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سیاست
2

نگاه

  سرمقاله  

 متغیری که 
کتمان می شود!

نسبت ســنجی میان »متغیر مســتقل« و 
»متغیر وابسته« یکی از دغدغه های مهم 
پژوهشگران و محققان در تمامی  رشته های 
تجربی و اثبات پذیر به شــمار می آید. در 
بسیاری از موارد تشخیص ندادن بهنگام 
و دقیق متغیر مســتقل یا خلط مرز متغیر 
مستقل و متغیرهای وابسته، منجر به درک 
ناقص از پژوهش و در نتیجه، محقق نشدن 
اهداف تعیین شده در آن خواهد شد. این 
قواعد پژوهشــی و تحقیقاتــی در حوزه 
روابط بین الملل نیز قابل مشاهده است. 
پس از پایان جنگ جهانی دوم و تأســیس 
ناتو، اعضــای پیمان آتالنتیک شــمالی 
عامدانه تالش کردند بــا تمرکززدایی از 
»متغیر مســتقل«، توجه افکار عمومی  را 
بر روی »متغیرهای وابسته« استوار کنند تا 
از این طریق، مانع کشف حقیقت از سوی 
اذهان و وجدان های آگاه بشری شوند. در 
این خصوص دو نکته اساسی وجود دارد 

که الزم است مورد توجه قرار گیرد:
اعضای  البی گری های  اینکه،  نخســت 
کابینــه یائیر الپید، به ویــژه بنی گانتس، 
وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس با سران 
کاخ ســفید و تروئیکای اروپایی بر سر به 
تعویق انداختن مذاکــرات احیای برجام 
هفته ها قبل از اعالم پاســخ ایــران آغاز 
بود. استدالل مقامات صهیونیستی  شده 
در ایــن مذاکرات این بود کــه اگر توافق 
هسته ای با ایران تحت هر شرایطی اعالم 
شود، موقعیت حزب لیکود و نتانیاهو در 
انتخابات سراسری نوامبر تقویت خواهد 

شد. 
دوم اینکه، مشــاوران انتخاباتی بایدن نیز 
قبل از ارائه پاســخ ایران به رئیس جمهور 
آمریــکا و آنتونی بلینکــن، وزیر خارجه 
این کشــور توصیــه کردند کــه احیای 
توافق هســته ای، منجر به بروز شــکاف 
میان دو طیــف تندرو و میانــه رو حزب 
دموکرات در آستانه انتخابات میان دوره ای 
نوامبر)آبان ماه( خواهد شــد. از ســوی 
دیگر، نظرســنجی های متقنی در آمریکا 
مبنی بر حمایــت رأی دهندگان از احیا یا 
عدم احیای توافق هسته ای وجود نداشت 
و همیــن مســئله، بر شــدت و ضریب 
ســردرگمی مقامات آمریکایــی در قبال 
مسائل اختالفی باقی مانده)در مذاکرات 

وین( افزوده بود. 
همان گونه که مشــاهده می شــود، تعلل 
عامدانه آمریکا و تروئیکای اروپایی مرهون 
این دو »مؤلفه فرامتنی« و »غیر حقوقی« 
اســت. در این میان، سیاســت مداران و 
رسانه های غربی در یک رویکرد مشترک 
و هماهنگ تالش می کنند ضمن کتمان 
این دو مؤلفه محیطــی، تأخیر در احیای 
توافق هسته ای را به پاسخ ایران به پیشنهاد 
اروپاییان مرتبط کنند! شواهد و مستندات 
موجــود می گویــد، پــس از برگــزاری 
انتخابات سراســری در اراضی اشغالی و 
انتخابات میــان دوره ای کنگره، آمریکا و 
اروپا بار دیگر از دیپلماسی پویا و لزوم از 
ســرگیری مؤثر مذاکرات سخن خواهند 
گفت! بدون شــک در برهه حســاس و 
سرنوشت ســاز کنونی، باید مانع از خلط 
متغیر مســتقل و متغیرهای وابسته دخیل 
در رونــد مذاکرات ویــن و احیای توافق 
هسته ای از ســوی طرف های غربی شد. 
آنچه این معادله را شــفاف و مکر طرف 
مقابل را بی اثر می کند، شفاف ســازی در 
قبال این روند و تفکیک متغیرهای مذکور 
از ســوی دستگاه دیپلماســی و سیاست 

خارجی کشورمان است.

حنیف غفاری 
دکترایروابطبینالملل

   نیم نگاه    

ماجرای تلخ و غم انگیز فوت دختر جوان 
ســقزی در ســالن انتظار پلیــس امنیت 
اخالقی تهران، این روزها به یکی از مهم ترین اخبار 
کشور بدل شده که افکار عمومی  را سخت مشغول به 
خود کرده و بسیاری در مورد آن اظهارنظر کرده اند. 
در این بین، این موضوع خیلی زود به سوژه ای برای 
بهره برداری های سیاسی بدل شده و اصالح طلبان به 
مثابه کاســبانی وارد میدان شده ند تا با بهره گیری از 
رسانه های گســترده در اختیارشان، انتفاع سیاسی ـ 

جناحی خود را داشته باشند!
در گام اول جریان اصالح طلب فرصت را 

مناسب دانست و تالش کرد تا با همه توان ۱
خود را مدافع آزادی و مخالف گشت ارشاد معرفی 
کنند! آنان از دو قطبی ایجاد شده موافقان و مخالفان 
گشت ارشــاد سوءاســتفاده کرده و تالش کردند تا 
رقبای سیاسی خود را مخالفان آزادی های فرهنگی ـ 
اجتماعی معرفی کرده و خود را پرچمدار آزادی جا 
بزننــد. اصالح طلبــان از معیوب بــودن روندهای 
موجــود در عرصه عمومــی  و مواجهه با مســئله 
آزادی های اجتماعی و مســئله زنان سخن گفتند، 
گشت ارشاد را خالف قانون، منطق و شرع معرفی 
کردنــد و عاملی بــرای وهن چهره اســالم و نظام 
دانستند! و در نهایت نگرانی خود را از تکرار حوادث 

مشابه ابراز داشــتند و خواهان حذف گشت ارشاد 
شدند.

 بخشــی دیگر بدون آنکه حاضر باشند 
حقایق مشخص شــده در این ماجرا را 2

بشنوند، با همه توان در تخریب و تضعیف نیروی 
خدوم انتظامی کشور فعال شده اند و با دروغ پردازی 
و در حالی که شواهد بسیاری مبنی بر عدم ضرب 
و شــتم آن مرحوم وجود دارد، باز هم بر برخورد 
خشونت آمیز نیروی انتظامی  تأکید دارند! به طور 
قطع انتشــار اســناد و مدارک پزشــکی و سابقه 
بیماری های مهسا امینی نشان خواهد داد که دلیل 
واقعی فوت چیست. متاسفانه برخی جریان های 
سیاســی داخلی و شــبکه های معاند خارجی و 
جریان ضد انقالب از همــان ابتدا تالش کردند 
ضرب و شتم از ســوی عوامل انتظامی را عامل 
فوت اعالم کنند در حالی که هیچ ضرب و شتمی 

در کار نبوده است.
 طیف رادیکال و ساختارشکن فرصت را 

مناســب دانستند تا با هجمه به جمهوری ۳
اســالمی، از ناکارآمدی و شکســت سیاست های 
جمهوری اسالمی در عرصه های مختلف، از جمله 
در عرصه فرهنگ ســخن بگویند و مدعی شوند که 
»این طرز اداره کشــور نیســت. نه قانونش مربوط 
مطابق خواست عمومی است، نه در اجرا می توانند 
متعــادل رفتار کنند، و نه قادرند که به شــفافیت تن 

دهند. «
 طیفی دیگر از فرصت طلبان اصالح طلب، 

آن را بهانه ای برای احیای فتنه 88 کرده و ۴

ماجرای زنــدان کهریزک را بازخوانــی کردند و با 
چشم پوشــیدن به آن همه جنایات فتنه گران، تالش 

کردند نظام را بار دگر متهم کنند!
طیف روشنفکران سکوالر اصالح طلب 

که در حوزه گفتمانی مدت هاســت از ۵
مقوله حکومت دینی گذشــته و حداکثر آن را در 
حد »حکومت دینداران« تنزل داده است، بحث 
را در سطح موافقان و مخالفان گشت ارشاد نگه 
نداشتند، بلکه در نگاهی وســیع تر کارکردهای 
حکومت اســالمی  را مورد چالش قرار دادند و 
حکومــت را از هرگونه اقدام در عرصه هدایت و 
تربیت منع کرده و با طرح سؤاالتی از این قبیل که 
وظایف و اختیارات حکومت اسالمی  در عرصه 
فرهنگ و تربیت تا چه حد اســت و آیا حکومت 
اســالمی در این عرصه ها نیــز اختیاراتی دارد یا 
خیر؟ تالش کردنــد تا بخشــی از کارکردهای 
حکومت اسالمی  را زیر سؤال برده و آن را در حد 
دستگاهی که تنها به ســیر کردن شکم مردم باید 
مشغول باشد و رســالت و وظایفی برای هدایت 
جامعه ندارد، تقلیل دهند! در این میان، بخشی از 
روحانیــون این جریــان که تــالش دارند حرف 
سکوالرها را به زبان آیات و روایات بزنند، ناشیانه 
آیه »ال اکراه فی الدین« را نشانی از آن آوردند که 
حکومت در زمینــه امربه معروف و نهی از منکر 
هیچ وظیفه  نــدارد و فرهنگ جامعه باید به حال 

خود رها شود!
ایــن اظهــارات در حالی صــورت می گیرد که 
اصالح طلبان در طول سال های اخیر هیچ راهکار 

مشخصی برای حل معضالت فرهنگی و همچنین 
چگونگی مواجهه با شــیوع منکر بدحجابی در 
جامعه ارائه نکرده اند و تنها با پاک کردن مســئله 
به رهاسازی عرصه فرهنگ تأکید دارند. عملکرد 
این جریان در زمانی که بر مسند قدرت نشسته بود 
نیز به خوبی حکایت از آن دارد که در برابر رواج 
بی بند و باری و سبک زندگی غربی کامال منفعل 
بوده و هیچ سیاستی برای مواجهه با آنچه تهاجم 

فرهنگی نامیده می شود ندارند!
آن طیف از اصالح طلبان که خود را همچنان ملزم 
به اسالم سیاســی می دانند نیز در مواجهه با این 
سؤال که آیا حکومت اسالمی  باید خود را ملزم با 
اجرای شریعت بداند یا خیر؟ و اگر دارند، چگونه 
این حقیقت باید در جامعه محقق شــود، پاسخ 
مشخصی ندارند! البته آن بخش از اصالح طلبان 
که مدت هاســت رسمی  یا غیررســمی عبور از 
اسالم سیاســی و سکوالر شــدن خود را اعالم 
 
ً
کرده اند، تکلیف شــان مشخص است که طبیعتا
اعتقادی به حکومت اســالمی  و اجرای شریعت 

اسالمی ندارند!
در آخر باید تأکید کرد برای حل چنین مســائلی 
در عرصه فرهنگی ـ اجتماعی باید اتاق فکرهایی 
با حضور کارشناســان و صاحب نظران مختلف 
فارغ از منافع جناحی ـ سیاســی تشکیل داد و به 
تأمل نشست تا راهکارهایی ارائه شود که احکام 
مختلــف فرهنگی ـ اجتماعی اســالم چگونه به 
بهترین شیوه اجرا شود که کمترین تبعات را برای 

جامعه و نظام اسالمی  داشته باشد.

مهسا مرگ  کاسبان 

وابط با جهان محدود به غرب نیست ر
سیاست متوازن دولت سیزدهم به عرصه دیپلماسی

تبیین پایگاه  هیئت 

اصالح طلبان و ماجرای فوت مهسا امینی

بیانات امام خامنه ای در مراسم عزاداری اربعین حسینی با حضور دانشجویان

مهدی سعیدی
جریانشناسسیاسی

خیلی خرســندم و خدای متعال را شــاکرم که این 
جلســه نورانی و بابرکت را یک بــار دیگر در این 
حســینیه دیدیم و از آن فیض بردیم. دل های پاک و 
صاف شما، دل های روشن شما کیفیت می دهد به 
دعــا و به نصیحت و به موعظــه و به مرثیه خوانی و 
همه چیز. اصل قضیه دل اســت؛ دل روشن و پاک 
که بحمدالله منشــأ و منبعش شــماها هستید. این 
قاری محترم خوش سلیقگی به خرج دادند، این آیه 
 آَمنوا بَربهم َو زدناُهم 

ٌ
را برای مان خواندند: انُهم فتَیة

ی. ان شــاءالله شــماها مصداق این آیه  شریفه 
ً

ُهد
باشــید: »جوان هایی که ایمان آوردند، ایمان در دل 
آنها راسخ شــد و به همین جهت هم خدای متعال 
هدایتش را بــر آنها افزایش داد.« ســعی کنیم این 

جوری باشیم.
اربعین، پرچم سربلند حسین بن علی)ع( است. 
]مراسم[ اربعین امسال از همه سال، از همه  سال ها، 
از همــه  دوران تاریخ، باشــکوه تر و معظم تر انجام 
 باید گفت حادثه  اربعین، این 

ً
 و انصافا

ً
گرفت. حقا

پیاده روی، این حضور همگانی مردم مسلمان، یک 
پدیده  معجزه گون و معجزه آساســت. این یک چیز 
طبیعی نیســت. با هیچ تربیتی، با هیچ تدبیری، با 

هیچ دستی، با هیچ سیاستی امکان نداشت و امکان 
ندارد یک چنین حادثه ای پیش بیاید؛ این فقط دست 

خداست.
خب، این مژده است. این برای من و شما مژده 
و بشارت است. پیداســت که دست خدای متعال 
در حال اقدام برای پیشــرفت داعیه  اسالم خواهی 
و اســالم گرایی است و پرچم اســالم اهل  بیت را 
روزبــه روز خدای متعال دارد بلندتــر می کند. این 
نشانه  آن است که راه پیش روی ما راه روشنی است، 

ان شاءالله راه پیمودنی است.
من به شــما جوان های عزیز توصیه می کنم قدر 
هیئت های تــان را بدانید. من همیشــه به جوان ها 
می گویــم قدر جوانی تان را بدانیــد؛ این امروز هم 
هســت. قدر جوانی را بدانید، اما قدر این هیئت ها 
 گنجینه  

ً
را بدانید. این هیئت ها گنجینه است؛ حقیقتا

معتبر و باارزشی است. هیئت حسینی به معنای یاد 
و تبیین اســت. هم یاد است، هم تبیین است. یعنی 
هیئت باید این جور باشــد: هم یاد را زنده کند، هم 
پایگاه و مرکز تبیین باشــد. این برای امروز ما الزم 
است. شما می دانید؛ رهزنانی هستند که نمی پسندند 
امثال حرکت شــما جوان ها را؛ رهزنانی هستند که 

نمی پسندند حادثه ای مثل حادثه  اربعین بین نجف و 
کربال را؛ نمی پسندند این حضور پرشور و شورانگیز 

مردم را؛ ]لذا[ مشغول تالشند، مشغول کارند.
باید دل ها آماده باشد و همه  ما پای کار باشیم. هر 
کسی وظیفه ای دارد، من هم وظیفه ای دارم، شما هم 
وظیفه ای دارید، مسئولین محترم کشور هم وظایفی 
دارنــد؛ هر کس وظیفه ای دارد. ســعی کنید جای 
خودتان را، وظیفه  خودتان را مشــخص کنید برای 

خودتان؛ بدانید که چه کار باید بکنید.
به نظــر من، ایــن دو جمله  حیاتی و اساســی 
واَصوا 

َ
واَصوا بالَحــق َو ت

َ
و جاودانی قرآن کــه »َو ت

بالصبر«، برای ما همیشــه دســتورالعمل است و 
امروز بیش از همیشــه. تواصی به حق یادتان نرود؛ 
تواصــی به صبر یادتان نرود. صبــر یعنی پایداری، 
یعنی ایســتادگی، یعنی خسته نشدن، یعنی خود را 
در بن بست ندیدن؛ این معنای صبر است. راه حق 
را بروید، دیگران را هم به راه حق بکشانید. کوشش 
کنید؛ بچه های مؤمن، مسلمان، عالقه مند، هیئتی و 
به معنای واقعی کلمه قرآنی و اســالمی سعی کنند 
در محیط دانشــگاه، در محیط های گوناگون تأثیر 
بگذارند، محیط را به همان رنگی که خودشان به آن 

معتقد هستندـ به راه خداـ منور کنند و ملون کنند و 

این تواصی بر شما الزم است، برای ما الزم است. 

امروز، هم به حق تواصی کنید، هم به صبر. نگذارید 

محیط، محیط خسته ای بشود، محیط از کارافتاده ای 

بشود.

از خداوند متعال برای همه  شــما توفیق طلب 

می کنم. از برادران و خواهرانی که به خاطر وضعیت 

بیمــاری و کرونا و امثال اینها و محدودیت هایی که 

وجود دارد، نتوانستیم بیشتر از جمع حاضر در این 

حسینیه اجتماع آماده کنیم معذرت می خواهم و به 

همه  آنها سالم می رسانم و به همه  کسانی که به من 

اظهار لطف کردند و از دور سالم رساندند، من هم 

به آنها سالم می کنم و توفیقات شان را از خدا مسئلت 

می  کنم.

ان شــاءالله روح مطهر امام از من و شما راضی 

باشــد؛ ارواح مطهر شهدا از ما راضی باشند؛ روح 

مطهر اباعبدالله الحسین)ع( از ما راضی باشد و قلب 

مقدس امام زمان مان)عج( از ما راضی باشد.

والسالم علیکم و رحمةالله و برکاته

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی چهارشنبه 
گذشته به دعوت رئیس جمهور ازبکستان برای 
دیدار دو جانبه رســمی و شــرکت در اجالس 
سران ســازمان همکاری های شانگهای راهی 
ازبکستان شد. اهداف این سفر تقویت سیاست 
همسایگی، تقویت همگرایی و عمق بخشیدن 

به چندجانبه گرایی عنوان شد.
رئیس جمهور پیش تر گفته بود: »بدون تردید 
در سیاست همسایگی در گام نخست توانستیم 
اعتماد سیاسی متقابل را تقویت کنیم و در گام 
دوم نقش آفرینــی جمهوری اســالمی ایران و 
حضــور فعالش در منطقــه را دنبال می کنیم؛ 
به نحوی که بتوانیم با زیرســاخت هایی که در 
آسیا و کشورهای همسایه وجود دارد و قدرت 

و تــوان اقتصادی، نظام پولــی و بانکی و همه 
پیشرفت های امروز منطقه و ظرفیت ها را کنار 
هم قرار دهیم و بهترین اســتفاده را برای منافع 

ایران داشته باشیم.«
این دومین حضور رئیســی در نشست این 
سازمان بود. حضور قبلی ایران در این اجالس، 
منجر به عضویت ایران به عنوان عضو ناظر در 
سازمان شانگهای شــد. نشست بیست و دوم 
شانگهای برای ایران که این بار به عضو رسمی 
تبدیل شده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و سرآغازی برای گسترش همکاری های 
اقتصادی با کشــورهای عضو و همســایگان 

خواهد بود.
اهمیت شانگهای به عالم سیاست محدود 

نیســت و این گــروه را می تــوان از مهم ترین 
نهادهای اقتصادی جهان هم برشــمرد، وقتی 
بدانیــم که حدود ۲۵ درصــد تولید ناخالص 
جهان به کشــورهای عضو این سازمان تعلق 
دارد و حجم اقتصاد کشورهای عضو سازمان، 
۲۰  تریلیون دالر اســت که نسبت به ۲۰ سال 

گذشته، ۱۳ برابر شده است.
شورای تجاری، انجمن بین بانکی و باشگاه 
انرژی سه نهاد غیردولتی زیرمجموعه سازمان 
شانگهای هستند. شورای تجاری سال ۲۰۰۵ 
تأسیس شد و مقر آن در مسکو است که با هدف 
گردآوردن  فعاالن بازرگانی کشــورهای عضو 
و ایجاد فضای ایده برای پروژه های مشــترک 

تشکیل شد.

تهران با عضویت خود در این مجمع ثابت 
کرد که برخالف پروپاگاندای رسانه ای غرب، 
انزوای سیاسی مورد نظر آنها ایجاد نشده است. 
بخش دیگــری از اهمیــت پذیرش عضویت 
رسمی ایران در شانگهای از سوی اعضای این 
نهاد، کامال اقتصادی است. از طرفی هم نگاه 
متوازن ســاز به عرصه دیپلماسی اولویت های 
دولــت ســیزدهم،  در  سیاســت خارجــی 
توان بخشی به دیپلماسی اســت و در راستای 
اجرای ایــن اولویت، از همــان ابتدا تصمیم 
گرفته شــد که روابط با جهــان تنها به غرب و 
اروپــا محدود نمانده و امور اجرایی هم معطل 

مذاکرات هسته ای و ۴+۱ نشود.
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سیاست
۳

بازار

 چرا عضویت ایران 
در شانگهای مهم است؟

براساس اخبار منتشر شده، الیحه الحاق 
دولت جمهوری اسالمی ایران به سازمان 
همکاری شــانگهای پس از تصویب در 
دولــت، بــرای انجام تشــریفات قانونی 
تقدیم مجلس شده است. این موضوع از 
این نظر اهمیت دارد که پیوســتن ایران به 
ســازمان ها و پیمان های دو یا چند جانبه 
منطقه ای و بین المللی به خودی خود برای 
هر اقتصادی، از جمله اقتصاد تحریمی و 

تحت فشار ایران بسیار مثبت است.
از این نظر عضویت در این ســازمان و 
سایر سازمان هایی که اعضای بزرگ تری 
داشــته باشــند، برای ایران حائز اهمیت 
اســت؛ چرا که عضویت در سازمان های 
بین المللی و منطقــه ای که تبادل و تعامل 
و تجــارت فی ما بین بخشــی از کارکرد 
آن ســازمان ها به شــمار می رود، برای ما 
الگویی آموزنده اســت. به ایــن معنا که 
مســئوالن جمهوری اسالمی با عضویت 
در این ســازمان ها در می یابند که چگونه 
در چارچوب هــای بین المللی رفتار کنند 
و اقتصاد برچه اساســی مدیریت شود که 
انتهای آن تأمین منافع ملی باشــد و عموم 
مردم ایران از فعالیت هــای تجاری دو یا 

چند جانبه بهره مند شوند.
عضویت در این سازمان ها به این دلیل 
اهمیت دارد که با همکاری با کشورهای 
مختلــف می تــوان آموخت که توســعه 
اقتصادی در بخش های مختلف به رعایت 
چه مسائلی وابسته است و مدیریت سایر 

شئون اقتصادی چگونه است؟ 
بی تردیــد، عضویت و همــکاری در 
سازمان های منطقه ای، تجاری و سیاسی 
فرصت هایی بــرای اعضا ایجاد می کند؛ 
اما اینکه ما چقدر می توانیم از این فرصت 
اســتفاده کنیم و فرصت هــای بالقوه را به 
بالفعــل تبدیل کنیم، به رعایت مســائل 
مختلف و حل چالش هایی وابسته است 

که یکی از آنها »تحریم« است.
از سوی دیگر، باید به این موضوع توجه 
داشته باشیم هنگامی که اقتصاد ایران تحت 
تحریم است، باید از فرصت عضویت در 
سازمان های بین المللی و منطقه ای استفاده 
کنیم، به این دلیل که در شــرایط تحریمی 
باید در بازی های دسته جمعی دنیا بیشتر 
از قبل حضور داشــته باشیم. قرار گرفتن 
در تیم هــای بزرگ تر همکاری اقتصادی، 
تجاری و سیاســی تحریم پذیری ایران را 

درون تیم سخت تر می کند. 
گفتنی است، عضویت در سازمان های 
همکاری منطقه ای و بین المللی به این معنا 
و مفهوم نیســت که با عضویت صرف از 
فردا بخش بزرگی از مســائل اقتصادی و 
تجاری کشور حل می شود و همه چیز به 
نحو احسن فعال و مدیریت می شود، بلکه 
پیوستن به سازمان های همکاری منطقه ای 
و بین المللی مانند شــانگهای، بریکس و 
اکو مقدمه ای برای وارد شدن به بازی های 

جهانی است. 
کســب دســتاوردهای اقتصــادی در 
همــکاری بــا ســازمان های منطقــه ای 
و بین المللــی بــه اســتفاده درســت از 
ظرفیت های اقتصادی کشــور یا استفاده 
۱۰۰ درصــدی از ظرفیت هــای موجود 
وابسته است. در غیر این صورت، عضویت 
در ســازمان های منطقه ای و بین المللی، 
به خودی خــود منافع اقتصــادی ایجاد 
نمی کند؛ اما پیوستن به پیمان های منطقه ای 
بهتر از انــزوا و دور ماندن از فرصت هایی 
است که در دل این سازمان ها برای اقتصاد 

تحریمی ایران می تواند ایجاد شود.

یادداشت 

مجید رضا حریری
رئیساتاقبازرگانی

ایرانوچین

 

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به صبح 
صادق گفت: »حاکمیت باید با کســانی که مسبب 
عدم بهره برداری کشــور از کریدور شمال  ـ جنوب 
هستند، برخورد کند؛ چرا که مسئوالن قبلی به این 
موضوع در راســتای به روز کردن تجهیزات بندری 
توجه نکردند و امروز ایران در این موضوع بیشتر شبیه 
نظاره گر است، در حالی که کشورهای دیگر از این 

کریدور درآمدهای باالیی کسب می کنند.«
به گــزارش صبح صــادق، جلیــل جاللی فر، 
عضو اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روسیه و فعال 
اقتصــادی در گفت وگو با صبح صادق درخصوص 
اهمیت کریدور شــمال ـ جنــوب و درآمدزایی این 
کریدور و البتــه کاهلی های دولت قبل نســبت به 
تأمین زیرساخت هایی که بهره وری ایران را به شدت 
افزایش می دهد، گفت: »با اینکه در سال های گذشته 
کارشناسان و صاحب نظران امر در خصوص کریدور 
شمال ـ جنوب، عواید اقتصادی و ارزآوری آن برای 
کشورهای مرتبط به خصوص ایران، بحث و تبادل 
نظر بســیاری داشتند؛ اما واقعیت این است به دلیل 
کم کاری هــای صورت گرفته در دولت قبل، اقتصاد 
ایــران امروز هیچ ســهمی از این عوایــد اقتصادی 
ندارد.« وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: »برای 
نمونه می توان کشــور هند را مثال زد. هند در سال 
۲۰۲۱ نزدیک به ۱۳/۵ میلیارد دالر با روسیه مبادله 
 در سال ۲۰۲۲ 

ً
تجاری داشته است، رقمی  که قطعا

افزایش قابل توجهی نیز خواهد داشــت. حاال اگر 
میانگین این رقم را به 8۰۰ دالر تقسیم کنیم، عدد 
به دســت آمده چند میلیون تــن کاال خواهد بود؛ 
یعنی با حجم بســیار باالیی کاال مواجهیم که برای 
جابه جایی به تعداد بســیار زیادی کانتینر و کامیون 
نیاز دارد.« این فعال اقتصادی در ادامه خاطرنشــان 
 دولتمردان قبلی به خوبی به این موضوع 

ً
کرد: »قطعا

واقف بودند که برای بهره برداری درســت و اصولی 
از کریدور شمال ـ جنوب باید زیر ساخت های مورد 
نیاز اعم از جاده ای، ریلی و کشــتیرانی فراهم شود؛ 
اما با وجود اینکه برای تهیه و تأمین زیرساخت های 
مورد نیاز فرصت کافی هم داشــتند؛ اما متأسفانه با 
فرصت ســوزی رخ داده، بخش قابل توجهی درآمد 
بالقوه برای کشــور از بین رفت.« جاللی فر در این 
باره تصریح کــرد: »وقتــی از ارزآوری و صادرات 
صحبت می شــود، نباید به این کلمات تکیه کنیم و 
 صادرات خوب است، یا باید 

ً
دلخوش باشیم که مثال

از صادرات حمایت کنیم و... اســتفاده از جمالت 
و عباراتی چون صادرات خوب اســت یــا باید از 
صــادرات حمایت کرد ایرادی ندارد؛ اما باید توجه 
داشــت صادرات با حرف و کالم انجام نمی شود، 
بلکه باید زیرســاخت های تولید و صادرات فراهم 

باشد تا ایران در تجارت خارجی و صادرات حرفی 
برای گفتن داشته باشد. اگر قرار باشد حجم بزرگی 
از کاالهای مختلف از ایران به ســوی کشــورهای 
آسیایی و اروپایی ترانزیت شود، باید زیرساخت های 
جاده ای، ریلی و کشــتیرانی بــرای آن تدارک دیده 
شود. امروز ناوگان جاده ای، ریلی و کشتیرانی در دنیا 
بســیار پیشرفته و به روز است؛ در حالی که در ایران 
این ســاختارها اصالح نشده و طی یک دهه اخیر با 
وجود تمام هشدارها و درخواست ها مسئوالن خود 
را به خواب زده بودند و هیچ توجهی به توســعه این 

زیرساخت ها نشده است.«
این عضو اتــاق بازرگانــی ایران و روســیه در 
خصوص درآمدزایی که کشور می توانست از طریق 
کریدور شمال ـ جنوب داشته باشد، گفت: »کریدور 
شــمال ـ جنوب برای کشــورهای هدف از جایگاه 
ویژه ای برخوردار بوده و بســیار مهم است؛ چرا که 
بخش قابل توجهی از درآمد صادراتی و تجاری آنها 
از این مسیر تأمین می شــود. امروز ما می توانستیم 
بدون اینکه نگران درآمدزایی کشور از طریق نفت و 
تحریم ها باشیم از این کریدور استفاده کنیم. در حالی 
که بنادر شمال ایران نزدیک به ۳6 میلیون تن ظرفیت 
دارند؛ اما متأســفانه به دلیل ضعف های موجود در 
بدنه مدیران دولت قبل و بی تفاوتی در قبال نوسازی 
و خرید تجهیزات و کشتی های مورد نیاز، عملکرد 
این بنادر 6 میلیون تن اســت؛ یعنی رقم بزرگی از 
ظرفیت های خود عقب هســتیم؛ چرا که مسئوالن 
درگیر کارهای حاشیه ای بودند و کار اصلی را عقب 
 انداخته اند. با اینکه در موضوع دریا و ســاخت بندر 
و اسکله بســیار تالش کرده ایم و پول های بسیاری 
نیز هزینه شده و با وجود اینکه امکانات زیادی برای 
آب های کشــور خریداری شده اســت؛ اما به دلیل 
بی توجهی به خرید کشتی، این امکانات بالاستفاده 

باقی مانده و عمال درآمدزایی برای کشور ندارد.«
جاللی فر، عضو اتاق بازرگانی ایران و روســیه 

در خصوص وضعیت کنونی جهــان و درآمدی که 
ایران می توانست از شرایط امروز جهان داشته باشد، 
گفت: »اگر دولت قبلی در هشــت سال فرصتی که 
داشت، به اندازه نیاز و ظرفیت کشور کشتی می خرید 
و می توانســت حمل ونقل ریلی را توســعه می داد 
و کامیون هــا و کانتینرهای مورد نیاز را تولید یا وارد 
می کرد. امروز در شــرایط بحران اوکراین که حجم 
کاالها و ترانزیت با افزایش قابل توجهی مواجه شده، 
ما می توانســتیم از طریق کریدور شــمال به جنوب 

درآمدهای زیادی برای کشور ایجاد کنیم.«
وی در این باره خاطر نشــان کرد: »برای نمونه، 
به دلیل حادثه ای که برای یک کشــتی طی روزهای 
گذشــته رخ داد و منجر به مسدود شدن کانال سوئز 
شد، این کریدور می توانســت به تنها راه تجارت و 
رفت وآمد کشتی ها تبدیل شود؛ چرا که کانال سوئز 
با کوچک ترین حادثه ای بســته می شود و در چنین 

شرایطی تنها راه باقیمانده سمت ایران است.«
این فعــال اقتصادی توضیح داد: »متأســفانه به 
دلیل کم توجهی دولت قبل و بی توجهی به اهمیت 
اقتصادی و حتی سیاســی کریدور شمال ـ جنوب، 
درآمد ما از این کریدور نزدیک به صفر است؛ یعنی 
درآمد ما همان درآمد امروز اســت؛ چرا که دولت 
آقــای روحانی در برخورد با مســئله این کریدور به 
صورت شــعاری عمل کرد. در حالی که اگر منافع 
ملی مــورد نظر بود باید تمــام امکانات مالی برای 
تأمین زیرســاخت ها و اســتفاده حداکثری از این 
کریدور مورد اســتفاده قرار می گرفت. متأســفانه 
مسئوالن از موقعیت جغرافیایی ایران که خداوند به 
رایگان به ما داده و می توانیم درآمدزایی قابل توجهی 
از آن داشــته باشیم و رشــد و رفاه اقتصادی را برای 

مردم داشته باشد، چندان مغتنم نشمردند.«
عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه با تأکید براینکه 
مســببان وضعیت موجود باید نســبت به عملکرد 
خود پاســخگو باشند، گفت: »بی تردید قوه قضائیه 

و حاکمیت باید با عامالن ایــن همه تعلل در عدم 
نوسازی ناوگان دریایی کشور برخورد کرده و از آنها 
شکایت کند. حاکمیت باید با کسانی که مسبب عدم 
بهره برداری ملت از کریدور شمال ـ جنوب هستند 
برخورد کند؛ چرا که مسئوالن قبلی به این موضوع 
در راســتای به روز کردن تجهیــزات بندری توجه 
نکردند، به نحوی که ایــران، امروز در این موضوع 
بیشتر نظاره ُگر است؛ در حالی که سایر کشورها از 

این کریدور درآمدهای باالیی کسب می کنند.«
این فعال اقتصادی خاطر نشــان کــرد: »برای 
نمونه نزدیک یک هفته اســت کشــور گرجســتان 
مرز زمینی خود و مســیر کاالهای ترانزیتی را که از 
ارمنستان به روسیه می رود، مسدود کرده است، لذا 
بار سنگین کاالهای صادراتی به سمت ایران می آید 
که یکی از این بنادر مقصد، بندر انزلی و دیگری بندر 
آستاراست. این در حالی است که متأسفانه سال های 
سال است مشکل الیروبی بندر آستارا حل نشده و 
مشکل دارد. هر چند امیدواریم دولت فعلی به این 
بحث ورود کند؛ اما متأسفانه تجهیزات و امکانات 
مورد نیاز به گونه ای است که برای نمونه بندر انزلی 
دستگاه اســکنر برای اســکن کاالها و جلوگیری 
از ورود کاالی مشــکوک مثل مــواد مخدر و... که 

می تواند اعتبار کشور را دچار لطمه نکند، ندارد.«
وی در ایــن بــاره توضیــح داد: »وقتــی چنین 
دســتگاهی نداریم کاالی وارداتی به کشور متوقف 
می شــود؛ در حالی که بــرای ترانزیت کاال هزینه، 
امنیت و ســرعت فاکتورهای بسیار مهمی  هستند. 
وقتی روی این فعالیت ها سرمایه گذاری نشده یعنی 
سرعت کار پایین می آید و با خوابیدن کاال در بنادر، 

هزینه ها باال می رود.«
 بدون اینکه 

ً
جاللی فر خاطر نشــان کرد: »قطعا

از اهمیت کریدور شــمال ـ جنوب صحبت کنیم، 
بر همگان پر واضح اســت که این کریدور به لحاظ 
اقتصادی تا چه اندازه می تواند برای تجارت و اقتصاد 
ایران مهم باشد و تا چه اندازه منجر به رشد صادرات، 
تولید و ارز آوری شود. هر چند دولت گذشته در این 
موضوع به شــدت کم کاری کرده است؛ اما انتظار 
می رود دولت فعلی به هیچ وجه زمان را از دســت 
ندهد و روی بحث خرید و نوسازی ناوگان کشتیرانی 

و ریلی و جاده ای کشور تمرکز کند.«
وی در پایان این گفت وگو خاطر نشــان کرد: »با 
توجه به اینکه ما می توانیم ساالنه دو کشتی بسازیم 
و اینکه دریای خزر نیازمند ورود صد کشتی است؛ 
چرا که حجم ترانزیت بین المللی هر روز بیشــتر از 
دیروز می شود دولت نباید لحظه ای از این موضوع 
غفلت کنــد و درآمدی را که از این بخش می توانیم 
داشته باشیم، از دست بدهد، درآمدی که خنثی کننده 
 رشد اقتصادی قابل توجهی به 

ً
تحریم ها بوده و قطعا

دنبال دارد.«

قبل  دولت   فرصت سوزی 
در  نوسازی ناوگان حمل ونقل

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

بررســی ها نشــان می دهد، بســیاری از مواقع، مشــکالت 
اقتصــادی یک جامعه، در مســائل داخلــی آن اقتصاد، مانند 
بی برنامگی ها و برنامه ریزی های نامناســب ریشه دارد. برای 
نمونه، بی انضباطی های پولی و مالی یکی از دالیل این مسئله 
است؛ به گونه ای که در صورت داشتن یک برنامه ریزی مناسب 
برای شاخص های پولی و مالی بسیاری از معضالت ایجاد شده 
ایجاد نمی شــده است؛ از این رو می توان یکی از اقدامات مهم 
دولت را ایجاد یک نظم پولی، مالی در اقتصاد ایران دانست تا 
بر اساس آن بتوان برنامه ریزی های مورد نیاز برای اقتصاد ایران 

را انجام داد.

