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انقالب اسالمی

فرایندیمستمر
محسن محمدیالموتی
عضو هیئت علمی دانشگاه

رهبر معظم انقالب در دیدار مردم
تبریز با تأکید بر موضوع استمرار
انقالب اسالمی ،حرکت انقالبی بر اساس
ســیره امــام راحــل را یکــی از مهمترین
موضوعات جــذاب برای امــروز و فردای
کشوردانستند.
درباره تأثیر انقالب اسالمی و ارزشهای
اساســی برگرفته از آن در شکلگیری ایده
دولــت در جمهوری اســامی و مدیریت
کالن کشور ،دو رویکرد متفاوت وجود دارد؛
یک رویکرد این است که مأموریت انقالب
اســامی تنها یک مأموریت ملی بوده که به
انجام رسیده و دیگر دوران انقالب تمام شده
اســت ،حال ما باید تالش کنیم به بهترین
و معقولترین وجه ،کشــور را اداره کنیم و
کاری به انقالب اسالمی نداشته باشیم .این
رویکرد ،انحالل در نظام جهانی را به عنوان
نسخه نهایی تجویز میکند.
در مقابــل رویکرد دوم معتقد اســت،
انقالب اســامی فرآیندی مستمر است که
برای رســیدن به سعادت نهایی ،منزلهایی
در مسیر میبیند که رسیدن به هر منزل یک
توفیق اســت ،اما این منزل ایستگاه نیست؛
بلکه محلی اســت برای تأمین قوا با هدف
حرکت به ســمت منازل دیگــر .این نگاه
برگرفته از هستیشناسی مکتب اسالم است
که تحــول و تغییر را جــزء جداییناپذیر و
سنت الیتغیر عالم هستی و انسان میداند.
این تحول و صیرورت دائم ،ماهیتی تکاملی
و در جهت حاکمیت حق دارد .رهبر معظم
انقالب به موضوع انقــاب چنین نگاهی
دارنــد و بر اســاس آن فرآیندهای پنجگانه
انقالب اســامی ،نظام اســامی ،دولت
اســامی ،جامعه اســامی و تمدن نوین
اسالمی را ترسیم میکنند .از منظر ایشان،
انقالب اســامی فرآیندی تدریجی ،تمام
نشــدنی و پدیدهای مستمر است .این طور
نیســت که واقعهای اتفاق افتــاده و به پایان
رسیده باشــد .از نگاه رهبر معظم انقالب،
پویایی و در گســتره زمان (استمرار) بودن
ویژگی مهم انقالب تلقی میشــود .بدین
معنا که بر خالف اصطالحات مرســوم در
ادبیات غربی که معتقد است در دوران تثبیت
و تشکیل حکومت جدید نمیتوان انقالبی
بود مگــر آنکه انقالبی دیگر ،حکومت تازه
تأسیس را براندازد(انقالب در انقالب)؛ در
گفتمان رهبر معظم انقــاب ،واژه انقالب
مفهومی پویاســت و دوران تشکیل نظام و
حکومت را نیز شامل میشود؛ زیرا جوهره
اصلی گفتمــان انقالب اســامی ،توحید
و نفــی عملی و جهادی طواغیت اســت و
تا طواغیت کوچک و بزرگ وجود داشــته
باشــند ،انقالب و عمل انقالبی ادامه دارد.
عمل انقالبی بازســازانه در دوران تثبیت و
در نظام اســامی تجلیهای متفاوتی دارد.
ماهیــت عدالتخواهانــه و آرمانگرایانه
انقــاب و عمــل انقالبــی در آموزههای
اجتماعی و سیاســی اســام ماننــد امر به
معروف و نهی از منکر تجلی مییابد .انسان
انقالبی در نظام اسالمی ،از میدان سیاست
و انقالب کنار نمینشیند و انقالبی میماند.
بنابرایــن در نگاه رهبــر معظم انقالب
موضوع انقالب عالوه بر ابعاد سلبی ،جنبه
ایجابی نیز دارد.
به تعبیر معظمله ،کســانی که با انقالب
دشمنی میکنند با آنچه در بهمن  57اتفاق
افتاد ،دشمن نیستند ،آنکه گذشت و رفت.
آنها با یک موجود زنده حی و حاضر دشمن و
مخالفند ،پس انقالب تداوم و حضور دارد،
انقالب زنده و پویاست .انقالب پیشرونده و
پیشبرنده است .حفظ انقالب ،یعنی حفظ
همین حالت پیشروندگی و پیشبرندگی.
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B

استمرار انقالب

این مسئل ه استمرار که گفتیم ،مسئل ه ّ
مهمی است .در
منطق امام بزرگوار هم یکی از ّامهات سیاســتهای
انقالبــی امام بود .بعــد از پیروزی انقــاب و بعد از
ّ
شکلگیری نظام اسالمی ،هم ه ّ
همت امام عظیمالشأن
این بود که این حرکت استمرار پیدا کند.
خب ،حاال «اســتمرار حرکــت انقالبی» یعنی چه؟
«اســتمرار حرکت انقالبی» یعنی اینکه ما هدفهای
ّ
انقالب را در نظر داشته باشیم ،در مد نظر قرار بدهیم
و هم ه نیازهای امروز و فردا ،نیازهای اکنون و آینده را
که ما را به آن هدفها میرساند ،در نظر بگیریم و این
نیازها را به هر شکلی که میتوانیم تأمین کنیم؛ معنای
این ،اســتمرار انقالب اســت؛ هدفهای انقالبی در
ً
نظر گرفته بشود و برای رســیدن به این هدفها طبعا
نیازهایی وجــود دارد که این نیازها بعضیاش مربوط
ّ
به کوتاهمدت است ،مربوط به اکنون است ،بعضی از
این نیازها مربوط به آینده است ،مربوط به فرداست که
از امروز باید برای فــردا آن را آماده کرد .این نیازها را
ّ
توان خودمان تالش کنیم به وجود بیاوریم؛ این،
در حد ِ

اســتمرار انقالب را به وجود
تداوم انقالب و
ِ
ِ
حرکت ِ
میآورد که حاال من نمونههایی را عرض خواهم کرد.
حاال «هدفهای انقالب» که گفتیم ،یعنی چه؟ یعنی
پیشرفت کشــور ،عدالت اجتماعی در کشور ،اقتدار
کشور ،تشــکیل جامع ه اسالمی در کشور و در نهایت
ّ
ّ
رسیدن به تمدن نوین اسالمی و تمدن بزرگ اسالمی؛
هدفهای انقالب اینهاست .باید دید برای رسیدن به
این هدفها ،برای رسیدن به عدالت اجتماعی ،برای
رســیدن به پیشرفت واقعی کشــورـ نه پیشرفتهای
پوشالی و ّادعایی؛ پیشــرفتهای همهجانبهّ ،
مادی و
معنویـ و برای رســیدن به جامع ه اسالمی که احکام
اسالم به معنای واقعی در آن پیاده بشود و مردم بهرهمند
ّ
بشوند از تحقق این احکام و در نهایت برای رسیدن به
ّ
تمدن نوین اسالمی ،چه کارهایی الزم است ،آن کارها
ّ
را در حد توانمان [انجام بدهیم]؛ هر کســی در حد
توان خودش؛ بنده یک جور ،آن مســئول یک جور ،آن
دانشجو یک جور.
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تحقق اهداف انقالب

انســان از بعضی میشــنود که انقالب از هدفهای

خودش دور شــده؛ نه ،این جور نیست .اگر کشور از
هدفهای انقالب دور شــده بود ،دشــمنان انقالب
اینقدر دشــمنی با نظام کشور و جمهوری اسالمی و
ایران اســامی نمیکردند؛ خود این دشمنیها نشانه
این است که کشــور و نظام اسالمی به هدفها وفادار
بوده و پایبند به این هدفها بوده .حاال انسان میشنود
که افرادی میگویند نظــام از هدفهای انقالب دور
شده؛ میخواهند نشان بدهند که به انقالب دلبستهاند.
من قبول نــدارم این حرف را؛ من دلبســتگی آنها به
انقالب را هم قبول ندارم .کسی که زندگی اشرافی را
ً
دنبال میکند و اصال حرکتش حرکت اشرافی است،
نمیتواند شــعار حمایت از پابرهنهها را قبول داشــته
باشد .شعار انقالب شــعار حمایت از مستضعفین و
حمایت از پابرهنههاست؛ و خدا را شکر میکنیم که
ّ
ّ
به ملت ایران ّمنت نهاده و این ملت را دارای استقامت
کرد که ایستادگی کردند و استقامت کردند و توانستند
کشور را به اینجا برسانند و انشــاءالله روزبهروز این
استقامت باید ادامه پیدا کند .نه فقط در داخل کشور،
ّ
بلکه در منطقه [هم] استقامت ملت ایران اثر گذاشت؛

سرمقاله

امروز شــما میبینید حرکت مقاومت در کشورهای
منطقه روبهرشد است و ّابهت آمریکاّ ،ابهت استکبار در
منطقه شکسته است.

B

دو حربه دشمن

سفارش من به جوانهای عزیزمان این است که امروز
ّ
ببینند دشمن در چه خطی حرکت میکند ،دشمن چه
چیزی را هــدف گرفته ،نقط ه مقابل آن را عمل کنند و
ً
حرکت کنند ...و وسیلهای که آنها دنبال میکنند فعال
دو وسیله اســت :یکی فشارهای اقتصادی است برای
اینکه مردم را به تنگ بیاورند و از نظام اســامی جدا
کننــد ،یکی هم لجنپراکنی اســت؛ لجنپراکنیها،
دروغپردازیها ،تهمتزدنها ،کــه به ارکان انقالب
تهمت میزنند ،به ابعاض انقــاب تهمت میزنند،
به مراکزی که در پیشــرفت انقالب تأثیر دارند تهمت
میزنند .یک روز به مجلس شــورای اســامی ،یک
روز به شــورای نگهبان ،یک روز به سپاه؛ امروز نوبت
سپاه است ،به سپاه تهمت بزنند ،لجنپراکنی کنند...
ّ
جوانها در مقابل اینها باید ِبایستند؛ ملت ایران باید در
مقابل این دو حرکت ِبایستد.

سند فساد یا فسادستیزی؟
دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

از شب  22بهمن  1400جبهه استکبار با
محوریت اتــاق رســانهای آمریــکا ،با
فعالســازی تمامی ظرفیتهای خــود در فضای
حقیقی و مجازی  ،یک تهاجم سنگین تبلیغاتی علیه
سپاه پاسداران و تعدادی از فرماندهان سپاه و از جمله
سردار دلها سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید حاج
قاسم سلیمانی را آغاز کرد.
این تهاجم ســنگین و پرشدت با انتشار یک فایل
صوتی از سوی «رادیو فردا» وابسته به آژانس رسانهای
آمریکا شــروع و به ســرعت با به میــدان آمدن همه
رسانههای غربی ،عربی  ،عبری و جریان ضد انقالب
و همچنین برخی رســانههای داخلــی غربگرا و
اصالحطلب در روزهای گذشته به اوج رسید .تهاجم
رسانهای علیه سپاه در آستانه یومالله  22بهمن و جشن
ملی  1400در حالی شکل گرفت کهپخش این فایل
صوتی تکراری بود و دو سال قبل در تاریخ  20بهمن
سال  1398برای اولین بار انتشار یافته بود .پرسش آن
است که فایل صوتی انتشــار یافته در دو سال قبل  ،با
چه اهدافی از سوی امپراتوری رسانهای جبهه استکبار
بازنشــر پیدا کرد و چرا در مقطع انتشار قبلی ،هیچ
بازتابی متناسب با اهداف انتشاردهندگان نداشت؛ اما
در این مقطع برخالف گذشته بسیار سر و صدا کرد؟
پاســخ این پرســش را با تأمل در محتوای فایل
صوتی میتوان پیــدا کرد .محتوای این فایل صوتی
حدود یک ســاعته  ،گزارش تخلفات در شــرکت
هلدینگ یاس (از شــرکتهای زیر مجموعه بنیاد
تعاون سپاه) از سوی معاون اقتصادی سپاه به سردار
جعفری ،فرمانده وقت ســپاه است .در این گزارش
یک نکته برجســتگی دارد و روح گزارش در همین

یک نکته است و آن ،اینکه در فرآیند فعالیتهای این
شــرکت افرادی برخالف ضوابط و مقررات عمل
ً
کرده و بعضا سوء اســتفاده کرده و مرتکب تخلف
شــدهاند و بیتالمال حیف و میل شده و باید برای
حفظ بیتالمال با متخلفان برخورد شود.
در نقطــه مقابــل هم یــک نکتــه و مطلب در
صحبتهای فرمانده کل سپاه در آن مقطع در واکنش
به این گزارش ،بیش از همه برجســتگی دارد و آن،
اینکهبا هر نوع تخلفی باید قاطعانه برخورد شود .در
نهایت با عزم و اراده حاکم بر ســپاه برای برخورد با
تخلفات مالی و اقتصادی،گزارش تخلفات و اسامی
متهمان این پرونــده در اختیار مراجع قضایی برای
رسیدگی قرار میگیرد .ســازمان قضایی نیروهای
مسلح هم با قاطعیت و سرعت به تخلفات متهمان
پرونده رســیدگی و در فرآیند این رسیدگی،افرادی
تبرئه و افرادی هم ،مانند محمود ســیف  ،عیســی
شــریفی  ،محمود خاکپور و مســعود مهردادی،به
اتهام مشــارکت در کالهبرداری باندی،مشارکت
در پولشــویی و برداشــت و تصاحــب غیر قانونی
وجوه به دو تا  30ســال حبس تعزیری ،و همچنین
اســترداد وجوه تحصیلی و جــزای نقدی محکوم
میشــوند .نکته قابل توجه اینکــه،روابط عمومی
ســازمان قضایی نیروهای مسلح پس از تأیید حکم
متهمان پرونده موســوم به «گروه اقتصادی یاس» از
سوی دیوان عالی کشور،با صدور اطالعیهای احکام
صادره را رســانهای میکند .بسیار روشن است که
محتــوای این فایل صوتــی و اقدامات بعدی انجام
شده،یک سند محکم برای فسادستیزی سپاه است.
بر همین اساس ،وقتی این فایل صوتی در بهمن سال
 1398انتشــار یافت ،به دلیل محتوایی که داشت،
نتوانست علیه ســپاه پاکدست جنجالی به پا کرده
و اهداف انتشــاردهندگان را تأمین کند؛ اما این بار،
آمریکای شکست خورده و متحدان ناکامش از رژیم
صهیونیستی گرفته تا مرتجعین عرب و جریان ضد

ً
انقالب و بعضا غربگراهــای داخلی،برای انتقام
از سپاه و ســردارانی چون شهید سلیمانی به عنوان
عامل اصلی شکستهایشــان به ویژه در منطقه،
تصور کردند که با اســتناد به ایــن فایل صوتی و در
چارچوب قواعد و تاکتیکهای جنگ شــناختی و
جنگ روایتها  ،میتوانند به سپاه در افکار عمومی
ایرانیان ضربه بزنند .لذا فایل صوتی تکراری را بهانه
قرار داده ،برای آن جنگ شناختی و جنگ روایتها
که سناریوی آن را هم از قبل طراحی کرده بودند.
متهمســازی نظام جمهوری اســامی به فساد
سیستمی و قرار داشتن سپاه در کانون این فساد،نقطه
هدف اصلی در این سناریوســت .دشمن با تمرکز
راهبردی بر این هدف،به دنبال زدن و تخریب توأمان
ســپاه و بیت رهبری در یک جنگ شناختی است.
براســاس این نقشه شیطانی ،به محض انتشار فایل
صوتی در آســتانه  22بهمن  1400از ســوی رادیو
فردا ،تمامی رسانههای وابسته به دشمن با بهانه قرار
دادن این فایل از طریــق لجنپراکنی،دروغگویی و
تهمتزنی،با طــرح موضوعات و مطالبی که هیچ
واقعیت ندارد،تالش کردند با متهمســازی سپاه و
بیت رهبری و نظام به فسادستیزی به زعم خود این
ارکان جمهوری اســامی را در افــکار ملت ایران
بیاعتبار کنند .نوع پردازشهــا و روایتها در این
جنگ شناختی مبتنی بر دروغپراکنی و متهمسازی،
به گونهای اســت که آنچه از ســوی شبکه رسانهای
دشــمن منتشــر میشــود ،با روح حاکــم بر فایل
صوتی در تضاد اســت .این فایل صوتی ،خود یک
ســند محکم برای اثبات فسادســتیزی سپاه تحت
امر والیت اســت؛ اما روایتها به بهانه این فایل به
دنبال القای فساد در سپاه است .عمق کینه استکبار
و دنبالههایش در این جنگ شناختی نسبت به سپاه
در برخی لجنپراکنیها به وضوح دیده میشــود.
حتــی در برخی از این روایتهــای دروغ دلیل این
کینه و عداوتها خودنمایــی میکند .برای نمونه،

فردی با نام «رضا حقیقتنژاد» که از ســربازان قلم
به دست دشــمن در این جنگ شناختی علیه ملت
ایران اســت ،در مطلبی با عنوان «هفت نکته درباره
فایل صوتی»  ،تمام تالشــش تخریب نیروی قدس
و فرمانده شهیدش ،حاج قاسم سلیمانی است .در
حالی که نه تنها ملت ایران  ،بلکه تمامی ملتهای
منطقه ،شهید سلیمانی را به حق عامل اصلی نجات
منطقه از ّ
شــر آمریکا و گروههای تروریستی ،چون
داعش میشناسند .این جیرهخوار آمریکای شکست
خورده از ســردار دلها ،با هدف ادراکسازی برای
مخاطب خود نسبت به شهید سلیمانی مینویسد:
«قاسم سلیمانی مهمترین جعبه فساد در ایران بود.
او دو میراث بر جای گذاشت :ویرانی در خاورمیانه و
فساد در ایران!» به راستی آیا حاج قاسم اینچنین بود؟
میراث دوم حاج قاســم یعنی فساد در ایران ،همان
اندازه میتواند درست باشد کهمیراث اولش ،یعنی
ویرانی در خاورمیانه درست باشد .عامل ویرانی در
غرب آسیا ،آمریکاســت یا شهید سلیمانی؟ پاسخ
این پرســش را ملتهای افغانستان ،عراق  ،سوریه،
لبنــان،یمن  ،ملت مظلوم فلســطین و بهتر از همه
ملت بصیر ایران میدانند .به نظر نگارنده ،تیر دشمن
در این جنگ شــناختی به سنگ خورد و این حیله و
نیرنــگ در نهایت نتیجه عکس برایشــان خواهد
داشــت .آنان دنبال متهمسازی سپاه به فساد بودند،
امــا همین فایل صوتی و کارهای تبیینی که در حال
انجام اســت،این حقیقت را آشکارتر خواهد کرد
که سپاه پرچمدار و پیشــگام مبارزه با هر نوع فساد
در کشور است .فسادستیزی از اصول و ویژگیهای
اصلی سپاه و فرماندهانش است .سپاه فاسد را ،نه در
درون خود و نه در کشــور تحمل نمیکند .بر همین
اساس ،در موضوع مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی
در کشور ،سپاه در کشف ،شناسایی و تشکیل پرونده
برای مفسدان اقتصادی و معرفی آنان به قوه قضائیه
بیشترین نقش را داشته است.

سپاه علیه قاچاقچیان

اشغال  ۸۵درصدی!

اقتصاد منهای نفت

ســردار رمضان زیراهی در گفتوگویی از اشــراف اطالعاتی
همهجانبه برای صیانت از منافع ملــی در آبهای خلیجفارس
خبــر داد .فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ســپاه یکی دیگر از
مأموریتهــای این نیــرو در خلیجفارس را مقابلــه با قاچاق و
تخلفات اقتصادی دانســت و بیان کــرد« :مقابله با صید ترال و
قاچاق سوخت در خلیجفارس یکی دیگر از مأموریتهای مهم
نیروی دریایی سپاه است که در این راستا با متخلفان برخورد قاطع
میشود .در راستای مقابله با سوخت قاچاق در سال جاری تاکنون
بیش از  297هزار لیتر ســوخت قاچاق از شناورها در آبهای
خلیجفارس در منطقه دوم دریایی سپاه کشف شده است».

 ۸۵درصد شبکههای اجتماعی کشور تحت اشغال شبکههای
خارجی هســتند که فعاالن آن ایرانی هســتند و اثر آن تولید و
هدایــت افکار عمومی علیه دولت و حکومت اســت .وظیفه
دولت به عنوان کفیل حکومت ،ایجاد امنیت برای مردم است.
بنابراین کسبوکار در فضای بدون قانون و امنیت غیرعاقالنه
است و در لزوم امنیت در حوزه فعالیتهای اقتصادی تردیدی
وجود ندارد .ســردار جاللی در همیــن زمینه گفت« :فضای
مجازی و سایبری یک فرصت برای داشتن آینده شغلی خوب
ً
است و به همین دلیل بر این باوریم که این فضا باید کامال امن،
قانونمند و ضابطهمند باشد».

«سید احســان خاندوزی» وزیر اقتصاد درباره تغییرات الیحه
بودجه ســال آینده در کمیســیون تلفیق مجلس ،در یادداشتی
نوشت« :مصوبه کمیســیون تلفیق الیحه بودجه  1401حاوی
نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی اســت؛ اما به لحاظ راهبردی
الیحه دولت را دچار تغییر کرده است .تغییر فروض درآمدهای
نفتی در الیحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات
نفت) و افزایــش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره  14همگی
بهمعنای وابســتهتر شدن بودجه به نفت نسبت به الیحه دولت
است .باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد.
باید از تجربه شکنندگی ،درس آموخت».

