودشان به کمک نیاز دارند، اشکان 
با شست وشــوی فکری همــان چند جوان 
بســیجی کدام گوری رفته اســت؟ صبحانه 
ساده ای که کمک مردمی بود، خورد و سریع 

بلند شد و رفت تا اشکان را پیدا کند.
کمی در شهر که حاال به ویرانه تبدیل شده 
بود، چرخید. از پیدا کردن اشکان که ناامید 
شد، به خانه شان ســری زد. شنیده بود چند 
دزدی هم شــده، وارد کوچه که شد، تعجب 
کرد. تردید کرد که این همان کوچه خودشان 
اســت یا اشــتباه آمده. با اینکه کوچه شــان 
کوچک بود، اما چیزی شبیه معجزه رخ داده 
بود. همه آوارها گوشه ای جمع شده بود؛ دو 
پسر جوان هم با اسلحه داخل کوچه کشیک 

می دادند.
سروصدای چند نفر از خانه  آقای صفری 
که درســت ســر کوچه بود، می آمد. کمی 
صبر کرد. داشــتند اســباب و اثاثیه را از زیر 
آوار بیرون می کشیدند. چند جوان را دید که 
خاکی و کثیف شده بودند؛ صدای آشنایی به 

گوشش خورد.
ـ ایــن خونه  آخره، کوچــه کاًل تمومه... 
صدای اشــکان بود. چهره اش آنقدر خاکی 
و کثیف بود که نتوانســت خوب تشخیص 

بدهد. 
ـ بابا شمایی؟ ســالم... بچه های بسیج 
مسجدن... خونه های کوچه مون کاًل مرتب 
شــد. اســباب و اثاثیه ها رو هم از دیشــب 
کشــیدن بیرون. هر کــدوم از همســایه ها 
رو دیدیــن اطــالع بدیــن بیان وســیله ای 
می خوان ببرن. البته بگو نگران هم نباشــند؛ 
 هر کوچــه نگهبــان داره تا مشــکلی پیش

 نیاد...
دیگر صدای اشکان را نمی شنید. اشک در 
چشمانش جوشید... آرامش سرتاسر کوچه 

را پر کرده بود.

زندگی

همسران دریادل

 »همســران« نقش کلیــدی و مهمی در 
شــکل گیری نهاد مهم »خانواده« دارند؛ 
به گونه ای که حضور نداشــتن یا کمرنگ 
شــدن حضور هریک از آنها آسیب های 
جبران ناپذیری را برای نظــام خانواده به 
همراه خواهد داشت. نظامیان، از جمله 
افرادی هســتند که به دلیل مأموریت ها و 
شرایط شــغلی، از حضور همیشگی در 
محیط خانواده محروم هستند و گاه مدت 
طوالنی  به دور از همسر و فرزندان به سر 

می برند. 
تحقیقــات و پژوهش هــای متعدد بر 
روی خانواده های نظامیان در ایران و دیگر 
کشورها، بیانگر آسیب های روانی متعدد 
همسران و فرزندان نیروهای نظامی بوده 
که بر مبنای این مطالعات، اگرچه آسیب ها 
در زمان جنگ و درگیری با دشمنان بیشتر 
است؛ اما در زمان عادی نیز اثرات خود را 
به همراه دارد. تنهایی خانواده ها در غیاب 
پدر و خــالِء تأمین نیازهای عاطفی همه 
اعضای خانــواده؛ از جمله مهم ترین این 
آثار است که استرس ها و فشارهای روانی 

فراوانی را به همراه دارد. 
آســیب مهم دیگر در غیــاب مردان 
نظامی، مضاعف شــدن نقش همسران 
آنها و خســتگی های روانی ناشی از این 
سختی هاســت. حقیقت این اســت که 
وظایف هر یک از همســران، در خانواده 
تعریف شــده اســت و بنابراین به دوش 
کشیدن بار مسئولیت دوگانه برای یکی از 
همسران، آن هم  جنس لطیف زن، سخت 

و طاقت فرساست. 
بنابراین، همسران نظامیان سختی هایی 
فراتر از توان خود را متحمل می شوند که 
از انــرژی و توان آنها می کاهد. نداشــتن 
کمک و دست تنها بودن در حل معضالت 
و بحران های خانه در غیاب مرد خانواده 
از دیگر سختی هایی همســران نظامیان 
اســت. نیازهــای روحــی و نافرمانی و 
سرپیچی فرزندان پسر جوان و نوجوان، از 
خواسته های مادر در زمان این غیبت های 
طوالنــی،  چالــش مهم دیگری اســت 
که نمی توان آن را نادیــده گرفت. ناگفته 
پیداست که خود نظامیان هم از آسیب  های 
دوری از خانواده رنــج می برند. ایمان و 
توکل ، اصلی ترین سالح هایی هستند که 
مردان نظامی و همسران شان را در پذیرش 
این سختی ها پایدار می کند و بدون تردید، 
اقتدار نظامی کشور، مدیون همین ایمان، 
فداکاری و ایثارهای بدون چشمداشت و 

بی توقع است. 
به نظر می رســد، مشــارکت و یاری 
خانواده های دو طرف بتواند بخشــی از 
حجم مشــکالت را کم کند و اندکی از 
ایجاد  همچنین  بکاهد.  سختی های شان 
امکانات رفاهی و تفریحی در شهرک های 
نظامــی، اردوهــا و برنامه های شــاد و 
مفرح، مشاوره های تخصصی عاطفی و 
خانوادگی، آمــوزش مهارت های زندگی 
و تأمین حمایت های مالی، تدابیر مهم و 
الزمی است که باید بیش از پیش از سوی 
ســازمان های مرتبط انجام شود تا امنیت 
روحی و روانی نظامیان و خانواده های شان 

تأمین شود. 
خانواده هــای هم در هنــگام حضور 
پــدران در خانــه بایــد طــوری تدبیــر 
وبرنامه ریــزی کنند تــا کمبودهایی که به 
خاطر عدم حضور پدر به ویژه در فرزندان 
احساس شده،  جبران شود. وقت گذاشتن 
برای فرزنــدان،  دورهمی های صمیمانه،  
تفریح و گشت وگذار،  برنامه های زیارتی 
و ســیاحتی و... نقش بسزایی در تقویت 
روحیه و تأمین نیازهای عاطفی آنها داشته 

باشد.

خانه

ســبک زندگی ما ایرانی ها به گونــه ای رقم خورده 
است که نوعی مصرف گرایی بی رویه را در دل خود 
دارد. در بسیاری از موارد این مصرف گرایی موجب 
از بین رفتن ذخایر ملی و همچنین اموال بیت المال 
می شود. در سال های اخیر، تولید و واردات بی رویه 
خودرو سبب شــده است شــهرها و جاده ها پر از 
اتومبیل ها شــده که همین مســئله افزایش بی رویه 
مصرف سوخت، آلودگی هوا و افزایش ترافیک در 

کالن شهرها را به دنبال داشته است. 
در کشور ما پس از قاچاق سوخت به کشورهای 
همسایه که بیشترین سهم هدر رفت منابع سوخت 
را دارد، دومین عاملی که سبب از بین رفتن سوخت 
شده؛ وجود خودروهایی اســت که روزانه یا بدون 
دلیل وارد خیابان ها و جاده ها می شوند یا اینکه تک 
سرنشین هستند. پدیده دور دور کردن خودروها به 
ویژه در شمال شــهر تهران و شهرهای بزرگ یکی 
از مســائلی است که سبب دود شدن بی دلیل بنزین 

می شود.
گفتنی  است، در حال حاضر کشور ما به لحاظ 
سرانه مصرف نسبت به کشــوری با شرایط مشابه 
خودش، یعنی ترکیه کــه جمعیتی برابر ایران دارد، 

بسیار پر مصرف است. 
در ترکیه با جمعیتی بالغ بر 8۰ میلیون نفر، روزانه 
8 میلیون و ۲68 هزار لیتر بنزین،  یعنی در هر شبانه 
روز به ازای هر نفر، ۰/1 لیتر بنزین مصرف می شود. 
اما در ایران به ازای هر نفر، 1۰ برابر هر ترکیه ای 
بنزین مصرف می شود؛ یعنی در هر روز 91 میلیون 

لیتر بنزین مصرف می شود. در واقع ایرانی ها در هر 
ســاعت 3 میلیون و ۷9۰ هزار لیتر بنزین مصرف 
می کنند که ایــن رقم تا حــدودی 6 برابر میانگین 

مصرف بنزین در جهان است.
استفاده نکردن از ناوگان حمل ونقل عمومی در 
شهرها که با هزینه های گزاف شهرداری ها تدارک 
دیده شده و رو آوردن به استفاده از خودروهای تک 
سرنشین سبب شده است که تنها مصرف بنزین مان 
چند برابر مصرف جهانی باشد؛ بلکه سوخت هر 
لیتر بنزین اضافی مســاوی است با آلودگی بیشتر. 
ترافیک هم که خود به یکی از معرف های شهرهای 
بزرگی، چون تهران تبدیل شده است. اگر به صفوف 
ماشین های متوقف شــده نگاهی بیندازیم، متوجه 
می شویم بســیاری از خودروها فقط یک سرنشین 
دارند و این یعنی بســیاری از همین خودروها اگر با 
چند سرنشین وارد خیابان شوند، حجم ماشین های 
ورودی بــه نصف یا حتی کمتــر کاهش می یابد و 
عالوه بر کاهش ترافیک و آلودگی، مصرف بنزین نیز 

کاهش خواهد یافت.
البته متأسفانه رویه شهرداری  تهران در این میان 
هم به حضور خودروهای تک سرنشین دامن می زند. 
فروش طرح ترافیک به خودروها به این معناست که 
هر کسی پول دارد می تواند تک سرنشین یا هرطوری 
که دلش می خواهد وارد محدوده کاهش آلودگی هوا 
و حتی طرح ترافیک شــود و این یعنی شهرداری به 
بهای کسب درآمد، حاضر است ترافیک و آلودگی 
را به شــهروندان تحمیل کرده و خود سبب کاهش 
استفاده مردم از ناوگان حمل ونقل عمومی می شود و 
هیچ نظارتی بر تک سرنشین بودن یا نبودن خودروها 

وجود ندارد.
هرچند این موضوع مختص ایرانی ها نیســت و 

حتی کشورهای اروپایی نیز با آن دست و پنجه نرم 
می کنند؛ برای نمونه سال گذشته اعضای یک گروه 
طرفدار حفــظ محیط زیســت در برلین به منظور 
فرهنگ سازی استفاده از خودروی شخصی و کاهش 
حجم ترافیک دســت به اقدام جالبی زدند. آنها با 
حمل چارچوب هایی به اندازه یک خودرو در خیابان 
نشان دادند خودروهای تک سرنشین چه مساحتی از 