 انضباط مالی
منهای نفت

جدیدترین گزارش توسعه انســانی سازمان ملل، ضریب جینی 
ایــران در بازه ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ را عــدد ۴۰/9 برآورد 
کرده اســت. در این گزارش که ضریب جینی ۱۵6 کشور جهان 
اعالم شده است، رتبه ایران ۱۱۲ عنوان شده است. بر اساس این 
گزارش، شــکاف درآمدی آمریکا از ایران بیشــتر است. ضریب 
جینی آمریکا در این گزارش ۴۱/۵ اعالم شــده است. همینطور 
ضریــب جینی ترکیه، مالزی و برزیل نیز به ترتیب ۴۱/9، ۴۱/۱ و 
۴8/9 عنوان شده که از ایران بیشتر است. بیشترین شکاف درآمدی 
به آفریقای جنوبی با ضریب جینی 6۳ و کمترین شکاف درآمدی 

در جهان به اسلواکی با ضریب جینی ۲۳/۲ تعلق یافته است.

 تعمیق شکاف در آمریکا
شاخص

عبارت »تراز پرداخت ها« به صورت حســابی داللت دارد که 
برای یک دوره یک ســاله تمام مبادالت اقتصادی یک کشور یا 
کشــورهای جهان را ثبت می کند، مبادالت اقتصادی یاد شده 
می تواند شامل انتقاالت دارایی مالی، تجارت کاال و خدمات 
در نظر گرفته شــود. تراز تجاری در واقع از حاصل حســاب 
تجاری و حســاب سرمایه به دســت می آید. اگر اختالف بین 
این دو حســاب صفر باشد، در این صورت دارای عدم مازاد و 
کسری تراز پرداخت خواهد بود. مثبت بودن اختالف آنها نیز 
به معنای مازاد تراز پرداخت و منفی بودن این مقدار به معنای 

کسری تراز پرداخت هاست.

 تراز پرداخت ها
افزوده

گروه اقتصاد
صبحصادق
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پرونده

 سایه اعتصابات سراسری 
 بر سر آمریکا

 

 تهدیــد شــرکت ها و اتحادیه هــای ریلی از 
راه اندازی اعتصاب سراسری در آمریکا باعث 
شــد دولت بایدن از آنها درخواســت کند این 
اقــدام را انجام نداده و با دولــت در این زمینه 
همکاری کنند.  دولت آمریکا از شــرکت ها و 
اتحادیه های ریلی خواست تا برای جلوگیری 
از اعتصابــات و توقف فعالیــت راه  آهن این 
کشور به توافقی دســت یابند و هشدار داد که 
اعتصاب ها »نتیجه ای غیرقابل قبول« را برای 
اقتصاد آمریــکا رقم خواهد زد کــه می تواند 
روزانــه ۲ میلیارد دالر هزینه داشــته باشــد. 
شرکت های راه آهن آمریکا، از جمله شرکت 
آرام )UNP.N(، شــرکت  اقیانــوس  اتحادیه 
 CSX ســی اس ایکس ،BNSF بــی ان  اس اف
و نورفولــک ســاترن Norfolk Southern، در 
نهایت توانستند با اتحادیه های کارگری در این 
بخش که نماینده حدود 6۰ هزار نفر هستند، به 
توافقات موقتی دست یابند، اما سایه اعتصاب 
گسترده همچنان باالی سر صنعت حمل ونقل 
ریلی آمریکا وجود دارد.  به گزارش وال استریت 
 ۳۰ درصد 

ً
ژورنال، راه آهن ایاالت متحده تقریبا

از حمل ونقل باری را بر حســب وزن به خود 
اختصــاص می دهــد و حــدود 97 درصد از 
مسیرهایی را که شرکت آمتراک برای حمل و 
نقل ریلی استفاده می کند، نگهداری می کند. 
اختالالت گسترده راه آهن می تواند عرضه مواد 
غذایی و سوخت را بدتر کرده و بحران حمل و 

نقل و تورم را نیز تشدید کند.

 دالیل اهمیت اجالس
 سمرقند برای چین

روزنامه »گلوبال تایمز« چین با اشــاره به سفر 
شــی جینپینگ، رئیس جمهور این کشــور به 
سمرقند و حضور در اجالس شانگهای نوشت: 
»سفر شی جینپینگ که اولین سفر خارجی او 
بعد از همه گیری کروناســت، نشان داد چین 
به دنبال ثبات بخشــیدن بــه جهانی بی ثبات 
است.« این روزنامه در خصوص اهمیت این 
اجالس نیز نوشــت: »برگزاری این اجالس و 
سفر شی جینپینگ به ازبکستان نشان داد چین 
اهمیت منطقه آســیای مرکزی را درک کرده 
و تالش دارد به جای وابســتگی اقتصادی به 
کشورهای اروپایی و آمریکا سرمایه گذاری های 
کالن خود را در میان همسایگان و البته منطقه 
آســیای مرکزی انجــام دهد.« ایــن روزنامه 
همچنین نوشــت: »دیدارهــا و رایزنی های 
مقامــات چینی با مقامات کشــورهای عضو 
شانگهای با تأکید این کشورها بر سیاست چین 
واحد همراه بود که نشــان می دهد کشورهای 
مهم وبزرگ منطقه از نظر اقتصادی و سیاسی 
سیاســت چین واحد را پذیرفته و برآن تأکید 
دارند و از برنامه ها و نقشــه های آمریکا برای 
استقالل تایوان حمایت نمی  کنند.« در شرایطی 
که برخی روزنامه های آمریکایی مانند نیویورک 
تایمز نوشته بودند، صحبت های شی جینپینگ 
و پوتین نشــان می دهد چین از سیاست های 
روســیه در اوکرایــن حمایــت نمی کند، اما 
تحلیلگران چینی معتقدند پکن ســعی دارد 
نقش بیشتری در این زمینه ایفا کرده و منطقه را 

به سمت صلح و آرامش هدایت کند. 

پیشخوان

جهان

ترامپ مرا سکته داد! در آرزوی دیدار  تهدید دوباره
جزئیات یک کتــاب جدید درباره دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا نشان می دهد، وی در سال ۲۰۱8 به عبدالله دوم، پادشاه اردن 
پیشنهاد تسلط بر کرانه باختری را داده و عبدالله دوم در مورد آن گفته 
که بعد از شنیدن پیشنهاد فکر کردم سکته می کنم. روزنامه »واشنگتن 
پست« با استناد به بخش هایی از کتابی به نام )The Divider( گزارش 
داد کــه ژانویه ۲۰۱8 )دی ۱۳96( ترامپ به پادشــاه اردن گفت یک 
معامله بزرگ به او پیشــنهاد می کند. بر اســاس این کتاب »معامله 
بزرگ« پیشنهاد تسلط اردن بر کرانه باختری بوده، اما ترامپ یا دولت 
آمریکا هیچ اجازه یا اختیاری برای ارائه این منطقه اشغال شده به دست 

صهیونیست ها به شخص، کشور یا نهاد دیگری ندارند. 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشــین آمریکا تهدید کــرد که در صورت 
محکومیت کیفری وی، »مشــکالت بزرگی« پیــش خواهد آمد. ترامپ 
پنج شــنبه گذشــته در گفت وگو با »هیو هویت« مجری مشهور رادیویی، 
درباره محکومیت احتمالی خود گفت: »فکر نمی کنم مردم ایاالت متحده 
از آن حمایت کنند.« وی افزود: »در این کشــور مشکالتی داریم که شاید 
تا به حال مشــابهش را ندیده ایم.« آگاهان امــر این اظهارنظر کنایه آمیز را 
اشاره ای به خشونت های خیابانی می دانند که رئیس جمهور پیشین آمریکا 
هیــچ گاه دخالتش را در آنها رد نکرد. هیو هویت در این مصاحبه رادیویی 
این احتمال را مطرح کرد که اظهارات ترامپ می تواند به عنوان حمایت از 

خشونت تلقی شود. اما او پاسخ داد: »سخنان من تحریک کننده نیست.«

روزنامه حریت ترکیه نوشت: »رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه در نشستی با اعضای حزب عدالت و توسعه، در روز دوشنبه، 
برای دیدار با بشار اسد ابراز تمایل کرده بود.« این روزنامه نوشت: 
»اردوغان در این نشســت که به دور از چشــم رسانه ها بود؛ گفته 
است، اگر بشار اســد در نشست شانگهای در ازبکستان حضور 
یابد، تمایل دارم با او دیدار کنم. متأسفانه او نمی تواند به ازبکستان 
 به او بگویم.« پیش 

ً
بیاید تا با او دیدار کنم و حرف هایم را شخصا

از این برخی منابع نوشته بودند که »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روسیه از اردوغان و بشار اسد خواسته بود تا در نشست شانگهای 

حضور یابند.

ثمانه اکوان
دبیرگروهبینالملل

همزمــان بــا افزایش فشــار نظامی چین بــر تایوان، 
کمیته روابط خارجی آمریکا الیحــه ای را که به طرز 
چشــمگیری حمایت نظامی  واشــنگتن از تایوان را 
تقویت می کند و شــامل بندهایی بــرای اختصاص 
میلیاردها دالر کمک امنیتی بیشتر به این جزیره است، 
تأیید کرد. این مصوبه باعث می شود دست آمریکا برای 
کمک های نظامی به تایوان بازتر باشد و احتمال اینکه 
این بحران سیاســی را به سمت بحران نظامی  ببرد، به 

شدت افزایش پیدا می کند. 
هفته گذشته، با وجود نگرانی ها درباره این الیحه در 
دولت واشنگتن و خشم پکن نسبت به آن، کمیته روابط 
خارجی ســنا با ۱7 رأی موافق و پنج رأی مخالف از 
»قانون سیاست تایوان ۲۰۲۲« حمایت کرد. این رأی 
قوی دو حزبی نشانه  واضحی از حمایت دموکرات ها 
و جمهوری خواهان از تغییر سیاست آمریکا در رابطه 
با تایوان از جمله رفتار با آن به منزله یک متحد بزرگ 

غیر ناتو است.
»باب منندز« سناتور دموکرات تندرو و جنگ طلب 
که نام آن همیشــه پای لوایح طرح هــای کمک های 
نظامی آمریکا دیده می شــود، ضمن تأکیــد بر اینکه 
واشــنگتن به دنبــال جنگ یا تشــدید تنش ها با پکن 
نیســت، گفت: »ما باید در مقابل آنچه پیش روی مان 
است، بصیرت داشته باشــیم.« »جیم ریش« سناتور 

ارشــد جمهوری خواه این کمیته نیز گفته است: »اگر 
می خواهیــم تضمین کنیم که تایوان شــانس مبارزه و 
مقابله دارد، باید هم اکنون وارد عمل شــویم. هرگونه 
تغییر در وضعیت تایوان تأثیرات فاجعه آمیز برای امنیت 
ملی و اقتصاد آمریکا دارد.« دفتر ریاســت جمهوری 
تایــوان نیز در واکنش به این مصوبه، ضمن تشــکر از 
سنا به خاطر نشان دادن حمایتش از تایپه، اعالم کرد: 
»این الیحه بــه ارتقای همکاری تایــوان و آمریکا از 
بســیاری جهات از جمله همکاری امنیتی و اقتصادی 
کمــک خواهد کرد. اما دولت چین از این مســئله به 
شــدت ناراضی است و آن را در راستای سیاست های 

جنگ طلبانه آمریکا در منطقه می داند.«
ســخنگوی وزارت امور خارجه چیــن در همین 
خصوص تأکید کرد: »پکن اعتراض خود را به آمریکا 

در خصوص الیحه تأمین کمــک نظامی  برای تایوان 
ابراز کرده اســت؛ چرا که این اقدام نقض اصل چین 
واحد و توافق ها میان این دو کشــور است. این الیحه 
به طور جدی تعهد آمریکا به چین در خصوص مسئله 
تایوان را نقض می کند و نقض اصل چین واحد و ســه 
توافق مشــترک میان این دو کشــور است. این الیحه 
همچنین برابر با مداخله در امور داخلی چین اســت، 
قوانین بین المللی و اصول اساسی در روابط بین المللی 
را نقض می کند و پیامی  اشتباه به نیروهای جدایی طلب 
حامی استقالل تایوان ارسال می کند.« وی تأکید کرد: 
»چیــن قویا با این تصمیم مخالف اســت و اعتراض 
جدی و شــدید خود را به طرف آمریکایی ابراز کرده 
اســت.« این الیحه ۴/۵ میلیــارد دالر کمک امنیتی 
برای مدت چهار سال به تایوان اختصاص خواهد داد 

و از مشارکت تایپه در سازمان های بین المللی حمایت 
می کند. این الیحه قانون همچنین شامل اعمال تحریم 
بر چین در صورت انجام اقدامات خصمانه در سراسر 

تنگه تایوان می شود.
در همین حال به نظر می رسد آمریکا تنها به کمک 
نظامی به تایوان بسنده نخواهد کرد؛ چرا که خبرگزاری 
رویترز به نقل از منابع آگاه خود گزارش داد، آمریکا در 
حال در نظر گرفتن گزینه هایی برای اعمال بسته ای از 
تحریم ها علیه چین به بهانه بازداشتن این کشور از حمله 
به تایوان است و اتحادیه اروپا هم از جانب تایوان برای 
انجام اقدامی  مشابه تحت فشار قرار گرفته است. این 
منابع گفتند، رایزنی ها در واشــنگتن و البی گری های 
جداگانه تایپه نزد فرستاده های اتحادیه اروپا بر سر این 

تحریم ها هر دو در مراحل اولیه خود هستند.
این اقدامات بــه بهانه نگرانــی از احتمال حمله 
چیــن که به دنبال تشــدید تنش هــای نظامی در تنگه 
تایوان افزایش یافته، مطرح شده اند. هر دوی این رشته 
تالش ها، به دنبال اعمال تحریم هایی فراتر از تدابیری 
هستند که تا کنون در غرب برای محدود کردن تجارت 
و سرمایه گذاری با چین در حوزه فناوری های حساس 
مانند تجهیزات مخابراتی و چیپست های کامپیوتری 

اتخاذ شده اند.
ایــن منابع هیچ جزئیاتی از تحریم هایی که در نظر 
گرفته می شوند ارائه نکردند، اما این سؤال مطرح است 
که آیــا اعمال تحریم آن هم بر دومیــن اقتصاد بزرگ 
جهان و کشــوری که یکی از بزرگ ترین پیوندها برای 
زنجیره تأمین جهانی به حســاب می آید، شدنی است 

یا خیر؟

تش بر انبار   آ

واشنگتن باز هم بودجه جدیدی را برای ادامه 
جنــگ در اوکرایــن تصویب کرد. براســاس 
یادداشــتی که کاخ ســفید در اختیــار وزارت 
خارجه آمریکا قــرار داده اســت، جو بایدن، 
رئیس جمهوری این کشور دســتور ارائه 6۰۰ 
میلیون دالر تســلیحات، برای کمک به ارتش 
اوکراین را صــادر کرد. پنتاگــون در بیانیه ای 
اعالم کرد: »این بسته تسلیحاتی شامل سامانه 
موشــکی هیمارس، عینک دید در شب، مین 
و مین یــاب و گلوله توپخانــه ۱۵۵ میلی متری 
هدایت شونده اســت.« براساس این گزارش، 
بخشــی از بودجه 6۰۰ میلیــون دالری نیز به 
آموزش نظامی  نیروهــای اوکراینی اختصاص 
داده خواهد شد. از زمان شروع جنگ اوکراین، 
واشنگتن تاکنون ۱۵/۱ میلیارد دالر کمک امنیتی 
در اختیار کی یف قرار داده اســت. پنتاگون در 
این بیانیه، از تــداوم همکاری با دیگر اعضای 
ناتو برای ارتقــای توان اوکراین علیه روســیه 
خبر داده اســت. در همین حال، ســناتورهای 
دموکرات و جمهوری خواه آمریکا الیحه قانونی 

را ارائه کردند که براســاس آن روسیه »کشور 
حامی  تروریســم« معرفی می شود؛ برچسبی 
که اوکراین بــرای اطالق آن فشــار می آورد، 
اما دولت بایدن مخالف آن اســت. این مسئله 
می تواند تحریم ها علیه روســیه را به شــدت 
افزایش دهد و تأثیر مســتقیمی  بر اقتصاد اروپا 
و کل جهان نیز داشته باشد.  نمایندگان کنگره 
بر این باورند که این نام گذاری ســیگنالی قوی 
برای حمایت از اوکراین به کی یف و همچنین 
متحدان ایــاالت متحده ارســال می کند، در 
حالی که مجازات های ســختی را برای روسیه 
اعمال می کند، مانند اجازه دادن به شکایت از 
این کشور در دادگاه های ایاالت متحده به دلیل 

اقداماتش در اوکراین و تشدید تحریم ها.
هنوز مشخص نیســت که این اقدام ممکن 
اســت به رأی گذاشته شــود یا خیر و زمان آن 
هم مشخص نیست؛ اما سناتورهای آمریکایی 
ماه هاســت که بــرای درج نام روســیه در این 
فهرست سیاه تالش می کنند و در ماه ژوئیه برای 

تبلیغ آن به کی یف سفر کردند.

   گزارش    

بر چسب زنی به روسیه
تکاپوی غرب برای معرفی روسیه به عنوان حامی تروریست

   گزارش    

چالش بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا
 حمایت چین از روسیه در ماجرای نیروگاه اتمی اوکراین

روسیه می گوید چین و برخی دیگر از کشورها از 
قطعنامه آژانس درباره نیروگاه هسته ای زاپروژیا 
حمایت نکردند. در شــرایطی که آمریکا بر این 
باور است که چین در حال فاصله گرفتن از روسیه 
و حمایــت نکردن از جنگ در اوکراین اســت، 
اما رفتار پکن نشان می دهد این کشور همچنان 
از مســکو در این نبــرد نظامی بــا دنیای غرب 
حمایت می کند.  دفتر نمایندگی دائم روسیه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین اعالم کرد، 
تعداد قابل توجهی از کشورها از قطعنامه شورای 
حکام علیه مســکو حمایت نکردند. در همین 
ارتباط روســیه گفته اســت، چین رأی منفی به 
قطعنامه ای داد که در آن شورای حکام از نیروهای 
ارتش روسیه خواسته است نیروگاه اتمی زاپروژیه 
در اوکرایــن را تخلیه کند. همچنین گفته شــده 
است، کشــورهای دیگر شامل بروندی، ویتنام، 
مصر، هند، پاکستان، سنگال و آفریقای جنوبی 
به قطعنامه اخیر شورای حکام درباره روسیه رأی 
ممتنع دادند. شــورای حکام آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی امــا روز پنج شــنبه بــا تصویب 

قطعنامه ای از روسیه خواست نیروهای نظامی اش 
را از نیروگاه هسته ای زاپروژیا در جنوب اوکراین 
خارج کنــد. این قطعنامه بــا ۲6 رأی تصویب 
شــد. »واســیلی نبنزیا« نماینده دائم روسیه در 
سازمان ملل این قطعنامه را ضدروسی توصیف 
و تأکید کرد قطعنامه شورای حکام هیچ اشاره ای 
به گلوله باران نظام مند نیــروگاه از طریق ارتش 
اوکراین نکرده است. نیروگاه هسته ای زاپروژیا که 
بزرگ ترین نیروگاه اتمی اروپا محسوب می شود، 
هم  اکنــون در خط مقدم جبهه جنگ روســیه 
و اوکرایــن قرار گرفته و بمبــاران متعدد آن طی 
روزهای اخیر از سوی ارتش اوکراین، به تشدید 
نگرانی ها درباره وقوع فاجعه ای مشــابه فاجعه 
چرنوبیل منجر شــده است. روسیه از ماه مارس 
کنترل این نیروگاه را به دست گرفته است. وزارت 
دفاع این کشــور به تازگی اعالم کرد، نیروهای 
اوکراینی در روزهای اخیر چندین حمله به قلمرو 
این نیروگاه هسته ای انجام داده و به طور مشخص 
از پهپادها، توپخانه سنگین و سامانه های راکت 

پرتاب چندگانه استفاده کرده اند.
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آیت اللــه علی ســعادت پرور: نفس را نباید زیاد در فشــار 
گذاشــت تا از فرمان سرکشــی کند؛ بلکه باید همه لذایذ 
را به طور اعتــدال به او داد. در اولین قدم باید لذت شــرک 
جلی و معصیت خدا را قطع کرد و به مرور زمان دســت به 
امور دیگر زد. در مقابل شــیطان به واجبات و ترک معاصی 
بپردازید، هنگامی که قدرت معنوی تان افزوده شد، به ترک 
مکروهات و انجام مستحبات بپردازید. عبادات ظاهری هر 
چند که انســان را از کارهای ناشایسته باز می دارد، ولی اگر 
خلوص آنها زیاده گردد، تقرب زیادتر گردد و می تواند شما 

را به عبودیت رساند.

 »زیــارت عاشــورا« مضامینــی دارد که همانند 
خورشــیدی، تاریکی جهل را کنــار می زند و راه 
رسیدن به خداوند را روشن می کند. اینکه بسیاری 
از علما بارها مداومت بــر خواندن این زیارت را 
سفارش کرده اند، هم به دلیل این مضامین است و 
هم به دلیل اینکه هر روز باید موضع و نسبت خود 
را با مفاهیم آن مشخص کنیم. نباید فراموش کنیم 
وظایفی داریــم و باید با راهنمایــی این زیارت و 
ادعیه هایی که از طریق اهل بیت)ع( به ما رســیده 
اســت، تکالیف مان را انجام دهیم. مگر نه اینکه 
دشمنان دین و انســانیت هر لحظه برای خاموش 
کردن نور ایمان در قلوب انسان ها تالش می کنند 
و روزی نیســت که دشمنی و دسیسه چینی شان را 
تعطیل کنند؟ در مقابل اگر متوجه شــرایط خود و 
دنیای مان نباشیم در برابر این هجمه ها)گاهی بدون 
آنکه متوجه شویم( مغلوب می شویم. البته فراموش 
نکنیم ایمان و تقوا و عمــل صالح باید روزی مان 
شود. دشمن شناسی باید رزق ما باشد و هر لحظه 

احتیاج مان به آن زیادتر شود. 
عبارتی در زیارت عاشورا آمده است که از این 
رزق می گوید و ما آن  را از خداوند طلب می کنیم. در 

این فراز از خداوند معرفت و شناخت اهل بیت)ع( 
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از خدایی که مرا گرامی داشــت به  وسیله معرفت 
شــما و معرفت دوستان تان و همیشــه بیزاری از 
دشــمنان شــما را روزی من فرماید... . راغب در 
المفردات می گوید: »رزق در لغت به معنی عطا و 
بخشش مستمر است.« همچنین عالمه طباطبایی 
می گوید: »رزق در اصطالح به هر چیزی  که مایه 
دوام حیات مخلوقات زنده است، گویند. در واقع 
رزق موهبت و بخششــی اســت از ناحیه خدای 
متعال بــه بندگانش، بدون اینکه اســتحقاق آن را 
داشــته باشــند.«)المیزان، ج ۳، ص ۱۳7( شاید 
بتوانیم »اســتحقاق« را در دشمن شناسی، همان 
»عدم توانایی« بدانیم که مستحقیم خداوند آن  را به 
ما عطا بفرماید؛ زیرا بسیاری از اوقات ما نمی توانیم 
دشــمنان حقیقی خدا، اهل بیت)ع( و دشــمنان 
خودمان را از دوســتان مان تشخیص دهیم؛ زیرا 
دشمن مکار است و همیشه با مکر جلو می آید. در 
قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع( اشارات متعددی 
به دشــمن شده که هم آنها را معرفی می کند و هم 
از ما می خواهد آنها را بشناســیم. در قرآن کلمات 
مرتبط با دشــمن »عدو، مکر، کید، خدع، نفاق« 

دیده می شود. 
عداوت آن اســت که در ظاهر دشــمنی اش را 

نشــان می دهد، طوری که رفتارهای او آزاردهنده 
است. مکر آن اســت که دائم در حال نیرنگ زدن 
و به کارگیری خدعه است. به بیان استاد مصطفی 
مراغی: »مکر در اصل تدبیر مخفی است که مکر 
شده را نسبت به آنچه که گمان نمی کرد می کشاند 
و غالبا در تدبیر سوء و ناپسند به کار می رود.« کید 
 در تالش اســت برای حیله و 

ً
یعنی دشــمن دائما

نیرنگ که حالتی غیرعامدانه ندارد و همیشه آگاهانه 
و با نیت دشمنی اســت. خدع هم آن است که با 
پنهان کردن خود دشمنی می کند، مؤمنان را فریب 
داده و علیــه آنان اقداماتی انجام می دهد که آنها را 
از ســر راه بردارد. نفاق نیز آن اســت که در لباس 
دوست، دشمنی کند و مرموزانه در جامعه ایمانی 
وارد شود. در مورد دشمن و مشتقات آن که کافران 
نیز جزءشــان هســتند، بیش از هزار آیه در قرآن 
داریم؛ آیاتی برای هموار کردن راه دشمن شناسی. 

مهم ترین وظیفه مؤمنان شــناخت دشــمنان 
حقیقی اســت و دفع شــرارت آنها، زیــرا تمام 
تالش دشــمن این اســت که ما را از معارف دین 
و آگاهی هایــی که در این زمینه وجــود دارد، دور 
کند و به سمت خود بکشد. کار دشمن این است 
که زشــتی ها را زیبا و زیبایی ها را زشــت نشــان 
دهد. دشــمن طوری به اهل تقوا حمله معنوی و 
شــخصیتی می کند که کم توان شده و دین مداری 
و رعایت آداب دینی را باعث سرشکســتگی خود 
بدانند. دشــمن به رفتارهای دینی، مناسک دینی، 

آداب اخالقــی کــه باعث آرامش فــرد و جامعه 
می شود، وحدت، عدالت، دوستی، محبت و هر 
چیز زیبایی در بندگان خدا حمله می کند و با توسل 
به هر چیزی  که بتواند با آن اهل تقوا را تحقیر کند 
و ناامیدشان کند، سعی دارد در راه رسیدن بندگان 
به  خدا سدی محکم ایجاد کند. در این میان، اهل 
تقوا باید آشکارا در محبت ورزیدن به خدا و اهل 
بیت)ع( و برائت از دشمنان تالش کنند. اهل تقوا 
باید در مقابل حیله های دشــمن تدابیر مختلفی 
داشته باشند و اگر می خواهند دشمن شناس شوند، 
باید به دستورات قرآن و اهل بیت)ع( مراجعه کنند. 
آیــات و روایات در این موضوع تذکرات متعددی 
دارند و به وضوح نقشــه راه مقابله با دشــمنان را 
برای ما طراحــی کرده اند. امیرالمؤمنین علی)ع( 
می فرمایند: »دشــمن طرح هــای مکارانه دارد؛ 
ولی شــما هیچ گونه برنامه ای جهت خنثی سازی 
طرح های آنــان ندارید، بــه محدوده های تحت 
اختیار شما حمله می کنند و آنها را تصرف می کنند 
و شــما ناراحت نمی شوید، دشــمن در مبارزه با 
شــما به خواب نمی رود؛ ولی شــما در غفلت و 
فراموش کاری هستید. به خدا سوگند چنین افرادی 
)بی برنامه و بی تفاوت و غافل( شکست خورده و 
مغلوبند.«)نهج البالغه، صبحی صالح، خطبه ۳۴( 
دشمن شناسی نه تنها رزق است؛ بلکه توان مقابله 
با آن در هر لحظه و ســاعت عمــر نیز باید روزی 

مؤمنان شود.

 دشمن شناسی، رزق معنوی 
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیرگروهمعارف

 تقرب تا عبودیت
سلوک

نجات بخش  فتوایی   
راهنما

حجت االسالم محسن مهاجرنیا: اولین نظریه ای که در اندیشه 
سیاسی شیعه توسط شیخ مفید ارائه شد، با عنوان نظریه »دولت 
در دولت« معروف شد. در آن دوره که عباسیان در جامعه حاکم 
بودند، شــیخ مفید فتوا داد که تمام فقهای شیعه در این شرایط 
والیت دارند و هر پیشنهادی از طرف عباسیان را باید بپذیرند. 
شــیخ مفید در این فتوا والیت فردی را مطرح نمی کند، بلکه 
اعالم می کند هر فقیهی که شرایط فقاهت داشته باشد، در هر 
مسئولیتی که به او بدهند والیت شــرعی دارد و از طرف امام 
زمان)عج( مشــروعیت دارد. این فتوا تأثیر بســیار بزرگی در 

مکتب اهل بیت)ع( داشت.

 مالیات و خمس
احکام

پرســش: من در ســال ۱۳۴۱ شمســی از امــام خمینی)ره( 
تقلید کرده و حقوق شــرعی خود را طبق فتاوای ایشــان به او 
می  پرداختم. در سال ۱۳۴6 امام)ره( در ضمن پاسخ به سؤالی 
درباره حقوق شرعی و مالیات، فرمودند که حقوق شرعی همان 
خمس و زکات است، ولی مالیات جزء حقوق شرعی نیست. 
در حال حاضر که در دوران جمهوری اسالمی به سر می بریم، 
خواهشمندیم وظیفه ما را نسبت به حقوق شرعی مالی و مالیات 

بیان فرمایید.

پاســخ: مالیاتی که حکومت جمهوری اسالمی بر اساس 
قوانیــن و مقررات وضع می کند، هرچنــد پرداخت آن بر 
کســانی که قانون شــامل آنان می شــود، واجب است و 
مالیاِت پرداختی هر ســال از مؤونه همان سال محسوب 
است، ولی از سهمین مبارکین محسوب نمی شود؛ بلکه 
بر آنان دادن خمس درآمد ساالنه شان در زائد بر مؤونه سال 

به طور مستقل، واجب است. 

