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نگاه

دومینوی اعالم سازش!

کمتر از یک ماه پس از اعالم توافق 
عادی ســازی روابط میــان رژیم 
صهیونیســتی با امارات روز جمعه »دونالد 
ترامپ« در حســاب کاربری خود در توئیتر 
نوشت: »امروز یک گشایش تاریخی دیگر 
اتفاق افتاد! دو دوســت بزرگ ما، اسرائیل و 
پادشاهی بحرین به توافقی برای صلح دست 
پیدا کردندـ بحرین دومین کشور عربی است 
که ظرف ۳۰ روز با اسرائیل صلح می کند.« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در این باره 
مدعی شد: »برای سال های متمادی بر روی 
صلح ســرمایه گذاری کردیم و حاال صلح 
روی ما حساب می کند و سرمایه گذاری های 
بزرگ اقتصــادی برای اســرائیل به همراه 

می آورد و این مسئله بسیار مهم است.«
در تحلیل این رویداد سیاســی نباید از 
مؤلفه های گوناگون دخیل در آن غفلت کرد 
که مهم ترین آن موضــوع انتخابات ایاالت 
متحده آمریکاست. دونالد ترامپ در پایان 
دوره چهار ســاله ریاســت جمهوری خود 
نتوانسته کارنامه موفقی ارائه کند و به اذعان 
رسانه های آمریکایی »سیاست خارجی اش 
با مشــکالت زیادی روبه رو شده و به طور 
بالقوه نتایــج فاجعه باری به همراه داشــته 
اســت.« آنها به صراحــت می گویند نوع 
مواجهه رئیس جمهور آمریکا با کشورهای 
دیگر کار را به جایی رساند که رئیس جمهور 
ونزوئال، ترامپ را فردی احمق دانست و او 
را به اســتهزا گرفت. رهبر کره شمالی هم 
او را بــه بازی گرفت و جمهوری اســالمی 
ایــران نیز راه های جدیــدی را برای مقابله 
با کمپین »فشــار حداکثــری« ترامپ پیدا 
کــرد و تحریم های ظالمانه را به شکســت 
کشــاند. در این میان، ترامپ که به شــدت 
مورد انتقاد رقیب انتخاباتی خود است، در 
ماه های منتهی به انتخابــات به تکاپو افتاده 
است تا با دستاوردســازی در منطقه غرب 
آسیا، از شدت انتقادات علیه خود بکاهد و 
با بهره گیــری از وضعیت رژیم های مرتجع 
عربی آنها را به عادی ســازی روابط با رژیم 
البته  کودک کش صهیونیستی متمایل کند. 
به اذعان رســانه های صهیونیستی این اقدام 
را نه در یک روز، بلکه در یک ســیر زمانی 
دنبال می کنــد تا تأثیر دومینــووار بر افکار 
عمومــی بگذارد.  حکام عربــی نیز با علم 
به بحران مشــروعیت و عدم اقبال عمومی 
در جوامــع خود به بهانه هــا و وعده هایی، 
چون پیشــرفت، تحول، رونــق اقتصادی، 
افزایــش ثبات و امنیت به ســمت برقراری 
رابطه با صهیونیســت ها حرکــت کرده  و 
حاضر شده اند به آرمان قدس پشت کرده و 
ارزش های ملت مظلوم فلسطین را قربانی 
رقابت های داخلی یک قدرت فرامنطقه ای 
کنند. آنها درصدد هســتند با پنــاه بردن به 
دامان ننگین استکبار جهانی و صهیونیسم 
بین الملل، آنها را جایگزین فاصله بین خود 
و مردم شان کنند و از این طریق چند صباحی 

دیگر در قدرت باقی بمانند.
در پایــان ذکر این نکته ضروری اســت 
که طرف های این توافــق از آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی گرفته تا بحرین، گرفتار موج 
نارضایتی عمومی در کشورهای خود هستند 
و از دادن پاســخ مناســب به این اقدامات 
عاجز هســتند. در چنین شــرایطی سخن 
گفتن از صلح و برقراری روابط سیاسی که 
معارض هــای زیادی در جوامع داخلی آنها 
و ملت های مســلمان منطقه و جهان دارد، 
تالشــی بی ثمر بوده و راه به جایی نخواهد 
بــرد جز آنکه ترامپ بــرای جلب رضایت 
انتخابات2۰2۰  در  البی های صهیونیستی 
از آن خرج کند تا شــاید حضورش در کاخ 

سفید تمدید شود.

سرمقاله
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علی حیدری
سردبیر

 هفته دفاع مقدس سال 1۳99، مقارن 
با چهلمین سال آغاز جنگ تحمیلی و 
پدیدآیــی دفاع مقدس ملت ایــران به صورت 
اعجاب آمیز در برابر تمامی قدرت های شیطانی 
است. اگرچه دفاع ملت ایران از همه ارزش های 
خود در برابر شیطان بزرگ و حامیانش در طول 
چهل سال گذشته استمرار داشته، ولی آن دوران 
هشت ســاله،  یک دوران مشعشع،  بی نظیر و 
حیات بخش برای حال و آینــده ایران و ایرانی 
اســت. دفاع مقــدس گنجــی پایان ناپذیر و 
ســرمایه ای بزرگ برای پشــتیبانی از حرکت 
تمدن ساز ملت ایران تا رسیدن به قله های عزت 

و افتخار است. 
جنگ تحمیلی ارتــش رژیم بعث عراق به 
نیابت از نظام سلطه علیه ایران، تهدیدی بزرگ 
بود که ملت ایران،  با تأسی به مکتب عاشورا و 
فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت، آن را تحت امر 
امام خمینی)ره( به فرصتی بزرگ تر تبدیل کرد. 
کسانی که در ۳1 شهریور سال 1۳59، از زمین، 

هوا و دریا بر ملت ایران و کشــور اسالمی اش 
یورش آوردند، هرگز نه تنها به شکســت فکر 
نمی کردند،  بلکه دچار این توهم شده بودند که 
طی چند هفته  با استراتژی جنگ برق آسا تهران 
را فتح خواهند کرد. صدام حســین در رسیدن 
به یک پیروزی مطلق با شکست دادن انقالب 
اسالمی،  ساقط کردن جمهوری اسالمی،  چند 
تکــه کردن ایران،  الحاق خوزســتان به عراق،  
تسلط بر خلیج فارس و به دست گرفتن رهبری 
جهان عرب،  هیچ تردیدی نداشــت؛ چرا که 
این جنــگ را در چارچــوب اراده قدرت های 
اول جهــان و بــا حمایت ها و پشــتیبانی های 
آنان آغاز کرده بود. بنابراین،  درســت آن است 
کــه گفته شــود، جنگ عراق با ایــران، جنگ 
قدرت های جهانی شــرق و غرب با ایران بود. 
دلیل اصلی پدیدآیی چنیــن جنگی هم،  اراده 
ایــن قدرت ها و به ویژه آمریکا و صهیونیســم 
بین الملل،  برای جلوگیری از قدرت یابی اسالم 
سیاسی با محوریت کشور مستقلی، چون ایران 
در راهبردی تریــن منطقه جهــان بود. انقالب 
اســالمی خــارج از اراده قدرت های حاکم بر 
شرق و غرب جهان به پیروزی رسید و از همان 
ابتدای این پیروزی،  نظام سلطه متشکل از هر 
دو بلوک قدرت،  سیاست به شکست رساندن 

آن را اتخاذ کردند. توطئه ها، دسیسه ها و فتنه ها، 
 یکی پس از دیگری آغاز شد. بی ثبات سازی ها، 
بمب گذاری ها،  ترورهــا،  کودتاها و غائله های 
تجزیه طلبــی، هیچ یک نتوانســت دشــمنان 
انقالب اسالمی و ملت ایران را به اهداف شان 

برساند. 
دشمنان، جنگ علیه ایران را با جلو انداختن 
صدام هنگامی در پیش گرفتند که همه تیرهای 
قبلی آنان به ســنگ خورده و ناکام شده بودند، 
به همین دلیل جبهه استکبار با همه توان برای 
شکســت جمهوری اســالمی، در کنار صدام 
متجاوز قــرار گرفت. جنــگ همه جانبه علیه 
جمهوری اسالمی آغاز شد و برخالف تصور 
دشــمنان، ملت ایران تحت امر والیت،  برای 
دفاع از اسالم و کشــور اسالمی به مقاومت و 
ایستادگی در برابر دشمن دست زد و  با عنایات 
الهی به پیروزی مطلق  دست یافت. دفاع ملت 
ایران در برابر متجــاوزان، »دفاع مقدس« نام 
گرفت؛ زیرا ماهیت این جنگ، جنگ اســالم 
و کفر بــود. ملت ایران در این جنگ نابرابر، از 
اسالم،  انقالب اسالمی،  نظام دینی و سرزمین 
اسالمی اش دفاع کرد. بنابراین،  ماهیت جنگ 
بود که دفاع ملت ایران را،  به یک دفاع مقدس 
تبدیل کرد. ملت ایران در راه خدا قیام کرده بود 

و از همین رو،  دشمنان به آن تهاجم کردند و در 
این تهاجم، خداوند متعــال، آن قادر علی کل 
شی ء رزمندگان اسالم را یاری کرد. ملت ایران 
در جنگ به خودباوری وصف ناپذیری دســت 
یافت. فرهنگ مقاومت در طول دفاع مقدس، 
 در مــردم ایران نهادینه شــد و در چهل ســال 
گذشته، این فرهنگ منشأ برکات و دستاوردهای 
فراوانی، چون وحدت و همبســتگی،  قدرت 
بازدارندگی نظامی و اقتدار نیروهای مســلح،  
شــکوفایی در بســیاری از عرصه های علم و 
فناوری،  ارتقای معنویت و استمرار ایستادگی 
و مقاومت اعجاب  برانگیز در برابر نظام سلطه 

شده است. 
از همین رو این گنج و سرمایه بزرگ را باید 
محافظت کرد و از دستبرد تحریف و تخریب 
مصون داشت. دشــمنان در جریان تحریف، 
دفاع مقدس را نیز نشــانه رفته، بــه دنبال ارائه 
روایت های نادرســت از آن به نســل جوان و 
آیندگان هستند. بنابراین در هفته دفاع مقدس 
و چهل سالگی آغاز جنگ، باید با تبیین دقیق ، 
علمی و منطقی معارف دفاع مقدس، هم نسل 
جوان را با این سرمایه بزرگ و افتخارآمیز آشنا 
کرد و هم،  نقشه های شیاطین نسبت به معارف 

دفاع مقدس را خنثی کرد.

دفاع مقدس چهل ساله شد
   نیم نگاه    

 مثلث مرموز!
ضرورت مراقبت از همکاری آمریکا  ـ اروپا  ـ آژانس در مسئله هسته ای

آیت الله العظمی  خامنه ای در بیانیه ای، اهانت نشــریه فرانسوی 
به ســاحت نورانــی پیامبر اعظــم)ص( را محکوم و نوشــتند: 
 اســالمِی صهیونیست ها و دولت های 

ّ
 ضد

ً
»سیاست های عمیقا

اســتکباری عامل این گونه حرکت های دشــمنانه اســت... این 
حرکت در این برهه  زمانی می تواند، نیز به انگیزه منصرف کردن 
ت ها و دولت های غرب آسیا از نقشه های شومی باشد که 

ّ
ذهن مل

ت های 
ّ
آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند. مل

مسلمان، به ویژه کشورهای غرب آسیا، ضمن حفظ هوشیاری در 
مسائل این منطقه  حّساس، باید هرگز دشمنی های سیاست مداران 
و سردمداران غربی نسبت به اسالم و مسلمین را فراموش نکنند.«

فراموشی برای  توطئه 
»محمد عطریانفر« با انتقاد از تعامالت درونی اصالح طلبان، 
با بیان اینکه انتخــاب »عارف« بــرای هدایت اصالح طلبان 
در مجلس، انتخاب دقیقی نبود افــزود: رفتار اصالح طلبان با 
آقای عارف، شبیه رفتاری است که قوم بنی اسرائیل با حضرت 
موسی)ع( کردند. عضو شورای مرکزی کارگزاران با غیر سازنده 
خواندن نامه موســوی خوئینی ها به رهبر معظم انقالب اضافه 
کرد: سؤال اصلی اینجاست که چرا آقای موسوی خوئینی ها به 
جای دیدار مستقیم، اقدام به نامه نگاری کرده اند و پیام خود را از 
موضع حضوری و اثربخش تر انتقال نداده اند؟ موضوع دیگر این 

است که چرا نامه، سرگشاده ارسال شده است؟

 قوم بنی اسرائیل
 رئیــس دفتر عقیدتی ـ سیاســی فرماندهی کل قــوا در بیانیه 
ای با محکومیت اهانت به پیامبر اعظم اســالم نوشــت:  دام 
نابخردانه و مجرمانه نشــریه »شــارلی ابــدو« در اهانت به 
ســاحت مقدس پیامبر اعظم)ص( و حمایت فضاحت بار و 
عوام فریبانه رئیس جمهور فرانســه از آن به بهانه دفاع از آزادی 
در همین راســتا بوده و خود جلوه ای دیگــر از ماهیت غرب 
وحشی است که سران دولت های استکباری آن در عین غرور 
و تفرعن، به بردگی صهیونیســت های جنایت کار درآمده اند. 
»حجت االسالم والسلمین علی سعیدی« همچنین اقدام نشریه 

فرانسوی را شیوه متداول دشمنان اسالم خواند.

اهانت محکومیت 

دکتر یدالله جوانی
مدیرمسئول

هر اندازه به پایان ماه ســپتامبر نزدیک می شویم، 
فشــارهای غیر رســمی آمریکا بر دیگر اعضای 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحــد به منظور 
»تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران« افزایش 
می یابد. اگرچه تالش های رســمی واشنگتن در 
این زمینه به شکســت انجامیده اســت؛ اما این 
به معنای تعطیلی »دیپلماســی پنهان آمریکایی ـ 
اروپایی « برای تمدید تحریم تســلیحاتی ایران 
نیست! در تشریح این موضوع، الزم است نکاتی 

را مدنظر قرار دهیم:
نخســت اینکه، »هایکو ماس« وزیر خارجه 
آلمان بارها تأکید کرده است »تروئیکای اروپایی« 
در عین مخالفت با فعال سازی سازوکار ماشه از 
سوی آمریکا و رّد صالحیت حقوق واشنگتن در 

این زمینه، به دنبال »راهکاری دیپلماتیک« برای 
استمرار محدودیت های تســلیحاتی علیه ایران 
هستند. »دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس نیز 
در تازه ترین پیام توئیتری خود تصریح کرده است:

»ایران نباید سالح هسته ای بسازد. ایران باید 
به تعهدات هسته ای خود پایبند بماند و برجام را 
حفظ کندـ این نتیجه جلسه)اخیر( تروئیکای اروپا 
و دیــدار من با هایکو مــاس و لودریان بود. ما به 

پاسخگو کردن ایران متعهد هستیم.«
یک رمزگشــایی ساده از مواضع وزیر خارجه 
انگلیس نشــان می دهد، لندن نــه تنها مخالفتی 
واقعی با تمدید تحریم تسلیحاتی کشورمان ندارد، 
بلکه حفظ کالبد برجام را نیز در گرو »بازگشت 
تعهدات یک جانبه ایران« می داند! نباید فراموش 
کنیم که »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس 
سال گذشته به صورت صریح و آشکار خواستار 
»ابطال برجام« و جایگزینی آن با »توافق مدنظر 
ترامپ« شــده بود. بنابراین، مهــر تأیید دولت 
انگلیس )و دولت های آلمان و فرانســه( نباید به 

 معنــای »صیانت آنها از توافق هســته ای« تلقی 
شود!

نکته دیگر، به گزارش اخیر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای کشورمان 
باز می گردد. در گزارش آژانس تأکید شده است، 
استفاده ایران از ماشین های جدید و غنی سازی با 
ماشــین های آی  آر ۴، آی آر 5، آی آر ۶، آی   آر اس 
و آی آر اس ۶، در خطوط تحقیق و توســعه ادامه 
دارد. افزایش درصد غنی ســازی تا ســطح ۴/5 
درصد )فراتر از سطح تعیین شــده در برجام( و 
تولید بیش از 2۰ هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده 
)که اکثرا با غنای ۴/5 درصدی تولید شده است(، 
از دیگر نکات مطرح شده در گزارش اخیر آژانس 
بوده اســت.  البته آژانس در ظاهر، فعالیت های 
هســته ای ایران را توصیف کرده، اما تعلق خاطر 
»فراحقوقــی« و »مطالبــات فراپادمانی قبلی« 
آژانس از ایران، جایی را برای ساده انگاری ماجرا 

باقی نمی گذارد!
تحــوالت اخیر در حوزه سیاســت خارجی 

کشــورمان به خوبی نشــان می دهد، دو فرضیه 
»تمایز اهداف آمریکاـ اروپا در قبال تمدید تحریم 
تســلیحاتی ایران« و »پایان فشــارهای سیاسی 
آژانس« باید هر چه سریع تر »ابطال شده« تلقی 
شود. به نظر می رسد، هر اندازه به تاریخ 28 مهر 
ماه )17 اکتبر(، یعنی زمان لغو تحریم تسلیحاتی 
ایران مطابق قطعنامه 22۳1 شورای امنیت سازمان 
ملل متحد نزدیک تر می شــویم، هم افزایی ســه 
ضلع »آمریکا«، »تروئیکای اروپایی« و »آژانس« 
 برای جلوگیــری از لغو ایــن تحریم ها افزایش

 می یابد. 
در ایــن میان، اهمیتی نــدارد که تالش برای 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با »چاشنی زور و 
اخم آمریکایی« یا چاشــنی »لبخند و دیپلماسی 
اروپایی« صورت گیرد! مهم این اســت که حتی 
یک ثانیه پس از پایان زمان مقرر شده در قطعنامه 
22۳1 شورای امنیت ســازمان ملل متحد )28 
مهر ماه(، نباید پذیــرای تمدید محدودیت های 

تسلیحاتی خود باشیم. 

 در آستانه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ چهار دهه پس از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹
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دیدگاه

نهضت رسانه ای پساعاشورا

قصه عامه مردم با محرم و نهضت حسینی 
در عاشــورا به اوج می رســد؛ اما سؤال 
اینجاست که نسبت عاشــورا با روزهای 
پس از آن چیســت؟ حال آنکــه قرار این 
نیست و نباید هم کسی چنین پنداری در 
ذهن شکل دهد. اگرچه نهضت با عاشورا 
به اوج می رسد، اما این اوج را نباید نقطه 
پایان شــمرد، بلکه خود آغازی است بر 
مشی تازه در صراط مستقیم حسین)ع(. 
درســت مانند پایان یــک کالس و آغاز 
کالس باالتر. چنین نگاهی اقتضا می کند، 
در غــروب عاشــورا به یک آغــاز دیگر 
برســیم؛ چنانکه در محــرم ۶1 هجری، 
حضرت امام سجاد)ع( پرچم را به دوش 
گرفتند و حضرت زینــب)س(، در مقام 
ســخنگوی امامت و والیت، یک جریان 
رســانه ای بزرگ را شــکل دادند. تاریخ 
شاهد اســت و برای ما هم روایت کرده 
اســت که از این جریان رسانه ای، امواج 
روشنی بخشی برخاسته است که تا هرجا 
رســیده، پیراهن ظلمت را دریده و ظالم 
را یقه گرفته اســت. حکایت از کوفه آغاز 
نمی شود؛ بلکه برگ اول این دفتر در همان 
کربال رقم می خورد. وقتی دشمن آتش در 
خیام حرم می اندازد، حضرت زینب)س( 
برای کسب تکلیف به محضر امام زمان 
خویش مشرف می شود با این پرسش که 
بمانیم و بســوزیم یا از حــرم بیرون رویم 
که جواب حجت خدا، »علیکن بالفرار« 
اســت و هر یک به سویی می گریزند و به 
نوعی سفیر پیام مظلومیت اهل بیت)ع( 
می شوند. در ادامه راه تا کوفه نیز نهضت 
رســانه ای کربال ادامه دارد و در کوفه، در 
پی اشارت های امام سجاد)ع(، حضرت 
زینــب)س( و حضــرت ام کلثــوم)س( 
به ســخن برمی خیزند و با نهــج و زبان 
موالعلی با مردم سخن می گویند؛ آن گونه 
که اولین زلزله ها در ارکان ســتم از همان 
کوفه برمی خیزد و آل امیه با یک گسل فعال 
مواجه می شــود و لذا به اقداماتی دست 
می زند که نه تنها به کنترل آن نمی انجامد 
که شدت ریشــترها هم بیشتر می شود تا 
سال های بعد که در نهضت توابین و سپس 
قیام مختــار، تجلی آن را می بینیم. بعد از 
کوفه تا شــام هم منزل به منزل شاهد این 
نورافشــانی و دامن گستری جریان رسانه 
ای هســتیم. آنچه در ماجرای سر نورانی 
سیدالشــهداء)ع( و راهب نصرانی اتفاق 
می افتد، خود به فرازی تبدیل شده است که 
امروز هم راهبان را در پیاده روی اربعین به 
زیارت فرزند پیامبر می کشاند. در شام هم 
که باز اوجی بلندتر از این جریان شاهدیم. 
هم در کاخ یزید و مهم تر از آن در مسجد 
شــام و قیام حجت بالغه الهی، حضرت 
سجاد)ع( به ســخن و حکایت آن انا بن 
مکه و منایــی که پرده های تزویر را درید و 
یزیدیان را به اذان پیش هنگام واداشــت، 
هر چند هر واژه اذان، با پیوســت هایی که 
امام سجاد به آن می زد، یزید را بیشتر رسوا 
می کرد. باری، نهضت حسینی با غروب 
عاشــورا برخاک نماند؛ بلکه در شکلی 
جدید به زعامت حضرت ســجاد)ع( و 
سخنگویی حضرت زینب)س(، در قالب 
نهضت رســانه ای تا اقصای عالم آن روز 
و ســپس تا عمق استراتژیک ایمانی دیگر 
نسل ها و عصرها رفت و می رود و حقیقت 
را بیانی روزآمد و هدفمند می کند. اگرچه 
از یزید جز نامی به ننگ آلوده نمانده است و 
قاتالن کربال به تیغ قصاص مختار، شرنگ 
مرگ کشیدند؛ اما پرچم مبارزه با یزیدیسم 
همچنان به قرائت عاشورا در اهتزاز است. 

   عکس و مکث   

ســردار قاآنی در ســوریه/ تصویری از ســردار قاآنی در حرم مطهر حضرت زینب)س( منتشر شده  است. از زمان 
انتخاب ســردار قاآنی به عنوان فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران، شــاید این اولین تصویر منتشر شده از 

ایشان در خارج از مرزها باشد که در حال زیارت حضرت زینب)س( دیده می شوند.

خیابان شهید سلیمانی در لبنان/ نام گذاری خیابان ها در لبنان توسط شهرداری صورت می گیرد و باید در وزارت 
کشــور تأیید شــود. این خیابان که در نزدیکی فرودگاه بیروت است، به تازگی به نام »سردار شهید حاج قاسم 

سلیمانی« نام گذاری شده است.

ابتکاری جالب برای حفظ پروتکل های بهداشــتی/ شــاید در این تصویر و این مدرسه دانش آموزان فاصله گذاری 
را رعایت کنند، اما در بســیاری مدارس از این خبرها نیســت؛ البته باید مراقب بود که اکســیژن الزم به بچه ها 

برسد.

ار خــط قرمزهــا عبور نکنیــد/ در دیدار وزیر خارجه ســوئیس و رئیس جمهــور، خطی قرمز به عنــوان فاصله مجاز 
کشــیده  شــده اســت که در تصویر می بینید. کاش تمــام خط قرمزها این گونــه قابل دید بودند تــا رعایت آنها 

ساده تر می شد؛ برای نمونه خط قرمز آرامش و سالمت روانی مردم قابل دیدن بود.

عباس محمدیان
مسئولبسیجرسانه

خراسانرضوی

   روزنه    

انتخابات سال 1۴۰۰ تنها مختص ریاست جمهوری 
نیســت؛ بلکــه به طــور همزمــان مــردم در پای 
صندوق های رأی، نمایندگان خود را برای مدیریت 
شهری و شــوراهای شــهر و روســتا نیز انتخاب 
می کنند. انتخابات شوراها در کشــور از سازوکار 
متفاوتی از دیگر انتخابات کشــور برخوردار است. 
اولین دوره انتخابات این شــورا در سال 1۳77 و با 
روی کارآمدن دولت اصالحــات کلید خورد. این 
دولت که توسعه سیاسی را اولویت کاری خود قرار 
داده بــود، تالش کرد اصول معطــل مانده در باب 
شــوراها را عملیاتی کند و در زمستان سال 1۳77 

اولین انتخابات را برگزار کرد.
نظارت بر این انتخابات بر عهده شورای نگهبان 
گذاشته نشده بود و در طول سال های اخیر کمیته ای 
متشــکل از نماینــدگان مجلس، نظــارت بر این 
انتخابات و تأیید صالحیت نامزدها را بر عهده داشته 
است. سازوکار اجرایی این انتخابات البته همواره با 
نقدهای جدی روبه رو بوده و کارشناسان گوناگونی 

در این باره اظهار نظر کرده اند. کافی است به بخشی 
از خروجی هایی که این سازوکار در طول بیش از دو 
دهه اخیر داشــته، نگاهی داشته باشیم تا مشخص 
شود فرآیند انتخابات شوراها به اصالحی جدی نیاز 
دارد؛ ضرورتی که تحقــق آن را مجلس یازدهم بر 

عهده گرفته است!
 به تازگی مجلس یازدهم و کمیسیون شوراهای 
آن درصدد تصویب طرحی هستند که روند برگزاری 
این انتخابات را تغییر اساسی خواهد داد. این طرح 
با هدف اصالح روند بررســی و نظارت انتخابات 
مطرح شده و تالش دارد معطوف به شایسته ساالری 
و کارآمدســازی شــوراها اقدام کند. هرچند ابعاد 
این تحول هنوز به طور کامل مشــخص نشــده و 
کار همچنان در کمیسیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس اســت و تا تصویب در صحن علنی فاصله 
دارد، اما منتقدان وارد کار شــده و عملکرد مجلس 
را به نقد کشیده اند. اصالح طلبان که منتقدان ردیف 
اول هســتند، معتقدند اصالحات فــوق با هدف 
یک جانبه گرایی و ایجاد انحصار بر انتخابات دنبال 
می شود که حاصل آن غیررقابتی کردن انتخابات و 
حذف نامزدهای یک جریان خاص در سال 1۴۰۰ 
اســت. بیشــترین اعتراض نیز به مسئله نظارت بر 
انتخابات اســت که تــا به امروز بیــرون از نظارت 

شــورای نگهبان صورت می گرفت؛ اما در طرح در 
حال تدوین، نظارت شورای نگهبان بر این انتخابات 
پیشنهاد شده است. اصالح مهمی که از نگاه بخشی 
دیگر از کارشناسان حقوقی و فعاالن سیاسی، نقطه 

قوت این طرح اصالحی است. 
1ـ مهم ترین رســالت مجلس شــورای اسالمی، 
ریل گــذاری برای قــوه مجریه از طریق بررســی و 
اصالح و تدوین قوانین است. طبیعی است که هیچ 
کس نمی تواند به بهانه هــای مختلف مجلس را از 
انجام وظیفه ذاتی خود بــاز دارد. البته در این میان 
مجلس نیز باید مبتنی بر اولویت ها و ضرورت های 
کشور و توجه به تدبیر و عقالنیت و نگاه به مصالح 

کشور، فرآیند قانون گذاری را پیش ببرد. 
2ـ مهم ترین شاخص مشروعیت در نظام اسالمی 
آن اســت کــه کارگــزاران آن مبتنی بــر دارا بودن 
حداقل صالحیت ها در رأس قــدرت قرار گیرند. 
در این میان، باید ســازوکاری طراحی شود که این 
امــر را تضمین کند. شــورای نگهبــان آن جایگاه 
مشروعیت بخشی است که مطابق با قانون اساسی، 
تحقق این امر را تضمین کرده است. البته مردم باید 
نگاه حداکثری داشته و از بین صاحبان صالحیت، 
بهترین ها را برگزینند و قدرت را در اختیار آنان قرار 

دهند تا کارآمدی حداکثری محقق شود.

۳ـ عملکرد شورای نظارت بر انتخابات شوراها که 
در ادوار گذشته از ســوی مجلس شورای اسالمی 
شکل می گرفته است، به دالیل متعددی که مهم ترین 
آن فقدان ســازوکار مؤثر و کارآمد است، عملکرد 
پرانتقادی بوده که مشــکالت جدی را برای کشور 
ایجاد کرده است و افرادی به عرصه مدیریت شهری 
و روســتایی وارد شــده اند که خیلی زود فساد آنان 
آشکار شده و کار به دستگیری و بازداشت این افراد و 
حتی تعطیلی برخی شوراهای شهر انجامیده است. 
فرآیندی که خیلــی زودتر از اینها باید برای اصالح 

آن اقدام می شد.
۴ـ مطابق با قانون اساســی، نظــارت بر انتخابات 
ریاســت جمهوری، مجلس شــورای اســالمی و 
مجلس خبرگان رهبری بر عهده شــورای نگهبان 
گذاشته شده است. این واگذاری به خوبی صالحیت 
شورای نگهبان را برای نظارت آشکار می کند. اگر 
هــم در مــواردی خطاهایی در عملکرد شــورای 
نگهبــان بوده، باید آن خطاها مرتفع شــود، نه آنکه 
جایگاه حقوقی تثبیت شده و مستدل این شورا مورد 
هجمه قرار گیرد. ضمن آنکه پس از چهل ســال و 
برگزاری حدود چهل انتخابات، شورای نگهبان را 
به صاحب صالحیت ترین مرجع نظارتی کشور در 

امر انتخابات بدل کرده است.

مهدی سعیدی
کارشناسسیاسی

 ترمیم شوراها

به گــزارش پایگاه خبری »بصیــرت«، روزنامه 
صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت« در مقاله ای 
با قلم »رون بن یشای« تحلیلگر نظامی می نویسد: 
»ســامانه های موشــکی ســوم خــرداد موازنه 

بازدارندگی را به سود ایران تغییر می دهند.«
در این مقاله با اشاره به سفر سردار سرلشکر 
محمد باقری، رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
به ســوریه، می نویســد: »چند مــاه پیش رئیس 
ســتاد نیرو های ایران از دمشــق دیدار کرد و با 
میزبانش توافق نامه همکاری دفاع هوایی طرفین 
را امضا کرد که به موجب آن، ایران ســوریه را به 
سامانه های جدید پدافند هوایی به منظور تقویت 

ارتش سوریه برای مقابله با حمالت هوایی مجهز 
می کند«. این روزنامه صهیونیســتی می نویسد: 
»ایرانی ها با همین سامانه موشکی سوم خرداد، 
پهپاد آمریکایی را در سال 2۰19 سرنگون کردند. 
مسئله این اســت که سامانه موشــکی مزبور و 
ســامانه های دیگر که ایرانی ها موفق به ساخت 
آن شــده اند، تهدید بزرگی علیــه جنگنده ها و 
بمب افکن های نیروی هوایی اســرائیل به شمار 
می روند، این ســامانه ها سالحی منحصربه فرد 
هســتند که حتی اگر به لبنان منتقل نشوند و در 
سوریه مستقر باشند، موازنه بازدارندگی را به سود 

مقاومت تغییر می دهند«.
روزنامه یدیعــوت آحارونوت می افزاید: »آیا 
مخاطبــان ماجرای ســرنگونی جنگنده اف 1۶ 
اســرائیلی در فوریه 2۰18 به وسیله موشک سام 
5 روسی در آسمان منطقه الجلیل را به یاد دارند؛ 
جنگنده اسرائیلی مزبور به اتاق فرماندهی پهپاد 

ایرانی که قصد نفوذ به اسرائیل را داشت، حمله 
کرده بود و در تعقیب و گریز آن سقوط کرد.« این 
کارشناس مسائل نظامی می نویسد: »فرودگاه تی 
۴ در واقع پایگاه هوایی سوریه است که بخشی از 
آن در دست ایرانی ها برای دریافت محموله های 
نظامی عملیات هوایی، مانند پهپاد ها و سکو های 
پرتاب موشــک اســت، البته دالیل دیگری نیز 
برای اســتفاده از پایگاه تنف وجود دارد؛ یکی از 
این دالیل، نیاز به غافلگیرکردن سوری هاست، 
 
ً
رادار ها و دســتگاه های رهگیری ســوریه اساسا
رو به غــرب و شــمال نصب شــده و حمله از 
شرق وجنوب برای شان غافلگیرکننده است. به 
نظرمی رسد، آمریکا همکاری آشکاری با نیروی 
هوایی اسرائیل برای حمله به فرودگاه تی ۴ انجام 

داده است.«
این روزنامه می نویســد: »پایــگاه تنف در ده 
کیلومتری شــمال مثلث مرز های سوریه ـ اردن ـ 

عــراق قرار دارد و ۴۰۰ نظامــی آمریکایی در آن 
مستقر هستند؛ بخش اول این نظامیان مستشارانی 
هستند که با گروه »نیرو های دموکراتیک سوریه« 
همکاری دارند. بخــش دوم عناصر اطالعاتی و 
بخش سوم نیرو های ویژه کوماندو هستند. به طور 
کلــی پایگاه تنف و محیط اطرافش »ســرپل« و 
منطقه »مبنای حمله و نفوذ« آمریکایی ـ کردی به 
شمار می رود. در پایان باید بگوییم که در دیدگاه 
ما، »اویو کوخاوی« رئیس ســتاد ارتش اسرائیل 
همچنان شیوه تهاجمی در چارچوب راهبرد »نبرد 
در فاصله چند جنگ« را ادامه می دهد و دو حمله 
هوایی هفته گذشته و نیز تشدید تنش با حزب الله 

لبنان را در همین رابطه باید ارزیابی کرد.«

ترجمهمقــاالتونشــریاتمنطقــهایرا
میتوانیددرپایگاهخبریـتحلیلی»بصیرت«

دنبالکنید.