خیابان را برای جابه جایی یک نفر اشغال می کنند.
شاید خود کســانی که به صورت تک سرنشین 
وارد خیابان ها می شوند متوجه نباشند؛ اما استفاده 
از وســایل نقلیه عمومی به صورت مستقیم و غیر 
مســتقیم باعث صرفه جویی در مصرف سوخت، 
صرفه جویی در زمان و حتی خستگی کمتر می شود. 
البتــه این در صورتی اســت که همــه خودروهای 
تک سرنشــین از خیابان هــا حذف شــوند. در این 
صورت با وجود خیابان های خلوت تر، عبور ناوگان 
حمل ونقل عمومی روان تر خواهد بود و این، یعنی 
ترافیک که یکی از مشکالت اصلی شهرهای بزرگ 
است با یک تغییر در سبک زندگی عموم مردم حل 

خواهد شد.
باید توجه داشت با همین یک کار ساده که خروج 
از منزل با وسیله نقلیه شخصی است و اشغال کردن 
فضای شــهری به اندازه یک خــودرو، هم حقوق 
شــهروندان دیگر را ضایع می کنیــم و بزر گ ترین 
ســرمایه آنها را که سرمایه زمان است، به راحتی از 
بین می بریم، هم سرمایه های ملی از جمله بنزین یا 
گاز و هر چیزی را که سوخت آن خودروست، از بین 
می بریم و هم با افزایش حجم گازهای سمی حاصل 
از سوخت خودرو، به محیط زیست آسیب می زنیم.
از ســوی دیگــر در حالی که قیمــت بنزین در 
طرح اصالح قیمت که بــه تازگی صورت پذیرفته 

است و ســه برابر قیمت سابق شده، قطعًا به صرفه 
نیســت چند لیتر بنزین را تنها برای کار شــخصی 
خود مصرف کنیم، بهتر اســت با یک برنامه ریزی 
صحیح در مصرف بنزینی که در سبد خانوار بهایش 
هم کم نیست، یک بازنگری اساسی داشته باشیم. 
اولین پیشنهاد همان راه استفاده از ناوگان حمل ونقل 
عمومی است که پیشتر هم به آن اشاره شد. یک راه 
حل دیگر وجود دارد. برای نمونه در برخی کشورها، 
شماری از هم محله ای ها،  همسایه ها، هم مسیر ها یا 
همکارها گروه هایی کوچک تشــکیل می دهند و با 
یکدیگر قرار می گذارند تا هر روز از هفته فقط یک 
نفرشان خودروی شــخصی اش را به خیابان ببرد و 
مسئولیت رســاندن دیگران را به محل کار یا منزل 
عهده دار شود. این هم راه حل خوب دیگری است 

که از آن استفاده می شود. 
اما یک نمونه دیگر در کشــورهای پر جمعیتی 
چون »چین« اجرایی می شود و آن نزدیک کردن هر 
چه بیشتر محل کار به محل سکونت افراد است. تا 
حدی که دولت چین حمایتی که از مشاغل خانگی 
می کند، به مراتب بیشــتر از مشــاغل دیگر است؛ 
یعنی دولت آن یارانه ای را که قرار است برای انرژی 
و حتی گســترش ناوگان حمل ونقل عمومی خرج 
کند، خرج حمایت از کســب وکارهایی می کند که 
در نزدیک ترین منطقه نسبت به محل سکونت شان 
باشــد و در نهایت این نه تنها به صورت مستقیم به 
نفع کشور خواهد بود؛ بلکه اقتصاد کشور هم از این 

موضوع منتفع می شود. 
پس باید مردم و دولت دست به دست هم دهند 
تا حد ممکن مصرف بی رویه سوخت را کاهش داده 
و هزینه هایی را که از این محل صرفه جویی می شود، 

خرج ساماندهی به معیشت و اقتصاد مردم کنند.

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

پرســش: چگونه می توان برنامه ریزی کرد تا 
دغدغه  تربیت فرزند را در دوران نوجوانی و 

جوانی نداشته باشیم؟
پاســخ: پرسشــگر عزیز! با توجه به ســؤال 
پرمخاطب و پرکاربرد شما همانطور که قباًل 
هم به آن اشــاره شــده بود، در این مورد باید 
توجه داشته باشید که شاکله و ساختار تربیتی 
فرزندان در شش ســال نخست زندگی شان 
شــکل می گیرد. بر اســاس این اگر در زمان 
کودکی توانسته باشیم مبانی تربیتی، ارزش های 
فرهنگی و اجتماعی را در وجود ایشان پرورش 
دهیم، مطمئنًا در دوران نوجوانی با نگرانی و 

دغدغه زیادی مواجه نخواهیم شد.
در دوران نوجوانــی خصوصیاتی همچون 
استقالل طلبی، هویت یابی، سرگردانی و تحیر 
بــروز می کند که جزئی از شــرایط رشــد در 
نوجوانی اســت و از آن گریزی نیست. در این 
دوران نوجوان به شدت به همساالن خود تمایل 
دارد و به دنبال تقلید و الگوپذیری از آنان است. 
برای گریز از این همه تأثیرپذیری و پیشگیری 
از الگوپذیری غلط، بهتر است ارتباط دوستانه 
فرزند را با توجه به اشتراکات فرهنگی،اعتقادی 
و رفتاری بین شان، به اتصاالت خانوادگی تبدیل 
کرد و فرزندان در محیط امن دو خانواده با توجه 
به عالقه بسیار برای داشتن ارتباط با همساالن و 

دوستان، دنیای جدید را کشف کنند.
از دیگر راهکارهای مناســب برای تربیت 
صحیح کودک و توجه به نیاز او در تخلیه انرژی 

و دریافت استقالل، آشــنا کردن او با فضاهای 
معنوی و فعال جامعه اســت. از این رو با توجه 
به فضای کوچک و بسته  خانه ها و نیاز به فضای 
بزرگ تر و دست یافتن به تجربه های جدید، بهتر 
است به ســفارش های اهل بیت)ع( و بزرگان 
دقت داشــت و »مســجد« را که یــک پایگاه 
محکم و امن برای همه  اقشار از جمله کودک 
و نوجوان اســت، از قلم نینداخت. بنابراین با 
حضور در مسجد هم بعد روان شناختی، معنوی 
و تربیتی فرزند رشد پیدا کرده و شکوفا می شود 
و هم دوستانی به مراتب بهتر از دوستان کوچه و 

خیابان و مدرسه پیدا خواهد کرد.
فرزندان در فضای مسجد، رشد و بالندگی 
یافتــه و از طریق این مکان مقدس و معنوی، به 
حلقه های تربیتی، مهارتی، معرفتی و بصیرتی 
راه می یابند و بر پایه  فطــرت پاک و خدادادی 

محیط خود را می شناسند.
بهترین آموزش برای آشــنایی نوجوانان با 
مســجد، الگوی رفتاری والدین اســت. اگر 
پدر و مادر مسجدی باشند و نمازهای خود را 
در مســجد اقامه کنند، در مراسم های مذهبی 
حضور داشته باشند، فرزندان هم با خانه خدا 
و برنامه های معنوی آن آشــنایی می یابند. البته 
متولیان مســاجد هم باید با درک اهمیت این 
مجموعه  معنوی و فرهنگی، متناسب با شرایط 
و اقتضائات روز بســترهای جذب نوجوانان و 

جوانان را فراهم آورند.
پیامبــر گرامی اســالم)ص( در ایــن باره 
می فرمایند: هر فرزنــدی برپایه  فطرت پاک و 
خداجوی زاده می شــود، اما پــدر و مادر او را 

یهودی یا نصرانی می گردانند.

 پایگاهی امن 
   راه نرفته    

آرامش
   بسیج    

نفیسه محمدی
داستان نویس

لیال وطن خواه
مشاور خانواده

حمیدرضا حیدری
خبرنگار

نباشیم! سرنشین  تک 
 نگاهی به نقش خودروهای شخصی در مصرف بی رویه انرژی
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۱۳
فرهنگ

صحنه
 سوء نظارت بر تئاتر

 تا کی؟

وزارت ارشــاد از نظــر قانونی متولی 
اصلی فرهنگ و هنر در کشــور است؛ 
حتی نهادهایی که تقریبًا مجزا از وزارت 
ارشاد در حال فعالیت هستند، مجوزهای 
خود را از این وزارتخانه دریافت می کنند 
و این وزارتخانه باید پاســخگوی همه 
اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر باشــد. بر 
هیچ کس پوشیده نیست، تهاجم گسترده 
فرهنگی و تبلیغاتی امروز در دستور کار 
دشــمنان قرار دارد و این امر متأسفانه به 
واســطه برنامه ریزی دقیق دشمن در این 
عرصه و اقدامات غیرمؤثر و نابه هنگام از 
سوی دستگاه های متولی امر فرهنگ در 
ابعاد ایجابی و سلبی و نظارتی در کشور 

به وضوح قابل رؤیت است.
وزارت فرهنــگ و ارشــاد به عنوان 
متولی اصلی این حوزه باید پاســخگو 
باشــد که چــرا در دهه هــای اخیر، با 
وجود نقدهای فــراوان در مورد محتوا و 
اجرای نمایش های هنــری و فیلم های 
سینمایی تنها اقدامش توقیف آن نمایش 
یا فیلم ســاخته شده آن هم پس از اکران 
و به ابتذال کشــیدن بخشــی از جامعه 
بوده است. متأسفانه همین اقدام توقیف 
پس از اکران، بــا تبلیغات منفی قدرت 
رسانه ای دشمن، دســتاویزی در جهت 
تأثیر بر مخاطبــان عام به منظور معرفی 
جمهوری اسالمی ایران به منزله نظامی 
دیکتاتور مــآب و معاند با فرهنگ و هنر 

می شود!
متأســفانه در حیطــه نمایش هــای 
اجرا شــده با مجــوز وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی می توان گفت جریان 
القای فرهنگ ســکوالر غربی با اکران 
نمایش هایی با محتوای جنسی به سرعت 
بــرای تغییر ارزش هــای فرهنگی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی رو به پیشروی 
است. برای استناد به این موضوع کافی 
است تئاترهایی چون »امشب اینجا« یا 
»ببخشید شما« و تئاتر کاماًل مستهجن 

»تجربه های اخیر« را مدنظر قرار داد.
نمایش »تجربه های اخیر« که با ژانر 
اجتماعی روی صحنه اســت، با روایت 
زن و مرد غربی از ارتباطات شخصی شان 
شــروع می شــود. محورهای اصلی و 
موضوعات القایــی این نمایش در حال 
اکران مجموعه ای از انحرافات اخالقی 
و فرهنگی اجتماعی را در برمی گیرد که 
نمایش  نامشــروع،  روابط  عادی سازی 
گفتار و رفتارهای جنسی، ترویج برقراری 
رابطه نامشروع و... بخشی از آن است؛ 
بنابراین باید با برخورد جدی با مسئوالن 
امر و متصدیان تولید این گونه تئاترها، راه 
نفوذ و ترویج فرهنگ منحط غربی از این 
طریق بسته شود و تمهیداتی صورت گیرد 
تا نصب و عزل مســئوالن وزارت ارشاد 
با نظارت دقیق و گزینش افراد و نهادهای 
دارای صالحیــت تخصصی فرهنگی ـ 
اجتماعی از جمله شورای عالی انقالب 
فرهنگی صورت پذیرد تا افراد عالقه مند 
نسبت به نظام ارزش های متعالی دینی و 
فرهنگی ایران اسالمی متصدی این امر 
خطیر شوند؛ چرا که در سال های اخیر با 
وجود نقدهای گوناگون به وزارت ارشاد 
در مــورد نظارت تخصصــی و دقیق بر 
مجوزدهی بــه این گونه تئاترها گامی در 
جهت اصالح رویه برداشته نشده است و 
گسترش این روند که در نشریات و سینما 
هم ردپایی جدی دارد، قطعًا به استحاله 

فرهنگی منجر خواهد شد
منبع: مشرق

نمایــش شــاد کودکانــه »چاه 
و  نویســندگی  بــه  جــادو« 
کارگردانــی لیال زمانــی از ۲1 
آبان تا ۲1 آذر ماه ســال جاری، 
سه شنبه تا جمعه هر هفته ساعت 
18:3۰ در ســالن فرهنگسرای 
ابن سینا به روی صحنه می رود. 
در این نمایش، دیو قصه عالقه 
زیادی به لباس دارد و هر ســال 
یک خیاط را اســیر می کند و با 

جادو او را به قصر می  برد تا برایش لباس بدوزد. خاله قورباغه 
داستان ما از چاه بیرون می آید و به مادربزرگ کمک می کند تا 
به جنگ دیو برود و گلدونه را که خیاط ربوده شده به وسیله دیو 

است، نجات دهد و همگی شیشه عمر دیو را بشکنند.