رمز اصرار بر خطوط قرمز مذاکرات
حنیف غفاری
کارشناس روابط بینالملل

حضــرت آیتاللهالعظمی خامنــهای ،رهبر معظم
انقالب اســامی در ارتباط تصویــری با جمعی از
مردم آذربایجان ،به نکته تأملبرانگیزی درباره برجام
و مذاکرات اشاره فرمودند:
«در قضایای برجام در سالهای  1394و 1395
ایراد و اعتراض بنده این بود که نکاتی باید در برجام
رعایت میشد تا مشــکالت بعدی پیش نیاید و در
تذکرات هم مکــرر آنها را گفتم؛ امــا بعضی از آن
نکات مورد توجه قرار نگرفت و مشکالت بعدی که
همه مشاهده میکنند ،پیش آمد .بنابراین نگاه به آینده
مهم است».
درباره سخنان رهبر معظم انقالب نکاتی وجود
دارد که الزم اســت مورد توجه قرار گیرد« .خطوط
قرمز تعیین شــده» در مذاکرات هســتهای ،مبتنی
بــر راهبردها و اهــداف کالن جمهوری اســامی
ایران در حوزه سیاســت خارجی و روابط بینالملل
اســت .اصرار بر این خطوط قرمــز ،رمز موفقیت
ما در مواجهه با دشــمنان و مدیریت صحنه (پس از
هرگونه توافق یا عدم توافقی) به شمار میآید .اگر این

خطوط قرمز تحت تأثیر هر عاملی به خطوط زرد یا
خاکستری(قابل عبور) تبدیل شود ،شاهد تأثیرگذاری
این مقوله بر معادالت راهبردی کشور خواهیم بود.
در زمان انعقاد توافق هستهای (سال  ،)1394رویکرد
دولت دوازدهم« ،توافق به هر قیمت ممکن» بود .به
عبارت بهتر ،دغدغه دولت ســابق این بود که توافق
برجام بــه هر قیمت ممکن منعقد شــود ،حتی اگر
خطوط قرمز در مذاکرات نادیده انگاشته شود .نتیجه
این رویکرد ،عجله در انعقــاد توافق و بیتوجهی به
برخی گزارههای حقوقی متقن و محکم بود .بیدلیل
نبود که مقامــات آمریکایی و اروپایی با وجود نقض
صریح بنــد  29برجام و دیگر مــواردی که ناظر بر
عادیسازی روابط تجاری با ایران پس از انعقاد توافق
بود ،بــه راحتی اقدامات خود را به لحاظ حقوقی در
کمیته مشترک برجام توجیه میکردند.
اکنون رویکرد جاری در مذاکرات بر مبنای «توافق
خوب» تنظیم شده است؛ یعنی توافقی که بتواند منافع
و خطــوط قرمز مدنظر جمهوری اســامی ایران را
تضمین کند .مذاکرات وین به حســاسترین مرحله
ممکن رسیده است .بسیاری از منابع سیاسی اعالم
کردهاند هیئتهای مذاکرهکننده به «جزئیات توافق
احتمالی» ورود پیدا کردهاند .ورود به جزئیات توافق،
ً
به معنای گذار از «کلیات» و متعاقبا ،پذیرش خطوط
قرمز مطرح شده مبنی بر «راســتیآزمایی»« ،ارائه

تضمین در خصوص آینده برجام» و از همه مهمتر،
«رفع عملیاتی تحریمها» است .با این حال ،تا زمانی
که بر سر جزئیات (نحوه عملیاتیسازی موارد توافق
ً
شده) توافق نشود ،عمال بر سر هیچ چیز توافق نشده
است .بدون شــک ،در صورتی که اصرار جمهوری
اسالمی ایران بر سه مؤلفه مهم ،یعنی «رفع عملیاتی
تحریمهــا»« ،ارائه تضمین در خصوص آینده توافق
هستهای» و «راستیآزمایی در پروسه رفع تحریمها»
وجود نداشــت ،شاهد «بازگشــت بدون خاصیت
آمریکا به توافق هســتهای» بودیم .بر همین اساس،
میتوان مذاکرات وین را نمونه موفقی در خصوص
«پایبندی به خطوط کالن» دانست.
خطــوط قرمــز جمهوری اســامی ایــران در
مذاکرات وین نیز به اندازهای پررنگ بوده اســت که
ً
طــرف مقابل (آمریکا و تروئیکای اروپایی) اساســا
قدرت طرح بحــث یا اصرار در خصــوص آنها را
پیدا نکردهانــد .یکی از این موارد ،گره زدن برجام به
مذاکرات منطقهای و موشکی بوده است .واشنگتن
و تروئیــکای اروپایی تالش زیادی کردند تا از برجام
به مثابه سنگبنای مذاکرات محدودکننده موشکیـ
منطقهای در قبال کشــورمان یاد کنند؛ اما جمهوری
اســامی ایران تأکید دارد برجام یک متغیر مستقل
حقوقی به شمار میآید.
در نهایت اینکه میان رویکرد «توافق به هر قیمت

ممکن» و «توافق خوب» اختالف فاحشــی وجود
ً
دارد .در رویکرد اول ،قطعا خطوط قرمز و بخشی از
منافع کشور قربانی نگاه تاکتیکی یا مقطعی یک دولت
مستقر در قدرت خواهد شد .بر اساس بیانات رهبر
معظم و حکیم انقالب اسالمی ،نتیجه این رویکرد
را نیز ما پس از انعقاد برجام مشــاهده کردیم؛ جایی
که دولت وقت اوباما به راحتی از انجام بســیاری از
تعهدات برجامی خود سرباز زد و دولت سابق ترامپ
نیز بدون پرداخت هزینــهای اقتصادی یا حقوقی از
توافق هستهای با کشورمان خارج شد.
ً
تحقق یــک توافق محکم و تضمین محور ،قطعا
منبعــث از یک رویکــرد کالن و قاطعانــه در قبال
مذاکرات خواهد بود .مطابــق این رویکرد ،توافقی
خوب خواهد بود که حدود و ثغور آن مشخص شود
و جوانــب عملیاتی آن تا آخرین حــد ممکن مورد
سنجش و راستیآزمایی قرار گرفته باشد .در سطحی
کالنتر ،راهبردهایی ایدهآلگرایانه و خطرناک مانند
ً
«تبدیل آمریکای دشمن به آمریکای دوست» نیز قطعا
نباید جایی در قاموس سیاســت خارجی جمهوری
اســامی ایران داشــته باشــد .آنچه در این منظومه
اصالت دارد« ،مدیریت رفتار دشمن» است ،به این
معنا که هرگز اجــازه ندهیم حتی در صورت انعقاد
توافق ،ماهیت غیر قابل اعتماد دشــمنان در پشــت
لبخند و نمایشهای تبلیغاتی آنها کتمان شود.

دریچه

رادیکالیسم سوخته

مهدی سعیدی
جریان شناس سیاسی

پــس از ناکامــی اصالحطلبــان در رقابتهای
انتخاباتــی ،اصالحطلبــان در اقدامــی از جنس
فرار به جلو ،به جای آنکه به آسیبشناســی درون
اردوگاهی و بررســی علل شکســت و عدم اقبال
مردمی بپردازند ،تالش کردند تا نظام را متهم کرده
و با اتخاذ رویکردی رادیکال و ساختارشــکنانه از
تغییر و دگرگونی در قانون اساسی سخن بگویند.
برای بیان دیدگاههایشان نیز الگویی جدید یافتهاند
و نامهنگاری به خود را برگزیدهاند!
مدتی میشــود که مصطفی تاجزاده و ســعید
حجاریــان ،دو فعــال رادیــکال اصالحطلــب،
«اصالحات ساختاری» را موضوع نامهنگاریها
و تبــادل نظرات خود قرار دادهاند .در ســیر تبادل
این نامهها تاجزاده با حمله بــه اصول و نهادهای
مقوم قانون اساسی ،خواستار استحاله و تغییرات
اساســی شــد ،اما حجاریان در مقالهای باعنوان
«سیاستورزی در دایره ممکنات» با اتخاذ رویکرد

ً
نسبتا محافظهکارانه ترجیح داد که از قانون اساسی
عبور نکرده و از تثبیت و مرمت و بازگشت به نقطه
تأسیس قانون اساسی سخن بگوید.
به تازگی در آســتانه  22بهمن ماه ،تاجزاده باز
هم دست به قلم شده و تالش کرده است موضوع
را مفتوح نگه دارد و بر پروژه فضاسازی خود تأکید
ورزد .در این نوشتار نیز تمرکز هجمهها بر جایگاه
اســامیت نظام و رکن آن والیت فقیه اســت؛ او
به خوبی میداند که خیمهگاه نظام اسالمی همین
جایگاه است؛ لذا مدعی است« :انحراف بزرگ آن
بود که روحانیت نقش نظارتی خود را ترک کرد و
مســئولیت حکومت را به دوش گرفت که نه برای
آن ایجاد شــده بود و نه آمادگی ایفای چنین نقشی
را داشت ».درباره رویکرد فرافکنانه اصالحطلبان
رادیکال در زمانه حال باید به چند نکته توجه کرد:
1ـ نداشــتن حرفی برای گفتن پس از هشت سال
ناکارآمــدی را میتوان مهمتریــن عامل فرافکنی
رادیکالهای اصالحطلب دانســت .واقعیت آن
است که امروز زمانه پاســخگویی اصالحطلبان
فرا رســیده و آنها باید به هواداران خود جواب این
سؤال را بدهند که نتیجه حمایت تمام قد از دولت
روحانی چه آوردهای را برای کشور و اصالحطلبی

به همراه داشــته اســت؟ در حالی که پاســخی
قانعکننده برای آن نمییابند.
2ـ اردوگاه اصالحطلبان آنچنان به آشــفتهبازاری
بدل شــده که اتخاذ رویکرد انتقــادی به عملکرد
گذشته میتواند آنان را تا مرز فروپاشی پیش ببرد.
کسی حاضر نیســت که مسئولیت کار را بر عهده
گیرد و پاسخگوی رفتار سیاسی اتخاذ شده باشند.
3ـ امروز حتی مرجعیت سیاسی نیز در این اردوگاه
به شدت تضعیف شده و در میان افراد و احزابشان
فصلالخطابــی وجــود نــدارد و ایــن وضعیت
موجب شده تا بخشــی از این افراد از شنیدن خبر
بازنشستگی سیاسی رئیس دولت اصالحات نیز
اعالم خشــنودی کرده و این خشــنودی را اعالم
عمومی کننــد! این وضعیت امکان ســاماندهی
اصالحطلبان را نیز گرفته اســت و کسی را یارای
آن نیســت که اردوگاه ضربه خورده اصالحطلبان
را بار دیگر سرپا کند! لذا کنار هم نشستن آنان نیز
مرادف افزایش تنش و درگیری خواهد بود .اوضاع
به مثابه کالف سردرگمی اســت که ورود به آن نه
تنها معضلی را برای ایشان رفع نخواهد کرد که گره
بیشتری بر کارشان خواهد افکند!
4ـ اصالحطلبان رادیکال تالش دارند از بلبشوی

پیش آمده در اردوگاه اصالحطلبی بیشــترین بهره
را برده و خود را ســردمدار اصالحطلبان معرفی
کنند .این وضعیت خطرناکی است که تاوان آن را
در آیند ه نه چندان دور طیف عاقل و قانونمدار این
اردوگاه خواهنــد داد .همانطور که در فتنه  88نیز
این هزینه در سبد آنان قرار گرفت .بنابراین ،بهتر آن
است که قبل از آنکه کار از کار بگذرد ،عقالی قوم
اصالحطلبان امور این اردوگاه را در دست گیرند!
5ـ رادیکالهــای صحنهپــرداز تــاش دارند با
تابوشکنی و سخنان هیجانی بیشتر به شگردهای
فریب افکار عمومی متمســک شــوند! بنابراین،
ســلبریتیهای سیاســی آنان همچون تاجزاده و
زیباکالم میداندار این عرصه شدهاند تا هتاکی کنند
و معرکه بگیرند و حواس جامعه را از اصل به فرع
مشــغول کنند! و در جنگ روایتها ،روایتهای
دروغ خود را بر کرســی بنشانند! ســناریویی که
شاید چند روزی به درد نمایش در فضای مجازی
بخورد و با استقبال رســانههای بیگانه و معاندان
فراری مواجه شــود ،اما مشــکلی از مشــکالت
کشــور نخواهد گشــود و افزایش اعتباری برای
اصالحطلبان نزد افکار عمومی به همراه نخواهد
داشت.

عکس و مکث

عشق به حاجقاســم ،مرز نمیشناسد /یکی از افسران نیروی پلیس کشمیر
به تصویر حاجقاسم اهانت میکند که با اعتراض و تظاهرات مردم کشمیر،
در نهایت رئیسپلیس منطقه مجبور میشود تصویر حاج قاسم را باال گرفته
و از مردم پوزش بخواهد و کل شــهر را پر از تصویر شــهید ســلیمانی کند.
عشــق به حاج قاســم ،مرز نمیشناســد و همه آزادگان جهان که در مقابل
استکبار و حرف زور ایستادهاند ،عاشق سردار سلیمانی هستند.

تشــییع پیکر«ســردار مهدوینژاد»  /پیام نماینده ولی فقیه در سپاه:
والیت مداری ،تدین و تشــرع ،هجرت و ماموریت پذیری کامل و داشتن
روحیــه جهادی و انقالبی مختصری اســت از ویژگی های بارز این ســردار
رشــید اســام و بی شــک یاد رشــادت هــا و دالوریهای ایــن فرمانده
موجبــات تعالی روز افــزون روح بلند آن مجاهد خســتگی ناپذیر خواهد
شد و نام خود را در لوح زرین مجاهدین فی سبیل الله جاودانه ساخت.

شــرایط سخت در انگلیس /نشــریه دیلیمیل :بهدنبال تورم و افزایش
بهای انرژی در انگلیس ،شــهروندان این کشــور در شــهرهای مختلف به
خیابانهــا آمدنــد و علیه دولت تظاهــرات کردند .کارگــران نمیتوانند
سختتر کار کنند و زندگی بسیار دشوارتر شده است .مردم به سختی
میتوانند هزینههای فرزندان خود را تأمین کنند .ثروتمندان ،پولدارتر
میشوند و بقیه باید رنج بکشند.

دیوار مهربانی؟ /مدتهاست که اوکراین را دارند شیر میکنند تا جلوی
روســیه بایســتد و به آرزوهای خود برسند ،اما تســلیحاتی که برایش
ارســال میکنند ،برای  12ســال پیش اســت و دو سال اســت که تاریخ
مصرفشــان گذشته اســت و گویا برای دیوار مهربانی ارسال کردهاند!
البته این نمونهای از مرام غربیهاســت که بازی شــروع نشــده ،پشــت
اسبی را که بر رویش شرط بستهاند ،خالی کردهاند!

عاقبــت ســادهانگاری /تصویری از بســتری شــدن بیمــاران کرونایی در
خیابان به دلیل پر شــدن بیمارستانها در هنککنگ .اوضاع تا این حد
وخیم شــده است! ســادهگرفتن کرونا خطری اســت که بیخ گوش همه
ماســت و بنا به گفته متخصصان ،هفتههای آینده اوج شــیوع امیکرون
در ایران خواهد بود و رعایت نکردن شیوهنامههای بهداشتی متأسفانه
نتایجی این چنینی در پی خواهد داشت.

اعتصــاب علیه واکســن! /این اعتصابــات در اعتراض قانونی آغاز شــد
کــه کامیونداران کانادایی در صورت عبور از مــرز با ایاالت متحده باید
واکســن بزننــد که به مذاق آنها خــوش نیامده اســت! و این جریان در
ادامه بــه تظاهرات علیــه محدودیتهای کلی علیه کرونا تبدیل شــد.
ایــن اعتصابات روزانه میلیونهــا دالر به اقتصاد آمریــکا و کانادا ضرر
وارد میکند.
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روزنه

بالی کرونا
بر سر بایدن
احمد رجایی
خبرنگار

آمریــکا از وضعیت مناســبی برخوردار
نیست و اوضاع این کشور در داخل بدتر
از وضعیت بینالمللی آنهاست؛ به گونهای
که هم اکنون دوقطبی و کرونا به یک بحران
هویتی برای دولت بایدن تبدیل شده است
که موفقیت یا عدم موفقیت در آن به طور
مستقیم تأثیر خود را در کاخ سفید خواهد
گذاشت.
جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا پس
از حضور در کاخ ســفید تالش کرد تا با
تسریع واکسیناسیون عمومی در کشورش،
خود را قهرمان مبارزه با کرونا نشان دهد؛
اما مطابق آمارهای منتشــر شده ،نزدیک
به  40درصد آمریکاییهــا هنوز از زدن
واکسن کرونا اجتناب کردهاند.
رونــد صعــودی آمــار مبتالیــان و
فوتیهــای کرونا در سراســر آمریکا در
حالی ادامــه دارد که تاکنون  ۵۴۴میلیون
و  ۵۶۳هزار و ُ ۵۴۴دز واکســن کرونا در
سراسر این کشور تزریق شده است .همین
موضوع منجر به شــیوع گسترده کرونا در
مناطقی شده است که حاضر به پذیرش
واکسن نشدهاند .طرفداران ترامپ  ،نقش
بسزایی در جلوگیری از پذیرش و اجباری
شدن واکسیناســیون عمومی در آمریکا
داشــتهاند .مقامات قضایی عالی آمریکا
نیز دســتور بایدن مبنی بر لــزوم اجباری
شدن واکسیناســیون کرونا را لغو کرده و
آن را مغایر با آزادیهای فردی دانستهاند!
ترامپ و طرفداران بیشماری که به دلیل
عدم پذیرش بایدن به ســمت وی گرایش
پیدا کردهاند ،از مخالفان واکســن کرونا
به شــمار میروند که این موضوع کار را
برای مهار کرونا و دولت بایدن ســخت
کرده است.
تاکنون  ۷۹میلیون و ۷۸۵هزار و ۲۴۱
نفر از مردم سراســر آمریــکا به ویروس
کرونا مبتال شدهاند و آمار قربانیهای این
ویروس در این کشور ۹۵۲ ،هزار و ۶۰۳
نفر گزارش شــده است .به نظر میرسد،
تعداد قربانیان کرونا در آمریکا از مرز یک
میلیون نفر عبور کند .این خود برای بایدن
و دولت وی یک کابوس به شمار میآید؛
زیــرا دموکراتها بــر روی مهار کرونا و
بهرهگیری از آن در مبارزات انتخاباتی به
ویژه میاندورهای کنگره حســاب بسیار
ویژهای باز کرده بودند.
دانشــگاه «جانز هاپکینــز» گزارش
کرده اســت میزان مــرگ و میر مرتبط با
کرونــا در برخــی شــهرهای آمریکا ،از
جمله ایندیاناپلیس بیشــتر بوده است .به
عبارت بهتر ،آمار مرگ و میر بیشــتر در
میان افرادی است که از زدن واکسن کرونا
امتناعورزیدهاند.
در هر حــال ،ناکامی دولت بایدن در
مبارزه با کرونــا ،میتواند به عاملی برای
شکســت حزب متبوع وی در انتخابات
میــاندورهای کنگــره و از دســت رفتن
اکثریت نسبی مجلس نمایندگان و سنا به
ضرر دموکراتها تبدیل شود که تداوم این
وضعیت میتواند وضعیت کاخ سفید را
هم تغییر دهد.
نکته پایانی این اســت کــه برخی از
مستندات نشــان میدهد کرونا ساخت
دست بشر بوده است و آمریکا نیز با وجود
تبلیغات رسانهای ،خود در موضوع دست
داشته اســت که البته باید با دقت بررسی
شــود .به اعتقاد کارشناســان ،آمریکا در
باتالقی افتاده که خود عامل آن بوده است؛
بنابراین طبق یــک ضربالمثل معروف
خود کرده را تدبیر نیست.

پنجره

فراسو

عبور از بن بست

خودزنی از ترس

نگاهی به آخرین وضعیت سیاسی عراق

اهداف رژیم صهیونیستی از حمله به سوریه
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یادداشت
شعل ه اختالفات
در خاندان سعودی
پارسا فرخی
کارشناس بین الملل

«بن سلمان» پس از آنکه توانست جایگاه
خــود را به عنوان پادشــاه آتی تا حدودی
تثبیت کند ،نهادهــای قدرت زیادی را به
ً
حاشیه رانده و خود عمال همه امور را در
دست گرفته است.
اما چرا بن سلمان ســناریوی خود را
در خطر میبیند و بار دیگر اخباری مبنی
بر افزایش تســویههای او در درون دربار و
خاندان سعودی افزایش یافته است؟
1ـ شکست بن ســلمان در نبرد یمن:
ولیعهــد ســعودی بــا تصــور قدرت
گزاف اقتصــادی و زرادخانههــای پر از
تســلیحاتش ،با شــروع جنگ ناعادالنه
علیه یمن ،به دنبال برعهده گرفتن رهبری
جهان عرب بود؛ ولی طولی نکشــید که
انصارالله توانســت ورق جنگ را به نفع
خود تغییر داده و خســارات سنگینی بر
امور اقتصادی ،نظامی و انسانی عربستان
وارد کند .ولیعهد سعودی هیچگاه تصور
نمیکرد برای ادامه سیاســت اشتباهش
ماهیانه  ۱۷۵میلیــون دالر بابت بمباران
یمن و  ۵۰۰میلیــون دالر بابت عملیات
زمینی هزینه کند و مجبور شود  1/2میلیارد
دالر از امــوال عربســتان را در بازارهای
ســهام اروپا بفروشد .از طرفی تأسیسات
نفتی و عمق عربستان سعودی در تیررس
موشکها و پهپادهای یمنی قرار دارند و
آبرو و اعتبار عربستان سعودی در مجامع
بینالمللی تا حدودی از دست رفته است.
این جنگ آینده سیاســی او و نیز رویایش
برای پادشــاهی به عربستان سعودی را با
تهدید مواجه کرده است.
2ـ از دســت دادن حمایــت آمریکا:
پس از شکســت ترامــپ در انتخابات
ریاستجمهوری 2020آمریکاورویکار
آمدن «جو بایدن» ،ورق تا حد زیادی برای
ریاض برگشــت و بن سلمان دیگر چک
سفید امضای دونالد ترامپ برای اجرای
اقدامات خود را نداشت .دولت بایدن به
طور مشخص برای رهبران عربستان این
نکته را روشــن کرد که واشــنگتن آزادی
عمل بیحد و مرز عربستان را نمیپذیرد.
ِ
در این راستا ،شاهزادگان سعودی به دنبال
آن هســتند که با ترور یا مخلوع کردن بن
سلمان ،از شرایط موجود استفاده کرده و
نظر قدرتهایــی ،نظیر آمریکا را به خود
جلبکنند.
3ـ شکســت چشــمانداز  :2030بن
ســلمان پس از ولیعهدی ،سعی داشته
است تصویری مدرن را از خود و عربستان
و همچنیــن آینده این کشــور به جهانیان
نشان دهد .در این راستا ،او به طور خاص
چشــمانداز  2030عربســتان را مطرح
کرد که در قالب آن ،عربستان باید تا سال
 2030به یک قــدرت اقتصادی ،فناوری
و سیاسی قابل توجه در غرب آسیا تبدیل
ً
شود .چشــماندازی که اوال برای اجرایی
شدن آن ،به دوری از تنش و روابط حسنه
با همسایگانی نظیر یمن ،لبنان و ایران نیاز
ً
دارد و ثانیا به لحــاظ ایدئولوژی جامعه
بســته عربستان را به ســمت سکوالریزه
شــدن پیش میبرد و غافل از اینکه یکی
از لزومات جامعه بــاز ،بهرهمندی مردم
آن جامعه از حق آزادی اســت که با توجه
به سیستم خفقان و سلطه کنونی عربستان
و شیوه بن ســلمان در سرکوب مخالفان
خود ،عمال در آینده نه چندان دور نه تنها
منجر به اختالفــات درونی در خاندان آل
سعود میشــود ،بلکه به چالش عظیمی
برای خاندان آل سعود تبدیل خواهد شد.

ایوب منادی
کارشناس بین الملل

پس از گذشت چهار ماه از برگزاری انتخابات
پارلمانی عراق ،سرنوشــت دولــت آینده این
کشور در سایه اختالفات میان احزاب سیاسی
تاکنون نامعلوم باقی مانده است .اختالفات میان
احزاب شیعی موسوم به «چارچوب هماهنگی»
و «جریان صدر» بر ســر معرفی نخستوزیر و
اختالف دو حزب مطرح کردی ،یعنی «اتحادیه
میهنی» و «دموکرات کردستان» بر سر معرفی
رئیسجمهور از جمله دالیلی است که تشکیل
دولت جدید عراق را تا این لحظه با تأخیر مواجه
کرده است .در کنار چالشهای فوق ،حکم اخیر
دادگاه فدرال عراق درباره قانون نفت و گاز اقلیم
کردستان ،میتواند بر مسیر گفتوگوهای پسا
انتخاباتیتأثیرگذارباشد.
پس از آنکــه دادگاه فدرال عراق صالحیت
«هوشــیار زیبــاری» نامزد حــزب دموکرات
کردســتان عــراق بــرای تصــدی پســت
ریاستجمهوری را رد کرد ،این حزب معرفی
رئیسجمهــور را همچنان حق خــود میداند
و افراد دیگــری از نزدیکان خانــواده بارزانی
را به عنــوان نامزد ریاســتجمهوری معرفی
کرده اســت .این در حالی اســت که «اتحادیه
میهنی» انحصار پســتهای کلیدی در دست
سیاســتمداران «پارتــی» را مردود دانســته و
همچنان بر معرفی «برهم صالح» اصرار دارد.
اتحادیه میهنی همچنین اقدام رئیس پارلمان را
برای دادن فرصت مجدد نامنویسی به نامزدهای
ریاستجمهوری خالف قانون دانسته و در حال
پیگیری شکایتی علیه محمد الحلبوسی است.
اختــاف میــان شــیعیان بر ســر معرفی
نخســتوزیر نیز با وجود برگزاری جلســات
مشترک و رایزنی شخصیتهای متعدد از هر دو
گروه ،همچنان به قوت خود باقی است .از طرفی
ســید مقتدی صدر همچنان بر تشکیل دولت
اکثریت ملی پافشاری میکند و از طرف دیگر
چارچوب هماهنگی حاضر نیست برای ائتالف
با جریــان صــدر ،از نوریالمالکی عبور کند.

البته به نظر میرسد ،صدر به دنبال همراه کردن
بخشــی از چارچوب هماهنگی با خود است
تا بتواند شــریکی برای شکستهای احتمالی
دولت آینده پیدا کند و هم اینکه با ایجاد ّ
تشتت،
احزاب حامی مقاومت را از نوری المالکی دور
کند.البتهتاکنوننمایندگانچارچوبهماهنگی
این پیشــنهاد صدر را نپذیرفتهاند .تمایل صدر
برای همراه کردن بقیه احزاب در تشکیل دولت
به این دلیل است که درصورت بروز بحرانهای
اجتماعی جدید یا تحقق نیافتن دســتاوردهای
ملموس ،انگشــت اتهام فقط به سمت جریان
صدر نشــانه نرود؛ بلکه جریانهای سیاســی
دیگر نیز شریک اتهامات وارده به این جریان در
ناکارآمدی و مشکالت مورد انتظار باشند.
در میانه اختالفات ذکر شــده کردیـ کردی
و شیعیـ شیعی ،حکم اخیر دادگاه فدرال عراق
درخصوص قانون نفت و گاز اقلیم کردستان از
این جهت که مورد انتقاد شدید حزب دموکرات
کردستان است ،میتواند ائتالفهای سیاسی را
دچار تغییر کند .این قانون که درآمد حاصل از
فروش نفت کردستان را حق بغداد میداند ،نه
اربیل ،مورد استقبال بیشتر جریانهای سیاسی
غیرکــردی از جمله مقتدی صــدر قرار گرفته
اســت .صدر در توئیت اخیر خــود این حکم
دادگاه را الزماالجرا دانســته و موضعگیری او
میتواند شکافی در همپیمانی صدر و بارزانی
ایجاد کند .صدر همچنین در ماجرای نامزدی
هوشیار زیباری برای ریاستجمهوری از طرف
حزب دموکرات نیز مسیر دوگانهای را در پیش
گرفت .او ابتــدا از زیباری حمایــت کرد ،اما
در ادامــه و پس از مخالفت افــکار عمومی با
ریاستجمهوری زیباری ،حمایت خود را پس
گرفت و جلسه انتخاب رئیسجمهور را تحریم
کرد.
در پایــان ذکر این نکته ضروری اســت که
دولت آینده عــراق باید تالش کند که حمایت
نیروهای مختلــف را به دســت آورد و تجربه
دولــت توافقی را که در چهار ســال گذشــته
موفقیت چندانی برای عبور از مشکالت نداشته
است ،تکرار نکند.