 غوغای سوم خرداد
   دریچه    

مروری بر اصالح قانون انتخابات در مجلس

اکبر عسکری صدر
مترجم
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گفت وگو

 بازنمایی الیه های پنهان هتک حرمت به ساحت نورانی پیامبر اعظم)ص( 
در گفت وگوی صبح صادق با دکتر مجید شاه حسینی 

بازی صهیونیستی

 BBBBدرپیتوهیناخیرنشــریهفرانســویو
امانوئلمکرونگفتایناقدامنشانهای
ازآزادیبیاندرفرانسهاست!اینگفتهتا

چهحددرستاست؟
اما صحبت از تلرانس دینی یا روامداری یک شوخی 
است. آقای مکرون با آن وضعیت فرانسه در شنبه های 
اعتراض و سرکوب و به خون کشیدن خیابان های خود 
ژست مردم دوستی می گیرد و به لبنان می آید و به مثابه 
پــدر مهربان صحبت می کند، امــا تاریخی با پانصد 
سال خونریزی و جنگ و نژادپرستی مفرط دارد.آقای 
امانوئل مکرون در برابر این اعتراض که چرا در کشور 
شما ژورنالیست ها اجازه دارند بر مقدسات بتازند گفته 
است ما نمی توانیم از اصول اولیه فرانسوی ها تخطی 
کنیــم و آزادی بیان جزء حقوق اولیه اســت و آزادی 
انتخاب هر دینی و انتقاد از هر دینی هم در زمره همین 
آزادی بیان است. گویا تصور آقای مکرون این است که 
مسلمانان و شهروندان جهان اسالم تاریخ کشور ایشان 
را نمی دانند. در همین فرانسه بر اساس قانون »گسو« 
هر نوع انکار توهم هولوکاست و ادعای کشتار جهانی 
یهودیان در جنگ جهانی دوم با زندان و جریمه همراه؛ 
اگر آزادی بیان وجود دارد چرا برای همه نیست و برای 
یهودیان استثنا قائل هستید؟ مکرون یادش رفته در کدام 
جهان دارد با ما صحبت می کند؛ در عصر ارتباطات 
که دسترسی به منابع و اسناد و تاریخ و سوابق کشورها 
خیلی راحت اســت. بر اساس منابع، اسناد و تاریخ، 
فرانسه یکی از نژادپرست ترین کشورهای تاریخ است 
و حداقل پانصد ســال )البته منقطع( در دوران پیش 
از رنسانس تا امروز جنگ و خونریزی های بزرگی را 
تجربه کرده است. از دوران قرون وسطی می بینیم که 
فرانسوی ها بر این نژادپرستی تأکید ویژه داشتند. قبل 
از قرون وسطی یک قوم وحشی و بربر بودند به نام قوم 
»گل« که مورد تهاجــم امپراتوری رم قرار می گیرند. 
گفتنی اســت، امپراتوری رم خیلــی متمدن تر از قوم 
بربر بیابان نشین، صحرانشین یا جنگل نشین گل بوده 
است. آنها به شدت در برابر مدنیت ایستادگی کردند 
و با آنها می جنگند و معتقد هستند ما بربریت خود را 
به تمدن رم  ترجیح می دهیم. شاهد مثال آن هم امروز 
در فیلم ها و انیمیشن ها و محصوالت فرانسوی وجود 
دارد. کاراکترهایی مانند آستریکس و اوبلیکس ناظر به 
همان دوره است. فرانسوی ها در آن دوران با تمدن در 
ستیز بودند و معتقد بودند نژاد آنها برتر است و تمدن را 
تحمل نمی کردند. این نگاه نژادپرستانه و تکبر نژادی تا 

امروز هم در فرانسوی ها هست. 

 BBBBفرانســهازجملهبزرگترینکشورهای
استعمارگربودهاست.

در قرن های 19 و 2۰ کشورهایی را اشغال می کنند و 

 چون خود را 
ً
از ســیطره تمدنی خود می گویند، دقیقا

نژاد برتر می دانند. در همه ادوار تاریخی این اعتقاد را 
دارند. فرانســوی ها از نیمه قرن 19 تا نیمه قرن بیستم 
یک استعمارگر سفاک و خونریز بودند. از کبک کانادا 
تا جزایــر هندوچین را با خونریزی به اشــغال خود 
درآورده و هرجای کره زمین را که نگاه کنید، رد پای 

خونریزی و استعمار آنها هست. 

 BBBBرویاروییوبرخوردفرانسهبامسلمانان
درطولتاریخچگونهبودهاست؟

جالب اســت که اولین مواجهه فرانسوی ها با اسالم 
در سال 7۳2 میالدی است؛ زمانی که »عبدالرحمان 
غافقی« ســردار سپاه می خواســت از روی رود رند 
عبور کند تا از شمال فرانســه به جنوب برود. در این 
حین فرانسوی های بدوی و وحشی که در تاریخ آمده 
لباس های رزم شــان از پوست گرگ و خرس بود، به 
فرماندهی »شــارل مارتل« یا همان شارل چکش در 
مقابل او می ایستند و با کشــتن عبدالرحمن غافقی 
مانع از پیشــروی او به شمال فرانسه می شوند. شارل 
مارتــل امروز هم قهرمان آنهاســت؛ چــون مانع از 
تسلط مسلمانان بر همه سرزمین فرانسه شده است. 
واقعیت تاریخی این اســت که مسلمانان آندولس آن 
روز پیشرفته ترین تمدن اروپایی بودند و در زمانی که 
اروپا در جهل خرافه فرورفته بود، اینها به مبانی بسیار 
جدی علم دســت یافته بودند. اینجا هم تنها به دلیل 
نژادپرستی جلوی تمدن و پیشــرفت ایستادند. تا دو 
قرن بعد همچنان به شدت عقب مانده بودند تا جایی 
که نوه شــارل مارتل که می شود اولین امپراتور بزرگ 
فرانســه و بنیانگذار امپراتوری مقــدس در قرن نهم، 
وقتی از بالد اســالمی برایش یک ساعت شماته دار 
به عنوان هدیه می فرســتند، به تصور آنکه چون صدا 
می دهــد و از آن زنگی به گوش می رســد، نکند در 
آن جن یا دیوی باشد دســتور می دهد این دستگاه را 
نابود کنند. اینها تا چند قرن بعد همچنان در خرافه و 
عقب ماندگی هستند و فقط مفتخر به این هستند که 
نگذاشتند مسلمانان متمدن در جنوب فرانسه از رود 

رند باالتر بیایند و تمدن را به آنها منتقل کنند. 

 BBBBمندرآثارمربوطبهانقابکبیرفرانسه
هممصادیقزیادیازخونریزیرادیدم،

دراینبارهتوضیحمیدهید؟
بعد از انقالب کبیر فرانســه در سال 1789 میالدی 
و خونریزی ها و کشــتارها و حمالتی که به کلیسای 
خودشــان کردند و قبــل از آنکه پادشــاه و ملکه را 
زندانی کنند یا دار بزنند، به کلیســاها حمله کردند، 
کشــیش های کاتولیــک را دار زدند، بــه راهبه های 
کلیساها تجاوز و تعدی کردند و کلیساها را به اصطبل 
یا ســالن های شــرب خمر تبدیل کردند. خیلی از 

آدم هایی که نظرشــان را بیان می کردند، سرشــان را 
 آزادی بیان در انقالب 

ً
به گیوتین می ســپردند. اصال

فرانســه دروغ و شوخی است. انقالبیون یکی پس از 
دیگری یکدیگر را گردن زدند تا اینکه به دیکتاتوری 
به نام »ناپلئون بناپارت« رسید که او هم مخالفان خود 
را تحمل نمی کرد. ناپلئون پس از آن میلیون ها کشتار 
داخلی از ابتدای قرن تا 181۴ تازه هوس بالد اسالمی 
کرد و بخشــی از ســپاهیان خود را به تصرف مصر، 
فلسطین و سوریه گماشت و سرزمین های اسالمی را 
با آتش توپ و کشتن هزاران مسلمان فتح کرد و علت 
آن را هــم توضیح هم نداد. او میراث کهن مصر را با 

باستان شناسان همراه سپاهیان خود به تاراج برد. 

 BBBBفرانســهدرجنگهــایصلیبــیهم
خونریزیهایزیادیداشــته،درســت

است؟
ســتون اصلی در جنگ های صلیبی همیشه نیروهای 
فرانسوی بودند. یک پاپ فرانسوی فتوای جنگ علیه 
مسلمانان را صادر کرد و یک مشت جنایتکار و زندانی 
خطرناک را به سمت سرزمین های اسالمی فرستادند 
و آن خونریزی ها را مرتکب شــدند.طبق تابلوهایی 
که از آن دوران مانده، در برخی از شهرهای مسلمان 
آدم خــواری هم کردند. نمونه دیگــر اینکه برادرزاده 
ناپلئون بناپارت، ناپلئون سوم هوس کرد به الجزایر، 
مراکش و شمال آفریقا حمله کند. اینها از سال 18۳۰ 
به بعد که الجزایر را اشغال کردند، سه نوبت عهدنامه 
صلح نوشــتند و هر سه نوبت نقض عهد کردند.طی 
صد سال استعمار در الجزایر و در جنگ جهانی دوم، 
۴5 هزار سرباز مستعمراتی الجزایری را به اجبار به 
جبهه جنگ جهانی اول آوردند و آنها را در راســتای 
منافع خودشــان قربانی کردند. در جنگ جهانی دوم 
که فرانسه اشغال شــد، ژنرال دوگل به الجزایری ها 
وعده داد که همکاری کنید تا کشــور اشغال شده من 
را پس بگیریم و من به شــما اســتقالل می دهم، اما 
برخالف این عمل کــرد و وقتی الجزایری ها در کنار 
سربازان فرانسوی جنگیدند و کشته شدند و گروهی 
مجروح شدند تا فرانسه آزاد شد، در هشت می 19۴5 
وقتی یک پرچم الجزایر در شــهر الجزیره باال رفت، 
فرانسوی ها این را برنتابیدند و مردم را به گلوله بستند 
و ظــرف دو هفته ۴5 هزار الجزایری را کشــتند. تا 
این حد خائن هم هســتند. »لوک فرانسوی«، حاکم 
فرانســوی الجزایر دستور داد تا مســجدی را ویران 
کرده و به کلیســای سنت فلیپ تبدیل کنند که در پی 
آن چهار هزار مســلمانان را هم کشــتند. مجاهدین 
الجزایری از جبهه )اف ال ان( در سرزمین خودشان با 
آنها می جنگیدند که هزاران نفرشان سرشان با گیوتین 
قطع شد، سرهای اینها را به فرانسه بردند و با سر آنها 

موزه افتتاح کردند. ما داریم از نژادپرست ترین یا یکی 
از نژادپرست ترین اقوام تاریخ صحبت می کنیم. آنها 
وقتی نسبت به رســول الله)ص( جسارت می کنند، 
می گویند باید تحمل داشــته باشید و متوقف باشید و 
تلورانس دینی داشته باشید، ولی همین را برای خود بر 
نمی تابند. نه فقط با مسلمانان، بلکه در جنگ های سی 
و ساله کاتولیک و پروتستان و در جنگ های مذهبی در 
کشتار سنمارتلونی در همین کمون پاریس بسیاری از 
کشیش ها را گردن زدند، تلورانس در این تاریخ و نژاد 
نیست و شاهدش گورستان کاتاکومب پاریس است 
که طبق نقل خودشــان بیش از پنج میلیون اسکلت و 
جمجمه قطع شــده از بدن در آن آرشیو شده از دوره 
لوئی چهاردم تا ناپلئون که ناپلئون دستور داد آنجا را 
به شکل یک معبد با شکوه زینت کنند، در دوره ای در 
دیوارهای کمونار گورســتان پرالشز این استخوان ها 
و جمجمه هــا را قرار دادند و تمام این تاریخ شــامل 
کشتار، اســکلت، گیوتین و اعدام است. فرانسوی ها 
در داخل بسیار ناسیونالیست و نژادپرست هستند، اما 
در بیرون مرزهای خود و در کشورهای دیگر از تفکر 
انترناسیونال دفاع می کنند و دیگران را به جهان وطنی 

می خوانند.

 BBBBخببهنظرشــمادرمقابــلاینهتک
حرمتپاســخمســلمانانبایدچگونه

باشد؟
احترام به ادیان مهم اســت. ممکن است هدف شان 
تحریک گروهی از گرایش های ســلفی و تکفیری و 
وهابی برای مقابله به مثل و اعمال تروریســتی مثل 
اعمال داعش اســت؛ چون رژیم صهیونیستی به آن 
نیاز دارد. نکته دوم اینکه عیسی)ع( از انبیاء اولوالعزم 
ماســت و ما باید تأکید کنیم که از پیروان او هستیم و 
اینکه پیامبر خاتم که تمام کننده راه ناتمام عیسی است، 
مورد توهین قرار گرفته اســت. ایــن توهین به همه 

بشریت است.

 BBBBازمنافعرژیمصهیونیســتیهمسخن
گفتید،دراینبارهبیشترتوضیحدهید.

فرانســه از حامیــان اصلی این رژیم اســت؛ هم در 
شــکل گیری و هم در کمــک. در دوران ژنرال دوگل 
اولین نیروگاه هســته ای را برای ایــن رژیم غاصب 
می سازند. نقل است که برخی سیاستمداران فرانسه 
گفتند آن شــب آســوده خوابیدیم، چــون این رژیم 
صاحب انرژی هسته ای شد. در جنگ اعراب و رژیم 
صهیونیستی می آیند تا کانال ســوئز را اشغال کنند. 
حاال هــم که تاریخ مرگ این رژیم نزدیک اســت و 
درگیری های داخلی آن شدید شده، این فرانسه است 
که می آید تا با توهین ذهن مســلمانان را از قدس به 

سمت دیگری منحرف کند.

انعکاس
 مروری تحلیلی بر کتاب جان بولتون  ـ۱۱ 

 اسد چگونه ترامپ را 
تحقیرکرد؟

»جان بولتون« در ادامه فصل هفتم کتاب 
خود می نویســد که چگونه بــا همکاری 
»دانفورد« رئیس ستاد مشترک ارتش این 
کشور، نقشه ای برای باقی ماندن نیروهای 
نظامی آمریکا در شمال سوریه می کشد. او 
در عین حال به آرزوی جالب ترامپ برای 
خروج دو هفته ای از این کشور اشاره می کند 
و می گوید ترامپ از او خواسته بود طرحی 
دو هفته ای بــرای پایان خالفت داعش در 
عراق بنویسد. بولتون در این باره می گوید، 
با وجود اینکه مسئوالن پنتاگون اعالم کرده 
بودند طــرح دو هفته ای بــرای خروج از 
سوریه معنا ندارد و نمی تواند اجرایی شود 
و دست کم، چهار هفته برای این کار زمان 
الزم است، ترامپ اصرار می کند حتی اگر 
این اقدام چهار هفته هم طول می کشد، اما 
نام طرح باید »طرح دو هفته ای« باشــد! 
مشاور امنیت ملی ســابق ترامپ در ادامه 
از تالش های دو نفره اش به همراه دانفورد 
برای باقی ماندن تعداد زیادی از ســربازان 
آمریکایی در سوریه پس از خروج نیروها از 
این کشور می گوید و مطرح می کند چطور 
با بازی با کلمات و استفاده از عبارات مبهم 
توانسته اســت تا زمانی که در کاخ سفید 
بوده، اجازه ندهد تعــداد نیروهای ارتش 
آمریکا در شــمال سوریه از ۴۰۰ نفر کمتر 
شود. او در این باره می نویسد: »روز بعد که 
برای جلسه توجیهی پیش از تماس تلفنی به 
اردوغان به دفتر بیضی رفتم، به ترامپ گفتم 
پنتاگون معتقد اســت تــا زمانی که »چند 
 
ً
صد« نیروی آمریکایی )تعدادی که تعمدا
مبهم انتخاب شده بود( را در میدان حفظ 
نکنیم، نمی توانیم یــک نیروی چندجانبه 
بین المللی تشکیل دهیم. ترامپ لحظه ای 
فکر و بعد موافقت کرد...« او در این فصل 
که به چگونگی تالش هایش برای ممانعت 
از خــروج نیروهای آمریکایی از ســوریه 
مربوط می شــود، به درخواستی از ترامپ 
اشاره کرده که در نهایت سبب تحقیر شدن 
او به دست بشار اســد و عصبانیتش شده 
اســت. بولتون در این باره نوشــته است: 
»تمام مذاکرات در مورد نقش ما در سوریه 
به دلیل تمایل دائمــی ترامپ به تماس با 
اسد درباره گروگان های آمریکایی ـ که من و 
پمپئو با آن مخالف بودیم ـ پیچیده می شد. 
خوشــبختانه ســوریه، ترامپ را از دست 
خودش نجات داد؛ دمشــق حتی حاضر 
نشد با پمپئو درباره گروگان ها صحبت کند. 
ترامپ بعد از اینکه گزارش این اقدام را به 
او دادیــم، با عصبانیت گفت: »به آنها بگو 
اگر گروگان های مان را برنگردانند، اســد 
ضربه لعنتی ســختی خواهد خورد. این 
را به او بگــو. گروگان های مان باید ظرف 
یک هفته، از همین امروز برگردند، وگرنه 
ضربه سختی به آنها می زنیم که هیچ وقت 
فراموش نکنند.« به  این ترتیب، دســت کم 
گزینه تمــاس ترامپ با اســد از روی میز 
برداشــته شــد. درباره حمله علیه سوریه 
هــم اقدامی نکردیم.« در نهایت مســئله 
سوریه تا پایان دوره حضور بولتون در کاخ 
ســفید، به همان منوال قبلی و بدون هیچ 
تغییری در بحث ها ادامــه پیدا کرد. او در 
کتاب خود نوشته است، در نهایت ترامپ 
از سر عصبانیت دســتور خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه را صادر کرد: »۶ اکتبر 
2۰19، وقتی ترامپ در نهایت جوش آورد 
و دوباره فرمان خروج را صادر کرد، نتیجه 
این تصمیم ترامپ، یک فاجعه کامل برای 
سیاست آمریکا و اعتبار ما در سطح جهان 

بود.« 

ثمانه اکوان
کارشناسبینالملل

از ســوی دیگر خبرگــزاری رســمی بحرین از تمــاس تلفنی 
»حمد بن عیسی آل خلیفه« پادشــاه بحرین با نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی خبر داد. این رســانه اعالم کرد پادشاه بحرین در 
تماس با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا و »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر اسرائیل بر ضرورت دستیابی به صلح فراگیر به عنوان 
یک گزینه راهبردی تأکید کرد. بر اســاس این گزارش، پادشــاه 
بحرین به زعم خود خواستار دستیابی به صلح عادالنه بر اساس 
راه حل دو دولت و قطعنامه های بین المللی شد. خبرگزاری رسمی 
بحرین افزود: پادشــاه بحرین از تالش هــای دولت آمریکا برای 

پیشبرد صلح و برقراری امنیت در خاورمیانه تقدیر کرد.

ذلت تماس 
به نقل از روابــط عمومی ارتش، در جریــان برگزاری رزمایش 
ذوالفقار 99 ارتش، سه فروند هواگرد آمریکایی شامل هواپیمای 
پــی ـ8 و پهپادهای ام کیو ـ 9 و آرکیوـ۴ در حالی که از کیلومترها 
دورتر در رصد کامل شــبکه یکپارچه پدافند هوایی کشــور قرار 
داشته اند، وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی کشور شده اند. پس 
از کشف و اخطار به آنها توسط سامانه های راداری نیروی پدافند 
هوایی ارتش، برای فاصله گرفتن از فضای رزمایش و با بی توجهی 
به اخطارهای صادره، توسط پهپاد کرار نیروی پدافند هوایی ارتش 
رهگیری شدند. این هواگردهای آمریکایی پس از پرواز پهپاد کرار 

و قاطعیت پدافند هوایی در رهگیری، مسیر خود را تغییر دادند.

قدرت پهپاد کرار 
»ژنرال مک کنــزی« در مصاحبه با »ان بی ســی  نیوز« اظهار 
داشــت: ما در نیمه اول سال جاری میالدی حمالت بیشتری 
در اطراف و علیه پایگاه های خود داشته ایم که در مقایسه با نیمه 
اول سال گذشته تعداد این حمالت بیشتر بوده است. رسانه های 
آمریکایی در ماه های اخیر از زخمی شدن اشغالگران آمریکایی 
بــر اثر حمالت راکتی و موشــکی در عــراق خبر می دهند و 
فرمانده »ســنتکام« مدعی شده اســت: این حمالت تاکنون 
مرگبار نبوده اند! گفتنی است: فرمانده سنتکام این اظهارات را 
مطرح کرده اســت که دو روز پیش اعالم شد حدود دو هزار و 

2۰۰ نیروی آمریکایی عراق را ترک خواهند کرد.

اشغالگران علیه   

علیرضا جاللیان
روزنامهنگار

»دکترمجیدشاهحسینی«اگرچهتحصیاتپزشکیدارد،امادرکناراینتخصصدودورهدرسالهای1386و1387دبیرجشنوارهفیلمفجربودهوبیشتر
ازطب،اورادرصداوسیمادرحوزهتحلیلسینمایغربمیشناسیم.اودراینمسیردرعرصهتحلیلتاریخیحرفبرایگفتنداردوبرنامه»دوران«رادر
شبکهافقاجراکردهاست.باهمیننگاهبهتاریخملتها،درماجرایاهانتاخیرنشریهفرانسویبهسراغایشانرفتیمتابرخیابعادایناتفاقراازمنظرتاریخی

بررسیکنیم.درادامهبخشهاییازاینگفتوگویمفصلرامیخوانید.
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5
جهان

یادداشت

رقابت چین و هندوستان 
در بندر چابهار

هفته گذشــته شاهد سفر »ســابرامانیام 
جایشانکار« وزیر خارجه هند و »راجنات 
سینگ« وزیر دفاع این کشور به جمهوری 
اسالمی ایران بودیم. ورود چین به ایران و 
مطرح شدن سند همکاری 25 ساله بین 
دو کشــور، سبب نگرانی دهلی نو شده و 
هندی ها را تحریک کرده است تا به سمت 
ایران آمده و بار دیگر درخواست همکاری 
در زمینه خط آهن چابهارـ زاهدان را، که 
به علت هــراس از تحریم های آمریکا و 
تأخیر طــرف هندی در تأمیــن بودجه و 
آغاز پروژه، منتفی شده بود، مطرح کنند. 
گفتنی است، نهایی شــدن توافق ایران و 
چین می تواند رؤیــای دیرینه هندی ها را 
برای سرمایه گذاری در بندر چابهار ایران 
در نزدیکی اقیانوس هند مختل کند. این 
پروژه که شامل ساخت یک خط راه  آهن 
از این بندر به مرز ایران و افغانستان است، 
می تواند مسیری کم هزینه را برای تجارت 
دریایی هند به ســوی آسیای میانه افتتاح 
کند و در عین حــال دهلی نو می تواند با 
این مسیر بن بست سرزمینی را که پاکستان 
در برابر هند ایجاد کرده است، دور بزند. 
در واقع می توان گفت، بندر چابهار رقیب 
بندر گوادر در پاکستان قلمداد می شود که 
چین احداث کــرده و در 7۰ کیلومتری 

چابهار واقع شده است.
از سوی دیگر، هندی ها نگران افزایش 
ســرمایه گذاری چین در بنــدر چابهار 
هســتند؛ زیرا چین که یک قدرت بزرگ 
جهانی اســت، می خواهد از این طریق 
مانع دسترســی هند ـ که سودای تبدیل 
شــدن به قدرت جهانی دارد ـ به آسیای 
میانه شود؛ زیرا این بندر می تواند راهی 
برای دسترســی بیشــتر آمریکایی ها به 
منطقه اوراسیا باشد که این امر در تضاد 
با ابتکار یک جاده ـ یــک راه چین برای 
سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های 
کشورهای منطقه است. افزون بر این، این 
توافق شــامل مشارکت چین در ساخت 
یک پاالیشگاه نفت در منطقه آزاد چابهار 
و به تبع آن، نقش بیشتر این کشور در این 

بندر خواهد بود.
چشــم امید هندی ها تاکنون به بندر 
چابهار بــود. از طرفی، ایران به دهلی نو 
فرصت داده  بود تا از طریق سرمایه گذاری 
در این تنها بندر اقیانوسی ایران، بتواند به 
افغانستان، آســیای میانه، قفقاز و روسیه 
دسترسی داشته  باشند. برای ایران کریدور 
شــمال ـ جنوب یک پروژه اســتراتژیک 
و بنیانی برای توســعه روابط راهبردی با 
هندوســتان به شــمار می آمد؛ پروژه ای 
بســیار جذاب برای هند که می توانست 
از طریق آن رقیب سنتی خود در جنوب 
آســیا، یعنی پاکســتان را دور بزند و به 
بازارهای افغانستان و آسیای میانه برسد؛ 
پــروژه ای که در ســال 2۰1۶ در ســفر 
نارندرا مودی، نخست وزیر هندوستان به 
ایران نهایی شد. به گفته مانسوخ مانداویا، 
وزیر دریانــوردی هند اســتفاده از بندر 
چابهار می تواند 2۰ درصد از هزینه های 
حمل و نقــل کاالی هند به کشــورهای 
مشترک المنافع در آسیای میانه و قفقاز را 
کاهش دهد. گفتنی است، بندر چابهار در 
جنوب شرقی ایران، مسیری مطمئن برای 
هندوستان اســت که کاالهای صادراتی 
خــود را از ایــن طریق به افغانســتان و 
آســیای میانه صادر کند؛ اما دو سال پس 
از امضای این توافق، با خروج آمریکا از 
برجام و ازسرگیری تحریم های آمریکا، 
بهانه گیری هندی ها برای پیشــبرد پروژه 

آغاز شد.  

ریحانه عالم
کارشناسجغرافیایسیاسی

محمدرضا فرهادی
کارشناسمسائلمنطقه

بخوانید  اســت  بهتر  مســئله عادی ســازی ـ 
علنی سازی ـ روابط امارات با رژیم   صهیونیستی 
همچنان در صدر اخبــار و تحوالت منطقه و 
جهان اسالم قرار دارد. چهارشنبه هفته گذشته، 
وزرای خارجه برخی کشورهای عضو اتحادیه 
عرب در نشســت مجازی این اتحادیه ضمن 
مخالفت با پیشنهاد فلسطین برای محکومیت 
اقــدام امارات، نشــان دادند یــک طراحی و 
هماهنگی کامل در جبهه ســازش کار عربی با 
محوریت عربستان، امارات و بحرین است. این 
اقدام خبیثانه امارات حاوی فرصت هایی برای 
جهان اسالم است که در ادامه به برخی از آنها 

اشاره می کنیم:

1 وحدتگروههایمقاومت
طــی دهه های گذشــته، یکی از آســیب های 
بزرگ جبهه مقاومت فلسطین که در مقاطعی 
موجب پیشروی و اقدامات تجاوزکارانه رژیم 
 صهیونیســتی در عرصه های سیاسی و نظامی 
شــده اســت، وجود اختالف و دودستگی در 
میان رهبران و گروه های فلسطینی بوده است. 
رویکرد جریان فتح به طرح های سازش کارانه 
در مقابــل رویکرد مبــارزه و مقاومت جریان 
حمــاس بــا رژیــم  صهیونیســتی همــواره 
فرصت های مقاومت برای تحقق آرمان آزادی 
قدس شــریف از چنگال غاصبان صهیونیستی 
را بر باد داده اســت. تا جایــی که امروزه یکی 
از تهدیدات بزرگ برای این گروه ها، عملیاتی 
شدن طرح ننگین »معامله قرن« است. پس از 
اقدام اخیر امارات، همه گروه های فلســطینی 
اعم از فتح، حماس، جهاد اســالمی و بیش از 
12 گروه شــاخص دیگر در اقدامی بی ســابقه 
حداقل طی 2۰ سال گذشته، روز پنج شنبه 1۳ 
شهریور در دو نشست مجزا به ریاست »محمود 
عباس« رئیس تشکیالت خودگردان فلسطینی 

در بیروت و ســرزمین های اشــغالی گرد هم 
آمدند تا برای ازسرگیری دور جدید از مقاومت 
فعال در برابر طرح های سازش کارانه چاره ای 
بیندیشــند. محمود عباس در ایــن باره گفت: 
»این نشستی تاریخی است و همه امروز متحد 
و یکپارچه در آن شرکت کرده ایم تا یک موضع 
سیاســی و ملی یکپارچه را برای پایان دادن به 
دودســتگی و اختالفات داخلی اتخاذ کنیم.« 
در همین راستا، مالقات مهم »اسماعیل هنیه« 
دبیرکل حماس با »سیدحسن نصرالله« دبیرکل 
حزب الله لبنان در بیروت نیز در نوع خود بسیار 
حائز اهمیت بود. این دیدار نشان دهنده تجدید 
بیعت گروه های مقاومت در منطقه برای مقابله 

با هرگونه طرح سازش کارانه عربی است. 

علنیشدننفاقعربی 2
طی سالیان گذشــته، رژیم های مرتجع عربی 
روابــط پنهانی را با رژیم صهیونیســتی برقرار 
کرده انــد. برای نمونه، هم اکنــون حدود ۳۰۰ 
شرکت صهیونیستی در امارات فعال هستند یا 
دو ســال پیش روزنامه »االخبار« لبنان سندی 
را فــاش کرد کــه در آن »عادل الجبیــر« وزیر 
خارجه وقت عربســتان در نامــه ای محرمانه 
به »بن ســلمان« ولی عهد ســعودی مسائل و 
پیشنهادهای خود درباره طرح ایجاد روابط میان 
عربستان و رژیم صهیونیستی را با استناد به توافق 
شــراکت راهبردی با آمریکا مطرح کرده بود. 
طرح صلح عربی که در سال 2۰۰2 با محوریت 
عربســتان تهیه و دنبال شــد، حاکی از فراهم 
آوردن آرام زمینه برقراری روابط اعراب و رژیم 
صهیونیســتی بود، اما این رژیم مرتجع همواره 
خود را »خادم الحرمین« معرفی کرده و در ظاهر 
ژست حمایت از ملت فلسطین را گرفته است. 
شهید سپهبد حاج قاسم ســلیمانی در جایی با 
اشــاره به نزدیکی بیشتر عربســتان به آمریکا و 
رژیم صهیونیستی به ویژه پس از ولی عهد شدن 
بن ســلمان، ضمن زیانبار خوانــدن این اقدام 
برای جهان اســالم، آن را سبب علنی تر شدن 
چهره نفاق ســعودی برای ملت های مسلمان 

می دانست. 

 اتحاد در برابر نفاق
تحوالت منطقه پس از علنی سازی روابط تل آویو ـ ابوظبی

   پنجره    

 در مقطع فعلی اولویت جبهه مقاومت 
و به ویژه سوریه پاکسازی این کشور از 1

گروه های تروریستی است که تهدید اصلی علیه 
امنیت ملی سوریه به شمار می آید. برای نمونه، 
ارتش ســوریه و گروه های مقاومت اکنون همه 
توان خــود را باید برای آزادســازی ادلب قرار 
دهند تــا پاســخ گویی به حمــالت مقطعی 

صهیونیست ها.
 ایران و جبهه مقاومت در ابعاد وسیع 

این 2 به  جغرافیایی توان پاســخ گویی 
حمــالت را دارند و در موقــع معین این اقدام 
انجام خواهد شد؛ اما در کنار این مسئله، باید به 
موقعیت و حســاس بودن وضعیت موجود در 
منطقــه در کنــار اولویت بندی مســائل توجه 

داشت. 
 جبهه مقاومت یک شبکه درهم تنیده و 

پیوسته است و رگه های آن در سراسر 3
منطقه گسترانده شده است. این درهم تنیدگی و 
 جبهه 

ً
پیوســتگی سبب خواهد شــد که صرفا

مقاومت پاســخ های خود را محــدود به یک 
منطقه خاص نبیند و پاســخ های خــود را در 
مناطق دیگری به جز ســرزمین های اشــغالی 

انجام دهد.
 هرگونــه درگیری جدیــد در داخل 

سوریه، جبهه جدیدی از جنگ را به 4
وجود خواهد آورد که ســبب فعالیت گسترده 
تروریســت ها برای انجام حمــالت جدید در 
داخل سوریه خواهد شد. در این حالت ارتش 
ســوریه باید در دو جبهه متفاوت مقابله به مثل 
کرده و از یک سو با تروریست ها و از سوی دیگر 
با صهیونیست ها مقابله کند. این در حالی است 
که با پایان فعالیت تروریســت ها در ســوریه، 
نیروهای مقاومت و ارتش ســوریه با آسودگی 
خاطر بیشتری به اقدامات صهیونیست ها پاسخ 

خواهند داد.

 حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه نه 
تنهــا حمله به اهداف اســتراتژیک و 5

حیاتی جبهه مقاومت نبوده، بلکه این حمالت 
 
ً
 برخی مناطق خالی از هرگونه نیرو و گاها

ً
صرفا

سوله های خالی از هرگونه امکانات و تجهیزات 
بوده است. این نشان می دهد، این حمالت بیش 
از آنکه حمالتی استراتژیک و بازدارنده باشد، 
بیشــتر در جهت اقناع افــکار عمومی داخلی 
تدوین می شود. از سوی دیگر، این حمالت به 
اهداف و مناطقی صورت می گیرد که خللی در 
انجام عملیات های جبهه مقاومت وارد نمی کند.

 رژیــم صهیونیســتی نــه تنها عمق 
بلکه 6 نــدارد؛  اســتراتژیک چندانی 

بازدارندگی آن به مراتــب پایین تر از وضعیتی 
است که در رســانه ها تبلیغ می شود. بنابراین 
پاســخ گویی به آن نیز بــه مراتب آســان تر و 
سهل الوصول تر است. این امر به معنای آن است 
که توان پاســخ گویی به حمالت این رژیم در 

مقاطع گوناگون وجود دارد.
جبهه مقاومــت اکنون بین مســائل 

مختلف تقســیم بندی موضوعات را 7
براساس اهم و مهم قرار داده است. آنچه برای 
ایران و کشــورهای جبهه مقاومت مهم است، 
تثبیت امنیت در کشــورهای حامی مقاومت و 
شــکل گیری دولت قوی برای به ثبات رسیدن 

است.
 امری که رژیم صهیونیستی را بیش از 

همه مورد آزار و اذیت قرار داده است، 8
مســئله هویتی است و هرگونه حمله به مناطق 
اشغالی، این رژیم را از درون با مشکالت متعدد 
هویتــی، همچون مهاجــرت معکوس مواجه 
خواهــد کرد. ایــن نقاط ضعف بــرای جبهه 

 محسوس و هویداست.
ً
مقاومت کامال

حمــالت  گفــت،  می تــوان  مجمــوع  در 
صهیونیست ها به مناطق مختلف سوریه ناشی 
از درماندگی و اســتیصال آنهــا در برابر جبهه 
مقاومت اســت؛ زیرا جبهه مقاومت اکنون در 
کنار مرزهای اسرائیل است و این خطری است 
که بیش از همه صهیونیســت ها را نگران کرده 

است.

 تهاجم از سر استیصال
چرا حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه پاسخی نمی گیرد؟

   فراسو    

خیرخواهییامنفعتطلبی

 هدایت امور 
ً
البناء: رئیس جمهوری فرانسه شخصا

سیاســی لبنان را در دست گرفته است و طبق یک 
برنامه کاری روشــن با جدول زمانی مشخص و 
بدون هیچ تعللی در این زمینه پیش می رود. آنچه 
درباره روابط بین المللی همه کشورها واضح است، 
این است که هیچ طرفی خدمات رایگان در اختیار 
طرف دیگر قرار نمی دهد. اکنون ما در برهه ظهور 
یک نظام جهانی جدید هســتیم که از خاورمیانه 
متولد می شــود؛ بنابراین فرانسه به خوبی می داند 

که در این شرایط هر طرفی که یک برگ برنده 
در منطقه برای خود داشــته باشد، می تواند 
جایگاه مناســبی در نظام جهانی جدید پیدا 
کند که حجم نفوذ در آن و تعداد ائتالف هایی 

را که در چارچوب تشــکیل گروه های جدید 
اســتراتژیک نظام جدید جهانی شکل خواهد 

گرفت، تعیین می کند. در این مرحله فرانســه، 
لبنان را آســان ترین منطقه و امن ترین مکان 

برای انجام تحرکات خود می بیند 
که احتمال موفقیت در آن 

بیشتر است. 