چاه جادو
نمایش کودکانه روی صحنه

   تئاتر    

کارگردان  بختیــاری«  »اصغر 
 مستند »نشــانی« در هشتمین

دوره جشــنواره مردمــی فیلم 
»عمــار« در بخــش مســتند 
بــه  موفــق  قهرمــان  ملــت 
جشــنواره فانــوس   دریافــت 

 شد.
 وی دربــاره ایــن مســتند 
مجموعــه  از  »روزی  گفــت: 
ســیمافیلم با من تماس گرفتند 

و گفتنــد، ۲۵ وصیت نامه از زمان دفاع مقدس پیدا شــده و به 
ما رســیده است و تمایل داریم مســتندی در این زمینه ساخته 
 شــود، موضوع کار برای من بســیار جذاب بود و لــذا آن را 

پذیرفتم.«

نشانی راه حق
روایت وصیت نامه ۲۵ شهید

   مستند    

گروه »مونیــخ تلوکس« اعالم 
کرد، پروژه ســاخت سریالی با 
موضوع »برجام« را آغاز خواهد 

کرد.
 بنا بر اعالم پایگاه تلوکس، 
ماجرای توافق هسته ای که بین 
وتوی  حق  دارای  قدرت هــای 
ســازمان ملل، آلمــان و ایران 
شکل گرفت، به صورت سریال 

ساخته می شود.
اعــالم  مونیــخ«  »تلوکــس  گــروه  کــه  همان طــور   
کــرده اســت، »فیلیــپ لیِنمان« خالــق »پایــان حقیقت« 
 کارگردانــی و نویســندگی این ســریال را برعهــده خواهد 

داشت.

   سریال    

اگر این شب ها شبکه دوم سیما را نمی بینید، تجدید 
نظر کنید و شاهد سریالی متفاوت تر از سریال های 
دیگر باشید که در عین سادگی، توانسته است بیش 
از بسیاری از تولیدات مدعی، به سبک زندگی سالم 
ایرانی ـ اســالمی بپــردازد. »حکایت های کمال« 
عنوان این ســریال خودمانی است که شب نشینی 
را دوباره زنده کرده اســت و این تنهــا یک ُبعد از 

ویژگی های این سریال محسوب می شود.
داســتان این ســریال با بازی خوب جمعی از 
هنرمندان توانمند تلویزیون و ســینما مانند محمود 
پاک نیت، شهره لرستانی و حمید ابراهیمی به زندگی 
یک نوجــوان در دهه ۴۰ می پردازد که به دلیل یک 
اشتباه سهوی، تابلوی سپاه دانش را پایین می اندازد. 
همین سبب می شود خانواده اش از روستایشان رانده 
شده و به شهر تهران بیایند و خانه ای را اجاره کنند. 
در این میان قصه هایی از روزهایی که بر این نوجوان 
می گذرد در سریال به تصویر کشیده شده است. این 
سریال با زبانی طنز و شیرین آنچه بر خانواده نسبتًا 
بی بضاعت کمال می گــذرد روایت می کند که این 
را می توان از برجســته ترین ویژگی های این سریال 
دانست؛ زیرا خانواده ای بسیار شاد و خوش با وجود 
مشکالت فراوان مالی در کنار هم زندگی می کنند 
و توکل به خدا را از دست نداده و این را به فرزندان 
خود نیز می آموزند. در واقع این ســریال به سبکی 
بسیار دلنشین این فرهنگ را تبیین می کند که ثروت و 
ثروتمند بودن ارزش نیست، بلکه صداقت و درستی 
است که می تواند به انسان ارزش و شخصیت بدهد. 
داستان های این نوجوان با نام حکایت های کمال، 
روزگاری را که بــرق و رادیو تازه در میان خانه های 
ایرانی جا بــاز کرده ، حکایت می کند؛ با وجود این 
حتی برای نوجوانان دهه شــصتی نیز نوستالژیک 

است؛ زیرا نوجوانان آن دهه نیز برخالف نوجوانان 
امروز با محدودیت های زیادی روبه رو بودند.

»حکایت هــای کمال« اقتباســی از رمانی به 
همین نام است که »محمد میرکیانی« آن را نوشته 
و قهرمان داستانش نیز نوجوانی به نام کمال است.

»سیدحسین امیرجهانی« نویسنده این سریال، 
ایده گرفتــن از دغدغه هــای تربیتی رهبر معظم 
انقــالب را در نگارش این فیلمنامه و ســاخت 
ســریال مؤثر دانسته و گفته است: »دغدغه ای که 
رهبر معظم انقالب در این باره داشتند این بود که 
چرا کودک امروز ما فکر کردن بلد نیست؟ چنین 
موضوعی و آموختن فکر کردن به بچه ها از سنین 

ابتدایی یکی از اهداف ما در این سریال بود.«
ویژگی خوب دیگر این ســریال، نشــان دادن 
روابط خوب خانوادگی است. خانواده برای هم 
وقت می گذارند، برای هم اهمیت قائل هســتند 

و هرگز همدیگر را حتــی در کمک به پدر برای 
نان آوری خانواده تنها نمی گذارند؛ برای نمونه در 
یکی از قسمت های سریال همه اعضای خانواده با 
همدیگر به خانه یکی از آشنایان می روند تا در تهیه 

تشک و لحاف عروسی به پدر کمک کنند.
موضــوع دیگری که »حکایت هــای کمال« از 
آن غافل نشــده است، پا را فراتر از خانواده به محله 
گذاشــتن است؛ یعنی از ســبک زندگی ایرانی در 
رابطه با همسایه نیز غافل نشده است؛ همسایگانی 
که روزگاری از فامیل بهتر و از برادر نزدیک تر بودند؛ 
اما متأسفانه این روزها از چنین روابطی خبری نیست 

و کمتر همسایه ای حال همسایه خود را می پرسد.
قطعًا این سریال نمره خوبی در کارنامه رسانه 
ملی دارد؛ سریالی ساده و پر از آموزه های شیرین 
که ای کاش زمان بهتری بــرای آن در نظر گرفته 
می شــد؛ زیرا هر چند ویژه مخاطــب نوجوان 

نیســت؛ اما می تواند برای آنــان منحصر به فرد 
باشد. بی شــک هیچ یک از ما، قصه های مجید 
را فراموش نمی کنیم؛ قصه ای که برای نوجوانان 
دهه 6۰ نه قصه، که زندگی بود؛ بنابراین بهتر بود 
در »حکایت های کمال« نیز به مخاطب نوجوان 
و زمانی کــه می توانند برای دیــدن آن بگذارند 
توجه بیشتری می شد. یا حداقل پس از این زمان 
تکراری را برای آن در نظر می گرفتند که نوجوانان 
بتوانند با خیالی آسوده تر این سریال را تماشا کنند 
و دغدغه دیر شــدن خواب شبانگاهی را نداشته 

باشند.
در هر حال باید ســاخت چنین سریال هایی 
را بــه فال نیک گرفت که دور از سلبریتی ســازی 
و سلبریتی محوری، تنها به دنبال ترویج فرهنگ 
درســت هســتند و باید بیش از پیش مورد توجه 

مدیران رسانه ملی قرار بگیرند.

آلمانی وایت  ر
تلوکس سریال برجام را  می سازد

نسیم اسدپور
دبیر سرویس فرهنگ

اولین بار در نمایشگاه کتاب 1398 از آن رونمایی 
شد؛ کتابی که به دلیل ســوژه اش در مدت کمی 
ســروصدای زیادی کرد و  بــار دیگر نام »صادق 
کرمیار« را بر سر زبان ها انداخت؛ نویسنده ای که 
»نامیرا«یش در دوران فتنه 88 مورد عنایت رهبری 
قرار گرفت و ایشــان خواندن آن را به همه توصیه 
کردند. اکنون این نویسنده به سراغ سوژه ای رفته 
که دغدغه این روزهای جامعه به شــمار می آید و 
به همان اندازه پرداختن به آن نیز حساسیت زاست 
و همین مهم سبب شده تا استقبال چشمگیری از 

این اثر شود. 
»مســتوری« با قصه نامزدی سیامک، فرزند 
دکتر خســروی، صاحب هلدینگ قاف و سپیده 

که پدری معلم دارد، شروع می شود. 
سپس نویســنده با استعفای سیامک 
از شــرکت تولید مواد غذایی طیور، 
که یکی از شرکت های زیرمجموعه 
هلدینگ قاف است، به اصل داستان 
یعنی همــان بحث اختــالس پدر 
ســیامک وارد می شود و در این میان 
از ســابقه رزمندگی دکتر خسروی و 
دوستانش نیز پرده برداشته می شود؛ 

اما در اواسط داستان، ســیامک با گره ای تازه  از 
زندگی اش روبه رو شــده و طی یک اتفاق به این 
مهم که دکتر خسروی پدر واقعی اش 
است یا خیر، شک می کند. همین 
دغدغه او را به اهواز و قم می کشاند 
تا به دنبال پدر واقعی اش بگردد و 
همین موضوع او را به کتابفروشی 
پدر شــهید زین الدین و بعد از آن 
نیز آشــنایی بیشــتر با این شهید 
سبب  که  آشــنایی ای  می رساند؛ 
شکل گیری پرسش های جدی در 
ذهن سیامک می شــود که حتی 

تا مرز بر هم زدن نامزدی اش با ســپیده نیز پیش 
می رود و... .