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد بینالملل

در آخرین حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه
دمشق ،پایتخت سوریه ،یک نظامی سوری کشته و
پنج نفر دیگر زخمی شدند .رژیم صهیونیستی در
سالهای اخیر بارها دمشق و مناطق گوناگون سوریه
را مورد تهاجم قرار داده که با رهگیری پدافند هوایی
ارتش ســوریه ،در بیشتر مواقع این حمالت خنثی
شده اســت .تلآویو به ندرت مسئولیت حمالت
در داخل ســوریه را به عهده میگیرد؛ اما در حمله
اخیر ،ارتش این رژیم اعالم کرد در واکنش به پرتاب
یک موشک از شمال سوریه به طرف سرزمینهای
اشغالی ،حمالت هوایی را علیه این کشور ترتیب
داده اســت .پیش از این ،مطبوعات صهیونیســتی
در شــهریور  1397به نقل از وزارت دفاع این رژیم
گزارش داده بودند که ارتش رژیم صهیونیستیبیش
ً
از  ۲۰۰حمله هوایی در سوریه انجام داده که عمدتا
مربوط به ایران و حزبالله بوده است .واقعیت این
است که رژیم اشــغالگر به شدت نگران حضور و
نفوذ ایران در سوریه است؛ زیرا این حضور به معنای
نزدیکی به مرزهای فلسطین اشغالی و آمادگی برای
آزادســازی بلندیهای اشغالی جوالن است .البته
جمهوری اســامی بدون خواســت و هماهنگی
دولت ســوریه برنامهای برای آزادی جوالن ندارد؛
اما صرف وجود ســپاه و نیروهای ســازمان یافته و
آموزشدیده محــور مقاومت در ســوریه (اعم از
حزبالله ،فاطمیون ،حیدریــون ،زینبیون و )...در
کنار گوش رژیم صهیونیســتی ،کافی اســت تا هر
شب ،کابوس جنگ به سراغ مقامات صهیونیستی
بیاید .با این نگاه ،حمالت ایذایی و مســتمر ارتش
رژیم صهیونیستی علیه مراکز ایران و متحدانش در
سوریه ،نوعی پیام هشدار برای خروج از این کشور
در جهت رفع نگرانیهای امنیتی خود اســت .از
طرفی ،هدف عمــده حمالت ،زیرســاختها و
تسلیحات ســوریه و جبهه مقاومت است که رژیم
صهیونیستی مدعی است از طرف ایران وارد خاک
سوریه شده و آن را تهدیدی علیه امنیت خود قلمداد

میکنــد و در نتیجه طی حمالت پیشدســتانه به
نابودی آن مبادرت میورزد .ســوریه بارها نقض
حریم هوایی خود را از ســوی رژیم صهیونیســتی
محکوم کرده و گاه به ســازمان ملل شــکایت برده
اســت .در حمله اخیر ،وزارت امور خارجه سوریه
تأکید کرد این تجاوز نقض آشکار قوانین بینالمللی
بهویژه قطعنامه  ۳۵۰شــورای امنیت است .با این
حال سوریه غیر از عملیاتی که در بلندیهای جوالن
در پاسخ به حمله خونین رژیم صهیونیستی به پایگاه
«تــیـفور» در حمص در فروردیــن  1397انجام
داد ،واکنش درخوری به حمالت این رژیم نشــان
نداده است .سؤالی که مطرح است ،این است که
چرا سوریه پاسخ محکمی به حمالت مکرر رژیم
صهیونیســتی نمیدهد و آیا خویشتنداری جبهه
مقاومت موجب جریتر شــدن رژیم صهیونیستی
و استمرار حمالت این رژیم نشده است؟ استدالل
دمشــق آن است که در شــرایطی که درگیر نبرد با
جبهه تروریسم در داخل است ،تمایلی به گشودن
جبهه جدیدی با رژیم صهیونیســتی ندارد .با این
حال ،اگر حمالت رژیم صهیونیستی از حد تحمل
خارج شود ،الزم اســت برای تأدیب سردمداران
این رژیم ،درس سختی به آنان داده شود .در همین
راستا ،رسانههای رژیم صهیونیستی هشدار دادند
بشــار اسد برای پاســخ دادن به حمالت اخیر این
رژیم به سوریه مصمم است .به ادعای این رسانهها،
سازمان امنیتی رژیم صهیونیســتی از تالشهای
ایران برای وارد کردن تســلیحات جدید به منطقه
نگران است ،زیرا این ســاحها به ویژه پهپادهای
انتحاری و سامانههای پدافند هوایی تولید ایران از
قابلیتهای باالیی برخوردار هســتند .نکته دیگر
واکنش روسیه به حمله اخیر رژیم متجاوز به سوریه
است .وزارت خارجه روسیه اعالم کرد ،حمالت
رژیم صهیونیستی به اهدافی در خاک سوریه نقض
آشکار حاکمیت کشور سوریه بوده و مسکو در این
باره موضع خود را بارها و در ســطوح مختلف به
اطالع مقامات صهیونیستی رسانده است .با توجه به
مناسبات حسنه بین مسکو و تلآویو ،به نظر میرسد
اگر روسیه در مخالفت با حمالت رژیم صهیونیستی
به سوریه جدی باشد ،میتواند مانع این حمالت یا
دستکم کاهش آن شود.

رصد

معادالت را ایران مینویسد
خروشچف جدید
اندیشکده کوئینسی :رهبران غربی و مطبوعات،
تهدیدهــای پوتیــن در قبال اوکرایــن را همانگونه
میدانند که تهدیدهای نیکیتا خروشچف را در قبال
برلین غربی بهعنوان یک تصرف قریبالوقوع ارضی
میدانستند .در واقع ،خروشچف خواهان جنگ یا
قلمرو جدیدی نبود و پوتین نیز ممکن است چنین
چیزی را نخواســته باشد .پوتین مانند خروشچف،
ممکن است از آسیبپذیری نظامی غرب برای دو
هدف اســتفاده کند .اول ،ایجاد اختالف در اتحاد
غربی و دوم ،مجبــور کردن ناتو به کنار گذاشــتن
ادعاهایی که مسکو آن را تهدیدی برای امنیت خود
میداند.
تاوان جنگ در یمن
پایگاه خبری المســیره :حــوادث اخیر به اقتصاد
دولت امارات آسیب وارد کرد؛ کشوری که اقتصاد
ملیاش بر پایه سرمایهگذاری و گردشگری بنا شده
اســت .امارات در نظر جهانیــان یک محیط امن و
ً
باثبات بــود؛ اما اکنون این تصــور کامال برعکس
شده اســت؛ چنانچه ابوظبی به دستدرازیاش به
یمن و اشغال مناطق این کشور [به تشویق و حمایت

صهیونیســتها و آمریکاییهــا] ادامــه دهد ،این
وضعیت تداوم خواهد یافت.
تغییر معادالت منطقهای
رأیالیوم :با رونمایی از ســه موشــک ،منطقه در
آستانه تغییر قرار دارد و معادالت تغییر خواهد کرد.
موشک اول ،ایرانی اســت؛ «خیبرشکن» .دو روز
پیش از آن پرده برداشتند و به مناسبت چهلوسومین
ســالروز انقالب ایــران آن را شــلیک کردندُ .برد
موشک خیبرشکن  ۱۴۵۰کیلومتر است؛ به عبارتی
این موشــک به قلب تلآویو میرسد .این پیام ایران
به اســرائیل و ایاالت متحده آمریکاســت .موشک
دوم ،سوری است .این موشک سوری تا «امالفحم»
در الجلیل واقع در شــمال فلسطین میرسد؛ یعنی
آژیرهای خطر به صدا درآمدهاند .موشــک ســوم،
موشک سام ۸است .حزبالله اعالم کرد ،از حاال به
بعد موشکهای ضدهواپیمای سام ۸در اختیار دارد.
این موشکها پیشرفته هســتند؛ به این معنا که هر
موشک یا هر پرنده نظام ی اسرائیلی که حریم لبنان را
نقض میکند ،این موشکهاـ برای اولین بار از زمان
تأسیس حزبالله یا مقاومت اسالمیـ قادر خواهند
بود با هر گونه نفوذ پرندههای نظامی اسرائیل مقابله

کنند؛ ازاینرو این مرحلهای جدید است.
گرفتاریهای آمریکا
هاآرتص :بحران اوکراین ،سیاســت مهار چین و
بحران در حال تکامل در تایوان و همچنین بازگشت
به برجام به طور همزمان اولویتها ،سیاســتها،
مدیریت اتحــاد و رهبری ایاالت متحده را آزمایش
خواهند کرد .در عــرض چند هفته یا چند ماه ،جو
بایدن ممکن اســت با طوفانی کامل در سیاســت
خارجی آمریکا روبهرو شــود .ســه بحران در ســه
مکان مهم استراتژیک شامل اروپا ،هند و اقیانوسیه و
خاورمیانه مطرح است .اگر همه چیز بد پیش برود،
این همگرایی ممکن اســت باعث ایجاد تغییرات
ساختاری در نظام بینالملل شــود؛ اما اگر مسائل
به درستی مدیریت شــود ،میتواند بار دیگر برتری
آمریکا را حداقل به طور موقت حفظ کند.
حفظ برتری تکنولوژیک
میدلایستآی :پس از حمالت موشکی و پهپادی
اخیر جنبش حوثی یمن به ابوظبی ،حاکمان امارات
متحده عربی برای کمک نظامی به اســرائیل روی
آوردهاند .مقامات اماراتــی به ویژه به پدافند هوایی

ساخت اســرائیل مانند گنبد آهنین ،سامانه فالخن
داوود و همچنین سیستمهای راداری آنها عالقهمند
هستند .معضل اسرائیل این است که چگونه میتواند
در عین فروش سیســتمها به شــرکای استراتژیک،
برتری تکنولوژیکی خود را حفظ کند .در این ارتباط
باید توجه داشت ،در گذشــته گزارش شده بود که
عربستان ســعودی نیز به سیســتمهای گنبد آهنین
عالقهمنداست.
چالش غرب و آمریکا
اندیشکده کوئینسی :در  ۴فوریه ،در حاشیه المپیک
پکن ،والدیمیر پوتین و شــی شینپینگ با یکدیگر
دیدار کردند و بیانیه مشــترکی دربــاره ورود روابط
بینالملل به عصر جدید صادر کردند .این بیانیه به
عنوان لحظ ه مهمی که در آن دیدگاه غرب به جهان
ً
و روابط بینالملل اساســا به چالش کشــیده شد،
در تاریخ ثبت خواهد شــد.این سند بهجای تعیین
خطمشیهایی که در شکایات مستقیم از غرب بیان
ً
میشوند ،ظاهرا نشاندهنده یک تغییر مطمئن است
که در آن روســیه و چین رهبری جهــان را بر عهده
میگیرند و مجموعهای از اصول و جهانبینی جدید
و مشترکی را ارائه میکنند.

پایان نمایش مضحک
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جهان
سیاست
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نگاهی به سناریوی آمریکا در ماجرای اوکراین
 2003نیز نیروهای آمریکایی با استناد به برخی
اطالعــات محرمانه ،ادعــا میکردند حکومت
صدام حسین در حال انبار کردن سالحهای کشتار
جمعی در تأسیسات مختلف این کشور است .بر
اســاس همین اطالعات ،جرج بوش توانســت
جامعه جهانی را با خود برای حمله به عراق همراه
کنــد؛ اما این بار اطالعات محرمانه و بدون نام و
نشان برای این به کار میرود که روسیه تحت فشار
قرار گرفته و بپذیرد که کشورهای همسایهاش به
عضویت ناتو درآیند.
با این حال ،محقق نشــدن وعده آمریکاییها
مبنی بر آغاز شــدن جنــگ در اوکراین از جانب
روسیه موجب شد موجی از تمسخر و طعنه علیه

ثمانه اکوان
دبیر گروه بینالملل

چند هفته فضاسازی رسانهای و فشار دیپلماتیک
بر روسیه در ماجرای اوکراین در نهایت سبب شد
دروغ آمریکاییها درباره دســتور حمله پوتین به
اوکراین برای جهان آشکار شود .از چند هفته پیش
دولت بایدن و برخی از دولتهای اروپایی اعالم
کرده بودند بر اساس اطالعات محرمانهای که به
آنها رسیده ،مســکو تالش دارد در روز  16فوریه
ساعت  1بامداد به اوکراین حمله نظامی کند! این
فضاسازیها به اندازهای پیش رفت که ولودیمیر
زلنســکی ،رئیسجمهور اوکراین نیز که تا چند
روز قبل اعتقاد داشت هیچ حملهای به اوکراین در
کرملین برنامهریزی نشده است ،روز دوشنبه هفته
ً
گذشته اعالم کند احتماال این حمله نظامی روز
چهارشنبه صورت خواهد گرفت؛ روز چهارشنبه
اما دنیا به جای اینکه شاهد درست بودن اطالعات
آمریکاییها و حمله روسیه به اوکراین باشد ،شاهد
این بود که برخی از نیروهای روسی نیز که تا پیش
از این در مرز اوکراین مستقر بودند ،به پایگاههای
نظامی خود بازگشتند.
این اتفاقات باعث شــد ســؤاالتی که بعد از
حمله به عراق برای افــکار عمومی در جهان به
وجود آمده بود ،دوباره در اذهان زنده شود .در سال

واشنگتن و حتی زلنسکی ،رئیسجمهور اوکراین
بــه راه افتد کــه روز  16فوریــه را از ترس حمله
روسها ،روز وحدت ملی نامگذاری کرده بود!
ماریــا زاخارووا ،ســخنگوی وزارت خارجه
روســیه در کانال تلگرامی خود نوشت« :برخی
رسانههای غربی روز  ۱۵ماه فوریه را روز تهاجم
روسیه به اوکراین خوانده بودند .این روز در تاریخ
به عنوان روز شکســت تبلیغــات جنگ خوانده
میشــود ».وی همچنین در بیانیهای با اشــاره به
اینکه تارنمای شبکه خبری آمریکایی «بلومبرگ»
مدعی شده بود روز  ۱۵ماه فوریه روسیه به اوکراین
حمله میکند ،به این رسانه آمریکایی به صورت
طنز و کنایه دو ساعت مهلت داد تا توبه کند.

گزارش

تحلیل

نقض آزادی

سرکوب به سبک ترودو

ادامه چالش حجاب برای دانشجویان هندی
پس از تصمیــم دادگاه عالــی کارناتاکا مبنی بر
ممنوعیت پوشاک مذهبی در مؤسسات آموزشی،
دانشآمــوزان مدارس دولتــی در هند مجبور به
برداشتن روســری و حجاب خود برای ورود به
کالسها شدند .این مسئله موجب شکلگیری
اعتراضات زیــادی در مدارس و دانشــگاههای
هندوستان در ایالتهای گوناگون شده است .چند
هفته پیش دولت ایالتی در کارناتاکا در جنوب هند
به همه مدارس و دانشگاهها اعالم کرد از این پس
پوشیدن برقع و حجاب اســامی برای دختران
دانشآموز و دانشجویان ممنوع است .این موضوع
باعث بــروز بحرانی در ایالت به ویژه در شــهر
اودوپی شد« .آریندام باغچی» سخنگوی وزارت
خارجه هند ممنوعیت حجاب در این کشــور را
موضوع داخلی اعالم کرده است .مناقشه بر سر
محدودیت استفاده دانشآموزان و دانشجویان زن
مسلمان از حجاب در ایالت جنوبی هند پس از
مدتی به پرجمعیتترین ایالت این کشور ،یعنی
اوتارپرادش رسید و گروهی از جوانان از یک کالج
خواستهاند پوشش سر را ممنوع کنند .اوتارپرادش

مســکو بارها اعالم کرده است ،قصدی برای
حمله نظامی به اوکراین ندارد و در صدد دریافت
تضمینهای امنیتیای است که مانع از گسترش
سازمان ناتو به مرزهای غربیاش شود .روسها با
استناد به همین مسئله خواهان مذاکره و دیپلماسی
با غــرب و به خصوص آمریکا شــده بودند؛ اما
آمریکاییها بیان میکردند حاضر نیستند بر سر
منافع امنیتی خود با مسکو مذاکره کنند .حاال نیز
که آمریکا به دنبال بــه راه افتادن جنگ در منطقه
ً
بود ،نشــان داد اصوال میانه خوبی با دیپلماســی
ندارد و سعی دارد تمام منابع ملی خود را از طریق
تنها یک ابزار و آن هم تحریم دنبال کند؛ زیرا دیگر
حتی نمیتواند از ابزار نیروی نظامی استفاده کند.
بر همین اساس است که دولت آمریکا ،پوتین را به
تحریم شبکه بانکی روسیه تهدید کرده و در عین
حال حاضر نشده است نیرویی را برای حمایت از
اوکراین به این کشور بفرستد.
با این حال ،رســانههای آمریکایی از تک و تا
نیفتاده و شــبکه تلویزیونی «سیبیاس» مدعی
شده است ،حمله روسیه به اوکراین تا یکشنبه آتی
( 1اسفند) انجام خواهد شد .این در حالی است
که زنده نگه داشتن مسئله بحران در اوکراین و حل
نکردن اختالفات با روســیه ،در درازمدت منافع
آمریکا و اتحادیه اروپا را به شدت تحت تأثیر قرار
خواهد داد و زمینه برای پیوســتن کییف به دایره
نزدیکان مسکو را فراهمتر میکند.

وضعیت اضطراری در برابر معترضان به واکسن

از سوی یک راهب هندو از حزب بهاراتیا جاناتا
به رهبری نارندرا مودی ،نخســتوزیر هند اداره
میشود و در میانه یک انتخابات چند مرحلهای
اســت که ماه آینــده میالدی به پایان میرســد.
اختالفات هندو و مســلمانان اغلب برای منافع
سیاسی در این ایالت مورد استفاده قرار میگیرد.
مقامات کالجهای واقــع در کارناتاکا در جنوب
هند را پس از آن تعطیل کردند که بر اســاس یک
سیاست پوششــی جدید ،دانشجویان از استفاده
از حجاب و پوشش سر در کالسهای درس منع
میشوند و این مســئله باعث شد تا اعتراضاتی
از ســوی دانشــجویان مســلمان و دانشجویان
هنــدی به راه بیفتد .مســلمانان با انتقــاد از این
سیاستگذاری جدید آن را راهی برای به حاشیه
کشاندن جامعهای میدانند که حدود  14درصد
از جمعیت  1/15میلیاردی هندوستان را تشکیل
میدهد .این مســئله تاکنون بارها به شــکایت
مسلمانان به دادگاههای هندوستان انجامیده؛ اما
روند رسیدگی طوالنی به شکایات باعث میشود
رأی نهایی در این خصوص دیر صادر شود.

اعتراضات و درگیریهای کامیونداران کانادایی
با مأموران پلیس در نزدیکی مرز کانادا و آمریکا
تأثیر فوقالعــادهای بر افکار عمومی در آمریکا
داشته است .حمایت حزب جمهوریخواه و به
خصوص دونالد ترامپ از اعراض کامیونداران
کانادایی ،منجر به صــدور این نوع اعتراض به
کشورهای دیگری ،مانند استرالیا و انگلستان
نیز شد .به نظر میرســد ،این نوع اعتراض که
بســتن جادههای مهم و به خصــوص مرزی
در اعتراض به اجباری شــدن واکســن کرونا
برای صنفهای مختلف اســت ،میتواند به
سرعت در بســیاری از کشورهای جهان رواج
یابد .کانادا اولین کشوری بود که کامیونداران
با اعتراض مســیرهای ارتباطی با آمریکا را نیز
بستند .این کار باعث شد در این کشور وضعیت
فوقالعاده اعالم شــود و تالش شــود تجمع
کامیونداران با روشهای مختلف ســرکوب
شود« .جاستین ترودو» نخستوزیر کانادا که
به تازگی مجبور شده بود به دلیل این تجمعات،
یک روز را هم با نگرانیهای امنیتی طی کند،

تأکید کرده اســت با اعالم وضعیت اضطراری
در این کشور تالش دارد به این غائله به سرعت
خاتمه دهد .او گفته است تدابیر جدید به زمان
و مکان محدود میشوند .مسدودسازی حساب
بانکی کامیونداران معترض و استفاده از پلیس
فدرال برای بازگشایی راهها ،اقدامات مورد نظر
نخستوزیر کاناداست .مسئله اعالم وضعیت
اضطراری ،قدرتی قانونی در دست نخستوزیر
است که البته به مدت نیم قرن از سوی هیچ یک
از نخستوزیران کانادایی اعمال نشده است؛
اما ترودو با استفاده از این قدرت تالش میکند
به سیاســت اجباری بودن تزریق واکسن ادامه
دهد .با این حــال ،تاریخنگاران میگویند بین
وضعیت فوقالعادهای که جاستین ترودو اعالم
کرده اســت و وضعیت اضطــراری که پدرش
در اکتبر  ۱۹۷۰اعالم کرد ،تفاوتهای بزرگی
وجود دارد .نخستوزیر لیبرال وقت کانادا پس
از آنکه گروهی کوچک از نظامیان جداییطلب
در کبک یک دیپلمات و وزیر کابینه را گروگان
گرفتند  ،ارتش را به خیابانها فرستاد.

توصیههای ترامپ

در انتظار محکومیت

نامزد 2024

«دونالد ترامپ» رئیسجمهور ســابق آمریکا به اریک زمور،
نامزد انتخابات ریاســتجمهوری فرانســه توصیه کرد برای
پیروزی در انتخابات پیش رو تسلیم نشود و شجاع باشد .گیوم
پلتی ،سخنگوی زمور به شــبکه خبری «فرانس  »۲۴گفت:
«ترامپ در یک تماس تلفنی  ۴۰دقیقهای به زمور توصیه کرد
هرگز تســلیم نشو ،صبر کن ،شــجاع باش ،این سرسختی و
پایداری است که در پایان یک کارزار هزینه میشود ».ترامپ
همچنین به زمور درخصوص نفوذ رســانههای جریان اصلی
هشــدار داد و افزود« :رســانهها تصور خواهند کرد که شما
بیرحم هستید ،تسلیم نشوید».

محاکمه جدید «الکســی ناوالنی» آغاز شــد و به موجب آن،
ً
وی احتماال با یک حبس طوالنی دیگر روبهرو خواهد شــد.
الکسی ناوالنی ،مشــهورترین منتقد والدیمیر پوتین ،به اتهام
«کالهبرداری و توهین به دادگاه» مورد محاکمه قرار میگیرد.
متحدان ناوالنی که او را شــوالیه ضد فســاد میدانند ،چنین
اقدامی را از ســوی دادگاه محکوم کردند و معتقدند کرملین
تــاش میکنــد او را در زندان نگه دارد .مقامــات ،دادگاه را
پشت درهای بســته و در زندانی واقع در صد کیلومتری شرق
مسکو برگزار کردند؛ جایی که ناوالنی در حال گذراندن دوران
محکومیت خود به دلیل نقض آزادی مشروط است.

سناتور ارشد جمهوریخواه تأکید کرد ،دونالد ترامپ اگر بخواهد
نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاســتجمهوری ۲۰۲۴
خواهد بود ،اما وی با تمرکز بر انتخابات قبلی ،دچار تردید شده
است .لیندسی گراهام ،سناتور ارشــد جمهوریخواه آمریکا در
مصاحبه با برنامه تلویزیونی شبکه «ایبیسی نیوز» گفت« :دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور سابق آمریکا شانس برگشت مجدد به کاخ
سفید را دارد .اگر او به صحبت کردن درباره انتخابات  ۲۰۲۰ادامه
دهد ،به هدفش و حتی به حزب جمهوریخواه لطمه میزند ».از
نظر گراهام ،ترامپ به بازگو کردن ادعاهای بیپایه و اساس درباره
تقلب در انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۲۰ادامه داده است.