پیشبینیاشتباه

اندیشکدهآمریکاینوین: شرکای امنیتی آمریکا 
در منطقه، بــه ویژه پادشــاهی های خلیج فارس، 
کاستی های رویکرد خودشــان در جنگ نیابتی را 
دریافته اند. در پی ســرنگونی برخــی دولت های 
منطقه در بهــار عربی، قطر، امارات و عربســتان 
سعودی، ناپایداری منطقه را فرصتی دیدند تا به نفوذ 
بیشتری دست یابند و رژیم های مخالف خود را با 
رژیم های دلخواه جایگزین کنند، اما 
این  نیابتی  رویکرد  )از  آنچه 
شــد،  حاصل  دولت ها( 
نــه یک پیروزی ســریع 
در ســوریه و لیبی بلکه 
دولت های  افتــادن  گیر 
در  خلیج فــارس  عربی 
بود،  پیچیده  باتالق هایی 
پیروزی  به  امیدی  بی آنکه 

باشد. 

توافقزیانبار

رأیالیوم: توافق امــارات، قبل از اینکه خطری 
برای مسئله فلسطین باشــد، تهدید بزرگی برای 
خود امارات و کشــورهای حوزه خلیج فارس و 
جزیره عربی در درجه اول است، چرا که این توافق 
شبه جزیره عربی را به روی بازگشت اسرائیلی ها 
به این منطقه باز می کند و آنها را به منبع تنش در 
روابط کشورهای حوزه خلیج فارس با همسایگان 
تاریخی خود یعنی عراق، یمــن و اردن تبدیل و 
توجهات را از مســئله اصلی و مقدسات اشغال 

شده منحرف می کند.

دستوپازدن،بینتیجه

الخلیجآناین: ترامپ که با شکست های بزرگی 
در داخل و خارج مواجه شــده اســت برای حل 
بحران شــورای همکاری خلیج فارس حســاب 
ویژه ای  باز کرده است؛ بحرانی که برخی می گویند 
خــود ترامپ بخشــی از آن و حتی شــاید دلیل 
اصلی آن اســت. با نزدیک شدن موعد انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا که تحلیلگــران آن را 

دشوارترین در تاریخ آمریکا می دانند.

خیالباطلغرب

آتانتیکو: ایران به تازگی متعهد شــده است که 
همکاری خود را با بازرســان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گسترش دهد. این تسلیم شدن ایران 
در برابر »فشار حداکثری« آمریکا یا فشار جامعه 
جهانی نیســت. برعکس، راهبرد دولت ترامپ 
 با شکست روبرو بوده و فقط آمریکا 

ً
تاکنون کامال

را در مورد مسئله ایران منزوی کرده است.

رقابتدردشمنیباتهران

ریسپانسیبلاستیتکرفت: با وجود اینکه دولت 
ترامپ اظهارات و اقدامــات ضدایرانی خود را 
افزایش داده، دموکرات ها در انتقاد از سیاست های 
او چنــدان واضح نبوده اند. انتقاد اصلی آن ها این 
اســت که سیاســت های ترامپ هیچ تأثیری در 
ســقوط دولت ایران یا وادار کردن آن به پذیرش 
خواســته های ایاالت متحده یــا متوقف کردن 
فعالیت های ایران در خاورمیانه نداشته اند. آنها از 
این مسئله ناراحت هستند که سیاست های دولت 
ترامپ بیشتر از ایران، ایاالت متحده را در سطح 

بین المللی منزوی کرده اند.

   رصد    

21 استعمارگری در قرن 

احد کریم خانی
دبیرگروهبینالملل
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 BBBBآقایدکتر،باتوجهبهاینکهحدودنیم
قرناســتدرحوزهاقتصاداسامی
دلیل تدریسکردهایــد، و پژوهــش
سوقیافتنشــمابهاینسمتصرفًا
انگیزههایدینیومذهبیبودهیاانگیزه

علمیداشتهاید؟
بدون شــک، انگیزه علمی وجود داشته است. من 
از نظر مذهبی یک آدم معمولی بوده و هســتم و در 
خانواده ای مذهبی و متوســط هــم زندگی کرده و 
بزرگ شده ام. اما مسائل علمی سبب شد به سمت 
اقتصاد اســالمی بروم. وقتی حدود 5۰ سال پیش 
در آمریکا می دیدم که اســتادان ما در هر کالســی 
به ویژه اقتصــاد کالن از نرخ بهره حرف می زنند، 
اما حتی تمایــز بین بهره و ربــا در کالس ها بیان 
نمی شود، احســاس کردم یک جای کار می لنگد. 
 به لحاظ روحی آدمی هستم 

ً
از ســویی بنده اصوال

که از انجام کارهای روتین و روزمره خسته می شوم 
و دلــم می خواهد چیزهای جدیــدی یاد بگیرم. 
امروز نظام ســرمایه داری به آخر خط خود رسیده 
اســت و بحران های مالی ایجاد شده در چند سال 
اخیر نشان دهنده ضعف و ایرادات شدید این نظام 
اســت.  یکی از دالیل گرایش من به این سمت و 
سو، نارسایی های نظام ســرمایه داری بود. اقتصاد 
هیچ چیز جز منطق نیســت. شــما اگر در نظامی 
تناقض ببینید، مطمئن باشید این نظام هیچ گاه به سر 
منزل مقصود نمی رسد و من این تناقض را در نظام 
سرمایه داری دیدم. از سویی از دین اسالم این نتیجه 
را گرفتم که نقطه ضعف یا به عبارتی پاشــنه آشیل 
نظام ســرمایه داری همین »بهره« است. همیشه با 
خودم به دنبال این داستان بودم که اگر در هستی و 
کاینات حتی یک تناقض وجود داشــت، هستی به 
هم می ریخت؛ اما میلیون ها سال است که این دنیا 
به روند خود ادامه می دهد و همچنان کارآیی دارد. 
پس سیستم در حال جلو رفتن است اگر هم ایرادی 
وجود دارد، مقصر ضعف بشر است. تصوری که 
من از اقتصاد اســالمی به ویژه بانکداری اسالمی 
دارم، این است که خداوند می فرماید ما این چیزها 
را بر اساس فطرت شما آفریدیم، چون فطری است 
ما در یک فضای فطرت آمیزی زندگی خواهیم کرد. 

»فطرت الله التی فطر الناس علیها« همین اســت 
که خداوند می فرماید من خارج از ظرفیت شــما 
چیزی از شما نمی خواهم. به هرحال ما هم عضو 
این »هستی« هســتیم و قوانینی که خداوند ایجاد 
کرده، مطابق با فطرت ماست. گفتنی است، نظام 
سرمایه داری در غرب به مرحله اجرا رسیده است 
و می توان آن را نقد کرد؛ اما مگر اقتصاد اســالمی 
در جایی اجرایی شده است که ما بخواهیم آن را با 
نظام سرمایه داری قیاس کنیم! کار یک نظریه پرداز 
این اســت که مباحث جدیدی را مطرح کند. آیا 
پیــش از اینکه این نظریه ها مطرح شــود، مگر در 
جامعه پیاده شده است؟ این مباحث ابتدا در ذهن 
آن نظریه پرداز است و بعد تکامل می یابد. ممکن 
است این تکامل در زمانی روی دهد که نظریه پرداز 
آن ایــده در قیــد حیات هم نباشــد. اجازه بدهید 
مثال ساده ای بزنم، قبل از اینکه داستان اتم در دنیا 
شناخته شود، تفکر انیشتن فیزیک نیوتنی بود؛ اما 
وقتی خیلی با خودش کلنجار رفت و حتی برخی او 
را به سخره گرفتند در نهایت از همان علم او بمب 
اتم ساخته شــد. اگر چه او در زمان حیاتش گفت 
متأسف خواهد بود اگر دانشش مورد استفاده های 
غیر انســانی قرار بگیــرد. در واقــع، تئوری ها و 
نظریاتــی مطرح شــد که بعدهــا از دل آن تئوری 
دنیای جدیدی متولد شــد. ما زمانی که در آمریکا 

بودیم در انجمن دانشجویان مسلمان در آمریکا این 
بحث ها جسته و گریخته وجود داشت، اما بعد از 
انقالب این مباحث شدت گرفت.  با گذشت ۴۰ 
ســال از انقالب هنوز ما در تحقق اقتصاد اسالمی 
مشکل داریم. دلیل پیاده نشدن آن، بی عرضگی ما 
و خطرپذیر نبودن ماست. آمریکایی ها و اروپایی ها 
خطرپذیرند. همین هواپیمایی که امروز می بینیم، 
حاصل خطرپذیری برادران رایت است. اینها چند 
 یکی 

ً
بار شکست خوردند تا به نتیجه برسند. اصال

از دالیل موفقیت و پیشــرفت غــرب در برخی از 
مســائل، خطرپذیری آنهاست. ضمن اینکه افزون 
بر خطرپذیری، بسیار حساس هستند. از طرفی به 
سرعت به دنبال اصالح درونی خود هستند؛ یعنی 
مدام اشتباهات و خطاهای خود را اصالح می کنند. 

 BBBBشمابارهاازحاکمبودنروحاخاق
وتعاوندراقتصاداسامیگفتهاید.به
نظرتانتحققاقتصاداسامینیازمند
یکفضاوجامعهاســامیاستیا

خیر؟
 در 

ً
در پاســخ به این پرسش می توان گفت، طبیعتا

یک محیط اســالمی بهتر جــواب می دهد، ولی 
در عمل می بینیــم امروز در آمریکا، انگلســتان 
و... خیلی بیشــتر از ما روی بانکداری اســالمی 

کار کرده اند. فکر می کنم در ســال 2۰12، دیوید 
کامرون مدعی شــده بــود می خواهیم بانکداری 
دهیــم.   انگلســتان گســترش  در  را  اســالمی 
دانشــگاه هایی مانند آکسفورد و کمبریج نیز روی 
 
ً
این مسائل به شدت کار می کنند. با این حال طبیعتا

اقتصاد اســالمی در محیط اســالمی بهتر عمل 
می کند؛ اما این طور نیســت که بگوییم مختص 
مسلمانان است. برای نمونه، در کشورهای اروپایی 
و آمریکا تعداد قابل توجهی از مسلمانان حضور 
دارند که گوشــت ذبح اسالمی مصرف می کنند. 
تعداد این افراد به صــورت مرتب در دنیا در حال 
افزایش اســت. تا آنجا که همین گوشت ذبیحه به 
گفته خــود آمریکایی ها طعم و مزه بهتری دارد. با 
اینکه گوشت همان گوشت است و فقط نوع ذبح 
آن متفاوت است. امروز در فروشگاه های بسیاری 
از این کشورها می بینیم که افراد غیر مسلمان زیادی 
گوشت ذبیحه خریداری می کنند. با اینکه مسلمان 
نیســتند اما احســاس می کنند این گوشت طعم 
بهتری دارد.  نکته جالب در نظام بانکداری ما این 
 مانند نظام سرمایه داری عمل 

ً
است که ما نه کامال

می کنیم و نه شباهتی به بانکداری اسالمی داریم. 
حداقل اگر مانند بانکداری غربی عمل می کردیم 
و تســهیالت ربوی که می دادیم متناسب با وثایق 
دریافتی بود، مطالبات معوق مان در این حد نبود. 
متأســفانه، وضعیت مان شبیه در برزخ بودن است 
و خودمــان هم نمــی دانیم چــه می کنیم.زمانی 
که در بانــک مرکزی تدریس می کــردم، یکی از 
دانشجویانم که مدیرعامل یکی از بانک های تبریز 
بود، برایم تعریف می کرد که یکبار دیدیم یکی از 
وام گیرندگان بعد از گذشت پنج سال تسهیالتش 
را بازپرداخت نمی کند، پس از کلی ماجرا، پیگیر 
شدیم تا ببینیم داستان چیســت؟ وام گیرنده ما را 
سوار ماشــین کرد و به بیابانی برد. آنجا زمینی را 
به ما نشــان داد و گفــت: می خواهم در این زمین 
فعالیت اقتصادی کنم. فعالیت اقتصادی بعد از پنج 
سال از دریافت وام! در حالی که این پول ها مجموع 
منابع خرد و کوچک همین مردم بیچاره است، اما 
بدون داشتن وثیقه و طرح فعالیت اقتصادی واقعی 

تسهیالت به او داده شده است.  

بازار

میثم مهرپور
دبیرگروهاقتصاد

  پیشنهادهایی
 برای حمایت از بورس

در وضعیت فعلــی از راه های متعددی 
می توان از بازار ســرمایه حمایت کرد. 
یکی از ایــن راه هــا اســتفاده از توان 
حقوقی ها یا همان بازیگران همیشگی 
بازار سرمایه است که با منابع قابل توجه 
خود می توانند از بازار سرمایه حمایت 
کنند، هر چند حقوقی هــا تا کنون هم 
اعــداد و ارقام قابل توجهــی وارد بازار 

سرمایه کرده اند.
 البته عده ای از حقوقی ها نیز تحت 
عنوان مصلحت، بخشی از منابع خود را 
از بازار خارج کرده و در واقع سهم خود 
را فروخته اند. در مجموع، بدون شــک 
حقوقی ها و حمایت آنها از بازار یک پای 
موضوع حمایت است. سؤال این است 
که چرا مسئوالن در بازار سرمایه برای 
نمونه به سراغ 5۰ کد معامالتی نرفتند 
که هر یک از آنها باالی 2۰۰ میلیارد یا 
حتی باالی 1۰۰۰ میلیارد نقدینگی را 
وارد بورس کرده اند، چرا کسی به سراغ 
افراد حقیقی با این حجم از سرمایه که 
ســرمایه های خود را از بــورس بیرون 
کشــیدند، نمی رود تا از این افراد سؤال 
شــود این ارقام درشت را قرار است در 

کدام بازار سرمایه گذاری کنند؟ 
بــه حتــم چــون اقتصــاد مــا از 
مســئله ای بــه نــام »عدم شــفافیت« 
رنج می برد، مســئوالن به دنبال چنین 
تــا  نمی رونــد  شفافیت ســازی هایی 
مشخص شــود افت بورس از کجا آب 
خورده است؟ با اینکه آقای همتی تنها 
رئیس بانــک مرکزی بعــد از پیروزی 
انقالب اســالمی اســت که مردم را به 
حضور در بازار ســرمایه دعوت کرد، 
اما چــرا او یک خط اعتبــاری در بازار 
ســرمایه ایجاد نمی کند تا نشــان دهد 
منابعی از سوی بانک مرکزی در قالب 
خط اعتباری برای ساماندهی و به تعادل 
رساندن بازار ســرمایه به بورس تزریق 

شده است.
 از سوی دیگر، دولت پس از ماجرای 
به تعویق افتادن عرضه دارا دوم با ترویج 
بی اعتمــادی به نوعی موجب ســلب 
اعتماد مردم به بازار شــد. در حالی که 
مردم با دعوت دولت و با این تصور که 
فکر می کردند دولت پشت بازار ایستاده 
و از آن حمایت می کند، بورس را برای 

سرمایه گذاری انتخاب کردند.
از ســوی دیگــر در نقــد و تحلیل 
بازار ســرمایه باید بخشی تحت عنوان 
»دولت« را نیز در نظر بگیریم؛ بخشی 
که در این بازار تأثیرگــذار بوده و مردم 
را به بورس دعوت کرده است. در حال 
حاضر، این بخش موظف است نیز از 

این افراد حمایت کنند. 
مجموع نقدینگــی که حقوقی ها در 
دو  یا ســه هفته اخیر وارد بازار کرده اند 
به 2۰ هزار میلیارد تومان هم نمی رسد 
که بخشــی از آن را نقد کرده و از بازار 
خارج کرده اند. به هر حال مشــخص 
است که مشــکل بازار مسئله دیگری 
اســت و تا دیگرمشــکالت بازار حل 
نشــود و ما به وضعیــت تعادلی مورد 
نظر در بازار ســرمایه نرسیم، همچنان 
نوسان های زیان ده ادامه خواهد داشت. 
امــا در مجموع بــه نظر می رســد در 
روزهای گذشــته به تدریــج از حالت 
وحشت بازار ســرمایه فاصله گرفته و 
 قیمت ها به سمت ارزنده شدن در حال 

حرکتند. 

یادداشت 

علی رضا باغانی
کارشناسبازارسرمایه

»دکتر ایرج توتونچیان« در گفت وگو با صبح صادق درباره تاثیر بهره در نظام اقتصادی عنوان کرد

 پاشنه آشیل
 نظام سرمایه داری

»زعفــران« به عنوان طالی ســرخ از آن دســت محصوالتی 
است که بر اساس آمارها در دنیا گردش مالی حدود 8 میلیارد 
دالر دارد، این در حالی اســت که بدون شک ایران بهترین و با 
کیفیت ترین زعفران دنیا و همچنین حجم قابل توجهی از تولید 
و صادرات این کاال را در اختیار دارد؛ با این حال ســهم ایران 
از گردش 8 میلیارد دالری ایــن کاال صرفا ۴۰۰ میلیون دالر 
اســت. موضوعی که دلیل اصلی آن صــادرات فله ای و بدون 

ایجاد ارزش افزوده است.

زعفران بازار 
منهای نفت

بــه گزارش »رویترز« واردات نفت خام چین در ماه آگوســت 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشــته 1۳ درصد افزایش یافته  
است؛ این امر ناشــی از میزان باالی خریدهای این کشور در 
اوایل سال جاری زمانی که قیمت نفت سقوط کرد، است. اداره 
گمرک چین اعالم کرد واردات نفت این کشــور در ماه گذشته 
میالدی ۴7/۴8 میلیون تن، برابر با 11/18 میلیون بشکه در روز 
بوده است. این رقم از متوسط ماهانه سال گذشته برابر با 1۰/11 

میلیون بشکه در روز، بیشتر است. 

خرید روز افزون !
شاخص

هزینه کل عبارت است از مجموع هزینه های ثابت و هزینه های 
متغیر تولید )حاصل ضرب مقدار تولید در هزینه تولید یک واحد 
کاال(، هزینه متوسط نیز حاصل تقسیم هزینه کل بر مقدار تولید 
و هزینه نهایی نیز عبارت اســت از شیب منحنی هزینه کل یا به 
عبارتی مشــتق هزینه کل نسبت به مقدار تولید. ضمن اینکه در 
تعریف سود کل نیز باید گفت با کم کردن هزینه کل از درآمد کل، 
سود حاصل می شود؛ بنابراین شرط حداکثر شدن سود برای یک 

تولیدکننده برابر شدن مقدار درآمد نهایی و هزینه نهایی است. 

سود شرایط 
افزوده

»اقتصاداسامی«ازجملهعباراتیاستکهحداقلحدودچهاردههاستنظاماسامیایرانبهدنبالتحققآناست.البتهتاشهاییازجملهتصویبقانون
بانکداریبدونربادرسال1362وایجادنهادهاییچونشورایفقهیبانکمرکزیوشورایفقهیبورسنیزدراینراستاصورتگرفتهاست.ضمناینکهطی
اینسالهامراکزوپژوهشگاههایمتعددیدرایرانشکلگرفتهاست.بااینحال،شکینیستکهاقتصادایرانفرسنگهابااسامیشدنورعایتهمهشئون
دینیدرآن،فاصلهدارد.»دکترایرجتوتونچیان«یکیازافرادتأثیرگذاردرحوزهاقتصاداسامیاستکهنقشبرجستهایدرآموزشافرادعاقهمندبهاینحوزه
داشتهاست.ویدردولتاولدورانجنگوهمزمانباتصویبقانونبانکداریبدونربامعاونوزیراقتصادویکیازتدوینکنندگاناینقانونبودهاست.صبح
صادقدرگفتوگوییباایناستادتمامدانشگاهودانشآموختهدانشگاهتگزاسآمریکادالیلانگیزهاوبرایورودبهحوزهاقتصاداسامی،اهمیتاینموضوع

وچراییاجرانشدناقتصاداسامیدرایرانرابررسیکردهاست.
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7
دین

 سر بریده امام هم
 هدایت می کند

 آیات بسیاری در قرآن انسان را 
به تقوای الهی و عمل صالح امر 
می کنــد و عاقبت مؤمنــان و کافران به 
دستورات الهی را متذکر می شود. منظور 
از تقــوای الهی از ســوی پیامبر)ص( و 
ائمه)ع( و حتی صحابه به طور متواتر به 
گوش مردم رسید و همه می دانستند چه 
اعمالی می تواند آنان را از دوزخ نجات 
دهد و به سمت بهشــت رهنمون کند؛ 
برای نمونه، در احتجاجاتی که شخص 
امام حســین)ع( با معاویه داشت، همه 
شنیده بودند که تقوای الهی و ایمان کامل 
به دست نمی آید، مگر با تأسی به قرآن و 
اهل بیت)ع(. امام حسین)ع( حتی پس 
از شــهادت نیز بر این اطاعت و تنها راه 
نجــات تأکید کرد و تکلیف دوســتان و 
دشمنان را مشــخص فرمود. این اشاره 
امام)ع( برای آیندگان ماند تا وظیفه خود 
را بشناســند و به آن عمل کنند. یکی از 
آیاتی که از ســر بریده امــام)ع( در طی 
مسیر به سمت شام و پس از آن شنیده شد 
ٍب 

َ
ل

َ
يَّ ُمْنق

َ
ُمــوا أ

َ
ل

َ
ِذیــَن ظ

َّ
ُم ال

َ
»َوَســَیْعل

ِلُبوَن« بود. خداوند در این آیه به ایمان 
َ

َیْنق
کامل و عمل صالــح امر کرده و فرموده 
ــوا 

ُ
ِذیــَن آَمُنــوا َو َعِمل

َّ
 ال

َّ
اســت: »إال

 َو اْنَتَصُروا 
ً
ِثیرا

َ
ُروا اللَه ک

َ
ک

َ
الّصاِلحاِت َو ذ

ُموا 
َ
ل

َ
ِذیَن ظ

َّ
ُم ال

َ
ِلُموا َو َسَیْعل

ُ
ِمْن َبْعِد ما ظ

ِلُبوَن«؛ مگر کســانی که 
َ

ٍب َیْنق
َ
ل

َ
يَّ ُمْنق

َ
أ

ایمــان آورده و کارهای شایســته انجام 
می دهند و خدا را بسیار یاد می کنند و به 
هنگامی که مورد ستم واقع می شوند به 
دفاع از خویشتن )و مؤمنان( برمی خیزند 
)و از شــعر در این راه کمک می گیرند(؛ 
آنها که ستم کردند به زودی می دانند که 
بازگشت شان به کجاست! )شعرا/ 227( 
این آیه که درباره شاعران با ایمان و مدافع 
حق صحبت می کند، این گونه تفسیر شده 
است که منظور از ایمان، اعتقاد داشتن به 
اهل بیت)ع( و عمل صالح، عمل به امر 
اهــل بیــت)ع( اســت. امــام باقر)ع( 
وا 

ُ
ِذیــَن آَمُنــوا َو َعِمل

َّ
می فرماینــد: »ال

اِلحاِت«؛ کســانی که به خداوند و  الصَّ
رســولش و صاحبــان امــر؛ امامــان 
معصوم)ع( ایمان آورده و در آنچه ایشان 
به آن فرمــان می دهنــد، از آنها پیروی 
می کنند؛ این همان ایمان و عمل صالح 
است. ابن عّباس نیز می گوید: »این آیه در 
حــِقّ  در  ســتمکاران  مــورد 
نازل شده است.«  علّی بن ابی طالب)ع( 
 )2۳7 ص   ،۴2 ج  )بحاراألنــوار، 
پیامبــر)ص( در حدیثــی بلنــد به این 
موضوع اشــاره می فرمایند: »از دســت 
منکران فضیلت ایشان)امام حسن و امام 
حسین)ع(( و ضایع کنندگان حقوق شان، 
بعد از مرگم به خداوند شکایت می برم و 
خداوند خوب ولّی و سرپرستی است و 
او یاور شایسته ای برای خاندانم و امامان 
اّمت من است و از کسانی که حّق شان را 
ُم 

َ
انکار می کنند انتقام می گیرد؛ َو َســَیْعل

ِلُبوَن.« 
َ

ــٍب َینق
َ
ل

َ
یَّ ُمنق

َ
ُمــوا أ

َ
ل

َ
ِذیــَن ظ

َّ
ال

)کمال الدین، ج 1، ص 2۶۰( حضرت 
اباعبداللــه)ع( بــا خواندن ایــن آیه در 
چندین موقف و منزل به دشمنان هشدار 
می دهد که عمل آنها ظلم بوده و به زودی 
پاسخ ظلم شان را می گیرند، اما از آنجا 
که هدف امام حسین)ع( اول هدایت آنها 
بود، بــا این تذکر به آنها می فهماند که تا 
فرصت دارند باید توبه کرده و این جنایت 
خود را جبران کنند و خود را از عقوبت آن 
نجات دهند، اما متأسفانه عده کمی آن را 

فهمیدند.

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناسعلوماسالمی

در زیاراتی که برای امام حسین)ع( وارد 
شــده، این فراز آمده اســت: »السالم 
علیک یا خیرة الله و ابن خیرته«؛ ســالم بر تو ای 
برگزیده الهی و کسی که سراسر خیر است و از هر 
شری به دور است. و »ابن خیرته« فرزند برگزیده 
الهی که امیرمؤمنان)ع( هم، برگزیده خدا و دور از 
هر شری است. )بلداالمین، کفعمی، ص 2۶9( 
یکی از اهداف اصلی زیــارات ائمه معصوم)ع( 
نشــان دادن جایگاه و منزلت آنها و معرفی ایشان 
است. ما در زیارات، متوجه مقام ائمه معصوم)ع( 
می شویم، ضمن آنکه از اصلی ترین کارهای ایشان 
 

ُ
شَهد

َ
هم اطالع پیدا می کنیم. برای نمونه، جمله »ا

 
َ

َمرت
َ
کاَة َو ا یَت الــزَّ

َ
الَة َو آت مــَت الصَّ

َ
ق
َ
د ا

َ
 ق

َ
ک نَّ

َ
ا

ــر« که در زیارت 
َ
ِبالَمعــروِف َو َنَهیَت َعِن الُمنک

وارث و دیگر زیــارات و ادعیه مأثور و غیرمأثور 
آمده است، به فعلی از افعال حضرات معصوم)ع( 
اشاره دارد که مشترک بوده و از مهم ترین اقدامات 
ایشان است. »خیر« به معنای خوبی، نیکی، لطف 
و بهترین  در مقابل »شــر« به معنای بد، بدترین و 
بدی کردن است. این فراز به ما می گوید خداوند به 

ما لطف کرده و بهترین ها را ما معرفی کرده است؛ 
زیرا هر چه از سوی خداوند برای ما می آید، خوب 
و نیک و لطف است که این خیر بودن در ساحت 
اهل بیت)ع( دیده می شود. خداوند بهترین دین را 
به وسیله پیامبر اکرم)ص( به ما ابالغ فرموده است. 
َراَر ِفی 

ْ
َرَر َو الِإض

َ
پیامبر)ص( می فرماینــد: »الض

ُه 
ُ

 َو الَیِزید
ً
ْیرا

َ
ُمْسِلَم خ

ْ
 ال

ُ
ُم َیِزید

َ
اإِلســال

َ
اإِلسالم ، ف

«؛ در اسالم هیچ ضرری نیست و ضرر زدن به 
ً
ّرا

َ
ش

دیگران نیز ممنوع اســت، پس اسالم به مسلمان 
خیر می  رساند و شر نمی  رساند. )من ال یحضر، ج 
۴، ص ۳۳۴( قــرآن بهترین های امت را نیز به ما 
معرفی می کند و می فرماید: »شــما بهترین اّمتی 
بودید که به سود انســان ها آفریده  شده اید. امر به 
معروف و نهی از منکــر می کنید و به خدا ایمان 
دارید.« )آل عمران/ 11۰( منظور از »بهترین امت« 
در این آیه اهــل بیت)ع( معرفی شــده اند. امام 
ِرَجْت 

ْ
خ

ُ
ــٍة أ مَّ

ُ
ْیَر أ

َ
ْنُتْم خ

ُ
باقر)ع( می فرماینــد: »ک

اِس«؛ ما ]اهل بیت[ هستیم. )البرهان، ج 2،  ِللنَّ
ص 7۳2( همچنین آمده است، عبدالله بن سنان 
ایــن آیه را برای امام صــادق)ع( خواند و معنای 
ٍة« را موسع گرفت. امام)ع( با تندی  مَّ

ُ
ْیَر أ

َ
ْنُتْم خ

ُ
»ک

بــه او فرمودنــد: »بهتریــن اّمــت بودیــد که 
امیرالمؤمنین)ع(، امام حسن و امام حسین)ع( را 
کشتید؟! سپس فرمودند: »مگر مالحظه نمی کنی 
ُمُروَن 

ْ
أ
َ
که خداوند آنها را با این امتیازها می ستاید؛ ت

ْؤِمُنوَن ِبالله«. 
ُ
ِر َو ت

َ
ُمْنک

ْ
ْنَهــْوَن َعِن ال

َ
َمْعُروِف َو ت

ْ
ِبال

)بحاراألنــوار، ج 2۴، ص 15۴(  اولیــن فایده 
»خیر« دفع شر است و وجود خیر سبب می شود 
اشرار و شرارت های جنی و انسی، مادی و معنوی 
از مــردم دوری کنند تا مردم در دنیا و آخرت بهره 
کاملی از زندگی ببرند. محمدبن عرفه می گوید: از 
امام رضا)ع( شنیدم که می فرمودند: »بایستی که به 
معــروف امر و از منکر نهی کنیــد ]اگر اینکار را 
نکردید[ افراد بدکردار بر شما مسلط خواهند شد 
]در ایــن حال[ خوب های تان دعــا می  کنند، اما 
مستجاب نمی شــوند.« )اصول کافی، ج 5، ص 
5۶( پس منظور از »خیرةالله« کسی است که هم 
خیر است و هم با اقداماتش شر و شرارت را از سر 
انسان ها دور می کند. کسی که بهترین انسان های 
امت باید رهروش باشند تا بتوانند به مردم و جامعه 
خیر برسانند. امام حســین)ع( به محمد حنفیه 
فرمودند: »من برای رسیدن به مقام و مال دنیا فساد 
و ســتم در جامعه اسالمی قیام نکرده ام. من فقط 
برای اینکه جامعه اســالمی را اصالح کنم قیام 
کرده ام. اراده دارم تا امر به معروف و نهی از منکر 
م و پدرم علی ابن ابی طالب)ع( 

ّ
کنم و به روش جد

رفتار نمایم.« حضرت سیدالشهدا)ع( در این بیان 
 خود را »خیر« معرفی کرده و ارتکاب هر گونه 

ً
اوال

 
ً
شــرارت را در قیام شــان نفــی می کننــد و ثانیا
شرارت ها و اشرار زمان را هم معرفی می فرمایند. 

 ِفی 
َ

ف
َ

ذ
َ
یَر ق

َ
خ

ْ
ُه ِبِه ال

َّ
َراَد الل

َ
قال صادق)ع(: »َمْن أ

ُحَسیِن)ع( َو ُحبَّ ِزیاَرِتِه...«؛ هر کس 
ْ
ِبِه ُحبَّ ال

ْ
ل

َ
ق

که خدا خیرخواه او باشد، محبت امام حسین)ع( 
و شــوق زیارتــش را در دل او می انــدازد... . 
)وسائل الشــیعه، ج 1۰، ص ۳88( وقتی نتیجه 
محبت امام حسین)ع( دفع شر و دوری از اشرار 
باشد و این لطف خداوند به هر انسان که محبت 
امام)ع( را در دل دارد در نظر گرفته شــود، درک 
مقام امام)ع( و ضرورت محبتش بیشتر می شود؛ 
اما وظیفه محبان حضرت اباعبدالله)ع( این است 
که در راســتای خلیفة اللهی برای ایجاد و ازدیاد 
محبت حضرت سیدالشــهدا)ع( تالش کند و با 
خیری که خداوند برای ما در نظر گرفته، هر گونه 
شر و فســاد را از خود و اطرافیان خود دور کنند. 
اینجاســت که می توانیم عظمت امام حسین)ع( 
و عظمت محبــت، زیارت، اشــک و عزاداری 
برای ایشــان را بفهمیم و به فلسفه اینکه خداوند 
پــاداش یک قطره اشــک بر امام حســین)ع( را 
بخشــش تمامی گناهان در نظر گرفته، پی ببریم. 
تاجایی که امام صادق)ع( می فرمایند: »اگر زائر 
من می دانســت، آنچه را که خداوند برای او مهیا 
کرده است، شــادی اش بیشتر از غمش می شد و 
همانا زائر امام حسین)ع( از زیارت برمی گردد، 
در حالی کــه هیچ گناهی بــر او باقی نمی ماند.« 

)وسائل الشیعه، ج 1۴، ص ۴2۳( 

لطف خداوند به انسان 
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیرگروهمعارف

اشاره ای به مفهوم خیرة الله و ابن خیرته و نسبت آن با آفرینش امام حسین)ع(

چهارده معصوم بزرگوار ائمه ما)ع( بالهای شان 
دو قســم تنبیهی و ترفیعی نیست که یک قسمش 
کفاره عمل شان باشد و یک قسم بالهای ترفیعی. 
نه، چهارده معصوم)ع( بالی شــان فقط ترفیعی 
اســت. فقط برا درجه دادن و باال بردن اســت. 
آنها دیگر بالهای کفاره ای ندارند؛ چون گناهی، 
مکروهی و ترک اولی ای نداشتند که خدا به آنها 

چوب بزند. پس بالهای آنها فقط ترفیعی است.
 در مجلــس یزید )لعنت الله علیــه( یزید به 
امام ســجاد)ع( رو کرد و این آیه را خواند: »َو َما 
و 

ُ
یِدیکْم َو یْعف

َ
ِبَما کَســَبْت أ

َ
ِصیَبٍه، ف ن مُّ َصاَبکم مِّ

َ
أ

َعن کِثیٍر«؛ )شوری/ ۳۰( این مصیبت هایی که به 
سرتان می آید به واسطه اعمال و گناهان خودتان 
است؛ یعنی می خواست به اهل بیت)ع( کنایه بزند 
این رنج هایی که می برید، این مصیبت هایی که به 
سرتان می آید، اینها به خاطر اعمال خودتان است.

 امام ســجاد)ع( فرمودند: »ایــن آیه برای ما 
نیســت؛ این آیه مربوط به ما اهل بیت نیســت. 