اجوبة االستفتائات، سؤال ۱0۳۱

»حلم« و »صبر« صفات مشترک 
پیامبر)ص( و امام حسن)ع(

یکی از ویژگی های مشــترک رســول گرامی 
اســالم)ص( و امام حســن مجتبی)ع( صبر 
و حلم اســت. این صفت، ایشــان را زبان زد 
خاص و عام کرده اســت که نشــان می دهد 
برای نشر معارف و حقایق دین و برای جذب 
مردم به ســمت خــدا باید به تأمــل و تحمل 
باالی مشــکالت و نامالیمتی ها، بصیرت و 
دوراندیشی، کوشش، حلم و صبر مزین بود. 
البته نباید فکر کنیم کــه این صفات خارج از 
ذات اهل  بیت)ع( بوده اند و آنها به آن متصف 
شدند، بلکه اهل  بیت)ع( خودشان مظهر همه 
این اوصاف هستند؛ همانند آن بیان معروف که 
می فرماید: »علی مع الحق و الحق مع علی«؛ 
این همراهی صفات عالیه ممزوج اســت با 
ذات اهل  بیت)ع( و قابل جدا کردن و تفکیک 

کردن نیست. 
خداوند هنگامی که پیامبر)ص( را مبعوث 
گردانید، ایشــان را به صبر امــر فرمود. جابر 
می گوید: رســول خدا)ص( فرمودند: »یک 
ماه بــه کوه حرا می رفتــم، صدایی از اطراف 
خود شــنیدم، به اطراف خویش نگریســتم. 
کســی را ندیدم سپس سر خود را بلند کردم، 
فرشــته ای دیدم که نزد من می آمد. ترسیدم، 
برگشتم و گفتم: مرا به جامه و گلیمی بپیچانید. 
ْنِذْر« نازل 
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گردید.«)تفســیر نــور( در ادامه این ســوره 
اْصِبــْر«؛ و به خاطر 

َ
 ف

َ
ك آمــده اســت: »َوِلَرِبّ

پروردگارت شکیبایی کن!
صبر از ملزوماتی اســت که باید در وجود 
رهبران و مسئوالن جوامع اسالمی باشد؛ زیرا 
همراه کردن مردم با دین خدا به صبر، حلم و 
شکیبایی نیاز دارد. در خصوص صبر داشتن 
مسئوالن همانند اولیای خدا و پیامبران و اهل 
بیت)ع( اول باید به بیان امام صادق)ع( اشاره 
کرد که شیعیان را مالزم آموزه های خداوند به 
پیامبر)ص( و ائمه)ع( کرده اســت و شیعیان 
باید در این آموزه ها که یکی از آنها صبر است؛ 
همانند اهل بیت)ع( رفتار کنند.)تفســیر اهل 
 بیت، ج۱۴، ص۳۰۴( و دوم باید به فرمایش 
امیرالمؤمنین)ع( اشاره کرد که در ذیل آیه ۳۵ 
سوره احقاف می فرمایند: »شکیبایی بر والیان 
وا 
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َ
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َ
امر واجب شده است، »ف

ُسِل« حق تعالی این شکیبایی را بر  َعْزِم ِمَن الرُّ
ْ
ال

دوست داران و فرمانبران خود نیز واجب کرد و 
فرمود: برای شما در زندگی رسول خدا)ص( 
سرمشــق نیکویی بود.«)بحاراألنوار، ج9۰، 

ص۱۱۴( 
پیامبر اسالم)ص( و امام حسن)ع( نه تنها 
در صبــر، بلکه در حلم هم دارای اشــتراک 
بودند. »ِحلم« معنایی خاص تر از صبر دارد؛ 
به معنــای خویشــتن داری هنگام  زیرا حلم 
هیجان غضب است و از آن جا که این  حالت 
از عقل و خرد ناشی می شود، گاه به معنای عقل 
و خرد نیز به  کار رفته است.)المفردات( شاید 
بتوان گفت جلوگیری از عصبانیت و غیظ را در 
لحظه ای که واقعا جای عصبانیت هست؛ باید 
همان حلم دانســت. چنانکه در روایتی آمده، 
شخصی از امام حسن مجتبی)ع( پرسید: ِحلم 
چیست؟ ایشان فرمودند: »کظم الغیظ و ملک 
النفس«، فرو بردن خشم و تسلط بر خویشتن 

است.)بحاراالنوار، ج78، ص۱۰۲( 
جامعــه در زمــان حیات ظاهــری اهل  
بیت)ع( به اصالح نیاز داشت که ایشان بهترین 
راه را بــرای دفع ضــرر و جلب منافع متعدد 
صبر و حلم دانســتند. این شــخصیت عالی 
بارها توانســت مردم و جامعه اســالمی را از 
چالش های گوناگون نجات دهد و همان طور 
کــه در باال آمد اگر شــیعیان همراهی با اهل 
 بیت)ع( را می خواهند، باید خود را متصف به 
صفات اهل  بیت)ع( کنند و ایشــان را الگوی 
خود قرار دهند وبا صبر و حلم جامعه اسالمی 

را بسازند.

دین

آیه
در ســوره حــج عبارت بســیار لطیفــی داریم که 
حجاجی که به کعبه می          روند، حواس شــان باشد. 
ماُم الَحجِّ ِلقــاُء اإلماِم« به همین 

َ
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خاطر است. )حج/۲7( یعنی تو اعالن بکن به حج 
مردم که پیش چه کســی بیایند؟ بیایند پیش خانه؟ 
وک و بعدش 
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اِمٍر: پیاده، روی شــتر 
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الغر یعنی با هر بدبختی ای شده، بیایند پیش امام. 
نقطه اصلی امام اســت که باید خودشان را به امام 
َبَر َوکاَن ِمَن 

ْ
َبی َواْسَتک

َ
برســانند. حال این جمله: »أ

کاِفِریَن« بعضی          ها می          خواهند بگویند: »و سار ِمَن 
ْ
ال

کاِفِریَن« یعنی اینگونه کرد و از کافرین شد. البته 
ْ
ال

 شــما سوره مبارکه 
ً
این توجیهات قرآنی دارد، مثال

هود را نگاه کنید. در جریان ماجرای حضرت نوح 
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ک
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َعَنا وال ت بــا فرزندش داریم »...یا ُبَنــی اْرکب مَّ

کاِفِریَن«)هود/۴۲( اگر بخواهند آن را درست 
ْ
َع ال مَّ

َعَنا« می          شود و برای همین روی »م«  بخوانند »ِاْرکم مَّ

َعَنا تشــدید گذاشته، چون در هم ادغام می          شوند.  مَّ
ی َجَبٍل یْعِصُمِنی ِمَن 

َ
 َسآِوی ِإل

َ
ال

َ
در ادامه داریم: »ق

َماِء«)هود/۴۳( من به بلندی می          روم که مرا از آب 
ْ
ال

 َمن 
َّ

ِه ِإال
َّ
ْمِر الل

َ
یْوَم ِمْن أ

ْ
 َعاِصَم ال

َ
 ال

َ
ال

َ
نجات دهد، »ق

ِحَم«؛ امروز دیگر از امر خدا هیچ پناهی نیســت  رَّ
 َبیَنُهَما 

َ
مگر کســی که خدا به او رحم کند. »َوَحال

کاَن ِمَن 
َ
َمْوُج«، یعنی بین آنها موج حائل شــد. »ف

ْ
ال

َرِقیَن« پس کان در 
ْ

ُمغ
ْ
َرِقیَن« یعنی فسار »ِمَن ال

ْ
ُمغ

ْ
ال

این معنا وجود دارد. منتهای مراتب در مورد ابلیس، 
قضیه این نیست. در مورد ابلیس نکته این است که 
در ســوره اعراف آمده؛ در آن بخشــی که آیه ۱۱ را 
 بخش          هایی 

ً
به عنوان شاهد بر این نکته آوردیم که کال

از این داستان برای انسان          هاست؛ یعنی ماجرا یک 
ماجرایی اســت که می          گوید این انسان محل رشد 
و تکاملش زمین است؛ منتها ماجراهای دوست و 
دشمن را زودتر به او گفته اند. اینکه دشمن شناسی و 
دوست شناسی در فطرت او کار گذاشته شده است؛ 

این گونه نیســت که کسی به صورت لوح ننوشته ای 
آمده باشــد به زمین و باید رســل و انبیا و کتاب          ها 
 اینگونه نیســت. 

ً
بیایند تا این مکلف شــود؛ اصال

 معلوم و 
ً
انسان یک لوح نوشته شده ای است کامال

مشخص، که دوست و دشمن به او شناسانده شده و 
 به واسطه همین، مکلف هم هست. ببینید این 

ً
اتفاقا

اشتباه است که می          گویند بچه در ۱۵ سالگی با دیدن 
عالیم بلوغ مکلف می          شود. در این زمان او مکلف 
ِذیَن آَمُنــوا« های خدا. ولی 

َّ
یَها ال

َ
می          شــود به »یا أ

چنانچه از قبلش تمیز          هایی بدهد من باب همان          ها، 
مکلف است. یعنی یک بچه ای در 9 سالگی 

می          فهمــد دزدی بد اســت. می          فهمد 
که این دزدی اســت و بد است و 

من باب همانی که می          فهمد، 
اون  بچه  اســت.  مکلف 

موقعی کــه می          فهمد، 
مکلف است.

دین با شناخت امام کامل می  شود
 منبر  

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین غالمرضا قاسمیان

سید مرتضی رضایی
کارشناسعلوماسالمی
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 نماد نفاق

  

در تقویم تاریخی انقالب اســالمی یکی 
از نــکات درس آمــوز بررســی مواضع 
بنی صدر، اولین رئیس جمهور است که در 

ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم: 
وقــت  رئیس جمهــور  بنی صــدر،  ۱ـ 
نخست وزیر را فردی تحمیل شده تلقی 
می کرد. همین دیدگاه ســبب شد تا در 
اوایل شــهریور ماه درگیری های سیاسی 
بین بنی صدر و رجایی علنی شــود. در 
هنگام معرفی کابینه با وزیر کشور، یعنی 
علی اکبــر ناطق نوری مخالفــت کرد و 
گفت: »مــن وزیر کشــور را نپذیرفتم و 
باشــد که بی طرف  می خواستم وزیری 
باشــد و عامل اجرای یک حزب یا گروه 

معین نباشد.« 
۲ـ از اوایل شهریور تا ۱6 شهریور ۱۳۵9 
چالش ها برای معرفی کابینه بین بنی صدر 
و رجایی ادامه یافت و در جلسه روز ۱7 
شــهریور مجلس بحث درباره کابینه به 
تندی رسید. در این جلسه رجایی به طور 
مفصل درباره مسائل مبهم و اختالف نظر 
با رئیس جمهور و باالخره وظایفی که در 
برابر مجلــس دارد و کیفیت رأی اعتماد 
که مجلــس بــه وی و وزرا خواهد داد، 
سخن گفت. در این جلسه بیشتر وزیران 
رأی اعتماد گرفتند و رجایی برای دنباله 
تصمیمــات تقاضای جلســه غیر علنی 
 ملتهب بود 

ً
کرد؛ چون این جلسه تقریبا

و هاشمی رفسنجانی به سختی توانست 
نظم را در صحن مجلس حفظ کند. به هر 
صورت بخــش مهمی از کابینه تصویب 
 موضع گیری 

ً
شده بود، اما بنی صدر سریعا

می کرد. او نامه ای به هاشمی رفسنجانی، 
یعنی رئیس مجلس شورای اسالمی وقت 
نوشت و با شش نفر از ۲۱ وزیر منتخب 

رجایی مخالفت کرد.
۳ـ  صدر اختالفات بین دولت و مجلس 
را در فضای رسانه ای مطرح کرد و در روز 
۱۱ شهریور در روزنامه اش به نام »انقالب 
اسالمی« مدعی شد، طرحی برای قبضه 
امور به وســیله یک نیروی مسلح وجود 
دارد و در روز ۱6 شــهریور به مردم وعده 
داد که درباره جو ســازی به وسیله دروغ 
در روز ۱7 شهریور برای مردم سخنرانی 

خواهد کرد.
۴ـ همزمان با انعقاد جلســه ۱7 شهریور 
در مجلس و مباحث نمایندگان رخدادی 
بســیار مهم همه مسائل را تحت الشعاع 
قــرار داد. حتی هاشمی رفســنجانی که 
سعی چشمگیری در تنش زدایی و صبر 
و بردباری به خرج می داد نتوانســت در 
برابر این واقعه واکنش نشــان ندهد و آن 
سخنرانی و مواضع بنی صدر در روز ۱7 

شهریور بود.
۵ـ بنی صدر در مراسمی که به مناسبت 
سالگرد شهدای ۱7 شــهریور در میدان 
شــهدای تهران برگزار شــد، سخنرانی 
بســیار تند و بی پرده ای پیرامون مسائل 
جاری مملکت، وضع کابینه، رقابت های 
سیاسی موجود و اهداف و امیال سیاسی 
خود ایراد کرد. این مســئله سبب شد تا 
کابینه رجایی رأی اعتماد بگیرد و مجلس 
 بدین وســیله موضــع خــود را در برابر 
رئیس جمهور به وی تفهیم کرد و دولت 
نیز بالفاصله در روز ۱9 شــهریور ۱۳۵9 
اولین جلســه رسمی خود را تشکیل داد 
و ابتکار عمل  اجرایی کشور را به دست 

گرفت.

سید مهدی حسینی
مورخوپژوهشگر

تاریخ

دو قحطــی بــزرگ در جنگ جهانــی اول و دوم، 
محصول حضور بیگانگان در ســرزمینی است که 
حکمرانان بی لیاقــت آن را میدان تاراج بیگانگان 
کرده بودند! اولین تاراج در سال های پایانی قاجار و 
دومی در دوران خاندان پهلوی. در قحطی سال های 
جنگ جهانی اول نزدیک به ده میلیون نفر از مردم 
ایران کشته شدند. چند سال بعد در جنگ جهانی 
دوم قحطی دیگری هر چنــد با ابعادی کوچک تر 
ســرزمین ایران را فرا گرفت و بر اثر دسیســه ها و 
تبانــی دولت های انگلیس، آمریکا و شــوروی بر 
ملت ایران تحمیل شد و حدود چهار میلیون نفر از 
هموطنان مان را با گرسنگی و بیماری های وارداتی 
از پای درآورد. دکتر محمدقلی مجد در کتاب »پل 
پیروزی، سرزمین قحطی )ایران در جنگ جهانی 
دوم(« بحران جنگ جهانی دوم را در ایران شرح داده 
 مشاهدات مستقیم و 

ً
است. در این کتاب که عموما

مکاتبات »لوئیس دریفــوس«، وزیر مختار وقت 
آمریکا در ایران با وزارت خارجه کشور متبوع خود 
گردآوری شده، نویسنده تأثیرات متقابل »کم کاری 
عامدانه دولت های خارجی« و »بی ثباتی داخلی« 
بر یکدیگر را تشــریح کرده و نتیجه آن را در بروز

 بالیای قحطــی و بیماری در شــهرهای ایران به 
تصویر کشــیده اســت. در بخشــی از این کتاب 
آمده اســت: »اوضــاع زندگی توده مــردم از قبل 
هم ســخت تر شــده بود، همه جا از دولت ضربه 
می خوردند، زیر بار مالیات های جدید و ســنگین 
خم می شدند، زمین های شــان را شاه طمع  کار از 
چنگ شان درمی آورد و دریغ از کوچک ترین نقشی 
که در سرنوشت سیاســی مملکت شان ایفا کنند. 
مالیات ها نیز آن روز مثل امروز به شکل غیرمستقیم 
از مســتمندان و طبقه متوســط اخذ می شــد؛ در 
 چیزی به نــام مالیات 

ً
حالی که متمــوالن تقریبا

نمی پرداختند. با تداوم صنعتی شــدن مصنوعی 
مملکت، هزینه زندگی صعود کرد و توده ها ظهور 
عمارت های زیبا و سنگفرش شدن خیابان ها را با 
عرق خود تاوان دادند. رضاشاه که رفتار با این ملت 
توســری خور راضی اش نمی کرد، با ۱۵۰ هزار تن 
از آنان ارتشی ســاخت که در شرایط نیمه بردگی 
زندگــی می کردند.« محصول ایــن بی عرضگی 
وقتی با حضور بیگانه و اشغال کشور همراه است، 
قحطی دیگری است که گریبان گیر مردمان مظلوم 
این ســرزمین اســت. دکتر مجد دربــاره حضور 
اشغالگران می نویسد: »روسیه و انگلیس متعاقب 
اشغال ایران همه کامیون ها، اتوبوس ها و همچنین 
خط آهن ایران را تصاحــب کرده، قوت الیموت 
مردم ایران را در هر جایی که بدان دست می یافتند، 
مصادره می کردند و ده ها هزار آواره لهســتانی از 
روســیه به ایران کوچاندند و همه اینها دســت به 
دســت هم داد و موجب بحران شدیدی در زمینه 
مواد غذایی، حمل و نقل، بهداشــت و ســالمت 

عمومی مردم شد.«

دست نشاندگی ثار  آ  
   دهلیز    

روشنفکران حامی به قدرت رسیدن دیکتاتور پهلوی
در میان کشورهای استعمارگر تاریخ، همچون 
انگلیس، فرانسه، آمریکا، اسپانیا و پرتغال، شاید 
کمتر نام هلندی ها به عنوان استعمارگر شنیده 
شده باشد، اما حقیقت آن است که هلندی ها از 
پیشگامان چپاول و غارت دنیا به حساب می آیند! 
پس از اسپانیایی ها و پرتغالی ها، این هلندی ها 
بودنــد که پیش از دیگر اروپاییان ســودای فتح 
شــرق را در سر عملیاتی کرده و سوار بر کشتی 
شــدند و پای بر آسیا گذاشتند. هلندی ها که در 
قرن شانزدهم میالدی ســالیان متمادی تحت 
حکمرانی اسپانیایی ها بودند، سرانجام حاکمیت 
مستقل خود را پس از هشتاد سال یافتند و خیلی 
زود در قامت مالحان و کاشفان راه های دریایی 
و در نهایت با شکل دادن به کمپانی هند شرقی 

دستیابی به شرق را دنبال کردند. 
در اواخر سده شــانزدهم، به تدریج قدرت 
دریایی پرتغال رو به افول نهاد و اســتفاده از راه 
»دماغه امید نیک« برای ســایر اروپایی ها هم 
ممکن شد. نخستین کسانی که این انحصار را 
در هم شکســتند، هلندی ها بودند. آنها در سال 
۱۵9۵، موفق شــدند از این مسیر چهار کشتی 
تجاری خود را به هند برســانند. سه سال بعد، 
تهاجم هلندی هــا به مســتملکات پرتغال در 
سواحل قاره آفریقا آغاز شــد. در سال ۱6۰۵، 
جزایر ملک در شرق اندونزی که از مستملکات 
مهم پرتغال و مرکز مهم تجارت فلفل به شمار 
می رفت، به دســت هلندی ها تســخیر شد و  
به تدریج در ســده هفدهم میــالدی، میراث 
امپراتــوری مســتعمراتی پرتغال در شــرق به 

هلندی ها و انگلیسی ها انتقال یافت.

رقابت سرسخت هلندی ها و پرتغالی ها در 
جنوب و جنوب شرق آسیا برای سالیان متمادی 
ابعاد نظامی هم یافت و ســرانجام با تســخیر 
مســتعمرات پرتغال از سوی هلند اتمام یافت. 
به این ترتیب، هلندی ها امپراتوری مستعمراتی 
به پا کردند که بر راهزنی دریایی، امحای جمع 
انبوهی از ســکنه بومی جزایر خاوردور و قاره 
آمریکا و ســرانجام »پالنتوکراسی« و تجارت 
جهانی برده استوار بود. برده داری در مستعمرات 
هند غربی هلند تا ســال ۱86۳، ادامه داشت. 
به گفته دکتر عبدالله شــهبازی، »هلندی ها به 
دلیل عملکردهای زشــت خود، در سرزمین ها 
و بازارهای شرقی به شــدت بدنام بودند و این 
در دورانی اســت که دایره المعارف آمریکانا آن 
را »اوج تاریــخ هلند« می خواند. در این دوران 
هلند به امپراتوری بزرگ مستعمراتی بدل شد که 
مستملکات آن در جزایر هند شرقی و سیالن و 
آفریقای جنوبی و ژاپن و برزیل و غیره گســترده 
بود و بر پایه این غــارت جهانی دورانی از رفاه 
و ثروت و شــکوفایی هنر و فرهنــگ در درون 
سرزمین هلند شکل گرفت. در این دوران، هلند 
»اولیــن دولت تجاری و اولیــن قدرت دریایی 

جهان« به شمار می رفت.«

   حافظه    

بدنام چپاولگران   
مروری بر جنایات استعمارگرایانه هلندی ها

تقویم انقالب

اعتماد به مردم و مردم ســاالری دینی و همه آنچه در 
عمل سیاســی امام تعین یافــت، در اعتقادات و باور 
امام ریشــه دارد که نشانه های آن را در کالم حضرت 
امام)ره( می توان دنبال کرد. این سخنان به دوره زمانی 
خاصی محدود نمی شود؛ بلکه همواره در کالم ایشان 
جاری شده بود. اعتنا به مردم، اعتبار قائل شدن به رأی 
و نظر ایشان، ساالر و ولی نعمت بودن توده ها، غیور 
و هوشمند دانستن ملت و نیاز نداشتن به قیم، پشتوانه 
بودن برای حکومت و رکن بــودن رضایت مردم در 
مشروعیت حکومت اسالمی، از جمله تعابیری بود 

که بارها در کالم ایشان به کار گرفته شد.
یکی از مسائلی که مردم ساالری و حضور و حق 
انتخاب ملت را تهدید می کند، آرا و نظراتی است که 
بــه نخبه گرایی معتقد بوده و بر نقش پررنگ نخبگان 
در انتخابات و کمرنــگ کردن رأی ملت تأکید دارد. 
در این نگاه، همه امور جامعه اسالمی باید به نخبگان 
سپرده شــود و توده ها تنها باید به منزله پشتیبان نظر 
ایشان در صحنه حضور داشته و آنان را در تصمیمات 
اتخاذ شــده همراهی کنند؛ چرا کــه بدون همراهی 
ملت، تصمیمات نخبگان کارآیــی الزم را نخواهد 

داشت و عملی نمی شود!
در این نظریه با نوعی بی اعتمادی به توده های مردم 
در تشخیص مسائل مواجه  هستیم؛ به گونه ای که همه 
اختیارات تنها در اختیار نخبگان قرار دارد و مردم از 
هرگونه تشخیصی ناتوانند و کار را باید به کارشناس 
سپرد! این نظر به بهانه اجرای ایده آل همه انتخاب ها 
و اتخاذ »بهترین تصمیمات«، عالقه مند است که به 
تدریج امور را برعهده کارشناســان و نخبگان جامعه 
سپرده و توده های ملت را تابع تصمیم آنان قرار دهد تا 
با تصمیم اتخاذ شده همراهی کنند. در این رویکرد، به 
تدریج نخبگان به جای مردم قرار گرفته و نوعی والیت 
بــر آنان می یابند؛ به گونه ای که می توانند به جای آنها 

تصمیم بگیرند!
حضــرت امام)ره( در عبــارات فراوانی این نگاه 
»قیم مآبانه« را در عرصه های گوناگون به نقد کشیده اند 
که مشــهورترین آنها در آســتانه انتخابات دور سوم 
مجلس شورای اسالمی بود. ایشان در عباراتی در نقد 
این نــگاه قیم مآبانه که معتقد بود مردم باید به افرادی 
که جناح های سیاســی به عنــوان نخبگان و خبرگان 

سیاســی معرفی می کنند رأی دهند، چنین فرمودند: 
»همان طــور که بارهــا گفته ام، مــردم در انتخابات 
آزادند و احتیــاج به قیم ندارند و هیچ فرد و یا گروه و 
دسته ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند. 
جامعه اسالمی ایران که با درایت و رشد سیاسی خود 
جمهوری اسالمی و ارزش های واالی آن و حاکمیت 
قوانین خدا را پذیرفته اند و به بیعت و این پیمان بزرگ 
وفادار مانده اند، مســلم قدرت تشخیص و انتخاب 
کاندیدای اصلح را دارند.« حضرت امام)ره( در نقد 
اندیشه جریان های سیاسی که خود را وکیل و قیم ملت 
می دانســتند و از زبان آنان و به جای آنان و با نام آنان 
ســخن می گفتند، می گویند: »اگر هی بگویند ملت 
ما حاال نمی شود، حاال نرسیده اند به آنجایی که آزاد 
 وکیل تعیین 

ً
بشــوند، حاال نرسیده اند به آنجا که مثال

بکنند، اینها محتاج به قیمند، این همان حرفی است 
که از خدا می خواهد آمریکا که نویسنده های ما بگویند 
مملکت ما احتیاج به قیم دارد، قیم های شان چه کسی 

باید باشد؟ مستشارهای آمریکایی! نمی فهمند اینها که 
دارند چه می کنند، توهین می کنند، اهانت می کنند به 
یک ملت رشیدی که با رشد خودش کارها را به اینجا 

رسانده و به آخر هم می رساند.« 
حضرت امام)ره( در آســتانه شکل گیری مجلس 
خبرگان قانون اساســی با صراحت اعالم می دارند، 
اعضای ایــن مجلس تنها وکیل ملت بــوده و قانون 
تدوین شده باید به تأیید ملت برسد؛ چرا که »میزان 
رأی ملت است، ملت یک وقت خودش رأی می دهد، 
این اساس، یک وقت یک عده ای را تعیین می کند که 
آنها رأی بدهند، آن در مرتبه دوم صحیح اســت، واال 
مرتبه اول، حق مال خود ملت است. شما خون دادید، 
حقوق دانان برای شما تکلیف معین کنند؟! خودتان 
باید تکلیف معین کنید. شمایید، همین ملت، همین 
مردم محروم دانشــگاه، جوان های محروم دانشگاه، 
همیــن جوان های محــروم مدرســه فیضیه، همین 
جوان های محروم در ارتش، همین جوان های محروم 

در بازار، همین جوان های محــروم در کارخانه ها و 
در کشــاورزی، اینها باید رأی بدهند. بهانه ها را کنار 
بگذارید؛ از خدا بترســید؛ با ملت شــوخی نکنید؛ 
رأی مردم را هیچ حســاب نکنید؛ مردم را به حساب 

بیاورید.«  
در جریــان انتخابــات مجلس خبــرگان قانون 
اساســی نیز بار دیگر شــاهد تعابیر ناب و اظهارات 
مردم ساالرانه حضرت امام)ره( هستیم که به صراحت 
بر اعتبار رأی اکثریت مردم تأکید کرده و والیتی را در 
عرصه سیاسی برای ملت نمی پذیرد. ایشان در دیدار 
با نماینــدگان منتخب مردم در مجلــس خبرگان با 
صراحت خطاب به آنان می گویند: »اکثریت هر چه 
گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خالف، به ضرر 
خودشان باشد. شما ولی آنها نیستید که بگویید که این 
به ضرر شماست، ما نمی خواهیم بکنیم. شما وکیل 
آنها هستید؛ ولی آنها نیســتید. بر طبق آن طوری که 
خود ملت مسیرش هست. شما هم خواهش می کنم 
از اشخاصی که ممکن است یک وقتی یک چیزی را 
طرح بکنند که این طرح برخالف مسیر ملت است، 
طرحش نکنند از اّول، الزم نیست، طرح هر مطلبی 
الزم نیســت. الزم نیســت هر مطلب صحیحی را 
اینجا گفتن. شما آن مسائلی که مربوط به وکالت تان 
هست و آن مســیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر 
راه را بروید، ولو عقیده تان این است که این مسیری که 
ملت رفته خالف صالحش است. خوب، باشد. ملت 
می خواهد این طور بکند، به ما و شــما چه کار دارد؟ 
خالف صالحش را می خواهد. ملت رأی داده؛ رأیی 

بع است.«  که داده متَّ
این تعابیر به خوبی جایگاه رفیع مردم را در اندیشه 
حضرت امام)ره( نشــان می دهــد و حکایت از آن 
دارد کــه رأی نخبگان برتر از رأی ملت نیســت و در 
نهایت این مردم  هستند که باید برای سرنوشت خود 
تصمیم بگیرند! نکته مکمل آن است که فراموش نباید 
کرد؛ انتخابــی ارزش دارد که برآمده از علم و آگاهی 
باشــد؛ از این  رو هر چند افراد در دادن رأی مستقل  
هستند و به قیم نیاز ندارند، اما مناسب ترین راه برای 
انتخاب شایســته ترین و بهترین نامزدها، مشــورت 
گرفتن از دانایان، متخصصان و نخبگان است. عقل 
سلیم حکم می کند که باب مشورت با نخبگان بسته 
نشود و انتخاب نهایی با راهنمایی ایشان انجام شود، 
هرچند این مشورت دهی سلب اختیار از صاحب رأی 

نخواهد کرد.

 مردم در انتخابات آزادند
حضرت امام)ره( و دفاع از حقوق مردم

مهدی سعیدی
دبیرگروهتاریخ
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یان راوی دفاع مقدس  پای صحبت های علیرضا دلبر

دفاع مقدس مظهر عقالنیت انقالبی و مدیریت جهادی است
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 ویژه نامه صبح صادق

به مناسبت سالگرد آغاز جنگ تحمیلی
دفاع مقدس

پاسخ به فتنه های دشمن در تقارن هفته دفاع مقدس با اربعین حسینی

 وحدت دو ملت 

 نگاهی به چرایی مقدس بودن دفاع هشت ساله ملت ایران در گفت وگوی صبح صادق با مجتبی شاکری 

جمهوری اسالمی حرم است

 دفاع مقــدس ملت ایران، قداســتی به بلندای 
تاریخ آزادگان دارد؛ امام خمینــی)ره( دفاع در 
برابر دشــمن بعثی را دفاع مقــدس نامیدند تا 
مردم به دنبال یافتن نقــش خود در دفاع مقدس 
همچون انقالب اســالمی  باشــند. امام راحل 
موضوع جنگ را در اولویت مسائل کشور قرار 
دادنــد و در ذیل دفاع مقدس، دفاع همه جانبه را 
مطرح کردند؛ به این معنا که افزون بر اشــخاص 
حقیقی و مردم، نهادها و ســازمان ها هم باید در 
دفاع مقدس نقش آفرین باشند و هر سازمان اعم 
از نظامی  و غیرنظامی  باید نقش خود را در دفاع 
همه جانبه ایفا کند؛ اما اینکه چرا دفاع ما مقدس 
شد، محوری است که مجتبی شاکری، دبیرکل 
جمعیت جانبازان انقالب اســالمی  به آن پاسخ 

داده است. این مصاحبه را پیش رو دارید.

 BBBB چرا ما دفاع در جنگ تحمیلی هشــت 
ساله را »دفاع مقدس« می نامیم؟ 

ضرب المثــل معروفی داریم کــه می گوید »از کوزه 
همان برون تراود که در اوست«. انقالب ما انقالب 
اســالمی اســت و حرکت مان حرکــت وحیانی و 
رهبرمان متصل به سلسله انبیاء و اولیاء است؛ والیت 
فقیه استمرار انبیاســت و مقصد ما رسیدن به قرب 
الهی اســت. مجموع این کلیدواژه ها اسالم ناب و 
انقالب اسالمی  را تشکیل می دهد. این کلیدواژه ها از 

یک مبانی سرچشمه گرفته که ساخته و پرداخته ذهن 
ما به منزله یک مکتب زمینی نیست؛ بلکه وابسته به 
معارف بلند وحیانی اســت. بنابراین، اینکه انقالب 
و حکومت ما و مجموعه آنچه اجزای آن هســتند، 
همه مقدس می شوند، به دلیل اتصال به آن مجموعه 

 اندیشه و تفکر دینی است.

 BBBB اینکه شــهدای ما و همه رزمندگان در  
دفاع مقدس که برای دفاع از مرزهای مان 
گام برداشتند، همگی به نوعی مقدس و 
بزرگ شناخته می شــوند بر همین مبنا 

استوار است؟
بله، زمانی که مبنای ما یک مبنای وحیانی است، بنایی 
که بر این مبنا ســاخته می شود هم به این مبنا وابسته 
است و مجموعه اجزایی هم که شکل می گیرند، با 
همین مبنا تعریف شده اند و ما منظومه حرکات مان 
همگی تعریف شــده بر همین مبناســت. بنابراین 
منطقی است که شهدای ما و همه کسانی که در این 
مســیر هســتند، حتی خانواده های آنها را در همین 
منظومه بدانیم. هر تفکر و  اندیشه ای یک مبنا و مقصد 
دارد و این مبدأ و مقصد که تعریف می شود، اهمیت 
آن را در موقعیت های مختلف مشــخص می کند. 
این را هم فراموش نکنیم که رزمندگان ما با دســت 
خالی در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح ایستادند. 
آن مبدأ و مقصدی که رزمندگان دارند و اینکه مبنا و 
مقصدشان خداست و در این جهت فعالیت می کنند، 
قداست آن را مشخص می کند؛ زمانی ممکن است 
رزمندگان در نداری و نداشتن با دست خالی بجنگند 
و زمانی هم مانند اکنون قدرتمندانه با موشــک های 
بالســتیک می جنگند؛ هر دوی اینها مقدس است و 

از یک تفکر وحیانی سرچشمه گرفته و قابل احترام 
است. 