پیشخوان
پایان پرونده
شاهزاده اندرو

شــاهزاده اندرو ،پســر ملکــه بریتانیا با
ویرجینیــا جوفــری ،زنــی کــه او را به
«تعــرض جنســی» متهــم کــرده بود،
برای صــرف نظر از شــکایتش به توافق
رســید .ویرجینیا جوفری کــه از قربانیان
شــبکه سوءاســتفاده از زنان و دختران به
سردســتگی جفری اپســتین ،میلیاردر
آمریکایی است ،از شاهزاده اندرو به دلیل
«تعرض جنسی» در سال  ۲۰۰۱شکایت
کرده بود.
به گــزارش روزنامه «تایمز» لندن ،بنا
به اعالم وکیل مدافــع ویرجینیا جوفری
 ۳۸ساله دو طرف امیدوار هستند تا طی
یک ماه آینده پرونده شــکایت از شاهزاده
اندرو مختومه اعالم شود .شاهزاده اندرو
 ۶۱ســاله که فرزند ســوم و دومین پسر
ملکه بریتانیاســت پیش از این از شرکت
در گردهماییهای عمومی به عنوان عضو
ارشد خاندان سلطنتی کنار گذاشته شده
بود و عناوین نظامــی خود را نیز به ملکه
بازگردانده بود.
با این حال رابطه دوستانه او با جفری
اپســتین که جســدش ســال  ۲۰۱۹در
ســلولش در زندان نیویورک کشف شد،
بر وجهه خاندان ســلطنتی بریتانیا سایه
انداخته بود .شاهزاده اندرو عناوین نظامی
خــود را به ملکه بریتانیــا بازگرداند تا در
آمریکا محاکمه شود.

درمان با پیوند
سلولهای بنیادی

یک بیمار آمریکایی مبتال به سرطان خون
و ایدز پس از دریافت ســلولهای بنیادی
اهداکنندهای که بــه طور طبیعی در برابر
ویروس عامل بیماری ایدز مقاوم اســت،
بهبود یافت و تبدیل به سومین فرد و اولین
زن بهبود یافته از این بیماری با کمک پیوند
تا به امروز شد.
به گــزارش روزنامه «وال اســتریت
ژورنــال» ،این اولیــن باری اســت که
از خون بندناف اســتفاده شــده اســت؛
رویکردی جدید کــه میتواند این درمان
را بــرای افراد بیشــتری قابل دســترس
کند.
ایــن زن از زمان دریافــت خون بند
ناف برای درمان ســرطان خــون تاکنون
و بــه مــدت  ۱۴مــاه عــاری از هرگونه
ویروس و در حال بهبــود بوده و نیازی به
درمانهای قوی اچآیوی ))HIVموســوم
به درمانهای ضد ویروسی نداشته است.
دو فــرد دیگری که از ایــن بیماری بهبود
یافته بودند ،دو مرد هستند که یکی از آنها
سفید پوســت و دیگری التین است .آنها
سلولهای بنیادی یک فرد بالغ را دریافت
کردند.
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ایرج توتونچیان معاون اسبق وزیر اقتصاد در گفتوگو با صبح صادق

هدف اقتصاد اسالمی عدالت است

یادداشت

میثم مهرپور

نظام بازنشستگی چند الیه

دبیر گروه اقتصاد

محمدحسین مرادی
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس

بحـثصندوقهایبازنشستگیووضعیتی
که این صندوقها طی سالهای اخیر با آن
ً
مواجهند ،نمیتــوان صرفا محصول چند
سال اخیر یا حتی محدود به عملکرد دولت
دانست؛ بلکه باید تمام شرکای اجتماعی
و کل حاکمیت را در این وضعیت ســهیم
دانست .با این حال ،اگر بخواهیم چند نکته
را درباره وضعیــت این صندوقها متذکر
شد ،به نظر میرسد ما طی یک دهه اخیر
در این حوزه نــه تنها جلو نرفتهایم و حتی
ثابت سر جای خودمان نایستادهایم؛ بلکه
در ایــن حوزه به عقب نیز برگشــتهایم که
این شرایط ،یک نشانه نگرانکننده است.
آمارها نشــان میدهد ،میزان وابســتگی
صندوقهای مهــم ما کــه صندوقهای
کشوری و لشــکری هستند ،همواره روند
صعودی داشــته است؛ چنانچه در ابتدای
سال  1393این وابستگی حدود  ۲۸هزار
میلیارد تومــان بوده؛ اما این رقم در بودجه
 ۱۴۰۰به بیش از  ۱۲۷هزار میلیارد تومان
رسیده است .افزیش هزینهها و وابستگی
ً
صندوق به حمایتهای دولتی مســتقیما
متأثر از تغییرات جمعیتی و افزایش هزینهها
طی سالهای اخیر است.
یکی از اتفاقات ناخوشــایندی که طی
یک دهه اخیر بــرای وضعیت صندوقها
رخ داد ،اقدامــات اشــتباهی بــود که از
ابتدای دهه  90آغاز و منجر شد وضعیت
صندوقها به عقب بازگردد؛ به گونهای که
میتوان بحث افزایــش هزینه صندوقها
را معلــول طرحهــای مختلــف و غلط
دولتها ،از جمله طرح بازنشستگیهای
پیش از موعد دانســت .بــرای نمونه ،در
سال  1395آتشنشانی ،تحت یک فضای
احساسی جزء مشــاغل سخت و زیانآور
ً
بود یا مثال قشــری مانند خبرنــگاران در
دســته مشــاغل ســخت و زیان آور قرار
گرفــت و . ...این موارد به این معناســت
ً
که حاکمیــت و باالخص دولت ،اصال از
وضعیت صندوقها احساس خطر نکرده
و با شــدت اقدامات پوپولیســتی خود را
ادامه میدهد ،که تداوم این وضعیت بسیار
نگرانکننده اســت .موضوع بعدی بحث
ادامه داشــتن همان رویکرد غلطی است
که در دولتهای گذشته نیز دنبال میشده
اســت .یکی از معضالتی که ما در بحث
بنگاههای تابع صندوقها با آن مواجه بوده
و هســتیم ،این اســت که همه صندوقها
برای دولتهای مختلــف به مثابه حیاط
خلوت بودهاند؛ موضوعی که سالهاست
دیده میشود .این امیدواری وجود دارد که
این روند در دولت سیزدهم اصالح شود.
یکــی از اقداماتی که میتوان در شــرایط
فعلــی انجــام داد و در کوتاهمدت نیز آثار
مثبت خود را خواهد داشت ،استقرار نظام
بازنشســتگی چند الیه است ،موضوعی
کــه آرزوی دور و دراز کارشناســان ایــن
ً
حوزه بوده و راهی اســت کــه باید ناچارا
برای خروج از این بــازی باختـ باخت
درون آن قدم گذاشــت؛ چرا که ما امروز
مســیری را دنبال میکنیم که در آن هر سه
ضلع بازنشسته ،دولت و صندوقها بازنده
هســتند .ضمن اینکه ما واقعا نمیدانیم
صندوقهای ما دولتی یا خصوصی هستند،
اگر دولتی هستند چرا در اساسنامههایشان
مؤسسات حقوقی غیردولتی آورده میشود.
اگر غیر دولتی هســتند ،چرا حقوق هیچ
یک از مدیرانشــان ذیل حقوق و دستمزد
کشوری نیســت و اگر خصوصی هستند،
چرا دولت همیشــه میتواند به منابع این
صندوقها دسترســی داشته و رؤسای این
ً
صندوقها عمال به عنوان معاونان وزیر رفاه
عملمیکند؟

شــاید بتوان گفت ،عباراتی چون «اقتصاد اسالمی» با تعاریف امروزی خود قدمت چندانی نداشته و قدمت عمده مباحث مطرح شده در این حوزه به صورت
نظاممند را نمیتوان بیش از نیم قرن دانست؛ به نحوی که عمده مباحث مطرح شده در این حوزه را میتوان به پس از پیروزی انقالب اسالمی مرتبط دانست؛ اما
قواعد و چارچوبهای موجود برای تحقق چنین اقتصادی تنها متعلق به دوره جدید نبوده و ریشههای تاریخی دارد .اسالمیسازی اقتصاد از آن قبیل موضوعاتی
است که با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم دوباره بر سر زبانها افتاده و مورد توجه قرار گرفته است؛ اما همچنان نحوه اسالمیسازی اقتصاد و ویژگیهای
یک اقتصاد اسالمی از موضوعات محل بحث است .صبح صادق در گفتوگو با دکتر ایرج توتونچیان ،معاون اسبق وزیر اقتصاد در دهه  60و یکی از اقتصاددانان
حوزه اقتصاد اسالمی در این زمینه به گفتوگو نشسته است.

   B

اگــر چه صحبــت از اقتصاد اســامی
همواره طی چند دهه اخیر وجود داشته،
عمال نتیجه مشــخصی روی کاغذ و در
مقام اجرا نداشته است .در سالهای اخیر
نیز این موضوع فراموش شده است؛ اما
به نظر میرســد با روی کار آمدن دولت
سیزدهم بار دیگر این مقوالت مورد توجه
قرار گیرد .نظرتان درباره حرکت به سمت
تحقق اقتصاد اسالمی و شاخصههای این
اقتصادچیست؟
در ابتــدا اجازه دهید به این موضوع اشــاره کنم که
ً
اقتصاد اسالمی یک موضوع صرفا دینی یا احساسی
و ...نیست؛ بلکه تحقق چنین مدل اقتصادی مبتنی بر
ً
تعالیم اسالم کامال علمی و عقالنی است ،حاال نام
آن را هر چه میخواهید بگذارید؛ یعنی حتی در یک
جامعه غیر مسلمان نیز میتوان این مدل اقتصادی را
پیاده کرد ،آنچه من تا امروز بر اساس تجربه شخصی
خودم به آن رسیدهام ،این است که اگر مسلمانی در
یک فضای اســامی قرار گیرد یا خودش را در آن
فضا با قرآن ،نهجالبالغه و آیات و احادیث مأنوس
و عجین کند ،میتواند به مراتب بهتر از یک جامعه
غیر دینــی مدلی تحت عنوان اقتصاد اســامی را
طراحی کند .به نظــرم اگر یک اقتصاددان خارجی
که مسلمان هم نیست بخواهد روی اقتصاد اسالمی
مطالعه و تحقیق کند ،آنچه را که از دســت میدهد
و خیلی مهم است ،این اســت که او روح اسالم را
نفهمیده اســت .روح اســام محبت ،صمیمت و
دوستی است که من از آن با عنوان «تعاون» به معنای
اعم کلمه در تمام موارد نام میبرم .این مسئله ،یعنی
موضوع تعاون که نشئت گرفته از روح اسالم است،
در مدل اقتصاد اسالمی بسیار اهمیت دارد .ضمن
اینکه بر اســاس روح دین هدف غایــی را میتوان
«عدالت» دانست .اینها تفاوتهای اساسی اقتصاد
اسالمی با اقتصاد متعارف است؛ یعنی روح اسالم
از یک طرف تعاون و از طرف دیگر هدف و آرزوی
اسالم اســت که همان تحقق یک جامعه عدالتمند
است .آنچه این شــاکله را تکمیل میکند و مثلثی
سه ضلعی را تشکیل میدهد ،ایجاد رفاه اجتماعی
( )Social Welfareاســت؛ یعنــی به نظرم اضالع
مثلث تشــکیلدهنده اقتصاد اســامی ســه ضلع
عدالت ،تعاون و رفاه اجتماعی هســتند .بخشــی
از پاسخ پرسش شــما این نکته است .اینکه برخی
میگویند خب فرمولها یا قواعد اقتصاد که ثابت و
مشخص هستند ،پس اقتصاد اسالمی چه معنایی
دارد! بایــد گفت تفــاوت در همین موارد اســت.
مرحوم آیتالله تســخیری میگفتنــد ما از لحاظ
محتوای مسائل حقوقی بسیار غنی و قوی هستیم؛

را بیان میکند .حاال بیاییم بگوییم عجب پس اقتصاد
اسالمی همان اقتصاد سوسیالیسم است .این ظواهر
باعث شده اســت عدهای چنین استنباطهایی داشته
باشند.

   B

امــا در طبقهبندیها ضعف داریــم .درباره اقتصاد
اسالمی نیز من معتقدم ممکن است ما طبقهبندی
ً
اجزای اقتصاد اســامی را از غــرب یا اصطالحا
اقتصاد متعارف گرفته باشــیم؛ اما آنچه مهم است،
محتوای آن است .برای نمونه ،امروز در کجای دنیا و
در کدام مکتب فکری بحث عدالت و تعاون مطرح
اســت؟ چنانچه در نظام ســرمایهداری و به عنوان
ســردمدار آن آمریکا میبینیم بحث توزیع ثروت و
ً
درآمد آنقدر نامناســب است که اصال موضوع رفاه
ً
اجتماعی کامال بیمعنا شده است .خود این موضوع
نشاندهنده شکست نظام ســرمایهداری است .در
واقع ،ما از طریق روح اسالم و قرآن و به تبع آن تعاون
و عدالت میتوانیم به اقتصاد اسالمی برسیم.

   B

ابزار ما برای تحقق و به عبارتی رسیدن به
اقتصاد اسالمی چیست؟
ما بازار ،مصرفکننده ،تولیدکننده ،دولت ،مالیات،
یارانه و ...داریم .اینها ابزارهای تحقق هدف ما هستند.
تمام اینها باید با معیارهای اسالمی مقایسه شوند .اگر
من نظام ســرمایهداری را با این چارچوبها مقایسه
کنم ،ثابت میشــود که نظام ســرمایهداری موجود
در دنیا که به نظر مــن بیش از  90درصد اقتصادهای
ً
دنیا بر اســاس آن بنا شدهاند ،فاقد این موارد و طبیعتا
غیرانســانی اســت؛ چرا که در نظام ســرمایهداری
خودخواهــی و خودمحــوری(  )Selfishnessرکن
اصلی است ،اما شــما در اقتصاد اسالمی درست در
نقطه مقابل آن قرار دارید.
اصول کلــی در اقتصاد وجود دارد کــه برای همه تا
حدودی پذیرفته شده است؛ برای نمونه ،نسبت عرضه
و تقاضــا ،قیمت و میزان مصــرف و . ...پس از نظر
شما اقتصاد اســامی این اصول کلی علم اقتصاد را
میپذیرد و مشکلی با این موارد ندارد.

اینها پایههایی اســت که بنیان آن گذاشته شده است.
همانطور کــه پایههای حکومت در دوران ارســطو و
ً
سقراط ریخته شــد .طبیعتا برای مدیریت و رعایت
حقــوق جمعی که با یکدیگر تضــاد منافع دارند نیز
باید حکومت شــکل گیرد .حکومت نیز در وهله اول
نیازمند قانون است .قانون هم به یک سری معیارها و
چارچوبها نیاز دارد.

   B

احتماال شما هم این موضوع را شنیدهاید
که برخی ،گاها شباهتهایی میان اقتصاد
اســامی با اقتصاد سوسیالیستی قائل
هستند .چه تفاوتها و شباهتهایی میان
ایــن دو اقتصاد وجــود دارد؟ اصال این
قیاسها را قبول دارید؟
ً
به نظرم این حرف یک بدفهمی و نفهمی است .اصال
ارتباطی وجود نــدارد .برای نمونه ،میگویند اقتصاد
اســامی به کدام مدل یا مکتــب اقتصادی نزدیکتر
اســت؟ من منم و شما شــمایید .حاال ممکن است
شــباهتهایی هم بین ما وجود داشــته باشد؛ اما آیا
ً
میتوان گفت مثال به خاطر این شباهتها من به شما
از همسایهمان نزدیکترم یا چیزی شبیه این؟ اقتصاد
اســامی موجودیت دیگری است .بله ممکن است
در جاهایی به اقتصاد ســرمایهداری یا سوسیالیستی
ً
هم نزدیک باشد ،اما کال یک موجودیت دیگر است.
برای نمونه ،هم ما و هم اقتصاد سرمایهداری به دنبال
حداکثر مطلوبیت هســتیم ،هم ما و هم آنها به بازار
معتقدیم .حاال بیاییم بگوییم پس اقتصاد اسالمی ما
به اقتصاد سرمایهداری نزدیکتر است .به نظرم مطرح
شدن این تعابیر بیشتر از این حیث است که عدهای در
معنای عدالت دچار اشکال و اشتباه هستند ،بزرگان ما
میفرمایند هیچ کاخی بنا نمیشود مگر اینکه کوخی
ایجاد شود و سالها بعد مارکس نیز جملهای شبیه آن

شــما یکی از منتقدان نظام سرمایهداری
هستید و اتفاقا ضعف نظام سرمایهداری
را یکــی از دالیل لزوم توجــه به اقتصاد
اسالمی میدانید .با توجه به بحرانهای
موجود در نظام ســرمایهداری به نظرتان
این رخت به ظاهر تنومند ،اما پوســیده
چه زمانی میشــکند؟ من نمیخواهم
پیشگویی کنید ،اما تحلیلتان چیست؟
مارکس و شــومپیتر هم عدد و رقم مشــخصی برای
افتــادن این درخت بیان نکردهانــد؛ اما بعد از بحران
مالی  ۲۰۰۷که به نظرم هنوز تمام نشده است ،بحران
بعدی برای نظام ســرمایهداری خیلی کشنده خواهد
بود؛ به خصوص کــه حاال رقیبی ماننــد بانکداری
اسالمی هم برای آن وجود دارد.

   B

البتــه شــاید همین موضــوع اقتصاد
سرمایهداری را نجات دهد.
اتفاقــا من معتقدم بانکداری اســامی کاپیتالیســم
را نجــات خواهد داد .یک بار یکــی از اقتصاددانان
جریان لیبرال در دفاع از نظام ســرمایهداری گفته بود
این بحرانها طبیعی اســت و آمریکاییها مشکالت
اقتصادیشان را حل میکنند؛ اما حرف من این است
که خداوند بدن انسان را به گونهای خلق کرده که برای
نمونه سرماخوردگی ساده موجب مرگ ما نمیشود یا
مثال افراد حتی بعــد از جراحی قلب و کلیه هم زنده
میمانند .دلیلش این اســت که بدن انســان طوری
خلق شده که میتواند در مقابل این تکانهها مقاومت
کند .حاال بیایید بدن انسان را با اقتصاد مقایسه کنید.
بانکهای مرکزی آمریکا و کانادا مدام اعالم میکنند
ً
مجبوریــم نرخ بهره را تغییر دهیــم .طبیعتا یک بدن
ســالم که خداوند آن را سالم آفریده است ،به مراقب
همیشگی و تحت مراقبت بودن نیازی ندارد؛ یعنی بدن
سالم نیازی ندارد شــما مدام نبض آن را اندازهگیری
کند .شما برای نمونه اگر فقط تغییرات نرخ بهره را در
دنیا بررسی کنید ،متوجه میشوید وضعیت اقتصاد در
دنیا عادی نیست ،یعنی یک دردی ،یک ایرادی در این
اقتصاد وجود دارد .یک بار میگویند ورود سرمایه کم
اســت ،یک بار میگویند عرضه پول زیاد است ،یک
بار میگویند بیکاری زیاد است و . ...من معتقدم خود
این مسائل نشاندهنده ضعف در عملکرد این سیستم
است .اقتصاد امروزی در دنیا جوابگو نیست؛ چون با
فطرت انسان و قوانین هستی مطابقت ندارد.

منهای نفت

شاخص

افزوده

اتکا به کار

تورم در اوج

سیاستهای مالی

برای رهایی اقتصاد از وابســتگی به نفت باید اقتصاد متکی بر
کار باشد؛ کاری که بتواند برای اقتصاد ایران ایجاد ثروت کند.
بخشی از این کار باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت شود و
بخشی نیز در راه توسعه کشور به کار گرفته شود.
ً
طبیعتا به این معنا نیست که اقتصاد ایران نباید از نفت خام
استفاده کند؛ بلکه منظور این است که اقتصاد ما نباید متکی بر
درآمدهای نفتی باشــد .باید تمرکز بر مقوله کار باشد .اکنون
متوسط کار مفید بسیار پایین است و در اکثر ادارات ،کارکنان
تنهــا بابت حضور خــود حقوق میگیرند که ایــن موارد باید
اصالح شوند.

به گزارش رویترز ،شــاخص قیمت مصرفکننــده ( )CPIدر
انگلیــس در ماه ژانویه (نخســتین ماه  )2022با ســریعترین
سرعت به باالترین رقم در  30ســال گذشته رسید .نرخ تورم
ســاالنه در ماه ژانویه در این کشــور به  5/5درصد رســید که
باالترین میزان از ماه مارس  1992به شمار میرود؛ در آن زمان
انگلیس از قراردادهای با دســتمزد باال که سبب افزایش تورم
ً
میشد ،خارج شد .به نوشته رویترز ،این رقم از پیشبینی تقریبا
تمامی اقتصاددانها باالتر بوده است .بانک مرکزی انگلیس ،در
اوایل ماه جاری پیشبینی کرد ،نرخ تورم در ماه آوریل به حدود
 7/5درصد برسد.

«سیاســتهای مالی» به ســه دسته تقسیم میشــوند :دسته اول
سیاستهای خنثی هستند که در آن ،تمام مالیاتی که دولت دریافت
ً
میکنــد صرف هزینهها و مصارف دولتی میشــود و تقریبا هیچ
تأثیری در اقتصاد ندارد .دسته دوم سیاستهای انبساطی هستند،
ً
این نوع سیاستها که بر چرخه اقتصادی مؤثرند ،معموال در دوران
رکود اقتصادی استفاده میشــوند .دسته سوم سیاستهای مالی
انقباضی هستند که نقطه مقابل مورد پیشین هستند .دولت در این
حالت با افزایش میزان مالیات ،درآمد باالیی داشته و قادر به تأمین
مخارج خود است؛ اما رشد اقتصادی سریع سبب افزایش تقاضا و
در نتیجه افزایش نرخ تورم میشود.

منبر

روش پیامبر(ص) در تبیین حقانیت علی

(ع)

گفتاری از حجتاالسالم حامد کاشانی
دو جریان از زمان رســول خدا شــکل گرفت .یک
جریــان به رهبــری امیرالمؤمنیــن(ع) ،اینها پیرو
محض پیغمبر(ص) بودند و خودشان را شاگردان
پیغمبر(ص) میدانســتند .از امیرالمؤمنین(ع) که
ٌ
ســؤال میکردنــد ،میفرمود« :أنا عبــد من عبید
محمــد» اظهار نظر نمیکردند و پیشــنهاد گزاف
نمیدادنــد ،جلــوی پیغمبر(ص) اظهــار فضل
نمیکردند ،محو پیغمبر اکــرم(ص) و تابع و پیرو
محض بودند .یــک جریان هــم مقابلش بود که
سعی میکرد برای خودش ســهم قائل باشد؛ لذا
یکطوری سعی میکرد جامعه را توجیه کند برای
اینکه بشــود از بیانات پیغمبر اکرم(ص) دســت
بکشد؛ از جمله اینکه «االن خشمگین است ،االن
شوخی میکند ،االن معاذ الله غیر دقیق میگوید.
االن پیغمبــر اکــرم(ص) در امــور دنیایــی اعلم
نیســت ...».یک جریانی از زمان رسول خدا(ص)
بود و میدانســت پیغمبر اکرم(ص) با آیات بینات

آمده اســت برای اینکه دنیا و آخرت ما را آباد کند و
مسیر آخرت جز آبادی دنیای ما نیست ،کما اینکه
مرگ خوب حاصل عمر و زندگی خوب اســت.
نمیشود کسی حیاتش در ظلم و گناه و قتل و غارت
باشــد و حیاتش حیات عارفان بالله و اولیاء و عباد
باشد ...یک جریانی را رسول خدا(ص) میدید به
رهبری امیرالمؤمنین(ص) که اینها به سمت هدایت
میروند و پیغمبر(ص) را در جایگاه خودش میبینند
که خداوند قرار داده و یک عده نافرمانی میکنند و
شخصیت حضرت را تخریب میکنند .از آن طرف
رسول خدا بیکار نبودند ،قرآن کریم تدابیر گستردهای
داشتند ،پیغمبر اکرم(ص) ،امیرالمؤمنین(ع) را به دو
جهت در جامعه ترویج میکرد .یکی اینکه رهبر آن
جریانی که بر حق اســت و پیغمبر(ص) را درست
فهمیــده و در واقع وقتی پیغمبر اکــرم(ص) را در
جایگاهش درست شناختیم و یکی اینکه دشمنان
امیرالمؤمنین(ع) را معلوم کند که در آن جبهه مقابل

قرار دارند .لذا قید زدند به آنکه ّ
محب و دوستدار
ً
تو مؤمن است و آن کسی که دشمن تو است ،اصال
منافق است .چرا؟ چون دشمنی با امیرالمؤمنین(ع)
مسئله گروه دوم نبود ،مســئله گروه دوم دشمنی با
ً
خود پیغمبر(ص) بود .چون معنی نداشــت ظاهرا
ً
ً
و علنا با پیامبــر(ص) مخالفت کنند ،بعدا این دق
و دلیها را ســر امیرالمؤمنین(ع) پیاده کردند .کما
اینکه رسول خدا(ص) در روایتی که از منابع معتبر
اهل سنت و شیعه هســت و روایتی است که مهم
اســت ،فرمودند« :ان االمة ستقدر بک بعدی» این
امت گروهیشــان بعد از
من به تــو خیانت خواهند
کرد .رســول خــدا(ص)
برای اینکه حق روشن شود،
سعی میکند این دو جبهه را مردم
بشناسند و این دو جبهه در تقابل هم
هستند.