َصاَب 
َ
آیه  مربوط به ما اهل بیت این اســت: »َما أ

 ِفی 
َّ

ِســکْم ِإال
ُ

نف
َ
 ِفی أ

َ
ْرِض َوال

َ ْ
ِصیَبــٍه ِفی األ ِمن مُّ

ِه یِسیٌر«؛ 
َّ
ی الل

َ
ِلک َعل

َ
َها ِإنَّ ذ

َ
ْبَرأ ن نَّ

َ
ْبِل أ

َ
ن ق کَتاٍب مِّ

)حدید/ 22( خداوند متعال می فرماید، یک سری 
مصیبت های زمینی مانند زلزله، سیل، بالهای این 
چنینی و مصیبت ها و بالهای جانی و جسمی بر 
سر شما می آید که این بالها از قبل از عالم خلقت 
مقدر شــده بود برای تربیت شما، برای باال بردن 
شــما، برای درجه دادن. یعنی یک سری بالهایی 

داریم که آنها فقط برا درجه است، چوب نیست.
امام سجاد)ع( می فرمایند این آیه برای ماست. 
بالهای ما بالهای ترفیعی است. خدا نخواسته به 
ما چوب بزند با عاشورا، با کربال، با این بالهایی 
که به سر ما آمده اســت. در بین بالهای ترفیعی 
درجات و عظمت بالهای طبیعی با هم متفاوت 
است. یعنی بعضی از بالهای ترفیعی هست که 
برا بعضــی از بندگان خوب خــدا پیش می آید، 
خداوند متعال به واسطه آن بال خود آن مؤمنی را 

که در دل بال قرار گرفته و صبور است و خالصانه 
صبر می کند، فقط او را می ِکشد باال، گاهی مواقع 
اینجور اســت که عظمت بال اینقدر بزرگ است 
که خداوند متعال نه فقط آن مؤمن بالکش را باال 
می برد، بلکه به واســطه بالکشــی آن مؤمن یک 
رحمتی نازل می کند. بر دیگران هم یک ســفره 

رحمتی از بالِکشی آن مؤمن باز می شود. 

تفاوت و سطح بالهای تنبیهی و ترفیعی
گفتاری از حجت االسالم والمسلمین عالی

   منبر    

در کتب معتبر تاریخی آمده است، وقتی عثمان به 
معاویه نامه نوشت و از او کمک طلبید، معاویه در 
اعزام لشــکر خود تعلل کرد. وقتی هم که آنان را 
به کمک عثمان فرستاد، دستور داد بیرون از مدینه 
اتراق کنند تا دستور بعدی اش بیاید که این اطاله 
وقت ســبب قتل عثمان شد. هدف معاویه آن بود 
که پس از عثمان ادعای خالفت کند و قدرت را به 
دست بگیرد. هنگامی که مردم به سمت علی)ع( 
رفتند، او بــا تفرقه افکنی میان اصحاب رســول 
خدا)ص( و امیرالمؤمنین)ع( با ایشان مقابله کرد. 
مردم شام که مسلمان به اسالم معاویه بودند، در 
غیاب خلیفه ای قدرتمند کــه معاویه را به کنترل 
خود درآورد هر آنچه نیروهای تبلیغاتی او می گفتند 

و می خواستند، پذیرفته و فریب ظاهرسازی های 
معاویه را می خوردند. معاویه دستور داد علی)ع( 
را بر سر منابر لعن و نفرین کرده و انواع اتهامات 
را بر ایشــان وارد کنند و بذر نفرت از علی)ع( را 
در دل مردم بکارند تا ســال های سال از درخت 
آن میوه بچینند. درختی که با تبلیغات سوء تنومند 
شد و سال های سال مســلمانان را به بیراهه برد. 
ابوســلمه می گوید: »هاشــم بن عتبه در صفین با 
گروهی از قاریــان به میدان رفت. جوانی از قبیله 
غّسان جلو آمد که در رجزهایش از خون خواهی 
امیرالمؤمنین)ع(  عثمان سخن می گفت. لشکر 
را قاتل خلیفه مسلمین خواند و بر علی)ع( دشنام 
داد. هاشم، او را نصیحت کرد. اما جوان در پاسخ 
هشام گفت: من از روی اعتقاد با شما می جنگم؛ 
چرا که به من گفته اند، رهبر شما نماز نمی خواند 
و عامل ریخته شدن خون عثمان است! هشام که 
متوجه شــد، جوان فریب خورده و هدف را گم 
کــرده، علی)ع( را برایش معرفــی کرد و گفت: 

آیا می گویی موالی ما نماز نمی خواند؟ او اولین 
کســی بود که با رســول خدا)ص( نماز گزارد. 
فقیه ترین خلق خدا در دین خداست و نزدیک ترین 
خالیق به پیامبر اسالم)ص( است و اما این کسانی 
که با من می بینی همگی قاریان کتاب خدا هستند 
که شــب ها را به عبادت می گذرانند. او عامالن 
انحراف ایــن جوان را نیز معرفی کرد و گفت: تو 
را در دینت گمراه نکردند مگر آنها که از اشــقیا 
بوده و فریبکارند.« )طبــری، ج ۳، ص 9۴( این 
گفت وگو سبب شد جوان غسانی، پشیمان شده 
و توبه کند. همچنین مســعودی می نویسد: »بعد 
از جنگ صفین در نزدیکی شام یک عراقی سوار 
بر جملی بود که یک شامی جلو رفت و شتر او را 
گرفت و گفت این ناقه برای من اســت. آنها نزاع 
کردند و نزد معاویه رفتند. آن شامی پنجاه شاهد 
آورد و شهادت دادند که این ناقه برای مرد شامی 
است. معاویه هم بر طبق شهادت آنها حکم کرد و 
گفت که ناقه را بردار و برو... وقتی مجلس خلوت 

شــد، معاویه به آن عراقی گفت: جلو بیا! شترت 
چقدر قیمت داشت؟ گفت: فالن مقدار می ارزید. 
معاویه بیش از آن، به او داد و راضی اش کرد. بعد 
گفت: می خواهم پیغامی به تو دهم! وقتی به کوفه 
رفتــی از قول من به علــی)ع( بگو: معاویه گفت 
صد هزار مرد شمشــیر زن در شام دارم که اگر به 
آنها بگویم جمل، ناقه است همه می گویند: بله، 
ناقه اســت!« )مسعودی، ج ۳، ص ۴1( تبلیغات 
معاویه در ماجرای کربال نیز مؤثر بود. رسانه هایی 
که حق را در چشــم مردم ناحق جلــوه دادند و 
ناحق را حق. امام حسین)ع( که نمی توانست به 
شامات دسترســی پیدا کند، خانواده خود را در 
لباس اســارت به شام فرســتاد تا مردم شام بیدار 
شده و از دین جعلی فاصله بگیرند. دینی جعلی 
که خلیفه اش در حالت مســتی نماز می خواند و 
در سایه دین هوسرانی و کشتار می کرد. به عبارتی 
امام حســین)ع( از مخلوط شــدن اسالم با کفر 

جلوگیری کرده و اعتقادات را تثبیت کردند.

 تبلیغ علیه حق!

   سلوک    

سید مرتضی رضایی
کارشناسعلوماسالمی

 وضعیت شامات در زمان امام حسین)ع(  ـ ۲



سؤال این است که آیا کسانی که از طرح مجلس مبنی بر ساماندهی پیام رسان های اجتماعی انتقاد 
می کنند، با رها بودن فضای سایبری )که همه بخش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیرساختی 
ما را تشــکیل می دهد( موافق هستند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب این سؤال، باید گفت 
این افراد موافق این هستند که کشور را به دست کشورهای خارجی بدهند و پلت فرم های بزرگ و 
قدرتمند آمریکایی اختیار بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخل کشور را به دست بگیرند، 
بنابراین منتقدان این طرح باید بگویند که با این وضعیت موافق هستند یا خیر؟ نکته دیگر این است 
که ما اقتضای خاص و فرهنگ خود را داریم؛ اقتصادمان باید تاب آور باشد، یعنی باید اقتصاد کشور 
در پیام رســان های کشور شکل بگیرد؛ چرا که اگر در پیام رسان های خارجی باشد، آنها می توانند 
اقتصاد را بخوابانند، کما اینکه این کار را چند بار انجام دادند. برای نمونه، اردیبهشت ماه سال قبل، 
وقتی بخشی از مردم ارتباطات اجتماعی خود را روی پوسته های ایرانی تلگرام برده بودند، گوگل با 
یک تصمیم، پوسته های ایرانی را از گوشی های همه مردم حذف کرد و هیچ اعتراضی نیز از طرف 
مدافعان رها بودن فضای سایبری درنیامد. بنابراین این پرسش اساسی را همه افراد چه منتقدان و 
چه موافقان پاسخ دهند که آیا فضای سایبری و مجازی کشور باید در اختیار خارجی ها قرار بگیرد 
یا خیر؟ اگر اینطور باشــد همه بخش های کشور تحت پلت فرم های خارجی آن هم پلت فرم های 
آمریکایی قرار می گیرد. البته باید در نظر گرفت که بحث فضای مجازی فقط شبکه های اجتماعی 
نیست؛ بلکه مسائل اقتصادی، بانکی، زیرساختی و ... هم است. در کشورهای اروپایی هیچ گاه 
این ایده مطرح نیســت و در حال حاضر آلمان، فرانســه و اتحادیه اروپا سیاست های خاص خود 
را برای اســتقرار فضای مجازی تنظیم کرده اند و پیاده می کنند. در آسیا نیز همینطور است؛ برای 
نمونه، کشور کره همه اطالعات مورد نیاز شهروندان خود را در داخل تولید می کند. بنابراین بحث 

فیلترینگ مطرح نیست و مسائل اساسی کشور را نباید با یک شبهاتی مسدود کرد.

صیانت از خانواده: طرح پیشنهادی »ساماندهی پیام رسان های اجتماعی«، به دنبال ساماندهی 
فضای مجازی کشور اســت؛ در حال حاضر هیچ گونه مدیریت و اعمال حاکمیتی در این فضا 
صورت نمی گیرد و همه افراد از کودک چند ســاله تا افراد مســن به همه چیز دسترسی دارند و 
اقدامات مجرمانه بســیاری در این فضا در حال رخ دادن است؛ برای نمونه افراد می توانند نحوه 
ســاختن مواد منفجره، سرقت، شبکه سازی، قماربازی و انواع و اقسام تخلفات قانونی را در این 
فضا آموزش ببینند و هیچ کس هم پاسخگو نیست. با اجرای این طرح ضمن ساماندهی این فضا، 
افراد می توانند به تناسب کار و مسئولیت به منابع گوناگون دسترسی داشته باشند. از طرفی، در حال 
حاضر قیمت اســتفاده از فضای مجازی در کشورمان بسیار گران است و باید با راه اندازی شبکه 
ملی اینترنت یا اینترنت ملی، استفاده از اطالعات بسیار ارزان شود، بنابراین، ارزان شدن استفاده 

از خط اینترنت یکی از مزایای این طرح است.
رونق بازار کار: توســعه مشــاغل و کســب وکارها مبتنی بر فضای مجازی است که در حال 
حاضر ســاماندهی مناســبی در این موضوع نداریم. یکی از اهداف مهم این طرح حمایت از 
پیام رســان های داخلی است؛ چرا که پیام رســان های داخلی تاکنون تقویت نشده اند و تا اآلن 
هیچ گونه اقدام خاص و ویژه ای در حمایت از پیام رســان های داخلی انجام نشــده است. اگر 
ما پیام رســان های داخلی را حمایت کنیم، بسیار جذاب تر، فعال تر، متنوع تر و بهتر می توانند 
سرویس های مورد نیاز کاربران را ارائه دهند. راه اندازی دولت الکترونیک یکی از موضوعات 
بسیار مهم برای ما در بحث ساماندهی فضای مجازی است که افراد از طریق فضای مجازی به 
راحتی به همه اطالعات خود دسترسی داشته و به مراجعات حضوری در این زمینه نیاز نداشته 

باشند.
دسترسی آسان: تسهیل دسترسی کاربران به اطالعات و دسته بندی و رده بندی اطالعات مورد 
نظر اســت که طراحی اینترنت ملی و پاک برای گروه های هدف مانند نونهاالن، نوجوان ها و 

جوان ها در این حیطه قرار دارد و هر کســی باید مســئول اقدامات قانونی و غیرقانونی خود در 
فضای مجازی باشد.  متأسفانه، باید این نکته را بگویم که در حال حاضر زیرساخت های مورد 
نیاز ما به ویژه زیرساخت های شبکه ملی اطالعات مان، پاسخگوی نیاز پیام رسان های داخلی 
نیســت. در حال حاضر، بســیاری از تخلفات در فضای مجازی صورت می گیرد و با توجه به 
اینکه پیام رسان های خارجی در کشور ما دفتر و نماینده ای ندارند، تخلفات بسیار زیادی به وجود 
می آید و چون نماینده ندارند، این تخلفات یا قابل پیگیری نیســتند یا به سختی قابل پیگیری 
هستند؛ اما وقتی این فضا ساماندهی شده باشد، پیام رسان های خارجی مجاب می شوند که باید 
طبق مقررات عمل کنند و ضروری است در کشور ما دفتر و نماینده ای با تابعیت ایرانی داشته 
باشند تا بتوانیم موضوع های گوناگون و تخلفات را پیگیری کنیم. در حال حاضر، در کشورهای 
مطرح دنیا قوانین در حوزه فضای مجازی اجرا می شــود و کشــورهای آســیایی، آمریکایی و 
آفریقایی همگی ضوابطی در این زمینه دارند. برای نمونه، مجلس کشــور ترکیه تصویب کرده 
اســت که اگر پیام رسان خارجی بیش از صدهزار دنبال کننده در کشورش داشته باشد، موظف 
است در ترکیه دفتر داشته باشد و یک نفر ترک   تبار و با ملیت ترکیه ای را به عنوان نماینده خود 
معرفی کند که اگر در پایگاه اینترنتی یا شــبکه یا پیام رسان شان، به فرض آموزش تروریستی به 
بچه های آنها داده شد و آنها اقدامات مخرب انجام دادند، بتوانند عامالن اصلی و دستوردهنده ها 

را مؤاخذه کنند. 
مســئولیت پذیری: افرادی که با این طرح مخالفت می کنند، عالقه دارند که همین فضای بی 
در و پیکر و مجرمانه در فضای مجازی در کشــور حاکم باشــد؛ چنین مسئله ای در کشوری 
که قانون، حکومت و ضابطه دارد، محال اســت. به نظر بنده، پیگیــری این موضوع اآلن هم 
خیلی دیر شده اســت و باید آن را 20 سال قبل ساماندهی می کردیم. آنهایی که اآلن مخالف 
هســتند که این فضا طبق قانون و مقررات پیش برود، یک جامعه آنارشیسمی و ازهم گسیخته 
را می خواهند که هر فردی در این جامعه هر کاری دلش خواست انجام می دهد و پاسخگوی 
اعمال خویش هم نیست؛ از این رو این فضا برای مردم و خانواده های محترم قابل تحمل نیست 
و ما هزاران پیامک، نامه و ســفارش داریم که چرا مجلس در زمینه ساماندهی فضای مجازی 
اقدامی نمی کند؛ بنابراین موظف هستیم نیاز خانواده ها را برای حفظ صیانت خانواده، نسل و 
فرزندان مان ساماندهی کنیم. چرا که این یک مسئولیت ملی است. به نظر بنده این یک مسئله 

اصلی است که باید دولت به ویژه وزارت ارتباطات، مسئولیت آن را بپذیرد و انجام دهد.

برای اینکه فضای مجازی روبه پیشرفتی داشته باشیم، باید حقوق و مسئولیت های شفاف داشته 
باشیم؛ یعنی با توجه به اینکه فضای مجازی را به مثابه یک زیست جدید در نظر می گیریم و به آن 
به چشم یک محیط زیست جدید نگاه می کنیم، برای اینکه رو به پیشرفت باشد، باید بدانند که چه 
حقوق و مســئولیت هایی دارند. هر چقدر این حقوق و مسئولیت ها شفاف تر باشد، امکان اینکه 
افراد بتوانند از مزیت های این فضا استفاده کنند و از آفت ها و آسیب های آن در امان باشند، بیشتر 
است. افراد در محیطی که از حقوق شان صیانت می شود، می توانند سرمایه گذاری وقتی، اجتماعی 
و حتی مالی بیشتری داشته باشند. آسیب شناسی هایی که در چند سال گذشته در فضای مجازی 
از سوی جمعی از نمایندگان مجلس و البته مرکز پژوهش های مجلس در حدود سه سال گذشته 
انجام شده است، به این جمع بندی رسیده اند که یکی از مشکالت ما در فضای مجازی این است 
که از حقوق کاربران به درســتی صیانت نمی شود؛ از این رو یکی از محورهای طرح ساماندهی 
پیام رسان های اجتماعی، صیانت از حقوق کاربران است. ضمن اینکه در ارزیابی ها و بررسی های 
کارشناسی نشــان داده شده است، عمده فعالیت مردم در فضای مجازی از طریق پیام رسان های 
اجتماعی اســت. در نتیجه اگر پیام رســان های اجتماعی از حیث صیانــت از حقوق کاربران و 
مسئولیت پذیر شدن مدیران پیام رسان ها ارتقا پیدا کنند، سبب می شود یک فضای مجازی پویاتر، 
سالم تر، شفاف تر و پیشرفته تر را شاهد باشیم. در نتیجه محور طرح دو مورد است: یکی صیانت 
از حقوق کاربران در فضای مجازی و دوم ساماندهی وضعیت پیام رسان های اجتماعی، به گونه ای 
که ســبب بهره وری بهتر و بیشتر فضای مجازی شود. بر همین اســاس، از حدود سه سال پیش 
مرکز ملی فضای مجازی با هماهنگی کمیته فضای مجازی مجلس همکاری هایی انجام دادند 
تا یک قانونی در این زمینه شــکل بگیرد و بتوانند این بحــث را با این محوریت دنبال کنند و این 
خأل را پوشش دهند. با هماهنگی کارشناس های مختلف با محوریت مرکز پژوهش های مجلس 
و همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور شامل مجموعه های حاکمیتی و قوای گوناگون 

کشور و برخی متولیان فرهنگی و بخش های انتظامی پس از یک جمع بندی، یک پیش نویس تهیه 
کردند که این پیش نویس در جلســات مکرر بررسی و و در نهایت به طرحی تبدیل شد که حدود 
100 امضا در مجلس قبل داشــت و بعد از تکمیل شدن در مجلس فعلی آماده دستور است و با 
امضای تعدادی از نمایندگان مجلس این بحث دنبال می شــود تا پس از اعالم وصول، در دستور 

کار قرار گیرد. 
بحث دیگر این اســت که پیام رســان های خارجی باید مسئول مشخصی در داخل به منظور 
حفظ حقوق کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشند. یکی دیگر از نکات این طرح این است که 
مزیت های ساختاری را برای حمایت از تولیدکنندگان محتوا در پیام رسان های اجتماعی ایجاد کرده 
است؛ در این راستا سازوکارهایی برای کسانی که می خواهند به شکل حرفه ای در پیام رسان های 
اجتماعی تولید محتوا کنند، دیده شده است تا بتوانند از درآمد مناسبی برخوردار شوند و در نتیجه 
اشتغال ایجاد شــود. از مزیت های دیگر طرخ این است که تکلیف برخی دستگاه ها و نهادهای 
دولتی و حاکمیتی در زمینه حفظ و صیانت از حقوق کاربران مشخص شده و سازوکارهای نظارتی 
مؤثری هم ایجاد شده است. در همین زمینه، امکان سوءاستفاده از کاربران و یک محیط سرخود در 
فضای مجازی برای دریافت هزینه های باال از کاربران به اسم اینترنت گرفته می شود و این محیط 
شفاف می شود. بنابراین، اجازه اقدامات غیر شفاف از مسئوالن اجرایی گرفته می شود. یکی دیگر 
از مباحث، تعیین مجازات هایی برای مسئوالن دولتی متخلف در این خصوص است و به جای 
اینکه فشار و مسئولیت را روی کاربر بیاورد و متمرکز کند، مسئوالن باالدستی اجرایی و مسئوالن 
وزارت ارتباطات را ملزم و مکلف به اقدامات پیشگیرانه ای می کند که حقوق کاربران در فضای 
مجازی سلب نشود و مورد صیانت قرار گیرد و اگر مسئوالن در این زمینه کوتاهی کنند و بخواهند 
عملکرد گذشته خود را تکرار کنند، در این قانون مجازات هایی برای شان تعیین شده است؛ زیرا 
بیشــتر مشــکالتی که در فضای مجازی وجود دارد، به دلیل اجرا نشدن صحیح مسئولیت های 
اجرایی دولت در این زمینه اســت. الحمدلله کاربران فضای مجازی کشور ما از فرهنگ باالیی 
برخوردار هستند و با وجود اینکه دولت بسیاری از این حقوق و مسئولیت ها را در این فضا شفاف 
نکرده است، اما خود کاربران به خوبی سعی کرده اند از مزیت های فضای مجازی استفاده کنند و 
خود و خانواده را از آسیب های این فضا در امان بدارند. بنابراین، برعکس ادعاهای مسئوالن، ما 
فرهنگ کاربری خوبی داریم و ارزیابی ها در این زمینه نشان می دهد، مردم مسئوالنه سعی دارند 
از این فضا استفاده کنند؛ اما فضا به گونه ای تفهیم شده و تعرفه ها به گونه ای است که مزیت ها و 

 سازوکارهای دولتی 
ً
اولویت ها به سمت پیام رسان های خارجی غیرمسئول است، در نتیجه عمال

با تنظیم تعرفه ها، مردم و کاربران را به فعالیت در فضاهای غیرشفاف سوق می دهد و پاسخگوی 
مشکالتی که برای مردم ایجاد می شود نیست. بنابراین از مزیت های این طرح این است که کفه 
ترازو را از لحاظ مسئولیتی از کاربر به سمت مسئوالن اجرایی کشور می برد و مسئوالن اجرایی 
باید پاسخگوی فضاهایی باشــند که در آن اقداماتی انجام می شود و معرفی و ترویج می شوند تا 

شاهد وضعیت بی سر و سامان موجود که خیلی از مردم از آن شاکی هستند، نباشیم.
درباره نقدهایی که به این طرح می شود، باید دو علت را از هم تفکیک کرد: یکی اینکه فضای 
نقد و ارزیابی کارشناسی باشد که اتفاق خوبی است؛ چراکه وقتی از موضوع کارشناسی صحبت 
و نقد می شود، به اتمام و تکمیل طرح کمک می کند و اینکه طرح می تواند قوی تر و مؤثرتر باشد. 
اما ارزیابی های ما نشان می دهد، عملیات روانی علیه این طرح اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه 
ما با فعاالن فضای مجازی نیز در ارتباط هستیم، وقتی شبکه یابی می کنیم، می بینیم این عملیات 
روانی از یک مرکز مشخص و یک مجموعه وزارتخانه مشخصی نشئت می گیرد. سوابق کانال ها 
یا رسانه هایی که به شکل سیاسی این جنگ روانی را شروع کرده اند، نشان می دهد، اینها با مدل 
سرسپردگی، برخی از مسئوالن دولت را توجیه می کردند، اما اآلن محور کار خود را این موضوع 
 نیز مأموریت هایی را از سمت یکی از وزارتخانه ها برای حمایت از برخی 

ً
قرار داده اند. اینها قبال

طرح های دولتی دریافت کرده اند. به نوعی اینها تریبون های حزبی برای حفظ منافع بخشــی از 
مدیران ارشد دولتی هستند؛ چون احساس می کنند اگر فضا شفاف شود، مسئولیت ها به سمت شان 
می آید و نمی توانند اینترنت کشور را با وضع موجود که درآمدهای غیرشفافی نصیب شان می شود، 
ادامه دهند. به نظر بنده چون دولت در ســال پایانی خود قرار دارد، برخی مسئوالن دولتی ممکن 
است اقدامات مختلفی را برای رفع مسئولیت ها انجام دهند که قابل پیش بینی بوده است. مردم به 
خوبی می توانند قضاوت کنند چون نتیجه چندین دفاع های مشخص این رسانه ها را در زمینه های 
مختلف از جمله مسائل اقتصادی و برجام دیده اند که نتیجه آن گریبان گیر مردم شده است. از این 
رو مردم به خوبی تشــخیص می دهند و نمایندگان محترم مجلس نیز می توانند به خوبی ارزیابی 
کنند که چه تریبون هایی با چه ســوابقی ســعی دارند این طرح را بکوبند و عمالیت روانی اجرا 
می کنند. به هر جهت همیشه باید فضا برای کار کارشناسی مهیا باشد و این طرح هم در معرض 
قضاوت عموم و کارشناسان است و چون مرکز پژوهش های مجلس هم روی آن کار کرده است، 
از این جهت نگرانی وجود ندارد و امیدوار هستیم فضای رسانه ای هم سبب تقویت این طرح شود.
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بررسی طرح ساماندهی
 فضای مجازی

در مجلس شورای اسالمی

از زمانی که زندگی اجتماعی شروع شده، برای 
داشــتن زندگی ایمن در فضای فیزیکی با حفظ 
آزادی هــای مشــروع، به قراردادهــا و مقررات 
اجتماعــی نیاز داریم که از ســالیان ســال این 
قانون گذاری با ویژگی های فضای فیزیکی شروع 
شده است. به عبارتی کسانی که روی کره زمین 
زندگی می کنند، یکسری مقررات را پذیرفته اند و 
آن مقررات برای ارتباطات اجتماعی تنظیم شده 
است تا مردم جامعه بتوانند در سایه آن مقررات 
زندگی ایمنی را داشته باشند. در سال های اخیر، 
فضای دیگری به فضــای فیزیکی زندگی اضافه 
شده که فضای »مجازی« یا »الکترونیک« است 
و ویژگی ها و خواص خود را دارد و از این نظر که 
دنیای جدیدی است، بستر جدیدی هم هست. 
این فضا از قبل مقررات خاصی نداشــته است، 
بنابرایــن می طلبد که مقــررات و قوانین خاص 
این فضا ایجاد، تبیین و در نهایت مصوب شــود 
تا افراد جامعه بتوانند با امنیت در آن فضا حضور 
داشته باشند. این مقررات باید در فضای مجازی 
بر اساس چارچوب های ارزشی که آن جامعه از 
جمله جامعه اســالمی ایران می پذیرد و پذیرفته 
است، پیاده سازی شــود تا فضای مجازی سبب 
یک نوع هرج ومرج و ناامنی در جامعه نشــود که 
این خأل احساس می شد؛ بر همین اساس طرحی 
تهیه شــد، هر چند ممکن اســت به تکمیل نیاز 
داشــته باشــد که ما از همین طریق از همه افراد 
صاحب نظر دعوت می کنیم نقطه نظرات خود را 
برای ما ارسال کنند تا بتوانیم در فرآیند تصویب از 

آن استفاده کنیم.
طبیعی است که فضای مجازی کنونی و ولنگاری 
فرهنگی، سبب آسیب رسیدن به نسل فعلی جامعه 
می شــود و نمی تواند به این نحو ادامه داشته باشد 
و بایــد کاری کنیم که مــردم در آن فضا رها باقی 
نمانند. ما از همین طریــق اعالم می کنیم آنهایی 

 نگران محدود شــدن آزادی های مشروع 
ً
که واقعا

هســتند، بدانند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و 
 آزادی های مشــروع و آزادی هایی که برابر 

ً
حتما

قانون اساسی جمهوری اســالمی است، مدنظر 
قانونگذار و شــورای نگهبان قرار گرفته و رعایت 
می شود. اما آنهایی که احساس می کنند در فضای 
بی بند و باری و ولنگاری منافع شان یا اهداف شان 
تأمین نمی شــود، باید نگران باشند که البته تعداد 
اینها بسیار محدود است؛ اما هدف ما از این طرح 
محدودسازی و بستن فضای مجازی نیست، بلکه 
هدف مان این اســت که بتوانیم به یک نحوی این 
فضا را ســاماندهی و سازماندهی کنیم که بتواند 
در خدمت تعالی انسان ها و اقتصاد و استراتژیک 
صحیح قرار بگیرد و در عین حال فرهنگ جامعه 

نیز در آن به رشد و تعالی برسد و آسیب نبیند.
شــورای عالی فضای مجازی مقــررات خوبی 
داشته اســت، اما به نظر می رســد تاکنون یک 
ضمانت اجرایی مناســب در برخی از محورها 
نداشته و برخی اعضا، از جمله وزارت ارتباطات 
بــه وظیفه خود عمل نکرده اســت. وقتی هم از 
وزیر ارتباطات در این زمینه ســؤال می شــود از 
این شــاخه به آن شــاخه و از این بحث به بحث 
دیگر مــی رود و خود را مخفی می کند وبه نوعی 
خود را دور از پاسخگویی قرار می دهد. اگر این 
قانون گذاری صورت بگیرد، به هر حال تکالیف 
همه دستگاه ها مشخص می شود که باید در مقابل 
وظیفه خود پاســخگو هم باشند. ما از انتقاداتی 
 
ً
که از روی دلســوزی جامعه بیان می شود، کامال
استقبال می کنیم و از هر گونه انتقاد یا پیشنهادی 
که به آدرس مجلس ارسال کنند یا برای نمایندگان 
یا شخص بنده بفرستند، استفاده می کنیم. این را 
 کلیات این طرح تهیه 

ً
در نظر داشته باشید که فعال

شده است و وقتی تهیه کننده طرح، یک مطلبی را 
می نویسد و بقیه نمایندگان می خواهند آن را امضا 
کنند، می بینید که طرح مزبور 80 درصد حسن 
و 20درصــد ایراد دارد، به دلیــل آن 20 درصد 
از امضــای آن خــودداری نمی کنند، بلکه طرح 
را امضا کرده و در مراحل بعدی تالش می کنند 

ایرادات آن را اصالح کنند. 

حسینعلی
حاجیدلیگانی

 عضو هیئت
 رئیسه مجلس

محمدحسنانتظاری
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی

مهدیصرامی
مدیرعامل مجمع فعاالن فضای مجازی 

سیدعلییزدیخواه
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

چرا باید فضای مجازی ساماندهی شود؟

دنیای امروز، دنیای رســانه ای شده است و داده های کالن در آن جابه جا می شود که اگر این 
داده ها از کشــوری سرقت شوند، می تواند ضد آن ملت به کار گرفته شوند و در عرصه های 
گوناگون حوزه شــناختی، ادراکی و احساسی و در فضاهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
می تواند دچار آسیب یا چالش واقع شود. طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی می تواند 
افزون بر سالم ســازی فضای مجازی، از سوءاســتفاده جریان تحریــف در داخل و جریان 
ضدانقالب و دشمنان انقالب اسالمی به طرز چشمگیری جلوگیری کند. در حال حاضر، 
عملیات روانی علیه این طرح ایجاد شــده که در حوزه جنگ شناختی بیشتر است، چراکه 
با قانونی شدن این طرح، دست دشــمنان از داده های کشور قطع می شود. درباره این طرح 
چند نکته وجود دارد؛ طبق این طرح همه پیام رســان های داخلی و خارجی می توانند فعال 
باشند، بنابراین اینکه عده ای می گویند اینها به دنبال رفتن پیام رسان های خارجی هستند، دروغ 
بزرگ است. در همه کشورهای دنیا برای استفاده از سرویس ها و خدمات خارجی به ویژه در 
حوزه فضای مجازی ضابطه وجود دارد. برای نمونه، این سرویس ها باید مالیات پرداخت 
کنند و دفترحقوقی داخل آن کشــور داشته باشند که فضای مجرمانه در آنها به وجود نیاید 
و در صورت وقوع جرم، قابل پیگیری باشــد. در حال حاضر، در فضای تلگرام، اینستاگرام 
و واتس آپ، حق مردم به شــدت تضعیف می شود؛ چون نمی توان به راحتی مجرمان را در 
آنها شناسایی و پیدا کرد. تروریست ها خیلی راحت در این فضا فعالیت و زیست می کنند، 
برای نمونه می توان به حمله تروریســتی به حرم امام)ره( و مجلس اشاره کرد که در بستر این 
نرم افزارها و پیام رســان ها انجام شد. بنابراین، این پیام رسان ها مانند همه دنیا باید در داخل 
کشور ما نماینده و دفتر حقوقی داشته باشند و مالیات دهند، چرا که از پهنای باند کشور ما 

استفاده می کنند.
برخی ها به این نکته انتقاد دارند و می گویند به دلیل وجود تحریم کشــور، پیام رسان های 
خارجی نمی توانند داخل کشــورمان دفتر حقوقی داشته باشــند. در پاسخ به این نقد، این 
پرسش جدی مطرح می شــود که چرا در تمام موضوعات حتی موضوعات انسانی مانند 
دارو تحریم هســتیم، اما در موضوع فضای مجازی و ابزارهای آن تحریم نیستیم؟ مگر این 
سرویس ها آمریکایی نیستند؟ همه سرویس های آمریکایی در کشور ما تحریم هستند به جز 
اینترنت و شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی که نشان می دهد در این موضوع برنامه ای دارند. 
برنامه آنها هم به هم ریختن کشور در حوزه مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و امنیتی اســت که بارها شــاهد فتنه های آنها در این فضا بوده ایم. افزون بر اینکه ما در حال 
حاضر پهنای باند را با دالر خریداری می کنیم، چه معنا دارد که یک شــبکه اجتماعی مانند 
اینستاگرام از پهنای باند داخل کشور مصرف کند، داخل کشور ما درآمدزایی کند و مالیات 
هم ندهد؛ چطور آنها می توانند ما را تحریم کنند و در فضاهای مجازی همچون اینستاگرام، 
توئیتر، تلگرام و واتس آپ هر وقت بخواهند اکانت مردم ما را مسدود کنند، اما ما نتوانیم در 
داخل مرزهای خود با فرهنگ و قوانین خود با آنها برخورد کنیم که در این صورت این فضا به 

محیط زیست مجرمان و تروریست ها تبدیل می شود که بسیار خطرناک است.
در حال حاضر، بسیاری از کشورها، مانند آمریکا شبکه ملی اطالعات دارند. همین بالیی 
که آمریکا سر اپلیکیشن »تیک تاک« در می آورد، به دلیل انتقادی است که برای تیک تاک دارد 
که ما هم نسبت به اینستاگرام، تلگرام و واتس آپ داریم. اگر آمریکایی ها اپلیکیشن پیام رسان 
را که خالف قانون آمریکا عمل کند، به صورت کامل فیلتر کنند مشکلی ندارد، اما اگر داخل 
کشور ما این پیام رسان ها بستر تروریست ها و آمدنیوزها و به هم زدن اقتصاد و امنیت روانی 

به ویژه در دوران کرونا بشــوند مشکلی نیست؟ در حوزه اقتصادی نیز فیک نیوزهای دشمن 
بورس ما را دچار چالش می کنند و تحت تأثیر اخبار جعلی مردم متضرر می شوند و حکمرانی 
سایبری از کشور ما سلب می شود؛ به ویژه در این دوران کرونا سبب ایجاد استرس در مردم 
ما می شــوند و ناامنی روانی به وجود می آورند و مردم را در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرتر 
 منطقی اســت که این فضا ساماندهی شود. نکته دیگر اینکه افزون 

ً
می کنند، بنابراین کامال

بر مردم، در مســئوالن نیز یک فقر سواد رسانه ای دیده می شود که همین موجب آسیب های 
اجتماعی و فتنه های اقتصادی در کوتاه مدت و خدشه وارد شدن به هویت مردم در بلندمدت 
می شــود. مورد دیگر بحث کسب و کارهای اینترنتی اســت؛ وقتی این کسب وکارها روی 
گوشــی های اپل محدود می شود؛ یعنی اینکه آمریکایی ها ما را از سرویسی محروم می کنند 
که خودمان پولش را می دهیم و به عبارتی امنیت ســایبری مردم ما را به خطر می اندازند. در 
حال حاضر، متأسفانه کشور ما بستر حمالت سایبری شده است و مردم از طریق هکرها و 

پایگاه های شرط بندی آسیب می بینند.
بحث کلی ما در این طرح این اســت که ما به دنبال ساماندهی فضای مجازی هسیتم نه 
فیلترینگ که این نکته بسیار مهمی است. ما به دنبال شبکه ملی اطالعات در پی قطع اینترنت 
جهانی نیســتیم؛ بلکه به دنبال حذف دشمن از فضای مجازی کشور هستیم. اینترنت یک 
بخشی از شبکه ملی اطالعات است؛ ما با شبکه ملی اطالعات باید فضا را به سمتی هدایت 
کنیم که کسب وکارها داخل آن شکل بگیرد و شفافیت خوبی در کسب وکارهای اینترنتی ایران 
ایجاد شود و مردم در این فضا در مسائل اقتصادی مانند بورس، بانک و مسائل دولتی تا جایی 
که بتوانند از کسب وکارهای خرد برخط استفاده کنند و در بستر پیام رسان امن داخلی حتی 
هزینه های شــان را دریافت کنند. لذا اینکه برخی ها به بحث فیلترینگ اشاره می کنند، دروغ 
بزرگ است. نکته دیگر درباره مرزبانی سایبری کشور است که اآلن همه کشورهای پیشرفته 
دارند؛ جریان تحریف در فضای رها شده اینترنت کنونی فعالیت می کند و این موضوع را به 

دلیل موضوع های سیاسی با تحریف وارونه می کند.
بحث دیگر این اســت که با ساماندهی این فضا، در قیمت پهنای باند صرفه جویی ایجاد 
می شــود؛ چرا که در حال حاضر مردم ما از یک پهنای باند گران در بستر شبکه های خارجی 
اســتفاده می کنند که وقتی از شبکه های داخلی استفاده کنند، هم ارزان تر، هم سریع تر و هم 
امن تر خواهد بود و خانواده ها با اطمینان خاطر بیشــتری اجازه می دهند فرزندان شان از این 
فضا استفاده کنند. متأسفانه، پرونده های بسیاری از نظر کانال های شرط بندی شکل گرفته 
است و عده ای در بستر این شــبکه های اجتماعی پایگاه های شرط بندی و کسب وکارهای 
حرام را ترویج می دهند. همچنین در این فضــا، تهدیدهای گوناگونی، از جمله تهدیدات 
ســایبری، تهدید به قتل، قاچاق انسان و بحث های زیست تروریست ها شکل گرفته است. 
بنابراین، این طرح به دنبال ساماندهی فضای مجازی است و به دنبال فیلترینگ نیست. جریان 
تحریف به دنبال این اســت که اتوبان یک طرفه ای برای آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی در 
داخل کشور ما همچنان باز بماند که بتوانند با آمدنیوزها و... به مردم ما آسیب جدی وارد 

کنند، بنابراین باید از اآلن فکری به حال آن کنیم که همان طرح ساماندهی است. 
نمونه این طرح در اروپا به شکل بسیار قوی تر در حال پیاده سازی است که قانون حفاظت از 
اطالعات برخط یا GDPR نام دارد و در پی حفاظت از داده های مردم در اتحادیه اروپا و ارتقای 
حریم خصوصی آنان اســت. تذکرات مدام خانم »مرکل« در زمینه حفاظت از اطالعات 
و حمایت از شــبکه اروپایی، نظیر آنچه ما به آن شــبکه ملی اطالعات می گوییم هم بسیار 
تأمل برانگیز است. در این موضوع پیشنهاد می کنم سخنرانی نخست وزیر سابق انگلستان، 
خانم ترزا می در اجالس داووس ۲۰۱8 را در زمینه محدودسازی و سرمایه گذاری نکردن بر 
 مطالعه کنید. در این سخنرانی خانم 

ً
روی گوگل، فیس بوک )واتس آپ و اینستاگرام( را حتما

ترزا می، تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها را خانه تروریست ها و جنایتکاران، 
بستر قاچاق انسان و کودک   آزاری عنوان می کند.