در کنــار همه گره هایــی که در این داســتان 
وجــود دارد و مخاطب در هــر فصل این کتاب 
با موضوع تازه ای روبه رو می شــود که به فســاد 
کسانی است که در روزگاری در جبهه های جنگ 
حضور داشــتند و حاال نبض اقتصاد کشور را در 
دســت دارند! می پردازد. فسادی که این بار برای 
مخاطبان پشــت پرده های نیز آن نیز برمال شده و 
خواننده »مستوری« با یکی از چند دلیل بیکاری 
 کارگران و ورشکســته شــدن کارخانه ها روبه رو

 می شود. 

»مستوری«
اشاره ای به افرادی که از اختالس مست شده اند!

   برداشت    

زهرا رمضانی
خبرنگار

 اندر حکایت حکایت های کمال
تمرین سبک زندگی در ماجراهای یک نوجوان

مهری طالبی دارستانی
فعال فرهنگی
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۱۴
نوآور

با ظهور و گســترش کاربری شبکه های اجتماعی 
در کشــور ما، این بسترهای تعاملی به محلی برای 
نشســت ها و گفت وگوهای جمعی افکار عمومی 
کشــورمان بدل شده و در ســایه ضعف رسانه های 
رسمی کشور بیشتر شایعات و اخبار مهم تأثیرگذار 
بر افکار عمومی در بســتر همین شــبکه ها تولید و 
بازنشر می شــود. در نهایت نیز معمواًل به واکنشی 
مشهود در رفتارهای فردی و اجتماعی آحاد جامعه 

می انجامد. 
برای نمونه، در شرایطی که افکار عمومی در سطح 
شهر شاهد نشانه هایی از اعالم قریب الوقوع سیاست 
احتمالی دولت در قبال تعیین نرخ جدید برای بنزین 
بودند، رسانه های رسمی کشور در دنیای حقیقی و 
مجازی ســکوت اختیار کرده یا به نقل از مسئوالن 
کشــور هرگونه تصمیم گیری در مورد افزایش نرخ 
بنزین را تکذیب  کردند؛ اما هم زمان در شبکه های 
اجتماعی، هشتگ بنزین به محلی برای گمانه زنی در 
مورد نرخ جدید این ماده محرک چرخ نقل و انتقال 
عمومی بدل شــد؛ به طوری که از غروب پنج شنبه 
۲3 آبان این هشتگ به ترند شبکه های اجتماعی بدل 

شده بود و هر کس به نقل از مقامات مسئول گمنام یا 
حتی تحلیل های شخصی خود نرخی را برای بنزین 

اعالم می کرد.
هم زمان نیــز تحلیل روند جســت وجوی های 
کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی نشان می داد 
بخش عمــده ای از کاربران فضای مجازی در حال 
جســت وجوی عباراتی از جمله »آیــا بنزین گران 
می شود؟« بودند؛ اما به دلیل سکوت مراجع رسمی 
تنها به پایگاه های غیر رســمی هدایت می شدند تا 
خواننده و شــنونده تحلیل های غیر رسمی و حتی 

ناامیدکننده در مورد نرخ جدید بنزین باشند.
این منابع غیر رسمی تأکید داشتند سهمیه بندی 
و افزایش قیمت بنزین از ســاعت 1۲ نیمه شــب 
۲۴ آبان آغاز می شــود و قیمت بنزین حداقل ۲۰۰ 
درصــد افزایش خواهد یافت؛ بنابراین بخشــی از 
مخاطبان این رســانه در پی سکوت مراجع رسمی 
به پمپ بنزین ها مراجعه کرده و صف های طویلی در 

مقابل آنها تشکیل دادند.
هم زمان کانال ها و گروه های معاند و ضد انقالب 
نیز از فرصت استفاده کردند و با تهییج افکار عمومی 
و ترســیم آینده ای مبهم برای معیشــت عمومی از 
جمله طرح موضوع احتمال سهمیه بندی آب و نان 
در آینده ســعی در افزایش نگرانی افکار عمومی و 

کشاندن آنها به عرصه های ضد امنیتی داشتند.

بــا این حال تا پیش از ســاعت ۲۴ پنج شــنبه، 
همچنان سکوت مراجع رسمی ادامه داشت؛ آن هم 
در شرایطی که افکار عمومی در پی یک خبر رسمی 
و قابــل اعتماد در مورد آینده بنزیــن بودند تا اینکه 
باالخره بالفاصله با نمایش ســاعت ۰۰:۰۰ بیانیه 
رسمی سهمیه بندی بنزین و افزایش نرخ سوخت از 

سوی مراجع رسمی منتشر شد!
اگرچه این رویکرد مراجع رسانه ای رسمی کشور 
دالیل و مصالح خود را داشــت؛ اما باید به این بعد 
ماجرا هم دقت کــرد که این رفتار عالوه بر اعتبار و 
اعتمادزدایی از مراجع و رســانه های رسمی، بیش 
از پیش افکار عمومی را به تأثیرپذیری از شبکه های 
اجتماعی و شایعات منتشــر شده در آن می کشاند. 
این مسئله در درازمدت می تواند پیامدهای امنیتی 
و اجتماعی ســنگینی برای کشور داشته باشد؛ زیرا 
بی اعتبار شدن تریبون های رسمی و متعهد در عمل 
به تقویــت تریبون های غیر رســمی و غیر متعهد 

می انجامد و بدون شــک در شــرایط بحران، یک 
تریبون غیر رسمی و غیر متعهد و البته پر مخاطب، 
از هر ســالحی علیه نظام و امنیــت آن مخرب تر و 

تهدید آفرین تر است.
بایــد به این نکته مهم توجه داشــت که اعتبار و 
اعتماد اصلی ترین اجزای ســرمایه اجتماعی یک 
نظام سیاسی هستند و برقراری فضای اعتماد میان 
دولــت و ملت موجب تعامل بیشــتر و بهتر آنها و 
افزایش مشــارکت سیاسی مردم و کارایی نهادهای 
سیاســی می شود؛ پس شایســته بود که مسئوالن و 
رســانه های رســمی پیش از اعالم سیاست جدید 
بنزینی دولت فضا را برای شایعه ســازی شبکه های 
اجتماعی و رسانه های غیر رسمی باز نمی گذاشتند 
و با اعتباربخشی به رسانه های رسمی و گفت وگو با 
افکار عمومی در رسانه های رسمی، موجب حفظ 
اعتبار رسانه های رسمی در رقابت با رسانه های غیر 

رسمی می شدند.

خبر گرام
تحریمی دیگر

وزارت خزانــه داری آمریــکا اعالم کرد: 
وزیــر  آذری جهرمــی«  »محمدجــواد 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات ایران را به 
فهرست تحریم ها اضافه کرد. در روزهای 
گذشته دولت آمریکا خواستار توقف قطع 
اینترنت در ایران شده و »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهــور آمریکا توئیتــی در همین 
باره منتشر کرده است. این درخواست ها 
در حالی مطرح می شــوند که واشنگتن 
راه مبــادالت کاالهای ضــروری و حتی 
تجارت کاالهای بشردوســتانه با ایران را 
سد کرده اســت. حساب کاربری وزارت 
خارجه آمریــکا روز چهارشــنبه با بیان 
اینکه 9۰ ساعت از قطع اینترنت در ایران 
می گذرد، خواستار »احترام به مردم ایران« 
شده بود. همزمان، عده ای از فعاالن ضد 
انقــالب که قباًل برای تشــدید تحریم ها 
علیه ملت ایران بــا رئیس جمهور آمریکا 
نامه نگاری می کردند، از کشورهای غربی 
خواســته اند راهکاری برای برقرار شدن 

اینترنت در ایران پیدا کنند.
مقامات ایــران در روزهای گذشــته 
توضیــح داده اند کــه قطــع اینترنت به 
دالیــل تهدیدهای امنیتی پــس از اعالم 
ســهمیه بندی بنزین صــورت گرفته و به 
محض رفع مشــکالت امنیتی بار دیگر 
برقــرار خواهد شــد، امــا اینکه »حفظ 
احترام« ناگهان برای عده ای که تنها چند 
هفته قبل تر برای ســخت کردن تجارت 
دارو و غــذا با ایران قاعــده و قانون وضع 
می کردند، نکته ای بس قابل توجه است. 
دولــت آمریکا از ســال های دور با وجود 
اعمال شدیدترین ســخت گیری ها برای 
جلوگیــری از صادرات اقــالم مختلف 
و ضروری بــرای مردم، در حــوزه اقالم 
مرتبط بــا ارتباطات در فضــای اینترنت 
نــه تنها تحریمــی اعمال نکــرده؛ بلکه 
دستورالعمل هایی برای تسهیل مبادالت 

این اقالم صادر کرده است.
رهبر معظــم انقــالب در تعبیری در 
همین باره، رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی 
را »میدان دارترین  اســتکبار  به  وابســته 
عناصر دشمن اســتقالل ملت ها برای به 
آشوب کشــیدن ملت ها« خوانده اند. بر 
همین اساس، می توان گفت آنچه در واقع 
دولت آمریکا را نگــران کرده نه »احترام 
مردم«، بلکه از دســت رفتن همین ابزار 

برای ایجاد آشوب در ایران است.

 رزرو وقت ویزیت! 
امروزه با پیشــرفت فناوری های ارتباطی 
و فراگیری دسترســی به اینترنت و فضای 
مجازی، تقریبًا بیشتر نیازهای روزمره ما 
به صــورت آنالین و به کمک تلفن همراه 
هوشــمند قابل مرتفع شــدن هستند اما 
اگر خدای نکرده مریض شــدیم چه باید 
بکنیم؟خوبشختانه اپلیکیشن »دکتر دکتر« 

پاسخی به این نیاز ماست.
در واقع »دکتر دکتر«، پروسه انتخاب 
دکتر مناسب و نوبت گیری را تسریع و در 
وقت ما صرفه جویی می کند. ویژگی خوب 
آن نیز امکان مقایسه پزشک های مختلف 
یا یکدیگر اســت؛ یعنی شما محدود به 
پزشــک خاصی نیســتید و می توانید با 
بررسی پزشــکان گوناگون، مناسب ترین 

گزینه را به عنوان پزشک خود برگزینید.