آیه
بهانهجویان و جهاد
محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

تأثیر مستقیم موعظه در پیشرفت و توسعه
سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

دین اســام جامعهای را میخواهد که دلسوز
باشــد .جامعه دلســوز با هر چیزی که بخواهد
همنوعــان را بیــازارد یا با مشــکل مواجه کند،
مقابله میکند .شهروندان یک جامعه دینی خود
را به یکدیگر وابســته و دلبســته میدانند .هم
حقوق همنوعان را رعایت میکنند و هم حقوق
مخلوقات خداوند را؛ این دلسوزی و دلبستگی
تا جایی پیــش میرود که شــهروندان برای دور
کردن رفتارهای غیراخالقی و غیرانسانی از جامعه
تالش میکنند .هر کسی تالش میکند خود را به
رفتارهای صحیح آراسته کند و دیگران را هم برای
رسیدن به این جایگاه یاری دهد.
این کمک و یاری هم بهصورتهای مختلف
انجــام میشــود که از تذکر لســانی هســت تا
تذکر عملی .اگر جامعهای عــاری از رفتارهای
غیرصحیح میخواهیــم ،باید با اصولی آشــنا
باشــیم و آنهارا بهکار بگیریم .یکی از این اصول
آداب پند و اندرز دادن و شنیدن است .کسانی که
میتوانند و بلد هستند پند بدهند ،نصیحت کنند
و همزمان بشــنوند ،باید اینکار را انجام دهند و
اگر نمیتوانند الاقل در شــنیدن پند و اندرز توانا
باشند.

دوای دردهای روحی ،اخالقی و معنوی میداند
و میفرماید« :ای مردم! از جانب خداوند موعظه
و اندرز و شــفای دردهای درونی شما و نیز برای
مؤمنان هدایتگر و رحمتــی آمد(».یونس)57 /
کاری که بیشترین نفعش هم در حالت نصیحت
و موعظهکردن و هم در حالت موعظهشنیدن برای
مؤمنان و اهل تقواست؛ «وذكر فان الذكرى تنفع
المؤمنين»(ذاریات )55 /اصرار دین به موعظه و
ی از منکر
پند و اندرز و همچنین امر بهمعروف و نه 
به دلیل منافع باالیی است که برای انسان بههمراه
دارد .جامعهای که در آن موعظه کردن و پند دادن
و شنیدن با حفظ شــرایط وجود دارد ،جامعهای
عاقل است.
اميرالمؤمنين(ع) میفرماینــد« :العاقل من
اتعظ بغيره» ،آدم عاقل كسی است كه از ديگران
پند و موعظه میگيرد( .فهرست غرر ،ص)٤٠٧
هر یک از ما وقتی با پیشرفتی در جامعهای مواجه
میشــویم ،حدس و گمانی میزنیم که ب ه فالن
دلیل رشــد در این جامعه شکل گرفته است؛ اما
در میان این حــدس و گمانها کمتر میبینیم که
دلیل توســعه یک جامعه ،توســعه تذکر و پند و
اندرز باشــد .جوامعی که به پیشرفت رسیدهاند
در خصوص آداب اجتماعی و رفتارهای قانونی
کارهای زیادی انجام دادهاند ،چهآنکه اگر پیشرفتی
باشــد اما کســی آداب آن را حفظ نکند ،دوامی
ندارد.
خداوند در قرآن بارها انسان را نصیحت کرده

و دستوراتی برای رشد اخالقی او داده است .اگر
این رشد اخالقی کامل شود ،توسعه و رشد مادی
هم توسعه پیدا کرده و هم دوام دارد؛ اما اگر رشد
اخالقی نباشد پیشرفت و توسعه به حالتی تبدیل
میشود که در آن انسانیت و انسان از بین میروند
و پیشــرفتها پس از مدتی ناپایدار شده و نابود
میشوند.
امیرالمؤمنین علی(ع) در نامهای به فرزندش
امام حســن مجتبی(ع) مینویســد« :پسرم! …
از طریق پند و اندرز ،قلب خــود را زنده دار و از
راه زهدپیشــگی «امیال سرکش» را رام ساز…از
آنجایی که قلب نوجوانان و جوانان زمین کاشــته
نشده اســت ،آماده پذیرش هر بذری است که در
آن پاشیده میشود ،پس در تربیت تو شتاب کردم،
پیش از آنکه دل تو ســخت شود و عقل تو به چیز
دیگری مشغول گردد یا به استقبال کارهایی برود
که صاحبان تجربه ،زحمت آزمون آن را کشیدهاند،
و تو را از تالش و یافتن بینیاز ســاختهاند و آنچه
از تجربیات آنها نصیب ما شــد به تو هم رسیده
و برخی از تجربیــات که بر ما پنهان مانده ،برای
شما روشن گردیده است(».نهجالبالغه /نامه )31
هدف از موعظه و نصیحت رسیدن به تقوا و مقام
بندگی اســت؛ یعنی همان هدفی که دین ترسیم
کرده است و بر آن اصرار دارد .وقتی تقوا بیاید ،هر
معروف و معرفتی هم به دنبال آن میآید؛ بههمین
دلیل پند دادن و پند شنیدن را باید تنها راه رسیدن
به سعادت بدانیم.

سلوک

احکام

راهنما

عمل به وظیفه

صندوق خانوادگی

فقه و انقالب اسالمی

آیتالله شیخ علی ســعادتپرور:ای عزیزان من! از کوچکی
این اندیشــه را در سر داشته باشــید که تمام قدرتها در کف
عنایت حق است .هیچکس نمیتواند اگر خدا نخواهد به من
صدمــهای بزند ،من باید به وظیفهام عمل کنم ،ولو عالم با من
دشمن شوند ،اگر چنین شــدید آن وقتی که به مقام و ریاست
رسیدید یا آنکه وظیفه بزرگی برای شما پیش آمد ،از عمل باکی
ندارید.
ای عزیزان من! اگر میتوانید در شبانهروز چند ساعتی یا الاقل
 ۵دقیقه را هم به فکر خود باشید تا بر شما روشن شود چهکاره
هستید ،برای چه هستید ،کجا میروید تا عمر به غفلت نگذرد.

پرسش :تعدادی از افراد تصمیم به ایجاد صندوق قرضالحسنه
بین خود گرفتهاند تا هنگام نیاز به یکدیگر قرضالحسنه بدهند.
هر عضو عالوه بر مبلغی که در ابتدای تشــکیل پرداخته ،باید
هــر ماه برای افزایــش موجودی صندوق مبلغــی را بپردازد،
پرداخــت خمس هر عضــو در صورتی که ســرمایه صندوق
به طور دائمی به عنوان قرض در دســت اعضا باشــد ،چگونه
است؟
پاســخ :اگر هریک از افراد ،سهم خود را از منفعت کسبی که
سال خمسی بر آن گذشته پرداخته باشد ،واجب است خمس
آن را بپردازد؛ ولی اگر ســهم را در بین ســال داده اســت ،در
صورتیکه دریافت آن برای او در پایان سال خمسی وی ممکن
باشد ،باید خمس آن را در پایان سال بدهد و در غیر اینصورت
تــا آن را از صندوق دریافت نکــرده ،پرداخت خمس آن بر او
واجب نیست؛ ولی پس از امکان دریافت باید بالفاصله خمس
آن را پرداخت کند.

حجتاالسالم سیدکاظم ســیدباقری :فقه سیاسی شیعه تا دوره
مشــروطه ،بیشــتر فقهی فردمحور ،محدود و بیانکننده احکام
شخصی بوده است؛ اما حضور مفاهیم جدید ،تحوالت معرفتی
سده گذشته و به ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی ،چندان فراوان
و سیالبوار بود که این دانش را با پرسشهایی بنیادین روبهرو کرد؛
لذا این دانش نیز از آن دایره محدود گذشــته بیرون آمده و معنایی
گستردهتر و اجتماعی به خودگرفت .در این دوران ،فقه نمیتوانست
و نمیتواند بدون نگاه بــه رویدادهای اجتماع و تحوالت تحمیل
شونده روزگار به حیات خود ادامه دهد و بیاعتنایی به پیرامون ،آن
را از امکان بهرهرسانی به جامعه اسالمی دور میکرد.

اجوبة االستفتائات ،س943

دین
سیاست
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مکتب

در هر یک از این دو گروه بودن سعادت دنیوی
و اخروی وجود دارد و نبودن در آن شقاوت دنیوی
و اخروی را بهدنبال دارد .پند و موعظه شنیدن فقط
مخصوص کسانی نیست که ب ه موضوعی جهل
دارند ،بلکه برای هر انسانی هم الزم است و هم
کاربرد دارد.
در روایــات میبینیم که یک امــام معصوم
فرزند معصوم خــود را نصیحت کرده و موعظه
میفرماید .نصیحت شنیدن یکی از ویژگیهای
مهم اهل تقواست .آنها همیشه برای اصالح خود
و دوری از هر ناپاکی آماده هســتند و بهطور مدام
حال خود را در مســیر بندگی خدا و اطاعت از او
قرار میدهند.
اهل تقوا نهتنها دوســت دارند خودشــان در
امنیت اخالقی ،معنوی و مادی باشند؛ بلکه عالقه
شــدید به جامعه عاری از ناامنــی و گناه دارند.
امام محمدباقر(ع) میفرمایند« :لينصح الرجل
منكم اخاه كنصيحته لنفســه»؛ هر يک از شــما
همانگونه خيرخواه خود هستيد بايد که خيرخواه
ديگر برادران خود نيز باشيد( .اصولکافی ،ج،٣
ص )٢٩٦در ســوره یــس نیز داســتان «حبیب
نجار» یا «مؤمن آلیاسین» آمده که وقتی در حین
نصیحت مردم به دســت آنها کشته شد و دنیای
پس از مرگ را دید ،با خود گفت« :اىكاش قوم
من مىدانستند كه پروردگارم چگونه مرا آمرزيد
و در زمــره عزيزانم قرار داد» (یــس 26 /و )27
خداوند همچنیــن در قرآن نصیحت و موعظه را
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مالک خداونــد برای مؤمــن خواندن یک
مسلمان این اســت که مطیع امرش باشد و
بندگ ی کند و این اعتقادش در قلبش باشد ،نه
بر زبانش .خداوند َدر سوره حجرات ،آیه 14
ُْ َ ُ
ََ ْ ْ
میفرماید«َ :قال ِت الع َر ُاب َآم َنا قل ل ْم ت ْؤ ِم ُنوا
ْ
َ
َ ُ ُ
َ
ْ ُ
ُ
َول ِك ْن قولوا أ ْســل ْم َنا َول َما َيدخل ِال َيمان ِفي
ِ
َ
َ
َّ
ُُ ُ ْ ُ
ُ
َقل ِوبك ْم َو ِإن ت ِط ُيعوا الل َه َو َر ُسول ُه ل َي ِل ْتك ْم ِم ْن
ْ َ ُ ْ َ ْ ً َّ َّ َ َ ُ
َ
ٌ
ٌ
أعم ِالكم شيئا ۚ ِإن الله غفور ر ِحيم»؛ عربهای
بادیهنشــین گفتند :ایمان آوردهایم .بگو :شما
ایمان نیاوردهاید ،ولی بگویید اسالم آوردهایم،
اما هنوز ایمان وارد قلب شــما نشده است! و
اگر از خدا و رســولش اطاعت کنید ،چیزی
از پاداش کارهای شــما را فروگذار نمیکند،
خداوند ،آمرزنده مهربان است.
در زمان رسول خدا(ص) کسانیکه ایمان
در دلشان رسوخ نکرده بود ،هر لحظه منتظر
شکســت پیامبر(ص) و مســلمانان و جمع
شدن بســاط حکومت دینی بودند؛ بههمین
دلیل هیچگونه همکاری و همدلی با اســام
و مسلمانان نداشتند؛ یعنی وقتی خداوند امر
به بسیج شــدن برای یاری اسالم میفرمود،
عدهای با کندی و سستی آن را پاسخ میدادند
و بــا بهانهگیری دنبال آن بودنــد که از جهاد
بهوسیل ه مال یا جانشان فرار کنند .شرح حال
این افراد در ســوره توبه از آیه  34به بعد آمده
است .البته وقتی پای غنیمت یا مالی وسط بود
و ســفری کوتاه ،کمخطر و سودمند در پیش
بود ،همین افراد همراه میشدند و وقتی سختی
ً
احســاس میکردند ،فــورا بهانهجوییهای
آنان شروع میشــد .با آنکه خداوند این افراد
را در آیه  38ســوره توبه ،بهعنوان کسانیکه
ایمان آوردهانــد خطاب میکند ،میدانیم که
این افراد ایمان حقیقی نداشتند و جزء کسانی
بودنــد که خداونــد درباره آنهــا میفرماید:
َُ َ َ َ َ ُ
ُ َ َ َ ُ
ــول ِه َو
ْ«ياأيهــا ال ِذين آمنــوا ِآمنوا ِبالل ِه و رس ِ
تاب(»...نساء .)136/البته در آیات بعدی
ال ِك ِ
ســوره توبه هم خداوند میفرمایــد« :براى
[اغفال] شما به خدا سوگند ياد مىكنند تا شما
را خشــنود گردانند در صورتىكه اگر مؤمن
باشند [باید بدانند] سزاوارتر است كه خدا و
فرستاده او را خشنود سازند(».توبه )۶۲/یکی
از دالیل کندی آنان شــکی بود که در دلشان
وجود داشــت؛ زیرا فکر میکردند به زودی
پیامبر(ص) شکســت میخورد و همه چیز
بهحال اول برمیگردد(.توبه )45/هنگامیکه
از آنان برای یاری اســام و مسلمان خمس و
زکات درخواست میشد ،میگفتند اینهم
جزء خساراتی است که به ما وارد شده است؛
یعنی تکلیف شــرعی خود را پای خسارت
اسالم میگذاشتند ،اما بدترین حالتیکه این
مسلمانان بدحال داشتند ،این بود که وقتی یک
پیروزی بهدست میآمد بهجای آنکه خوشحال
شوند ،ناراحت میشدند و بهعکس ،زیرا در
قلبشان با اسالم همراه نبودند« .اگر نيكى به
تو رسد آنان را بدحال مىسازد و اگر پيشامد
ناگوارى به تو رســد ،مىگويند ما پيش از اين
تصميــم خــود را گرفتهايم و شــادمان روى
برمىتابند(».توبه )50/همچنین میفرماید:
َ َ ُ
َ«ف َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ
ــول
ــرح المخلفون ِبمقع ِد ِه م ِخالف رس ِ
ِ
الله» (توبه )81/اینها نهتنها خودشان کمکی
ِ
به اســام نمیکنند؛ بلکه با مســخره کردن
مســلمانان دیگر آنها را از کمک به دین خدا
دور میکردند« .الذ َين َي ْلم ُز َ ْ ُ
طوع َين ِم َن
ِ
ون الم ِ
ِ
ْ
ال ُم ْؤ ِم ِن َين»(توبه )79/بهعبارتی مدام در حال
آیه یأس خواندن بودند؛ زیرا نمیتوانســتند
باور کنند که اســام رشد میکند و عالمگیر
میشود .آنها فقط بهدنبال منافع خود بودند،
نه اسالم ،در حالیکه اسالم رشد کرد و آنان
جا ماندند .در مقابل ،خداوند بهمسلمانان امر
میفرمــود که فریب ظاهر آنان و مال و ثروت
آنان را نخورید(توبه)85/؛ زیرا اینها در حال
کفرمیمیرند.
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مجید ابهری ،آسیبشناس اجتماعی در گفتوگو با صبح صادق عنوان کرد

حفاظت از مردم

سیاست
پرونده
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هیوالی
مجازی

نگاهی به آسیبهایفضایمجازی
و راههای زدودن آن

پیشدرآمد
رفتار دوگانه
اکبر معصومی
دبیر گروه پرونده

ورود فضای مجــازی به زندگی مردم که
پس از شــیوع کرونا میزان اســتفاده از آن
ً
رواج بیشــتری یافت و تقریبــا همه افراد
جامعه در سنی ن گوناگون در فضای مجازی
فعالیت دارند و بســیاری از کارکردهای
خانوادگــی و اجتماعــی را متحول کرده
است .فضای مجازی میتواند در جهت
مثبت و منفی به کار گرفته شــود؛ اما این
فضا به دلیل محبوبیــت در بین نوجوانان
و جوانــان از اهمیت خاصــی برخوردار
اســت و آسیبهای ناشی از آن گریبانگیر
این قشر و به طور کلی جامعه و خانوادهها
شده اســت .از آنجایی که فضای مجازی
محبوبیت زیادی ،به ویژه در بین نوجوانان
و جوانان دارد و به دلیل گســترش و نفوذ
روزافزون استفاده از این فضا در تعامالت
اجتماعی ،تولید محتوا ،زمینههای شغلی و
اطالعاتی و ...نمیتوان تأثیر این ابزار را در
خانواده و اجتماع نادیده گرفت؛ در واقع،
بسیاری از کشورها دو نوع سیاست را در
فضای مجازی در نظر میگیرند:
1ـ مدیریت و تالش برای تأثیر مثبت این
فضا به افکار داخلی :کشــوری همچون
آمریکا و انگلیس همــواره به دنبال تولید
مطالب و محتــوای گزینشــی در داخل
مرزهای خود هستند و به اصطالح فضای
داخلی کشور خودشــان را رها کردهاند و
در راســتای اهداف حکومتی خود سعی
در شکلگیری «افکار عمومی مطلوب»
دارند .برای نمونه ،صحبت از هلوکاست
در غرب ممنوع اســت و برخالف ادعای
آزادی محدودیت بــرای فضای مجازی
خود اعمال کردند.
2ـ تالش برای شــکل دادن به افکار دیگر
کشورها :بدون شــک محتوایی که رسانه
مورد حمایت غرب در ایران تولید میکند،
با محتوای پخش شده در داخل کشورهای
خود تفاوت و رویکــرد متفاوتی دارد .در
واقع ،غرب با روایتسازیهای متفاوت،
اهداف متعــددی را در داخل و خارج از
مرزهــای خود دنبال میکند .متأســفانه،
در اوج نابــاوری فضای مجازی کشــور
رها شــده اســت و رهبر معظم انقالب
سالهاســت که در این زمینه هشدارهای
متعددی دادهاند .در نگاه حکیمانه رهبری
فعالیت مثبت در فضای مجازی با رویکرد
تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی اقدامی
بسیار ارزشمند تلقی میشود.
ً
مطمئنا ارائه راهکارهای پیشگیرانه در
این زمینه موجب فرهنگسازی مناسب در
جامعه و ایجاد بستر مناسب برای استفاده
از این ابزار میشــود .از جمله راهکارها
برای پیشــگیری از این آسیبها ،تمرکز
بر شــناخت و برطرف کردن مشــکالت
نوجوان و جوانان ،مقابله با ایجاد و نشــر
شایعههای برانداز ،قانونمند کردن مقابله با
جرایم سایبر ،توسعه شبکههای اجتماعی
مجــازی بومــی و آموزش و آگاهســازی
خانوادهها ،مراقبت و کنترل والدین ،اولیای
مدرسه و دوستان و همساالن است.

ملیحه زرینپور
خبرنگار

   B

تحلیــل و ارزیابیتــان از تأثیر مخرب
فضای مجازی ،به ویــژه بر خانوادهها
چیست؟
فضای مجــازی با ورود خود بــه جامعه همواره با
محاســن ،امتیازات ،عوارض و آسیبهایی همراه
بوده است .از آنجایی که این فرآیند بدون زمینهسازی
ش وارد جامعه شــد ،آســیبهای آن بیشتر
و آموز 
از امتیازات و فواید آن اســت .متأســفانه ،افزایش
پلتفرمهای خبری و شــبکههای اجتماعی نیازمند
بیان اخبار و مسائل است ،که همین رویکرد موجب
تکرار بسیاری از اخبار و افزوننمایی آنها میشود.
یکی از ابعــاد منفی وارد شــده به جامعــه ایجاد
خشــونت ،پررنگ کــردن آن و تکثیر ایــن فرآیند
رفتاری است .گاهی بزرگنمایی در مورد برخی از
اخبار موجب آموزشهای منفی به جامعه میشود
و الگوســازی منفی برای جامعه در دستور کار قرار
میگیرد .خشونت به عنوان واکنش رفتاری موجب
پرخاشــگری و کنشها و واکنشهــای آزاردهنده
روحی و عاطفی در جامعه میشــود .متأسفانه ،به
جای آمــوزش تابآوری و مدیریــت هیجانهای
رفتاری ،ابعاد منفی خشونت به جامعه برمیگردد.
درگیریها ،قتلها ،قمهکشــیها و ...ابعاد زشــت
ناشــی از خشونت در جامعه اســت که تکرار آنها
موجب بزرگنمایی و آموزشهای گسترده رفتارهای

اگرچه نمیتوان منکر محاسن گسترش فضای مجازی شد ،اما امروز فضای مجازی ما بی در و پیکر است و این مهم همراه با ناآگاهی موجب شده است آسیبهای
بسیاری نهاد خانواده را از این منظر تهدید کند .خیلی وقتها شاهد اتفاقات ریز و درشت و گاهی تأسفآمیز و خشونتباری هستیم که وقتی ریشهیابی میکنیم ،به
هیوالی فضای مجازی میرسیم .برای تحلیل و ارزیابی اثرات مخرب فضای مجازی بر خانوادهها با دکتر مجید ابهری ،آسیبشناس اجتماعی مطرح کشورمان
گفتوگویی داشتیم که در ادامه میخوانید.
منفی میشــود .در همین مورد تفســیر قتل دختر
اهوازی بیــش از هزار بار در رســانههای داخلی و
خارجی منعکس شــد .تکرار یک حادثه خشــن
افزون بر زشتیزدایی و قبحشکنی از آن سبب انتقال
آموزههای رفتاری نسبت به آنها میشود ،بنابراین تا
دیرتر نشــده نخبگان اجتماعی باید فکری به حال
جامعه و جوانان کنند .بازیهای خشــن ،فیلمهای
خشــونتآفرین و اخبار خشونتزا همگی موجب
پراکنش شدن خشونت در جامعه میشود.

   B

چــه ابعــادی از آســیبهای فضای

مجازی باعث ایجاد چنین حوادثی در
جامعهمیشود؟
باید عرض کنم ورود فضای مجازی و شــبکههای
مختلف آن بــدون آموزشهای اولیــه و بیان ابعاد
منفی و نتایــج منفیتر موجب ایجــاد ارتباطهای
غیــر اخالقی و مخالف با قانون و اخالق در جامعه
میشود ،که یکی از نتایج روشن و واضح آن را همین
چند روز پیش متأسفانه همه مالحظه کردیم.

   B

این امر چه آسیبی به نهاد خانواده وارد
میکند؟

اثر منفی اینگونه اخبار و حوادث بر عاطفه جامعه،
تضعیف ارکان اخــاق اجتماعی در خانواده پیش
و پس از تشکیل اســت .تضعیف ابعاد عاطفی در
روابط زناشویی موجب کمرنگ شدن تعهد و احترام
به یکدیگر و در نهایت دشــمنی و ایجاد زد و خورد
در افراد میشود.

   B

ارتباطــات فضای مجــازی و خارج
از عــرف چقدر باعث کمرنگ شــدن
تعهدات خانوادگی شده است؟
متأســفانه به دلیل نبود آموزشهــای اولیه در مورد
کاربــری فضای مجازی بســیاری از شــبکههای
اجتماعی موجب تضعیف روابط عاطفی در خانواده
و ایجاد تزلزل در آنها و حتی کسب روابط عاطفی و
برقراری روابط جدید شده و در صورت عدم آموزش
و پیشگیری گسترش خواهد یافت.

   B

برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی
چه باید کرد؟
آموزش ،آموزش و آموزش! و بیان ابعاد منفی حضور
بــدون کنترل در فضــای مجازی .عــدم مدیریت
عقالنی در ایجاد روابط در فضای مجازی ارتباطات
منفی بعدی را به وجود آورده و موجب وقوع وقایع
تلخی خواهد شد.