بحث تقویت فضای مجازی و پیام رسان های داخلی در دستور کار است؛ صحبت هایی در حاشیه 
در حال بحث است، اما در کمیسیون هنوز به طور تخصصی گفت وگویی شکل نگرفته، البته به 
دلیل ضرورت در اولویت کمیســیون قرار گرفته است. باید این واقعیت را قبول کنیم که اگر قرار 
است در حوزه ارتباطات کمتر دچار آسیب شویم، باید پیام رسان های داخلی از نظر کمی و کیفی 
از استانداردهای الزم برخوردار باشند و تقویت شــوند. بدون تردید، اگر پیام رسان های داخلی 
پاســخگوی نیازهای تخصصی کاربران باشند، آنها کمتر سراغ پیام رسان های خارجی خواهند 
رفت. به هر حال، اگر این دغدغه را داریم که سوءاستفاده ها کمتر شود و از خوراک مسمومی که در 
بعضی از پیام رسان های خارجی است، مصون بمانیم، باید پیام رسان های داخلی را تقویت کنیم. 
نکته دیگر این است که سیاست کمیسیون فرهنگی سلبی نیست، بلکه ایجابی است و بحث هایی 
 در کمیسیون مورد بحث قرار نگرفته است 

ً
که درباره فیلتر شدن و مسدود شدن مطرح است، اصال

و سیاست کمیسیون هم این نیست، از این رو باید هوشمندانه با این موضوع برخورد کنیم.
با توجه به اینکه فضای مجازی ظرفیتی برای کسب وکار شده است و ارتباطات فراوانی در این 
فضا شکل می گیرد، الزم است به بحث های ایجابی بیشتر فکر کنیم، البته در جایی که پای مصالح 
ملی در میان می آید؛ باید مصالح ملی را در تصمیم گیری ها در نظر بگیریم، اما واقعیت این است 
که در هر حوزه ای از جمله ارتباطات باید اســتانداردهایی داشته باشیم. اینطور نباشد که حریم و 
محدوده ای برای آن تعریف نشــود. در حال حاضر، بسیاری از کشورهای دنیا برای جلوگیری از 
 نگاه کمیسیون به 

ً
آسیب های فرهنگی و اخالقی این حوزه چارچوب هایی را تعریف کرده اند. قطعا

تعریف استانداردهایی است که در تحقق پایبندی به این استانداردها بتوانیم به خوبی از پیام رسان ها 
استفاده کنیم و جامعه دچار آسیب های احتمالی نشود. 

وقتی مضمون یکی از سخنان رهبر معظم انقالب این است که فرمودند اگر مسئولیت بزرگ 
رهبری نبود، من مسئولیت فضای مجازی را قبول می کردم، اهمیت این بخش را نشان می دهد. 
بنابراین کسانی که در این مسئولیت هستند، بدانند که با حالت عادی نمی توان این فضا را سامان 

داد و ایــن بخش به روحیــه جهادی نیــاز دارد. نگاه 
کمیسیون فرهنگی این است که افزون بر بحث خانواده، 
 
ً
با روحیه جهادی به این حوزه نیز ورود پیدا کند. معموال
بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسالمی به دنبال این 
هســتند که از کاه، کوه بسازند. بنابراین، طبیعی است 

که نماینده ها درباره موضوع های گوناگون، از جمله این موضوع 
نظرات متفاوت داشــته باشند. باید این ظرفیت را داشته باشیم که 

نظرات را بشــنویم و بهترین را انتخاب کنیم. دشمنان 
 به دنبال اهداف خود هستند که فضا را متشنج کنند 

ً
قطعا

و بگویند جمهوری اسالمی با آزادی مخالف است، در 
حالی که خود آنها از چارچوب های خود به خوبی دفاع 

می کنند، اما نوبت به ما که می رســد از نگاه آنها، عبور از 
خط قرمز به شــمار می آید. نباید فریب این عملیات روانی 

را بخوریم و باید به آنچه شایسته و زیبنده کشورمان است، 
بپردازیم و به این هیاهوها توجه نکنیم. الزم است که دیگران 

نیز از اظهارنظرها و دیدگاه های احساسی پرهیز کنند تا امکان 
سوءاستفاده برای دشمنان فراهم نشود.

حکمرانی قانونحکمرانی قانون

امنیت اقتصادیامنیت اقتصادیپایان آنارشیپایان آنارشیشفاف سازی فضای مجازیشفاف سازی فضای مجازی

نگاه جهادینگاه جهادی
سیدعلیرضاآلداوود

 پژوهشگر فضای مجازی و رسانه
غالمرضامنتظری

است؟ نایب  رئیس کمیسیون فرهنگی ینگ  فیلتر دنبال  به  مجلس 

بخش عمده ای از زندگی مردم متأثر از فضای مجازی اســت، در حالــی که هیچ قانونی در این حوزه وجود ندارد. 
در واقع امنیت فضای مجازی، امنیت واقعی مردم اســت؛ زیرا ممکن است بسیاری از اطالعات مردم در این فضا 
در اختیارات افرادی قرار بگیرد و حاکمیت را به اعمال حاکمیت مجبور کند. نمی توان به فردی که در این فضا از او 
کاله برداری شــده و شکایت کرده و به قانون پناه آورده، بگویید این موضوع جزء حیطه حاکمیت نیست و چون این 
شبکه های اجتماعی در اختیار ما نیست، نمی توانیم هیچ کمکی کنیم. در واقع، همه اینها وجود خأل در این فضا را 
نشــان می دهد که موجب ناامیدی در جامعه می شود. این رهاشدگی فضای مجازی گاهی در جاهایی برای عده ای 
منافع ایجاد کرده اســت. در واقع، هر وضعیت بی قانونی ممکن اســت منافع داشته باشد، اما منافع کالن کشور در 
قانونمندی است. ممکن است در زمینه های دیگر نیز بی قانونی برای عده ای که قوی تر هستند و رانت دارند، منفعت 
ایجاد کند و از فضای بی قانونی به نفع خود بهره ببرند؛ اما قانونمندی در فضای مجازی برای عموم جامعه مفیدتر و 

پرسودتر است؛ چرا که حقوق مردم در آنجا ضمانت می شود. 
وجود این خألهای قانونی در فضای مجازی ســبب شــد تا نمایندگان این طرح »ســاماندهی پیام رســان های 
اجتماعی« را ارائه کنند. البته این طرح افزون بر پیام رسان ها به کلیت فضای مجازی نیز مرتبط است و مردم باید بدانند 
 به دنبال فیلترینگ نیستیم و القای این موضوع به جامعه که به دنبال مسدود کردن همه شبکه های اجتماعی 

ً
که ما اصال

هستیم، به نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرزها هستند. 
باید برای این حجم از افسارگسیختگی موجود در فضای مجازی طرح داشت و امکان اینکه مردم را در این فضا، 
بی پناه رها کرد و مدیریت آن را به دست دیگران سپرد، امکان پذیر و عاقالنه نیست؛ از این رو به جای توجه به برخی 
هوچی گری ها و نادیده انگاشتن اصل مسئله، محیط های علمی و دانشگاهی می توانند پیشنهادهای منطقی و اصالحی 
خود را ارائه کنند تا ایرادات طرح مجلس برطرف شود؛ اما تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و 
کالهبرداری ها در حال وقوع است، جایز نیست. الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکارناشدنی است و 
باید برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت. در این طرح تالش شده است از پیام رسان های داخلی 
حمایت عادالنه صورت گیرد و در مقابل، پیام رسان های خارجی ساماندهی شود. ضمن اینکه دولت را مکلف کرده 
است تا 10 درصد درآمد از فروش پهنای باند بین الملل را به حمایت از پیام رسان های داخلی و تولیدکنندگان محتوا 

اختصاص دهد که همین موضوع موجب حمایت از اقتصاد نوپای فضای مجازی در داخل می شود.
نمی توان با این اســتدالل که اولویت اصلی کشــور اقتصاد اســت، دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و 
کمیسیون های غیر مرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت. البته برای انجام این مهم باید به مدل های برخورد 
دیگر کشورها نیز توجه شود که در این طرح مورد توجه بوده است و مدلی جز اینکه حضور پیام رسان باید قانونمند 

باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخگو باشد، وجود ندارد.

مردم امنیت  تأمین 

ح ساماندهی چه خواهد بود؟ نتایج طر

علیخضریان
سخنگوی کمیسیون اصل نود

دبیر گروه پرونده:متین محجوب
مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند
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تاریخ

انقالب اســالمی از همان ابتدای پیــروزی خود 
چالشــی بزرگ برای نظام بین الملل و کشورهای 
منطقه به شمار می آمد که نظم مطلوب آنان را برهم 
ریخته بود. این چالش وقتی بیشتر شد که روز به روز 
ماهیت اسالمی آن در نفی مکاتب شرقی و غربی از 
یک  سو و تقابل با تفکرات التقاطی و واپس گرایانه 
از سوی دیگر آشکار شــد و به الگویی موفق برای 
مقابله با استعمار و استبداد نزد ملت های منطقه بدل 
شد. این امر موجب شد تا دشمنان این ملت با همه 
توان برای ســرنگونی انقالب اسالمی وارد میدان 
شوند و هر روز شاهد فتنه ای جدید برای تضعیف 
و برانــدازی این انقالب نوپا باشــیم. در این میان، 
این پرسش مطرح اســت که با توجه به این سطح 
از تهاجم گسترده، انقالب اسالمی چگونه خواهد 
توانست در برابر دشمنان ایستادگی کرده و فتنه ها را 
مهار کند؟ پاسخ حضرت امام)ره( به این پرسش، 

اتخاذ دکترین »مقاومت مردم پایه« بود.
امام)ره( معتقد بودند همان عواملی که موجب 
پیروزی انقالب اسالمی شده، خواهند توانست به 
رمز موفقیت و تداوم انقالب هم بدل شــوند. یکی 
از مهم ترین آن حضور گســترده و متحد مردم پای 
کار انقــالب بود. این حضور متحد پس از انقالب 
نیز باید دوام می یافــت و مردم نباید کار انقالب را 
تمام شــده دانســته و امور را رها کرده و به زندگی 
روزمره خود می پرداختند؛ بلکه باید ســازوکاری 
طراحی می شد که مردم هوشمندانه و سازمان یافته 
پــای کار انقالب بمانند. این نــگاه برآمده از نگاه 
هستی شناسانه و انسان شناسانه و آن باور تمام عیار 
امام )ره( بــه ملت بود که با همه وجود به ســاالر 
بودن آنان در اداره جامعه اعتقاد داشت. تجلی کامل 
و عینی این دکترین را می توان در تشــکیل بســیج 

مستضعفین مشاهده کرد. 
ماجرای تســخیر النه جاسوســی به دســت 
دانشــجویان پیرو خط امام )ره( و آشــکار شــدن 
تبدیل این سفارتخانه به پایگاهی برای جاسوسی و 
توطئه افکنی علیه نظام جمهوری اسالمی، انقالب 
اسالمی را در وضعیت ویژه »رویارویی مستقیم با 
آمریکا« قرار داد. تهدیــد آمریکایی ها برای حمله 
نظامی به ایران به قصد آزادی جاسوسان، موضوعی 
بود که ضرورت وجود نیروی منسجم، آموزش دیده، 

نظامی، انقالبی و مردمــی برای دفاع همه جانبه از 
انقالب اســالمی را بیش از گذشــته فراهم آورد. 
در چنین وضعیتی، بســیج مســتضعفین به فرمان 
حضرت امام خمینــی)ره( در پنجــم آذر 1۳58 

تشکیل شد. 
حضــرت امــام)ره( در همان ایــام در دیدار با 
جمعی از پاسداران درباره ضرورت دفاع از کشور 
فرمودند: »مملکت اســالمی باید همه اش نظامی 
باشد. تعلیمات نظامی داشته باشد... یک مملکت 
بعد از یک چند ســالی بشــود یک کشوری با 2۰ 
میلیون جوان که دارد بیست میلیون تفنگدار داشته 
باشد. بیست میلیون ارتش داشته باشد. و این یک 
همچه مملکتی آسیب بردار نیست.« همین سخنان 
کافی بود تا نهالی نوپا به نام »بســیج« در گلستان 
انقالب اســالمی شــکل گفته و در رأس نهادهای 
انقالبی حافظ نظام اسالمی قرار گیرد و آنچنان در 
مســیر تکاملی حرکت کند که بعدها به شجره ای 
طیبــه و درخت تنــاوری تبدیل شــود و به فرموده 
حضرت روح الله »شکوفه های آن بوی بهار وصل و 

طراوت یقین و حدیث عشق می دهد.«
حضرت امام )ره( در اول اسفندماه در حالی که 
در بیمارســتان قلب تهران بستری بودند، با صدور 
پیامی از اســتقبال جوانان از بســیج عمومی ابراز 
رضایت کردند و تأکید داشــتند: »بر تمام قشرها و 
گروه ها واجب است در این موقع حساس که ملت 
 آمریکا 

ً
با دشمنان سرسخت و ابرقدرت ها خصوصا

که با مداخله جنایت کارانه خودش در طول سلطنت 

غاصبانــه محمدرضا پهلوی، ملت ما را از رشــد 
سیاســی و فرهنگی و اقتصادی بازداشت، و ذخایر 
این ملت فقیــر را به یغما برد، مواجه اســت، اگر 
غفلت شود و با قدرت و پشتکار در مقابل دشمنان 
بشریت خود را مهیا نکند، و با بسیج عمومی که به 
خواست خداوند متعال هیچ قدرتی نمی تواند با آن 
مقابله کند مهیای دفاع از کشور اسالم نشود، خود 
را و کشــور خود را با دست خود به تباهی کشانده 
است.« ایشان اظهار امیدواری کردند که این بسیج 
عمومی اســالمی، الگویی برای همه مستضعفین 

جهان و ملت های مسلمان عالم باشد.
حضرت امام )ره( در فروردین ماه 1۳59، پس 
از قطع رابطه ایران و آمریکا، اعضای ســتاد بسیج 
شهرستان ها را به حضور می طلبند و در این دیدار 
اعالم می دارند: »در حال دفاع، بسیج باید عمومی 
باشد. یعنی قضیه جهاد یک قضیه است، قضیه دفاع 
قضیه دیگر. قضیه جهاد یک شــرایطی دارد. برای 
اشخاص خاصی هست. برای گروه معینی هست با 
شرایطی. لکن قضیه دفاع، عمومی است. مرد، زن، 
بزرگ، کوچــک، پیر، جوان... حال دفاع فرق دارد 
با حال جهاد. حال جهاد شــرایط دارد، حال دفاع 
شرطی ندارد. باید دفاع بکنند. حتی یک پیرمردی 
هم  که خیلی کار از او نمی آید باید شرکت کند در 
دفــاع. آنقدر که می تواند دفاع کنــد. و ما امروز که 
مواجه هستیم با قدرت های بزرگ و شیطنت های 

بزرگ باید مهیا بشویم برای دفاع.« 
نکته تأمل برانگیز آن اســت که این باور، باوری 

نبود که پس از پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفته 
باشــد. امام )ره( از همان ابتــدای مبارزه نهضت 
مبارزاتی خود را بر این اســاس شکل داده بودند و 
محور مقاومت را مردم می دانستند. حجت االسالم 
محمدعلی رحمانی نقل می کند: »  هنگامی که ما در 
عراق در تبعید به ســر می بردیم، در مجموعه ما که 
روحانیون مبارز        خارج از کشور را تشکیل می دادیم، 
شــهید محمد منتظری هم حضور داشــت. در آن 
زمان     بحثی میان ما مطرح بود که اگر انقالب پیروز 
شود برای پاسداری از آن به کجا باید متکی     بود. آیا 
نیروی نظامی و انتظامی جدیدی باید به وجود آید؟ 
 مسئولیت حفظ     انقالب به چه کسی واگذار 

ً
و اصوال

می شود؟   شهید منتظری گفتند، من از امام می پرسم. 
ایشــان وقتی پرسیدند امام فرمودند: »ما     اشتباهات 
گذشته را تکرار نمی کنیم. بلکه انقالب مردمی را به 
دست خود مردم می سپاریم،     منتهی با در نظر گرفتن 
تشکیالت و ســازماندهی منسجم«. ایشان فرموده 
بودند: »ما مردم را     آموزش می دهیم، مسلح می کنیم 

و آنها را پاسدار انقالب خودشان می سازیم.««
اوج نقش آفرینی منطق به کارگیری بسیج مردمی 
در ســاخت و دفاع از کشور را می توان هنگام آغاز 
تجاوز دشــمن بعثی و در دوران هشــت سال دفاع 
مقدس مشــاهده کرد که حضور بســیج در میدان 
دفاع مقدس موجب شد جنگ به نفع سپاه اسالم و 
جمهوری اسالمی شده و رژیم متجاوز بعثی و همه 
جبهه استکباری حامی آن به سر جای خود بنشینند 

و دست تسلیم باال ببرند.

یکی از خطوط تحریف واقعیت های 
دوران پهلوی طرح این ادعا است که 
در دهه 1۳5۰، اوضاع کشور با تدبیر پهلوی رو به 
بهبودی و پیشــرفت و آبادانی بــود و اقدامات 
شایسته ای برای توسعه کشور صورت گرفت؛ اما 
حقیقت آن اســت که هرچند درآمد ملی بر اثر 
گرانی نفت و فــروش بی حســاب و کتاب آن 
افزایش یافت، اما این درآمد خرج اصالح اوضاع 
کشور نشد و تنها به ورود بی رویه کاال و افزایش 
تورم انجامیــد. »درون انقالب ایران« نوشــته 
»جان.دی.اســتمپل« کتابی اســت که در سال 
1981 میالدی و کمتر از دو ســال پس از وقوع 
انقالب اسالمی به چاپ رسید. استمپل صاحب 
کرسی استادی دیپلماسی و روابط بین الملل در 
دانشگاه کنتاکی آمریکاست. وی از سال 1975 
تا 1979م )1۳5۴ ـ 1۳58 شمســی( به عنوان 
وابسته سیاسی ســفارت آمریکا در تهران به سر 
برد. اســتمپل در کتاب خود کــه دکتر منوچهر 
شجاعی آن را ترجمه کرده و در مؤسسه خدمات 

ســال  در  »رســا«  فرهنگی 
1۳77 به چاپ رســیده، 
علل گرانی و تورم شدید 
در ایران عصر پهلوی دوم 
و  می کند  ریشــه یابی  را 
از  »پــس  می نویســد: 
افزایش بهای نفت در سال 
197۳، ظرف مدت شش 
از  حاصل  درآمدهای  ماه 
نفت ایــران، میزان عواید 
نفتی را ساالنه از 5 میلیارد 

دالر به 19 تا 2۰ میلیارد دالر رساند... اقدامات 
عمرانی که در ســال 197۴ آغاز شد، انتظارات 
زیــادی را در جامعــه برانگیخــت و در نتیجه 
موجب افزایش تورم شد. همین که درآمدهای 
زیاد حاصل از نفت به بازار ســرازیر شد، بهای 
تمام کاالها به شــدت باال رفت. بنابر آمارهای 
رســمی نرخ تورم که در سال 197۴ بیش از 18 
درصــد بود در ســال های 1975 تــا 1978 به 
متوسط 25 تا ۳5 درصد رسید. قیمت ها به طور 
سرسام آوری باال رفت و هزینه مسکن درصدر آن 
جای داشت. اجاره یک آپارتمان در سال 197۶ 
حدود 7۰ درصد گران تر از ســال 197۳ بود... 
شــاه مرتب تکرار می کرد که مشــغول ساختن 
چیزی اســت که او خــود آن را »تمدن بزرگ« 
می نامید؛ اما تنهــا نتیجه این تکرارها باال بردن 
سطح توقع عامه بود. راست است که 197۴ تا 
1978 اوضاع اقتصــادی بهبود یافت، اما نه در 
حــق مــردم. در وضــع اکثریت مــردم تغییر 
چشمگیری حاصل نشد. باریکه ای از این جریان 
توسعه، به طبقات پایین نشت می کرد 
اما ایــن کافی نبــود. برآوردهای 
غیررسمی درصد مردمی را که 
از ایــن اقتصــاد داغ بهره منــد 
می شــدند، قریب به 15 تا 2۰ 
درصــد تخمیــن می زنند، حال 
اینکه ۳۰ میلیون ایرانی باقی مانده 
که بهبودی ناچیزی در زندگی شان 
با حســرت  بــود  حاصل شــده 
جریــان  ایــن  بــر  فزاینــده ای 

می نگریستند.«

فروش روزافزون نفت در اواخر دوران پهلوی

سر مردم بی کاله ماند!

   دهلیز    

تقویم انقالب

 دو عامل مهم 
در سقوط شاه و سلطنت

در تقویــم تاریخــی انقــالب 
بســیار  اســالمی،  واقعــه ای 
تکان دهنده در اواخر شــهریور 1۳57 و 
درست چند روز پس از هفتم شهدای 17 
شهریور رخ داد و در تاریخ ثبت شد به نام 
»زلزله طبس«. این دو اتفاق، یعنی ریختن 
خون شــهدای مظلوم و مردم محروم به 
دست دستگاه استبدادی و زلزله طبس و 
ویران شدن خانه و کاشانه مردم محروم و 
آوارگی آنها تحول اساسی در روحیه و اراده 
مردم سراسر کشور علیه دستگاه استبداد و 
رژیم شــاه به وجود آورد. به ویژه وقتی که 
پیام روشــنگرانه امام خمینی)ره( در روز 
27 شهریور به دســت مردم ایران رسید، 
حرکت و عزم ملی در همدلی و کمک های 
مؤمنانه اوج گرفت. امــام)ره( خطاب به 
ملت ایران مرقوم فرمودند: »اینجانب از 
واقعه اســفناکی که موجــب مرگ عده 
کثیری از برادران و خواهران ما شــد،  در 
سوگ هســتم. زلزله طبس هر انسانی را 
متأثر و متألم می کند،  مســلمین غیرتمند 
 به برادران خود کمک 

ً
الزم است مستقیما

کنند و چیزی به دست عمال دولت ندهند 
که راه برای چپاولگران باز شود.«

زلزله 7/8 ریشــتری کــه در روز 25 
شهریور رخ داد،  پای بسیاری را به صحنه 
آورد، از جمله  شخص شاه، نخست وزیر 
و »فرح« زن شاه. در این بین دستگاه های 
رژیم ابتکار عمل را از دســت داده بودند 
و آنچــه در صحنه کمک رســانی و امداد 
نقــش اول را ایفا می کرد، حضور مردم با 
محوریت علمــا و روحانیت بود.   یکی از 
اشــخاص توانمند و مؤثر در این زمینه، 
»سیدمهدی گلپایگانی« فرزند ۳8 ساله 
مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی بود که 
در رأس هیئتی به ســمت طبس حرکت 
می کند و در یزد با علما و روحانیون منطقه 
مالقات و برنامه هایــش را اعالم می دارد 
و در بامــداد ۳1 شــهریور 1۳57 پس از 
ادای نماز صبح در جریان تصادفی مبهم 
به ملکوت اعلی می پیوندد؛ اما نکته قابل 
توجه این بود که جنازه او حدود 9 کیلومتر 
بر دوش مردم یزد تشــییع شد و هنگامی 
که جنــازه را داخل آمبوالنس قرار دارند، 
مردم آمبوالنس را هم بر روی دست بلند 
کردند. به عبارتی، مســئله فوت ایشان، 
تشییع با عظمت و مجالس ترحیم ایشان 
در سراسر کشــور نقش مهمی در بارور 
شدن هر چه بیشتر انقالب اسالمی ایران 
داشت و به ســقوط شاه سرعت بخشید. 
گفتنی اســت، این مراسم ها در شرایطی 
برگزار شــد که حاکمیــت در موقعیت 
حکومت نظامی بود و حتی رژیم شــاه با 
اقداماتی، همچون فرســتاندن نمایندگان 
خود به مراســم و ارسال تلگراف تسلیت 
به مرحــوم آیت الله العظمــی  گلپایگانی 
تالش کرد از این حادثه در راستای بهبود 
رابطه خود بــا مرجعیت بهره برداری کند 
که عکس العمل ایشــان به این اقدامات 
نقشــه آنها را خنثی کرد، به ویژه آنجایی 
که در پاسخ به شریف امامی، نخست وزیر 
وقت نوشت: »تسلی خاطر اینجانب وقتی 
فراهم می شود که مصائب وارده به اسالم 
و قــرآن مجید که قلــب مبارک حضرت 
ولی عصر)ع( را جریحه دار ساخته است، 
جبران و نظام کامل اسالمی در مملکت 
برقرار گردد.« در نهایت با خون شهدای 
17 شــهریور و زلزله طبس و پیامدهای 
هر دو با محوریت امام راحل،  ســلطنت 
دچار مشکالتی شد که دیگر راه برگشت 

نداشت. 

مهدی سعیدی
دبیرگروهتاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخوپژوهشگر

 پایه مقاومت و جهاد
حضرت امام )ره( و اتکا به مردم در مرحله دفاع از انقالب اسالمی

به ساده ترین معنا، »وابستگی« عبارت است از 
دنباله روی و تأثیرپذیری یک موضوع از موضوع 
دیگر و مراد از کشــورهای وابسته، کشورهایی 
هســتند که امور و تحّوالت آنهــا تحت تأثیر 
کشورهای دیگر اســت. در این معنا وابستگی 
را می تــوان رویه دیگری از بحث اســتعمار و 

امپریالیسم دانست. 
برخی از صاحب نظران نظریه وابســتگی، 
همچون »پل باران« معتقدند، پایان حکومت 
رسمی مستعمراتی در جهان سوم، تأثیر چندانی 
بر روح امپریالیســتی قدرتمندان جهان نداشته 
اســت؛ زیرا با وجود رژیم های فاسد، وابسته و 
مرتجع در این کشورها، استقالل سیاسی کسب 
شده به پدیده ای ساختگی تبدیل می شود. گروه 
هیئت حاکمــه جدید با هیئــت حاکمه  قدیم 
پیوند می خورد و طبقات مالدار تحت پشتیبانی 
امپریالیســم، کلیه  امکانات خود را برای خفه 
کردن جنبش های مردمی ـ که برای اســتقالل 
ی و اجتماعی پیکار می کنند ـ به کار می برند 

ّ
مل

و چپاول مواد خام در کشورهای عقب مانده از 
طریق سرمایه  خارجی به شکل گذشته همچنان 

ادامه دارد. 
کشورهای صنعتی از طریق موقعیت برجسته  
اقتصادی شان در تجارت جهانی و از طریق نفوذ 
شرکت های بزرگ که در مقیاس جهانی عمل 
می کنند، هنوز کنترل خود را حفظ کرده اند؛ زیرا 
هرچند نوعی استقالل سیاسی در این کشورها 
وجود دارد؛ اما به گفته »تیلمان اورس« محیط 
ت تحت تأثیر سلطه  جوامع 

ّ
اقتصادی آنها به شد

مرکزی اســت و بورژوازی خارجی همچنان 

در رأس هرم قــدرت، در این جوامع پیرامونی 
است.  واقعیت آن است که استعمارگران طی 
سال های متمادی در کشورهای زیر سلطه خود 
از ایجــاد اقتصادهای ملی تجــاری و صنعتی 
ممانعت به عمــل آوردند، همه منابع آنها را به 
وسیله سرمایه گذاری های خود در اختیار گرفتند 
و از آن پس همین که در اثر عقب نگه داشــتن 
ت هــا، فاصله عظیمی میان اقتصاد 

ّ
اجباری مل

تک محصولی آنها و اقتصادهای متنوع و عظیم 
خود به وجود آوردند، آنها را دست و پا بسته بر 
مسند »استقالل« و »آزادی سیاسی« نشاندند. 

لیبرالیسِم  معتقدند،  پژوهشــگران  برخی 
پوشش یافته پس از جنگ، بساط امپریالیسم را 
برنچیده  اســت؛ بلکه تنها ساختارهای کالنی 
پدید آورده است که به شمال توسعه یافته اجازه 
داده است به شکل اسلوب مند از منابع اقتصادی 
و نیروی کار جنوب توسعه نیافته بهره کشی کند. 
آنها انترناسیونالیســم لیبرال و نهادهای اصلی 
آن، ماننــد صنــدوق بین المللی پــول و بانک 
جهانی را یک ردای مبدل بر قامت امپریالیسم 
می دانند و معتقدند، فّعالیت امپریالیســتی از 
طریق انترناسیونالیســم لیبرال، از شــیوه های 
پرهزینه رسمی، مانند اداره مستقیم سرزمین ها، 
به شیوه های غیر رسمی تری چون شرکت های 
یتی غربی تبدیل شــده اســت که برای 

ّ
چندمل

بهره مندی از نیــروی کار ارزان و معافیت های 
مالیاتی، در کشــورهای جهان ســوم استقرار 
می یابند و بدین سان همان فرآیندهایی در حال 
وقوع اســت که در امپریالیسم کالسیک شرح 

داده شده اند. 