در هفتــه ای که گذشــت ارتباطــات اینترنتی 
کشور با نقص هایی روبه رو شد و کاربران برای 
دسترسی به بسیاری از سرویس ها با مشکالتی 
مواجه شدند. در این میان، تنها سایت هایی که 
میزبان آنها در داخل کشــور قرار داشت امکان 
ارائــه خدمات به کاربران خود را داشــتند. در 
ایــن حالت، ارتباطــات کاربــران به صورت 
محلی امکان پذیر بود و حتی موتور جستجوگر 

»گوگل« هم خارج از دسترس بود.
در این شــرایط افراد بســیاری از فرصت 
سوءاستفاده کرده و ســعی داشتند این حالت 
را پیش درآمــدی بر اینترنت ملــی و تمرینی 
برای ملی کردن اینترنــت بدانند؛ تا جایی که 
»محمد جواد آذری جهری« وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با تکذیب این شایعات گفت: 
»اینترنت داخلی معنا ندارد، بلکه یک عبارت 
کاریکاتور شده و بسیار غلط است. ما موضوعی 

به نام اینترنت ملی نداریم.« 
باید گفت اینترنت ملی عبارتی فنی اســت 
که با تعریــف عــام از اینترنت تفــاوت دارد. 
موضوع شــبکه ملی اینترنت در کشور از اواخر 
سال 138۴ مطرح شد و مهم ترین دلیل اجرای 
این شــبکه درآن سال کاهش وابستگی به شبکه 
جهانی اینترنت اعالم شــد و در سال 1389 با 
نام جدید »شــبکه ملی اطالعات« به صورت 
جدی تر مطرح شــد. چیزی که امروزه با آن سر 
و کار داریم، شــبکه ملی اطالعات اســت که 
رویکردی برای قطع ارتباط اینترنت بین المللی 
و داخلی شــدن ارتباطات نــدارد؛ برای نمونه 
ارتباطات و داده های مالی یک بانک نباید به بستر 
اینترنت بین المللی راه پیدا کنند و به یک شبکه 
ارتباطی داخلی برای مکاتبات نیاز دارند که نقش 
شبکه ملی اطالعات در اینجا مشخص خواهد 
شد. عالوه بر این، ترافیک داده های داخلی بسیار 
کم هزینه تــر از داده های بین المللی و ســرعت 
شبکه  ملی اطالعات بسیار بیشــتر از اینترنت  
بین المللی است و این امکان ارائه سرویس هایی 
مانند ویدیوهای درخواستی و... را مهیا می کند.

ملی اینترنت   
   پژواک    

اگر بهترین کسب وکار را هم راه انداخته باشیم؛ 
اما نام و برند آن گیرا و جذاب نباشد، نخواهیم 
توانســت در دنیای پر رقابت امروز به موفقیت 
مطلوبی دســت پیدا کنیم؛ از ایــن رو پیش از 
شروع هر کاری باید برای کسب و کار خود نام 
مناسبی انتخاب کنیم. برخی معتقدند اسامی 
انتزاعی بهترین انتخاب هســتند. برخی دیگر 
همین اعتقاد را درباره اســامی خبری دارند و 
معتقدند این اسامی به مشتریان می گویند که 
کســب وکار شما دقیقًا چیســت. حال آنکه 
برخی دیگر بر این باورند که اسامی ابداعی 

بیشــتر در اذهان می ماننــد؛ در حالی که 
برخی معتقدند این اسامی سریع تر 

به فراموشی سپرده می شوند.
برخــی افراد پیــش از ثبت 
استارت آپ خود، انرژی و زمان 
زیادی برای رســیدن به اســم 

شرکتی مناسب، صرف می کنند؛ 

اما خیلی ها نیز با عجله اسمی انتخاب می کنند؛ 
اما نمی دانند که همین انتخاب اسم می تواند به 
شکست کارشان منجر شــود. اگر شما هم به 
دنبال انتخاب اسم مناسب هستید حتما به موارد 

زیر دقت کنید:
1ـ نام تجاری را جدی بگیرید؛ زیرا اســم 
شما نشان دهنده ایماژ، هویت و موقعیت شما 

در بازار هدف کسب وکارتان است.
۲ـ رقبای خود را بررســی کنیــد تا بتوانید 
اســمی متفاوت و متمایــز از آنها انتخاب 

کنید.
3ـ به مخاطبــان بازار خود فکر 
کنید؛ زیرا در نهایت همین مخاطبان 
باید مشــتری شما شــوند و به رونق 

کسب وکار شما کمک کنند.
۴ـ بدون مشــورت اسمی را 
انتخاب نکنیــد؛ زیرا ممکن 
اســت یــک اســم از نظر 
شــما عالی و زیبا باشد؛ اما 
از  ایرادهایی داشته باشد که 

چشم شما پنهان مانده است.

 نام مناسب برای استارت آپ؟
   استارت آپ    

زینب قاسمی
خبرنگار

بیش از 11 هزار دانشمند از 1۵3 کشور جهان 
زنگ خطر درباره تغییــرات اقلیمی را به صدا 
درآوردند و در بیانیه ای مشــترک نوشتند: »به 
صورت واضح و بی پرده اعالم می کنیم سیاره 
زمین در حال روبه رو شدن با شرایط اضطراری 

اقلیمی است.«
طبق گفته این دانشمندان، بحران تغییرات 
اقلیمی با سرعت زیاد در حال تشدید شدن است 
و نســبت به آنچه پیش بینی شده بود، وخامت 
بیشــتری دارد و این بحران اکوسیســتم های 

طبیعی و سرنوشت بشریت را تهدید می کند.
در واقع انتشار این بیانیه تالشی برای نشان 
دادن اوضاع »همان طور که هست« و البته ارائه 
شاخص هایی ســاده و قابل درک درباره تأثیر 
انســان روی تغییرات اقلیمی است. مقاله این 
گروه 11 هزار نفری از دانشــمندان که »هشدار 
دانشمندان جهان در مورد اضطرار اقلیمی« نام 
دارد، یک روز پس از آن منتشــر شد که دولت 

ترامپ فرایند رســمی خروج آمریکا از توافق 
اقلیمی پاریس را در دســتور کار خود قرار داد؛ 
پیمانی که دولتمردان 188 کشــور جهان آن را 
امضا کرده بودند تــا با تغییرات اقلیمی مقابله 

شود.
بحران تغییرات اقلیمــی رابطه نزدیکی با 
مصرف بی رویه در ســبک زندگی اقشار مرفه 
و ثروتمند دارد و کشورهایی، از جمله ایاالت 
متحده آمریکا بیشــترین ســهم را در افزایش 
تصاعــدات کربنی دارند و ســرانه تصاعدات 
آنها بیشــتر از دیگر کشورهاســت؛ اما با این 
آمریکا  ترامــپ« رئیس جمهور  حال »دونالد 
اعالم کرد، کشــورش پاییز سال آینده میالدی 
به صورت رسمی از پیمان اقلیمی »پاریس« که 
هدفش مقابله با تغییرات اقلیمی است، خارج 
می شــود؛ این در حالی اســت که این کشور 
دومین کشــور تولیدکننده گاز های گلخانه ای 
است که از سال ۲۰1۴ تاکنون از فجایع اقلیمی، 
از جمله طوفان های ســهمگین و آتش سوزی 
جنگل ها دست کم ۴۰۰ میلیارد دالر خسارت 

دیده است!

دانشمندان مشترک  بیانیه   
   مجازستان    

سعید ممقانی
خبرنگار

نرم افزار 

نوید کمالی
کارشناس رسانه

محمدصالح نادری
کارشناس

 فناوری اطالعات

امــروزه اطالعــات کاربــران بــه یکــی از 
فناور  گرانبها ترین سرمایه های شــرکت های 
بدل شده و هر شــرکتی که به حجم بیشتری 
از اطالعات کاربران دسترســی داشته باشد، 
از ارزش و قیمــت باالتری در بــازار جهانی 

برخوردار است.
برای نمونه، در سال ۲۰۰۵ ارزش هر سهام 
گوگل حداکثر 8۵ دالر بــود؛ اما با فراگیرتر 
شدن محصوالت این شرکت و افزایش تعداد 
مراجعات کاربران آن، ارزش هر سهام به شکل 
قابــل توجهی باال رفت، زیــرا با هر کلیک و 
جســت وجوی کاربر در گوگل یا محصوالت 
جانبی آن از جملــه مرورگر کروم حجم قابل 
توجهــی از اطالعات فردی هــر کاربر مانند 
موقعیت جغرافیایی، ســالیق پنهان روانی و 
حتی مطلوبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و 

اجتماعی آن به گوگل منتقل می شود.

البته گــوگل این اطالعــات را از تجزیه و 
تحلیل الگوی جســت وجوها و وبگردی های 
کاربران احصا می کند و به همین دلیل اغلب 
می بینید گوگل نتایج مطلوب شــما را بیش از 

همه نمایش می دهد.
متأســفانه، گوگل رسمًا جاسوسی خود از 
کاربــران را با دالیل اقتصادی توجیه می کند؛ 
اما همه می دانیم سازمان های اطالعاتی آمریکا 
از جمله مهم ترین حامیان این شرکت هستند، 
اما به دلیل فشار دادگاه های بین المللی گوگل 
مدتی است حداقل در ظاهر مجبور به پذیرش 
سیاست حذف اطالعات کاربران شده است و 
هــر کاربر می تواند با ورود به بخش تنظیمات 
حساب کاربری خود بخش تاریخچه وبگردی 
یا Web History را که وظیفه ثبت و ضبط ریز 
فعالیت های شــما در محصــوالت گوگل را 

دارد، غیر فعال کنید.
برای انجام این کار کافی است، به صفحه 
myactivity.google.com مراجعه کرده و از 
 Activity Control و Delete Activityبخــش

اطالعات خود را حذف کنید.

فعالیت ها یخچه  تار حذف   
   ترفندستان    

در حاشیه سیاست رسانه ای بنزین ۳۰۰۰ تومانی

بازی به نفع شایعات

مصطفی فرهی
خبرنگار
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در مراســم تشــییع پیکــر »ســردار ابراهیــم 
حاجی محمدزاده« که با حضــور فرمانده کل 
ســپاه و جمعــی از فرماندهان و مســئوالن و 
لشکری و کشوری برگزار شد، توفیقی شد تا با 
همرزمان و دوستان آن بزرگوار هم کالم شده و 
از این بزرگ مرد بشــنویم. در ادامه گزارشــی از 
زندگی نامه و روایت هایی که دوستان و همرزمان 

او بیان کرده اند، می آید.