 BBBB این قداست بخشی به جنگ چه تأثیری بر  
نگاه مردم مذهبی ایران به جنگ داشت؟
دفاع همه جانبه، یعنی در برابر یک حمله همه جانبه 
دشــمن آرایش می یابد. همواره دشمن تمامی آنچه 
داشــته، به میدان آورده، ابعادی چون جنگ نظامی ، 
جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، جنگ شناختی و 
جنگ نرم و رســانه ای. همه و همه را به میدان آورده 
و ما هم در نقطه مقابل آرایش مناســب را گرفتیم و 
درســت و جانانه دفاع کردیم. اینکه ما دفاع در برابر 
جنگ ترکیبی دشــمن را آغاز کردیم، امروز باعث 
شده است در نقطه ای بایستیم که قابل قیاس با نقطه 
اولی که جنگ را شروع کردیم، نباشد. اوایل جنگ ما 
حتی اجازه خرید سیم خاردار از کشوری را نداشتیم، 
ولی امروز به کشورها سالح می فروشیم و تولیدات 
نظامی مان را به آنها عرضه می کنیم. جبهه مقاومت و 
جغرافیای گسترده این اتحاد راهبردی میدان عمل و 
امنیت ما را به چندین برابر وسعت سرزمین خودمان 
ارتقا داده اســت. ما پا به پای دشمن دست برتری را 
در حوزه های نظامی  و تسلیحاتی کسب کردیم و از 
این منظر، راهبردی همه جانبه اســت. اما اینکه چه 
تأثیری بر نگاه مردم به جنگ و تغییر روند آن داشت، 
باید بگویم وقتی مردم انقالبی را متعلق به خودشان 
می دانند و آن را جزئی از باور و اعتقاد خود می دانند، 
برای حفظ آن زحمت می کشند. ما وقتی جسم مان 
را از خودمــان می دانیم، با تمام ابزاری که در اختیار 
داریم، برای ســالم ماندن و آسیب ندیدن آن تالش 
می کنیم. وقتــی هم که یک انقــالب را از خودمان 

می دانیم، از تمام امکانات آن استفاده می کنیم برای 
اینکه دچار آســیب و خطر نشــویم. بنابراین، مردم 
نگاه متفاوتی بــه دفاعی پیدا کردند که مقدس بود و 
همه از گروه ها و صنف ها و ســازمان های مختلف 
پیــر و جوان جایگاه خود را در این دفاع مقدس پیدا 
کردند و یکی در خط مقدم و دیگری در پشت جبهه 
و دیگری در تجهیز و... به میدان آمدند. رابطه مردم 
و حاکمیت به رابطه عاطفی و عاشــقانه امت و امام 
نزدیک تر شده اســت. وقتی که ما امری را برگرفته 
از دین مان می دانیم، برای آن از باالترین امکانات و 
عزیزترین چیزهایی که داریم مایه می گذاریم. وقتی 
کــه امری مقدس و برآمده از دین باشــد، ما از تمام 
امکانات مان استفاده می کنیم. بنابراین، شما می بینید 
خانواده هایی را که دو شــهید یا ســه شهید در طبق 
اخالص گذاشــته اند و خانواده هایی که تمام هستی 
و مال شــان را در راه دفاع مقدس به میدان حماســه 
آوردند؛ اینها برای این بود که از عمق وجود و عمق 

جان به انقالب شان عالقه دارند و آن را از خودشان 
می دانند. حاج قاسم عزیز گفت که ایران قرارگاه 
حســین بن علی)ع( و جمهوری اســالمی حرم 
است. شاید این ادبیات آن روز مطرح نبود، اما در 

نیت و عمل مردم ما جاری و ساری بود.

 BBBB مهم ترین دســتاورد دفاع مقدس را چه 
می دانید؟

دستاورد این انقالب همین است که ما مقتدر ماندیم 
و پرچم استقالل، معنویت و عدالت را رها نکردیم 
و لحظه ای از انقالب مان پشیمان نشدیم. همین که 
دشمن می گوید فشار حداکثری هیچ تأثیری نداشت 
و اذعان دارد که ما مفتضح شــدیم. از طرفی هر چه 
می گذرد، مــا با اقتدار و عظمت بیشــتر در صحنه 
حاضریم و جبهه مقاومت و مظلومانی که گرداگرد ما 
با امید جمع شده اند، بیشتر می شود. اکنون می بینیم 
که بزرگ ترین صحنه همایش روی کره زمین برای 
ما و دین مان اســت؛ یعنی ما اربعین داریم که همه 
اجزای آن از عاشورا و نفس گرم شهدا و امام نشئت 
گرفته است. آرزو به دل نظام های استکباری و اتحاد 
عبری غربی عربی شان مانده که بخواهند در راستای 
تفکرشــان مشــابه چنین همایشی مردم 
را خودجــوش گردهم بیاورند. این 
یعنی ما توانستیم با پرچم اسالم 
و قرآن ناب شکوه و عظمتی این 
چنین خلق کنیم و آنها در تفکر 
شیطانی شان قادر به مانورهایی 

از این دست نیستند. 

ملیحه زرین پور
خبرنگار
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 BBBB با وجود اینکه جنگ تحمیلی علیه ایران جنگی نابرابر  
بود و صدام با همکاری ابرقدرت های دنیا و اســتفاده 
از ابزار و تجهیزات جنگی آنها شــانس بیشتری برای 
پیروزی داشت، اما پیروز این میدان جمهوری اسالمی 

 بود! دالیل پیروزی ایران در این جنگ نابرابر چه بود؟ 
جنگ ما در ســایه آخرت جویی، ایمان به خدا، باور دینی، ایمان به 
غیب و باور داشتن به وعده های الهی و همچنین اخالق اسالمی  بود. 
همه این باورها و همه این رفتارها به ویژه در فرماندهان شهید تبلور 
پیدا کرد و به مرحله ظهور رسید. این ایمان در فکر و سر نبود؛ بلکه 
در رفتار فرماندهان و رزمندگان نیز ظهور پیدا کرد و زندگی شان یک 
زندگی الهی شد. لذا امید در دل ها زنده شد و بچه هایی که می آمدند 
در جبهه می ایستادند، عشق و عالقه پیدا می کردند و تقویت می شدند 

و روحیه مقاومت باال می رفت.
در واقع، آن کمبود تجهیزات ما در سایه ایمان که در رفتارها تبلور 
پیدا کرد و اخالق اســالمی  که اگر نباشد ایمان بی حاصل است، در 
جبهه ظهور کرد و بچه ها و بسیجی ها دیدند و مقاومت شان باال رفت 

و استعدادهای شان بروز پیدا کرد.
آن ایمان که عرض می کنم بحث زندگی خدایی و تحمل و محبت 
به یکدیگر در جبهه ها و به معنای واقعی کلمه اخالق اســالمی  در 
جبهه و آن قله انســانیت در جبهه به زیبایــی تبلور پیدا کرد، این بود 
که امید در دل ها آمد و ســختی ها برای بچه ها اگرچه سخت بود و 
کمبودها وجود داشت؛ اما باعث نشد که کار را زمین بگذارند و عشق 
و عالقه در بچه ها بارور شد که توانستند کمبودها را تحمل کنند و کار 

جنگ را جلو ببرند. 
با مرور تاریخ مشاهده می کنیم که ایران توانست با امکانات  اندک 
و نیروهای بســیجی و کم آموزش دیده در مقابل نیروهای بســیار و 
امکانات فراوان دشمن بعثی پیروز بشود. امروز هم همان روحیه ای 
که در جنگ بود، اگر در هر جای این مملکت بیاید و این روحیه بین 

نیروها، کارگران و کارمندان ما در اداره ها، کارخانه ها، پروژه ها و... 
تبلور پیدا کند، امید پیدا می کنند و باعث می شود در کارشان بایستند 
و کارشــان را ادامه بدهند که ان شاءالله در جبهه اقتصادی هم موفق 

شویم. 

 BBBB نقــش رهبری امام راحــل را در این پیــروزی چطور  
می توانید توصیف کنید؟

نقش رهبری امام خمینی)ره( که امری واضح اســت؛ هم به لحاظ 
معنوی ما می توانیم نگاه کنیم و هم به لحاظ تبلور عقالنی. از لحاظ 
معنوی ما برای رضایت خدا و ادای تکلیف وارد میدان شــدیم و نه 
برای پاداش دنیوی، مانند ارتش بعث که صدام به آنها برای تصرف 
قســمتی از خاک ایران قول پاداش مادی می داد، رزمندگان ما دنبال 
اینها نبودند؛ بلکه برای رضای خدا وارد جنگ شدند. جنگ ما برای 
این شد دفاع مقدس چون برای رضای خدا بود و در رأس همه اینها 
آن کسی که به ما دستور می داد، بر مبنای معنویت، خدا و ایمان عمل 

می کرد.
والیت فقیه که در ادامه سیره اولیا و انبیاست، در پس جنگ بود؛ 
لذا ما دل مان گرم بود که بحث معنویت بحث تکلیف مداری است. 
بحث بعدی اخالقی است، چرا که هر فرد باید یک نفر باشد و آن یک 
نفر کیســت؟ یک نفر انسان آگاه که از لحاظ معنوی اشرافیت کامل 

دارد و دستور می دهد که این کار بشود و آن کار نه. 
حتی در جنگ های مادی هم باید یک فرمانده باشــد که نیروها 
متفرق نشــوند و لشــکر از بین نرود. لذا هم از لحــاظ مادی و هم 
رهبری تأکید شــد که جایگاه امامت و رهبری جنگ بسیار مهم بود 
که خداروشکر بچه ها اطاعت کردند و در سایه این اطاعت ما پیروز 

شدیم و نتایج این را هم ما در جنگ دیدیم. 
فرض کنید در تشریفات نظامی هر کسی بخواهد حرف خودش را 
بزند و حرف خودش را به کرسی بنشاند، این لشکر متفرق می شود 

و شکست خواهد خورد. ما در جنگ طبیعی جنگیدیم و ورد و دعا 
نخواندیم و بچه ها در سایه عقالنیت و معنویت در جنگ پیروز شدند. 
دو بال عقالنیت و معنویت بود که بچه ها ایستادند و بر مشکالت فائق 

آمدند، یک نفر که دستور می داد همگی مطیع بودند.
چنانچه ما در عملیات والفجر8 دو دل بودیم که آیا برویم از اروند 
رد بشــویم یا خیر، این عملیات لو رفته و ما شکســت می خوریم یا 
خیر، بعد تماس می گرفتند با آقا و ایشــان می فرمودند توکل کنید و 

امکانات تان را پای کار بیاورید و نیروهای تان را بسیج کنید... .
 عقالنی است، تمام 

ً
لذا در ســایه فرماندهی واحد که کار کامال

نیروها یک جا بســیج می شــدند برای برداشــتن یک کار و مانع و 
انجام یک عملیات، لــذا آن نیروهای  انــدک همچون نوک پیکان 
بسیج می شــدند در یک جا و دژ نفوذناپذیر دشمن را می شکافتند و 
جلو می رفتند و پیروزی ها در سایه اطاعت محض از فرماندهی بود. 
البته اطاعت محض با اطاعت کورکورانه فرق دارد. در دفاع مقدس 
اطاعت از نوع اطاعت محض بود، چون ما نیامدیم اطاعت محض 
را باز کنیم که دشمن از این خأل سوءاستفاده کرد و این اطاعت را با 
اطاعت کورکورانه جایگزین کرد. اطاعت محض ما همراه با طراحی 
و برنامه ریزی دقیق بود، اما بعضی جاها دو دل می شدیم و برخی جاها 
فرماندهان اختالف نظر پیدا می کردند، در چنین مواقعی فرمانده جلو 
می آمد و می گفت این کار را بکنید و بعد همه اطاعت می کردند و این 
اطاعت عقالنی بود و مدیریت جنگ را به نحو درســتی پیش برد و 

سبب پیروزی ما و شکست آنها شد.
در عملیات کربالی 5 فرماندهان گفتنــد که چون قبال از اینجا 
ضربه خوردیم، اگر دوباره اقدام کنیم، باز هم ضربه می خوریم و بین 
فرماندهان بحث شــد و طبق حرف رهبر رأی گیری کردند و نتیجه 
بر این شــد که دوباره اقدام کنند. پیامبر اسالم هم با نیروها مشورت 
می کردند و سپس حرف ها یکی می شد و دستور می دادند و همه در 
جهتی که تصمیم گیری شده بود، می رفتند و دیگر حرفی نبود و این 

 عقالنی است. 
ً
کامال

لذا در جنگ ما فرماندهی و اطاعت پذیری نقش بســیار مهمی 
 داشــت و اگر این نبود، جبهه منحل می شد و عملیات یکی پس از 
دیگری شکســت می خورد و ما در جنگ پیروز نمی شــدیم. امروز 
هم همین است و رهبری سال هاســت از باالی برج مراقبت رصد 
می کنند. چند سال است که رهبری درباره اقتصاد سخن می گویند؛ 
چون امروز دشمن از راه اقتصاد در حال ضربه زدن است. مشکالت 
امروز جامعه ما ریشــه اقتصادی دارد که رهبری سال ها پیش اشاره 
کردند و حرکت دشــمن را به ما نشان دادند؛ اما خیلی های مان باور 
نکردیــم و امروز که در گودش افتادیــم، می فهمیم که کاش بیانات 

ایشان را جدی می گرفتیم.

 BBBB.به طور کلی دالیل پیروزی را تیتروار بیان کنید   
در رأس همه که نیروی محرک هم بود، فکر و باور نیروهای رزمنده 
 
ً
بــود، یعنی اگر آن بســیجی و رزمنده روحیه و امید نداشــت قطعا

همچون ارتش بعث که خیلی های شــان همچون روباه گریختند، از 
جبهه می گریختند. صدام جوخه اعدام داشت و در خط دوم نیروهایی 
گذاشته بود که اگر کســی از خط مقدم فرار کند، اعدامش کند؛ اما 
با تمام این تدابیر و دیکتاتوری ها و ترس و وحشــتی که ایجاد کرده 
بود، خیلی از نیروها از جبهه گریختند و صدام شکســت خورد؛ اما 
چه شــد که آن جوان بســیجی به محض درمان شدن در بیمارستان 
لنگان لنگان به جبهه برمی گشــت و در کنار بسیجی ها می ایستاد؟! 
 مســائل مادی نمی تواند چنین نیرویی تربیت کند. فقط روحیه 

ً
قطعا

 
ً
امیــد و شــهادت طلبی در رأس همه بود و اگــر اینگونه نبود، اصال

نیرویی به جبهه نمی رفت. اینکه صدام می گفت من یک هفته دیگر 
تهران هستم، طبق برنامه ریزی و حساب شده بود؛ اما اینجای کار را 
نخوانده بود که یک عده نیروهای شهادت طلب می روند و جلویش 
را می گیرند. اگر این روحیه شــهادت طلبی نبود، بدانید ما شکست 

می خوردیم. 
بحث بعدی بحــث مقاومت بود و بچه های ما هشــت ســال 
مقاومت کردند. فقط این نبود که من از مرگ نمی ترســم و برویم و 
دشمن را بزنیم، بحث مقاومت در سرماها و گرماها، در کمبودها و 
ســختی ها و در بی مهری ها و نامردی ها بود؛ شما فکر نکنید جلوی 
پای رزمنده هایی که جبهه می رفتند، فرش قرمز پهن می کردند. باید 
بیاییم و بگوییم که از طرف همین داخلی ها بی مهری های بســیاری 
به ما می شــد. اما مقاومت کردیم؛چرا که به هدف مان امید و ایمان 
داشتیم و بچه ها دلسرد نشدند. ما رفتیم و سختی ها را تحمل کردیم، 
در شب های سرد غواصی کردیم و هیچکس نبود برای ما هورا بکشد 
 خدایی بود که بچه ها آن سختی ها 

ً
و وعده و وعید دنیایی بدهد. واقعا

را در غربت تحمل کردند و این پیروزی ها رقم خورد.
 امید، مقاومت و تالش بچه ها و همچنین رهبری امام دســت به 
دست هم داد تا ما در جنگ پیروز شدیم. این را هم بگویم ما در جنگ 
پیروز نشدیم؛ بلکه به کف خواسته های خود رسیدیم؛ اما دشمن در 
جنگ شکست خورد؛ چرا که هدف دشمن این بود که یک هفته ای 
تهران را بگیرد، خوزستان را تصرف کند، نظام جمهوری اسالمی  را با 
چالش مواجه کند که به هیچ یک از اینها نرسید. پس دشمن شکست 
خورد؛ اما ما هم به سقف اهداف خود نرسیدیم؛ چون ما گفتیم که 
راه قدس از کربال می گذرد؛ لذا باید می رفتیم تا مرز ســرزمین های 
اشغالی و باید با همان قدرت و همتی که نیروهای ما پای کار آمدند 
و خرمشهر را آزاد کردیم، بعد از خرمشهر ادامه می دادیم و می رفتیم 
تا مردم عــراق به ما بپیوندند و صدام را ســرنگون می کردیم و بعد 
می رفتیم با جبهه ســوریه ادغام می شدیم و می رفتیم تا مرز سوریه و 
قطعا بدانید اسرائیل با چالش زیادی روبه رو می شد و امروز مشکالتی 
که در این چندسال با داعش و خیلی از گروه های تروریستی داشتیم 
 نمی داشتیم. پس ما در جنگ به کف خواسته های خود رسیدیم، 

ً
قطعا

اما دشمن در جنگ شکست خورد.

جهان
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پرونده

دفاع 
مقدس

ویژه نامه صبح صادق  به  مناسبت 
سالگرد  آغاز جنگ تحمیلی

 پای صحبت های علیرضا دلبریان راوی دفاع مقدس

انقالبی  عقالنیت  مظهر  مقدس  دفاع 
یت جهادی است و مدیر

گروه پرونده
صبح صادق

دفاع مقدس یادآور خاطرات تلخ و شیرین بسیاری، از پیروزی رزمندگان اسالم تا شکست نیروی بعثی در جای جای جنگ تحمیلی است. رهبر معظم انقالب 
درباره دالیل پیروزی ایران در این جنگ نابرابر عنوان کرده اند: »ما در این ماجرای هشت ساله، یک پیروزی مطلق به دست آوردیم. ما که جنگ را شروع نکرده بودیم 
که بگوییم فالن جا را می خواستیم بگیریم، نتوانستیم، پس ناکام شدیم. قضیه  این نبود. قضیه این بود که دشمنی به ما حمله کرده بود و می خواست بخشی از خاک 
ما را بگیرد؛ همه  دنیا هم به او کمک کردند؛ ما هم مردانه ایستادیم؛ ناکام شد و بینی اش به خاک مالیده شد و برگشت. پیروزی از این باالتر.« باید اذعان داشت که هدف اصلی رژیم بعثی عراق و ابرقدرت های 
حامی آن، براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران بود. هر چند کشورمان آسیب های زیادی دید؛ اما بر اقتدارش افزوده شد و حاکمیت، از انسجام و ثبات بیشتری برخوردار شد و جایگاه ویژه ای را در نظام سیاسی 

منطقه و جهان کسب کرد. برای بررسی بیشتر این مهم به سراغ علیرضا دلبریان، راوی جنگ، مربی تخریب و آموزش غواصی گردان غواصی یاسین و مستندساز جنگ رفته ایم.

زمانی که در 22 بهمن 1357 انقالب اسالمی  ایران به پیروزی رسید، ساختار 
نظامی  و امنیتی کشور، دچار وضعیتی بود که باید خود را بازآفرینی می کرد؛ 
از این رو در ماه های نخست انقالب، ایران از نظر توان نظامی  بسیار ضعیف 
شده بود؛ به همین دلیل صدام حسین گمان کرد فرصت خوبی را برای حمله 
و تجاوز به ایران اســالمی به دست آورده است؛ از این رو با تحریک اروپا و 
کشورهای استعمارگر تاریخ، در 31 شهریور سال 1359 به حمله علیه ایران 
دست زد. تاریخ هشت ساله دفاع مقدس، بسیار مفصل و طوالنی است و 
ابعاد گوناگونی را درون خود پیدا و پنهان دارد. از آنجا که سال های زیادی از 
آن دوران می گذرد، گاه رسانه های خارج از کشور یا حتی برخی افراد ناآگاه 
داخلی که روزی خود برگی از صفحه هشت سال جنگ بوده اند، به روایت 
دست می زنند. این روایات گاه به قدری از واقعیت ماجرا فاصله دارند که به 

شبهه تبدیل می شوند. 

شبهه ای به نام آغازگر جنگ هشت ساله

در این سال ها، شبهه ای که بیش از همه مطرح شده، معرفی ایران به عنوان کشور 
آغازگر جنگ با عراق است؛ اما تاریخ، نخستین گواه برای رّد این مسئله به شمار 

می رود. برای یادآوری صفحاتی از تاریخ را ورق می زنیم.
بر اساس اسناد تاریخی، در روند اجرای این بند از قطعنامه »خاویر پرز دکوئیار« 
دبیرکل وقت ســازمان ملل در ۲۳ مرداد ســال ۱۳۷۰ از دو کشور ایران و عراق 
خواســت تا طی گزارش های جامعی، نظرات خود را درباره شروع جنگ تسلیم 
وی کنند. ایران در ۲۴ شــهریور گزارش کاملی که تجاوز عراق را به ایران اثبات 
می کرد، تسلیم »دکوئیار« کرد و عراق نیز در ۷ شهریور، پاسخ کامل خود را برای 

دبیر کل فرستاد.

ارسال مدارک ایران به سازمان ملل

جمهوری اســالمی  ایران مدارک مستند و مســتدل خود را که در حد یک کتاب 
بود، در ۲۴ شــهریور ۱۳۷۰ برابر با ۱5 سپتامبر ۱۹۹۱میالدی به دبیرکل سازمان 
ملل ارائه کرد. مســتندات ایران با تکیه بر ماده 5۱ منشــور ملل متحد )مبنی بر 
دفاع مشروع( تنظیم شــده بود. از سوی دیگر، بر اساس اسناد و مدارک موجود، 
در جریــان توجیه عراق مبنی بر اینکه ایران آغازگر جنگ بــوده، ماجرا به ایامی 
 برمی گردد که پس از فتح خرمشهر، صدام حسین خواستار قرارداد صلح می شود. 
قراردادی که در آن مقصر و شــروع کننده جنگ مشخص نبود و در هیچ بندی از 

قرارداد، پیشنهادی برای مشخص شدن مقصر جنگ گنجانده نشده بود.

دلیل عراقی ها برای جنگ با ایران چه بود؟

 به دنبال محکومیت بین المللی صدام 
ّ

در این دوران جمهوری اسالمی  ایران به جد
برای تجاوزگری و  اشــغالگری بود؛ از این رو صدام برای مقصر نشان دادن ایران 
بــه عنوان آغازگر جنگ و قانع کردن ســازمان های جهانی و بین المللی در مقصر 
جلوه دادن ایران، فقط یک دلیل ارائه می کرد، آن  هم اسارت سرلشکر خلبان شهید 

»حسین لشــکری« چهار روز قبل از شروع رســمی  جنگ بود. سرلشکر خلبان 
حسین لشکری در روز ۲۷ شهریور ۱۳5۹، به اسارت ارتش بعث درآمد. هواپیمای 
او هدف پدافند عراق قرار گرفت و مجبور به ایجکت کردن از هواپیما شد. بعد از آن 
به اسارت سربازان ارتش بعث درآمد و از آن تاریخ شکنجه های وحشتناک بعثیون 
علیه ایشان آغاز شد. آنها از خلبان لشکری می خواستند اعتراف کند که برای حمله 
به آسمان عراق پرواز داشته است؛ اما خلبان لشکری با تحمل شکنجه های قرون 
وسطایی تنها می گفت که برای حفاظت از خاک وطن در مقابل تجاوز هوایی ارتش 
عراق پرواز داشته است. سربازان آنها او را در خاک وطن که به  اشغال درآمده، اسیر 

کرده اند و ایران فقط در پی دفاع از خود در برابر اشغالگران بوده است.

شکست سکوت ده ساله سازمان ملل

»دکوئیار« با بررســی ابعاد دالیل ایران و عراق، طی گزارشــی در ۱8 آذر ســال 
۱۳۷۰، پاســخ عراق را غیر محتوایــی توصیف کرد و دالیل این کشــور برای 
شــروع جنگ را غیرقابل قبول دانســت و اعالم کرد: »این واقعیت روشن است 
که توضیحات عراق برای جامعه بین المللی قابل و کافی نیســت.« بنابر گزارش 
دبیرکل وقت ســازمان ملل، »حمله روز ۲۲ سپتامبر ۱۹8۰ علیه ایران براساس 
منشــور ملل متحد و هرگونه قواعد و اصول شناخته شــده بین المللی و با اصول 
اخالق بین المللی نمی توان آن را موجه دانست و ]صدام[ متضمن مسئولیت آغاز 
جنگ است.« در گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل به موارد متعدد نقض قوانین 
و مقررات بین المللی در جنگ اشاره شده و به صراحت اعالم شده است، عراق 
در یک مورد، یک منطقه بی دفاع شــهری ایران را هدف حمله شیمیایی خود قرار 
داده است. اشاره »دکوئیار« به بمباران شیمیایی مناطق مسکونی شهر »سردشت« 

به دست رژیم بعث عراق بود.
 

یخ عراق علیه صدام تار

استناد گزارش ســازمان ملل و شخص »دکوئیار« درباره نقض قوانین و مقررات 
بین المللی از ســوی عراق به ابتدای شهریور ۱۳5۹ مربوط می شود که در آن ایام 
رژیم بعث، به طور متناوب بیشتر شــهرهای مرزی ایران، از جمله  قصرشیرین، 
سومار، مهران، آبادان و خرمشهر را زیر آتش سالح های سبک و سنگین قرار داد. 
روزنامه »الثوره« ارگان حزب بعث عراق در تاریخ ۱۳5۹/6/۲۳ نوشت: »در پی 
سه روز نبرد، نیروهای عراقی موفق شدند، ۲۱ کیلومترمربع از مناطق واقع در مرز 
ایران و عراق را تصرف کنند.« به دنبــال آن در تاریخ ۱۳5۹/6/۲۴ عزت ابراهیم 
الدوری، معاون ریاست شورای انقالب عراق، در نشست مطبوعاتی در رم اعالم 
کرد: »عملیات جنگی این کشــور در مرزهای ایران بــرای بازپس گیری ۱۳۰۰ 

کیلومتر مربع خاک متعلق به عراق تا پایان هفته جاری خاتمه می یابد.«

زمینه چینی جنگ قبل از انقالب

چند روز قبل از حمله سراسری ارتش عراق، صدام حسین در مجلس ملی عراق 
حاضر شــد و اعالم کــرد، موافقت نامه 6 مارس ۱۹۷5 الجزایر ملغی اســت و 

مجلس عراق نیز در یک جلسه فرمایشــی در همان شب، موافقت نامه مزبور را 
باطل اعالم کرد. دولت عراق در ۲6 شــهریور ۱۳5۹، کاردار سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در بغداد را به وزارت خارجه احضار کرد و با ابالغ یادداشتی رسمی 
 به طور یکجانبه موافقت نامه الجزایر را لغو کرد. در نهایت رژیم عراق پس از بیست 
ماه مقدمه چینی، در ۳۱ شهریور ۱۳5۹ حمله گسترده خود را به جمهوری اسالمی  
ایران آغاز کرد. صفحات تاریخی گویای این هستند که از فردای انعقاد موافقت نامه 
الجزایر بین ایران و عراق در ســال ۱۳5۳ تا زمان اعالم لغو یک طرفه آن از سوی 
شورای فرماندهی عراق در تاریخ ۱۳5۹/6/۲۷، عراقی ها به هیچ وجه از انعقاد آن 
راضی نبوده و به دنبال فرصت مناســبی بودند تا اوضاع را به قبل از آن بازگردانند.  
اغلب گمان می برند عامل اختالف میان ایران و عراق، پیروزی انقالب اسالمی در 
سال ۱۳5۷ است؛ این در حالی اســت که طبق اسناد منتشر شده، پیش از وقوع 
انقالب در ایران، صدام حســین به دنبال افزایش قدرت در منطقه بوده است.  این 
اسناد، بخش کوچکی از تحرکات مرزی ارتش عراق در سال ها و ماه ها قبل از آغاز 
رسمی جنگ ایران و عراق در شهریور ۱۳5۹ را نشان می دهد. این در حالی است 
که بر اساس همین اسناد قبل و بعد از انقالب ایران همواره در رابطه با عراق حسن 

نیت خود را نشان داده است.
 

اسناد سازمان ملل 

در ادامه باید یادآور شد گزارش سازمان ملل در محکومیت عراق برای آغاز جنگ، 
به نکات مهم دیگری نیز اشاره می کند. یکی از آن موارد قابل توجه این بود که عراق 
با شروع جنگ علیه ایران، حقوق بین المللی را نقض کرده است؛ همچنین کشور 
عراق با این اقدام، به تمامیت ارضی یک کشور عضو سازمان ملل احترام نگذاشته 
اســت. نکته دیگری که بســیار مهم و قابل توجه بوده، این اســت که در گزارش 
سازمان ملل با صراحت اعالم می شود توضیحات عراق برای جامعه بین المللی 

پذیرفتنی و کافی نیست.

نتیجه گیری

گزارش »خاویر پرز دکوئیار« سندی روشن از حقانیت جمهوری اسالمی  ایران در 
هشت سال دفاع در برابر تجاوز نظامی  رژیم بعث عراق است. تا آنجا که روزنامه 
»ایندیپندنت« چاپ لندن در گزارش خود با اشــاره به مقصر دانستن رژیم بعث 
عراق در گزارش دبیر کل ســازمان ملل می نویسد: »سازمان ملل متحد اینک به 
صراحت ابراز عقیده می کند که دفاع هشت ساله ایران در برابر تجاوز عراق نه تنها 
بیهوده نبوده است، بلکه اقدامی در جهت ایستادگی در مقابل تجاوز و دفع آن بوده 
است.« این روزنامه تأکید می کند: »گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد ضربه ای 
هولناک به پیکر رژیم صدام در بغداد است.« مفسر تایمز لندن با اشاره به سکوت 
۱۰  ساله ســازمان ملل در قبال جنایت رژیم بعث عراق در حمله به خاک ایرانی 
ادامه می دهد: »۱۰ ســال سازمان ملل متحد از تجاوز عراق به ایران چشم پوشی 
کــرد و این نبود مگر اعمال نفوذ برخی از قدرت های بزرگ که قصد خدشــه دار 

کردن انقالب اسالمی  ایران را داشته است.«

 پاسخ به شبهات مطرح شده
 درباره آغازگر جنگ هشت ساله

بعث  یم   رژ
جنگ  آغازگر 

چرا دفاع مقدس را 
یم می دار گرامی 
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سیاست
۱0

پس از پیروزی انقالب اســالمی، در آذرماه ســال 
۱۳۵8 ســازمان بســیج مســتضعفین یا نیروی 
مقاومت بسیج به فرمان امام خمینی)ره( تشکیل 
شــد و چند ماه بعد، یعنی در ۳۱ شهریور ۱۳۵9 
صدام حســین با پاره کردن قرارداد ۱97۵ الجزایر 
آتش جنگ هشــت ســاله میان  ایران و رژیم بعث 
عراق را برافروخت. تاریخ گواه  این است که هنوز 
۱8 ماه از پیروزی انقالب اسالمی  نگذشته بود که 
 این نظام، تحت فشار استکبار جهانی قرار گرفت و 
در داخل هم باید با جناح های مختلف که به شرق و 
غرب وابسته بودند، مبارزه می کرد. از سوی دیگر، 
نیروهای نظامی  در حال بازســازی و ســاماندهی 
خود بودند که صدام حسین با رؤیای تصرف یک 
هفته ای تهران، تا دروازه های اهواز و خرمشهر پیش 
رفت. بنابراین، دشمنان قسم خورده  این مرز و بوم 
که لحظه ای از هیچ فتنه ای علیه مردم  ایران فروگذار 
نکرده اند، طفل نوپای انقالب را با  این گمان خام 
که می توانند امنیت، اســتقالل و تمامیت ارضی 

 ایران را بگیرند، درگیر جنگی نابرابر کردند. 

 Bفرمان تاریخی
در  این شــرایط بود کــه رهبر کبیر انقالب اســالمی 
 ایران فرمان قیام علیه ظلــم را صادر کرد و مردم  ایران 
با تمام وجــود به  این قیــام لبیک گفتنــد و در همان 

روزهــای آغازین جنگ نیروهــای مردمی  بدون هیچ 
گونه امکانات و آموزش نظامی در اهواز و خرمشــهر 
علیه نیروهای بعثی عراق به رشادت های فراوان دست 
زدند. رشادت ها و از جان گذشتگی ها به  اندازه ای بود 
که حضرت امام)ره( به ایثار مقابل رژیم بعث قداست 
بخشیدند و از این هشت سال به عنوان »دفاع مقدس« 
یاد کردند. امــام در ادامه موضوع جنگ را در اولویت 
مسائل کشــور قرار دادند و در ذیل دفاع مقدس، دفاع 
همه جانبــه را مطرح کردند؛ به ایــن معنا که افزون بر 
اشخاص حقیقی و مردم، نهادها و سازمان ها هم باید 
در دفاع مقدس نقش آفرین باشند و هر سازمان، اعم از 
نظامی  و غیرنظامی  باید نقش خود را در دفاع همه جانبه 
 ایفا کند.  پژوهشگران تاریخ جنگ معتقدند، شرایط 
نابرابر میان  ایران و عراقی که غرب را به پشتوانه بزرگی 
برای خود تبدیل کرده بــود، به گونه ای پیش می رفت 
که اگر بنا بود در این جبهه جمهوری اســالمی  تنها بر 
ادوات جنگی و عملیات های نظامی خود تکیه کند نه 
تنها موفقیتی حاصل نمی شد؛ بلکه خروج دشمن بعثی 

 ممکن نبود. 
ً
از  ایران عمال

 Bامتداد نهضت عاشورا
ســؤالی که شــاید همچنان غربی ها در پاسخ به آن وا 
مانده اند و در تجزیــه و تحلیل مقاومت ملت  ایران در 
برابر استکبار عاجز شده اند،  این است که چگونه یک 

نظام نوپا با حداقل ترین امکانات و آموزش و بیشترین 
نفوذ داخلی و خارجی در طول هشــت سال  ایستادگی 
کــرد و یک وجب از خــاک خود را از دســت نداد؟ 
واضح ترین پاسخ به  این کوردالن یادآوری  ایدئولوژی 
 ایثار و شهادت همسو با نهضت عاشوراست که از ملت 
 ایران ســدی مقاوم در برابر دشمن ساخت. آموزه های 
دینــی و اعتقاد به حادثه کربال  ایــده دفاع همه جانبه را 
در ذهن مردم جاری کرد و همین مسئله صحنه جنگ 
را به کلی تغییر داد. بنابراین، هشت سال دفاع مقدس 
طوالنی ترین جنگ قرن گذشــته اســت کــه عرصه 
رشــادت و دلیری زنان و مردانی بــود که لحظه ای از 
مقاومت دست برنداشــتند. با مطالعه تاریخ معاصر و 
تاریخ جنگ، درمی یابیم که هشــت سال دفاع مقدس 
دستاوردهای زیادی را برای ملت  ایران به ارمغان آورد؛ 
اما در این میان شاید مهم ترین و اصلی ترین موضوعی 
که جمهوری اســالمی  به آن دســت یافــت، قدرت 
بازدارندگی بود. از  این نظر که دوران پهلوی دوم،  ایران 
به محلی برای مستشاران خارجی تبدیل شده بود و زیر 
پرچم آنها بود که برای همیشه بحرین از  ایران جدا شد؛ 
اما با  ایستادگی هشت ساله در برابر رژیم بعث، دشمنان 
 این مرز و بوم فهمیدند که دیگر رویارویی با  ایران بسیار 
دشوار خواهد بود و هرگز نمی توانند به مرزهای  ایران 
تجاوز کنند. اکنون این پرســش مطرح می شــود  که با 
گذشت سه نسل از دوران دفاع مقدس، آیا دشمنان  ایران 
تغییر کرده اند؟  آیا دشمنان ۳۰ سال گذشته، به دوستان 
وفادار امروز تبدیل شده اند؟ پاسخ  این پرسش ها برای 
نســل امروز یک »خیر« بزرگ اســت. دشمنان قسم 
خورده جمهوری اسالمی ایران در  این ۴۳ سال لحظه ای 
از تالش برای مقابله با  این نظام دست نکشیده اند. در 
دهه 6۰ علیه  ایران انواع و اقســام عملیات های نظامی 
 را انجــام دادنــد؛ اما جنگ امروز، جنگ نرم اســت. 
خاکریز دشمن دیگر پشت مرزهای کشور نیست؛ بلکه 
به مرزهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی پا گذاشته اند. 