گفتوگوی صبح صادق با معصومه نصیری ،پژوهشگر سواد رسانه

آسیبزدایی از فضای مجازی
با شبکه ملی اطالعات
زهرا علوی
خبرنگار

   B

از منظر شما چه ضعفهایی در حوزه
شبکه ملی اطالعات داریم؟
از عمدهترین ضعفها در حوزه پیادهســازی شبکه
ملی اطالعــات ،فهم ضرورت ایــن مهم به منزله
یکی از مؤلفههای اساسی پیشگیرانه برای جلوگیری
از برنامهریزی و مهندســی افکار عمومی اســت.
شبکه ملی اطالعات اگر از ساحت شعار و پزهای
مدیریتی خارج شده و به ساحت واقعی قانونگذاری
و اجرا نزدیک شــود ،یکی از بزرگترین رخدادها
در زمینــه تقویت حکمرانی ســایبری و صیانت از
چارچوبهای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی خواهد
بود .در حال حاضر ،بزرگترین و جدیترین ضعف
در زمینه شبکه ملی اطالعات ،درک واقعی ضرورت
تحقق آن اســت .نکته بعد به عنوان ضعف ،داشتن
نگاه مهندسی صرف به مسئله شبکه ملی اطالعات
اســت .آنچه پاشنه آشــیل ما در این فضا به شمار
میآید ،حوزه تولید محتواست .مخاطبان در جنگ
رسانهای تحت تأثیر محتوای مهندسی شده دشمنان
قرار میگیرنــد و این نکته همواره کمتر مورد توجه
مطالبهگران این مبحث است.
ظرف و مظــروف بایــد توأمان مــورد توجه و
برنامهریزی قرار گیرنــد و به تنهایی فاقد اثرگذاری
خواهند بود .مبحث دیگر نگاه جزیرهای به موضوع
اســت .نگاهها و تصمیمات جزیــرهای ارگانها و
نهادهای مســئول در این زمینه موجب عدم توفیق
همهجانبه آن میشــود .از همــه مهمتر و حیاتیتر
ً
این موضوع است که معموال در مقاطعی مسئوالن
اجرای اســناد باالدســتی و سیاســتهای مهم به
اپوزیسیون برنامهها تبدیل میشــوند و این خود از
موانع و ضعفهای جدی است.

این روزها فضای مجازی بالی جان خیلی از خانوادهها شده است؛ چرا که برخی ،کارکردهای صحیح آن را رها کرده و به جای اصل به فرع ماجرا چسبیدهاند و
این میشود که به جای بهرهبرداری از ظرفیتهای آن ،عدهای ناآگاهی و ندیدن آموزشهای الزم برای استفاده از آن را به رخ میکشند و در دام سودجویان میافتند
که میدانند چطور برای پیشبرد اهداف خود از فضای مجازی بهره ببرند و این امر ضرورت تقویت زیرساختهای شبکه ملی اطالعات را دوچندان میکند .در
همین خصوص با دکتر «معصومه نصیری» معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانهای یونسکوـ ایران ،مدرس و پژوهشگر سواد رسانه و فضای مجازی
گفتوگویی داشتهایم که در ادامه میخوانید.

   B

با توجه به آنچه عنوان شــد ،ضرورت
تقویت زیرســاختهای شــبکه ملی
اطالعاتچیست؟
از جمله ضرورتهای تقویت شبکه ملی اطالعات
این است که بســان بسیاری از کشــورها صیانت
از افکار عمومی اهمیت دارد و اینگونه نیســت که
حکمرانان نســبت به راهکارهای محافظتکننده
از افکار عمومی کشور خود بیتوجه باشند .بحث
حفاظت از مرزها و مؤلفههای فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی و جلوگیری از استحاله مبانی هر
فرهنگ و کشور از ضرورتهای جدی تقویت شبکه
ملی اطالعات است .امروز در حوزه جنگ شناختی
شــاهد تحقق تغییــرات بنیادین در ســاحتهای
گوناگون کشــور هســتیم و رویکرد پیشــگیری و

مدیریت این امــر نیز از دیگر ضرورتهای تقویت
شبکه ملی اطالعات است .اگر به پیشینه کشورهایی
کــه اولینها در زمینه ایجاد شــبکه ملی اطالعات
بودند توجه کنیم ،درخواهیم یافت مسئله جلوگیری
از انحــراف افکار عمومی با اســتفاده از اطالعات
گمراهکننده و روایتســازیهای جهــتدار برای
اعتبارزدایی بسیار اهمیت دارد و بیتوجهی به این
مهم میتواند ســاختارهای ماهوی یک جامعه را
دچار خدشه اعتباری کند.

   B

این امر چه کمکــی میتواند به حوزه
فضــای مجازی به ویژه بــر خانوادهها
داشته باشد؟
ً
قطعا تغییرات ســبک زندگی و اســتحاله فرهنگی

متأثر از برخی محتواهای رسانهای بر کسی پوشیده
نیست و دنیا نیز نسبت به اینگونه از کنش پلتفرمها
و شــرکتهای فناوری و رسانهای بیتفاوت نبوده و
دارای موضع است .شما شاهد هستید اتحادیه اروپا
یا همین ترکیه چگونه در راستای صیانت فرهنگی
از جامعه خود و تقویت حکمرانی سایبری نسبت به
پاسخگو کردن پلتفرمهای مختلف اقدام کردند و در
ً
این زمینه هیچ اغماضی ندارند .لذا اساسا در دنیای
شبکهای شده و عصر همهگیری و همهجایی شدن
ً
محتوا و رســانه ،قطعا تحقق و تقویت شــبکه ملی
اطالعات میتواند به مثابه سدی در برابر تغییرات
فرهنگی متأثر از رسانه باشد.

   B

چه راهــکار راهبردی در زمینه تقویت
شبکه ملی اطالعات در راستای استفاده
بهینه و نه مخرب فضای مجازی وجود
دارد؟
راهکار راهبردی در این زمینه به نظر چندان عملی
نباشد؛ اما با عنایت به ضرورت تقویت شبکه ملی
اطالعات و همچنین ضرورت تقویت سپر سایبری
کشــور و تحقق حکمرانی ســایبری قدرتمند ،به
تشکیل قرارگاهی تخصصی و همهجانبه با اختیار
فرادستگاهی برای پیگیری و تحقق فوری شبکه ملی
اطالعات نیاز است .قرارگاهی که خروجی آن طی
گزارشهای ملموس و نه آمارســازی قابل ارائه به
افکار عمومی و رهبر معظم انقالب باشد و اینگونه
نباشــد که رهبری نظام هر بار بر ضرورت تقویت
مؤلفههای رســانهای و شبکه ملی اطالعات تأکید
کنند و ما هنوز اندر خم کوچه دستگاهها و مسئوالنی
باشیم که عزمی برای تحقق این فرمان ندارند.

آسیبهای فضای مجازی را بشناسیم
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رضا حمیدی
خبرنگار

از زمانى که اینترنت وارد فضاى زندگى انسان
شــدهـ تاکنونـ با وجود تمامی محاســن و
مزایاى آن ،یکســری دغدغــه و نگرانى را بر
خانوادهها تحمیل کرده اســت .بخش زیادی
از هویــت فرهنگی فعلی ،حاصــل تعامل و
ارتباط مردم با فضای مجازی است و از آنجا
که جامعه فعلی ،جامعهای در حال گذار است،
ً
طبیعتا با تحوالت مربوط بــه گذار از جامعه
ســنتی به جامعه مدرن روبهروســت .فضای
مجازی ،بهویــژه در مقطع نوجوانی و جوانی
میتواند باعث ایجاد دگرگونیهایی در هویت
فرهنگی شــود .استفاده نادرســت از فضای
مجــازی در دگرگون کــردن هویت فرهنگی،
هویت جنســیتی ،هویت خانوادگی ،هویت
ملی ،هویت جهانی و دینی تأثیرگذار خواهد
بود .بنابراین مدیریت نادرست و رها کردن آن،
باعث بروز نتایج ناگوار و آسیبهای متعددی
به ویژه برای کودکان و نوجوانان خواهد شد.
این آسیبها عبارت است از:
آسیبهای فردی
نخســتین نگرانی در اســتفاده نامناســب از
فضای مجازی در پی استفاده از آموزشهای
مجازی در زندگی فردی شخص خود را نشان
میدهد:

1

اعتیاد به فضای مجازی
پژوهشها حاکی از آنند کــه جوانان در ایران
 ۳۵درصــد به دنبال چــت ۲۸ ،درصد بازی
اینترنتی ۳۰ ،درصد پست الکترونیکی و ۲۵
درصد به دنبال جستوجوی مطالب هستند.
اگر فردی نتواند یک مــاه دوری از اینترنت را
تحمل کند ،در معرض اعتیاد به این فضاست.
اســتفاده غیرکاری و غیر ضــروری از فضای

ســایبری بر اساس معیار ســازمان بهداشت
جهانی اگر در هفته بیش از  ۱۴ســاعت شود،
فرد معتاد به این فضاســت .کیهان مینویسد:
«بر اساس تحقیقات  ۳۸درصد از جوانان ما
در معرض این اعتیاد هستند .تمام نشانههای
اعتیاد به مــواد در اعتیادهای رفتاری از جمله
اعتیاد به فضای مجــازی وجود دارد .کاهش
سطح مسئولیتپذیری و غفلت از برنامههای
آموزشی و پژوهشی از آن جمله است».

۲

اتالف وقت
طبق گزارشی در ســال  ۱۳۹۶در مشهد روی
 ۲۲۰نفر از جوانان که بیشتر آنها  ۲تا  ۳ساعت
از فضای مجازیـ  ۷۶درصــد برای تفریح و
سرگرمیـ استفاده میکردند ،پژوهشی انجام
شد .درست است که آموزش مجازی نوعی
اســتفاده مفید از اینترنت به شــمار میآید؛
ولی ممکن اســت فرد را به این فضا وابســته
کند،طوری کــه زمان زیادی را مشــغول آن
باشد.
آسیبهای خانوادگی و اجتماعی

1

تغییر سبک زندگی
کارشناسان معتقدند ابزارهای ارتباطی اگر چه
انســانها را وارد فضای اجتماعی بزرگتری
در محیــط مجازی میکنــد و ارتباطات آنها
را توســعه میدهد ،اما در عمــل و در زندگی
واقعی ،با یک نوع ّ
«تفرد» و کاهش مسئولیت
اجتماعی در بیــن مردم به ویژه جوانان مواجه
هستیم.

۲

کاهش ارتباطات خانوادگی
پژوهشهای اخیر نشــان میدهند ،اســتفاده
نوجوانان از اینترنت زمانی را که آنها با خانواده
ســپری میکنند ،کاهش میدهد .بیشترین اثر
در کاهش ارتباطات خانوادگی وقتی است که

نوجوان برای بازیهای برخط صرف میکند.
این اتفاق از سوی دیگر باعث ایجاد گسست
در تــداوم تربیت ســنتی و خانوادگی جامعه
میشــود که در آینده میتوانــد چالشهای
هویتی به وجود بیاورد یا ابزاری برای تخریب
و نفوذ فرهنگی در دست نظام سلطه قرار گیرد
و فرهنگهای بومی را در معرض نابودی قرار
دهد .بدون شــک ،در جریان اتفاق ناگواری
که در اهــواز رخ داد علت اصلی این موضوع
کاهش ارتباط خانوادگــی بود که فرد را به دام
اینســتاگرام انداخت و باعث اتفاقات ناگوار
بعدی شد.

3

تهدید حریم خصوصی
متأسفانه در سالهای اخیر که با رواج بیرویه
و بدون تعهد بســیاری از کاربــران در عرصه
فضای مجازی مواجه هســتیم ،بســیاری از
مواقع دیده میشود که حریم خصوصی افراد
مورد هجمه و دستبرد قرار میگیرد و به آبرو و
حیثیت افراد به راحتی خدشــه وارد میشود.
این اتفاق عالوه بر تبعات بســیار شــدید در
زندگی فــردی افراد جامعه ،یــک نوع ناامنی
و ترس را در روابط اجتماعــی افراد عادی به
وجود آورده و بیاعتمادی جمعی را گسترش
میدهد.
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رواج کالهبرداری
در این خصــوص میتوان به ظهــور جرایم
رایانــهای ،کالهبرداریهــای کالن از طریق
شبکههای مجازی ،فروش مواد مخدر و غیره
اشــاره کرد .رواج جرایم مربــوط به ابزارهای
الکترونیکی به اندازهای گســترده شده است
که نیروی انتظامی برای مقابلــه با آن اقدام به
تشــکیل واحد ویژهای تحت عنوان پلیس فتا
کرده است و دادستانی تهران ،دادسرای ویژهای
برای رســیدگی به جرایم رایانهای تشکیل داده
است.

۱

آسیبهای معنوی و ملی

 تضعیف باورهای دینی
تنــوع ادیان و مذاهــب و گروههای فکری در
فضای مجازی احتمال القای شبهه به کودکان
و نوجوان را به وجود آورده اســت .پژوهش
دیگری که در سال  ۱۳۹۶در مشهد انجام شد،
بهخوبی این مهم را تأیید میکند .پژوهشگران
در این بررسی میزان دینداری جوانان ۱۸ـ۲۹
ساله را ســنجیدند و با بررسی میزان استفاده
آنان از رسانههای جدید ارتباطی ،مانند الین،
تلگرام ،فیسبوک و اینستاگرام رابطه معکوس
بین این دو را به دست آوردند.
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تضعیف هویت ملی
در این زمینه مقاالت متعددی نوشته شده است
که نکته مشــترک این تحقیقات ،تالشهای
دشــمنان از بســتر فضای مجــازی در زمینه
تضعیفهویتملیـایرانیاست.ناامیدسازی
و روایتســازی دروغین به طور غیر مستقیم
باعث تضعیف هویت ملی میشود.
بهره سخن
هــم اکنون به دلیل نداشــتن قانون حمایت از
کاربران در کشورمان مدیریت ارتباطات کشور
و فضای مجازی به دست طرف خارجی انجام
میشــود .برای نمونه ،در فضای اینســتاگرام
بسیاری از کاربران کشورمان نمیتوانند از الگو
و افتار ملیمان حاج قاســم سلیمانی مطلب
یا نوشــتهای را نشــر دهند .در واقع دشمن با
رفتارهای مشابه این ،فضای مجازی را مدیریت
میکند .لذا فضای مجازی عرصه جدیدی را
برای کشــور به وجود آورده است؛ عرصهای
که به تعبیر رهبر فرزانــه انقالب ،اهمیت آن از
اهمیت خود انقالب کمتر نیست .رهبر معظم
انقالب اسالمی بر خالف رویکرد«دوجهانی»

که فضای مجازی را جهان دوم میداند ،آن را
یک حقیقی میدانند که با مناسبتها و قواعد
زندگی خاص خود ،در حال قبضه کردن فضای
به اصطالح حقیقی است؛ از اینرو این عرصه
در دو بخش تهدیدزا و فرصتزا برای انقالب
اسالمی قابل ارزیابی اســت که به برنامهریزی
دقیق بــرای کاهش تهدیــد آن و در عین حال
افزایش میزان اثرگذاری مثبت آن بر جامعه نیاز
دارد .در واقــع فضای مجازی اگرچه میتواند
برای کشــورهای مختلف یک تهدید باشد؛
ولی اگر کشــوری هوشمندی بیشتری به خرج
دهد و در دو ُبعد ســختافزاری و نرمافزاری
سرمایهگذاریبیشتریکند،میتواندتهدیدهای
ایــن فضا را بــه فرصت تبدیل کنــد .فضای
ً
مجازی صرفا یک بهره درون کشوری نیست؛
بلکــه بهرهبــرداری جهانــی از ویژگی اصلی
داشــتن فضای مجازی قوی اســت .در نگاه
رهبر معظم انقالب اســامی ،جهان باید از از
زیر سلطه قدرتهای جهانی در فضای مجازی
رها شود و انقالب اسالمی باید نقش خود را
در ســاختارحاکم بر فضای مجازی ایفا کند تا
بتواند ارزشها و آرمانها ،دستاوردهای خود
و رویکرد جهان شمولی خود را به دنیا مخابره
کند و اجازه روایتسازی دروغین به دشمنان
نظام و انقالب ندهد .بســیاری از کشورهایی
که امــکان جریان آزاد اطالعــات را دارند ،از
قوانین بســیاری برای مدیریت فضای مجازی
خود بهره میگیرند .آمریکا ،انگلیس ،فرانسه،
برزیل ،هند ،کره جنوبی و ...تشکیل شبکه ملی
اطالعات را از ســالیان گذشته آغاز کردهاند.
برای نمونه ،کره جنوبی در دهه  1990شــبکه
ملی پرســرعت را شروع کرد و در حال حاضر
 80درصد پهنای باند این کشور داخلی است
و به اســتفاده از اینترنت خارجی نیازی ندارد.
این در حالی است که در کشور ما آمار بر عکس
کره است .در واقع مدیریت ارتباطات کشور به
دست طرف خارجی صورت میگیرد.

منهای فیلترینگ
نگاهی به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی
انسیه ربیعی
خبرنگار

«طرح صیانت هفته آینده تصویب میشود»
این خبری بود که روز یکشــنبه  ۲۴بهمنماه
احمدحســین فالحی ،نماینده مردم همدان
و فامنین در مجلس در نشســت خبری اعالم
کــرد .توجه به ایــن نکته ضروری اســت که
پیشنویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش
از این نســخههای قدیمی آن با عنوان «طرح
صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و
ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» از سوی
کمیســیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود،
پنجم مرداد امسال به صحن علنی مجلس ارائه
میشــود .در ماده  ،1بند الف این طرح آمده
بود« :خدمات پایه کاربردی داخلی :خدمات
پایه کاربردی که بیش از پنجاهدرصد مالکیت
آن متعلــق به اشــخاص حقیقــی و حقوقی
ایرانی بــوده و میزبانی کاربــران داخلی در آن
ً
صرفا در داخل کشــور انجام شود و فعالیت
آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری
اســامی ایران باشد ».ماده دیگر که به شدت
موجب اعتراض و جنجال در فضای مجازی
شــد ماده  15این طرح بــود که به موجب آن
«خدمات پایه کاربردی بومی که به تشخیص
کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شدهاند
و درآمد سالیانه آنها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی
کمتر از ســقف مصوب کمیســیون باشند،
مشمول حمایتهای مندرج در قانون حمایت
از شرکتها و فعالیتهای تجاری دانشبنیان
میشوند ».در نهایت به دلیل اینکه پلتفرمهای
خارجــی و اپراتورهــا در فضــای مجــازی
افسارگسیخته کشور ما بدون پرداخت مالیات،

صاحب سود کالن میشوند ،در مقام مخالفان
اصلی این طرح ظاهر شدند.
بررسیهای اولیه
با این همه در جلســه بررســی صحن علنی
مجلس در  6مرداد «حســن محمدیاری» به
عنوان مخالف این طرح اعالم میکند« :امروز
با طرحی روبهرو هستیم که حدود  ۷۰درصد
با طرح اولیه تغییر کرده و ای بسا برخی اعتقاد
ً
دارند این طــرح باید اساســا و  ۱۰۰درصد
تغییر کند .طرحی که دســتخوش  ۷۰درصد
تغییر شده ،طرح جالب و جامعی نبوده است
و این ایراد به آن وارد اســت ».وی تأکید کرده
بود« :طرح ،پلتفرمهایی را اعالم کرده و گفته
اگر ظرف چهــار ماه دفاتر آنها در کشــور راه
نیفتد فیلتر میشوند .اگر فیلتر شود و جایگزین
نداشته باشد ،مردم آسیب خواهند دید ».در
همان جلســه «رضا تقیپور» در پاسخ به این
انتقادات به عنوان طــراح این طرح میگوید:
«اکثر انتقادها و شکایات مربوط به طرح اولیه
صیانت بود کــه این انتقادات به پای این طرح
نوشته شــد .بر اســاس این طرح ،صندوقی
بــرای حمایــت از کســبوکارها تشــکیل
میشود .کســبوکارهای داخلی برای تأمین
منابع مورد نیازشــان مشکالت جدی دارند.
در ســال  1396برای حمایت و ســاماندهی
پیامرســانهای داخلی ،شورای عالی فضای
مجازی مصوبهای داشــت و کل حمایت ما
از پیامرســانهای داخلی ،اعطای پنج میلیارد
تومان وام بود».
هدف مسدودسازی نیست
نماینــده مردم تهــران با بیــان اینکــه اگر از

پیامرسانهای داخلی حمایت نکنیم ،قدرت
رقابت با پیامرســانهای خارجی را نخواهند
داشت ،عنوان میکند« :طرح صیانت از فضای
مجازی به دنبــال رفع تبعیض بین پلتفرمهای
داخلی و خارجی اســت .تا امروز برای پهنای
باند به طرف خارجی پول پرداخت میکردیم؛
اما طبــق این طرح ،بــه تولیدکننده محتوای
داخلی حقالســهم خواهیم داد و اعتبار این
کار از محــل صنــدوق تأمین میشــود ».به
گفته تقیپور در آن جلســه ،موضوع این طرح
مسدودسازی نیست .میگویند از فردا گوگل و
اینستاگرام بسته میشود؛ اینگونه نیست .طبق
این طرح تــا زمانی که نرمافزارها و پلتفرمهای
داخلی رشد نکرده و نتوانند تمام سرویسهای
مورد نظر را ارائه دهند ،متوقف نمیشــوند.
این طرح دســت مســئوالن را بــاز میکند تا
بــا پلتفرمهای خارجــی رایزنی کننــد که در
چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسالمی
فعالیت کنند .همچنین در همان جلسه بررسی
سیدعلی یزدیخواه ،عضو کمیسیون فرهنگی
مجلــس تأکید کــرده بود« :رفتار ســخیف
اینســتاگرام را بارها دیدهایم ،آنان بارها نام و
تصاویر شهید ســلیمانی را حذف کردند و ما
باید پلتفر م داخلی داشته باشیم تا بتوانیم آزادانه
مطالب خــود را در آنجا بارگــذاری کنیم».
در ادامه این رســیدگی و بــه منظور مالحظه
حداکثری نظرات صاحبنظران ،این طرح به
مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع شد؛ این در
حالی اســت که طرح یک بار در سال ۱۳۹۷
و یک بار دیگر در  ۱۳۹۹براســاس ماده ۱۴۲
آییننامه داخلی به مرکز پژوهشهای مجلس
ارجاع شــده و تغییرات بنیادینی در آن ایجاد
شده بود .در نهایت پنجم بهمن ماه جدیدترین
اصالحات و تغییرات طرح حمایت از کاربران

فضای مجازی که به طرح «نظام تنظیم مقررات
خدمات فضای مجازی» تغییــر یافته بود ،از
ســوی رئیس کارگروه بررسی و اصالح طرح
اعالم شد .همچنین در نسخه نهایی این طرح،
اصالحات مدنظر مرکز پژوهشهای مجلس
و نظرات مرکز ملــی فضای مجازی و وزارت
ارتباطــات نیز اعمال شــده کــه بهنوعی این
نسخه ،مورد وفاق همه قرار دارد.
پاسخ به مخالفان
نمایندگان مجلس بارها اعالم کردهاند هدف
از تصویب این قانون در وهله اول ساماندهی
فضای مجازی اســت ،نه فیلتر آن؛ کمااینکه
در صــورت نبــود زیرســاختهای داخلی،
ً
عمال فیلتر کردن پلتفرمها امکانپذیر نخواهد
بــود .نکته مهم دیگر این اســت که مخالفان
سرسخت این طرح باید بدانند که اگر بنا به فیلتر
کردن گوگل یا اینســتاگرام بود تا همین امروز
هم این تصمیم میتوانست اجرایی شود .این
موضوع خود ادلهای اســت که ارادهای برای
فیلتر کردن این پلتفرمها وجــود ندارد؛ بلکه
طراحان این قانون تأکید دارند که اگر کســی
مایل به حمایت اســت ،بایــد مجوز بگیرد و
بر خالف ادعای مخالفان بــه هیچ عنوان در
این طرح به ســرویسهای خارجی اشارهای
نشده اســت .بدیهی است که هدف حمایت
از پلتفرمهای داخلی اســت ،پس مشــمول
خارجیهانمیشود.
جان کالم
از ســال  1397تاکنون این طــرح با نامهایی
چون «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی»،
«صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»

و «حمایت از حقوق کاربران» فضای رسانهای
کشــور را به خود مشــغول کرده اســت .در
حال حاضر بــا طرح «نظام تنظیــم مقررات
خدمات فضــای مجازی» مواجه هســتیم؛
همان که به گفته نماینده مجلس قرار اســت
هفته آینده در صحن علنی تصویب شــود .به
دلیل گسترش کســبوکارها در اینستاگرام و
واتســاپ ،موضوع فیلتر یا مسدود شدن این
دو برای جامعه مهمتر است ،اما همین مسئله
به پاشنه آشیلی تبدیل شده که هر بار مخالفان
این طــرح بدون هیچ منطقی بــه آن میتازند
و موجی از تــرس را در فضای مجازی ایحاد
میکنند .به راستی تصور مخالفان به خصوص
رسانههایشــان این اســت که به موجب این
قانون پهنای باند به قدری پایین میآید که دیگر
امکان استفاده از اینســتاگرام وجود نخواهد
داشت؟ پاسخ در این ســؤال نهفته است که
آیا همیــن حاال هم نمیتوان این اقدام را علیه
این پلتفرمها انجام داد؟ واقعیت این است که
در طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای
مجازی» هیچ بحثی از مسدودسازی نیست .به
عبارت دیگر در این طرح تنظیمگرهایی وجود
دارد که ضمن کمک به سرویسهای داخلی،
مانع فعالیت مخرب ســرویسهای خارجی
هم میشود .کمک کردیم تا جایی که میشود
طــرح از چالشهایی که دارد فاصله بگیرد .به
هر حال کلیات طرح قبلی در صحن مجلس
رأی نیاورد .با بررســیهای صــورت گرفته
در نســخه جدید که به «طرح تنظیم مقررات
فضای مجازی» تغییر کرده است ،مشکالت و
دغدغههای طرحهای قبلی مرتفع شده و اکنون
سرویسهایی باید از تصویب آن نگران باشند
که مخرب بوده و با جلب نظر کاربران اقدامات
سوء انجام میدادند.