BBمبارزان دوران انقالب
»حمید حاجی عبدالوهاب« اولین مسئول آموزش 
ســپاه در وصف او می گویــد: »از مبارزین قبل از 
انقالب بود. در زندان رژیم شاهنشاهی با هم بودیم. 
در زنــدان هم خودش را از جریانات نفاق و ســایر 
جریانات انحرافی جدا کرده بــود. در همانجا هم 

برای تبیین مسائل اسالمی تالش زیادی می کرد.«
محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و مسئول اســبق دفتر سیاسی سپاه 
هم دربــاره ســردار حاجی محمــدزاده می گوید: 
انقالب اســت. غیرت ورزی  »زندگی اش کارنامه 
روی دین خدا داشــت و دفاع از حق را به هر قیمتی 
انجام می داد، سوابق درخشان در دوران مبارزه و در 
زندان داشــت، یعنی در جایی که محل آمد و شــد 

انواع تفکرات و نگاه های مبارز بود.«

BBنقش ویژه در تأسیس سپاه
سردار یوســف فروتن اولین معاون روابط عمومی 
سپاه و عضو شــورای فرماندهی و از مؤسسان سپاه 
درباره نقش اولین معاون سیاســی سپاه در تشکیل 
این نهاد انقالبی می گوید: »ایشان در مورد اساسنامه 
ســپاه اصرار داشــت در خصوص یک کلمه، یعنی 
ســپاه پاسداران انقالب اســالمی باید کامل باشد. 
مجلسی ها و آقای هاشمی اصرار داشتند که ایران هم 
به آن اضافه شود، خیلی اصرار کردند، ما شاید کنار 
می آمدیم، ولی او تالش کرد حتمًا اسالم باشد. چون 
اسالم فقط برای ایران نبود و سپاه هم متعلق به همه 
اسالم بود و باالخره با تالش او این تصویب شد. من 
مسئول روابط عمومی سپاه بودم؛ برای آرم سپاه هم 
روی این عنوان تأکید داشــت. نهایتًا مجلس عنوان 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تصویب کرد.«

BB بصیر و روشن  ضمیر
دکتر جواد منصوری اولین فرمانده ســپاه هم درباره 
شخصیت سردار حاجی محمدزاده تصریح می کند: 
»قبل از انقالب در زندان با او آشنا شدم. بالفاصله 
بعد از پیروزی انقالب اســالمی با هــم در پادگان 
جمشیدیه هسته اولیه سپاه را به اتفاق دوستان تأسیس 
کردیم. احساس مسئولیت شدید، جدیت و پیگیری 
و دلســوزی شــدید، اخالص و ارادت فوق العاده 
خاص او بــه حضرت ولی عصر)عج( برایم خیلی 
جالب بود، هر لحظه حس می کرد در حضور ایشان 
است.« وی درباره نقش آقای حاجی محمدزاده در 
تأسیس سپاه اضافه می کند: »یکی از افراد موفق در 
انقالب بود، در سال اول بعد از انقالب تقریبًا سپاه 
را در سراســر کشور با تیمی که داشتند در شهرها و 
استان ها شکل دادند و بعد دفتر سیاسی را تشکیل داد 
که خدمات فوق العاده ای داشت خیلی ها نمی دانند 

که این چه خدماتی بوده است.«
ســردار علی محمد نائینی، رئیس مرکز اســناد و 
تحقیقات دفاع مقدس هم درباره این شخصیت مهم 
انقالب می گوید: »او خوش سابقه و مستحکم در راه 
انقالب اسالمی بود و سوابق بسیار روشن و درخشان 
در طول مبارزه و بعد از پیروزی در جهت اســتقرار 
انقالب و تثبیت ســپاه داشت و در دفاع مقدس هم 
نقش ویژه داشت. مسلط به قرآن و نهج البالغه بود و 

متأثر از این آموزه ها حرف می زد و عمل می کرد. «

BBگردآورنده گنجینه تاریخ دفاع مقدس
دکتر محســن رضایــی، دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام و فرمانــده ســپاه در دوران دفاع 
مقدس درباره تــالش مرحوم حاجی محمدزاده در 
ضبط و ثبت تاریخ پرافتخار دفاع هشت ساله ملت 
ایران می گوید: »تأسیس دفتر سیاسی در سپاه برای 
نیروهــای انقالبی ضرورت بود. ایشــان به این کار 

دســت زد. در همان اوایل که فرمانده سپاه بودم، به 
تاریخ مستند جنگ نیاز داشتیم برای اینکه در آینده 
جنگ را تحریف نکنند. لذا به ایشان گفتم دفتر ثبت 
رویدادهای جنگ را تأسیس کنند و با سایر اعضای 
دفتر آمدنــد و راویان جنــگ را در کنار فرماندهان 
هماهنگ کردند و هر فرمانده یک نفر راوی داشت 
و رویدادهــای روزانه و صحبت ها و گفت وگوها را 
ضبط می کرد. همه اسناد دقیق دفاع مقدس سپاه در 

این دفتر جمع آوری شد.« 
او در دهه 6۰ دفتر سیاســی ســپاه را به معتبرترین 
تشــکیالت تحلیل سیاسی کشــور تبدیل کرد و با 
انتشــار منظم بولتن »رویدادها و تحلیل ها« زمینه 
بصیرت افزایی فرماندهان، کارکنان سپاه و بسیجیان 
را فراهم کرد. دفتر سیاســی ســپاه در سال 13۵8 
متکی بر اعتبار و نفوذ آقای محمدزاده شکل گرفت. 
با گسترش و تداوم حیات دفتر سیاسی و به موازات 
آن، تولید گفتمان سیاسی بر پایه آموزه های فرهنگی ـ 
دینی، با تأثیر از انقالب اسالمی، نقش بنیانگذاران 
دفتر سیاسی در مجموعه سپاه و کشور، رو به توسعه و 
تعمیق نهاد. در آن زمان، محمدزاده چهره و نماد دفتر 
سیاسی در نزد دیگران بود و در تأسیس شالوده های 
فکری دفتر و تعمیق آن، نقش اساســی داشــت. با 
جذب نیرو و انتشــار بولتن »رویدادها و تحلیل ها« 
روند جدید دفتر سیاسی آغاز شد و نقش و جایگاه 

این دفتر را بیشتر روشن و مشخص کرد.
ســردار شیرازی، رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا 
در این باره اضافه می کند: »من مسئول دفتر سیاسی 
نیروی زمینی سپاه در زمان شهید میثمی بودم. ایشان 
یکی از عناصر اصلی و مؤثر در تشــکیل سپاه بود، 
هدفگذاری ها و خط مشی او در صحنه تأثیر بسیاری 
داشت. او یکی از بازوان مهم سپاه بود. دفتر سیاسی 
یکی از تشکیالت مؤثر در سپاه بود و یکی از بازوان 
اصلی ســپاه و حامیان اصلی نظام به شمار می آید. 
دفتر سیاسی اشراف بسیار باال بر امور انقالب داشت 
و حتی مســئوالن دولتی هم بنا به این اعتبار به دفتر 
سیاســی می آمدند و گزارش می دادند و در شورای 

تحلیل قوی این دفتر شرکت می کردند. بسیاری از 
مســئوالن سیاسی کشور را به خاطر دارم که در این 

شورا آمدند و گزارش دادند.
سردار حسین عالیی، از فرماندهان سابق سپاه هم 
می گویــد: »مرحوم حاجی محمــدزاده از اولین ها 
و السابقون سپاه اســت و از روزهای اول در سپاه و 
عضو شــورای عالی ســپاه بود. چند کار مهم را در 
اوایل تأسیس سپاه انجام داد. دفتر سیاسی سپاه یکی 
از اینها بود. این دفتر در دوران جنگ کارهای مهمی 
انجام داد. سپاه امروز یکی از غنی ترین، دقیق ترین و 
درست ترین اسناد جنگ را در اختیار دارد و راویانی 
که به تمامی میدان های جنگ اعزام شدند خودشان 
تبدیل شــدند به یک ســرمایه عظیم برای روایت 
درست آن دوران و به همین خاطر مجموعه راویان 

امروز جزء سرمایه های مهم سپاه هستند.«

BBدشمن  منافقین
سردار فروتن درباره سردار حاجی محمدزاده که از 
مغضوبان بنی صدر بود می گوید: »از اولین روزهای 
سپاه زحمات بسیاری کشید. می توانم بگویم یکی 
از پایه های اولیه ســپاه بود؛ مدافع واقعی والیت. با 
بنی صدر خیلی اختالف داشت. بنی صدر هم تأکید 
کرده بود که من، آقا محسن و ایشان را از سپاه اخراج 
کنند. از نگاه بنی صدر کاماًل آگاه بود و خیلی زحمت 
می کشــید و حقایق را همیشــه بدون رودربایستی 

می گفت.«
اما محمدزاده فقط سیاسی نبود، یک مشاور نظامی 
مــورد اطمینان هم بود. دکتر محســن رضایی هم 
در ایــن باره اضافــه می کند: »آقای محمــدزاده از 
پیشکسوتان سپاه و از افراد نقش دار در تأسیس سپاه 
بود. یک انقالبی مجاهد در راه امام و انقالب بود و 
از همان دوران ستم شاهی و در دوران استبداد وارد 
انقالب شــد و مبارزات انقالبی داشت. در دوران 
دفاع مقدس محرم من بودند. بســیاری از مســائل 
محرمانه و سری را با ایشــان به عنوان مشاور امین 

مشورت می گرفتم.«

صفــار هرندی در ایــن باره می گویــد: »برخی ها 
زندگی شان برای غیر خودشان یک کارنامه است. او 
در کنار عضویت در شورای اولیه سپاه و تشکیل دفتر 
سیاســی خط دهنده به نسل انقالبی پس از پیروزی 
انقالب بود. پرتوافشــانی بصیرتی هم نه تنها برای 
سپاه، بلکه برای همه نیروهای انقالبی و نسلی بود 
که می گفتند خط امامی داشت. نسلی را تربیت کرد 

که نسل خط امام بود.«
دکتر محســن رضایی اضافه می کنــد: »در تببین 
نظرات امام خیلی انســان دلسوز و وفاداری بود و تا 
آخرین لحظه توان و وقت زیادی برای دفاع از والیت 

فقیه و ارزش ها گذاشت.«

BBتا آخرین روز؛ در صف اول انقالب
سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه می گوید: 
»مرحوم محمدزاده بســیار ســاده زیست، متقی و 
صاحب فضیلت بود. اولین متولی دفتر سیاسی سپاه 
در میان پیشکســوتان سیاسی فردی منحصربه فرد، 
به ویژه در عرصه صحیفــه خوانی و تبلیغ و ترویج 
اندیشــه حضرت امــام بود. در هر مراســمی از او 
درخواست می کردیم صحبت کند و او با استناد به 

صحیفه امام سخن می گفت.«
ســردار محمدرضا نقدی هم درباره وی می گوید: 
»این برادر مجاهد از عناصــر بصیر و والیتمداری 
بود که از روز اول در عرصه انقالب مسیر را درست 
تشــخیص داد. هم خودش بصیر بود و هم بصیرت 
بخش و روشنگر خیلی ها. در دوره امام راحل امتحان 
خوبی با امام پس دادند و اطاعت از امام خامنه ای در 
دوره بعد از امام راحل هم این امتحان را پس دادند. 
بعضی ها مردود شــدند یا ضعیــف بودند. در همه 
دوره ها ذره ای در والیت مداری او سســتی ندیدیم و 
ایستادگی داشت و پایکار والیت و منافق شناس بود 
انحراف را زود تشخیص می داد که از خصوصیات 
مردان پاک  دل است.« سردار فروتن تأکید می کند: 
»یک هفتــه قبل از اربعین تلفنــی صحبت کردیم. 
اصاًل نمی توانست صحبت کند؛ اما تمام توانش را 
گذاشت که به من بگوید »انقالب را ول نکنید. نکند 

انقالب را ول کنید، نکند آقا را ول کنید...«

BBمصداق شناخت راه حق
سرلشــکر ایزدی در وصف سردار سرافراز انقالب 
اســالمی می گوید: »نهاد مقدس ســپاه که امروز 
یک شــجره طیبه باروری اســت، این عزیز نقش 
ارزشمندی در شــکل گیری داشت. در اول سپاه در 
آن شــرایط خاص ایشــان با بصیرت و روشن بینی 
کمک کرد این مجموعه شــکلی قوی پیدا کند. در 
دفاع مقدس نیز ابتکار ضبط خاطرات را داشت که 
یادگاری بسیار ارزشمندی است از ایشان. ان شاءالله 
سال های آینده همه بهره خواهند برد. قبل از انقالب 
یار انقالب بود و بعد از انقالب در سپاه و صحنه های 