 Bتغییر میدان نبرد
در راستای همین موضوع، محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اسالمی  تأکید می کند: »امروز دشمنان 
جبهه مقاومت آنچه که در عرصه میدان نتوانســتند به 
دست بیاورند را در جنگ اقتصادی دنبال می کنند و بر 
همین اساس باید تالش کنیم در عرصه های اقتصادی 

و سیاسی موفقیت در میدان را کسب کنیم.« این نگاه 
نشان می دهد، همانگونه که مردم  ایران هشت سال با 
اقتدار  ایســتادگی کردند، و در راه دفاع از وطن از جان 
خود گذشــتند، در میدان نبرد امــروز هم باید قد علم 
کنند تا دســت اجنبی و بیگانه از  ایــن مرز و بوم کوتاه 
بماند؛ اما چگونه؟ ۲۴ بهمن سال ۱۳97 بود که رهبر 
عظیم الشأن جمهوری اســالمی  ایران، در بیانیه ای با 
عنــوان گام دوم انقالب، هفت مأموریت مهم را برای 
جوانان تبیین کردند.  ایشان در بخش هایی از  این بیانیه 
به موضوع مهم ناکام کردن دشــمن به دست جوانان 
اشــاره کردند و فرمودند: »انقالب بــه یک انحطاط 
تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی 
ت عقب مانده 

ّ
و قاجار به شدت تحقیر شــده و به شد

بود، در مســیر پیشــرفت ســریع قرار گرفت؛ در گام 
نخست، رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت 
ی 

ّ
مردمی  و مردم ســاالری تبدیل کرد و عنصر اراده  مل

را که جان مایه پیشــرفت همه جانبه و حقیقی اســت 
در کانون مدیریت کشــور وارد کــرد؛ آنگاه جوانان را 
میــدان دار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریت کرد؛ 
روحیه و باور »ما می توانیم« را به همگان منتقل کرد؛ 
به برکت تحریم دشــمنان، اتکا به توانایی داخلی را به 
همه آموخت و  این منشــأ برکات بزرگ شــد. ثبات و 
امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرز ها را 
که آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود، ضمانت 
کرد و معجزه  پیروزی در جنگ هشت  ساله و شکست 
رژیم بعثی و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقی اش 
را پدید آورد... آنچه من می خواهم بگویم  این است که 
 این راه طی شــده، با همه  اهمیتش فقط یک آغاز بوده 
است و نه بیشــتر...  اینک مطالبه  عمومی  من از شما 
جوانان آن اســت که  این راه را با احســاس مسئولیت 
بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای 
یک انقالب علمی  در کشور گذاشته شده و  این انقالب، 
شهیدانی از قبیل شهدای هســته ای نیز داده است. به 
 پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد علمی 

 شما به شدت بیمناک است، ناکام سازید.«

 Bجنگی دشوارتر از دفاع مقدس
با توجه به بیانات رهبر معظم انقالب می توان دریافت، 
وظیفه جوانان امروز در جنگ نرم، دشوارتر از شرایط 
جوانان در دوران دفاع مقدس اســت. در دهه های ۵۰ 

و 6۰ جوانــان با اطاعت از رهبر خــود به میدان نبرد 
شــتافتند و در راه دفاع از میهن  ایثار کردند. امروز نیز 
جامعه با انواع جنگ نرم مواجه است؛ بنابراین وظیفه 
جوانان انقالبی این اســت که با تأســی از رهبری، از 
آرمان ها و اهداف انقالب دفاع و با ادراک درســت و 
منطقی تحرکات دشمن را در جنگ نرم شناسایی کنند. 
در اهمیت  این مســئله، احمد خاتمی  در خطبه های 
نماز جمعه به چهار جنگ اشاره می کند که بیان کننده 
چهار عرصه برای نبرد است و نباید از آن غافل شد. امام 
جمعه موقت تهران تأکید کرده است: »جنگ سیاسی، 
جنگ روانی، جنگ رسانه ای و جنگ اقتصادی، جبهه 
دشمن برای تغییر نظام در طول عمر پر برکت انقالب 
در طول ۴۰ ســال بود که مردم همگام با مســئوالن و 
حتی جلوتــر از آنها در تمام جبهه هــا حضور موثر و 
مفیدی داشتند و توانستند درخت نظام را برای رشد و 
نمو کمک کنند و با حضور حداکثری خود در تنگناهای 
انقالب با بصیرت و همدلی درس بزرگی به دشمن و 
حتی برخی مسئوالن دادند که با اتحاد می توان از همه 

مشکالت عبور کرد.«

 Bجان کالم
بیانیه گام دوم انقالب ریل گذاری مسیر پیشرفت  آینده 
انقالب اسالمی  است و جوانان امروز میدان داران گام 
دوم انقالب اسالمی  هســتند. در طول سال ها جنگ 
تحمیلی، فرماندهــان جوان مدیریت هایی را بر عهده 
داشتند که با روحیه جهادی و انقالبی سرنوشت هشت 
ســال جنگ را تغییــر داده و ثابت کردنــد، جوانان با 
مدیریت جهادی می توانند از پیچ مشکالت عبور کنند 
و بدون هیچ گونه خستگی تا آخرین نفس بایستند. پس 
از شکست دشمن در جنگ تحمیلی، دشمنان تصمیم 
گرفتند از راه های دیگر بر پیکره  ایران اســالمی ضربه 
وارد کنند. بر  این اســاس پس از شــناخت گســتره 
بی انتهای جنگ، شناخت دقیق تر دشمنان و معارضان 
انقالب، ضروری اســت. یادآوری  این نکته هم الزم 
اســت که رهبر فرزانه انقالب دانشجو را افسر جنگ 
نرم و دانشگاه را میدان جنگ نرم دشمن معرفی کردند، 
بنابراین عالوه بر موارد دیگری که پیشتر ذکر شد، یکی 
از میدان های جدی جنگ امروز، دانشگاه است و باید 
بــا تکیه بر گام دوم انقالب و به کارگیری رهنمون های 

رهبر معظم انقالب، بار دیگر پیروز میدان باشیم.

درگیری های داخلی در عراق که روزهای گذشــته 
شــاهد آن بوده ایم، بازار تحلیــل را برای عده ای 
داغ کرده اســت؛ به خصوص حاال که در آستانه 
فرارســیدن اربعین حســینی و هفته دفاع مقدس 
هســتیم، برخی ســعی دارند با یادآوری روزهای 
جنــگ ایران و عراق، بذر کینه را در دل ها بکارند؛ 
از  ایــن رو در وهله نخســت، بــه تحریف وقایع 
هشت سال دفاع مقدس دست زده اند. به تازگی، 
در فضای مجازی کشــور،  این جملــه به وفور به 
چشــم می خورد که »در دوران جنگ، مردم عراق 
علیه مردم  ایران بوده اند؛ در حالی که رزمندگان ما 
در جنگ با صــدام و رژیم بعث جنگیده اند.« اما 
واقعیت چیست؟ در زمان جنگ مردم عراق و  ایران 
چه روابطی با یکدیگر داشتند؟ رسیدن به پاسخی 
دقیق نیازمند آن است که به تاریخ رجوع کنیم. به 
هر حال در طول تاریخ، از زمان فروپاشی عثمانی و 
شکل گیری دولت عراق در غرب  ایران، اختالفات 
ارضی، مرزی، مسائل قومی و نژادی همانند مناقشة 
عرب و عجم و... از جمله عوامل اصلی تنش بین 

دو کشور در ۵0 سال اخیر به شمار می آیند. 

 Bفراز و فرود روابط  ایران و عراق
با  این حال، روابط دو کشــور همیشه هم در سطحی 
نامطلوب قرار نداشته و در تاریخ روابط  ایران و عراق 
نقاط قابل اتکایی نیز یافت می شــود. بررســی  اینکه 
در کدام مقاطع زمانی، میان این دو کشــور همسایه، 
اختالف و درگیری پیش آمده، مجالی در این گزارش 
ندارد؛ چرا که موضوع قابل اهمیت پاسخ به شبهاتی 
اســت که در خصوص روابط مردم  ایران و عراق در 
دوران جنگ تحمیلی مطرح شده است. برای تبیین  این 
موضوع ابتدا  این موضوع را بررسی می کنیم که حزب 
بعث چگونه پدید آمد و در این راستا برخورد صدام با 
مردم عراق در زمان جنگ تحمیلی با  ایران چگونه بود 
و مردم عراق نیز نســبت به  ایرانی ها در دوران هشت 

ساله جنگ، چه رفتاری داشتند؟ 

 Bجنایات صدام علیه مردم عراق
نقل اســت که صدام حســین برای تثبیت موقعیت 
خویش در کشــور و  ایجاد رعب و وحشت نزد اذهان 
عمومی  بارها اقدام به تسویه حساب های خونینی در 
سطح کشور کرده است؛ تسویه هایی که گاهی حتی 
دامان نزدیک ترین اشخاص به شخص رهبر عراق را 
نیز گرفته اســت. هر گونه خطر یا خیانت به شخص 

صدام حسین با مرگ طرف مقابل پاسخ داده می شد؛ 
از  این رو اســناد و مدارک تاریخی گواه  این است که 
صدام حســین در اثنــای جنگ با  ایــران، 9۰ نفر از 
اعضــای خانواده حکیم را دســتگیر و ۱6 نفر از آنها 
را در ســال ۱۳6۱ اعدام کرد تا از این طریق بر محمد 
باقر حکیم برای توقف مبارزه علیه رژیم بعث فشــار 
وارد کند. همچنین »عبدالرزاق ناجی الشــمری« در 
شــبکه الفرات گفت: »همه اقشــار جامعه عراق از 
جنایت های رژیم سابق رنج بردند و برخی از گورهای 
دســته   جمعی خودسرانه نبش شــدند.« وی با اشاره 
به اینکه بقایای اجســاد شــهدایی در داخل لوله های 
فاضــالب و خودروهای زیرزمینی در جرف الصخر 
و شــهر الخضر به دست رژیم سابق پیدا شده است، 
افزود: »همچنین یک گور دســته جمعی در نزدیکی 
آرامگاه االمام بکر در داخل یک گودال بســیار بزرگ 
پیدا کرده ایم که بر روی آن زباله های پزشــکی ریخته 
بودند تا از کشف آن جلوگیری شود.« الشمری ادامه 
داد: »در قبرســتان المحاویل والبزل، هزاران شهید 
انتفاضه شعبانیه را پیدا کردیم و در شهرهای الجرف 
والخضر نیز گورهای دسته  جمعی دیگری پیدا شده 
است.« مدیر بنیاد شهید اســتان بابل عراق با اشاره 
به اینکه جســت وجوی بی رویه  گورهای دسته جمعی 
در سال ۲۰۰6 میالدی متوقف شد، فاش کرد: »سه 
نفر از افرادی که زنده در یک قبرســتان دسته جمعی 
دفن شــدند، فرار کرده اند و برخی از بی گناهان نیز با 
چرخ گوشت اعدام و در رودخانه  انداخته می شدند.« 
الشــمری در پایان گفت: »بیــش از ۱۵۰۰ خانواده 
شهدای انتفاضه شعبانیه غرامتی دریافت نکرده اند.« 
از ســوی دیگر اســتفاده از تســلیحات شیمیایی در 
شــمال و جنوب عراق در دهه 6۰ و ترور بسیاری از 
شخصیت های مخالف عراق در خارج از این کشور، 
از جمله حاج الســلمان در سال ۱۳6۵ تنها گوشه ای 
از جنایــات صدام علیه مردم خود در دوران هشــت 
سال جنگ تحمیلی با  ایران است که او را در فهرست 
جنایتکاران قرن بیستم جای داده تا از هیتلر، موسولینی 

و پل پوت پیشی بگیرد.

 B خفقان علیه  حوزه نجف
حوزه علمیه نجف اولین حوزه علمیه شــیعیان است 
که در قرن پنجم هجری تأسیس شد. از آن زمان افراد 
بسیاری از  ایران برای کسب علوم دینی به شهر نجف 
هجرت کردند. بسیاری از استادان حوزه  علمیه نجف 
نیز روحانیون و علمای  ایرانی بودند. بسیاری از مردم 

نیز برای مالقات با مراجع تقلید و فقیهان عازم نجف 
و کربال می شــدند. در  این میان، بررسی رفتار صدام 
با حوزه علمیه نجف بســیار مهم و قابل توجه است. 
صدام حسین افزون بر کشتار و جنایت بی حد و  اندازه 
مردم عراق، جو خفقانی را علیه علمای حوزه علمیه 
نجف به راه  انداخته بود. او بعد از جنگ هشت ساله 
علیه ایران، شــروع به سرکوب شیعیان عراق کرد و با 
جنایات وحشــیانه ای بسیاری از علمای بزرگ شیعه 
را حبس کرد و به شــهادت رســاند، بــه گونه ای که 
وحشت سراسر کشور عراق را فرا گرفت. در این جو 
اختناق، شیعیان به خصوص علما و از جمله حضرت 
آیت الله سیستانی شروع به تدریس و تربیت شاگردان 

و رسیدگی به مشکالت مردم کردند. 

 Bمهربانی مردم عراق با  ایرانی ها
از هیچ نگاهی پوشیده نیســت که مزدوران غربی و 
آمریــکا و البته برخی از دول عربی، با تحریک صدام 
علیه جمهوری اســالمی  تازه نفس، خود را پشــت 
جنگ نیابتی رژیم بعث عراق علیه  ایران پنهان کردند 
غافل از  اینکه مؤمنان عراقی در ســایه ظلم و ســتم 
صــدام مخالف جنگ با برادران  ایرانی خود بوده و تا 
آنجا که توانستند از رفتن به جنگ امتناع کردند.  نقل 
اســت که آن زمان یک مؤمن عراقــی با وجود اجبار 
صدام، به جبهه جنگ علیه  ایران نرفت، به همین دلیل 
نیروهای بعث فرزندان او را در باغچه خانه اش ســر 
بریدند. در توضیح بیشتر شرایط مردم عراق در زمان 
جنگ با  ایران، کاظمیه البدری، دختر شهید عراقی در 
گفت وگویی که به تازگی منتشر شده خاطراتی در این 
بــاره بیان کرده و گفته اســت: »نیروهای بعث قصد 
داشــتند به زور پدرم را به جنگ علیه  ایران بفرستند، 
اما او مخالفت می کند، نیروهای بعث پدرم را دستگیر 
می کنند و تصمیم می گیرند  ایشان را به زندان ببرند. 
در طول مسیر،  ایشان مورد شکنجه جسمی  و روحی 
قرار گرفتند و در همان مســیر قبل از ورود به زندان به 
شهادت می رسند. ما و بسیاری از عراقی ها در آن زمان 
دوست داشتیم به  ایران سفر کنیم، اما نیروهای بعث 
به راحتی اجازه نمی دادند که عراقی ها به  ایران بیایند. 
یکی از برادرانم ابورحمان را به زور به جنگ علیه  ایران 
بردند، او ســعی می کرد به ســمت رزمندگان  ایرانی 
تیر اندازی نکند، تا اینکه یکی از نیروهای بعث متوجه 
می شود و برادرم را دستگیر کرده و شش ماه در زندان 
ابوغریب زندانی می کنند و باالخره بعد از رایزنی ها و 

دادن پول توانستیم او را از زندان نجات دهیم.«

 B خدمات شیعیان عراق در  ایام جنگ
با نگاهی به گذشته درمی یابیم که مهربانی و خدمت 
مردم عراق نسبت به  ایرانی ها در دوران خفقان صدام، 
در مناسبت هایی همچون اربعین حسینی به اوج خود 
می رسد. در اربعین هایی که مصادف با دوران جنگ 
تحمیلی نیز بود، زنان و مردان مؤمن عراقی، در تاریکی 
شب برای زائران نشانه می گذاشتند و مخفیانه زائر را 
بــرای پذیرایی به خانه خود می بردند؛ حتی به زائران 
امداد و کمک هم می شد و اهالی روستاها و ساکنان 
خانه های در مســیر، درها را می گشــودند و بســاط 
پذیرایی را آماده می کردند و به صورت پنهانی زائران 
حسینی را پذیرایی می کردند و وقتی مأموران بعثی به 
خانه هایشان می ریختند، می گفتند که  اینها مهمانان 
ما هســتند. درصورتی که اگر صدام از چنین روندی 
با خبر می شد، برخورد سخت و وحشیانه ای از خود 
نشان می داد. بنابراین اغلب نمی دانند پیاده روی اربعین 
که امروزه شکوه جهانی دارد، روزگاری مخفیانه بود 
و خطر حبس و اعدام داشــت و حتی این طوری بود: 
»گاهی بعثی ها به محض اینکه زائر پیــاده اربعین را 
می یافتند، وی را به قتل می رساندند.« اکنون سال ها از 
سقوط و سرنگونی دیکتاتور قرن می گذرد. سال هاست 
که در ایام عزاداری ساالر شهیدان به خصوص اربعین 
حســینی، کربال، به میعادگاه دو ملــت  ایران و عراق 
تبدیل شده است که تجلی گر وحدت و همدلی است 
و نشان از آن دارد که قدرت شیعه مانع از ایجاد هر گونه 

فتنه میان  این دو ملت شده است.

 Bفتنه علیه دو ملت  ایران و عراق
اوج همدلی و شــکوه پیاده روی اربعین، باعث شد تا 
رسانه های بیگانه در هر دو کشور  این مسئله را مطرح 
کنند که مگر شما با یکدیگر نجنگیده اید و بسیاری از 
عزیزان تان را در این مسیر از دست نداده اید؛ پس چرا 
باید با یکدیگر ارتباط داشته باشید؟ آنها بیان نمی کنند 
که دشــمنی  ایران با بعثی هایی بود که یک دنیا را در 
حمایت خود داشــتند، و نه  این افــرادی که جانانه از 
زائران اربعین میزبانی و »حب الحســین  یجمعنا« را 
معنا می کنند. حتی در همان زمان جنگ هم بسیاری 
از عراقی ها به صف جبهه های  ایرانی پیوســتند و با 
حزب بعث جنگیدند.از این رو در پیاده روی اربعین، 

نه رنگ و بویی از هشت سال جنگ در دهه 6۰ وجود 
دارد، نه خصومتی میان مردم  ایران و عراق. 

 B»شعار اربعین 14۰1 »انا من حسین
اکنون در آستانه فرا رسیدن  ایام اربعین، رایزن فرهنگی 
جمهوری اســالمی  ایران در عراق در  آیین رونمایی 
از شــعار اربعین ۱۴۰۱ »انا من حسین« تأکید کرد: 
»راهپیمایی اربعین محور وحــدت دو ملت  ایران و 
عراق است.« حجت االسالم اباذری، رایزن فرهنگی  
ایران در عراق نیز در بخش دیگر این مراســم، گفت: 
»با توجه به تجربیاتی که در زمینه زیارت اربعین دارم، 
ســه مؤلفه را در این زیارت مهم می دانم. اولین نکته 
 این اســت که زائر اربعین باید توشه معنوی برداشته 
و ما نیز به عنوان دســتگاه های اجرایی این فرآیند به او 
کمک کنیم. نکتــه دوم در زیارت اربعین تالش کنیم 
نفعی برای دو کشور وجود داشته باشد. اربعین محور 
وحدت بین  ایران و عراق اســت و می تواند کشورها 
را به هم متصل کند.« وی اظهار داشــت: »تشکر از 
نیروهای امنیتی و عتبه های حسینی، علوی، عباسی از 
دیگر مواردی است که باید لحاظ شود. الزم است به 
قوانین مردم عراق احترام گذاشته و با مدارک درست 
به کشور آنها پا بگذاریم، استقالل عراق را حفظ کرده 
و بهتر است در فضای اربعین همه فعاالن فرهنگی با 

 این دستور کار پیش روند.«

 Bنتیجه گیری
در روزهای گذشته، عراق صحنه درگیری های داخلی 
بود. انتخابات پیش از موعد در عراق و ادعای تقلب 
در آن و نیز تشکیل نشدن دولت مقتدی صدر، دلیلی 
بر افزایش تنش در این کشور شــده بود.  این اتفاقات 
موجب شد تا ارتش رســانه ای عبری، عربی، غربی 
به خط شوند و به گسترش اعتراضات دامن بزنند؛ با 
 این هدف که از هم زمان شدن اربعین حسینی و هفته 
دفاع مقدس در  ایران، موج دیگری از فتنه انگیزی میان 
 این دو ملــت را رقم بزنند. در صورتی که دشــمنان 
کوردل فراموش کرده اند پس از سقوط صدام، روابط 
مــردم  ایران و عراق افزایش پیدا کرد و با رونق گرفتن 
راهپیمایی جهانی اربعین حســینی ارتباطات مردم  
ایران و عراق وارد دوره ای طالیی شــد که رقم  زننده 

نظم نوینی در منطقه خواهد بود.

بیانیه گام دوم انقالب و عبور از پیچ تاریخی

مجازی   جنگ 
حقیقی وزی  پیر

پاسخ به فتنه های دشمن در تقارن هفته دفاع مقدس با اربعین حسینی

 وحدت دو ملت 
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سیاست
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دین

در جهاد و صحنه های مبارزه باید ســالح و نوع 
چینش ارتش مورد توجه باشــد تا بتوان نتیجه 
مورد دلخواه از نبرد را به دســت آورد. در بحث 
جهاد تبیین هم نباید از این امر مهم غافل ماند و 
باید توجه داشت که مجاهدان عرصه تبیین باید 
اسلحه و نحوه اســتفاده از آن را به خوبی مورد 
نظر قــرار دهند. یکی از ابزارها و ســالح های 
مهم برای مجاهدان صحنــه بصیرت افزایی و 
تبیین، »رعایت اخالق« است. افزایش اخالق 
و معنویت به صورت یک اصل در همه زمینه ها 
باید مورد توجه قرار بگیرد. در مواردی می توان 
مشاهده کرد با اینکه مطلب حقی از انسان ها بیان 
می شــود؛ ولی چون با رعایت موازین اخالقی 
نبوده، اثر معکوس گذاشــته است. در حقیقت، 
برای به ثمر نشستن تبیین دو بعد از ابعاد انسانی 
درگیر می شــود که یکی مربوط به عالم ذهن و 
دیگری مربوط به روان انســان اســت. اخالق 
حسنه و مورد پسند زمینه پذیرش حق را در آنها 
ایجاد می کند. اهمیــت اخالق به گونه ای مورد 
توجه قرار گرفته است که در قرآن کریم خداوند 
متعال خطاب به پیامبر رحمت و اسوه اخالق و 
صاحب خلق عظیم در آیه ۱۵9 سوره آل عمران 
وا 
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از ِگرد تو متفرق می شــدند، پس از )بدِی( آنان 
درگذر و برای آنها طلب آمــرزش کن و )برای 

دلجویی آنها( در کارها با آنها مشورت نما.
 رهبر معظم انقالب در دیــدار تصویری با 
مداحان اهــل بیت)ع( دربــاره رعایت اخالق 
در جامعــه  را  اســالمی  می فرماینــد: »ادب 
بگسترانید. عزیزان من! یکی از چیزهای بسیار 
مهم، حفظ ادب اسالمی در سخن گفتن است 
که متأّسفانه امروز با گسترش فضای مجازی به 
تدریج این ادب اسالمی دارد کم رنگ می شود. 
بدزبانی، بد گویی و مانند اینها بایستی در جامعه 
جمع بشــود. امروز بعضی ســعی می کنند یا 
بی توّجهی می کنند و این در جامعه، به خصوص 
در بعضی از رسانه ها ـ چه رسانه های صوتی، چه 
رســانه های تصویری ـ و به خصوص در فضای 
مجازی رو به گسترش اســت. شما بایستی در 
بیان خودتان، در شــیوه  کار خودتان، به نحوی 
عمل بکنید که گسترش این ]بدزبانی و بدگویی[ 
وجود نداشته باشد. مکتب ائّمه )علیهم الّسالم( و 
مکتب علوی و فاطمی از این چیزها مبّراست.«

بنابراین حســن اخــالق از شــرایط اولیه و 
ابزارهای موفقیت و ضریب گرفتن اثربخشــی 
جهاد تبیین در افکار و دل ها می شود و رعایت آن 

الزمه کار هر جهادگر عرصه تبیین است.  

نفوذ ارزش های فرهنگی و سیاســی دولت ها 
به »آگاهــی« دیگــران از ویژگی های جذاب 
آن بســتگی دارد. مادامی که ســایرین چیزی 
دربــاره آنهــا نداننــد، هیچ نفــوذی صورت 
نخواهــد گرفت. از این رو، مهم ترین مســئله 
در تأثیرگــذاری ارزش هــای مزبــور به منزله 
منابع قدرت نــرم بازیگران، ایجاد آگاهی های 
اجتماعی و جهانی درباره ارزش های فرهنگی، 
سیاســی و ایدئولوژیک بازیگــِر برخوردار از 
جذابیت است. در عصر فناوری های ارتباطی 
و اطالعاتی، منابع سه گانه قدرت نرم از طریق 
تبادل ارتباطی انتشــار عام پیــدا می کند و به 
اطالعات عمومی و چه بســا بــه فرهنگ دوم 
بدل می شــوند. به همین دلیل »جوزف نای« 
دیپلماســی عمومی را یکی از ابزارهای مهم 
قدرت نرم می شــمارد و ســه بعد ارتباطات 
روزانه، ارتباطات استراتژیک و روابط دامنه دار 
و بلندمــدت را برای آن قائل اســت. )همان: 

۱9۵ ـ۱98(
از ســوی دیگر اهرم های رســانه ای، نظیر 
تلویزیون، خبرگزاری ها، سینما و اینترنت را هم 
به منزله مروجان فرهنگ عامه و با آگاهی بخشی 
شگفت انگیز برای جهان تلقی می کند. هر چند 
دیپلماسی عمومی و اهرم رسانه ای تفاوت هایی 
بــا هم دارند؛ اما آنچه هــر دوی اینها را پیوند 

image build� یمی دهد، تئوری تصویرســاز
ing( ( است که نقش کلیدی برای تحقق نفوذ 

جاذبه محور دارد. اهمیت این نقش به گونه ای 
است که قدرت نرم را می توان برآیند و محصول 
تصویرسازی دانســت. در عصر فناوری های 
ارتباطی، انسان ها بیش از آنکه با واقعیات سر 
و کار داشــته باشند، با تصویر و برداشتی که از 
واقعیات دارد، رو به روســت و بر این اســاس 
قضاوت و رفتار می کنند. به تعبیر محققان پست 
مدرن، تصاوِیر لحظه ای و فوری اجازه درنگ و 
تأمل و تردید را از ما گرفته و تا جایی مخاطب 
را غرقه می کنند که گویی دیگر این فرد نیست 
که مثال تلویزیون را تماشــا می کند؛ بلکه این 
تلویزیون اســت که فرد را به شکل زنده تماشا 
می کند)منصوریــان، ۱۳9۲: 6۲(. بنابرایــن 
امروزه تصویرسازی به بیشتر حوزه های زندگی 

سیاسی و اجتماعی افراد نفوذ یافته است
بر این پایه، غــرب در عملیات نفوذ جاذبه 
بنیاد، با تصویرســازی از ارزش ها و هنجارها 
و ســبک زندگی خود برای جوامع هدف، از 
یــک طرف و ارائه چهره منفــی و واپس گرا از 
ارزش هــا و هنجارهای جوامــع هدف برای 
خود آنها از سوی دیگر، به جابه جایی ارزش ها 
مبادرت می ورزد. بر همین اساس، جوزف نای 
می گوید که اگر از اقدامات سخت علیه ایران 
استفاده شود نســل جوان را به آغوش رژیم باز 
می گردانیم. من بر ایــن باورم که اگر تغییرات 
فرهنگی و اجتماعی مطلــوب غرب در ایران 
اتفاق بیفتد در نهایت، این رژیم تغییر خواهد 

کرد.)۲۰ ژوئن ۲۰۱۰(

چهره پنهان سیاست  ـ ۵۴

 قدرت تصویرسازی
امیر قلی زاده

کارشناسفرهنگی

جنگ روایت ها و جهاد تبیین  ـ ۱۷

 اخالق اسالمی

خرد

   آفاق       تبیین    

   سیاست نامه    

سیامک باقری
دکترایعلومسیاسی

فتح الله پریشان
دبیرگروهاندیشه راهپیمایی بزرگ و باشــکوه اربعین حسینی)ع( 

که هر ساله با حضور اقشار گوناگونی از ملیت ها 
و مذاهب مختلف از مسیر نجف تا کربال برگزار 
می شود، از مهم ترین تجمعات و گردهمایی های 
بشری اســت که در نوع خود بی نظیر است. این 
بی نظیری به چند دلیل اســت؛ ماهیت مذهبی، 
طوالنی و طاقت فرســا بودن مسیر، گستره وسیع 
بشــری)با توجه به اجتماع افرادی از کشــورها و 
مذاهب مختلــف( و به ویژه اینکه فاقد جلوه های 
مادی بســیج گری است؛ یعنی این بسیج عمومی 
نه با انگیزه های مادی، بلکه با انگیزه های معنوی 
فراهم می شــود. به همین دلیــل، می توان گفت 
راهپیمایی اربعین حاوی معناهای متعالی است که 
با دقت در نشانه های مختلف به کار گرفته شده در 

آن، می توان به این معناها پی برد. 

 Bمعناهای متعالی راهپیمایی اربعین
دقت در نشــانه های موجود در ایــن راهپیمایی، 

هدایت گر معناهای متعالی به شرح زیر است:

 اصالت مذهب و همبستگی مبتنی بر آن: 
برخالف ادعاهایی کــه در دنیای مدرن ۱

علیه مذهب مطرح شده و نقش اجتماعی برای آن 
قائل نیستند، رخدادهای بزرگی مانند راهپیمایی 
اربعین نشــان می دهد هنوز هم مذهب و تعالیم 
مذهبی جان مایه  حیات آدمی بوده و بیش از سایر 
حوزه هــا و پدیده ها قــادر به خلق همبســتگی 
اجتماعی هســتند. حضور افــرادی از مذاهب و 
ملیت های مختلف و به تعبیر دقیق تر، نقش آفرینی 
همه جانبه افراد گوناگون، هر کس به ســهم و نوبه 
خود، در این راهپیمایی تصدیق کننده این ادعاست؛ 
زیرا اگر انگیزه های مذهبی و معنوی نباشد، هیچ 
نیروی دیگری قادر به گرد هم آوردن و مشــارکت 
همه این افراد در زیر یک خیمه و برای تحقق هدف 

واحد نیســت. افــزون بر این، این رخداد نشــان 
می دهد، مذهب به مثابه مهم ترین درون مایه سنت، 
قابل حذف شدن از حیات آدمی نیست. بنابراین، 
برخــالف ادعاهــای تمدن تک ســاحتی غرب، 
مذهب قادر به تمدن ســازی است و نقش آن باید 

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 

 محوریت عاشورا در تداوم حیات شیعه: 
نهضت عاشورا همانگونه که در برهه های 2

مختلف تاریخی تداوم بخش حیات شیعه بوده، در 
برهــه  کنونی نیز بــا توجه به شــکل دهی به این 
راهپیمایی بزرگ، همچنــان از مهم ترین عوامل 
حفظ و تداوم حیات شیعه است. در واقع، با توجه 
به درهم آمیختگی شور و شعور حسینی)ع( در این 
مراسم بزرگ، حیات شــیعه در برابر توطئه های 
مختلف برای تضعیف و ضربه زدن به آن مصون 
می شود. از این جهت، همانگونه که فوکویاما شیعه 
را با دو »بال ســرخ«)نهضت حســینی( و »بال 
این  سبز«)مهدویت( ضربه ناپذیر می داند، تداوم 
استقامت می تواند نویدبخش فردای روشن در پرتو 

ظهور منجی عالم بشریت باشد. 