نماز جمعه پرحاشیه

10

تاریخ
سیاست

شماره  | 103۸دوشنبه  2اسفند ۱۴۰۰

تقویم انقالب
گالیه نزد امام(ره)
سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

یکی از سیاستهای اتخاذ شده از
ســوی بنیصــدر و هوادارانش
حمله به حــزب جمهوری و تخریب چهره
دبیرکل آن ،آیتالله محمدحســین بهشتی
بود .این شرایط ســخت موجب شد تا در
روزهای آخر بهمن ســال  1358در آستانه
ورود بــه انتخابات مجلس ،ســران حزب
نامهای محرمانه خطاب به امام خمینی(ره)
تنظیم کــرده و از روند حوادث گالیه کنند!
هرچند تالش شــد تا احواالت امام که در
بیمارستان بستری بودند ،مراعات شود .در
بخشی از این نامه آمده است:

«به امر شــما خطیرترین مســئولیتها را
پذیرفتیــم و با اتکا به اعتمــاد عمیقی که از
جناب شما احساس میکردیم تا امروز ادامه
دادهایم .معتقد بوده و هستیم که نظام اسالمی
در ایران بدون پشتوانهای از تشکیالت مذهبیـ
سیاسی تضمین تداوم ندارد و به همین جهت
ت تأسیس
با مشــورت جنابعالی مســئولی 
«حزب جمهوری اسالمی» را به عهده گرفتیم.
دشمنان و مخالفان به عمق و عظمت این اقدام
پی بردند و بــرای تضعیف حزب و رهبران آن
دســت به کار شدند،کار را با ترور اشخاص و
شخصیتها شروع کردند و هنوز هم کشتنها
و پخش شــایعات و رواج دادن اتهامات ادامه
دارد.تبلیغــات گمراهکننده آنها موقعی کارگر
شــد که بعضی از نزدیکان و منتصبان به بیت
جنابعالــی با آنــان همصدا شــدند .گرچه
تأییدات گاه و بیگاه شما و روابط ما با حضرت
عالی از اثر این اقدامات میکاست.
حذف «حزب جمهوری اسالمی» از انتخابات
ریاستجمهوری،مخالفان را جری و امیدوار
کرد و تالشها را مضاعف کردند ،خیلی بعید
است که انتشار نامه آقای میرزا علیآقا تهرانی
که در آن مــا را متهم به انحصارطلبی از طرق
نامشــروع و خیانت و به طور مبهم همکاری
با آمریــکا و امیرانتظام میکــرد  ،بیارتباط با
جریانات قبل و بعد از حذف حزب از انتخابات
باشد  ،پخش شــایعاتی از خشم امام نسبت به
حزب جمهوری اســامی و به مــا ،در چنین
شــراییط اوج گرفت و هیچ چیز نبود که بتواند
کذب شایعات را ثابت کند.
دســتور جنابعالی در خصوص حمایت از
ً
رئیسجمهور منتخب که کامال بجا و الزم بود و
ما خود بدان معتقد و پایبندیم ،مورد سوءاستفاده
درجهتپیشبرداهدافخاصقرارگرفت،زیرا
هر گونه اظهار و عملی مستقل برای جلوگیری
از انحــراف به عنوان کارشــکنی و تخلف از
دســتور امام و قدرتطلبی  ،معرفی میشود و
متأســفانه این خطر به طور جدی وجود دارد
که انتخابات مجلس شورای [اسالمی]  ،تحت
تأثیر همین جو ناسالم منجر به انتخاب شدن
افرادی بشود که تسلیم رئیسجمهور بشوند و از
داشتن مجلسی مستقل و حافظ اسالم در مقابل
انحراف احتمالی مجریان  ،محروم گردیم.
طرح «کنگــره وحدت » بــرای انتخابات که
تبلیغات یک جانبهآن را مصداق برای اجرای
دستور امام در مورد همکاری با رئیسجمهور،
ادعا میکند و حمایت برادر و بعضی منسوبان
بیت شــما از آن این ادعا را تقویت مینماید،
وسیلهای برای به مجلس رفتن افرادی خواهد
شد که به عاقبت آن خوشبین نمیتوان بود،
ً
مخصوصا با توجه بــه اینکه رئیسجمهور
بارها گفته اســت کــه اگر مجلــس با من
هماهنگ نباشــد ایران منفجر خواهد شد،
یا من کنار مــیروم! که میخواهند مجلس
تابع ایشــان باشد،نه ایشــان تابع مجلس.
خالصه عالیم تکرار تاریخ مشروطه به چشم
میخورد .متجددهای شرقزده و غربزده
علیرغم تضادهای خودشان با هم در بیرون
راندن اســام از انقالب همدست شدهاند
و». ...

انتخابات ریاستجمهوری دهم و صفآرایی جریانهای سیاسی ۲۰ -
مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

در ســال  1388و قبل از آغاز فتنه ،چهار امام جمعه
موقت تهران ،حضرات آیات امامیکاشــانی ،جنتی،
خاتمی و هاشمیرفســنجانی بودند کــه به نوبت و با
برنامهریــزی ســتاد اقامه نماز جمعه تهــران ،نماز را
در دانشــگاه تهران برگزار میکردنــد .وقتی که آقای
هاشمیرفسنجانی به دلیل برخی مالحظات شخصی
در فضــای ملتهب پس از انتخابات از حضور در نماز
جمعه تهران پرهیز کرد ،خط تبلیغی جدیدی از سوی
رســانههای جریان تفرقهافکن مبنی بر چرایی حضور
نیافتن هاشــمی در نمــاز جمعه تهران مطرح شــد.
سرانجام بعد از دو سه هفته بحث درباره حضور یافتن
یا نیافتن وی در نماز جمعه ،مشخص شد که خطیب
نماز جمعــه  26تیرماه  1388تهران ،آقای هاشــمی
خواهد بود.
در این بین بهتدریج مطرح شد که موسوی ،کروبی
و خاتمی به همراه طرفدارانشان در نماز جمعه شرکت
خواهند کرد .موسوی با صدور بیانیهای بر خبر حضور
خود در نماز جمعه صحه گذاشــت .انتشار این خبر
چگونگی برگــزاری آخرین نماز جمعه تیرماه ســال
 1388تهران را با نوعی ابهام مواجه کرده بود! بیشــتر
حاضران در نماز که از جمله معتقدان به نظام اسالمی
بودند ،نسبت به مواضع امام جمعه آن روز دچار تردید
شده و از دیگر سو حضور فتنهگران را در صفوف نماز
جمعه تاب نمیآوردند!
حضور افرادی با آرایشهای غیراســامی که تا به
حال در مراسم نماز جمعه شرکت نکرده بودند و حتی
برخی از آنها نماز خواندن نمیدانستند و در نهایت با
کفش و سربند اقامه نماز کردند! حکایت از این داشت
که خط نفاق همچون همیشه تاریخ این بار نیز تالش
میکنــد چهره حقیقی خود را در پــس پرده ظواهر و
مناســک اســامی مخفی نگه دارد و از فرصت نماز
جمعه برای اهداف منافقانه خود بهرهبرداری کند.
اعالم برگزاری نماز جمعه به امامت آقای هاشمی
سناریوی جدیدی را در دستور کار جریان تفرقهافکن
قرار داد تا بــا بزرگنمایی این نماز جمعه ،ســخنان
خطیــب آن را به نوعــی فصلالخطاب حــوادث و
اغتشاشات قرار دهند .اعالم حضور سران اغتشاشات
در نمــاز جمعه تهــران همگی نشــان از تالش برای
آوردن هواداران به نماز جمعه بود .این در حالی بود که

برخی از این شخصیتهای کوچک و بزرگ سیاسی،
مدتهای مدیدی بود که با نماز جمعه قهر کرده و در
این عمل سیاسیـ عبادی شرکت نکرده بودند .شرکت
نکردن اغلب این افراد در بزرگترین نماز جمعه تاریخ
ایران اســامی که در روز بیســت و نهم خرداد  88و
به امامت رهبر معظم انقالب اســامی برگزار شــد،
نمونهای از این قهر طوالنی بود که از چشــم دلسوزان
انقالب و مردم آگاه حاضــر در صحنه دور نماند و به
عنوان یک گنــاه جبرانناپذیر در پرونده این افراد ثبت
شد؛ اما این موضوع را که چطور غائبان صحنه تاریخی
و سرنوشتســاز ملت ،این بار اینگونه به نماز جمعه
آمده و دیگران را نیز به شــنیدن سخنان خطیب جمعه
ترغیب میکردند باید در قالب توطئه تفرقهافکنانه آنان
تحلیلکرد.
نکتــه دیگر آنکه قریب به پنجــاه روز پیش از نماز
جمعه آقای هاشــمی ،آنگاه که احمدینژاد در مناظره
تاریخیاش با موسوی اعالم کرد ،آنکه در اصل رقیب
وی در انتخابات بوده نه موسوی است و نه کروبی؛ بلکه
هاشمیرفسنجانی است که به صحنه آمده و هدایتگر
جریان رقیب اســت و قصد دارد تا سیاست «عبور از
احمدینژاد» را محقق کند ،بسیاری مبهوت این ادعا
شدند! آن روز و روزهای بعد ،موسوی و کروبی تالش
کردند این فرضیه و ادعای احمدینژاد را به شدت نفی
کــرده و آن را حربهای برای جنگ روانی ایجاد شــده
از ســوی احمدینژاد معرفی کنند؛ اما اثبات این ادعا
خیلی برای تودههای مــردم نیازمند دلیل و قرینه نبود
و اکثریــت ملت به این حقیقت پــی بردند و انتخاب
خود را در فضای دوقطبی احمدینژادـ هاشمی انجام

دهلیز

دادگاههای انقالب
برخورد انقالب اسالمی با باقیماندگان سلطنت طاغوت
یکی از مســائلی که پــس از انقالب
مورد هجمه سلطنتطلبان مخالف
انقالب اسالمی ملت ایران قرار گرفت ،متهم
کردن انقالب و انقالبیون به کشــتار گســترده
مخالفــان و همچنین بدون تشــکیل دادگاه و
رعایت حقوق زندانیان بود .این در حالی است
که انقالب اســامی در این زمینه در مقایسه با
دیگر انقالبهای مشــهور جهــان از کمترین
میزان خشونت برخوردار است .سابقه تاریخی
که از انقالبها یا کودتاهای رخ داده در ســایر
کشورها موجود است ،مؤید این واقعیت است
که محاکمات پس از انقالب خیلی سریع آغاز
شــده و با به جوخه اعدام ســپردن تعداد قابل
توجهی از ســران مملکت ،گروه مخالف را به
ســرعت قلع و قمع میکنند؛ امــا در انقالب
اســامی ایران ،وضعیت تفاوتهای بســیار
ً
داشــت :اوال ،بــرای جنایتکارتریــن افراد نیز
محاکمه برپا شــد و در ثانی تا شش ماه پس از
پیروزی انقالب ،تعداد اعدامیها به دویست نفر
هم نمیرسید .این تحت شرایطی است که در
انقالب قرن هجدهم فرانســه  40000نفر ،در
انقالب قرن بیستم روسیه  10میلیون
نفر ،در انقالب کوبا  10000نفر،
در انقالب چین هم  40میلیون نفر
کشتهشدند.
حضــرت امام(ره) بــا درایت
خاص خود ،درســت یــک روز
پس از پیروزی انقــاب و در روز
 23بهمن مــاه  ۱۳۵۷اعالم کرد،
هیچ کس حق ندارد با مســئوالن

رژیم گذشــته و هر کسی که به نحوی با آنها در
ارتباط بوده ،برخورد فیزیکی داشته باشد .فقط
آنها را دستگیر کنید و تحویل دادسرا دهید .هیچ
کس حق ندارد خودش وارد عمل شود .اینچنین
رفتاری در سایر انقالبهای دنیا بیسابقه بود.
مرحوم سیدرضا زوارهای نخستین دادستان
انقالب اســامی در کتاب خاطرات خود که
مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر کرده ،با اشاره
به آمادگی نداشتن وکال برای پذیرش پروندههای
سنگین خائنان به ملت میافزاید« :عدهای هم
آن روزها اعتــراض میکردند که چرا متهمین
وکیل ندارند؟ بهطور قاطع باید بگویم که کسی
حاضر نبود وکالت آنهــا را قبول کند .عالوه بر
این تصور کنید کسی که جنایاتش آشکار است،
چه حرفی بــرای دفاع از خــود دارد؟ در پایان
جنگ جهانی دوم از موسولینی تنها یک سؤال
پرسیدند و آن اسم و مشخصاتش بود .برای آنکه
هویتش مشخص شــود .بالفاصله هم دستور
اعدامش داده شــد .آیا او میتوانست از کارها
و جنایاتش دفاع کنــد و آیا چنین اجازهای به او
داده شد؟ تصور کنید کسی مثل هویدا که سیزده
سال و چند ماه نخستوزیریاش از
خیانت اشباع شده بود و از وزارت
اقتصاد و دارایــی وزارت خارجه
و دفتر نخســتوزیریاش ،هفت
کارتن ســند و مدرک برای اثبات
خیانتشاستخراجشد،میتوانست
خــودش را بیگناه معرفی کند و به
صرف داشتن یک وکیل از چنگال
عدالت برهد؟»

دادند .بدون شــک نقش سخنان دکتر احمدینژاد در
مناظره با موســوی در جلب آرای حدود  25میلیونی
وی در انتخابــات دهم را نمیتــوان کتمان کرد و این
افشــاگری بود که جریان مقابل را بهشدت برآشفت و
کینــه احمدینژاد را در دل آنها پررنگ کرد! گذر زمان
از  13خرداد تا  26تیرماه بهخوبی در مســیر اثبات این
فرضیه به چرخش درآمد و نماز جمعه هاشمی ،دیگر
نماد اثبات قطعی این ادعا بود آنگاه که موسوی و کروبی
به هاشمی اقتدا کردند!
مالحظــه دیگر آنکه حضور جمعــی از هواداران
سبزپوش موسوی با چهرههایی عجیب و غریب که به
سیمای نمازگزاران جمعه شباهتی نداشتند ،حکایت از
ً
این داشت که اینها اصال نماز جمعه خواندن نمیدانند
و اغلب آنها برای اهداف دیگری در این صحنه حاضر
شدهاند .این جمعیت چندهزار نفره که براساس اخبار
موثق و گزارشهای مستند ،شــماری از آنان از نقاط
مختلف اســتان تهران و برخی از استانهای همجوار
به تهران آورده شــده بودند ،تنها منتظــر بودند تا آقای
هاشمی سخنی به نفع ایشان ابراز کند تا آنها با کف و
هورا شعار «هاشمی ،هاشمی حمایتت میکنیم» سر
دهنــد .این در حالی بود که اغلــب نمازگزاران بدون
همراهی با آنها صبورانه ایــن اقدامات و بینظمیها
را تا پایان مراســم تحمل کردنــد .اغلب آنها نیز نماز
نخوانده اطراف دانشگاه تهران را ترک کردند و برخی
نیز در صحنههایی نادر با کفش و پیشانیبند ،سر به مهر
گذاشتند!؟ گذشته از اینکه از یک هفته قبل ،برخی از
پایگاهها و وبالگهای هوادار سبزپوش ،خواندن نماز
جمعه را به این هواداران آموخته بودند!

سر دادن شعار «مرگ بر روسیه» و «مرگ بر چین»
از سوی فتنهگران ،یکی از حوادث قابل تأمل و جالب
توجه در حاشــیه نماز جمعه تهران بــود که برخی از
هواداران موسوی سر دادند و بسیاری از نمازگزاران را
متعجب کرد .این شعار از سوی حامیان نامزدی مطرح
شد که مدعی پیروی از خط امام است؛ ولی هواداران
وی در ایــن ایام حتی یک بار هم حاضر به ســر دادن
«شعار مرگ بر آمریکا» نشدند.
یکی از مهمترین فرازهای کالم آقای هاشــمی در
خطبههــای نماز جمعه ،تأکید بر قانون بود .ســخنان
وی در زمانی که منســوبان به ایشان در سخنرانیها،
مصاحبهها ،بیانیهها و برگزاری تجمعات خالف قانون
بر «تمرد از قانون» اصرار میورزیدند ،میتوانســت
مفید باشــد .ملت انتظار داشــت تا آقای هاشمی در
همان روزهای ابتدایی که «اردوکشیهای غیرقانونی
خیابانی» از سوی منسوبان ایشــان هدایت میشد و
پایتخت را به آشوب کشــانده بود ،وارد صحنه شود و
همه را به رعایت قانون دعوت کند یا حداقل در «بیعت
با رهبری» ،فردای نماز جمعه تاریخی ایشــان در 29
خردادماه ،چنین ســخنانی را بر زبــان آورند ،ولی در
آن روزهای تلخ همگان شــاهد «سکوت تلخ» ایشان
بودند و ورود این زمان ایشــان را به صحنه بســیار دیر
میدانستند.
نکتــه قابل تأمــل دیگر در ســخنان هاشــمی،
عدم محکومیت اغتشاشــات  88بــود .در حالی که
اغتشــاشگران حدود یک ماه بود که امنیت را از مردم
کوچه و بازار سلب کرده بودند ،هیچ کالم قابل توجهی
از سوی هاشمی در نفی و طرد این حرکات غیرقانونی
صادر نشــد؛ هاشــمی گویا تالش میکــرد از جبهه
فتنهانگیزان دلی را نرنجاند و خاطری را آزرده نکند! این
ماجرا آنقدر برجسته مینمود که رسانههای بیگانه نیز
به آن توجه کردند و چنین نوشتند« :هاشمیرفسنجانی
در نمــاز جمعه تهران هیچ ســخنی که مانع از تجمع
هواداران موسوی و اقدامات آنها شود بر زبان نیاورد...
او میخواهد همچنــان از هر فرصتی که پیدا میکند
برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات استفاده کند».
فراز آخر این «قصه پر غصه» را باید در آنجا دنبال
کرد که مرحوم هاشمی حاضر نشد کالمی در حمایت
و تبعیت از رهبر معظم انقالب اسالمی بر زبان آورد .در
حالی که ملت در این روزهای تلخ ،شاهد جسارتها
و اهانتهای متعددی از سوی برخی فاسقان و فاسدان
اخالقی ،اقتصادی و سیاسی به ساحت مقدس والیت
بودند.

حافظه

مبارزه منفی مسلمانان
نگاهی به حضور استعمارگران در شبه قاره هند۱۰-
در شــماره گذشــته به چگونگی شکلگیری
مدرســه دیوبندیه اشــاره کردیم .طرز تفکری
که این مدرســه و مدارس مشــابه بر اساس آن
بنیانگذاری شدند ،به طور خالصه عبارت بود
از« :حفاظت و نگاهداری از فرهنگ اسالمی و
زبان خاص آن عربی و مبارزه با فرهنگ انگلیسی
و جلوگیری از نفــوذ آن در افکار و اخالقیات
مردم هند ».این طرز فکر ،در هندوستان مکتبی
به وجود آورد که برای سالیان دراز ،اثری عمیق
در زندگی عمومی و خصوصی مســلمانان آن
سامان باقی گذارد.
علمایــی کــه مــردم
را بــه این طــرز فکر فرا
میخواندنــد ،بــا نفوذ
معنــویای کــه در ملت
داشــتند و هــم به کمک
ســابقه درخشانشان در
مبــارزه با انگلیســیها
توانســتند در اکثریــت
مسلمانان نفوذ کرده و آنان
را به صفوف خویش ملحق کنند و همه را برای
پیکار همهجانبه با فرهنگ و ســایر پدیدههای
انگلیسی ،از قبیل لباس و رسوم زندگی در خانه
و مدرسه ...بســیج کنند .الهامبخش این طرز
تفکر ،آموزشهای مذهبیای بود که مسلمانان
را از تشبه به کفار و تقلید آنان منع میکند« :هر
که خــود را همرنگ جماعتی کنــد ،از آنان به
شمار آید».
کینه دیرین مسلمانان نسبت به انگلیسیها
نیز به رواج این طرز فکر کمک میکرد و آنان را

به فرهنگ انگلیسی و مدارسی که با روش این
فرهنگ اداره میشدند ،بدبین میکرد و خالصه
در نظر مســلمانان با ایمان ،قطعی بود که این
مدارس ،مراکزی هستند که افکار مسمومی بر
ضد اسالم ،به دانشجویان تزریق میکنند.
نتیجه این طرز فکر آن شــد که مســلمانان
پیرو علما که جمعی فــراوان بودند ،با مدارس
انگلیســی به کلی قطع رابطه کردند ،در حالی
که دیگر فرقههای مذهبی هندوستان ،به منظور
اشغال پســت کوچک و بیاهمیت دولتی ،به
ایــن مــدارس روی آورده و مــواد آن را تعلیم
گرفتند .این پستها هر
چنــد فوقالعاده کوچک
و ناچیــز بــود ،ولی در
هــر صــورت موجــب
شد ســطح معلومات و
مادیات و در نتیجه میزان
نفوذ این افراد نســبت به
همکاران مسلمانشان،
به طور محسوسی ترقی
کند .قافله زندگی در هند ،در دوران نخســتین
استعمار انگلیسی ،بر این روال حرکت میکرد؛
در یک سو اکثریت غیرمســلمان قرار داشت
که با اشــغالگران غاصب همکاری کرده و بر
مدارس و پستهای دولتی آنان رو آورده بود و
در سوی دیگر ،اقلیت بزرگ مسلمان ،که از این
همــکاری روی گردانیده و با آن مبارزه میکرد
و خود را خط مشی اکثریت دور نگاه داشته بر
حفظ فرهنگ خاص خود کوشا و بدان عالقمند
بود و در راه نشر و توسعه آن فعالیت میکرد.

تأملی بر اهمیت و چرایی تأکید چندباره بر جهاد تبیین

عالج کار جنگ شناختی
مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

تأکیدهــای چندین بــاره رهبر معظم
انقالب بر «جهاد تبییــن» در روزها و
هفتههای اخیر نشــان میدهد ،این موضوع جزء
موضوعات اولویتدار کشور است که باید بیش از
پیش مورد توجه قرار گیرد.
درواقع ،دقت در ماهیت بحرانها و مسائلی که
نظام جمهوری اسالمی ایران از ابتدا تا کنون با آن
روبهرو بوده ،نشاندهنده یک گذار از بحرانهای
ســخت ،مانند جنگ تحمیلی و مواجه شدن با
جنگ هیبریدی یا ترکیبی با تمرکز بر جنگ روانیـ
رســانهای و جنگ اقتصادیـ معیشتی است؛ به
این ترتیب که تهاجم عراق به میهن اســامی ،به
شکل رویارویی نظامی تمامعیار ،در ده ه نخست
حیات جمهوری اسالمی ،مهمترین مسئله کشور
بود.
از آن پس ،تا حــدود یک دهه آرامش و ثبات
نسبی در کشور حاکم بود تا اینکه در تیرماه 1378
غائلهای در کشور شــکل میگیرد که در فتن ه 88
به تکامل میرســد .ماهیت این فتنــه مبتنی بر
شــبههافکنی ،تردیدآفرینی و در یک کالم ،جنگ
باورها و ارادهها بود.
با این حال ،با عبور پیروزمندان ه نظام اسالمی
از بحرانهــای مذکور ،بعد از فتنه  88در شــیوه
رویارویی نظام ســلطه با نظام اسالمی ،تغییراتی
ایجاد شد؛ بدین نحو که در کنار عملیات روانیـ
رسانهای و تالش برای ترویج نفرت و بیاعتمادی
نســبت به نظام و مســئوالن در جامعه ،با اعمال
تحریمهای فلجکننده اقتصاد و معیشت مردم مورد
هجوم دشمن قرار گرفت.
این موضــوع ،در کنــار گســترش فعالیت
شبکههای اجتماعی مجازی و شکلگیری نوعی
جنبش اجتماعی نوین در بســتر این شبکهها که
ابزار اصلی ایجاد و دامن زدن به نبرد رســانهایـ
روانی علیه نظام اســت ،جنگ جدیدی را علیه
نظام اســامی و عوامل بقا و ماندگاری آن شکل
داده است؛ جنگی که هماکنون با محوریت جریان
تحریم و تحریف در جریان است.