مختلف تالش کرد.« 

BBو اما در آخر
محمدجواد منصوری می گوید: »زندگی ســاده ای 
داشت. خیلی خوب. سعادتمند بود، دنیا زده نشد. 
اصاًل اهل زد و بند و پول درآوردن و شــهرت نبود. 
حتی حاضر نشد خاطراتش را مطرح کند؛ در حالی 
که خاطرات بســیار زیاد و نابی داشت. من معتقدم 
محمدزاده یکی از شهدای بزرگ انقالب اسالمی 

است؛ چرا که عمرش را در مجاهدت گذاشت.«

پاسدار

یادداشت
خداحافظ ابراهیم 

فدوی،  علی  سردار 
فرمانده  جانشــین 
کل ســپاه: »در این 
دو سه ماه در بستر 
بیماری که مالقات شان کردم، باید بگویم 
مــردی که در روزگاری کــه با صالبت و 
خیلی محکــم در کوران انقالب و جنگ 
دیــدم اصاًل دیگــر آن مرد نبــود. از نظر 
جســمی نحیف، اما از نظر أراده، اعتقاد 
و باور اصاًل تغییری نداشت. مدام تأکید 
و تشــویق به حرکت در مســیر انقالب 

می کرد.«

احمــد  ســردار 
رئیــس  وحیــدی، 
دفاع  عالی  دانشگاه 
از  ملــی: »یکــی 
نمادهایش احساس مسئولیت شدید بود 
در خط مستقیم سپاه و روحیه انقالبیگری 
نقش بسیاری داشت و با راه انداختن دفتر 
سیاسی سپاه سعی کرد تحلیل های انقالبی 
را در راستای خط امام در سپاه تقویت کند. 
یک شخصیت وابسته به انقالب و عاشق 

انقالب بود.«

ســعدالله زارعــی 
مؤسســه  رئیــس 
نور:  اندیشه سازان 
»مــرور زندگــی 
ســردار محمدزاده بیان کننده این است 
که او همیشــه فردی دغدغه مند نسبت 
به تفکر در حوزه انقالب اســالمی بوده 
است. قبل از انقالب  مشغله اصلی اش 
گفت وگو بــا گروهک ها و افــراد دارای 
انحراف بود. بعد از انقالب باز هم خط 
هدایــت را در ارتباط زندانیان گروهکی 
انجام داد و در زندان ساعت ها با زندانیان 
گفت وگو می کرده و در سپاه هم مسئول 
هدایت سیاسی سپاه شده و در قالب دفتر 
سیاسی قدیم و تا آخرین روزهای حیاتش 
مهم ترین کاری که انجام می داد، توجیه 
سیاســی نیروهای انقالب بر مبنای خط 
امام بــود. این خط را تــا آخر با جدیت 

دنبال کرد.«

م  ســال ال حجت ا
حسینیان،  روح الله 
رئیس مرکز اســناد 
و  اسالمی  انقالب 
مرحوم:  همســایه 
»او از ابرار و نیکان انقالب بود. از سالیان 
متمادی در دفتر سیاســی بــا او ارتباط 
داشــتم و بعد هم همسایه شدیم. بسیار 
متواضع بود. بر مبانی امام مسلط بود و هر 
بحثی و هر جدلی اتفاق می افتاد از امام 
کد می آورد. زمانی کــه هنوز از پیروزی 
انقالب خیلی نگذشته بود، می گفت هر 
موقع روحانیت در انقالب از ذی طلبگی 
دور شوند و به ســمت اشرافیت بروند، 
انقالب خــود به خــود راهش منحرف 
می شود. این نشان از بصیرت و آینده بینی 

او داشت.«

علیرضــا  ســردار 
هیئت  رئیس  افشار 
اندیشه ورزی  عالی 
سپاه: »از روزی که 
از جهاد وارد سپاه شدم، آقای محمدزاده 
را یاد دارم. در امور سیاســی همت عالی 
داشت. در ثبت اســناد دفاع مقدس هم 
خیلــی خوب عمل کــرد و مقاالتش در 
کیهان را دنبــال می کــردم. خیلی ضد 
استکبار، ضد تجمل و ثروت اندوزی بود. 
ارادت خاصی به امام)ره( و آقا داشــت. 

خستگی ناپذیر بود.«

علیرضا جاللیان
خبرنگار

پای صحبت های یاران و همرزمان مرحوم سردار ابراهیم حاجی محمدزاده، اولین مسئول دفتر سیاسی سپاه

مجاهد همیشه در خط انقالب

عکس: سید محمد موسوی منش

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در سپاه
ان الّله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه

بیت محترم و معزز مرحوم ابراهیم حاجی محمدزاده)ره(
سالم علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار؛ بی گمان وداع با عالم ملک و تشرف به عالم ملکوت بر 
هر انسانی در مسیر الی الّله مرتبه عروج و تقرب به حق تعالی است و فراق او به لحاظ انس با دنیا 
برای نزدیکان سخت و گران می باشد، ولی در مقایسه با مصیبت های اهل بیت)علیهم السالم( 
قابل تحمل است و انســان را به مقام رجوع راضیه مرضیه هدایت می نماید. ضایعه درگذشت 
سردار سرافراز اسالم مرحوم مغفور »سردار ابراهیم حاجی محمدزاده)ره(« اولین مسئول دفتر 
سیاسی سپاه پاسداران انقالب اســالمی موجب تأثر و تألم فراوان گردید. آن مرحوم فرهیخته 
حیات کوتاه، اما پربرکت خویش را وقف انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی نمود و بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی در شکل گیری دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و در ترویج 
فرهنگ غنی اسالم ناب محمدی)صلی الّله علیه و آله( و اندیشه های حضرت امام خمینی)ره( 
نقش بسزایی را ایفا نمود.آن بزرگوار انسانی وارسته،  خوش خلق و پاسدار راستین حریم والیت 
بود و با دلی آکنده از عشــق به اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم الســالم( و جلب مغفرت 

خداوند، جان به جان آفرین تسلیم و در جوار رحمت حق آرمید. 
اینجانب ضمن اظهار همــدردی فقدان این عنصر خدوم و بنده مخلص خداوند را به خانواده 
محترم، بســتگان و آحاد همرزمان تســلیت عرض نموده، از درگاه ذات اقدس ربوبی برای آن 
مرحوم غفران و رضوان الهی و محشــور شدن با شهیدان و صالحین و برای مصیبت دیدگان و 

بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل توأم با عزت و سعادت مسئلت می نمایم.

عبدالّله حاجی صادقی
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 



پیشنهاد هفته
 خداحافظ ساالر

کتاب »خداحافظ ساالر« شامل خاطرات 
»پروانه چراغ نوروزی« همســر شــهید 
حســین همدانی است که به قلم »حمید 
حسام« نوشته شــده است. این کتاب که 
اثری کاماًل مســتند و برگرفته از واقعیت 
اســت، حاصــل ۴۴ ســاعت مصاحبه 
نویسنده کتاب با همسر »شهید همدانی« 
است این کتاب با شرح و توصیف بحران 
ســوریه و دمشــق از ســال 139۰ آغاز 
می شــود و ضمن ترســیم فضای جنگ 
بــا گروهک های تکفیری، بــه خاطرات 
دوران کودکی همســر شــهید که در دهه 
۴۰ به وقوع پیوسته، پیوند می خورد. این 
کتاب همچنین به خاطرات و نقش شهید 
همدانی در تأســیس سه لشــکر سپاه در 
ســال های دفاع مقدس و مأموریت های 
متعدد وی در آفریقــا و در نهایت دفاع از 
حرم اهل بیت)ع( در ســوریه می پردازد. 
در این کتاب، افزون بر صحنه های رزم و 
اتفاقاتی که در جنــگ روی داده، مواردی 
در زمینه سبک زندگی به خانواده ها گوشزد 

می شود.

قبیله عشق
 شهادت

 در سالگرد ازدواج

یکی از مخلص ترین و شجاع ترین بسیجیان، 
پاســداران عزیز و فرماندهان گردان های امام 
حسین لشــکر عملیاتی ۲3 خاتم االنبیاء)ع( 
را از دســت دادیم. او توانسته بود با فرماندهی 
گردان تعداد زیادی بســیجی را آموزش داده 
سازماندهی کند و در چنین مأموریت هایی به 
کار گیرد. حرف رهبری اصل و مبنای مهمی 
برایش بــود و خود را همــواره در خط مقدم 
مبارزات می دید و همیشــه تالش داشــت در 

صحنه حضور مؤثری داشته باشد. 
به نقل از سردار قربان محمد ولی زاده

در مراسم تشییع وی خانم جوانی که همان 
همسر شهید بود، کاسه نقل بر دست گرفته و 
به سختی به سمت تابوت شهید می پاشید؛ در 
حالی که فریاد می زد: »مرتضی جان سالگرد 

ازدواجت مبارک«... »شهادتت مبارک«... .
به نقل از یکی از تشییع کنندگان شهید

شــهید مدافع امنیت پاســدار »مرتضی 
ابراهیمی« متولد 1363 و فرمانده گردان امام 
حسین)ع( مالرد بود که در ناآرامی های منطقه 
مــالرد در آخرین روزهای آبان ســال 1398 
با هــدف برقراری امنیت در محل اغتشــاش 
حضور داشــت که بر اثر ضربه چاقوی اشرار 
به شهادت رسید. او یکی از مدافعان حرم اهل 
بیت)ع( در سوریه بود که بارها برای درگیری 
با تروریست ها راهی ســوریه شده بود. شهید 
ابراهیمی فرمانده شــهید مدافع حرم، عباس 
آبیاری و همرزم شــهید مصطفی صدرزاده و 
شهید محمد آژند در سوریه بود. از او دو پسر 
به یادگار مانده؛ یکی هفت ساله و دیگری در 
روز تشییع ۴۰ روزه. این شهید 3۵ ساله ساکن 
شهریار بود و پیکر پاکش با تشییع باشکوهی در 
آستان مقدس امامزاده اسماعیل)ع( این شهر 

آرام گرفت.

حسن ختام
فریاد پرشکوه حق

ای بسیج، نامت را می خوانم که قلب آتشینم 
را تسکین دهم و آتشفشان درونم را آرام کنم. 
از تو می گویم؛ از هنگامی که شــدت درد و 
رنج طاقت فرسا می شــد و آتشی سوزان از 
درونم زبانه می کشــید و دیگر نمی توانستم 
آتشفشــان وجودم را کنترل کنم، آنگاه از تو 
برای خودم می خواندم تا شراره های شکنجه 
و درد را، ذره ذره از وجــودم بر کنــم و آرام 
آرام به سکون و آرامش برسم؛ زیرا تو فریاد 
پرشــکوه حق، از حلقوم از جان گذشته ای 

علیه ستمگران روزگار.

BBآقا جان
بســیج را آنهایی معنا کردند که هشت سال 
در پشت درهای بهشت نشستند و در مقابل 
خطرها لحظه ای درنگ نکردند، با آغوش باز 
به استقبال شهادت شتافتند و حماسه ها خلق 

کردند و معجزه ها آفریدند.