 نمایــش قدرت نرم شــیعه: راهپیمایی 
اربعیــن از زاویه دیگری، نمایش قدرت ۳

نرم شــیعه و جمهوری اســالمی ایران اســت. 
به کارگیری نمادهای مذهبی و مرتبط با جمهوری 
اسالمی ایران از قبیل پرچم هایی با مضامین توسل 
بــه اهل بیــت)ع(، حمل تصاویر شــهدا به ویژه 
شــهدای مدافع حرم و حاج قاســم ســلیمانی، 
امــام)ره(، رهبری معظم انقالب و...، از ســوی 
ایرانیان و غیر ایرانیان، نشان دهنده آن است که آن 
مذهبی که قادر به شــکل دهی این حرکت عظیم 
شده، شیعه است که امروز با مرکزیت جمهوری 

اسالمی ایران نمایندگی می شود. 

شکســت توطئه هــای اســتکباری: از 
مهم ترین توطئه های استکباری که همواره ۴

در ســال های اخیر بر آن تمرکز شده، تالش برای 
تفرقه میان ملت ایران و عراق اســت. حال با این 

راهپیمایــی بزرگ و اســتقبال و پذیرایی بی نظیر 
بــرادران عراقــی، به خوبی این نقشــه دشــمن 
استکباری نقش بر آب می شــود. شعار محوری 
»ایران و العراق الیمکن الفراق« گویای این مهم 
اســت؛ به همین دلیــل دنیای اســتکبار همواره 
می کوشــد تا مانع برگزاری این راهپیمایی بزرگ 

شود. 

بازنمایــی ظهــور موعود)عــج(: در   
متعالی تریــن معنــا، راهپیمایی بزرگ ۵

اربعین نشانه  بزرگی به منظور تمرین آمادگی برای 
استقبال از ظهور منجی بزرگ عالم بشریت است. 
براین اساس، شاید بتوان گفت راهپیمایی اربعین 
آینه  کوچکی اســت که در آن می تــوان دورنمای 
عظیم فردای ظهور را دید. الگوهای رفتاری و شور 
و شــوق نهفته در این راهپیمایی از شرکت آحاد 
مختلف در آن گرفته تا پذیرایی همه جانبه عراقی ها 
از مهمانان و راهپیمایــان و به ویژه اینکه هر کس 
براساس ُوسع خود می کوشد تا در برپایی هر چه 
باشــکوه تر این اجتماع بــزرگ نقش آفرینی کند، 
شــمه ای است از تحت تأثیر قرار گرفتن توده های 
مردم از دم مســیحایی مهــدی موعود)عج( که 
انقــالب بزرگ خــود را با اتکا به ایــن توده ها و 
مستضعفان رقم خواهد زد. به عبارت دقیق تر، اگر 
کســی می خواهد تصور کند که در فردای ظهور 
چگونه جهانیان زیر بیرق مهدی موعود)عج( قرار 
می گیرند، می تواند از هم اکنون به این راهپیمایی 

بزرگ بنگرد تا بتواند آن چگونگی را درک کند. 

غــرب:  جهانی ســازی  بن بســت   
جهانی سازی غرب به عنوان یک حرکت 6

برنامه ریزی شده که مبتنی بر اغواگری، دروغ پردازی 
و هراس آفرینی نســبت بــه ســایر فرهنگ ها و 
مذهب هاســت، روایتی تحریف شده از حقیقت 
اســت که با پشتوانه های وســیع و قوی رسانه ای 
تالش می شود به مثابه گزینه نهایی و تام حقیقت به 
جهانیان تحمیل شــود. با این حال، این روایت از 
حقیقت به ســبب تهی بــودن از معانی متعالی و 
برخاسته از فطرت، اکنون بیش از هر زمانی دچار 

شالوده شــکنی و واسازی شــده و رخداد وقایعی 
مانند این راهپیمایی بزرگ و جهانی، نشان می دهد 
روایت ســازی های غرب در قالب جهانی سازی، 
روایت هایی فاقد پایایی بوده است؛ زیرا اگر غیر از 
این بود، اینگونه حرکت هایی مغایر با جهانی سازی 
غرب شــکل نمی گرفت. درواقع، بشریت، حتی 
بشر غربی نیز امروز به این نتیجه رسیده که روایت 
غرب از حقیقت در قالب جهانی سازی قادر به رفع 
عطش انســان برای دســت یابی به حقیقت ناب 
نیست. به همین دلیل است که در این راهپیمایی 
جهانی، حتی مســیحیان و پیروانی از سایر ادیان 

آسمانی هم شرکت می کنند. 

 رّد فرضیــه فروپاشــی اجتماعی: چند 
ســالی بود که برخی جامعه شناســان و 7

روزنامه نگاران فرضیه یا ایده »فروپاشی اجتماعی« 
را درباره شرایط اجتماعی کشور مطرح می کردند؛ 
به این معنا که آنها معتقد بودند با توجه به گسست 
فرهنگی و اجتماعی که میان نسل جوان و نسل های 
قبلی آنها شکل گرفته است، تداوم جامعه به لحاظ 
هویتی در آینده با مشکالت بسیاری مواجه خواهد 
بود. به زبان ســاده تر، آنها معتقد بودند نسلی در 
کشور در حال رشد و پرورش است که قادر نیست 
با میراث های هویتی و فرهنگی ـ ارزشــی پدران 
خود ارتبــاط برقرار کند. بنابرایــن، امکان تداوم 
جامعه ایرانی به لحاظ هویت فرهنگی آن در آینده 
بسیار دشوار است. حال با توجه به استقبال بی نظیر 
نسل جوان و نوجوان کشور از رخدادهایی، چون 
راهپیمایی اربعین و ســرود سالم فرمانده، نه تنها 
فرضیه فروپاشــی اجتماعی در ایران رد می شود، 
بلکه این واقعیت اثبات می شــود کــه بنیان های 
فرهنگی، هویتی و ارزشــی جامعه ایرانی آنچنان 
مستحکم است که به راحتی قابل جایگزینی و از 
بین رفتن نیســت؛ زیرا اگر غیر از این بود، نســل 
جوان باید با مضامینی چون عاشــورا، شهادت، 
انتظار، مهدویت، امام موعود، بزرگان و مفاخر و... 
آشــنا نمی بود. حال آنکه شــیفتگی آنهــا به این 
مضامین نشــان داد که آنها نه تنها با این مضامین 

آشنایند، بلکه دل باخته  آنها هستند.  

 سیدمحمدکاظم یزدی  ـ ۴۵ 

  تاریخ نگاری تحریف آمیز
 

 نامه ها و مکاتیب فراوان باقیمانده از رهبران 
مشروطه، از جمله سیدمحمدکاظم یزدی 
و شیخ فضل الله نوری می تواند شناخت ما 
از نیمه مکتوم تاریخ مشروطه را کامل و راه 
قضاوت صحیح و دقیق پیرامون حوادث 
آن روزگار، اندیشه و عملکرد جناح غالب 
 بــاز کند؛ اما می دانیم 

ً
و مغلوب را کامال

که قدرتمندان و پیروزمندان مشروطه که 
جناح غرب گرا بودند، در محو این اسناد 
یا تحریــف روایت های تاریخی بســیار 
تالش کردند. البتــه تالش های زیادی با 
پیروزی انقالب اسالمی و به همت افراد 
و مورخان دلســوز به منصه ظهور رسیده 
است که می توان به بازخوانی تاریخ مقطع 
مهم مشــروطه امیدوار شد. برای نمونه، 
مرحوم ابوالحسنی)منذر( در دو کتابی که 
درباره مشروطه و اقدامات شیخ فضل الله 
نوری با عناوین »کالبدشکافی چند شایعه 
پیرامون شــیخ فضل الله نوری« و »شیخ 
فضل اللــه نوری و مکتــب تاریخ نگاری 
مشــروطه«، به نــگارش درآورده، تالش 
کرده اســت بررسی گسترده ای از ماهیت 
تاریخ نگاران مشــروطه به دست بدهد و 
خوانندگان نکته سنج و حقیقت پژوه را به 
مطالعه و دقــت در آن بحث ها وادارد. از 
منظر وی، مکتب تاریخ نگاری مشروطه، 
حکــم دادگاهــی را دارد که شــاکی و 
مستنطق و دادستان و قاضی پرونده یکی 
است! خود بریده و خود دوخته اند و شما 
در آنجا به هیچ وجه از دفاعیات شخص 
متهم اثری نمی بینید. اگــر هم چیزی از 
دفاعیات متهم نقل شده باشد، بسیار اندک 
و با حذف صدر و ذیل، و مسخ معنای آن 
صورت گرفته اســت. در واقع، هیچ یک 
از سران جناح مغلوب که اتهامات خیلی 
به  وابستگی  ریاست طلبی،  نظیر  سنگین 
دربار )و حتی روسیه(، و ضدیت با عدل 
و آزادی و رفاه و پیشــرفت کشور خویش 
به آنها زده شده، حضور ندارند که از خود 

دفاع بکنند.۱ 
در واقع، مکتب تاریخ نگاری مشروطه، 
متأســفانه سرشــار از تحریف و کتمان و 
سانسور حقیقت است، و بنای چشمگیری 
که به عنوان تاریخ مشــروطه در یک قرن 
اخیر بــاال رفته، به حدی سســت بنیان 
است که با ضربه یک نقد جدی، بسیاری 
از اجزای آن فرو می ریزد. خوشــبختانه، 
وقوع انقالب اســالمی دور تازه ای را در 
تاریخ نگاری دوران معاصر ایران و عصر 

مشروطیت رقم زد. 
اما پرســش مهمی که در ذیل همین 
تاریخ نگاری واجد ارزش طرح اســت، 
این است که دلیل توجه غربی ها به تاریخ 
مشروطه چه بوده است؟ اهتمام غربی ها 
به تدوین و تحلیل تاریخ معاصر ایران )و 
 جزئی از کلیت 

ً
از آن جمله مشروطه( اوال

مکتب استشراق و خاورشناسی است که 
به گفته مطلعان، با هدف آشنایی با اوضاع 
و خصوصیات ملل شــرقی و از آن جمله 
ایــران و به تعبیر روشــن تر، نقاط قوت و 
ضعف آنها و در نهایت امکان اســتعمار 
آســان تر و دیرپاتر آنــان صورت می گیرد 
و بخشی اســت از حرکت استیالجویانه 
 
ً
غربیان در ممالک شرقی و اسالمی. ثانیا
تاریــخ واقعی هر ملت، بــه مثابه آینه ای 
شــفاف، نشــان دهنده علل ضعف ها و 
عقب ماندگی هــا و همچنین پیروزی ها و 
پیشــرفت های آن ملت است که می توان 
در آن نیک نگریست و از آن برای اصالح 

وضعیت حال و آینده بهره گرفت.۲
منبع در دفتر نشریه موجود است.

مصطفی قربانی
دکتریعلومسیاسی

تمدن ساز راه 
 تحلیل نشانه- معناشناختی راهپیمایی اربعین
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سیاست
۱2

کاغــذ«  بــدون  »رکــوردر 
دســتگاهی اســت که امکان 
ضبط، ذخیره و تحلیل داده ها 
را برای کاربران فراهم می کند. 
بــدون کاغذ  اینکه رکــوردر 
توانایی ثبت انواع ســیگنال  ها 
را بــه مدت نامحــدود دارد، 
کلیه  اطالعات ثبت شــده را 
می توان در نمایشــگر رکوردر 
مشاهده کرد و با اتصال فلش 

مموری یک بک آپ از اطالعات با فرمت اکســل گرفت و 
تمامی اطالعات را به رایانه انتقال داد. رکوردر ایران ساخت 
 قیمتــی حدود ۱۵ میلیون تومان ارزان تــر از نمونه خارجی

 دارد.

بومی ضبط کننده   
تولید رکوردر بدون کاغذ در کشور

اینترنتــی  امنیــت  شــرکت 
»کیهــو ۳6۰« چیــن برآورد 
کرده اســت، در اثر حمالت 
هکری آمریکا ۱۴۰ گیگابایت 
اطالعــات ارزشــمند از این 
کشور به سرقت رفته است. این 
تحقیقات پس از آن آغاز شــد 
که دانشگاه پلی تکنیک نورث 
وسترن، یک دانشگاه پیشرو در 
صنعت هوانوردی چین در ماه 

آوریل هک شده است. بازرسان چینی منشأ حمالت سایبری 
مذکور را دفتر عملیات دسترســی مناسب در آژانس امنیت 
ملی آمریکا دانستند. این در حالی است که آمریکا  دیگران 

را به حمالت سایبری متهم کرده است.

140 گیگابایتی  سرقت 
آمریکا رکورددار دزدی رایانه ای

آنــا« برای  نرم افــزار »آرش و 
آموزش پیش دبستانی تا کالس 
ششم دبستان طراحی شده و به 
منزله یک جعبه ابزار آموزشــی 
برای کــودکان ۵ تا ۱۳ ســال 
است که افزون بر آموزش همه 
کتاب های درسی مقطع دبستان، 
آموزش مهارت زبان انگلیسی، 
آموزش علوم کامپیوتر، خالقیت 
و... را نیز با همکاری مؤسسات 

معتبر و با ارائه گواهینامه رســمی برای دانش آموزان مهیا کرده 
است. همه ویدئوهای آموزشــی در قالب پویانمایی های زیبا 
و منحصــر به فــرد، با روایت داســتانی از مطالب درســی و 

شخصیت پردازی حرفه ای ارائه شده است.

 آرش و آنا
خودآموز دانش آموزان

مجازستان

یاسر جبرائیلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی: آقای 

میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
دولت سیزدهم گفته است مالیات هر استان 
به همان اســتان اختصاص می یابد و جزء 
درآمد همان استان اســت، چون در همان 
استان این ثروت خلق شــده است. به نظر 
می رسد، آنچه آقای میرکاظمی بیان کرده، 
یک ایده یا برنامه باشــد؛ چرا که این سخن 
نه بــا آنچه در حال حاضر عمل می شــود، 
انطباق دارد و نه با قوانین موضوعه کشــور. 
علی ای حال، این ایــده و برنامه، حاصلی 
جز افزایش شکاف طبقاتی و بی عدالتی در 
کشور نخواهد داشــت و به هیچ وجه نباید 

جامه عمل بپوشد. چرا؟

مهدی عرفاتی، مدیر مســئول خبرگزاری ایسنا: 

 فرزنــد یک معاون وزیر بــرای ادامه 
ً
اخیرا

تحصیل در یک کشــور خارجی ویزا گرفته 
بود و قصد خروج داشــت کــه به محض 
اطالع رئیس جمهور، دســتور صادر شــد؛ 
»اگر فرزند رفت، پدر هم برود!« گذشــت 
آن دوران که افتخــار مقامات عالی دولت، 

اقامت فرزندان شان در خارج از کشور بود.

عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه همشهری: 

حد هیاهو برای فســاد مکارم شیرازی غیر 
طبیعی اســت. ۱ـ چون او بازداشت است، 
این هیاهو برای مفسد آزاد قابل قبول است. 
۲ـ فرآیند حقوقی زمانبر است و نباید پرونده 
متأثر از هیاهوی سیاســی شود. ۳ـ اگر فکر 
می کنید محتمل است از درب عقب هولش 
دهند بیرون، پاســخ دهید کــه مگر احمق 

بودند دستگیر و خبری کنند؟

حسین صارمی، فعال رســانه ای: واسه اعزام 

چندتا پاکبان و مقــداری آب معدنی گفتن 
پول کشــور رو در اربعین خرج نکنید! حاال 
خود پاکبان های شــهرداری گفتن ما برای 
خدمت به زوار امام حســین)ع( مأموریت 
نمی ریم؛ مرخصی بدید کــه بدون حقوق 
بریم خدمت کنیم. به شخصه اشکم درومد! 
زندگی را عشق زیبا می کند/ عشق را ارباب 

معنا می کند

محمد مرندی، مشــاور تیم مذاکره کننده ایران: 

بورل متحد ایاالت متحده است و فراموش 
می کند که دلیل این مذاکرات نقض برجام 
توسط غرب و تحریم های فشار حداکثری 
اســت که شــهروندان ایرانی را هدف قرار 
می دهد؛ حتی در شرایطی که ایران به طور 
کامل به آن پایبند بوده اســت. ایران خألها 
و ابهامــات را نخواهد پذیرفــت. ایاالت 
متحده هزینه هایی را بر اتحادیه اروپا تحمیل 

می کند.

مهدی کشت دار، مدیرمسئول خبرگزاری میزان: 

با فردی که به تازگی از ســوئد به تهران آمده 
صحبت می کردم. صحبت از دادگاه نوری 
شد. گفتم از شــما هم برای تجمع جلوی 
دادگاه دعوت کردنــد، گفت: بله، یک روز 
به موبایلــم زنگ زدند و برای تجمع جلوی 

دادگاه از من دعوت کردند.

مهدی جهان تیغی، فعال رسانه ای: با مقاومت 

صورت گرفته شده، جو بایدن یا باید پاسخ 
ایران و عقب نشــینی در توافق را بپذیرد و به 
استقبال شکســت در انتخابات کنگره برود 
یا به امید عملیات جدید رسانه ای بنشیند تا 
شاید بتواند به صورت کاذب خود را پیروز 
توافق نشــان بدهد. در غیر این دو حالت، 

زمستان سرد زودتر به اروپا می رسد.

محمود قائدی، مشاور سخنگوی دولت : کمبود 

آب خوزستان از مطالبات اصلی رسانه های 
منتقد دولت بود. افتتاح ابرپروژه آب رسانی 
غدیر که مشــکل آب شــرب ۲6شــهر و 
۱6۰۰روســتا را در خوزستان حل می کند، 
خبرخوبی بود که در صفحه اول روزنامه های 
دنیای اقتصاد، ســازندگی، آرمــان امروز، 
شــرق، همدلی، تعادل، جهان صنعت و... 

بازتاب داده نشد.

   پژواک       نرم افزار    

   نکته گرام    

   دانش بنیان    

مجازستانجهان

رســانه های اربعینــی بــه مثابــه اصلی ترین 
جابران زمان طی چند ســال اخیر در انعکاس 
زیبایی های بزرگ ترین تجمع ســالیانه بشر و 
معرفی آن به جهانیان نقشــی انکارناپذیر دارد. 
آیین های حسینی از مهم  ترین و تأثیرگذارترین 
مراســم جمعی و اجتماعی شیعیان هستند که 
 
ً
از حیث تأسیس، تکوین و کیفیت اجرا عمدتا
با زمینه هایی از فرهنگ عامه عجین شده اند. به 
عقیده تمام کارشناســان، حضرت زینب)س( 
و امام ســجاد)ع( اولین مبلغان و مروجان و به 
عبارتی اولین رسانه های فرهنگ عاشورا و قیام 
سید و ساالر شهیدان هستند. همان افرادی که 
در کاخ یزید نقاب از چهره کره او برداشتند و او 
را رسوا کردند. در این زمان نیز سربازان فضای 
رسانه ای کشور در جبهه های مختلف مشغول 

نبرد با یزید و یزیدیان زمان هستند.

اربعین حسینی نشــانی از اقتدار شیعیان و 
مقدمه ای برای ظهور امام زمان)عج( اســت و 
مهم ترین وظیفه شرکت کنندگان و جاماندگان 
در این حماســه عظیــم انعــکاس و بازتاب 
زیبایی های آن در بین مردم و رسانه و شبکه های 
اجتماعی است. از نظر مطلعان شکوه و عظمت 
اربعین برای رســانه های معاند تحت حمایت 
غرب نه فقط تجمعی انســانی، بلکه حادثه ای 
شــگرف از تأثیر اســالم و انقالب اسالمی و 
همچنیــن مقاومت ماندگار نظــام جمهوری 
اســالمی در برابــر کفر و اســتکبار جهانی و 
یزیدیان زمان اســت که اینگونه توانســته اند با 
محور امام حسین)ع( و والیت به خاندان اهل 
بیت)ع(، عاشــقان حضرتش را اینگونه فارغ 
از زبان و نژاد و ملیــت و هر طرز تفکری گرد 

آزاده ترین انسان هستی جمع کند.

   رسانه   

طبق گــزارش شــرکت امنیتی کسپرســکی 
)Kaspersky( بــرای وضعیــت بدافزارهای 
موبایل در فصل اول ۲۰۲۲، ایران با سهم ۳۵ 
درصدی باالتر از ســایر کشورها قرار گرفته و 
گوشی های کاربران ایران بیش از مناطق دیگر 
به بدافزار آلوده هستند. کسپرسکی گفته است، 
در فصل اول ۲۰۲۲ از بیش از 6 میلیون حمله 
بدافزار و تبلیغ افزار جلوگیری کرده و بیشترین 
سهم از تمام تهدیدات موبایل شناسایی شده، 
۴8/7۵ درصــد به برنامه های RiskTool تعلق 
دارد. این شــرکت امنیتی همچنین در این بازه 
زمانی موفق به شناســایی نصــب ۵۱6/6۱7 
مخرب شده که شامل تروجان های بانکداری 

موبایل و تروجان های باج افزار می شود.
با وجود کاهش شناسایی پکیج های نصب 
مخرب، کشورمان همچنان در صدر فهرست 

قرار دارد. در حقیقت، بیشــترین موبایل های 
آلوده جهان به ایران مربوط می شوند. کشورمان 
با سهم ۳۵/۲۵ درصدی در صدر قرار گرفته و 
 Fyben بیشتر کاربران با تبلیغ افزارهای خانواده
و Notifyer مواجه شــده اند. با توجه به ســهم 
باالی کشــورمان در گزارش موبایل های آلوده 
کسپرسکی، پیشنهاد می کنیم برنامه ها را تنها از 
منابع معتبر دانلود کنید، لینک های ناشناس را 
باز نکنید، دسترسی آپ ها را بررسی کنید و در 
نهایت هر برنامه ای را که برای تان در پیام رسان و 
شبکه های اجتماعی ارسال شد، روی گوشی تان 
نصب نکنید. برنامه ای را هم که نمی شناســید 
حتی از فروشگاه های معتبر هم دانلود نکنید! به 
تازگی گوگل چندین برنامه آلوده را از فروشگاه 
خود حذف کرد که نشان دهنده ناامن بودن تمام 

بسترهای دانلود برنامه است.

   سایبر   

 رتبه اول در موبایل های آلوده! اربعین و نقش رسانه

امیرمهدی صالحی
کارشناسفناوریاطالعات

هفته گذشــته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه فعالیت 
یکی از خدمات شرکت آپارات با نام »آپارات گیم« که 
محلی برای پخش زنده و استریم به وسیله گیمرهاست، 
با مشکل مواجه شده است و بنابر درخواست مسئوالن 
مربوط، این خدمات باید متوقف شــود. بســترهای 
گیم اســترینگ و پخش زنده  بازی محلی برای افراد 
عالقه مند به بازی هاست که به یک شبکه اجتماعی از 
نوجوانان و جوانانی تبدیل شــده  است که در کنار هم 
بازی می کنند، بازی شان را دیگران مشاهده می کنند و 

عالوه بر آن با هم آشنا شده و گفت و گو می کنند. 
محمدجواد شــکوری مقدم، مدیرعامل هلدینگ 
صبا ایده )مالک آپارات( ۱۵ شهریور با انتشار ویدئویی 
از تعطیلی آپارات گیم تا روز جمعه ۱8 شهریور خبر 
داد. او در ایــن ویدئو ضمن انتقاد از هجمه های صدا 
و سیما به حوزه گیم استریمینگ و آپارات گیم، از بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای یا شورای عالی فضای مجازی 

به عنوان تنظیم گران جایگزین این حوزه نام برد.
پس از اظهارات مطرح شــده از سوی مدیرعامل 
صبا ایده، ســازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت  
و تصویــر فراگیر )ســاترا( در پاســخ بــه گفته های 
محمدجــواد شــکوری مقدم، اعالم کــرد خدمات 
آپارات گیم به دلیل پخش زنده بازی های دیجیتال و با 
توجه به تصریح قانون مبنی بر انحصار پخش زنده از 
 بدون اخذ مجوز 

ً
ســوی سازمان صدا و سیما، اصوال

از ساترا تشکیل شده است و ساترا بر اجرای تکالیف 
قانونی خود در چارچوب مقــررات و آیین نامه های 
محتوایی ابالغی تأکید دارد و توسعه فضای مجازی 
ســالم، مفید و ایمن )یکی از مصوبات شورای عالی 
فضای مجازی( را یکی از مأموریت های اصلی خود 
می داند؛ از این رو با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، بنیاد ملی بازی های رایانه ای و دیگر نهادهای 

مرتبــط از پلتفرم های بازی هــای دیجیتال حمایت 
خواهد کرد.

آپارات ادعا می کند صداوســیما به دلیل انحصار 
و به منظور ایجاد خدمــات پخش  زنده خود به دنبال 
خارج کردن دیگران، مانند آپارات گیم از میدان است 
و صداوســیما هم چنین ادعایی را تکذیب می کند و 
آپارات را ملزم به رعایت قوانین می کند؛ اما قوانینی که 

صدا و سیما می گوید چیست؟
اولیــن قانونی کــه آپارات رعایت نکرده  اســت، 
دریافت نکردن مجوز اســت! خدمــات آپارات گیم 
بدون مجوز در حال ارائه به مخاطبان خود اســت. با 
وجود این، ساترا در نقش متولی ارائه مجوز به چنین 
کســب وکارهایی تا به حال تالشــی برای توقف این 
خدمات نکرده بــود. یکی از بالهایی که به راحتی بر 
سر کسب وکارهای دیجیتال می آید، رها کردن کاربران 
فعلی و عوض کــردن زمین بازی و جــذب کاربران 
جدید است. نکته ای که ساترا هم به آن اشاره می کند 
و می گوید اینکه یک بخــش خصوصی به هر دلیلی 
بعد از جذب تعدادی از کاربران، بدون توجه به تمایل 
کاربران و حقوق ایشان، تصمیم بگیرد زمین بازی خود 
را عوض کند، نشــان دهنده نداشتن مسئولیت پذیری 
و پایبنــد نبودن به اخالق حرفه ای اســت که این امر، 
به هیچ وجه مورد قبول ســاترا به منزله حامی حقوق 

کاربران نیست.
اما این دغدغه اصلی ســاترا نیست، اگر تا به حال 
به خدمــات آپارات گیم و پخش  زنــده بازی ها در آن 
 متوجه نامناسب بودن 

ً
نگاهی انداخته باشــید، حتما

فضای آن بــرای کودکان و نوجوانان خود شــده اید. 
کلمات نامناســب، پوشش های نامناســب و رفتار و 
اخالقیاتی که هیچ پدر و مادری خواهان تأثیرگذاری 
آن بر روی فرزندان خود نیســت، در این بســتر موج 
می زند. شــاید برخی ها ادعا کنند این همان واقعیت 
جامعــه و دورهمی هــای نوجوانان امروزی اســت، 
اما بایــد توجه کرد کــه چنین امکاناتی بــه راحتی 
تقویت کننده تأثیرگذاری افراد نامناسب بر کودکان و 
نوجوانانی می شود که شاید در صورت نبودن یا درست 

بودن آپارات گیم و خدمات مشــابه، هیچ وقت تحت 
تأثیر چنین افرادی قــرار نمی گرفتند. غالب کودکان، 
نوجوانان و جوانــان این کشــور در فرهنگی که این 
روزها کف خدمات پخش  زنده و این گونه اجتماع ها 
)community( ریخته  شده است، نمی گنجند و چنین 
خدماتی فقط سبب می شود گستره تأثیرگذاری افراد 
ناباب بر فرزندان مان بیشــتر شود. تا دیروز اگر نگران 
تأثیرگذاری هم بازی های بد او در کوچه خود بودیم، 
امروزه باید نگران تأثیرگذاری افرادی باشیم که در شهر 
دیگر یا حتی کشور دیگر حضور دارند! چنین خدماتی 
فقط تســهیل کننده انحطاط فرهنگی در فرزندان مان 

است؛ اما آیا می شود آن را حذف کرد؟
 با فناوری نمی توان مقابله کرد و راه درست، 

ً
اصوال

اندیشــه کردن برای مقابله با تأثیرهای سوء آن است. 
به همین دلیل ســاترا به احترام کاربران زیســت بوم 
بازی هــای دیجیتال کــه بدون اطــالع از غیر قانونی 
بودن این ســرویس پخش زنده، عضو آن شــده اند، 
هزینــه کرده اند و در این زمینه فعال هســتند، نه تنها 
برای تعطیلی این ســرویس، به آپارات نامه ای ابالغ 
نکرده است؛ بلکه به  منظور پایداری آن بارها تذکرات 
ســودمندی برای سالم سازی محیط مذکور و رعایت 
استانداردهای محتوایی بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
و نظام اسرا)نظام رده بندی سنی بازی های رایانه ای(، 
ارائه کرده است. درواقع ساترا حتی بدون مجوز بودن 
این خدمات را هم ندید گرفته اســت و تالش داشته 
است این نکته را به مالکان آپارات گیم گوشزد کند که 
خدمات آنها باید سالم سازی و نظارت بیشتری بر روی 

آنها اعمال شود.
وقتــی خدمات دهنــده ای در این حجــم به بازار 
می آید، باید برای سالم ســازی محیط خــود برنامه 
داشــته باشد. اینکه نمی شــود تنها بهانه است! به یاد 
بیاورید که مدتی قبل پایگاه اینترنتی »دیوار« مملو از 
آگهی های کالهبرداری و جعلی شده بود و در نهایت 
مسئوالن این پایگاه پذیرفتند که باید برای سالم سازی 
محیط خود بیشتر تالش کنند و وقتی بستری به وجود 
می آورند، اول از همه برای رعایت قانون و مهم تر از آن 

چارچوب های فرهنگی فکر کرده باشند. به حتم هیچ 
پدر و مادری دوست ندارد فرزندش در آپارات با لحن 
و خلق خوی التی و... آشــنا شود! انتظار این است که 
شــرکتی با ادعای دانش بنیان بودن بتواند سالم سازی 
محتوای زیســت بوم بازی های دیجیتــال را در کنار 
ایجاد نشاط اجتماعی، حفظ امنیت روانی خانواده ها 
و کودکان و نوجوانان در اولویت قرار داده و به صورت 
پایدار برای ساماندهی و سالم سازی کسب و کار خود 

تدبیر کند.
نکته جالب دیگر این اســت که شــرکتی ادعای 
انحصار را می کند که خود نتیجه انحصار اســت! با 
فیلتر شدن یوتیوب در کشور به دلیل مسائل فرهنگی، 
آپارات با قول رعایت چارچوب های فرهنگی کشور 
توانایی تبدیل شــدن به یک غول فنــاوری در ایران را 
داشــته اســت و امروزه هم قولی که بــه خاطر آن به 
اینجا رسیده  اســت، در نظر نمی گیرد هم انحصار را 
بد می داند! اگر بخواهیــم چارچوب های فرهنگی و 
 چه نیازی به 

ً
اخالقی خود را نادیده بگیریــم، اصوال

آپارات است؟ یوتیوب خدمات دهنده ای به مراتب بهتر 
و کامل تر از آپارت است! آپارات، بازار و بسیاری دیگر 
از استارتاپ هایی که دیگر امروزه فکر می کنند خیلی 
بزرگ شده اند و می توانند خود قانون تعیین کنند، باید 
بدانند که رشــد و بزرگ شدن آنها تنها به دلیل ایجاد 
شــرایط محیطی پاک برای کاربران کشــورمان بوده 

 است.
بازی امروزه بــه یکی از خدمات ســودآور برای 
شرکت های فناوری تبدیل شده است و دیگر مانند قبل 
نیســت که نهایت آرزوی یک نوجوان داشتن آتاری و 
تنهایی بازی کردن باشــد، امروزه لذت بازی ها برای 
گیمرها در دورهمی و تعامالت حین بازی اســت و 
گیم اســترینگ به اجتماع اختصاصی از افراد خاص 
تبدیل شــده  است که نیازمند توجه بیشتر است، افراد 
خاصی که از آیندگان این کشور هستند و رها کردن آنها 
در چنین فضایی و قدرت بخشیدن به تأثیرگذاری افراد 
ناالیق برروی فرزندان مان، گناهی است که شاید بیش 
از دولت و ارگان های دیگر، ما والدین مقصر آن باشیم.