لیبرالیسم، تداوم امپریالیسم

استعمار محصول   

   حافظه    
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»حشــمت الله طبــرزدی« هیچ گاه 
خودش را یک اصالح طلب ندانسته 
است. وی که دبیر کلی جبهه دموکراتیک ایران 
را برعهده دارد، معتقد است نباید با اصالح طلبان 
مقایســه شــود؛ زیرا آنها از طریــق حضور در 
قدرت، دولت و کسب کرســی های وزارت و 
وکالت فعالیت می کنند. طبرزدی نظر خود را 
درباره رئیس دولت اصالحــات این گونه بیان 
 معتقد بودیم آقای خاتمی هم به 

ً
می کند: »اصوال

نحوی دست نشانده هاشمی رفسنجانی است که 
اندکی مواضع سیاسی اش را مدرن کرده است، 
ولی بعدهــا اعالم کردیم کــه علی رغم اینکه 
موضع ما نســبت به خاتمی انتقادی است، از 
اقدامــات مثبت وی اســتقبال کــرده و از آنها 
حمایت می کنیم.« چنین اظهارات و تحلیل های 
سیاســی از جانب طبرزدی، از وی یک انسان 
مذبذب را به تصویر می کشــد که با تمسک به 
تحلیل های سطحی و بی پایه سعی دارد خودش 
را مطرح کند. طبرزدی در بخشی از نقدی که بر 
نوشــته های محمدرضا یزدان پناه در وقایع 18 

تیرماه 1۳87 دارد، درباره آزاداندیشی و آزادی 
بیانی که آقایان اصالح طلب مدعی آن هستند، 
می نویسد: »... اگر هیچ جریانی اصالح طلبان و 
میزان ادعاهای آزاداندیشی شان را نشناسد، ما به 
خوبــی می شناســیم. حتی روشــنفکرترین و 
آزاداندیش ترین این جریان هنوز تشــکل های 
رقیب دانشجویی خود را به رسمیت نمی شناسد، 
چه رســد به اصالح طلبان سنتی و حکومتی.« 
طبرزدی در ادامه صحبت هایش به طور صریح 
از دولت خاتمی درباره وقایع 18 تیر انتقاد کرده 
و می نویسد: »آیا دولت خاتمی نبود که از طریق 
شورای تأمین یا شورای امنیت استان و با استفاده 
از امکانات وزارت کشــور، وزارت اطالعات، 
نیروی انتظامی و حتی شــبه نظامیان بســیج، 
دانشــجویان و مردم را ســرکوب کرد؟ جناح 
اقتدارگرا، سال ها پیش از 18 تیر 1۳78 شکست 
خورده و از مشروعیت افتاده بود، ولی با پیروزی 
»روشنفکران دینی« در 2 خرداد 1۳7۶، مردم و 
به ویژه دانشجویان در انتظار بودند تا ببینند نتیجه 
عملکرد طرفداران »نقد گفتمان درون دینی« و 
شاگردان معنوی ســروش چه خواهد شد. اما 
ناباورانه شــاهد بودند کــه اصالح طلبان دینی 
دوش به دوش اقتدارگرایان دینی، از هر وسیله ای 
برای ســرکوب جنبش 18 تیر اســتفاده کرده و 
مطبوعات آنها از صبح روز سه شنبه 22 تیرماه به 
مرور اعالم کردند که اعتراض کنندگان مشــتی 
اراذل و اوباش هســتند... .« به نظر می رســد، 
طبــرزدی در تحلیل وقایع ســال 1۳78 دچار 
فراموشی شده است یا نمی خواهد به یاد بیاورد 

که مطبوعات اصالح طلب چه نقش داشتند.

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-۱۹

 مشروطه به مثابه راه حل

بررســی متون اسالمی درباره حکومت و 
نظام سیاسی در اسالم نشان می دهد، این 
موضوع با وجود اختناق شدید دور از توجه 
علما و فقها نبوده است. اگرچه کتاب هایی 
که درباره نظام سیاسی اسالم نوشته شده و 
از والیت فقیه، که روح حکومت اسالمی 
است، به شکل های گوناگون در آن سخن 
رفتــه1، به میــزان اهمیــت امروزین این 
موضوع پردازش مناسبی صورت نگرفته؛ 
اّما اینکه اصول اندیشــه سیاسی شیعه در 
قالبی روشن و درخور اجرا ارائه شود، از 
نوآوری هایی است که امثال میرزای نائینی 
وجه اهتمام خود قرار داده اند. از این منظر، 
شاید بتوان گفت که نوشته میرزای نائینی، 
نخســتین اثر یکپارچه و بسامان در زمینه 

طرح نظام اسالمی است. 
در این نوشــته ها، نائینی آشــکارا در 
برابر اســتعمار غربی ایســتادگی کرده و 
بــا خودباختگی و خودکم بینــی در برابر 
قدرت هــای بــزرگ شــرقی و غربی به 
مبارزه برخاســته اســت. شهید مطهری 
می نویســد: »انصاف این است که تفسیر 
دقیق از توحید عملی اجتماعی و سیاسی 
اســالم را، هیــچ کس به خوبــی عالمه 
بــزرگ و مجتهد ســترگ، مرحوم میرزا 
محمد حســین نائینی)قدس سره( توأم با 
استدالل ها و استشهادهای متقن از قرآن و 
نهج البالغه در کتاب ذی قیمت »تنبیه االمه 
و تنزیه الملــه« بیان نکرده اســت. آنچه 
امثال کواکبی می خواهند، مرحوم نائینی 
به خوبــی در آن کتــاب، از نظر مدارک 

اسالمی به اثبات رسانیده است.«2
در حقیقت، هدف نائینی از نوشــتن 
کتــاب در آن اوضاع تاریخــی، که موج 
غرب زدگــی همــه جــا و همــه چیز را 
فرامی گرفــت، این بود که باید به اســالم 
اصیل بازگشــت و آن را دوباره شناخت 
و شناســاند و این برخاسته از بینش ژرف 
و تیزهوشــی و آینده نگری آن فقیه بود نه 
زاییده جبر زمان. با این نگاه، این ســخن 
اکبر گنجی در مجلــه »کیان« که »تفکر 
ایدئولوژیک در پهنه سیاسی ایران بعد از 
انقالب مشــروطیت، تحت تأثیر مغرب 
زمین بوده است که از راه ایدئولوژی های 
اجتماعــی آنان وارد این مرز و بوم شــده 
و حــوزه تفکر دینی مــا را دچار قبض و 
بسط ساخته است«۳ به نقد علمی کشیده 
می شود. افراطیون دهه 7۰ و چه بسا برخی 
آنها هنــوز هم معتقدند،  همپالگی های 
جبرهای سیاسی اجتماعی، عالمان دینی 
را وادار کرده تا به موضع گیری سیاســی 
دست یازند و بر همین اساس، کار نائینی 
را تفسیر کرده اند که او بعضی از مفاهیم 
مدرن غربــی را با اندکــی تغییر پذیرفته 

است. 
این در حالی است که با تورق در برخی 
سرفصل های نوشته نائینی و تأمل در شیوه 
استدالل های وی، درمی یابیم که او نه تنها 
محکوم جبر زمان نشــده، بلکه به زمان و 
جنبش های آن حرکــت و جهت نیز داده 
اســت. نگرش جامع و همه سونگر او به 
فقه و مفاهیم دینی، از او انسانی متفکر و 
اندیشه ورز و روشنفکر ساخته است که با 
توجه به جدایی ناپذیری دین و سیاست، 
 منطقی 

ّ
طرحی نــو درافکنــده و راه حل

مبتنــی بر روح شــریعت و الهام گرفته از 
فرهنــگ پرمایه و اصیل تشــیع ارائه داده 

است.
منابع: 

1 ـ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 2،  ص ۶7.
2ـ مرتضی مطهری، نهضت های اســالمی در صد ســاله 

اخیر، قم: نشر عصر، ص ۴۶.
۳ـ اکبر گنجی، جامعه شناسی تحول معرفت دینی در حوزه 
اندیشه سیاسی، مجله کیان، شماره 1۰، سال دوم، 1۳7۳، 

ص 17.

مــروری بر نظریات علمی و تجارب عملی جوامع 
گوناگون نشان می دهد، برخالف تصور برون گرایان 
در حوزه  توسعه که به گره گشــایی صرف از روابط 
خارجی اعتقاد دارند، کلید اصلی توســعه کشور، 
قوی سازی دولت در داخل است. حال این پرسش 
مطرح می شود که دولت قوی چگونه دولتی است؟ 

در این باره، حداقل چهار رویکرد وجود دارد:
1ـ رویکرد »حکومت خوب« که در یکی از مطالب 

گذشته توضیح داده شد؛
2ـ رویکرد مبتنی بر عناصر، پایه ها و وجوه دولت؛

۳ـ رویکــرد »دولت در جامعــه« جوئل میگدال و 
مایکل مان؛

۴- نظریه سیستمی.

 Bعناصر و پایه های دولت قوی
دولت را موجودی تصــور کرده اند که چهار پایه یا 

وجه دارد: 
1ـ پایه اجبار: دولت، تنها نهادی اســت که به طور 
قانونی و رسمی حق اســتفاده انحصاری از زور را 
 پدیده ای اجبارآمیز 

ً
در عرصۀ کشور دارد و اساســا

بوده اســت. بدون وجود اجبــار، دولت نمی تواند 
کارویژه های خود، همچون حفظ نظم و امنیت، حل 
منازعات، دفاع در مقابل مهاجمان خارجی و... را 
 
ً
انجام دهد. البته این چهره یــا پایه  دولت، معموال

پنهان است.
2ـ پایه مشروعیت )یا وجه مشروعیت بخشی( که در 
توجیه اقدامات حکومت و چرایی اطاعت مردم به 
کار می آید و بیشتر از وجوه دیگر آشکار است و روی 

آن تبلیغ می شود.
۳ـ وجه عمومی یا تأمین خدمــات و کارویژه های 
عمومی)کارآمــدی(: بــه این معنا کــه دولت باید 
خدمات رفاهــی و عام المنفعه برای مــردم انجام 
دهد و به حفظ همبســتگی اجتماعی و سیاســی، 
حل منازعات و تطبیق با شــرایط جدید و متحول 
بپردازد ؛همچنین برای دستیابی به اهداف کلی خود 

بکوشد.
 به تأمین منافع 

ً
۴ـ وجه خصوصی: دولت ها معموال

طبقه خاصی از جامعه بیشتر از سایر طبقات توجه 

می کننــد. در نظر گرفتن این وجه برای دولت متأثر 
از تفکرات مارکسیســت ها بوده است که دولت را 
مؤسســه ای خصوصی برای تأمین منافع بخشــی 
از جامعه بر دیگر بخش هــا می دانند. برای نمونه، 
»لنین« دولت مدرن را »ماشین سلطه  یک طبقه بر 
طبقه  دیگر و ابزار اســتثمار نیروی کار مزدبگیر به 
وسیله  سرمایه« می دانست و مارکس آن را »کمیته 
اجرایی بــورژوازی«. در دیدگاه های دیگر، دولت 
ماهیــت کورپوراتیســتی)اندام وار( دارد و نماینده  
تعــادل و توازن طبقاتی اســت. به نظر می رســد، 
دیدگاه اخیر منطقی تر و گویاتر بوده و قائل شدن وجه 
خصوصی برای دولت، آن گونه که مارکسیســت ها 
ادعا کرده اند، اگرچه تا حدودی واقعیت دارد، اما به 

شدت و حدتی هم که آنها تصور می کنند، نیست. 
در مجموع، در نظــر گرفتن این وجوه برای دولت، 
بیشتر از دیدگاه جامعه شــناختی متأثر شده است، 
در حالی که اگر از دیدگاه فلســفی )هنجاری( که 
با دیدگاه اســالمی قرابت بیشــتری دارد، به دولت 
بنگریم، باید وجه دیگری هم برای دولت قائل بود 

و آن عبارت است از:
5ـ »وجه تربیتی و پرورش فضیلت در شهروندان«؛ 
زیرا همان گونه که افالطون معتقد بود »فرمانروا دو 
وظیفه دارد؛ یکی حفظ سازمان اجتماعی و دیگری 
فراهم آوردن موجبات کمال سرشت افراد و این دو 
وظیفه از هم جدا نیســتند بلکه دو روی یک امرند. 
پس فرمان راندن به معنای درست خود همان تربیت 
کردن است و تربیت کردن عبارت است از پروراندن 

فضایلی که طبیعت در آدمیت به ودیعه نهاده است.« 
براســاس این پایه ها و وجوه، یک دولت زمانی 
قوی به شمار می آید که خصلت ها و ویژگی های زیر 

را داشته باشد: 
1ـ دســتگاه های اجبار قوی، منســجم و منضبط، 
مانند ارتش، پلیس، دستگاه قضا، نیروهای امنیتی و 

اطالعاتی و... داشته باشد.
2- در حــوزه  نظــر و ایــده )ایدئولــوژی( نیز از 
پویایی های الزم برخوردار باشــد؛ بــه گونه ای که 
ایدئولــوژی دولت نه تنها قادر بــه توجیه اقدامات 
حکومت و پاسخگویی به شبهات و مسائل مرتبط با 
عملکرد و سیاست های حکومت باشد، بلکه بتواند 
راه حل های نظری و عملی دقیق، منطقی و گره گشا 

برای حل مسائل و چالش های پیش رو ارائه دهد.
۳ـ دولــت قوی باید کارآمد هم باشــد؛ یعنی باید 
حداقــل انتظارات و کارویژه هایــی را که متوجه آن 
است و فلسفه وجودی اش تأمین آنها به شمار می آید، 

به نحو احسن انجام دهد.
۴ـ ســرمایه  اجتماعی بــه منظور تقویــت پایگاه 

اجتماعی خود خلق کند.
5ـ در جامعه پذیری سیاسی نسل جوان برای انتقال 
فرهنگ و ارزش های زیربنایی و حاکم بر دولت به آنها 
دقت کند؛ به گونه ای که به اندازه  کافی نیروی انسانی 
کارآمد و متعهد تربیت شــود تا ضمن جلوگیری از 
ایجاد شــکاف دولت ـ ملــت، تضمین کننده  بقای 
دولت نیز باشند و در یک کالم، در چارچوب نظام 

ارزشی حاکم، جامعه را اداره کنند.  

در تطبیــق این مؤلفه ها با موقعیت کنونی دولت 
در ایــران و قوی یــا ضعیف بــودن آن، باید گفت 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان دولتی با پایه ها و 
وجوه پنج گانــه  مذکور، در همه این پایه ها موقعیت 
یکسانی ندارد. به عبارت دیگر، در حالی که در دو 
پایه  یا وجه نخست؛ یعنی اجبار و ایدئولوژی، نظام 
از قوت الزم برخوردار است، در سه وجه دیگر، کم 
و بیش ضعف هایی ایجاد شــده است. در توضیح 
باید گفت، انسجام دستگاه اجبار نظام محل تردید 
نیســت. ایدئولوژی آن نیز هیچ گاه نه تنها در مقابل 
مسائل گوناگون دچار رکود نشده، بلکه در مواجهه 
با مسائل و موضوعات مختلف، همواره قادر به ارائه  
راه حل های معضل گشا و بن بست شکن بوده است. 
با وجود این، دو چالش عمــده در این حوزه وجود 

دارد که عبارتند از: 
ایده هــا و راه حل هــای گوناگونی کــه در قالب 
فرامین اجرایی، سیاستی یا رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب ارائه می شــود، آنگونه که باید با ظرافت و 
دقت تبیین نمی شــود؛ از این رو به مطالبه  عمومی 
تبدیل نمی شوند. چالش دیگر در این حوزه عبارت 
اســت از اینکه راه حل ها و گره گشایی های نظری، 
مانند اقتصاد مقاومتی، نظریه مقاومت، اســتحکام 
ســاخت درونی و... چندان در عمــل مورد توجه 

کارگزاران اجرایی قرار نمی گیرد. 
حوزه  کارآمدی و خلق ســرمایه  اجتماعی نیز با 
هم ارتباط مســتقیم دارند. در این زمینه، به واسطه  
برخی ضعف ها و کاستی ها در کارآمدی دولت ها در 
 سال های اخیر، چالش هایی برای سرمایه  اجتماعی 
کشور ایجاد شــده که الزم است با خدمات رسانی 
به مردم آن را تقویت کــرد. در حوزه  جامعه پذیری 
سیاسی نیز به دلیل ضعف های متعدد در تولیدات 
فرهنگی، تغییر ســبک زندگی در کشور، گسترش 
رســانه ها و فضای مجازی بــا چالش هایی مواجه 
هســتیم که جدی گرفتن امر پیوســتار فرهنگی و 

جامعه پذیری نسل جدید را می طلبد. 
بنابرایــن، اگر بر مبنای پایه هــا و وجوه دولت، 
راه های قوی سازی دولت در ایران را بررسی کنیم، 
باید گفت برای قوی سازی دولت باید حداقل چهار 
راهبرد مدنظر قرار گیرد: انسجام ایدئولوژیک نظام 
و تالش بــرای هژمونیک کــردن ایده های نظام در 
سطح جامعه، تقویت کارآمدی و سرمایه  اجتماعی 
و حساسیت و برنامه ریزی ویژه در انتقال فرهنگ و 

ارزش های نظام به نسل جوان کشور. 

فراز و فرود حشمت الله طبرزدی  ـ ۴

اصالحات! آزاداندیشی  عیار 

   ریزش ها    

در ارزیابی نســبت بین »نظــام« و »انقالب« 
در نظریه نظام انقالبی، نســبت تضاد یا تقابل 
بیــن آن دو مفهــوم یکی دیگر از نســبت های 
 
ً
چهارگانه اســت. قائالن به این دیدگاه، عمدتا

به دلیل هم معنا گرفتن واژه انقالب با خشونت 
و بی نظمی که در ادبیات علوم سیاسی مرسوم 
بوده، نظم جدید بــه وجودآمده پس از انقالب 
را حداکثر حاصل انقــالب تلقی می کنند که 
 
ً
نمی تواند انقالبی باشــد و نظام انقالبی منطقا

 ترکیبی خودشکننده است. 
ً
متناقض و عمال

از دیگر ســو، نظام های انقالبی به دالیلی 
آرمان ها را تا منتهی الیه ممکن توسعه می دهند و 
انتظارات فراوانی تولید می کنند؛ اما نظام برآمده 
از انقالب که اغلب وضعیت استثنایی دارد، به 
دالیل بسیاری توان تحمل و تأمین این آرمان ها 
را نداشته و ســبب ایجاد گسل آرمان ـ واقعیت 

می شود. 
در این دیدگاه، انقالب مبتنی بر خشونت، 
بی نظمی، ساختارشــکنی و شــور و احساس 
تلقی می شود؛ ولی نظام، عقالنیت می طلبد. 
دخالــت دادن اقتضائات انقالب در مســائل 
نظام، سبب بی نظمی و مختل کردن جمهوری 
اسالمی می شود که متولی حل مسائل زندگی 
مردم شــده اســت. از این منظــر، انقالب و 
انقالبی گری محصول تب تند جامعه و به منزله 

جّراحی بود که اتفاق افتاد و بنابراین بالفاصله 
پس از پیروزی، باید به وضعیت عادی )نرمال( 
بازگشت. چرا، اگر وضعیت انقالبی که قهرآمیز 
است تداوم یابد، انقالب را به ضد خود تبدیل 
می کنــد و این مطلــب، »پارادوکســیکالیتی 

انقالب« نام دارد. 
در حالی که در نظریه نظام انقالبی، انقالب 
مترادف با ســازندگی، رویــش و بالندگی در 
جامعه اســت که رســیدن به اهداف آن بدون 
انضباط، نظم و قانون، ممکن نیســت و وجود 
بی نظمی هــای اوایل انقالب، ناشــی از به هم 
ریختن بناهای غلط و پوســیده ای بود که باید 
متالشی می شــد تا بتوان بنایی نو برپا کرد؛ از 
ایــن رو برخالف تصور عده ای که انقالب را با 
آشفتگی و سردرگمی مترادف می دانند، انضباط 

انقالبی، برترین و قوی ترین انضباط هاست. 
تصور یادشــده از معنای انقالب، ســبب 
شده است تا برخی، ادامه وضعیت انقالبی را 
علت بسیاری از مشکالت دانسته و عبور از این 
وضعیت را از طریق پیوند زدن شــاخه اصالح 
به تنه درخت انقالب توصیه کنند. البته توصیه 
به اصالح در صورتی کــه در چارچوب قانون 
اساســی باشــد، تعارضی با نگاه رهبر معظم 
انقالب ندارد و ایشــان انقالب را بزرگ ترین 
اصالح معرفی کــرده و تداوم اصالحات را در 
ذات و نهــاد انقالب نهفته می دانند؛ از این  رو، 
مبتنی بر نظریه نظــام انقالبی، انقالبی گری در 
درون خود نوعی اصالح طلبی معقول و منطقی 
را به همــراه دارد و تضاد ادعایی بین دو مفهوم 

نمی تواند درست باشد.

 نظریه نظام انقالبی  - ۲۰

رّد نسبت تضاد

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
استادیارمجتمعآموزش

عالیشهیدمحالتی)ره(

مصطفی قربانی
کارشناسسیاسی

فتح الله پریشان
دبیرگروهاندیشه

دولت قوی چگونه دولتی است؟
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همزمــان با افزایــش ضریب نفوذ شــبکه های 
اجتماعــی در کشــورمان، فضای مجــازی به 
مبــدأ شــکل گیری اجتماعات بــزرگ و گاهی 
جنجال برانگیز بدل شــده اســت؛ به گونه ای که 
برخی از این اجتماعات به دلیل استقبال کاربران 
فضای مجازی، در اندک زمانی ظهور و بروز قابل 
توجهی یافته و حتی ســبب تغییر و توقف برخی 
تصمیمات و سیاســت های اتخاذ شده از سوی 

نهادهای وابسته به قوای سه گانه شده اند.
بــرای نمونــه، کارزار مجــازی »ســالمت 
دانشــجو« در طول چند ماه گذشــته برای اولین 
بار در تاریخ 5۰ ساله کنکور توانست زمان بندی 

برگزاری این رقابت ملی را تغییر دهد! 
در نمونــه ای دیگر کاربران فضــای مجازی 
در واکنش به تصمیم ســازمان حفاظت محیط 

زیست درباره یک بچه شامپانزه سه ساله ملقب به 
»باران«، کارزار »نجات باران« تشکیل دادند که 
تاکنون بیش از 25 هزار نفر از شهروندان ایرانی به 

عضویت این کارزار درآمده اند.
البته در ماه های گذشــته شــاهد شکل گیری 
کارزارهــای عام المنفعــه متعــددی بوده ایم که 
انعکاس خوب و موفق آنها در شبکه های اجتماعی 
توانست زمینه همراهی بیش از پیش آحاد جامعه 
را با اقدامات نوع دوستانه و خداپسندانه، از جمله 

کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه فراهم کند.
بدون شــک، با دقت در نتایج حاصل از این 
قبیــل کارزارهای مجازی می تــوان به خوبی به 
این واقعیت پی برد که تجمعــات مجازی تأثیر 
انکارناپذیری بر واقعیت هــای حاکم بر جامعه 
دارند؛ اما مســئله اینجاست که این افزایش اقبال 
و همراهی روزافزون جامعه با کمپین های مجازی 
تا کجا به نفع مصالح ملی ما و ملت ماست و از 
چه جایی به بعد این قبیل تجمعات مجازی ممکن 

است زمینه تهدید جامعه ما را فراهم کند؟! 
برای پاســخ به این پرســش، ابتدا باید یادآور 

شــویم که کلمه »کارزار« معادل فارســی واژه 
انگلیســی »Campaign« اســت و در ادبیــات 
فضای مجازی، این مفهوم به تالش هماهنگ و 
جمعی کاربران فضای مجازی اشــاره دارد که با 
هماهنگی قبلی برای رسیدن به یک هدف خاص 
اقدامی مشترک را طراحی و اجرا می کنند، تا از 
این طریق یک پیغام دارای بار سیاسی و تبلیغاتی 
را به جامعه و ساختار سیاسی حاکم بر آن منتقل 
کنند؛ به همین دلیل نیز برخی جامعه شناســان 
معتقدنــد کمپین هــای مجازی فرصتــی برای 
 شنیده شدن دیدگاه های کمتر دیده و شنیده شده 

هستند!
بــه همین دلیــل می تــوان اقبــال روزافزون 
کاربران فضای مجازی کشــورمان به شکل دهی 
کارزارهای مجازی یا مشارکت در کارزارهای از 
پیش طراحی شــده را به منزله یک تهدید در نظر 
گرفت؛ چرا که عمده کاربران هنگام مشــارکت 
در کارزارهای مجازی کمتر به منشأ و ریشه های 
نظری شکل گیری کارزارها و اهداف پشت پرده 
آنها دقت می کنند و بر اساس پژوهش های انجام 

شــده عمده توجه کاربران به شــعارها و عناوین 
کارزارها معطوف است.

بــرای نمونه، در هفته هــای اخیر جریان های 
معانــد با هــدف ایجــاد حاشــیه امــن برای 
کاهــش هزینــه  و  اغتشــاش گران جنایتــکار 
مشارکت در آشــوب های خیابانی، کارزارهای 
مجازی گوناگونــی را راه انــدازی کرده اند که با 
توجه به تبلیغات پر حجم صــورت گرفته برای 
این کمپین ها، به ویژه در رســانه های ســعودی و 
انگلیسی، متأسفانه برخی کاربران فضای مجازی 
تحت تأثیر قرار گرفته و به عضویت این کارزارها 
درآمده اند و آشکارا از جنایت کاران دفاع می کنند!

با توجه به واکنش هــای افراطی هواداران این 
قبیل کارزارهای مجازی، می توان نتیجه گرفت که 
نبود سواد سیاسی و رسانه ای در بین کاربران فضای 
مجازی، زمینه مســاعدی را برای سوءاســتفاده 
جریان های معاند از قابلیت کارزارسازی فضای 
مجازی فراهم کرده اســت که بی توجهی به این 
تهدیــد می تواند چالش های اخالقــی و امنیتی 

گوناگونی را پیش روی کشورمان قرار دهد. 

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

مرتضیآقاتهرانی،نمایندهمجلس: آزادگی 

برخی از فعالیــن عرصه فرهنگ و هنر از 
بسیاری از سیاسیون مدعی انقالبی گری 
که با نادیده گرفتن دشمنی های آمریکا با 
مردم ایران، آمریکا و اقداماتش را بزک و 
حقایق را تحریف می کنند، خیلی بیشتر 

است. دست مریزاد آقای مجید مجیدی

نصراللهپژمانفر،رئیسکمیسیوناصلنود: 

نمی توان فرزندان مــان را به خصوص در 
زمان کرونا از فضای مجازی محروم کنیم، 
ولــی باید با ارائه اینترنــت پاک، فضایی 
سالم برای آنها مهیا کرد. اینترنت کودک 
فرزند شــبکه ملی اطالعات است، ولی 
وزارت ارتباطات بیشتر معطل مذاکرات 
حمایتی با مدیــران تلگــرام و... بوده تا 

تمرکز بر اجرای تکالیف قانونی.

علیخضریان،نمایندهمجلس: صبح امروز 

هم زمان با آغاز ســال تحصیلی جدید از 
دانش آموزان درخواســت کردم کنار همه 
درس هــا، درس تاریخ را بهتر بخوانند تا 
آینــده آن را گران نفروشــد. ضمن اینکه 
حل مسائل پیرامونی خود را تمرین کنند 
تا بعدها منتظر حل مشــکالت کشور از 

بیرون مرزها نباشند.

مؤثرترین  مجلــس:  نماینده عنابســتانی،

وزارتخانه در تحقق جهش تولید وزارت 
صمــت اســت که بــا لج بــازی دولت 
مدت هاست رهاشــده، اخیرا هم شنیده 
می شود قرار است گزینه هایی برای تصدی 
این وزارت معرفی شــوند کــه احتمال 
جلــب رأی اعتماد از مجلــس ندارند. 
رئیس جمهــور و رفقا از سیاســی کاری 
دست بردارند و فورا گزینه ای متخصص 

و کارآمد معرفی کنند.

ایرجمسجدی،ســفیرایراندربغداد: بسیار 
متأســفم که امســال به دلیل کرونا زوار 
ایران نمی توانند در مراسم اربعین حضور 
یابنــد. از تمام زوار عزیز عراقی خالصانه 

می خواهم نایب الزیاره ملت ایران باشند.

امیرعلیابوالفتح،کارشناسمسائلسیاسی: 

ترامپ بــرای جلب نظــر رأی دهندگان 
آمریکایی منتقد جنگ، از خروج نیروهای 
آمریکایــی از عراق ســخن می گوید، در 
حالی که قرار است این نیروها از 52۰۰ 
بــه ۳۰۰۰ تن کاهش یابد. بــا این حال، 
خروج حتی یک سرباز آمریکایی از منطقه 
غرب آسیا، کمک کننده به برقراری امنیت 

در منطقه به شمار می آید.

نگاهی به پیامدهای رشد قارچ گونه کمپین های مجازی

طی ماه های گذشته، کارزارهای مجازی به یکی 
از خبرسازترین حوزه های خبری کشورمان بدل 
شــده اند و هر روز خبری درباره راه اندازی یک 
کارزار جدید در فضای مجازی کشــورمان به 
گوش می رسد؛ به گونه ای که برخی کارشناسان 
این اقدامات را یکــی از جدیدترین گونه های 
تهدید علیه امنیت اجتماعی و سیاسی کشورمان 

برمی شمارند.
با این حال به نظر می رســد، افزایش اقبال 
کاربران فضای مجازی به کارزارهای مجازی 
فــارغ از جنبه هــای سیاســی و اجتماعی آن 
ریشه های روانی و ادراکی نیز دارد که پی بردن 
به این مسئله می تواند راهگشای تحلیل بهتر این 

پدیده اجتماعی نوظهور باشد.
 از ایــن رو بــرای بررســی دقیق تــر این 
موضوع با »مریــم ژاله چین« فعال اجتماعی و 

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی گفت وگویی 
داشــتیم. وی درباره چرایی استقبال و گرایش 
کاربــران فضــای مجــازی بــه عضویت در 
کارزارهای مجازی می گوید، با توجه به برخی 
رخدادهای سیاسی و اجتماعی اخیر کشور که 

از کمپین های مجازی نشئت می گیرند.
 به نظر می رسد یکی از دالیل اقبال و استقبال 
کاربران از ایــن عرصه ها، چالش برانگیز بودن 
بیشتر این کارزارهاســت، از این رو با توجه به 
این نکته که بخشــی از کاربران فضای مجازی 
متمایل بــه تأثیرپذیری از قــدرت چالش گر 
هســتند، مشــتاقانه به کمپین های چالش ساز 
کــه یک قدرت جمعــی را تداعــی می کنند، 

می پیوندند.
البته باید به این نکته هم توجه کرد که بخشی 
از افراد نیز با هدف مشــارکت در یک اقدام که 

از دید آنها مثبت ارزیابی می شــود به عضویت 
کمپین ها درمی آیند و حتی آنها را تبلیغ می کنند 
که این مسئله خود ریشه ای روان شناختی دارد و 
چرایی آن از ادراک سازی صورت گرفته بر روی 

اذهان آنها نشئت گرفته است.
 در واقــع رســانه  های جریان بدخــواه، از 
طریق ادراک سازی زمینه حرکت افراد به سوی 
کنش های تهدیدآفرین را فراهم می کنند که در 
حوزه علم روان شناســی این اقدامات در قالب 

جنگ شناختی بررسی می شود.
وی درباره اینکه چگونه می توان مانع تبدیل 
شدن این بستر به یک تهدید علیه منافع و امنیت 
 
ً
ملی و اجتماعی کشورمان شد، می گوید، طبیعتا

برای مقابله با تبدیل شدن یک حرکت اجتماعی 
که در قالب کارزارهای مجازی جلوه می کند، 
نیازمنــد ســرمایه گذاری هدفمنــد در حوزه 

فرهنگ سازی، آموزش سبک زندگی و همچنین 
ارتقای سواد رسانه ای و مجازی کاربران فضای 
سایبر کشورمان هستیم که در این حوزه نهادهای 
آموزشــی و فرهنگی با محوریــت آموزش و 
پرورش باید به مســئولیت خود عمل کرده و از 
ابتدای دوره تحصیل دانش آموزان مهارت های 

الزم را به آنها آموزش دهند.
از نظر کارشناســان حوزه تربیت کودک و 
نوجوان و با نگاهی به تجربیات جامعه جهانی، 
رها کــردن دانش آموزان و کودکان در ســنین 
خردســالی، حتی نوجوانــان و بی توجهی به 
آموزش مناســب آنها در حوزه سواد رسانه ای 
موجب آســیب پذیر شــدن آنها در بزرگسالی 
می شود؛ از این رو مهارت های ضروری زندگی 
به ویژه ســواد رســانه ای باید از همان ســنین 

خردسالی به آنها آموزش داده شود.

 گفت وگو با مریم ژاله چین درباره اهمیت سرمایه گذاری در حوزه سالمت روان

مهارت زندگی

   تریبون    

با شــروع ســال تحصیلی، 
بســته های  خریــد  دغدغــه 
گــران قیمت اینترنــت یکی از 
خانواده ها  عمــده  نگرانی های 

شده است.
خوشبختانه مسئوالن با درک 
این مسئله طرح تخصیص بسته 
اینترنت رایگان بــرای آموزش 
مجازی دانش آموزان را از هفته 
گذشــته آغاز کرده انــد و قرار 

اســت بر اســاس برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش برای 
دانش آموزان، بســته های اینترنت ماهانه  ویژه ای تحت عنوان 
»اینترنت شاد« تعریف شود که دانش آموزان بتوانند از ظرفیت 

آموزش مجازی به صورت رایگان استفاده کنند.

رایگان  اینترنت 
همراهی برای آموزش انالین

برای نخستین بار دولت انگلیس 
بدهی چند صد میلیون پوندی 
این کشــور بــه ملت ایــران را 

پذیرفت و اعالم کرد.
اصالح  اعتــراف  این  دلیل 
رفتــار آنها در قبــال ملت ایران 
نیست، بلکه آنها تالش می کنند 
با طرح این وعده جاسوســی به 
نام »نازنین زاغری« را آزاد کنند.

ماجرا از این قرار اســت که 
در زمان رژیم پهلوی، محمدرضا شاه برای خرید 15۰۰ تانک 
»چیفتن« پیش قدم می شــود و مبلغ خرید آنها را به حســاب 
انگلیســی ها واریز می کنــد، اما با پیروزی انقالب اســالمی 

انگلیسی ها از تحویل تانک ها امتناع کردند.

پیر! وباه  ر نقشه 
اعتراف به ظاهر خیرخواهانه

دولت برای کاهــش نرخ ابتال 
به کرونا در بیــن دانش آموزان، 
ســهم ویژه ای از آمــوزش را به 
e-Learning مبتنی بر نرم افزار 

اما  »شــاد« اختصــاص داده،  
همین مسئله هم برخی والدین 

را نگران کرده است. 
حال اگر شــما هم از جمله 
این والدین هســتید، می توانید 
بــا نصــب اپلیکیشــن ایرانی 

قفل کودک )قفل برنامه هــا و زمان بندی( نحوه فعالیت فرزند 
خود هنگام اســتفاده از تلفن همــراه و تبلت را مدیریت کنید 
 و مانع از دسترســی بــه دیگر نرم افزارها به جز نرم افزار شــاد

 شوید. 