BBآقای مهربانم
قســم به ســربندهای یا مهدی)عــج( و به 
قلب هــای لبریز از انتظار و به ســربندهای 
آغشــته به خون شــهیدان، تا هســتم پای 
صلح های امام حســنی)ع( و قیام های امام 
حســینی)ع( رهبرم می ایســتم و سر فرود 
مــی آورم؛ چرا که می دانم مســیر مهربانی 

انتظار از رهنمون های رهبرم می گذرد.

امام جعفر صادق)ع( می فرمایند: وقتی اراده کار خیری نمودی تأخیرش مینداز؛ زیرا خدای متعال گاهی 
وقتی بر بنده مشرف می شود که او مشغول طاعتی است، پس می فرماید: به عزت و جاللم سوگند که تو را 
پس از این هرگز عذاب نکنم؛ چون اراده گناهی کردی انجام مده، زیرا گاهی خدا هنگامی بر بنده مشرف 
می شود که او معصیتی انجام می دهد، پس می فرماید: به عزت و جاللم که تو را بعد از این دیگر نخواهم 
آمرزید.                                                                                                    )اصول کافی، ج ۳، ص 2۱۳(

 سرعت در انجام عمل صالح
   صادقانه    

صبح ها... مسیری روشن آغاز می شود به  سوی مقصد و هدفی؛
پس با همه توانت قدم بردار و یادت باشد

همه  آنچه زیباست در همین مسیر و در بین راه نهفته است.
روز »خوب« را خودت می سازی و روز »بد« را دیگران

پس سعی کن یک سازنده عالی باشی تا یک مصرف کننده ناتوان...

 سازنده باش
   صبحانه    

کتیبه سبز
 چهار رباعی از دیوان 
اشعار امام خمینی)ره(

فخر است برای  من، فقیر تو شدن
 از هستی خویشتن رها باید شد 

  از دیو خودّی خود جدا باید شد 
  آن کس که به شیطان درون سرگرم است 

  کی راهی راه انبیا خواهد شد 
***

در محفل دوستان، به جز یاد تو نیست
آزاده نباشد آنکه آزاد تو نیست

شیرین لب و شیرین خط و شیرین گفتار
آن کیست که با این همه، فرهاد تو نیست؟

***
از هستی خویشتن، گذر باید کرد

زین دیو لعین، صرف نظر باید کرد
گر طالب دیدار رخ محبوبی
از منزل بیگانه سفر باید کرد

***
فخر است برای  من، فقیر تو شدن
از خویش ُگسستن و اسیر تو شدن

طوفان زده    بالی  قهرت بودن
یکتا هدف کمان و تیر تو شدن

نکتــه: در ســال 13۷8 حــوزه علمیه قم بــه سیاســت های ضد دینی 
»مهاجرانی« وزیر ارشــاد وقت اعتراض کرد. علما و بزرگان حوزه ســه 
روز در مســجد اعظم قم تحصن کردند. بازارهای قم، تهران، اصفهان و 
بابل در تبعیت از حرکت علما تعطیل شدند. خاتمی در حالی که نگران 
مشروعیت دولت خود شــده بود، آیت الله مشکینی پس از دیدار با امام 
خامنه ای به متحصنان گفت: »ای مالک اشترها برگردید.« متحصنان در 
حالی با چشمان گریان و با والیت پذیری به خانه های خود بازمی گشتند 
که حکمت چنین حکمی را نمی دانستند؛ اما بعدها که به عمق حوادث و 

طراحی های دشمن پی بردند، آینده نگری رهبری را ستودند.
نظر: در اغتشاشات بنزینی روزهای گذشته، یکی از راحت ترین تصمیم ها 
این بود که رهبر معظم انقالب بیایند و اعالم کنند من این تصمیم را قبول 
ندارم. یا اینکه بگویند هرچه مجلس تصمیم بگیرد که در هر دو صورت، 
هجمه ها علیه دولت افزایش می یافت و به تصمیم مبتنی بر کارشناسی 
ســران قوا بی توجهی می شــد؛ اما موضع امروز رهبری در حمایت از 
تصمیم بنزینی دولت را می توان این گونه تحلیل کرد که باالخره حکیمی 
که در بیش از ۳0 سال رهبری شان به حکیمانه بودن تصمیماتش اعتراف 
داریم، حتمًا برای چنین حمایتی حکمت هایی دارند که بعدها روشــن 
خواهد شد. حمایت همیشگی رهبری از دولت هم احترام به رأی مردم 
است و هم شناخت موقعیت های دولت، شاید اگر رهبری دو گزینه اول 
را انتخاب می کردند، دولت خاصیت خود را از دست می داد. حکمت 
حمایت رهبری در این بود که خضرگونه دیوار شکسته دولت را بازسازی 
کرد؛ حال اگر ما انتقاد کنیم که چرا به کسی خدمت می شود که حرمت 
نگه نداشته ، حاکی از پی نبردن به این حکمت است! تدبیر این است که 

گنج انقالب اسالمی به دست نااهالن نیفتد.

 حکمت حمایت رهبری
   نکته نظر    

بــه گزارش خبرگزاری »هاوار نیوز« چنــد روز پیش ایران به دلیل وجود 
مواد مشکوک و خطرناک از ورود یک بازرس زن آژانس به تأسیسات نطنز 
جلوگیری کرد و او نیز به مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگشت. این 
بازرس در حالی که از خطرناک بودن موادی که حمل می کرد، ناآگاه بود، 
دائم تکرار می کرد: »من خودم بازرسم، اینم کارتم«؛ اما جواب مأموران 
فــرودگاه مبنی بر اینکه »نه بابا جدی می گــی؟« از خروجش از فرودگاه 

جلوگیری شد.
واکنش های آمریکا نشــان می دهد این کشور از لو رفتن این بازرس و 
اقدام ایران خوشحال نیســت؛ اما از اینکه تبعاتی برای ایران داشته باشد 
خوشحال می شود. مقامات آمریکایی برای دفاع از اقدامات بشردوستانه 
خود اعالم کرده اند: »کیف خالی این زن خودش گواه ماجراســت و در 
مرام ما نیست کسی را دســت خالی راهی کشور غریب کنیم؛ پس کار 
خودشونه.«طبق گزارش های جدید یک منبع کاماًل شفاف، ایران ضمن 
رفــع آلودگی وســایل این بــازرس او را باز پس فرســتاده و یک بازرس 

حرفه ای تر درخواست کرده است.
سمیه قربانی

 بازگشت بازرس به آژانس
  حرف تو حرف   
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صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

مدیر مسئول: یدالله جوانی/ سر دبیر: علی حیدری/ جانشین 
ســردبیر: فتح الله پریشــان/  شورای سیاســت گذاری: 
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   تلخند    
کارتونیست:مختار خراطی

نمایندگی ولی فقیه در ســپاه به منظور تأمین 
اعضای هیئت علمی مورد نیاز پژوهشــگاه 
علوم اســالمی امام صادق)ع(، دانشــکده 
شــهید محالتی)ره(  قم و گروه های معارف 
اسالمی دانشگاه های سپاه پاسداران، از میان 
کارکنان واجد شــرایط به شــرح ذیل عضو 

می پذیرد.
رشته های مورد نیاز:

علوم قرآن و حدیث، علوم و معارف نهج البالغه، 
فقه و اصول، فقه و مبانی حقوق اسالمی، فلسفه و 
کالم اسالمی، فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه علم، 
تاریخ اسالم، تاریخ تشــیع، تاریخ و تمدن ملل 
اسالمی، مدرسی معارف اسالمی)گرایش های 
قرآن و متون اســالمی، اخالق اسالمی، انقالب 
اســالمی(، علوم سیاســی)گرایش های اندیشه 
سیاسی، مسائل ایران و جامعه شناسی سیاسی(، 
مطالعات سیاســی انقالب اسالمی، مطالعات 
منطقه ای، مطالعات آمریکا، فرهنگ و ارتباطات، 
علــوم ارتباطات، جامعه شناســی)گرایش های 
ایــران،  اجتماعــی  مســائل  جامعه شناســی 
جامعه شناســی فرهنگی، گروه های اجتماعی(، 

علــوم اجتماعی اســالمی، تخصصــی تبلیغ، 
روانشناســی)گرایش  درســی،  برنامه ریــزی 
اسالمی(، مدیریت آموزشی، مدیریت رسانه ای، 
مطالعات فرهنگی و رسانه، فقه سیاسی، ادبیات 
پایــداری، مدیریــت دولتی)گرایش های رفتار 
خط مشــی گذاری  و  تصمیم گیری  ســازمانی، 
عمومــی، مدیریــت منابع انســانی(، مدیریت 
اســالمی،  اقتصادی)اقتصاد  علــوم  راهبردی، 

اقتصاد ایران(، وهابیت شناسی و آینده پژوهی.
شرایط عمومی:

1ـ داشتن عضویت رسمی قطعی و پیمانی؛
۲ـ داشــتن حداقل ۴ و حداکثر ۲۴ سال سنوات 

خدمتی؛
3ـ کمتر از ۴۵ سال سن؛

۴ـ داشتن صالحیت های عمومی)امنیتی، مکتبی 
و...( و روحیه خدمت جهادی و انقالبی؛

۵ـ برخورداری از سالمت جسمی و روحی الزم 
و نداشتن نقص عضو مؤثر.

شرایط اختصاصی:
1ـ داشــتن مدرک دکتری تخصصی مورد تأیید 
وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری یا ســطح ۴ 

مدیریت حوزه علمیه؛
۲ـ احراز صالحیت علمی؛

3ـ تسلط به یک زبان خارجی در حد استفاده از 
متون تخصصی رشته مربوط.

نحوه ارسال مدارک:
ـ متقاضیــان عضویت هیئت علمــی می توانند 
مدارک خود را از طریق ســامانه خودکارسازی 
مکاتبات اداری حــوزه نمایندگی به دفتر هیئت 
علمی دانشکده شــهید محالتی)ره( یا از طریق 

پست سفارشی به آدرس زیر ارسال کنند:
قم، میدان ارتش ، بلوار الغدیر ، بعد از دانشــگاه 
قم ، دانشــکده عقیدتی سیاسی شهید محالتی ، 

کدپستی 3۷161۴6۷3۲ 
افراد واجد شــرایط با مطالعه شرایط مندرج در 
فراخوان و کســب آگاهی از جزئیات بیشــتر به 
پایگاه اطالع رســانی بصیرت، دفاتر نمایندگی 
ولی فقیه در رده ها مراجعــه و برای تکمیل برگ 
ثبت نام و ارســال مدارک در تاریــخ مقرر اقدام 
کنند. همچنین شــماره ۰۲۵311۲۴۴19 آماده 

پاسخگویی در این زمینه است.
مهلت ارسال مدارک: تا 1398/9/۲۵

وهشگاه امام صادق)ع(  فراخوان جذب هیئت علمی پژ
وه های معارف اسالمی دانشگاه های سپاه  دانشکده شــهید محالتی و گر