بازی خطرناک!
آپارات گیم از کدام انحصار ناراحت است؟



شماره ۱۰62 |  دوشنبه  28 شهریور ۱۴۰۱

سیاست
۱۳

فرهنگ

 خانه از پای بست
 ویران است

یکی از معضالت ســینمای ما طی دو دهه 
اخیر، فقدان یک نهاد صنفی اســتوار و قوی 
برای پشــتیبانی از نهاد ســینما و شــاغالن 
اصناف مختلف این عرصه بوده اســت. هر 
چند تأسیس »خانه سینما« در اوایل دهه 7۰ 
اقدامی برای پر کــردن این خأل بود، اما این 
نهاد خودش به باری بر دوش ســینما تبدیل 
شــد! خانه سینما، نهاد صنفی سینمای ایران 
که طی همه ادوار فعالیتش، با مشــکالت و 
حواشــی متعددی مواجه بود و حتی یک بار 
به  دلیل این مسائل و حفره های قانونی منحل 
شد، همچنان بر مدار شائبه ها و حاشیه ها جلو 
می رود؛ گویی خشت کجی که از همان ابتدا 
به دلیل محکم کاری نکردن موارد قانونی در 
خانه سینما بنیان گذاشــته شد، قرار نیست 
اصالح شــود و این نهاد ســینما به صورت 
کج دار و مریز بــه کار خودش ادامه می دهد! 
همچنان کــه انتخابات مجمع عمومی خانه 
ســینما در نهم شهریور امسال طوری برگزار 
شد که شــائبه هایی مبنی بر وقوع تخلف در 
آن برجــا ماند؛ ازجمله حضور انجمن هایی 
کــه فاقد مجوز از وزارت ارشــاد هســتند؛ 
گویا جریان های تصمیم گیر در خانه ســینما 
خودشان عالقه ای به حل مشکالت این نهاد 
ندارند!  »خانه سینما« از همان ابتدای تأسیس 
با چالش های فراوانی مواجه بوده اســت؛ از 
عدم تعیین و تبیین هویت ، ماهیت و کارکرد 
این تشکیالت گرفته تا کشمکش با بخش های 
مختلف جامعه ســینمایی کشــور همچون 
برخی تشکل های مســتقل از خانه سینما تا 
معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد و 
تعداد قابل توجهی از سینماگران. حتی یک 
دوره هم به دالیل مختلف، خانه سینما دچار 
انحالل شــد؛ اما بازگشایی این خانه با روی 
کار آمدن دولت به اصطــالح تدبیر و امید، 
صرفا در حد یک کار تبلیغاتی باقی ماند و به 
اصالح آن منجر نشــد.  خانه سینما از همان 
ابتدا، مانند یک خشت کج  بنیان نهاده شد و 
پی و اساس آن دچار انحراف است. طبیعی 
اســت که وقتــی پایه های یک ســازه دچار 
انحراف باشــد، بقیه اش هم ناراست ساخته 
خواهد شــد. واقعیت این است که برخالف 
سایر اتحادیه ها و تشکل های صنفی که باید 
از سوی اعضای یک صنف بنیانگذاری شود، 
خانه سینما دست ســاز دولت است؛ یعنی 
ســال ۱۳7۲ که آغاز فعالیت خانه سینما به 
شمار می آید، اعضای هیئت مدیره این نهاد 
از سوی مدیران وقت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی منصوب شدند! این یک تناقض در 
ماهیت فعالیت خانه ســینما به منزله جامعه 
اصناف سینمایی به شمار می آید. چون وقتی 
از تشکیالت صنفی صحبت می کنیم، خود 
اعضای صنوف باید مدیــران آن را انتخاب 
کنند، نه نهادهای باالدســتی یا کارفرمایان! 
نتیجه این شــد که خانه سینما به جای اینکه 
محلی بــرای بحث و چالش و گره گشــایی 
مشکالت صنفی و معیشتی اعضای خانواده 
سینما بشود، به محل زد و بند و لشکرکشی 
و جنگ قدرت طیف های مختلف صاحب 
نفوذ و قدرت در آن تبدیل شد.  این انتخابات 
و اتفاقات نشان داد، تحول در مدیریت صنوف 
ســینمایی از الزامات ارتقای سینما در ایران 
 به دلیل ماهیت کار صنفی، نباید 

ً
است. طبیعتا

مانند آنچه در دهــه 7۰ رخ داد، خود دولت 
مدیران صنوف ســینمایی را منصوب کنند. 
بلکه سازمان سینمایی می تواند زمینه را برای 
تبدیل خانه سینما به یک نهاد صنفی واقعی، 
دور از التهابات سیاســی و کشــمکش های 
بانــدی  و به عنــوان ثاللــه تمامیت جامعه 
سینمایی کشور و محدود و متمرکز بر مسائل 

صنفی فراهم کند.

فرهنگ

یادداشت 

   جشنواره     مستند    

جایــزه بــزرگ بهتریــن فیلم 
جشنواره  دوره  چهل وچهارمین 
فیلم مسکو به »بهروز شعیبی« 
قرار  »بــدون  فیلم  کارگــردان 
قبلی« رســید. همچنین جایزه 
بهتریــن بازیگر زن جشــنواره 
مســکو به »پــگاه آهنگرانی« 
بازیگر این فیلم سینمایی رسید. 

شعیبی پس از دریافت این جایزه 
در سخنانی بیان داشت: »روزی 

که فیلمبرداری فیلم مان را شروع کردیم، فکر می کردیم فیلمی 
بســازیم برای اینکه به هم یادآوری کنیم که دوست داشتن تنها 
 راه نجات ماســت؛ این مهم ترین کار ما در ســینما می تواند

 باشد.«

بدون قرار قبلی
جایزه بزرگ مسکو برای شعیبی

فیلم سینمایی شهید بروجردی که 
فیلمبرداری آن  آغاز شده است، 
»محمدحســین  تجربه  دومین 
لطیفی« در سینمای مقاومت و 
دفاع مقدس پس از »روز سوم« 
است. او ســال ۱۳8۵ برای این 
بهترین  بلورین  ســیمرغ  فیلم، 
کارگردانی جشــنواره فجر را به 
دســت آورد. فیلم شهید محمد 
محصول  جدی ترین  بروجردی 

سازمان هنری ـ رسانه ای »اوج« است که فیلمنامه آن بر اساس 
منابع مســتند و پژوهشــی گوناگون، همچون کتاب »محمد؛ 
مسیح کردستان« اثر نصرت الله محمودزاده و دیگر اسناد تازه 

یافته، نوشته شده است. 

وز سوم ر
فیلم شهید بروجردی کلید خورد

مســتند »بــازی اعــداد« بــه 
کارگردانــی عبــاس وهــاج و 
فالح فر  ساســان  تهیه کنندگی 
کــه دربــاره ۲۰ ســال حضور 
آمریــکا و ناتــو در افغانســتان 
اســت، بــه زودی از تلویزیون 
پخش خواهد شد. این فیلم به 
قلم »مهــدی نعمت اللهی« در 
مرکز مستند حقیقت تولید شده 
اســت. مســتند »بازی اعداد« 

روایتگر اقرار سربازان و فرماندهان عالی رتبه آمریکایی درباره 
کشتار بی رحمانه مردم افغانستان به همراه مستندات تصویری 
از جنایات حضور نیروهای آمریکایــی و ناتو در زندگی مردم 

افغانستان است.

بازی اعداد
روایت جنایات آمریکا

  سینما  

نسیم اسدپور
دبیرگروهفرهنگ

آرش فهیم
منتقدسینما

   برداشت    

 هفته گذشــته خبری در رسانه ها منتشر شد، با این 
عنوان که »طرح بورســیه نویســندگان نوجوان، با 
مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره کل امور 
زنان و خانــواده وزارت آموزش و پــرورش اجرا 

می شود.«
این طرح، که گفته شــده اســت ذیــل عنوان 
مجموعه پروژه های »تهراِن خانواده« است، در نظر 
دارد، افزون بر کشف و پرورش استعدادهای ادبی 
در میان دختران نوجــوان تهران، وضعیت موجود 

زندگی دختران و خانواده های آنان را در شهر تهران 
بررسی کند؛ البته عموم دانش آموزان در شهرهای 
دیگر هم می توانند در این طرح شــرکت داشــته 
باشند. در حقیقت، در این طرح با یک تیر دو هدف 
زده می شود، هم به مسائل مبتالبه نوجوانان توجه 
می شود و هم زمینه کشف و حمایت از استعدادهای 

درخشان حوزه قلم و نویسندگی فراهم می شود.
به حتم طرح های فرهنگی از این قبیل، می تواند 
قدم های مفیدی برای رشد استعدادهایی باشد که 
در پشــت نیمکت های مدارس می نشینند و شاید 
کمتر فرصت بروز اســتعدادهای نهفتــه خود را 
داشته باشــند؛ در واقع، چنین طرح هایی با کشف 
اســتعدادهای کمتر شناخته شده نوجوانان، به آنها 

کمک می کند تا در انتخاب راه آینده و شغل شــان 
بهتر تصمیم بگیرند و به گزینش دست بزنند.

اما اجــرای این برنامه فرهنگی، مانند هر طرح 
و ایده دیگری الزاماتی دارد که نباید از آنها غفلت 
کرد. شــاید بتوان مهم ترین الزمــه اجرای چنین 
طرح فاخری را، توجه واقعی به استعدادهای برتر 
حوزه قلم در تهران و اقصی نقاط کشــور، به ویژه 
مناطق محروم دانســت. هرچند در دو ســه دهه 
اخیــر، طرح های متنوع فرهنگــی، هنری، علمی 
و آموزشــی با هــدف »اســتعدادیابی« در مناطق 
مختلف کشور برگزار شده، اما نکته تأمل برانگیز 
در برخی از این طرح های استعدادیابی و حمایتی، 
محدود شدن شــاخصه های بررسی استعدادها و 

دخیل شدن شائبه های رانتی و تبعیض آمیز است. 
این نکته در رابطه با اســتعدادهای برتر حوزه قلم 
و نویســندگی و بورســیه کردن آنها، حساسیت و 
ظرافت بیشــتری می یابد تا مانند برخی رویه های 
ناصواب شکل گرفته در حوزه فیلم و مستند، منجر 
 بسته گروهی و غفلت 

ً
به شکل گیری حلقه های نسبتا

از استعدادهای درخشان نشود.
در مجموع، ورود جدی دستگاه های فرهنگی 
به کشــف و حمایت جدی از اســتعدادهای برتر 
نوجوانان در حوزه »قلم«، اقدامی قابل تحســین 
و ضروری اســت که به شرط دقت و امانتداری در 
اجرا، می تواند اتفاقات خوبی را در یک دهه سآینده 

در ادبیات رقم بزند.

 بورسیه قلم و یک تذکر
حسین مهریزی
خبرنگارفرهنگی

شــاید برادران لومیر یا ادیسون و همکارش، هرگز 
فکرش را هــم نمی کردند که روزی اختراع شــان 
اینطور مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد و این اختراع 
که زمانی برای دیدنش کافی بود به اتاق یک ِســنتی 
بروی، روزگاری یکــی از بزرگ ترین صنعت های 
دنیا به شــمار  آیــد؛ صنعتی که گاهــی می تواند با 
سرمایه های نفتی یک کشور برابری کند. در کشور 
ما هم ۲۱ شــهریور روز ملی سینما نامگذاری شده 
اســت. ســینمایی که امروز نه فقط یک صنعت، 
بلکه هنری است که به راحتی برای انتقال و تزریق 
ایدئولوژی از آن استفاده و سوءاستفاده می کنند.  چه 
بســیار فرهنگ هایی که رفته رفته با سینما به خورد 
مخاطب داده اند و چه بســیار سبک زندگی ها که با 
همین هنر هفتم به مردم تحمیل شــده است؛ پس 
 می تواند مانند هر پدیده دیگری در این 

ً
سینما قطعا

دنیا، دو روی سکه داشته باشد.  با سینما می توان با 
مخاطب حــرف زد و از چیزهایی گفت که برای او 
ناشناخته است. این مهم است که تا چه حد بعضی 
کشورها این صنعت هنری را جدی می گیرند.  ۲۱ 
شــهریور ماه بهانه ای برای بررسی نحوه استفاده از 
سینما در کشور ماست؛ اینکه تا چه حد توانسته ایم 
از آن در راســتای انتقال مفاهیم و عناصر ارزشمند 
ســبک زندگی اســالمی ـ ایرانی بهره ببریم. شاید 
امسال تقارن ایام اربعین حسینی با این روز، فرصت 
خوبی برای بررســی این موضوع باشد که ببینیم آیا 
از این هنر برای انتقال مفاهیم ارزشمند عاشورایی 

استفاده کرده ایم یا خیر.

 B»از »سفیر« تا »رستاخیز
 اگر کشورهای دیگر، شخصیتی مانند حضرت 

ً
قطعا

امام حسین)ع( و یاران شان را داشتند، بارها و بارها 
برای تبیین شــخصیت واالی او فیلم و ســریال و 
نمایش ساخته بودند و به یک فیلم، مانند »روز واقعه« 

یا سریالی مانند »مختارنامه« اکتفا نمی کردند، اما بد 
نیست گذری داشته باشیم بر تاریخ سینمای ایران به 
ویژه پس از انقالب اسالمی و ببینیم که در این حوزه 
چه کارهایی ماندگار شده است. »سفیر« نام اثری 
اســت که برای اولین بار به موضوع عاشــورا توجه 
کرد؛ فیلمی ساخته مرحوم فریبرز صالح که می توان 
گفت یکی از پرفروش ترین های آثار عاشورایی پس 
از انقالب بوده است. گفته می شود، این فیلم در ابتدا 
قرار بوده یک کار تلویزیونی 7۰ دقیقه ای باشــد که 
سرانجام به اثری سینمایی تبدیل می شود؛ اما هنوز 
که هنوز است در تلویزیون و در ایام محرم و صفر از 

تلویزیون پخش می شود و تازگی دارد.
شاید بتوان گفت، این اثر، پیشتاز آثار عاشورایی 
است؛ زیرا پس از آن آثار دیگری راهی سینما شدند 
که برخی مانند »روز واقعه« جزء ماندگارترین های 
این حوزه به شمار آمده اند. فیلم سینمایی ماندگاری 
که نــه فقط خود فیلــم، بلکه موســیقی اش نیز به 
یادماندنی شد. »روز واقعه« ساخته شهرام اسدی و 
نوشــته بهرام بیضایی نه فقط یکی از بهترین آثار در 
حوزه تبیین مفاهیم ارزشمند نهضت عاشوراست، 

بلکــه می تــوان آن را یکی از شــاهکارهای هنری 
سینمای ایران دانست.

»رســتاخیز« نیز یکی دیگر از آثاری اســت که 
 به طور مستقیم و این بار با رفتن به میداِن کربال 

ً
اتفاقا

به این واقعه عظیم تاریخ بشــریت نگاه کرده است. 
فیلمی ساخته احمدرضا درویش که برای اولین بار 
در سی ودومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد 
و هشــت سیمرغ را از آن خود کرد و در نهایت پس 
از گذشت هشت سال از زمان ساخت آن، همزمان 
با سالروز میالد حضرت ابوالفضل العباس)ع( در 

سال ۱۴۰۰ به صورت برخط نمایش داده شد.

 Bراه طی نشده سینمای عاشورایی
 اینها آثاری هستند که به صورت مستقیم وقایع 

ً
قطعا

مربوط به عاشورا را به تصویر کشیده اند، وگرنه آثاری 
که در حوزه دفاع مقدس تولید شده اند هم، همگی 
فرهنِگ عاشورایی را در دل خود جا داده اند؛ مانند 
»پرواز در شِب« مرحوم رسول مالقلی پور و »افق« 
که بازهم یادگار رســول مالقلی پور است. هرچند 
این آثار و بسیاری آثار دفاع مقدسی دیگر به صورت 

مستقیم به عاشــورا اختصاص ندارند، اما مفاهیم 
عاشورایی در آنها بسیار پررنگ است.

البته تلویزیون نیز در تمام این سال ها تالش کرده 
است از سینما عقب نماند و اثری ماندگار و جذاب، 
مانند »مختارنامه« را در کارنامه خود به ثبت رسانده 
است؛ کاری که توانسته است در کشورهای دیگر نیز 

خوش بدرخشد. 
امــا با ایــن حال تمامــی این آثار ســینمایی و 
تلویزیونی در مقایســه با عظمت واقعــه ای، مانند 
عاشــورای ســال 6۱ هجری، قطره ای از اقیانوس 
معرفت این حادثه عظیم است؛ حادثه ای که اگر در 
مکتب یا مذهب دیگری رخ داده بود، به حتم به این 
تعداد اثر هنری بســنده نکرده و بارها و بارها از آن 

فیلم و سریال می ساختند. 
حماسه عاشورای اباعبدالله)ع( کار خودش را 
می کند و در دل تاریخ هر روز بیش از گذشــته خود 
را به مشتاقان راه هدایت نمایان می کند، اما این هنر 
و هنرمندان هستند که باید ِدین خود را به این واقعه 
عظیم تاریخی ادا کنند و از درک و تبیین حقیقت آن 

محروم نمانند.

  اقیانوس بی کران
نگاهی به سهم هنر حماسه عاشورایی در هنر هفتم به بهانه روز ملی سینما 
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حسن ابراهیمی
خبرنگار

گفت وگو

مستندسازی و تبیین 
شتاب دهندگی دفاع مقدس

درســت چهل و دو ســال از آغاز رســمی 
مهم ترین فراز انقالب اســالمی می گذرد و 
شــاید جز قلیل افرادی، همچون حضرت 
روح الله)رحمه الله علیــه( در بدو این برهه 
عظیم تاریخی درک درستی از این میدانگاه 
نداشــتند و ســردرگم نگران آینده نهضت 
بودند. امــام راحل انقــالب خیلی دقیق و 
درست گفتند چیزی نشده، دشمنی آمده و 
سنگی انداخته که باید پاسخش را بدهیم. 
بازخوانی هشت سال دفاع مقدس و تأثیرات 
همیشه جاری آن بعد از ۴۲ سال یک واقعیت 
را به همه ما عرضه می کند و آن، اینکه امروز 
انقالب اســالمی در فقدان دفاع مقدس، یا 
نبود یا تضعیف و اســتحاله شده بود. دفاع 
مقدس شــاید همه داشــته انقالب است. 
انقالب اســالمی امروز هیچ دســتاوردی 
نــدارد مگر اینکه از راهگــذر دفاع مقدس 
گذشته باشد. دفاع مقدس در واقع همچون 
قیام حسینی و اوج آن، یعنی عاشورا بود، که 
به واسطه عاشورا و قیام حسینی اسالم ناب 
بیمه شد. دفاع مقدس هم که در واقع تداوم 
همان قیام حسینی بود، انقالب اسالمی را که 
در تداوم نهضت اسالم ناب و در مسیر این 

نهضت بود،حفظ و تقویت کرد.
نقش شــتاب دهنگی دفــاع مقدس به 
انقالب اســالمی در همه شئون انقالب به 
خوبی نمایان اســت. از گســترش جبهه ها 
به جبهه مقاومــت منطقــه ای و جهانی تا 
خودکفایی و استقالل، از مدیریت جهادی 
تا بن بست شــکنی و هزاران موضوع مهم و 
ارزشمند دیگر همچون معنویت و در صحنه 
کشاندن مردم برای انقالب اسالمی و حتی 
به قول امام، حضرت روح الله صدور انقالب 

به جهان و فتح قله های جهانی.
اما در این میــان باید چند نکته را توجه 
کرد، اول اینکه همانطور که نهضت حسینی 
به تبیین گرانی همچون اســرای کربال نیاز 
داشــت، دفاع مقدس هم بــه تبیین گر نیاز 
دارد. آنچــه از قیام حســینی باید آموخت، 
این اســت که تبیین گر واقعی دفاع مقدس 
مشارکت کنندگان واقعی در صحنه های آن 
هستند. ۳۴ سال از پذیرش قطعنامه ۵98 و 
پایان رسمی دفاع مقدس هشت ساله گذشته 
است و این یعنی جوان ترین رزمندگان دفاع 
مقدس هم امروز جزء پیرمردها و پیرزن های 
جامعه انــد. دفاع مقدســی کــه چهار بعد 
فیزیکی پشت جبهه، جبهه های نبرد، جبهه 
دیپلماسی و پشت جبهه دشــمن را دارد و 
حاضران و راویان حاضر در صحنه هر یک 
از این ابعاد فیزیکی در حال کاهش هستند. 
همچنین بسیاری از اسنادی که جمع آوری 
و ثبت نشــده، در حال از بین رفتن اســت. 
هرچند تا به امــروز کارهای درخوری برای 
جمع آوری، ثبت و گویاســازی این اســناد 
شده، اما باز هم جســته و گریخته با فیلم، 
عکس، دست نوشته، خاطره و آثاری مواجه 
می شویم که ثبت نشــده، حتی شاید هنوز 
سراغ بسیاری از شــهدای عادی، جانبازان 
و رزمنــدگان دفاع مقدس و افراد پشــتیبان 
در پشــت جبهه ها از جمله بانوان و زنان و 
پایگاه هوایی همچون مساجد و... نرفته ایم، 
اســرای  اردوگاه های  تاریخ نــگاری  هنوز 
عراقی در ایران تکمیل نشده و تاریخ نگاری 
و اردوگاه های اســرای ایرانــی در عراق و 
هزاران موضــوع خرد و درشــت دیگر در 
لحظه لحظه های این هشت سال باید به طور 

مفصل بررسی شود.
در هر صورت برای درک درست نقش 
شتاب دهندگی دفاع مقدس و مستندسازی 
آن نیاز است همه ابعاد این واقعه عظیم تبیین 

و مستند شود.

   یادداشت    

 BBBB.از لحظه اسارت بفرمایید
بعد از چندیــن روز مقاومت و گریختن از چنگ 
نیروهای بعثی و شهادت بسیاری از همراهان مان 
دیگر رمق نداشــتم و به زمین افتــادم، عراقی ها 
که ســر رســیدند، یک به یک ما را بلند کردند و 
دســتان مان را با سیم تلفن بســتند و زخمی ها و 
شهدا را هم در ماشینی جداگانه گذاشتند و بردند. 
حتی یکی از دوستان مان محمد ملتجایی زخمی 
 بود، ایشــان را به پشت ماشــین  انداختند و روی 
ایشان شهدا را گذاشتند که بعدها در بغداد متوجه 
می شوند زنده اســت و پایش زخمی  شده که در 

بیمارستان پایش را قطع می کنند.
پس از انتقال شــهدا و زخمی ها و پیاده حرکت 
دادن ما تا مسافتی، دیدیم درست کنار سنگر و مقر 
فرماندهی اسیر شده ایم، پس از آن ما را به مرز قصر 
شیرین منتقل و بازجویی کردند و سپس به خانقین 

بغداد بردند و یک روز نیز آنجا نگه داشتند.
پس از خانقین هــم به وزارت دفاع عراق منتقل 
شــدیم و یازده روز آنجا بودیم که مــا را به اردوگاه 
العنبر انتقال دادند و طی این روزها هر شــب و روز 

شاهد اتفاقاتی متفاوت بودیم.

 BBBB چون می دانم ماجراهای اســارت تا  
رفتن به اردوگاه خیلی سنگین و زیاد 
است، می خواهم درباره سخت ترین 

لحظه های این دوران بفرمایید.
پیــش از انتقــال بــه اردوگاه العنبر ما را ســوار 
ماشــین کردند و به شهر بغداد بردند، مردم طبق 
اطالعیه ای که داده بودند برای تماشــای ما آمده 
بودند و هلهله کرده و سنگ و کفش به طرف اسرا 
پرتاب می کردند. این واقعه تداعی اسیری کاروان 

کربال بود، تاریخی کــه در این عصر دوباره روی 
داد و تاریخ کربال تکرار شــد. همه به یاد اسرای 
کربال افتادیم و سختی هایی که به خاندان رسول 

خدا وارد آمد.
پس از خارج شدن از شهر ما را به صف کردند، 
خبرنــگاران خارجی آمده بودنــد و عکس و فیلم 
می گرفتند، مأموران بعثی جلوی اســرا کاسه آب را 
گرفته و تا نزدیکی دهان اســرا بــرده و آب را زمین 

می ریختند و از این صحنه فیلم می گرفتند.

 BBBB.از فضای اردوگاه ها بفرمایید  
من ۲۰ آذر ۱۳6۰ همزمان با شــهادت آیت الله 
دستغیب به اسارت دشــمن درآمدم و از دی ماه 
۱۳6۰ تا اردیبهشت ۱۳6۱ در اردوگاه العنبر بودم 
و پس از آن در اردوگاه های موصل یک، دو و چهار 

دوران اسارت را تا زمان آزادی سپری کردم.
هر روز اسارت طی این 9 سال برای خود وقایعی 

وِز اسارت   هر ر
داشتیم کتک  سهمیه 

رقیه غالمی
خبرنگار

دفاع مقدس نه منحصر در همان هشــت سال 
و دو مــاه کمتر حمله سراســری ارتش بعث 
صدامیان تا پذیرش قطعنامه ۵98 اســت و نه 
منحصر در خطــوط مقدم نبرد. آنچه موجب 
شده  است این برهه از نبرد خیر و شر و حق و 
باطل برجسته شود نوع زیست بوم جبهه حق و 
نوع آرایش این جبهه در مواجهه با جبهه مقابل 

بوده که بعد از عاشورا بی نظیر است.
بر این اســاس، اگر بخواهیم این برهه مهم 
نبرد حق و باطل را با قیام حسینی از مدینه تا شام 
تطبیق دهیم، مصادیق بسیاری برای این تطبیق 
یافت می شــود. یکی از شــقوق و شاخه های 
دفاع مقدس هشــت ساله که شاید توجه الزم 
به آن نشده، موضوع آزادگان و دوران اسارت 
این عزیزان است. اســیران ایرانی در بند رژیم 
بعث خود شقوق و شاخه های زیادی داشتند، 
از مــردم عادی تا ســربازان ارتــش، نیروهای 
رســمی  نظامی، کمیته، ژاندارمری، ارتشــی، 
بسیجی، پاسدار و... در شرایط بسیار سخت 
اســارت که هیچ زبانی قدرت بیان واقعیت آن 
را ندارد، شــاخه رزمندگانی که بیشترین تعداد 
اسرا را تشــکیل می دادند و دفاع مقدس را به 
درون اردوگاه های خود کشــاندند و همانطور 

کــه رزمندگان در جبهه جهــاد می کردند، این 
رزمندگان در بند هم جهاد و مجاهدت داشتند 
و در ایــن میان صحنه هایی از قیام حســینی و 
اسارت آل رسول الله رقم خورده است. پشت 
جبهه ها، خطوط مقدم، جبهه دیپلماسی، پس 
جبهه ها در اردوگاه های اســرا از ابعاد فیزیکی 
دفاع مقدس محســوب می شــود که هر یک 
ماجراهای عظیمی در خود گنجانده اســت. 
در این میان شاید در هفته دفاع مقدس کمتر به 

اردوگاه های اسرا پرداخته شده است. 
در هفته دفاع مقدس و برای تقرب ذهنی بهتر 
شما خوانندگان گرامی  بر آن شدیم تا خاطرات 
یکی از رزمندگان دفاع مقدس را که به کسوت 
آزادگی نیز مزین است روایت کنیم و صد البته 
این بار ســعی کردیم فردی از آزادگان تهرانی 
نباشد، لذا به سراغ برادر گرامی  اصغر نعلبندپور 

از آزادگان اهل تبریز رفتیم.
اصغر نعلبندپور آذر ۱۳60 زمانی که فقط 
جوان 20 ساله بود، در عملیات مطلع الفجر 
در منطقه گیالنغرب پس از چند روز مقاومت، 
تحمل محاصره و گرســنگی و تشنگی در اثر 
آتش شدید دشمن به اســارت نیروهای رژیم 
بعثی در می آید کــه این خود ماجرای طویل و 
لحظه به لحظه دارد. او پس از 9 سال اسارت 
در اردوگاه های عراق ســال ۱۳69 به کشــور 

بازمی گردد.

داشت و شکنجه و کتک سهمیه هر روزمان بود و به 
نوعی باید این سهمیه ما را می دادند. برخی از امور، 
مانند عبادت و... برای اسرا ممنوع بود و در صورت 
انجام آن، بهانه  دست نگهبانان اردوگاه و فرماندهان 
بعثی می افتاد تا به شــدت شکنجه های خود اضافه 
کنند. شکنجه های روحی و جسمی  در کنار غربت 
و دوری از خانواده و وضع نامشــخص جنگ، تاب 
بسیاری از اســرا را می گرفت؛ ولی تالش داشتند 
با توکل به خدا و توســل بر ائمه صبر پیشــه کنند. 
البته شــکنجه افراد مسن به خصوص افرادی که در 
جاده ها و شــهرها اسیر شده بودند، بیشترین آزار را 
به ما می داد؛ زیرا ایــن افراد را به نام آزادی از صبح 
آماده می کردند و می بردنــد و در جایی منتظر نگه 
می داشــتند؛ بعد می گفتند مــا آزاد کردیم و ایران 
نخواســت؛ لذا به اردوگاه بر می گرداندند و آنها را 
ناامید کرده و می شکســتند و ما ضمن ناراحتی از 
رفتار ناپسند دشمن، از این حال اسرا سخت اذیت 

می شدیم.

 BBBB مردم عادی که اســیر شــده بودند  
چگونــه ایــن وضعیــت را تحمل 

می کردند؟
روحیه این افرادی عادی با افراد رزمنده متفاوت 
بود؛ چراکه ما برای دفاع رفته بودیم و می دانستیم 
این راه جراحت، شــهادت و اسارت دارد؛ ولی 
مردم عادی با وجود اینکه درگیر جنگ شده بودند؛ 
ولی تصور درستی از جنگ و وقایع آن نداشتند، 
برای همین این افراد را با این نوع حرکات شکنجه 
می کردنــد و رزمنده ها را هم با شــکنجه هایی 
همچون زیر ســؤال بردن عقاید و آرمان ها اذیت 

می کردند. 

 BBBB در خاطــرات رزمنــدگان داریم که  
گاهی از برخــی نیازهای روزمره منع 
ابتکاراتی هم شماها  می شدند، ولی 

داشتید، در این باره بفرمایید.
قرآن و مفاتیح را از صلیب سرخ گرفتیم. برای نماز 
به ســختی وضو می گرفتیم و آن را هم به تنهایی 
می خواندیم؛ چراکه نماز جماعت ممنوع بود و 
باید با فاصله و جدا جدا از هم نماز می خواندیم. 
حتی قــرآن و مفاتیح را از طریق صلیب ســرخ 
درخواســت کردیم و گرفتیم که مفاتیح را پس از 

مدتی جمع کردند.
مفاتیــح را هر چنــد از ما گرفتنــد؛ ولی ما در 
برگه های سیگار، دعاها را نوشته و پنهان کرده بودیم 
و بدین ترتیب مفاتیح داشتیم و از آن گذشته دعاها را 

حفظ کرده بودیم.
عالوه بر حفظ اذکار و دعا و نوشتن آنها، آموزش 
درس به یکدیگر، زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی و 
حتی آلمانی جزء کارهایی بود که با مشــغول شدن 
به آنها ســعی می کردیم لحظات سخت اسارت را 
تحمل کنیم. هرچنــد امکاناتی نبود و در یک جای 
بزرگ به نــام اردوگاه زندگــی می کردیم. کارهای 

آموزشی و ورزشی هم انجام می دادیم.
از کمترین امکانات رفاهی که سرویس بهداشتی 
و حمام بود، محروم بودیم و زمانی هم که اجازه 
داشتیم به قدری در نوبت می ماندیم که یا آب قطع 
می شد یا اعالم می کردند زمان آن تمام شده است 

و با شکنجه به اردوگاه روانه مان می کردند.

 BBBB با وجود بیماری و مشکالت جسمی  
 آیا خدمات درمانی هم به شــما ارائه 

می شد؟
 نبود امکانات بهداشــتی و پزشکی هم از دیگر 

سختی های اسارت بود و اگر کسی مریض می شد 
نوبت می دادند که حداقل دو هفته طول می کشید 
و برای هــر دردی قرص والیوم می دادند؛ چراکه 
تالش داشتند اســرا را معتاد کنند و از این طریق 

از بین ببرند.
با تدبیــری که با همدیگر داشــتیم، والیوم ها را 
مخفــی کردیم طــوری که یک کاســه و نیم جمع 
کردیم. زمانی که صلیب سرخ برای نظارت آمد، به 

آنها ارائه کردیم و وضع خودمان را نشان دادیم.
ولی پس از رفتن کارشناسان صلیب سرخ به جان 
ما افتادند و تا می توانســتند کتک زدند و شکنجه 
کردنــد به قدری که خود دکتر هم جزء مأمورانی 

بود که ما را کتک می زد.

 BBBBصلیب سرخ برای شما کاری کرد؟  
گروه ما از جمله گروه هایی بود که صلیب ســرخ 
پس از مدت کوتاهی از اســارت مان یعنی بهمن 
ماه ۱۳6۰ به اردوگاه آمد و کارت صلیب ســرخ 
داد و به هرکسی صلیب سرخ کارت می داد، اسیر 

رسمی شناخته می شد.
نخستین نامه را هم همان موقع به خانواده نوشتیم 
که از طریق صلیب سرخ جهانی مبادله می شد؛ ولی 
زمان تبادل طول می کشید؛ به گونه ای که نامه ای که 
بهمن ســال ۱۳6۰ نوشته بودم اردیبهشت ۱۳6۱ به 
خانواده ام رســیده بود و آنها از موقعیت من خبردار 

شدند. 
طرز نوشتن نامه طوری بود که نامه ما به خانواده 
که می رســید، جایی در آن مشخص بود که جواب 
در آنجا نوشته شود که بعدها در نامه سفارش کردیم 
نامه را نگه دارنــد و از هالل احمر برگه نامه خالی 
را بگیرند و بفرســتند؛ چراکه جزء اسناد محسوب 

می شدند.

 BBBB منافقیــن از نیمه دهــه 60 در عراق  
مستقر شدند و با توجه به اینکه ایرانی 
بودنــد، صــدام در اردوگاه ها از آنها 
استفاده کرد، »پی آنها به بدن شما هم 

خورد«؟
بله، از سال ۱۳6۴ مرکز سانسور نامه ها در اختیار 
آنها قرار گرفت و از آن پس تعداد نامه های اســرا 
کم شد؛ چراکه ایرانی بودند و با روحیه و خلقیات 
ما آشنایی داشتند و هرگونه ایما و اشاره یا کلمات 
خاص را متوجه شده و مانع از رسیدن نامه ها به ما 

و خانواده ما می شدند.