 قفل غیر مجاز
مراقبت از دانش آموزان

انحرافی! کارزارهای 
نوید کمالی

دبیرگروهرسانه
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 BBBBدربارهمتولیاصلی»شــبکهنمایش
خانگــی«بفرماییــدوبگوییدکدام
دســتگاهبایدبرعملکرداینشبکه

نظارتکند؟
درباره وضعیت قانونی تولید و پخش در شــبکه 
نمایش خانگی می توان گفت، در مصوبه شورای 
عالی انقالب فرهنگی که در حوزه فرهنگ و هنر 
حکم قانون مجلس را دارد، وقتی مصوب شــد 
ویدئو در ســال 1۳71 آزاد شود، کلیه مسئولیت 
عرضــه در نمایش خانگی که امــروزه VOD نیز 
جزئی از آن به شــمار می آید، به وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی سپرده شــد. بعدها بر اساس 
همیــن مصوبه، هیئت وزیــران آیین نامه هایی را 
دربــاره پروانه ســاخت و نمایش آثــار ویدئویی 
مصــوب کردند کــه همه مســئولیت آن باز هم 
متوجه وزارت ارشــاد اســت. در ســال 1۳88 
مجلس نیز قانونی را با عنوان »تشــدید مبارزه با 
عرضه غیرمجاز محصوالت فرهنگی و هنری« 
تصویب کرده کــه در آن هم به صراحت تصریح 
شده است، مســئولیت هر نوع عرضه محتوا در 
نمایــش خانگی برعهده وزارت ارشــاد اســت 
و هر فیلم بــا هر محتوایی که بــدون پروانه این 
وزارتخانه منتشر شود، غیرقانونی است و بر اساس 
 همین قوانین، وزارت ارشــاد نیــز آیین نامه هایی

 دارد. 
چنــدی قبل یکی از شــرکت ها بــه یکی از 
این آیین نامه هــا ایرادی وارد کــرد که در نهایت 
موضــوع در دیوان عدالت اداری مطرح شــد و 
آنها از شورای نگهبان استعالم کردند و در نهایت 
باز هــم در رأی دیوان عدالت اداری که غیر قابل 
برگشــت و فراگیر اســت، آمده است مسئولیت 
 صدور پروانه این شــبکه برعهده وزارت ارشــاد

 است.
بنابراین، امروزه این قوانین را در کشور داریم، 
اما چرا وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی و سازمان 
ســینمایی در این حوزه موفــق نبوده اند؟ مقصر 
اصلی در این زمینه خود ســازمان ســینمایی و 
مســئوالن این سازمان هســتند؛ چرا که آنها در 
دولت اول آقای روحانی طرحی را گذاشــتند که
VOD ها را پر و بــال بدهند و به رقیب تلویزیون 

و رسانه هایی تبدیل شوند که مسئولیت آن برعهده 
بخش خصوصی و در واقع در اختیار خودشــان 
اســت. آنها برای یک هدف سیاســی حمایت 
بی چون و چرایی از راه انــدازی VODها کردند 
تــا جایی که حتی در صــدور مجوز فعالیت این 
شرکت ها در زمان خودش مسیر اداری کامل طی 
نشد و بعد از آن هم در بحث عرضه مسیر قانونی 
طی نشد و VODها برخالف تمام قوانین موجود 
عمل کردند. در واقع، می تــوان گفت فیلم های 
خارجی این شبکه ها بدون مجوز وزارت ارشاد و 
ممیزی آن عرضه شد و بزرگ ترین آسیب فرهنگی 

آنها، عرضــه بی مالحظه و بــدون کوچک ترین 
نظارت در ارائه محتوای خارجی بود.

 BBBBعمدتــًاچــهمحتواهایــیدرایــن
محصــوالتبــهمخاطــبعرضه

میشد؟
محتواهایــی که تبلیــغ فرهنگ غــرب، تبلیغ 
مسیحیت، تبلیغ همجنس گرایی و پر از محتوای 
مبتــذل بــوده اســت و امــروزه می بینیم حتی 
ســریال های ترکیه ای که در شــبکه جم پخش 
می شود، سر از VODها درآورده و حتی سریالی 
که در آمریکا به دلیل تبلیغ خودکشی ممنوع شده، 
در این سامانه ها ارائه می شود. متأسفانه، سازمان 
ســینمایی به دلیل سیاســی کاری، کوچک ترین 

برخوردی با این شبکه ها نداشته است. 
در حالی که مــا چندین قانون و مصوبه مانند 
مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی داریم که 
عرضه محصوالت فرهنگی و هنری باید مجوز 
نمایش داشــته باشــد؛ در غیر این صورت ستاد 
مبارزه با عرضــه غیرمجاز محصوالت فرهنگی 
و هنری باید اقدام به پلمب ســامانه کند، این در 
حالی است که در عمل وزارت ارشاد چشمش را 

بر روی این اتفاقات بسته است. 

 BBBBبهنظرشــمااهدافاینکاربیشــتر
سیاسیاستیافرهنگی؟

آنها فقط به دنبال این بوده اند که با این دانه پاشیدن 
مخاطب جذب کنند که البته تا حدودی نیز موفق 

بوده اند. 
بخش دوم کار، ســریال های ایرانی است که 
در این حوزه هم شــاهدیم توهم و سوءمدیریت 
و اباحه گــری و وادادگــی که دوســتان از طریق 

سریال های داخلی به جامعه تزریق کرده اند و این 
اشتباهی که تصور کرده اند هرچه سریال مبتذل تر 
باشد مخاطب بیشتری جذب خواهد کرد، سبب 
VOD شده است تا با مجموعه ای از سریال ها در
ها روبه رو شویم که با فرهنگ عمومی جامعه ما 

فاصله زیادی دارد. 
توقع نداریم فرهنگ انقالب و اسالم را ترویج 
کنند، امــا در سریال های شــان فرهنگ عمومی 
ایرانی ـ اســالمی مردم هم مدنظر قرار نگرفته و 
این ســریال ها هیچ نسبتی با هیچ یک از طبقات 
اجتماعی کشور ما ندارد. در کدام طبقه از جامعه 
ما افراد در اتاق خواب شان هم با کراوات هستند؟ 
در کدام بخش جامعه ما این حجم از بی احترامی 
به جایگاه پدر و مادر دیده می شــود؟! متأسفانه، 
در این سریال ها بدیهی ترین ارزش های اخالقی 
جامعه نیز زیرسؤال رفته، چه برسد به ارزش های 

انقالبی و امثال آن.
در نهایت کار را به جایی رسانده اند که به نظر 
رسید وزارت ارشاد توانایی مدیریت این سامانه ها 
را ندارد و باید این مدیریت به نهاد دیگری واگذار 
شود و این انتقال مسئولیت یک مرز قانونی جدی 
دارد؛ یعنی همین اآلن هم که صدور مجوزهای 
VOD به ســازمان صداوســیما واگذار شده، در 

این سازمان بخشــی به عنوان »سازمان صوت و 
تصویر فراگیر« ساخته شده و در تعریف فراگیر و 

غیرفراگیر، یک بحث فنی وجود دارد. 
فراگیــر زمانی اســت که امکان تشــخیص 
مخاطب نهایی وجود نداشته باشد، مانند امواج 
تلویزیون و رادیو که فرستنده نمی تواند تشخیص 
دهد کدام مخاطب فرکانس را دریافت کرده، اما 
در سامانه هایVOD  و تلویزیون های IPTV چون 
 می تواند 

ً
بر اساس IP گیرنده است، فرستنده دقیقا

رصد کند که مخاطب در حال تماشای چه چیزی 
است. البته اینکه در صداوسیما کدام بخش متولی 
باشــد هم مهم است؛ معاونت سیما مرکز تولید 
محتوا در رســانه ملی است. این تشکیالتی که با 
عنوان »ســاترا« راه اندازی شده، یک بخش فنی 
است و متولیان آن سابقه مدیریت و تولید محتوا 
ندارند و بدیهی اســت که توانایی صدور پروانه 
ســاخت و نمایش را هم ندارند. اگر قرار است 
این کار در معاونت سیما رخ دهد، باز هم بحث 
مفصلی صورت می گیرد که آیــا این کار باید با 
قوانین ممیزی رسانه ملی دنبال شود یا به اصطالح 

کار بازتر دنبال شود.

 BBBBبهنظرشــمابهترنیســتســازمان
جداگانــهایبرایاینمســئلهایجاد
شــود؟زیــراوزارتارشــادبــاهر
دولتیتغییرمیکندوممکناســت
سیاســتهایآندســتخوشتغییر

شود.

نیازی به این کار نیست. متأسفانه سازمان سینمایی 
مسئولیت های قانونی خود در کنترل محتوا را به 
درستی انجام نداده و مسئوالن نظارتی نیز در این 
زمینه وارد نشدند! در حالی که سازمان بازرسی کل 
کشور تنها نباید تخلفات مالی یک مدیر را بررسی 
کند، بلکه باید در هر بخشی که خالف قانون عمل 
شده وارد شود. در این بحث نیز وزارت ارشاد در 
حوزه VODها عملکرد قابل قبولی نداشته که در 
اینجا باید سازمان بازرسی کل کشور ورود می کرد 
و پرونده تشــکیل می داد. دادســتانی نیز بخش 
نظــارت بر عملکرد فضای مجازی دارد و باید با 
 این موضوع برخورد می کرد؛ اما این کار را نکرده 

است.

 BBBBبهنظرشمابرایاصاحشرایطحاکم
براینحوزهچهاقداماتیبایدصورت

گیرد؟
شخص فیلمساز مسئولیت اخالقی دارد که حتی 
در آثار طنزش نیز دو مؤلفه اخالقی را به مخاطب 
نشان دهد و این مسئله در فرهنگ ما وجود دارد. 
حال اگر فیلمســاز بخش خصوصی این کار را 
نمی کند عیب نــدارد؛ اما مدیــران فرهنگی ما 
موظف به انجام این کار هســتند. وقتی مدیری 
 رســانه ها 

ً
چنیــن کاری را انجام نمی دهد، قطعا

و نهادهای نظارتی باید وارد شــده و مطالبه گری 
کنند و آن گاه اگر ثابت شــد که بر اســاس پروانه 
نمایش فیلمــی، ابتذالی در جامعه تســری پیدا 
کرده، باید مقام قضایی با مدیر صادرکننده پروانه 
نمایش برخورد کند و اگر دو بار چنین مسئله ای 
انجام شود، دیگر مدیر جرئت انجام هر کاری را 

نخواهد داشت. 

فرهنگفرهنگ

یادداشت

فرهنگ

ترکیب بند »محتشم کاشانی« با 
آیت الله  حضــرت  دســتخط 
معظــم  رهبــر  خامنــه ای 
انقالب منتشــر شــد. محتشم 
کاشانی شاعر مشــهور ایرانی، 
نام  در کاشــان متولــد شــد. 
اصلــی وی »کمال الدین علی 
لقب  و  بود  محتشم کاشــانی« 
را  کاشــانی  شمس الشــعرای 
داشــت. او در ربیع االول سال 

99۶ هجری در شهر کاشان از دنیا رفت. محتشم از مهم ترین 
شاعران مرثیه سرای مذهب شیعه به شمار می آید که از پیروان 
مکتب وقوع بود. معروف ترین مرثیه ای که محتشم برای شهدای 

کربال سروده است.

عاشورا مرثیه 
انتشار شعر محتشم با دستخط رهبری 

   شعر    

»بهروز شعیبی« کارگردان سینما 
و تلویزیــون در برنامــه »کتاب 
باز« از ساخت مستند سینمایی 
درباره »امام موسی صدر« خبر 
داد. شــعیبی عنوان کرد: »امام 
موســی صدر یک عالم بزرگ 
ایرانی است که نقطه مهمی در 
تاریخ لبنان بــه وجــود آورده و 
به عنوان شــخص ایرانی بسیار 
برای مان قابل افتخار اســت.« 

وی در ادامه با اشاره به ساخت مستند سینمایی امام موسی صدر 
گفت: »کار تحقیقات خود را در خصوص این شخصیت مهم 
تاریخی آغاز کردم و امیدوارم به زودی بتوانم مســتند سینمایی 

خود را با موضوع امام موسی صدر شروع کنم.«

عالم بزرگ ایرانی
روایت شعیبی از امام موسی صدر

   سریال    

قسمتی  تلویزیونی ۳۰  مجموعه 
»جنگل ســرخ« به تهیه کنندگی 
»ابوالفضل صفری« که ماجرای 
حضــور منافقیــن را در ســال 
1۳۶۰ در جنگل هــای شــمال 
کشــور بررســی می کنــد. قرار 
اســت برای پخش از رسانه ملی 
تولید شــود. »حسین تراب نژاد« 
نویسندگی متن های این سریال را 
به عهده دارد و این روزها مشغول 

بازنویسی متن هاست، همچنین به دلیل حساسیت هایی که روی 
موضوع سریال وجود دارد، گروهی از مشاوران تاریخی بر روایت 
دقیق و بی کم و کاست آن نظارت دارند. گفتنی است، ابوالفضل 

صفری پیش از این، مجموعه »سارق روح« را تولید کرده است.

    تلویزیون    

خ سر جنگل 
ماجرای حضور منافقین در شمال کشور

  حامی سالمت 
مخالف عقیده!

در حالی مراســم عزاداری هــای دهه اول 
مــاه محــرم در سراســر ایران بــا رعایت 
بهداشــتی  دســتورالعمل های  حداکثری 
برگزار شد که بســیاری از معاندان داخلی 
و خارجــی تالش کردند تا هر طور شــده 
جلوی برگــزاری آن را بگیرند و از هر دری 
وارد شــدند تا شاید محرم امسال به محاق 
بــرود؛ آرزویی که البته با حضور پر شــور 
و پر شــعور مردم ناکام ماند و ثابت شــد 
نیست.   نور حســین)ع( خاموش شــدنی 
شبکه های فارســی زبان خارج از کشور و 
برخی همنوایان داخلــی از مدت ها قبل با 
زمینه چینی و بهانه جویی درباره شیوع کرونا، 
خواستار لغو برگزاری هرگونه عزاداری ماه 
محــرم بودند. در این میــان، تنها چند روز 
مانده به آغاز ماه محرم، ســتاد ملی مقابله 
با کرونا، برگزاری مراســم های عزاداری را 
در محیط های مسقف ممنوع اعالم کرد تا 
هیئت های مذهبی بیش از گذشته در تدارک 
برای برپا داشتن مراســم های ماه محرم با 
چالش روبه رو شــوند؛ اما بــا وجود این، 
بسیاری از هیئت های مذهبی با تغییر شیوه 
برگزاری، همه دستورالعمل های بهداشتی 
را رعایت کردند و با حضور باشــکوه مردم 
هم در این مراسم ها مواجه شدند.  با توجه 
به محدودیت های اعالمی برخی مداحان 
بزرگ که در هر ســال، هیئت های بســیار 
پرجمعیت و بزرگ را در حسینیه های شهر 
سامان می دادند، امســال با ابتکار عمل به 
کوچه گردی و مداحی ســیار رو آوردند که 
از قضا با اســتقبال بسیاری هم روبه رو شد. 
برخی مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( با راه 
انداختن هیئت ســیار یا گذاشتن چهارپایه 
در محــالت و برگزاری روضــه، به جای 
اینکه پذیرای مــردم در هیئت های معروف 
باشند، خودشان به پذیرایی از مردم رفتند. 
مجموع ابتکارهای انجام شــده سبب شد 
تا ضمن رعایت همه تذکرهای بهداشتی، 
مراسم های عزاداری حتی با شکوه بیشتری 
برگزار شود و جلوه خوبی از نظم و اهتمام 
عزاداران حســینی را به سراسر دنیا مخابره 
کند. البته برخی رســانه ها نــه تنها مایل به 
انتشار این شور و شــعور گسترده عزاداران 
نبودند؛ بلکه با تمسخر و انتقاد به استقبال 
ایــن عزاداری ها رفتنــد. در آخرین نمونه 
آن، شــبکه تلویزیونی »من و تو« در برنامه 
طنز آخر هفته خــود، کوچه گردی و هیئت 
ســیار محمود کریمی در مناطق جنوبی و 
کم برخــوردار تهران را به ســخره گرفت.  
واقعیت این است که رسانه های فارسی زبان 
خارج از کشور که به صورت علنی خود را 
معاند جمهوری اســالمی نشان می دهند، 
در حالی ادعــای همراهی با مــردم ایران 
را دارنــد که از درک ســاده ترین اعتقادات 
مردم نیز عاجزند. تمســخر عزاداری های 
مردم نشــان می دهــد، ادعای آنهــا برای 
حمایت و همراهی با مــردم ایران، پوچ تر 
از هر اظهارنظری است که این شبکه ها در 
مخالفت با حکومت و نظام اســالمی بیان 
می  کنند. در واقع، مسئله اصلی این شبکه ها 
سالمت مردم یا پیشــگیری از شیوع کرونا 
نیســت که اگر بود، باید مسافرت مردم در 
تعطیالت را مورد انتقاد قــرار می دادند نه 
کوچه گردی هــای صادقانه ای که با رعایت 
همه جوانب بهداشــتی و سالمتی برگزار 
شده و هیچ خطری برای آحاد ملت نداشته 
است. مسئله اصلی شبکه های فارسی زبان 
خارج از کشــور، جداکردن مردم از دین و 
باورهای مذهبی و سپس ورود از این ناحیه 

برای ضربه زدن به نظام اسالمی است.

نمی شوند  رعایت  که  قانون هایی 
 آسیب شناسی محتوای نامناسب VODها در گفت وگو با مسئول سابق شبکه نمایش خانگی 

نسیم اسدپور
دبیرگروهفرهنگ

مدتیاستمحتواهایعجیبوغریبشبکهنمایشخانگیصدایبسیاریازاصحابفرهنگوهنررادرآوردهاست؛سریالهاییایرانیکهبرخیاز
آنهارویسریالهایترکیهایراهمسفیدکردهاندوپخشسریالهاوفیلمهایخارجیازVODهاکهمتناسببافرهنگایرانیـاسامیماننیست؛اما
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جبهه

 پدرم آماده رزم است!

نامت را که می برم تشنه می شود روحم برای 
فاتحه خوانی بر ســر مزارت ای پدر شهید؛ 
پدری که در آرزوی دیــدار فرزندش ماند؛ 
دخترش دوازده روز بعد از شــهادت پدر به 
دنیا آمد.... »کلمات« سبک نوشته می شود 

ولی باید آنها را سنگین خواند. 
همسری چشم انتظار مردش؛ همسری 
چشم به راه آمدن نوزادش؛ اما مردش نیامد، 
نه تنها خودش نیامد، حتی پیکرش هم نیامد 
و ماند... . نه یــک روز، نه دو روز، پیکرش 
ماه ها بــر زیرانداز بوریای زمیــن و روانداز 
سقف آسمان در ارتفاعات بازی دراز ماند. 
زنی که در جســت وجوی همسرش هربار 
باید پیکر شهیدی را برای شناسایی می دید، 
گلبرگ  الله  شهیدی را که از او نبود، در دلش 
پرپر می کرد. »عباس نســاج« همان سقای 
تشــنه لبی که در کودکی، مادر لباس سقایی 
به تنش می کرد و در بین دسته های سینه زنی 
می چرخید و آب به کام تشنه لبان می رساند؛ 
سقایی که ده ماه پیکرش در وصال و لقاء الله 

سیراب شد تا بازگردد.
کســی نمی داند دختری در غم بابا فقط 
روضه حضرت رقیه)س( را نجوای غمش 
می یابد یعنــی چه! آن روضــه چه بر دلش 
می آورد! چقدر حس نزدیکی است با دختر 
ارباب. می دانی فرزند شهید باشی و پدرت 
را ندیده باشــی، حتی تصویری از پیکرش 
نداشته باشی یعنی چه؟ می دانی برای دیدن 

یک عکس، لحظه شماری کردن یعنی چه؟
 چقدر سخت می  گذرد...

»لیال« را می گویم، دختر شــهید نساج. 
سال هاست باهم در سنگر گروه تحقیقاتی 
فتح الفتوح برای شهدا کارمی کنیم. همه این 
ســال ها آرزو داشت تا عکس لحظه تدفین 
پدرش را ببینــد و افرادی پیدا شــوند تا از 

پدرش بیشتر بدانند و برایش بگویند. 
انگار باید وقتش برسد. بعد از این همه 
سال آشنایی، پنجم اسفند سال 1۳98 برای 
اولین بار با همسر شهید مصاحبه کردیم. قرار 
شــد کتابی از خاطرات همسر نوشته شود، 
ولی مطالب کامل نشــد. روز تاسوعا مزار 
شهید نساج با نوک قلم خدمت به خانواده 
شهدا رنگ محبت گرفت. حاال قلب حک 
شــده بر مزار و نوشــته »ســرباز شهید« با 
رنگ قرمز هر عابری را برای چند ثانیه نگه 
می دارد و کلمات »سقای امام حسین)ع(« 

برایت روضه محرم می خواند.
 امسال برای اولین بار بر سرمزار شهید، 
ســالگردی گرفته شــد و دوســتان شهید 
آمدنــد. بعــد از مدت ها چشــم انتظاری، 
برای اولین بار، عکس پیکر شهید به دست 
دخترش رسید. حاال تمام روضه های دختر 
سه ساله امام حســین)ع( یک باره در ذهنت 
بلند طنین انداز می شــود: »وااای بابا...« و 
لیال تصویر بابایــی را دید که چهره و رنگ 
لباس، یکی شــده بود. مثل کسی که دنبال 
نشــان باشــد، چفیه دور گردنش به چشم 
آمد. او می خندید و عکس را نشان می داد. 
دختری به آرزویش رسید یا پدری، نمی دانیم 

فقط می دانیم بابای شهیدش را دید...  
... بابایــی که وقتی آمد بــا لباس رزم به 
آغوش خاک ســپرده شــد؛ بابایی که هنوز 

پوتین های رزمش را بر پا دارد...
و فرزنــدی کــه امیــد دارد و می گوید: 
...وقتی امام عصر)عــج( بیاید پدرم لباس 
رزم بر تن دارد. پوتین هایش به پایش هست 

و آماده رزم دیگری است. 
نگ دلتنگی های مادی ات 

ُ
ت و می شکند 

در این نگاه امیدوارکننده و راسخ.
و می مانی؛ تو و مزار شهیدی که منتظر 
قیام اســت تا قامت راست کند از قطعه 2۶ 

بهشت زهرا، ردیف ۶۰، شماره 7.

گلزار شهدای تهران هنوز جعبه هایی آلومینیومی دارد که در دل  
آنها می شود هزاران قصه کشف کرد. البه الی نگاه هایی که به 
چشم های مان دوخته شده... در میان چشم هایی که نگاه شان به 
آسمان است... جوان هایی که با چشم های شان هزار قصه ناگفته 
دارند... وقتی به زیارت شهدا می رویم، سالم به چشم های شان، 

یادمان نرود...

 قصه چشم ها
   قاب    

تازه وارد خرمشهر شده بودیم. من در حوالی منطقه استقرار متوجه 
تعدادی از افراد غیرنظامی شــدم. فرمانده گروهان ما که سرگرد 
»زیدیونس عاشور« نام داشت، آنها را دیده بود. فرمانده دستور داد 
تا آنها را دستگیر کنیم. تقریبا همه شان لباس عربی به تن داشتند. ما 
آنها را به مقرمان بردیم. سرگرد به راننده یکی از لودرها دستور داد 
تا در همان جا زمین را گود کند و چیزی مثل ســنگر بسازد. وقتی 
کار لودر تمام شد دستور داد تا همه آن افراد دستگیر شده به داخل 
آن گودال بروند. ســپس به راننده لودر گفت روی آنها خاک بریز! 
راننده با وجود اینکه فرمانده او را به اعدام تهدید کرد، نتوانست این 
کار را انجام بدهد. وقتی فرمانده این صحنه را دید، راننده دیگری 
را مأمور ایــن کار کرد. راننده جدید بدون کوچک ترین تأملی آن 
گودال را پر کرد و 1۴ نفر از اهالی روســتاهای خرمشــهر در زیر 

خاک ها زنده به گور شدند./ راوی:یکیازاسرایعراقی

 زنده به گور
   خاطره    

   یادداشت    

 B1۹75 بغض 
صــدام از انعقــاد قــرارداد 1975 الجزایر بغض 
فروخورده ای داشــت و همچون ماری زخمی به 
دنبــال ضربه زدن به ایران بــود. او می گفت جنگ 
تحمیلی در روز ۴ سپتامبر آغاز شد، نه 22 سپتامبر 
که دولت ایران به آن معتقد است؛ یعنی جنگ برای 
صــدام و هم پیمانانش از دو هفتــه قبل به صورت 
رسمی آغاز شده بود و آنها از مدت ها قبل خودشان 
را آمــاده جنگی همه جانبه کــرده بودند.دیکتاتور 
ســابق عراق عقیده داشــت، ارتش ایران در سال 
198۰)1۳59 شمسی( ضعیف و »فاقد رهبری« 
بود؛ چون بیشــتر افسران عالی رتبه ارتش در وقایع 
انقــالب از مقام خود خلع شــده بودند. صدام در 
تناقض گویی هایــش درباره دالیــل حمله به ایران 
می گوید که این ســؤال را باید از ایرانی ها بپرسید، 
چون آنها جنگ را آغاز کردند! آنچه از صحبت های 
سران وقت بغداد استنباط می شود، این است که آنها 
به دلیل وضعیت سیاسی و نظامی ایران برای ضربه 
به جمهوری اسالمی و رسیدن به منافع شان دندان 
تیز کرده بودند. طبق گزارش وزارت خارجه ایران، 
ارتش عــراق در دوره ای 19 ماهه پیش از شــروع 
جنگ، بیش از ۳97 بار به مرزهای زمینی، هوایی و 

دریایی ایران حمله کرده است. 

 B!صدام کشورش را به خطر نمی اندازد 
سردار شــهید حاج احمد متوســلیان، صحبت با 
بنی صدر درباره وضعیت مرزهای کشور در مواجهه 
با عراق را این گونه تشریح می کند: »یک ماه قبل از 
شــروع جنگ جلســه ای در اتاق جنگ لشکر 81 
زرهی کرمانشاه به ریاست بنی صدر تشکیل شد. 
در این جلســه آقایان ظهیرنژاد و صیاد شــیرازی 
به همراه فرماندهان ارتشــی ۳۰ منطقه نظامی از 
استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و 
نیز برادران محســن رضایی و محمد بروجردی به 
اتفاق مسئوالن ســپاه در کل منطقه غرب حضور 
داشتند. در این جلسه فرمانده سپاه قصرشیرین به 
وضعیت بسیار بد نیروهای ما در مرزها و حمالت 
مکرر ارتش عراق به پایگاه های مرزی اشــاره کرد 
و گفت دشــمن در این منطقه از خیلی وقت پیش 
شــروع به ساختن استحکامات نظامی کرده است 
و ما کمترین آمادگی رزمی را نداریم. در نهایت از 
بنی صدر سؤال شــد که اگر به احتمال یک درصد 
عراق به ایران حمله کند، شما چه تدبیری برای دفاع 
دارید؟ بنی صــدر گفت عراق هرگز جرئت چنین 
کاری را ندارد. بروجردی گفت اگر به احتمال یک 
در هــزار بخواهد در غرب از طریق قصرشــیرین 

حمله کند و شهر را بگیرد شما برای مقابله با چنین 
 گفت 

ً
مسئله ای چه تدبیری دارید؟ بنی صدر مجددا

عراق هیچ وقت چنین غلطی نمی کند. برای اینکه 
هم در سطح بین المللی و سیاست جهان محکوم 
می شــود و هم امنیــت داخلی خــودش به خطر 
می افتد. مطمئن باشــید که صدام کشــورش را به 

خطر نمی اندازد!«

 Bشروع جنگ از دو ماه قبل 
»قدرت الله هزاوه« که قبل از شروع جنگ در پادگان 
لشکر 92 زرهی در مرز خدمت می کرد، می گوید: 
یک بار ارتش عراق به بخشی از خاک مان حمله و 
قسمتی را اشــغال کرد که ما در پاسخ، خودسرانه 
عمل کردیم و منطقــه را بازپــس گرفتیم. همان 
زمان دولــت بنی صدر به این کارمان اعتراض  کرد 
و به واحد ما که یک گروهان از گردان 2۴2 لشکر 
92 زرهی بود، اعــالم کردند از منطقه برگردید و 

خودتان را به دادگاه معرفی کنید؛ چون لغو دستور 
کرده اید. به نظرم بنی صدر در حال خیانت به کشور 
بود. عراق حمله می کرد، منطقه ای را می گرفت و 
تا ما می خواســتیم حمله  کنیم دستور عقب نشینی 
می آمد. اجازه درگیری به ما نمی دادند. ما هم همه 
ارتشی بودیم و قانون را می دانستیم و می گفتیم دلیل 
این عقب نشینی ها چیســت؟ در جواب می گفتند 
می خواهیم زمین بدهیم و زمان بگیریم. نمی دانم 
روی چه حسابی این تصمیمات را می گرفتند. به ما 
 جرئت نمی کنند پای شان 

ً
می گفتند عراقی ها اصال

را داخــل خاک مان بگذارند. به همین خاطر به ما 
مهمات و نیرو نمی دادند. ما هم می گفتیم اگر نیرو 
و تانک ندارید حداقــل مین بدهید تا داخل زمین 
کار بگذاریم و مانع نفوذشــان شویم. عراقی ها در 
برابــر هر تانک ما صد تانــک می چیدند و بعد به 
ما می گفتند اینها جرئت نمی کنند یک قدم داخل 

 نگران نباشــید. زمانی که 
ً
خاک مان بیایند و اصال

عراق فرودگاه مهرآباد را بمباران کرد تازه دولتمردان 
وقت اعالم جنگ کردند، در حالی که شروع جنگ 
برای ما از دو ماه قبل محرز شده بود. جنگ از ماه ها 
قبل کامل و علنی شــروع شده بود و نمی دانم چرا 
اعالم جنگ نمی کردنــد؟ زمانی جنگ را به طور 
رسمی اعالم کردند که من اسیر شده بودم و خبرش 

را در اردوگاه از طریق رادیو شنیدم.«

 Bتقویت بنیه نظامی عراق 
عراق پیش از ۳1 شهریور 1۳59 اقدامات مهمی، 
مانند تقویت پاسگاه های مرزی، احداث  سنگر و 
مواضع  دفاعی ، انتقــال  توپخانه  به  مرزها، تقویت  
نیروهای  نظامی  خود در طول  مرز و شناسایی های 
مرزی و نفوذ به  داخل  خاک  کشور ایران به منظور 
آغاز جنــگ انجام داده بــود و در مقابل با اقدامی 
جدی از ســوی ایران مواجه نشد. با اینکه از نگاه 
عراقی ها جنگ شروع شده بود، اما آرایش نظامی 
 متناسب با آن وضعیت نبود و لشکرهای 

ً
ایران اصال

ارتش به جبهه جنوب کشور نرفتند و سازماندهی 
فوق العاده ای صورت نگرفت.

 B!حتی یک نیرو به شما نمی دهم 
ســردار شــهید حاج محمدابراهیم همت نیز در 
بخشــی از خاطرات خود درباره ماه های نخستین 
تهاجم عراق می نویسد: »ما پیش بنی صدر رفتیم 
و عنوان کردیم که از طریق نوسود می توانیم خیلی 
خوب روی مواضع عراق کار کنیم. عراق شهرهای 
نزدیک به نوســود دارد. فقط مشکل ما کمبود نیرو 
اســت؛ اما او می گفت من حتی یــک نفر نیرو به 
منطقه شــما نمی دهم! هر چه به او اصرار کردیم 

کمترین کمکی به ما نکرد!«

 B!زمین بدهیم و زمان بگیریم
بنی صــدر در جایــگاه فرمانده کل قــوا هیچ گاه 
تحرکات و تهاجمات عراق پیش از ۳1 شهریور را 
جدی نگرفت و با سهل انگاری و ساده اندیشی راه را 
برای گستاخی و جسارت بعثی ها باز کرد. آن روزها 
ارتش کشور با مشکالت متعددی دست به گریبان 
بود و نمی توانست یک تنه مقابل متجاوزان بایستد. 
تنها نیرویی که می توانست جلوی دشمن مسلح و 
مهاجــم را بگیرد، جوانان معتقد و باخدایی بودند 
که با سالح غیرت، قدرت و ایمان به میدان نبرد پا 
گذاشتند و به دشمنان اجازه نفوذ ندادند. غافلگیری  
بعثی ها از شجاعت رزمندگان ایرانی، نه تنها آنها را 
در روزهای نخستین جنگ به اهداف شان نرساند، 
بلکه با گذشــت زمان آنها را از موضع تهاجمی به 

الک دفاعی فروبرد.

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیرگروهدفاعمقدس

 بازخوانی اتفاقاتی که پیش از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ رخ داد

خیانت یا   ساده لوحی 
یم!   زمین بدهیم ، زمان بگیر

تقریبا کسی نیست که دفاع مقدس را بشناسد و با نام »مرتضی 
سرهنگی« آشنایی نداشته باشد. تمجید رهبر فرزانه انقالب از او 
و یار دیرینش »هدایت الله بهبودی« این دو را که سال ها در ثبت 
و ضبط تاریخ و ادبیات دفاع مقدس و انقالب تالش می کردند، 
به چهره هایی ماندگار تبدیل کرد. این روزها چاپ جدیدی از 
کتاب »اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی« از سوی 
انتشارات ســروش منتشر شده که شامل مصاحبه سرهنگی با 
اسرای عراقی اســت که در طول جنگ تحمیلی توسط ایران 
به اسارت درآمدند. این مصاحبه  ها ابتدا در روزنامه جمهوری 
اسالمی به چاپ رسید که با اســتقبال مخاطبان روبه رو شد و 
به  عنوان یک حرکت پرارزش در مطبوعات آن دوران شــناخته 

شــد. به گفته ســرهنگی؛ 
ذکر ایــن نکته ضرورت 
دارد که این مصاحبه ها 
فی  نفســه پــرارزش و 
تاریخی اند، مصاحبه گر 
هر که باشد. این کتاب 
در ۴۰8 صفحه با قیمت 
بازار  به  5۰ هزار تومان 

نشر آمده است. 

 اسرار جنگ تحمیلی
   تازه ها    

هنوزهمخیلیهافکرمیکنند31شهریورآغازتهاجماترژیمبعثعراقبهکشورماناست؛اماواقعیتچیزدیگریاست.شایدبهترباشد
بگوییمتهاجمگستاخانههواپیماهایعراقیبهآسمانتهرانسببشداینروزرانشانهرسمیآغازجنگدرنظربگیرند.سرانحکومتوقت
بغدادکهباپیروزیانقاباسامیبهدنبالراههاییبودندتاقراردادالجزایرراملغیکنند،درسال1359بهصورتعلنیبهمرزهایایرانتجاوزوتعرض

کردندوبهخیالاینکهایرانیهاتوانمقابلهباارتشمسلحشدهشانراندارند،درآخرینروزشهریورتهاجمیهمهجانبهرابهاجراگذاشتند.