 BBBB در این حجم باالی فشار و اذیت آیا  
از اسرایی که شما شاهد بودید، شهید 

هم داشتیم؟
بله، چندین نفر زیر شــکنجه شهید شدند. برای 
نمونه روزی از روزها در اردوگاه هرکسی مشغول 
امــور خود بود کــه متوجه شــدیم محل کناری 
اردوگاه آتش گرفته است و عراقی ها در حال تقال 
بــرای خاموش کردن آن بودند و از اســرا کمک 
خواســتند تا آن را خاموش کنند که اسرا متوجه 
می شوند انبار مهمات اســت و ضمن کمک به 
خاموش کردن آن برخی از تسلیحات را برداشته و 

در اردوگاه ها و داخل خاک مخفی می کنند. 
پــس از اینکه مأمــوران بعثی پــس از ماه ها به 
موضوع پی بردند، اسرای اردوگاه های موصل یک، 
دو و ســه را برای شکنجه بردند، ۲7 نفر و بیشتر از 
اردوگاه موصل یک و سه بودند و شهید خلیل فاتح 
از جمله آنها بود که در این ماجرا با ایثار خود شهید 
شد. پس از سرنگونی صدام در سال ۱۳8۴ پیکرش 
را هم نیروهای تفحص از کنار اردوگاه کشف کردند 

و به کشور بازگرداندند.

 B آیا در عراق شما را هم برای زیارت  
عتبات و کربال بردند؟

پس از صدور قطعنامه ۵98 در سال ۱۳67، رژیم 
بعث عراق برای تبلیغات رسانه ای خود، اسرا را به 
کربال و زیارت بردند تا به زعم خودشــان خود را 
از همه کرده های شان مبرا کنند؛ در حالی که همه 

می دانستند دروغ و تبلیغات است.
در این سفر، یکی از مأموران اردوگاه ما که رفتاری 
نرم و آرام با اسرا داشت و پس از هر عصبانی شدنی 
به اسرا استغفرالله می گفت، دیدیم نماز خواند و آن 
هم به روش ما که متوجه شدیم شیعه است و علت 

اینکه مراعات حال ما را داشته فهمیدیم. 

پای خاطرات اصغر نعلبندپور از ۹ سال اسارت در عراق
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۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
  سامانه پیامکی هفته نامه صبح صادق  

 آموزه اصلی
دفاع مقدس

ســالگرد آغاز جنگ تحمیلی نزدیک 
اســت. دورانی که با فــراز و فرودهای 
فراوان همــراه بود و البتــه درس های 
مهمی  برای شرایط امروز کشور داشت. 
یکی از نکات مهمی  که در طول دوران 
جنگ، کشور توانســت با کمک آن از 
مســیر نامالیمات عبور کنــد، تکیه بر 
توان داخلــی بود. واقعیت این اســت 
کــه در طول دوران جنــگ ایران تحت 

شدیدترین فشار ها قرار داشته است. 
عمده این فشــار ها نیز در حوزه های 
امنیتی، دفاعی و اقتصادی به کشور وارد 
می شد، این در حالی بود که رژیم بعث 
از حمایت گســترده کشور های  عراق 
عربــی و همچنین قدرت هــای بزرگ 

جهانی در آن زمان برخوردار بود.
 برای نمونه اتحاد جماهیر شوروی 
بار ها با ارسال گسترده تجهیزات زرهی 
ســازمان رزم مکانیزه ارتــش صدام را 
که حداقل دو بار در ســال های ۱۳6۱ و 
۱۳6۵ به طور گسترده منهدم شده بود، 

بازسازی کرد.
در شرایط فعلی همان گونه که رهبر 
معظم انقــالب تأکیــد کرده اند، تکیه 
بر توان داخلی و قوی شــدن مهم ترین 
راهبرد مقابله با تهدید دشــمن است. 
خودکفایی در تولید محصوالت صنعتی 
و کشاورزی و تالش برای فتح بازار های 
کشــور های منطقه راهبردی است که 
مدت هاســت از ســوی کارشناســان 
برای مقابله با تحریم های فعلی توصیه 
می شود. از سوی دیگر، نباید از یاد برد 
که راه مقابله با تحریم نفتی دشمن دور 
قاچــاق محصوالت  یا  زدن تحریم ها 
و فرآورده هــای نفتــی نیســت؛ بلکه 
بایــد از طریق مقابله با خام فروشــی و 
استفاده از شــبکه مویرگی برای فروش 
 محصوالت جلوی تحریم های آمریکا

 ایســتاد. طبیعی اســت که دشمن به 
همراهی جریان تحریف تالش می کند 
مهم ترین راه حل مشــکالت کشور را 

تسلیم نشان دهد. 
آنچه دفــاع مقدس به عنــوان یک 
گنجینه غنی می تواند بــرای جامعه ما 
بنمایانــد، نشــان دادن راه در مقابل دو 
جریــان تحریــف و تحریم اســت که 
هماننــد دو لبه قیچی عمــل می کنند. 
طبیعی است که دفاع مقدس برای یک 
بار به ما نشان داده است راه حل پیروزی 
بر زور، مقاومت است و نه تسلیم و این 
مقاومت باید بر اســاس توان نیرو های 

داخلی صورت بگیرد.
انقالبی  نهادهــای  امروز عملکرد   
همچون دولت و سپاه پاسداران انقالب 
 در همین مسیر است تا 

ً
اســالمی  دقیقا

بتواند بر تمام ســختی ها غلبه کند. این 
مســیر می تواند همچــون زمان جنگ 
بسیاری از مشکالت کشور را حل کند.

علیرضا جاللیان
دبیرگروهسپاه

میلیون سه 
داشتیم رزمنده 

سعید پورمالئی 
هریس

کارشناسسیاسی

 Bآغاز غیر رسمی  و رسمی  جنگ
درگیری های مــرزی ایران و عــراق با وقوع 
انقالب اسالمی  و پس از ناکامی عراق در قرارداد 
الجزایر آرام آرام شدت گرفت تا روز رسمی  آغاز 
جنگ، یعنی ۳۱ شــهریور هزاران تجاوز مرزی و 
حتی درگیری در مرز رخ داد. هجوم به مرزها نیمه 
شهریور ۱۳۵9 شروع شد و صدام به طور رسمی 
۳۱ شهریور دستور هجوم سراسری به عمق خاک 

جمهوری اسالمی  را صادر کرد.
در واقع، از ۳۱ شــهریور ماه ایران و عراق در 
تمام مرز مشــترک خود به طول ۱۴۵8 کیلومتر 

درگیر شدند. 

 Bانجام بیش از صد عملیات علیه بعثی ها
به شــکل رســمی  و ثبــت شــده در طول 
حدود هشت ســال جنگ تحمیلی جمهوری 
اســالمی ۱۰۰ عملیات زمینی علیه ارتش بعث 
اجرا کرد. در کنار این نیز چند عملیات تهاجمی  
هوایــی و دریایی نیــز در کارنامه عملیات های 
دفــاع مقــدس وجــود دارد. تعــدادی از این 
عملیات هــای دفاعی و هجومی  بــرای اخراج 
ارتش متجاوز، تعدادی هم برای تعقیب و تنبیه 
متجاوز و دست یابی به اهرم فشار به منظور پایان 
دادن پیروزمندانــه به جنگ که این اهرم در واقع 
اشغال شهر بصره، دومین شهر مهم و اقتصادی 
عراق بود. می توان گفت شــاید 98 درصد این 
عملیات ها طراحی شــده و از پیش تعیین شده 

انجام شد. 
البتــه ایــن رونــد در ســال پایانــی جنگ 
کمی خدشــه دار شد. با شــدت باالی حمالت 
شیمیایی عراق عقب نشینی از خاک عراق صورت 
گرفت و از ســوی دیگر در روزهای پایانی جنگ 
عملیات غدیر و مرصاد بــدون هیچ پیش بینی و 

طراحی از پیش تعیین شده ای انجام شد.
اما در زمینه عملیات هــای ارتش بعث علیه 
ایران منبع رسمی  و دقیق فارسی یا ترجمه شده در 

اسناد یافت نشد.

 Bهزینه های جنگ
هزینه هــای تحمیلی به عــراق در این جنگ 
چیزی بالغ بر بیــش از ۵6۰ میلیارد دالر بود که 
این کشــور با فروش نفت یــا کمک های مالی، 
تســلیحاتی، اطالعاتی و تجهیزاتی هم پیمانان 
عربــی ـ غربی آنها تأمین می کرد که نام ۳۰ تا ۳6 
کشــور در این زمینه به طور رســمی اعالم شد. 
هزینــه تحمیلی بر ایران نیز حــدود 67 میلیارد 
دالر بود که از سوی خود ایران و با فروش نفت و 
درآمدهای دیگر دولت و کمک های مردمی  تأمین 
شد. بخشی از هزینه های نظامی  ایران در جنگ از 

محل غنایم جنگی به دســت آمده از ارتش بعث 
بود. 

هزینه هــای تحمیلی به دو کشــور با این آمار 
تفاوت دارد، هزینه تخریب زیرساخت ها، از بین 
رفتن تجهیزات، شــهادت یا کشته شدن نیروی 
انسانی و بســیاری دیگر از هزینه ها در این میان 

قابل اندازه گیری نیست.

 B شهدا و کشته شدگان
حدود ۲۱۳ هزار شهید از ایران نتیجه این نبرد 
بود و ۱۰۵ هزار کشــته نیز از طرف ارتش بعث 
اعالم شده است که به نسبت جمعیت دو کشور 

در آن زمان باید سنجیده شود.
از میان شهدای ایرانی، فقط ۱۵۵ هزار نفر به 
عنوان نظامی  و در درگیری مســتقیم به شهادت 
رسیده اند، از مابقی نظامی ها در حوادث و آموزش 
و تعداد کمی  پــس از مجروحیــت و در دوران 
جانبازی شهید شده و عمده نفرات از مردم عادی 
بودند؛ از نوزادان و زنــان تا پیر مردان و پیر زنان 
که در بمباران ها یا تهاجم به شــهرها به شهادت 

رسیدند.
در ۳78 حمله شیمیایی عراق حدود ۵۰ هزار 
شهید و زخمی  به جای مانده است. حمله عراق 
به حلبچه نیز باعث کشته شدن ۵ هزار کرد عراقی 
و مجروحیت هفت هزار نفر دیگر از شهروندان 

عراق شد.

 B شهدای غیر ایرانی
از میان شهدای ایران در جنگ تحمیلی ۴۵۰۰ 
شــهید ملیت غیر ایرانی دارند، از افغانســتانی، 
لبنانی، ترک، پاکستانی و عراقی تا فرانسوی و... .

۵۵ هزار شهید متأهل و مابقی مجرد بودند که 
البته این نشان از میانگین سنی پایین شهدای دفاع 

مقدس دارد.
در حقیقت، 8۰ درصد شهدا بین ۱۵ تا ۲9 
سال داشتند. اگر بخواهیم در این حوزه آمار و 
ارقام دقیق تــری ارائه دهیم، می توان در زمینه 
فرماندهان شهید و رده فرماندهی آنها نیز آمار 
داد. اما نکته قابل توجه اینکه تعداد شــهدای 
پاسدار در هشت ســال دفاع مقدس تقریبا با 
تعداد پاسداران برابری می کند؛ یعنی سپاه یک 
بار به صورت کامل در دفاع مقدس شهید شد. 
۳6 هزار شــهید دانش آموز، ده ها هزار شهید 
دانشــجو و در نهایت ۳6۰۰ شهید روحانی 
دفاع مقدس که با توجه بــه تعداد روحانیون 
در آن زمان بیشتر قشر شهید داده در کشور به 
شــمار می آیند، از نکات مهم این آمار و ارقام 

است.

 B آمار و ارقام جانبازان
۵۵۵ هزار جانبــاز دفاع مقدس داریم که 6۰ 
درصــد زیر ۲۵ درصــد و ۴۰ درصد باالی ۲۵ 
درصد جانبازی دارند. 67 هزار نفر از این تعداد 
را جانبازان شیمیایی تشکیل می دهند. البته آماری 
وجود دارد که نشــان می دهــد ده درصد از این 
جانبازان سال های بعد از ایجاد عارضه شیمیایی 
در اثر همین عــوارض به درجه رفیع شــهادت 

رسیده اند.
حدود چهل هزار جانباز اعصاب و روان و دو 
هزار جانباز قطع نخاع و هزاران جانباز قطع عضو 

و... هم در این میان حضور دارند.
اما امروز نســلی از دفاع مقدس باقی مانده که 
به نوعی یادگار ویژه این دوران اســت؛ نسلی از 
جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی که یک به یک 

آرام آرام به شهادت می رسند.
نســلی از جانبــازان قطــع نخاعــی که در 
آسایشگاه ها حضور دارند و گذران عمر می کنند 

تا لحظه شهادت شان فرا برسد.

 Bاسرا و آزادگان
در زمینه اســرای دو طرف باید گفت، هفتاد 
هزار نفر اسیر از ارتش بعث عراق از سوی ایران 
گرفته شــده است که گفته می شود ۱7 ملیت غیر 
عراقــی نیز در میان اســرای ارتش بعث حضور 
داشــتند و در طرف مقابل هم ارتش بعث عراق 
حدود ۴۲ هزار نفر اسیر از ایران گرفته که در این 
میان، کودکان، زنان، ســالمندان و غیر نظامیان 
زیادی وجود دارد. البته تعدادی از اسرای ایرانی 
در اردوگاه های عراق بر اثر شکنجه و بدرفتاری به 
شهادت رسیده اند و ارتش بعث در زمینه اسرای 
همکاری خیلــی بدی با صلیب ســرخ جهانی 

داشت و هیچگاه تعداد دقیق اسرا را اعالم نکرد.

 Bمفقودان دفاع مقدس
در حــوزه مفقــودان و جاویداالثرهــای جنگ 
هم باید گفت، تاکنــون طی عملیات های تفحص 
متعــدد در مناطق داخلی و برون مرزی)در کشــور 
عــراق(، پیکر بیش از ۴۵ هزار شــهید مفقوداالثر 
دفاع مقدس پس از پایان هشــت سال دفاع مقدس 
پیدا شــده که هویت حدود ۳۵ هزار نفر از آنان هم 
تاکنون شناسایی شده اســت. ده هزار شهید گمنام 
در جای جای کشــور تدفین شده اند. تکلیف پیکر 
حدود ۲6۰۰ شــهید دفاع مقدس هنوز مشخص 
نشده است که در این میان ممکن است از برخی به 
علت متالشی شدن پیکر در زمان شهادت دیگری 
اثری وجود نداشته باشد. عملیات  تفحص کماکان 

ادامه دارد.

 Bآمار رزمندگان
در زمینه رزمندگان دفاع مقدس آمار متفاوتی 
وجــود دارد، لــذا از بیان دقیق آمــار خودداری 

می کنم.
یکی از علل آن بیشتر باز می گردد به مباحث 
شــروع دفاع مقدس و ســال ابتدایــی جنگ که 
بســیاری از غیرنظامی هــا در دفاع از شــهرها 
 گروهای مردمی  مانند ستاد 

ً
حضور داشتند. عمال

جنگ هــای نامنظم و فداییان اســالم و نیروهای 
مردمی  دستمال ســرخ ها و پیشمرگه آمار دقیقی 
ندارند، اما اســتعداد قوای نظامی  کشــور در آن 
زمان مشخص است، همچنین تعداد اعزام های 
نیروهای مردمی از طرف سپاه، جهاد سازندگی و 
ســایر نهادها، اما شاید بتوان اینگونه ادعا کرد که 
دفاع مقدس مردمی  اداره شد. در ایثارگران دفاع 
مقدس هم برخی هم آزاده هستند و هم جانباز و 
شاید شهید هم شده باشند و تجمیع آن همپوشانی 
دارد؛ اما گفته می شــود حدود ســه میلیون نفر 

رزمنده داشته ایم.

 B نکته نهایی
نکته مهــم در دفاع مقدس حضــور پر رنگ 
مجاهدان عراقی شــیعه مخالف صدام و حزب 
بعث، در کنــار رزمندگان دفاع مقدس اســت. 
سربازی پنج ســاله حرفه ای در دوران صدام در 
عراق اجباری بود و در این میان بسیاری از جوانان 
شیعه تنها به علت مخالفت با جنگ شیعه با شیعه 
در ارتش عراق حضور پیدا نکردند و اعدام شده یا 
خانواده آنها با مشکل مواجه شدند، تعداد بسیاری 
هــم گریختنــد و در ایران به عنــوان مجاهدین 
عراقی در جبهه حق جنگیدند. اما از سوی دیگر، 
سرفرماندهی سازمان منافقین بعد از خروج ایران 
و پس از رایزنی های زیاد و توافق با صدام به منزله 
یک بازوی جاسوســی، نظامی  و امنیتی در عراق 
مســتقر شــده و بعد از برقراری فاز ترور کور در 
شهرها هم پیمان ارتش متخاصم بعث شده و در 
امور مختلف جاسوســی، شنود، بازجویی اسرا، 
عملیات نظامی و خرابــکاری با صدام همکاری 
داشتند و چندین پادگان با امکانات کامل نظامی  
و تجهیزات مورد نظر در اختیارشان بود. نکته مهم 
در این میان رویارویی این دو نیرو، یعنی مجاهدین 
عراقــی شــیعه و منافقین در مرحلــه مقدماتی 
عملیات مرصاد بود و عامل مهمی  برای کاهش 
سرعت پیشــروی آنها تا قبل از تنگه چهارزبر و 

شروع مراحل بعدی عملیات شد.

تاملی در آمار و ارقام مربوط به جنگ تحمیلی

یک کوهنورد زمانی که مسیر سخت دامنه کوه تا رسیدن به قله را طی می کند، خوب است در طول راه گاهی برگردد و مسیری را که طی کرده بازبینی کند. انقالب 
اسالمی  هم برای امت اسالمی همانند صعود به قله هاست و در این مسیر گذرگاه های بسیار سختی وجود داشته است. شاید مهم ترین فراز این مسیر هشت سال 
دفاع مقدس بوده که تجربیات و محصوالت آن بالندگی و رشد را به دنبال داشته است. بر این اساس، بد نیست که پس از ۳۴ سال از پایان رسمی  دفاع مقدس و 

در چهل ودومین سالگرد رسمی  آن نگاهی کلی و گذرا بر این واقعه مهم تاریخ معاصر داشته باشیم.
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

 شما پیروز می شوید

 نگذار بگویند جا ماند!

دلتنگی گاهی شــبیه گندمزار خشکی 
است که برای شعله گرفتن به یک آتش 
بند است؛ گاهی هم شبیه سنگینی بغضی 
اســت که برای اشک شدن به یک کلمه 
بند اســت؛ گاهی هم دلتنگی در قامت 
یک مسیر 8۰ کیلومتری است که از یک 
جاده گرم و داغ می گــذرد و آتش به دل 

جاماندگان می گذارد. 
بــرای دلتنگــی باید یــک صورتی 
را وضع کــرد، یک شــکل بغضناک و 
چســبناک که بیخ گلو بچسبد و َمشک 
چشم را سرریز کند. یاد کربال برای ما که 
جا مانده ایم، حکایت همان قطره باران 
است؛ قطره بارانی که هر شب به ظرف 
ســینه  مان می چکد و کاسه اشک مان را 

لبریز می کند.
آقا جانم، یا امام زمان)عج(، بچه که 
بودیم مهمانی اگر می آمد و می خواست 
گوشــه ای  و  می کردیــم  بــغ  بــرود، 
می خزیدیم و بــا کوچک ترین بهانه ای 
گریه می کردیم. جا ماندن تلخ ترین بهانه 
گریه است. بزرگ تر شده ایم؛ اما ماجرا 
همان ماجراست. ما از قافله ای که شما 
پرچم دارش هستید، جا مانده ایم. برای 
ما که به هــر دعایی محتاج تریم، دعایی 
بفرمایید تــا در این روزهای باقیمانده به 

قافله عشق برسیم.

حسن ختام

   غیر رسمی    

پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: چهار دســته اند که من در روز قیامت شفیع آنها هستم:۱ـ یاری دهنده اهل 
 بیتم، ۲ـ برآورنده حاجات اهل بیتم به هنگام اضطرار و ناچاری، ۳ـ دوســتدار اهل بیتم به قلب و زبان، 

۴ـ و دفاع کننده از اهل بیتم با دست و عمل.
)صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱972، کتاب فضائل الصحابه(

شفاعت مشموالن   
   صادقانه    

خوشبختی، یعنی واقف بودن به اینکه هرچه داریم از رحمت خداست و هرچه نداریم از حکمت خدا. 
احساس خوشبختی یعنی همین! خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست؛ بلکه لذت بردن از داشته هاست 

و کسانی که حس خوشبختی دارند، به این قانون پایبندند.

 راز خوشبختی
   صبحانه    

حسن نوروزی
نویسنده

آقای سیدحســن نصراللــه )دبیر کل 
حزب الله لبنان( می گفــت: یک دفعه 
لبنان  به همــراه شــورای حزب اللــه 
محضر مقام معظم رهبری بودیم. اوج 
ســختی و تنگنایی ما بــود و خیلی به 
حزب الله سخت می گذشت. کنفرانس 
شرم الشیخ هم صورت گرفته بود، همه 
توطئه ها شــده بود که حزب الله را نابود 
کنند. موقعی که ما با رهبر معظم جهان 
اسالم دیدار داشــتیم، ایشان به ما امید 
داد و فرمود: »شما پیروز می  شوید، این 

چیزها زیاد مهم نیست.«
ســپس اضافه کردند: »من در اداره 
امور کشور بعضی وقت ها حل مسائل 
برایم دشوار می شود و دیگر هیچ راهی 
پیدا نمی شود، به دوستان و اعوان و انصار 
می گویم کــه آماده شــوید به جمکران 
برویم. راه قم را پیش می گیریم و راهی 
مسجد جمکران می شویم، بعد از راز و 
نیاز با آقا، من احساس می کنم همان جا 
دســتی از غیب مــرا راهنمایی می کند 
و مــن در آنجا به تصمیمی می رســم و 
مشــکل بدین صورت حل می شــود و 

همان تصمیم را عملی می کنم.«

 آیت الله کعبی 
)عضو مجلس خبرگان رهبری(

   داستان    

آش دوغ
نفیسه محمدی
دبیرگروهجوان

چند پیمانه برنج را توی ظرف ریخت و 
شست. امروز باید هر طور بود نذر چند 
ساله اش را ادا می کرد. سراغ ظرف شکر رفت، کم 
بود. باید دو کیلو شــکر می خرید. زعفران هم که 
نداشت. پیامک بانک را دوباره مرور کرد. فقط صد 
و هفتــاد تومن مانده بــود. باید داروهــای کاوه را 
می گرفــت. این مــاه هم حقوقش دیر شــده بود و 
چاره ای جز صبر نداشــت. نمی شد بی گدار به آب 
زد. اگر امــروز پول را خرج می کرد و تا هفته دیگر 
حقوقــش را نمی دادند، دوره درمــان کاوه ناقص 
می ماند. دلش می خواســت شله زرد بپزد و پخش 
کند. مثل هر سال؛ اما امسال همه چیز به هم ریخته 
بود. دوباره مریضی کاوه شــروع شــده بود و دکتر 
داروها را زیاد کرده بود. دست زیر برنج های خیس 
شده برد. دل گرفته، به صدای نوحه تلویزیون گوش 
سپرد و قطره اشکش را پاک کرد. انگار باید از خیر 
نذری دادن می گذشت. کاوه بیدار شد. زن به بهانه 

آماده کردن صبحانه رویش را برگرداند و خودش را 
مشغول نشــان داد. در یخچال را باز کرد و پنیر را 
برداشــت. نگاهش به ماست ترش گوشه یخچال 
افتاد. چیزی در ذهنش روشن شد. آش دوغ هم بد 
نبود. همه موادش را هم داشــت. لبخندی از ســر 
شوق زد و دست به کار شد. چه حس خوبی! کاوه به 
زور روی صندلی نشست، داروها رمقش را بدجور 
گرفته بودند. چند لقمه به دهان گذاشــت و گفت: 
»مگه شــله زرد نمی پزی؟ چرا نخود می ریزی؟« 
راضیه همانطور که محتویات قابلمه را به هم می زد، 
با لبخند جــواب داد: »نه آش دوغ می پزم...« کاوه 
میان سرفه ها باتعجب پرسید: »آش دوغ؟ کی واسه 
۲8صفر آش دوغ می پزه؟ پس شــله زرد چی شد؟ 
من هوس شــله زرد کرده بودم.« راضیه بغضش را 
خورد. نمی خواست کاوه از بی پولی اش باخبر شود.

ـ آخه امروز همه شــله زرد می پزن؛ گفتم یه چیز 
متفاوت درســت کنم... تو صبحانه  تو بخور، یه کم 
بخواب، آش که آماده شد می برم امامزاده و زود میام...
کاوه راســت می گفت. روز شله زرد بود نه آش! 
با خودش فکر کرد اگر کسی نذری اش را نگیرد، یا 
دوست نداشته باشد، تمام زحماتش به باد می رفت. 
فکرش را معطــوف آش کرد. کمی پیاز داغ و نعنا، 

قابلمه آش و ظرف یک بار مصرف برداشت و به هر 
سختی بود خودش را به حیاط شلوغ امامزاده رساند. 
به چند رهگذر تعارف کرد. چند نفر با بی میلی رد 
شــدند. یکی دو پســر بچه چند ظرف آش گرفتند 
و رفتند. ظرف های زیبای شــله زرد دســت زائران 
امامزاده خودنمایی می کرد. راضیه، رو به امامزاده 
چرخاند و زیرلب زمزمه کرد: »آقا شما شاهدی من 

با دار و ندارم نذری پختم، ازم قبول کن...!«
چند لحظه ای نگذشت. قامت یک مرد روی سر 

راضیه و بند و بساطش سایه انداخت.
ـ خواهر ببخشید، شما آش دوغ داشتید؟

راضیه با تعجب ســرش را تکان داد. مرد ادامه 
داد: »خــدا خیرتون بده، خانمــم مریضه از صبح 
هــوس آش کرده بود، یــه ظرف دادی به پســرم، 
خیلی خوشمزه بود، می شــه یه ظرف دیگه ازتون 
بگیرم؟« راضیه با ذوق ظــرف دیگری پر کرد و به 
مرد سپرد. زنی که از آن حوالی می گذشت با لبخند 
ظرف بزرگ شــله زرد به راضیه تعارف کرد و یک 
ظرف آش گرفت. بعد با لبخندی از روی قدردانی 
گفــت: »میون این همه شــیرینی، آش دوغ خیلی 
می چسبه...« راضیه خندید. حاال دیگر دست پر به 

خانه برمی گشت.

 با سالم، می خواستم بدانم کسب اجازه از همسر چه معنا و مفهوم و شرایطی 

دارد؟

پرسشــگر گرامی! تفاوت زیادی بین تبادل نظر و اجازه خواستن وجود 
دارد. از نظر اخالقی و شرعی، شما باید شریک زندگی خود را از کارها و 
تصمیم  های تان مطلع کنید؛ اما ضرورتی ندارد که همیشه برای همه چیز، 
از متوقف کردن نمایش فیلم و سر زدن به مادرتان تا خرید و خوردن غذا، 
پوشیدن لباس و کارهایی از این دست اجازه بگیرید، یا او را مطلع کنید؛ 
مگر اینکه در اینگونه مسائل پیش زمینه ای وجود داشته باشد که شما را به 
اجازه گرفتن و مطلع کردن مجاب کند. شــما پس از مدتی که از زندگی 
مشــترک تان می گذرد، از خواســته ها و عالیق هم باخبر می شوید و از 
رضایت داشتن یا نداشتن هم در برخی مسائل اطالع دارید و کافی است 
تا همان ها را رعایت کنید. اما اگر همسرتان مداوم می خواهد کنترل تان 
کند و از هر موضوعی ناراحت می شود، باید چارچوب های خودتان را در 
زندگی مشــخص کرده و در مورد آن به توافق برسید یا در صورت نیاز به 
 
ً
سراغ درمان بروید. گاهی اوقات هم چون خودتان را قبول ندارید، دائما

در جست وجوی تأیید و اجازه همسرتان هستید و این یعنی اعتماد به نفس 
ندارید. تبادل نظر و مشــورت بسیار خوب است و در دین ما بر آن تأکید 
شــده است، اما زندگی کردن به میل خودتان نباید آنقدر برای همسرتان 
ناراحت کننده باشد، که احساس کنید باید برای آن از او اجازه بگیرید. این 
به معنای آن اســت که شما باید سبک زندگی تان را بشناسید و در تقویت 
اشتراکات تان بکوشید. چه خوب است اختالفات طبقاتی پیش از ازدواج 
بررسی و شناخته شــود تا بعد از ازدواج به مشکلی برخورد نکنید. پس 
خواســته ها و عالیق تان را با هم به اشتراک بگذارید و در مورد چگونگی 

انتخاب آن با هم مشورت کنید.

 راه نرفته  

 کسب اجازه

چند راهکار ساده برای اینکه در پاییز دچار سرماخوردگی نشویم. محیط 
و دست های تان را ضد عفونی کنید. حتی اگر شما در معرض ویروس های 
ســرماخوردگی نیز قرار نداشته باشــید، باز هم امکان سرما خوردن تان 
وجود دارد؛ زیرا تکثیر ویروس سرماخوردگی به سرعت و بی وقفه است ، 
اگرچه سرفه و عطسه های شخص سرماخورده می تواند مهم ترین روش 
برای تکثیر آلودگی ویروس به ســایر افراد باشــد. از دیگر راه های انتشار 
ویروس های سرماخوردگی دست زدن به سطوح آلوده و دیگر تماس های 
افراد اســت، پس تا می توانید سطوح را ضدعفونی کنید. در محیطی که 
شخص سرما خورده هست، در حد امکان به وسایل دست نزنید. رویکرد 
عملی تری که کارایی بیشتری نیز دارد، شست وشوی مرتب دست هاست، 
این کار موارد آلوده کننده را پاک می کند. واکســن بزنید. مطمئن ترین راه 
برای جلوگیری از ابتال به ویروس آنفلوانزا، واکســینه کردن است. البته با 
پیشگیری و رعایت بهداشت فردی نیز می توان تا حدودی از آلوده شدن به 

ویروس آنفوالنزا جلوگیری کرد.
سیســتم ایمنی را قوی کنید. به تقویت ایمنی با خواب و تفکر مثبت 
توجه داشــته باشید که خواب کافی در شــب هنگام می تواند شما را در 
برابر ســرماخوردگی و ابتال به ویروس آنفوالنزا تقویت کرده و از ابتال به 
این ویروس ها حفظ کند. شواهد اساسی بین خواب و یک سیستم ایمنی 

سالم وجود دارد.
دید مثبت داشته باشید. با یک دید مثبت نیز می توان سیستم ایمنی را 
تقویت کرد. افرادی که با دید مثبت دنیا را می بینند و به طور کلی از محیط 
زندگی خود راضی هستند و همچنین پر جنب وجوش بودند، می توانند 
مبارزه بهتری با ویروس سرماخوردگی و آنفوالنزا نسبت به افراد مضطرب 

و افسرده داشته باشند.

    سالمت    

سرماخوردگی  از  پیشگیری 

   تلخند    
افزایش نژادپرستی در اروپا / کارتونیست: میکائیل سیفتچی از ترکیه

ای چشمه نور
  به مناسبت شهادت رسول اکرم)ص(

بار دگر، یاد تو زد آتش به جانم
جا دارد از اندوه این درد

گر جای اشک، از دیدگانم، خون چکانم
ای سوره عشق 

ای آیه مهر
ای چشمه نور

ای اختر تابنده، ای یاد معطر
ای برترین و آخرین پیغام آور

ای پا نهاده بر بلنداهای افالک
ای همنشین بینوا بر بستر خاک

رفتی ولی ما را به دست غم سپردی
ای خوب... ای پاک!

در روزهای تیره و شبرنگ »بطحا«
در ظلمت کور کویر جاهلیت

مشعل به کف، درد آشنا، ره می گشودی
در اوج خشم و کینه دیرین »یثرب«

در سینه  ها بذر محّبت می  فشاندی
پاک و مبرا بودی از هر لغزش و عیب

سیمای تو آیینه ایزدنما بود
چشم خدا بین تو هم، چشم خدا بود

ای وارث خط شفقگون رسالت
دردا... دریغا!

مِی گویا... از آن روزی که رفتی
ُ
ای ا

ما، همچنان در انتظاری تلخ، ماندیم
بعد از تو ای محمود احمد، ای محمد)ص(

ه اکبر« بر نیاورد
ّ
دیگر بالل »الل

جبریل از سوی خدا دیگر نیامد  
خوش روزگاری داشتیم اندر کنارت

اما دریغ، آن روزها دیری نپایید
رفتی... ولی از یاد ما هرگز نرفتی 

بعد از تو اشک دیده مان هرگز نخشکید
بعد از تو خاطرهای مان هرگز نیاسود  

بعد از تو، ای یار ضعیفان، قصه ما
غم بود و حرمان بود و درد تازیانه

یا کنج زندان، یا اسارت، یا شهادت
آزارها و حمله های وحشیانه

بعد از تو اوالد علی آواره گشتند
بر خون سجود آورده و در خون نشستند

بعد از تو، ما ماندیم و غوغای سقیفه
بعد از تو، ما ماندیم، با زهرای مظلوم
آن چهره  ای، کش بارها بوسیده بودی

آزرده و سیلی خور دست ستم شد
در کوفه محراب علی گردید گلگون

صحرای سرخ کربال رنگین شد از خون
لب های قرآن خوان و حقگوی حسینت
آماج ضربت های چوب خیزران گشت

یار وفادارت، »ابوذر«
چون عاشقان، در غربت تبعید، جان داد

»عمار یاسر« کشته گردید
فریادهای »مالک اشتر« فرو خفت

بیدارهامان بر فراز دار رفتند
ای بنده خوب خداوند

بعد از تو، ما ماندیم و میراث شهیدان
بعد از تو، ما بودیم و خیل سوگواران
رفتی تو، ای تندیس اخالق و فضائل

ای عقل کامل  
رفتی ولی ما را به دست غم سپردی

یادت گرامی باد، ای یاد معطر   
ای نامت احمد  

نامت بلند و جاودان باد
جواد محدثی

   کتیبه سبز    

محمد مفیدی
مشاور

 محسن طوافی
کارشناستغذیه