عالمه محمدی
پژوهشگر
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 شارژ کارت های 
یکسان سازی را تمدید کنید

شــیمیایی  جانباز   /۰9۰1۰۰۰147۰
کادر سپاه هستم، هزینه کپسول اکسیژن و 

عینک و غیره را سازمان نمی دهد.
۰914۰۰۰622۰/ لطفا در مورد ابالغیه 
شماره ۶981 مورخه 1۳9۰/7/21 ارشدیت 
طرح امام حسین)ع( که در مورد بسیجیان 

کد 89 اجرا نمی شود، پیگیری فرمایید.
۰914۰۰۰39۰8/ لطفــا قانــون بــه 
کارگیری جذب بسیج کد 89 را پیگیری 

فرمایید.
۰915۰۰۰1566/ جانباز هستم و قادر 
به پرداخت هزینه داروهایم نیستم. چون 
هزینه داروی شیمیای و موج انفجار بسیار 
باالست. سردار صفری خودش جانباز و 
رزمنده است که خوب می داند بچه های 
جانباز و رزمنده شب ها تا صبح و صبح تا 

شب را چگونه می گذرانند.
شــارژ  چــرا   /۰917۰۰۰8269
کارت های یکسان ســازی لغو می شود؟ 
مگــر نــه اینکه امتیــازی هســت برای 
همــکاران! حاال شــارژ هم اگــر از بین 
می رود چرا در فصل تابســتان که سفرها 

زیاد هست و نیاز به کارت وجود دارد؟!
صبحصادق: کارت یکسان سازی جدید 
ظاهرا با انتقال سهمیه سال 99 صادر شده 
و باتوجه به وضعیت کرونا سهمیه سال 98 

تا آخر شهریور قابل استفاده است.
۰918۰۰۰68۰4/ چرا ســهمیه ایثار 
برای ورودهای ســال 9۰ بــه بعد اعمال 

نمی شود؟
۰918۰۰۰848۰/ بســیجیان کد 89 
بیش از ده ســال اســت که فعالیت های 
تخصصی دفاعی انجــام می دهند، اما با 
توجه به مشکالت، حقوق و خدمات کم 
برخی می روند و در جای دیگر و کارهای 
آزاد مشــغول می شــوند که با این تجربه 

کاری حیف است. 
دربــاره  چــرا   /۰919۰۰۰2734
ســرداران و جانبازان جان برکف بیشتر 
توضیــح داده نمی شــود و زودتر معرفی 
نمی شــوند. بنده جزء خانواده شــهدا و 
جانبازان هستم، امروز متوجه شدم سردار 

حاج حسین صفری کیست؟ 
بنده مدرس  ۰919۰۰۰۰395/ سالم 
دانشگاه تهران هستم، امکان چاپ مقاله 
با موضوع اخالق در هفته نامه وجود دارد؟
صبحصادق: مقــاالت و مطالب را به 
نشانی صبح صادق در صفحه آخر ارسال 

کنید. بررسی و بهره برداری می شود.
۰936۰۰۰5548/ بــه کد پســتی و 
آدرس دقیق دفتر ارتباط با مشــاور سردار 
صفری برای فرســتادن نامه از شهرستان 
نیــاز دارم. ســرهنگ جانباز بازنشســته 

»رمضانعلی عسگری« از لنگرود
صبحصادق: شماره دفتر سردار صفری 
چند شماره یک بار در پایین همین ستون 

درج می شود.
۰937۰۰۰6438/ پرونده های پیمانی 
برای تبدیــل عضویت کمــی کند پیش 
می رود، سن دوستان باال می رود و زحمت 
زیادی هم که کشیدند بیشتر می شود. لطفا 

در رسیدگی تسریع شود.
۰937۰۰۰9317/ بنده نیروی شیفتی 
۴8، 2۴ هســتم که در ماه حداقل 2۴۰ 
ســاعت حضور داریم، چرا بــه ما حق 

شیفت یا اضافه کار داده نمی شود؟ از قم
۰938۰۰۰3991/ بچه های ســپاه را 
متهم می کنند که دو فیش حقوقی دارند، 
در حالیکــه بر خــالف قانــون، حقوق 
نیروهای مســلح کمتر از نیروهای دولتی 
است. در حالی که هر کاری هم که نتوانند 
بکنند، از سپاه می خواهند انجام دهد و رو 

سفید هم می شود. 

انقاباســامیباتاشومبارزهجهادگونهمستضعفاندرســال1357بهپیروزیرسیدوازدرونآننهادهاییبهوجودآمدندکههموارهافتخارخود
راخدمتصادقانهوروحیهجهادیبرایحلمشــکاتمردمدانســتهاند.قرارگاهسازندگیخاتماالنبیاءسپاهپاســدارانانقاباسامییکیازاین
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بارزخدماتقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(درسالهایاخیرودرایامتحریمهایظالمانهغربعلیهمردممظلومایراندرهمهصحنههاودرزندگیروزمره
مردمبهخوبیبروزوظهورداشتهاست.بهتازگینیزدرپیبیاناترهبرمعظمانقابوناراحتیایشانازمشکاتمردمشریفخوزستانوبهطورویژه
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کافیوبرخیبیتوجهیهایمسئوالننادیدهگرفتهشدهبود؛اماباهمتمجموعهقرارگاهویکدلشدنمسئوالندولتیوانقابیانشاءاللهبهزودیاینمشکلغیزانیهکهبزرگترینبخشدرشهرستاناهواز
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آگاهیبیشترازآنچهدرغیزانیهرخدادهوتاشمجموعهقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(درحلاینمشکلبا»مهندسمحمدرستمی«مدیرعاملمحترمهلدینگنیرویوابستهبهقرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص(

بهگفتوگونشستهایم.ویمسئولیتمستقیمعملیاتاجراییوعمرانیحلمشکلآبغیزانیهرابرعهدهدارد.

   روی خط    

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
یقســامانهپیامکیهفتهنامــهصبحصادقبامــادرمیانبگذارید پیامتــانراازطر

 BBBBلطفًاابتدادربارهغیزانیهومشکلآب
آنتوضیحــیارائهبفرماییــدتاابعاد

مشکلهرچهبیشترروشنشود.
مشکل آب غیزانیه یک مشکل دائمی بوده و متأسفانه 
از ســال های دور مردم شهیدپرور و انقالبی غیزانیه 
همواره با این مشکل مواجه بوده اند. مردم صبوری 
که ســال ها برای تهیه آب، به تانکرهــای آب نیاز 
داشتند و فقط 12 روستا از 8۰ روستای این بخش به 
آب پایدار و مطمئن دسترسی داشته و از تانکر بی نیاز 
بوده اند! توجه بفرمایید که غیزانیه بزرگ ترین بخش 
شهرستان اهواز است و این بخش بزرگ در قسمت 
شرقی مسیرهای اهواز به ماهشهر، رامهرمز، رامشیر 
و هفتکل قرار دارد. این بخش دو دهستان دارد که در 
مجموع شامل بیش از 8۰ روستا می شود. جمعیت 
این روســتاها بالغ بر 2۶55۶ نفر اســت که شغل 
اصلی این عزیزان »کشاورزی« و »دامپروری« است 
و در حال خدمت به تولید در کشــورمان هســتند. 
تعداد دام های مردم زحمتکش بخش غیزانیه بالغ بر 
22۰ هزار رأس است. از آنجا که زندگی این مردم 
به دامپروری وابسته است، در صورت نبود آب سالم 
 چرخ زندگی آنها نخواهد چرخید. از 

ً
و پایدار، قطعا

این رو از سال 1۳9۰ اقداماتی برای آبرسانی پایدار 
و مطمئن به این بخش انجام شد. به طور خاص از 
سال 1۳95 خط لوله ویژه ای برای این منطقه تعریف 
شــد که از تصفیه خانه شــیبان )واقــع در رودخانه 
کارون( آب را به طول 8۳ کیلومتر تا غیزانیه انتقال 
دهد. این مسیر بیش از 8۰ کیلومتری برای خط لوله 
انتقال آب با فراز و نشیب ها و پیچ وخم های بسیاری 
همراه است که تاکنون هم به نتیجه نرسیده است. این 
ت برای اجرای چنین طرحی تحت مدیریت آبفا، 

ّ
مد

در مقایسه با طرح های بزرگ با مدیریت مجموعه 
 اگر 

ً
قرارگاه خاتم االنبیاء، بســیار زیاد است و قطعا

این پروژه از ابتدا در اختیار مجموعه قرارگاه بود، در 
کمتر از دو ماه به ثمر رسیده و مردم عزیز غیزانیه از 

برکاتش بهره مند می شدند.

 BBBBمجموعهآبفاکهمســئولیتاینطرح
رابرعهدهداشــت،چهدلیلیرابرای
طوالنیشدناینپروژهمطرحمیکند؟

آبفا نیز دچار مشکالتی است و مسائلی از قبیل نبود 

اعتبار و وجود معارض را مطرح می کند؛ اما به هر 
حال در همه پروژه های بزرگ کشــور، مشکالت 
مشــابه وجود دارد. هنر اصلی آن است که با وجود 
چنین مشکالتی بتوان این پروژه ها را به ثمر رساند. 
لذت و حالوت حقیقی، انجام به موقع و مناســب 
چنین طرح هایی است؛ چرا که ما باید مراقبت کنیم 
که مردم عزیز ما نسبت به عملکرد مجموعه دولت 

دچار بدبینی نشوند.

 BBBBسرانجامچهمقدارازاینطرحتحت
مدیریتآبفابهثمررسیدوازچهزمانی
مجموعهقرارگاهبرایحلمشکلمردم

وارداینپروژهشد؟
همــان طور کــه گفتم ایــن خط لولــه حدود8۰ 
کیلومتری باید از مسیر پرپیچ وخم و مشکلی عبور 
داده می شــد. بنابراین اجرای این خط لوله در سه 
مرحله از جانب مجموعه محترم آبفا و مســئوالن 
مربوطه تعریف شد. مرحله اول کار از تصفیه خانه 
شیبان تا روستای ثفیره در مجموعه آبفا انجام شد. 
توجه کنید که در ابتدا و انتهای هر مرحله یک مخزن 
قرار دارد؛ یعنی آب به درون مخزن ها ریخته شــده 
و از آنجا برای روستاها تقسیم می شود. متأسفانه، 
طوالنی شــدن اجرای مرحله یک و معطل ماندن 
قسمتی از مرحله دو ســبب ناراحتی مردم شد که 
بارها قول های محقق نشده مســئوالن مربوطه را 
شنیده بودند. مردم شریف و صبور این منطقه پیش 
از خرداد امسال نیز اعتراضاتی داشته اند. متأسفانه 
خرداد امسال مردم عصبانی برای رساندن صدای 

اعتراض خود به مسئوالن برخی راه های مواسالتی 
به اهواز را بســتند و مســائلی پیش آمد که سبب 
دخالت نیروی انتظامی شــد. در همان ایام، رهبر 
معظم انقالب فرمودند صحنه هایی در خوزســتان 
دیده می شود که دل انسان را می خراشد. مجموعه 
قرارگاه خون دل حضرت آقــا و رنج مردم غیزانیه 
را برنتابیــد و در همان ایــام داوطلبانه برای کمک 
در جهت رفع مشکل به مســئوالن مربوطه استان 
مراجعه کرد. ما با اســتاندار محترم خوزســتان و 
مســئوالن آبفا صحبت کــرده و مجموعه قرارگاه 
آمادگی خــود را برای هر نــوع کمکی بدون هیچ 

چشمداشت در جهت حل مشکل اعالم کرد.

 BBBBدرزمــانورودداوطلبانهقــرارگاهبه
پــروژه،وضعیتپیشــرفتکاربهچه

صورتبود؟
 عزیزان آبفا بر مرحله دو به طول 18 کیلومتر متمرکز 
بودند و حدود 11 کیلومتر از آن باقی مانده بود. ابتدا 
پیشنهاد آبفا تکمیل این مرحله به دست قرارگاه بود 
که قســمت زیادی از آن همچنان باقی مانده بود؛ 
اما در ادامه تصمیم عزیزان بر این شــد که قرارگاه 
مرحله سه را به ســرانجام برساند. این بخش سوم 
حدود ۳۰ کیلومتر بود که هیچ قسمتی از آن انجام 
نشــده بود. برآورد اولیه ما انجام همه مرحله سوم 
در حدود 7۰ روز بود که با حساســیت و دســتور 
فرمانده محتــرم قرارگاه تصمیم بر انجام آن در 5۰ 
روز گرفته شد. استاندار محترم خوزستان از قرارگاه 
درخواست اجرای ۳۰ روزه کار را داشتند و بنابراین 

هدف گذاری ما یک ماه قرار گرفت و خوشــبختانه 
در 25 روز کاری ایــن مرحله به پایان رســید. این 
سرعت در کنار کیفیت باال بوده و نشان دهنده وجود 
روحیه جهادی و تخصص به صورت توأمان در میان 

نیروهای انقالب است.

 BBBB،آیاباپایانکارقرارگاهدرمرحلهسوم
اکنونآببهمنزلمردمرسیدهومشکل
برایهمهروستاهامرتفعشدهاست؟

قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء تعهــد خود را به 
درســتی و زودتر از زمان بندی به انجام رســانید و 
حتی طبق درخواســت جدید مســئوالن محترم 
استان، ما 8 کیلومتر لوله کشی اضافی برای انتقال 
آب به روســتای عین الزمان را، کــه خارج بخش 
غیزانیه است نیز پذیرفتیم. ان شاءالله مجموعه آبفای 
استان و پیمانکار خصوصی آن نیز بتوانند تعهدشان 
را به موقع به ســرانجام رسانده و طی 1۰ تا 1۴ روز 
هدف گذاری شده آب از طریق لوله ها به منزل مردم 
عزیز برسد و از تانکرها به طور کامل بی نیاز شوند. 
همچنین در اینجا الزم می دانم از ریاســت محترم 
بنیاد مســتضعفان برای کمکی که در تأمین لوله ها 

داشتند، تشکر کنم.

 BBBB،اگربرایصحبتپایانینکتهایدارید
بفرمایید.

چهــار دهــه از انقــالب شــکوهمند اســالمی 
می گذرد و افتخــار مجموعه قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( حل مشکالت کشور است. در 
روزهای ســخت تحریم که بسیاری از پیمانکاران 
خصوصی معتقدند اگر کاری انجام ندهند و گوشه 
گود بنشینند، سود بیشتری خواهند برد و تن به کار 
در میان انبوهی از مشــکالت و هزینه های اضافی 
نمی دهند؛ این قرارگاه اســت که یار و یاور دولت 
در انجام پروژه ها و ابرپروژه هاســت. امیدوارم در 
مسائلی چون مشکل آب مردم غیزانیه و مطالبه بر 
حق آنها، مسئوالن با مدیریت بهتر و دلسوزانه تری 
در حل مشکل اقدام کنند تا مسئله به اعتراض و... 
منتهی نشود. همچنین مسئوالن محترم بدانند در 
راه خدمت به مــردم، همواره قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( و جوانان مؤمن و جهادگر آن را 

در کنار خود خواهند داشت.

 گزارشی از پروژه آبرسانی به غیزانیه  در گفت وگوی صبح صادق
 با مدیرعامل هلدینگ نیروی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 

جهادی همت  ثمره 
علی اصغر رحمان نژاد

خبرنگار

نیروی زمینی ســپاه طی هفته جاری با اجرای 
سلســله عملیات گســترده ای تعداد زیادی از 
مقرهای گروهک های تروریستی ضد انقالب را 
در جدار مرزی منطقه شمالغرب کشور منهدم 
کرد؛ این در حالی بود که شاید چند کیلومتر بعد 
از جدار مــرزی زندگی مردم کامال جاری و با 

بوده  باال در جریان  امنیت 
و هست. 

بــاز هــم خاطــرات 
درگیری با گروهک منحله 
»پــژاک« و ماجــرای قله 
»جاسوســان« تکرار شد، 
اما این بار نیروی زمینی سپاه 
با تدبیر، قدرت و تجهیزات 
بهتر و بیشتری وارد میدان 
شــد و در کمتر از 1۰ روز 

با اشراف اطالعاتی روی مقرهای استقرار ضد 
انقالب اقدام به انهدام کلیه این مقرها در جدار 

مرزی کرد.
نیروی زمینی سپاه در این عملیات با استفاده 
از پهپادها، توپخانه و موشــک های هوشــمند 
تعدادی زیادی از عناصر مهم و سرشناس ضد 

انقالب را به هالکت رساند و تعداد دیگری نیز 
مجروح شدند و پایگاه های این عناصر در جدار 
مرزی عمال غیر عملیاتی و امکان هرگونه اقدام 
ضد امنیتی از این عناصر صلب شد، همچنین 
در این عملیات مقادیر زیادی سالح، مهمات 
و تله های انفجاری از مقرهای این گروهک ها 
کشــف و ضبط شــد که 
نشــان دهنده حمایت های 
خارجــی  ســرویس های 
منطقــه ای و فرامنطقــه از 

آنها بود.  
نکته قابل توجه اینکه در 
همچون  هم  عملیات  این 
در  گذشــته  عملیات های 
این مناطق »سردار پاکپور« 
فرمانده نیروی زمینی سپاه، 
با حضور در منطقه فرماندهی مســتقیم را بر 
عهده داشته. این عملیات که یکی از بزرگترین 
عملیات های نیروی زمینی سپاه، اما در سکوت 
بود، تلفات ســنگینی به ضد انقالب وارد کرد 
و برگ زریــن دیگری در کارنامه نیروی زمینی 

مقتدر سپاه ثبت شد. 

 عملیات گسترده، اما در سکوت کامل
سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 
یکی از سازمان های بیمه گذار درمانی کشور 
است که شــاغالن، بازنشستگان و نیروهای 
وظیفه مشمول خدمات این سازمان هستند. 
برای اســتحضار خانواده نیروهای مســلح 
و پاســداران و نیروهای وظیفه بر آن شــدیم 

تــا مبالــغ  دریافتی بیمه 
درمانی پایــه و مکمل را 
کــه از فیش های حقوقی 
کارکنان کســر می شود،  

شفاف سازی کنیم.
 بــر اســاس اعــالم 
ایــن ســازمان در حوزه 
خانواده شاغالن که شامل 
درجه  عائله  و  سرپرست 
یک می شــود، سهم بیمه 

پایه دو درصد کسر از حقوق و مزایای مستمر 
است و پنج درصد هم ســهم دولت و بیمه 
گذار، برای بیمه مکمل نیــز به ازای هر نفر 

۳8۶ هزار ۴۰۰ ریال کسر می شود.
همچنیــن در حوزه بازنشســتگان نیروهای 
مسلح سهم بیمه شــده 1/7 درصد حقوق و 

ســهم دولت و بیمه گذار 5/۳ درصد است. 
ســهم بیمه تکمیلی هر نفر نیز ۳8۴ هزار و 
۶۰۰ ریال اســت، اما در حوزه بیمه شدگان 
غیر قطعی که شامل عائله اختیاری سرپرست 

شاغل یا بازنشسته می شوند.
 سهم بیمه شــده ۶8۰ هزار و 788 ریال 
و سهم بیمه تکمیلی 759 
هزار ریال اســت. در این 
حوزه برخی محدویت ها 

وجود دارد.
همچنیــن در زمینــه 
کارکنان وظیفه شاغل در 
سهم  نظامی،  بخش های 
بیمه شــده برای بیمه پایه 
111 هــزار و ۴۰۰ ریال و 
برای بیمه تکمیلی هر نفر 

19۳ هزار و 2۰۰ ریال است.
پسران کارکنان یا بازنشســتگان تا پایان 
22 سالگی و در صورت اشتغال به تحصیل 
تا پایان 25 ســالگی و دختــران نیز تا زمان 
 ازدواج جــزء عائلــه درجــه یک حســاب

 می شوند.

وهای مسلح  میزان حق بیمه پایه و مکمل نیر



بغض

جلوی پایم ترمز کرد و با صدای 
خشــنی گفت:  »بیا باال، بنزین 
تموم کردی؟« دســته  کمکی کامیون را 
گرفتــم و خــودم را باال کشــیدم. روی 
صندلی ولو شــدم. برای اینکه بتوانم از 
ماشــین های عبوری بنزیــن بگیرم، نیم 
ساعتی با باد تند پاییزی می جنگیدم. لیوان 
چایی را داد دســتم و بــا لهجه غلیظی 
گفت: »بزن گرم بشی!« چایی گرمم کرد، 
اما نگران ماشینی بودم که کنار جاده رها 
کــرده بــودم. انــگار ذهنــم را خواند: 
»ناراحت ماشــینت نباش بسپر به خدا! 
دکتری یا معلم؟ از این جاده کســی رد 
نمی شه آخه!« با حالت بالتکلیفی گفتم: 

»مددکارم!«
ـ آها از اینایی که تو بهزیستی و اینا کار 

می کنن و پرورشگاه و... .
ســری تکان داد. حالتی بین تأسف و 
غم در چهره اش دیده می شد، ادامه داد: 
»مــن اینجور بچه هــا رو می بینم خیلی 
غصه ام می شــه، یاد خــودم میفتم، یاد 
بچگیم، آقام مرده بود، من دست فروشی 
می کردم، نگا نکن اآلن این ماشــین زیر 
پامه و لبم خنــدون، غصه هایی دارم که 
هنوز تو سینه ام ســنگینی می کنه، مرگ 
مادرم، سرطان داداشم، اما من مثل کوه 
سر جامم، من کوه نباشم بقیه به کی امید 
داشته باشن؟ یه وقتایی عیال می گه دلت 
ســنگه، نه والله دلم سنگ نیست، دیگه 
به جــای گریه از خدا کمــک می خوام 
خدا باالخره یه جا صبرش از بنده هاش 
ســر می ره و خودش میاد ســر وقت... 
روضه آقــام امام حســین)ع( رو هم که 
می خونن انگار یه بیابون توی گلوم ترک 
ترک می شه، اما اشکم در نمیاد، به نظرم 
یه مریضیه، ولی خدا از دل ما خبر داره، 
مردم فکر می کنن راننــده بیابونو چه به 
این حرفــا، اما نمی دونن ســیب گلوی 
من از بقیه درشت تره بس که بغض هامو 
خوردم و خودمو نگه داشتم تا کسی دلش 

نلرزه...« و خندید.
ـ نمی دونم چرا اینا رو به شوما می گم 
آقای مددکار، ولی هر چی دست رو سر 
این بچه ها بکشی، خدا دست به زندگیت 

می کشه... بیا اینم پمپ بنزین!
تشــکر کردم و آرام پیاده شــدم، اما 
نگاهم همچنان به ســیب درشت گلوی 
راننده خیــره ماند، گلویی که بغض های 

زیادی را در خود انبار کرده بود.

کربال نفس می کشد 
 همــه خوابنــد. حس می کنم ســکوت 
را در همه عالم ســرریز کرده انــد؛ از آن 
سکوت های پررنگی که سرسوزنی جای 
خالی باقی نگذاشــته، از طرفی هم نسیم 
معطری مشامم را پر کرده است. سرم را به 
دنبال رایحه بهشتی می چرخانم. پنجره به 
قدر چهار انگشت باز است. وقت صحبت 
گل هاســت. وقت صحبت بی زبان ها. در 
هلهله باد چه زیبا ســخن می گویند. باد با 
پرده مشــبک بازی می کند. موهایم آرام 
موج می خورد. روضه ای به ذهنم می آید. با 
زمزمۀ محزونی سکوت شب را می شکنم؛ 
»شب است و خورشید و خرابه و من سِر 
پدر گرفته ام به دامن«. همین یک مصراع 
بس است برای گداختن تنور سینه، برای 
بارانی شدن، که یادمان نرود هنوز کربال در 

سینه موالی غایب مان نفس می کشد.

حسن ختام

   تلخند    
در حاشیه گرانی خودرو

امام علی)ع( می فرمایند: برادرت را پشت سرش چنان یاد کن که دوست داری او تو را یاد کند و بپرهیز از 
آنچه دوست ندارد و واگذار آنچه را که دوست داری او نسبت به تو واگذارد و ترک کند.

غررالحکم،جلد2،حدیث2393

 آن گونه باش که دوست داری با تو باشند

   صادقانه    

ریشه انسان ها، فهم آنهاست. یک سنگ به اندازه ای باال می رود، که نیرویی پشت آن باشد، با تمام شدِن 
نیرو، ســقوط و افتادن سنگ طبیعی است، ولی یک گیاه کوچک ســر از زیر خاک ها و سنگ ها بیرون 

می آورد و حتی آسفالت ها و سیمان ها را می شکند و سربلند می شود. ریشه ما، همان »فهم« ماست. 

 تالش برای بهتر بودن

   صبحانه    

پرسش:درزندگیمشترکباهمسرمیکسریکارهاانجامدادهامواز

برخیخواســتههاوحقوقخودگذشــتهامکههمسرمفکرمیکند

وظیفهامبودهومنازاینبابتپشیمانم.چگونهمیتوانمیارفتارخودرااصاح

کنمیااوراقانعکنم؟

پاســخ: پرسشــگر عزیز برای اصالح رفتار در زندگی تان چند راهکار 
پیشنهاد می شــود: 1ـ با همســرتان درباره این موضوع و احساسات تان 
صحبــت کنید و از نیازهای عاطفی خود بگوییــد. 2ـ از مواردی که نیاز 
شماست، اما خواسته همسرتان نیست، نگذرید. برای خود ارزش قائل 
شوید تا دیگران و همســرتان هم به نیازهای شــما بها دهند. ۳ـ درباره 
مسائلی که هر یک از شــما به درک و از خودگذشتگی طرف مقابل نیاز 
 در زندگی عالقه مندی های خود را پیگیری 

ً
دارد، به توافق برسید. ۴ـ حتما

کنید و برای اهداف خود برنامه داشته باشید. 5ـ به این نکته توجه کنید که 
منت گذاشتن به بهانه گذشتن از نیازهای خود عواقب خوشی ندارد، لذا 
بدون منت فداکاری کنید. ۶ـ احساســات خود را با عمل مناسب نشان 
دهید. تناســب نداشتن احساســات با گفتار و نداشتن شناخت کافی دو 
طرف از هم مسئله آفرین می شود. 7ـ گذشت در زندگی مشترک آرامش 
را به شما هدیه می دهد؛ بهتر است دلیل گذشتن خود از خطای همسرتان 
را با او در میان بگذارید. 8ـ اعتماد به نفس خود را باال ببرید و مهارت های 
 مشورت 

ً
ارتباطی با همســرتان را بیشتر از گذشته محکم کنید. 9ـ حتما

 و تبادل نظر را در ارتباطات خود قرار دهید تا به نتیجه مطلوب برســید.
1۰ـ در سایه بخشش و گذشت به جای رفتار منفی زمینه تحقق رفتار مثبت 
را فراهم کنید. 11 ـ از خودتان انتظارات غیر واقعی نداشــته باشید و خود 
را سرزنش نکنید. 12ـ از ابراز دوست داشتن های تان غافل نشوید و اجازه 

ندهید شعله محبت بین شما خاموش شود.

   راه نرفته    

گذشت و محبت

 واکنش انســان ها در شــرایط مختلف زندگی، تعیین کننده ســالمت و 
رضایتمندی از زندگی اســت و نقش بسزایی بر افکار و نگرش های افراد 
دارد. قدردانی و تشکر از دیگران، از جمله همین واکنش های مثبت است 
که می تواند ضمن تقویت احساسات مثبت، روابط و تعامالت بین فردی را 
آسان تر و خوشایندتر کند. تحقیقات و پژوهش های مختلف، اثرات مثبت 
قدردانی، بر روح و جسم را به اثبات رسانده و نشان می دهد تشکر و سپاس 
از دیگران می تواند احساس مثبت و آرامش بخشی را به فرد منتقل کند و بر 
سالمت عمومی مؤثر باشد؛ افزایش دوستی ها، تقویت رفتار اجتماعی، دور 
شدن از غرور کاذب خودرأیی، توجه به دیگران و کسب اعتماد اطرافیان از 
دیگر آثار مثبت سپاسگزاری هستند؛ ضمن اینکه ابراز قدردانی، مؤید این 
واقعیت اســت که فرد، ارزش محبت دیگران را دانســته است و در صدد 
جبران آنها خواهد بود.  راه های مختلفی برای ابراز قدردانی وجود دارند: 
نوشتن نامه قدردانی، تشکر زبانی و رفتارهای جبران گر، شیوه های مناسبی 
برای ابراز این حس درونی هســتند، اما بیش از همه درک ارزش محبت 
دیگران در قالب کلمات، برای اطرافیان خوشــایند بوده و همین امر زمینه 
رفتارهای جبران کننــده را فراهم می کند؛ با این وجود برخی افراد، نیازی 
به ابراز قدردانی نمی بینند، این افراد ناخواسته از تاثیرات روحی و جسمی 
سپاسگزاری محروم می مانند و اطرافیان را از مزایای این خصیصه متعالی، 
بی بهره می کنند. نکته مهم اینکــه ضمن تقویت روحیه قدردانی در خود، 
باید توقع و انتظار تشکر دیگران را در ذهن نداشته باشیم و بهتر است برای 
حفظ آرامش بیشتر، بدون توقع قدردانی دیگران، به آنها خوبی کنیم. برای 
آموختن این حس ارزشمند، سن مشــخصی تعریف نشده است و هیچ 
زمانی برای آموزش و تمرین آن دیر نیست. این مهارت ویژه پیش از همه در 
برابر نعمت های الهی نمود پیدا می کند و قدردانی نسبت به خالق، انسان را 

برای قدردانی از محبت های اطرافیان آماده تر می کند.

   جوان    

یر چتر قدردانی آرامش ز
محبوبه ابراهیمی

فعالاجتماعی

نکته:نقل است یکی از کسبه در مشهد محضر »آیت الله میالنی« رسید 
و عنوان کرد در اطراف حرم امام رضا)ع( مغازه دارم. در ایامی که شــهر 
شــلوغ اســت و زائر زیاد، قیمت اجناس را مقداری باال می برم و بیشتر 
از نرخ متعارف می فروشــم، حکم این کار من چیست؟ آیت الله میالنی 
فرمود: این کار »بی انصافی« اســت. مغازه دار خوشحال از این پاسخ و 
اینکه آقا نفرمود حرام است، کفش های خود را زیر بغل گذاشت و دست 
بر ســینه عقب عقب از اتاق خارج شــد. هنگام خروج کاسب، آیت الله 
میالنی با دست به او اشاره کرد که برگرد، برگشت! آقا دهانش را گذاشت 
کنار گوش مغازه دار و گفت: داستان کربال را شنیده ای؟ کاسب گفت: بله! 
گفت: می دانی سیدالشــهدا)ع( تشنه بود و تقاضای آب کرد و عمر سعد 
آب را از امام دریغ کرد؟ گفت: بله آقا، شنیده ام. آقای میالنی فرمود: آن کار 

عمر سعد هم »بی انصافی« بود.
نظر:دراینروزهاکهاقتصادکشورازیکسوبهواسطهجنگتمام
عیاراقتصادیوازســویدیگرشیوعویروسکرونادرکنارضعف
مدیریتداخلیبرخیمسئوالناقتصادی،دچاررکوِدتورمیشده
اســتولحظهبهلحظهبرقیمتهایاجنــاسوخدماتافزوده
میشــود،باانصافباشیموهوایجیبوسفرهمردم،بهویژهافراد

بیبضاعتوکمبضاعتجامعهراداشتهباشیم.

   نکته و نظر    

انصافی! بی 

شماره ۹67 |  دوشنبه  ۲4 شهریور 1۳۹۹

صاحبامتیاز
معاونتسیاسینمایندگیولیفقیهدرسپاه

مدیرمسئول: یدالله جوانی
سردبیر: علی حیدری

شورایسیاستگذاری: 
علی قاسمی، سیامک باقری،سعدالله زارعی، 

فرهاد مهدوی، مهدی سعیدی، فتح الله پریشان،
محمد رضا    مهدیار اسماعیلی، حسین عبداللهی فر

دبیرتحریریه: سیدفخرالدین موسوی
 مدیرفنی: محمد صالح نادری

صفحهآرا: علی اکبر هدایتی
عکاس: حامد گودرزی

ناظرچاپ: سعید قاسمی
چاپ: مرکز چاپ سپاه: ۳8522۴۴۶)۰21(

تلفن:11۰و77۴۶۰1۰۰ )۰21(
 ssweekly.ir
@ssweekly

info@ssweekly.ir 
نمابر:77۴88۴2۶

سامانه پیامک:۳۰۰۰99۰۰۳۳

هفتهنامه
سیاسی،فرهنگیواجتماعی

صدیقه سادات شجاعی
مشاورخانواده

 تا به حال دقــت کرده اید که به دنبال خراش، بریدگی یا هرنوع آســیب 
بــه بدن تان،  آن قســمت دچار قرمــزی، تورم، گرما و درد می شــود، در 
واقع دچار التهاب شــده اســت. این التهاب همان پاسخ طبیعی سیستم 
ایمنی بدن در برابر آســیب یا بیماری هاســت، اما این التهاب می تواند 
درون بــدن هم به وجــود بیاید؛ بــرای نمونه فردی کــه دارای عفونت 
ریوی اســت به این معنی اســت که ریه ها دچار التهاب شده اند. التهاب 
درونی عالئم واضحی مثــل التهاب بیرونی ندارد، اما می تواند بســیار 
خطرناک باشــد. التهاب مزمــن طوالنی مدت حتی ممکن اســت به 
 DNA بدن آســیب برســاند و خطر ابتال بــه ســرطان را افزایش دهد.

عوامل متعددی می توانند خطر ابتال به التهاب مزمن را افزایش دهند، از 
جمله: چاقی، سن باال، رژیم غذایی غنی از چربی های ناسالم، استرس، 
خواب نامنظم، اســتعمال دخانیات و برخی بیماری های طوالنی مدت. 
خوشــبختانه رژیم غذایی ضدالتهاب و انجام برخی موارد نقش بســیار 
مؤثری در پیشــگیری و کنترل التهاب دارند. در شماره بعد رژیم غذایی 

ضدالتهاب را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

   سالمت    

ون در التهاب 
زهرا وحیدی نیا

کارشناسعلومتغذیه

داستان

 رسول عشق
بهبهانهاهانتبهپیامبرخوبیها

آن خارها که حرمت گل را شکسته اند
در برج عافیت به تماشا نشسته اند
بی حرمتی به ساحت آیینه کرده اند

اما از این مقابله طرفی نبسته اند
**

آتش دوباره در دل کاشانه کرده اند
با زور و زر توهم مستانه کرده اند

چنگال خشم بر رخ مهتاب می کشند
با آفتاب،  جنگ ذلیالنه کرده اند

**
خون ها به جوش آمد و دل ها به خون نشست

وقتی که بی بهانه حریم نبی شکست
آتشفشان خشم،  جهان را فرا گرفت

خواهد که تار و پود ددان را ز هم گسست
**

دیدند یاوران محمد نمرده اند
این بار هم فریب عدو را نخورده اند
موج آفرین پهنه رنگین کمان شدند

آنان که دل به عشق محمد سپرده اند
**

خفاش های شب زده،  ترسان ز آفتاب
محروم از تأللؤ زیبای نور ناب

فرمان جنگ داده علیه رسول عشق
ناخوانده اند آیه ای حتی از این کتاب

**
غافل شدند نقطه پرگار، احمد است

آیینه دار جمله رسوالن سرمد است
ختم رسالت است به پیغمبران نور

آری! رسول مهر و محبت،  محمد است 

علیحیدری

   کتیبه سبز    

نفیسه محمدی
دبیرگروهجوان

 ارِث مادری
قسمت این بود بال و پر نزنی

 مرد بیمار خیمه ها باشی
حکمت این بود روی نی نروی

 راوی رنج نینوا باشی
 قمری قطعه قطعه را دیدی
ناله هایت به لکنت افتادند
 سربریدند پیش چشمانت

دشتی از الله و اقاقی را
سوخت عمامه ات، بمیرم من

 سوختن ارث مادری شماست
نیزه داران عبای دوشت را

جای سوغات کربال بردند
وحیدقاسمی