B

انتشار فایل صوتی فرماندهان سپاه

باتوجه به آنچه گفته شــد ،انتشــار فایل صوتی
فرماندهان سپاه از سوی رادیو فردا و موجسواری
ضدانقالب بــر روی آن ،درســت در جورچین
نبــرد رســانهایـ روانی یا جنگ شــناختی قابل
تحلیل اســت .نکته مهم در این میان آن اســت
که در جامعه جنگزده امــروز ایران ،البته جنگ
شــناختی نه نظامی و ســخت ،بــدون دقت در
محتوای ســخنان فرمانده وقت سپاه که بر مبارزه
با مفســدان تأکید جدی دارد و حتی فرد متهمی
ً
که در آن فایل اســم وی ذکر شده ،بعدا به دادگاه
هم معرفــی و تخلــف وی مورد بررســی قرار
گرفته است ،اما به سبب تأثیرپذیری الیههایی از
جامعه از پاتکهای دشمن در این جنگ ،نه تنها
روایت دروغ دشمن پذیرفته میشود؛ بلکه حتی
بدون دقت در محتوای فایل منتشرشــده ،سپاه و
فرماندهان سپاه متهم به فســاد میشوند .این در
حالی اســت که اگر به محتوای ســخنان سردار
جعفری ،فرمانده وقت سپاه در آن فایل دقت شود،
ً
اتفاقا فسادستیزی سپاه اثبات میشود .بنابراین ،در
اثر جنگ شناختی ،در این قضیه مشخص شد که
به راحتی جای خادم و خائن عوض میشود .این
قضیه تکرار وقایع مشــابهی است که در آن جای
«شهید و جالد» عوض میشد .آنچه گفته شد،
ً
صرفا یک مورد بود تا با طرح آن ،این نکته اثبات
شود که امروز ،جنگ شناختی یک واقعیت است

که طی آن ،دشمن تالش میکند تا با موجسواری
بر روی واقعیتهای مطلوب و نامطلوب موجود
در کشــور ،تصویر و روایت مدنظر خود را از آنها
ارائه کند تا در نهایت ،با تعمیق شــکاف مردم و
حاکمیت ،ضربههای کاری خود را بر پیکر ملت
و دولت ایران وارد کند.

B

جهاد تبیین عالج کار

برای مقابله با این شــیوه نوین دشــمنی است که
رهبــر معظم انقالب در تــداوم راهبردهایی چون
بصیرتافزایــی ،امروزه بر جهاد تبییــن به عنوان
راهحل خنثیســازی تهاجمهای ترکیبی دشمنان
تأکید دارند .بنابراین ،اکنون بحث بر سر چگونگی
و شــیوههای این جهاد اســت .نکته مهــم در این
میان آن اســت که همانگونه که جنگ شناختی در
جورچین یــک جنگ بزرگتر یا راهبرد همهجانبه
عملیاتی میشود ،جهاد تبیین هم باید در چارچوب
یک راهبرد جامع و همهجانبه عملیاتی شود؛ به این
ترتیب که در کنار تالش برای حل و رفع چالشهای
زندگی روزمره مردم ،خنثیسازی تحریمها و قوی
شدن و اقداماتی از این دست ،باید کار روشنگری
و بصیرتافزایی یا ارائه روایت درســت از شرایط
کشــور که جهاد تبیین اســت ،مدنظر قرار گیرد.
بنابراین ،امروزه جهاد تبیین فقط از جنس روشنگری
نیست ،بلکه شامل هر اقدامی است که خنثیکننده
تهاجم ترکیبی دشمن بوده و روح امید و اعتماد را

در جامعه زنده نگه داشته و بالنده میکند .در مورد
شــیوههای این اقدام ،باید به طور مســتقل مطلب
مفصلی تهیه شــود ،که آن را بــه فرصت دیگری
موکول میکنیم ،اما به طور مختصر ،توجه به چند
نکته در این باره ضروری است:
1ـ باتوجه به اولویت یافتن مســائل و چالشهای
اقتصادی برای مردم ،امروز ریشــهایترین اقدام
تبیینی ،تــاش برای حــل و رفــع چالشهای
اقتصادی موجود در زندگی روزمره مردم اســت.
ً
اتفاقا باید متذکر شــد که اگر دشــمن به جنگ
شــناختی روی آورده و امیــدوار اســت تا از این
طریق به اهداف خود در مقابل ایران دست یابد،
به دلیل مشــکالت موجود و شــکافی است که
میان «بایدها و واقعیتها» در کشور وجود دارد.
بنابراین ،با گرهگشایی از مشکالت جامعه ،اصل
راهبرد دشمن در جنگ شناختی ،دچار واسازی
و بنبست میشود.
2ـ آفندی و تهاجمی عمل کردن؛ به معنای تالش
برای ارائه روایت دســتهاول ،ســریع و بهنگام از
رویدادهای کشــور و وضع موجــود ،دیگر نکته
مهمی است که در وضعیت جنگ شناختی باید
مورد توجه قرار گیرد.
3ـ بازسازی ساختار رسانهای و اطالعرسانی در
کشور به منظور تقویت عملکرد همافزا و جبههای
و همچنین ،تقویت ارتبــاط بخشهای اجرایی
و مدیریتی با بخشهای رســانهای و تبیینی ،باید
مدنظرباشد.
4ـ تقویــت کارویژه پاســخگویی مســئوالن؛
بدین معنا که مســئوالن امــروزه باید بیش از هر
زمــان دیگری در قبــال سیاســتها و اقدامات
خود پاسخگو باشند .به زبان ســادهتر ،ارتباط و
گفتوگوی مستمر مسئوالن با مردم و قرار دادن
آنها در جریان امــور و اقدامات مختلف خود ،به
منظور اقناعسازی افکار عمومی ،اگرچه اقدامی
بدیهی و همیشگی به شــمار میآید ،اما در برهه
کنونی به سبب سمپاشــیهای جریان تحریف،
ضرورت آن بیشتر احساس میشود.
شاید مهمترین نکته در این زمینه ،اقناع جامعه
به قرار گرفتن کشــور در اینگونه جنگی است که
ابزار آن رســانه ،خبر و تحلیل است .در صورت
موفقیــت در ایجاد این باور نــزد جامعه ،بخش
مهمی از تهاجم دشمن خنثی خواهد شد.

ریزشها

آفاق

فراز و فرود حسن یوسفی اشکوری۴ -

چهره پنهان سیاستـ ۳۲

دام مونچاتی

از مســافران ایرانی فعال در نشست
هنجارشــکن برلین که در فروردین
 1379با محوریت اپوزیســیون خارجنشــین
جمهوری اسالمی برگزار شد ،حجتاالسالم
حسن یوسفیاشکوری بود که در برابر توهین به
مقدســات و هتکحرمــت ارزشهای ملی،
اسالمی و انقالبی مردم ایران نه تنها مهر سکوت
بر لب داشت؛ بلکه در ســخنرانیاش در این
نشست شوم از جاودانه نبودن احکام اسالمی
گفت و حجاب اجبــاری و حتی نفس واجب
بودن پوشش را زیر سؤال برد .وی گفت« :من
معتقدم مســئله حجاب یک مقوله تغییرپذیر
است .پوشــش یک عرف است و یک فرهنگ
مربوط به زمان و مکان خاص .حکم قطعی در
این زمینه وجود ندارد ،باید دید پیامد باحجابی
و بیحجابی چیست».
اشکوری همچنین با وجود داشتن سواد و
تحصیالت حوزوی با کمال تحیر اجباری بودن
حجاب را فاقد مبنای دینی دانســت و گفت:
ً
«حاال اصال تغییرپذیری حکم به کنار ،فرض
کنیــم این حکم قطعی اســت .در هر صورت
این یک حکم شــخصی است .هر کس دلش
خواست رعایت میکند و هر کس نخواست،
نمیکند .اجباری بودن حجــاب مبنای دینی
ندارد ».این در حالی اســت که طبق تعالیم و
آموزههای اسالمی ،حجاب از احکام قطعی و
محکم قرآن و از قوانین مصرح کشــور است.
طبیعی بود که وی به دلیل ایراد سخنان خالف
شرع و قانون به دادگاه برود .لذا اشکوری پس از
بازگشت به ایران از سوی دادگاه ویژه روحانیت

محاکمه و خلع لباس شد.
اما اینکه چرا کسی مانند اشکوری به راحتی
میتوانــد باورهــا و اعتقادات خــود را زیرپا
بگذارد ،به بررســی دقیق موضوع از منظرهای
مختلف نیاز دارد .مضاف بر ضعف باور ،غلبه
هوای نفسانی و تزلزلپذیری روانشناختی فرد،
نباید از دامهای پنهان پهن شــده برای جذب
چنین افرادی غفلت کــرد .منافقین روشهای
ی گوناگونی را برای جذب
نامشروع و شــیطان 
افراد مستعد به کار میبندند.
بــه دام انداختــن افــراد هــدف از طریق
طعمهگــذاری روابط ضد اخالقــی با زنان که
به پرستو مشــهورند ،از شــیوههای رایج این
گروهک است .منافقین با گرفتن عکس و فیلم
از این روابط کثیف ،مدارکی علیه قربانی خود
تهیه کــرده و از این طریق وی را به همکاری با
گروهک تروریستی مجبور میکنند.
افشــاگری بزرگ «ایرج مصداقی» عضو
سابق گروهک تروریستی منافقین در افشاگری
خود در تاریخ  7خرداد سال  1392که در وبگاه
کانون وبالگنویسان مســتقل ایرانی به نقل از
«برای وطنم ایران» منتشــر شد ،در رابطه با به
دام افتادن اشکوری در تور گروهک تروریستی
منافقین نوشت« :سازمان چند سال پیش همسر
«علی احسانی» از اعضای بلندپایه تشکیالت
به نام «آیوا مونچاتی» را برای تعمیق ارتباطات
در قالب یک طعمه به سراغ اشکوری فرستاد و
اشکوری از طریق آن طعمه به تور افتاد ».آری
یوسفی اشکوری ،شــکار یک زن بهایی شد و
وادار به همکاری کردند.

حلقه وصل چپیها و لیبرالها
سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

از ســالهای  1370بــه بعد جریان
مطبوعاتــی نوینی شــکل گرفت که
صاحب امتیاز ،ســردبیری و بخشی از هیئت
تحریریه آنها را افرادی از جریانهای درون نظام،
اما با مواضعی شبیه مواضع جریان مطبوعاتی
سکوالر و لیبرال تشکیل میدادند .این جریان
که در دهه شــصت و برخــی از آنها در ابتدای
سالهای  1370جریان لیبرال و سکوالر را نقد
میکردنــد و کار بــا آنهــا را خــط قرمز خود
میدانستند ،در این دوره نه تنها از نقد و خودی و
غیرخودی کردن آنها خبری نیســت؛ بلکه در
بسیاری از مباحث همداستان آنها شدند .از سال
 1376به بعد این وضعیت آنچنان وســعت و
گسترش یافت که تفکیک مواضع این جریانها
دشوار بود.
در بین همه اینها حلقه کیان ،سلسلهجنبان
نشریات جریان اصالحطلبی و منشأ دگردیسی
جریان چــپ مذهبی بود که در دهه شــصت
خود را پایبند بدون شــرط بــه آموزههای امام
خمینــی(ره) معرفی میکرد .حلقــه کیان در
واقع ،حلقــه وصل چپیهای انقالبی ســابق
بــه اندیشــههای نهضــت آزادی ،لیبرالها و
سکوالرها بود.
شــمسالواعظین معتقــد اســت« :ما در
ســال  1371از مرحــوم بــازرگان تقاضــای

توگو در دفتر مجله کیان
توگو کردیم .گف 
گف 
صورت گرفــت .از مهندس بازرگان حاللیت
طلبیدیم(».شــمسالواعظين)69 :1386 ،
تحول نگرشی سیاستگذاران و اعضای کیان
باعث شده بود تا نشریه کیان سرپل خوبی برای
حضور سکوالرها در آن شــود و در سالهای
 1376بــه بعد نیز به مثابه دهلیز و کانالی برای
ورود نوشــتههای عناصری شــد که در خارج
از کشــور به عنوان نیروهای ضد انقالبی علیه
انقالب فحاشی میکردند.
وقتی کارنامه نشــریات فوق را با نگاه کالن
و در کنار هم بررســی میکنیــم ،نتیجهای به
غیر از تهاجم وســیع و هم آهنگ علیه مکتب
اســام ،باورهــای دینی ،علمــا و روحانیت،
نهادهای مذهبی ،شخصیت و اندیشههای امام
خمینی(ره) ،جایگاه والیت فقیه ،نهاد رهبری،
مصداق ولی فقیه ،باورها و ارزشهای انقالبی،
اصول سیاست خارجی ،نهادهای انقالبی و...
نمیتوانگرفت.
این کارنامه داللت واضحی بر نفوذ جریانی
دارد که مشابه آن در بلوک شرق اتفاق افتد ،به
گونهای که مارگارت تاچر ،نخستوزیر وقت
انگلیس در خاطرات خود مینویســد« :نظام
آزادی غربی که رونالد ریگان و من برای بلوک
شرق تجویز میکردیم به طور فزایندهای در حال
پیشرفت بود .نظام شوروی داشت شکافهای
درونی خود را نشان میداد .من احساس کردم
که دگرگونــی بزرگی در راه اســت ،اما هرگز
نمیتوانستم حدس بزنم که به این سرعت اتفاق
خواهد افتاد(».تاچر)1077 :1393،

11

خرد
سیاست

شماره  | 103۸دوشنبه  2اسفند ۱۴۰۰

سیاستنامه
ی ـ 23
سیدمحمدکاظم یزد 

مستندات ریاست عامه
فتحالله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مرحوم ســیدمحمدکاظم یزدی صاحب
کتاب شــریف «عروهالوثقی» به والیت
مطلقهحضراتمعصومین(علیهمالسالم)
اعتقاد و باور دارد و درباره والیت فقیه در
دوره غیبت نیز منصب ریاست عامه فقیه را
میپذیرد و در آثار و شرح نوشتههای خود
فقیه عادل جامعالشرایط را در مقابل حاکم
جور قرار میدهد .به نظر میرسد ،در نظر
سیدیزدی «قدر مقدور» از حکومت فقیه
همان عهدهداری منصب قضاست؛ اما از
ســایر بخشهای والیت عامه ،تنها از آن
جهت بحث نمیکند که آنها را غیرمقدور
و غیر قابل دستیابی میداند ،نه اینکه اعتقاد
ندارد .مؤیدات این مطلب در آثار سید را
میتوان به شرح زیر فهرست کرد:
یــکـ احادیثی که وی بــرای وجوب
اجتهــاد قاضــی ذکــر میکنــد ،دارای
عمومیت اســت؛ به گونهای که موضوع
بعضی از آنها ،والیت و حکومت است.
ً
مســلما این امر بر وی پنهــان نبوده و چه
بسا خواســته و نظر خود را درباره شرایط
حاکم ،در ضمن شرایط قاضی ابراز داشته
است .ترجمه مطالب ایشان چنین است:
«جواز قضا برای غیر امام ،متوقف است
بر اذن امام و اخباری که بر اذن امام داللت
دارند ،به علما و راویانی اختصاص دارد
ً
که ظاهرا به اســتنباط حکم شرعی قادر
باشند؛ مثل مقبوله عمربنحنظله و توقیع
بلند مرتبه امام زمان(علیهالسالم) ...و خبر
تحف العقول« :مجاری امور و احکام بر
دست علماســت» و مرسله رسول اکرم:
«بارالها! بیامرز خلفای مرا» گفته شد که
«یا رســول الله ...خلفای شما کیانند»؟
فرمود« :کســانی که بعد از من میآیند و
حدیث و ّ
ســنت مرا رعایــت میکنند».
و حدیثــی کــه در فقه الرضــوی روایت
شــده« :فقها در این زمان ،همانند انبیای
1
بنیاسرائیلمیباشند»».
ســید در توضیح و توشیح بیشتر این
احادیث معتقد اســت« :معلوم است که
بر عامی اسم عالم و راوی صدق نمیکند
و مصلحــت نیســت که عامــی خلیفه
رسولالله ...باشد و مجاری امور نباید به
دست او باشد و عامی به منزل انبیا شمرده
نمیشــود 2».وقتی جمله «مجاری امور
نباید به دست عامی باشد» را در کنار این
جمله قرار دهیم که از قول امام(ع) فرمود:
«فانی قد جعلته حاکما» استفاده میشود
که قضاوت ،والیت است ».زیرا والیت
همان حاکمیت و سلطنت بر غیر در جان و
مالش است .با این نگاه به نظر میرسد از
منظر سید ،اجتهاد از شرایط حاکم است.
دوـ در کتاب زکات عنوان میکند دادن
زکات به فقیه جامعالشــرایط ،مستحب
اســت؛ اما اگر فقیه زکات را مطالبه کرد،
بر مالک واجب اســت که زکات خود را
ً
انحصارا به فقیه جامعالشرایط پرداخت
کند 3و اگر مال در دســت فقیه تلف شود
(حتی با افراط و تفریط او) مالک و دهنده
زکات ،ضامن نیست 4.با توجه به اینکه این
مورد جزء امور حسبیه نیست ،شاید بتوان
گفت سید به والیت عامه قائل بوده است.
ســهـ از مــواردی کــه ســید بــر آن
تأکیــد کرده ،این اســت کــه حکم فقیه
جامعالشــرایط قابل نقض نیست؛ ولو از
طرف مجتهد دیگر 5.روشنترین مصداق
در این خصوص ،وقتی است که ولی فقیه،
حکمی صادر کند .در این صورت بر سایر
فقها اگر چه خودشان را اعلم از او بدانند،
واجب است از آن حکم اطاعت کنند.
منابع در دفتر نشریه موجود است.
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نگاهی به راهکارهای در امان ماندن از کالهبرداران اینترنتی

B

لینکها

نکتهگرام
مرتضی غرقی ،فعال رســانهای :کارشــکنی
آمریکا صدای اروپا و چین و روسیه را نیز در
آورده ،غربیها هم متوجه شدهاند که آمریکا
مســیر مذاکرات ،کارشــکنی میکند.
در
ِ
پافشاری غیرمنطقی آمریکا بر پیشنهاد قبلی
خود بدون ارائ ه یک تصمیم سیاسی روشن
در دور جدید ،رونــد نتیجهگیری را مختل
کرده و صدای همه را در آورده است.
سیداحسان خاندوزی ،وزیر اقتصاد :بر اساس
گزارش بانکهای دولتی ،طی سه هفته اخیر
بیش از  ۶۵هزار نفربدون ضامن از وامهای
خرد استفاده کردهاند .درکنار دستورالعمل
تشویقی و با همکاری مدیرانعامل بانکها،
با متخلفان نیز برخورد شد .تسهیل شرایط
وام خرد بر مبنایاعتبارســنجی با جدیت
ادامه خواهد داشت.
هنگامــه همامیفر ،کاربر فضــای مجازی :در
دادگاه سرکرده گروهک تروریستی حرکت
النضال مشــخص شــد ایــن گروهک ۱۰
ســال اطالعات حجاج ایران را به مقامات
اطالعاتی ســعودی میدادن .کم کم ابعاد
جدید از حادثه تروریستی حج خونین ۹۴
و شهادت حجاج خصوصا شهید رکنآبادی
رو میشه! چطور اعضای این گروهک بین
حجاج ایرانی به عربستان میرفتن؟
رویا راعی ،خبرنگار ایرنا:آمریکا مذاکرات را
به بنبست رسانده و حاضر به تصمیمگیری
سیاســی نیســت .پافشاری واشــنگتن بر
خواســتههای قدیمی که منطبق بر رویکرد
تیم سابق ایران و در مسیر خسارت محض
است ،عامل این بنبست است.
ســیدامیر ســیاح ،فعال اقتصادی :مذاکرات
واقعی رفعتحریمها نه در وین که حدود سه
ماهه در خیابان صوراسرافیل تهران جریان
دارد .جایی که از  ۳۷دســتگاه صادرکننده
مجــوز کســبوکار ُمصرانــه میخواهیم
شــرایط صدور مجوزهایشــان را شفاف
و ســهل کنند؛ ولی برخیشــان بهشــدت
مقاومت میکنند .مانعتراشــی در شــروع
کسبوکار شنیعترینتحریم داخلی است.
حامــد صفرپــور ،کاربر فضای مجــازی:این
مواجببگیران افغانی قصد ندارند جلوی
سفارت آمریکا در انگلیس تظاهرات کنند
و از آمریکا بپرسند چرا میخواهد  7میلیارد
دالر اموال ملت مظلوم افغانستان را غارت
کنــد؟ اینها که همه روزه به دســتور آمریکا
جلوی ســفارت ایران مشغول عربدهکشی
هستند.
امیرعلی ابوالفتح ،کارشــناس مسائل سیاسی:

آن قدری که آمریکاییها برای حمله روسیه
به اوکراین ،لحظه شماری میکنند ،به نظر
نمیرســد جنگطلبتریــن جریانهای
روس ،این اندازه مشــتاق حمله به اوکراین
باشند.
فــواد ایزدی ،تحلیلگر سیاســی :آمریکاییها
تا حــاال میگفتند مخالف ســاخت بمب
هســتهای از سوی ایران هســتند .فردی که
قرار است فرمانده جدید نیروهای تروریستی
آمریکا در منطقه شــود ،در پاسخ به کنگره
گفته است ،برای شکســت توانمندیهای
نظامی متعارف ایران باید از هوش مصنوعی
و بســترها و برنامههای یادگیری ماشــینی
استفاده کرد.
حســین احمدی ،کاربر فضای مجازی :بایدن
دیروز اعالم کرد  3/5میلیــارد دالر از پول
بلوکه شده مردم افغانستان را به قربانیان ۱۱
سپتامبر میدهد .گرسنگی و قحطی گسترده
در افغانســتان در حدی است که خانوادهها
مجبور به فروش بچههایشــان هســتند.
رژیم آمریکا با تحریمهای گســترده جلوی
فعالیتهای خیریههــای بینالمللی را هم
گرفته است.

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

روزانه چندین پیامک دریافت میکنیم که بســیاری
از آنها تبلیغاتی هســتند و به آنها توجهی نمیکنیم،
امــا در این میان برخــی از پیامکهــا توجهمان را
جلب کــرده و ترجیح میدهیم آنهــا را باز کرده و
بخوانیم .پیامکهایی مانند خرید رایگان ،تخفیف
باال و ...که در بین ایــن پیامکها ،همه ما احتماال
با پیامهایی مانند «تبریک ،شــما برنده شــدهاید»
یا «نتیجه شــکایت خود را در لینــک زیر ببینید»،
روبهرو شدهایم .پیامهایی که هر یک به نحوی در پی
برانگیخته کردن حس کنجکاوی در ما هستند و این
کنجکاوی ،سرمنشأ حوادث ناگواری میتواند شود!
اینکه فکر میکنیم مــا همه نکات امنیتی را رعایت
میکنیم و حواسمان جمع اســت ،مــا را از خطر
محافظت نمیکند ،ســودجویان با انواع روشهای
وسوســهکننده در جســتوجوی طعمههای خود
هستند و ممکن است مالباخته بعدی ،شما باشید!
میزان کالهبرداریهای اینترنتــی و پیامکی روز به
روز بیشــتر میشــود و مهمترین دلیل آن ناآگاهی
مردم نسبت به شیوههای کالهبرداری است .با کمی
افزایش آگاهی و آشــنایی با شیوههای کالهبرداری
اینترنتی ،میتوان خود را بیشتر محافظت کرد .برخی
از نکاتی که میتوان با رعایت آنها ،امنیت بیشتری
داشت ،در ادامه میگوییم.

در پیامکهای دریافت شــده ،بر روی هیچ لینکی
کلیک نکنید! دوباره تأکیــد میکنیم ،بر روی هیچ
لینکی کلیک نکنید .قوهقضائیه و ســامانه عدلیران،
در صدر سوءاستفاده کالهبرداران برای خالی کردن
حساب کاربران است .اگر پیامکی دریافت کردید که
با کلیک بر روی لینک زیر ،نتیجه دادخواســت و...
خود را مشاهده کنید ،یقین داشته باشید در معرض
کالهبــرداری قــرار گرفتهاید! حتی اگــر کنجکاو
شــدهاید ،خودتان وارد ســامانه قوه قضائیه بشوید
و از پروندههــای خود اطالع پیدا کنیــد و بر روی
لینک پیامک کلیک نکنیــد .لینکها فقط به اینجا
ختم نمیشوند! در واتســاپ ،در ایمیل و ...امکان
کالهبرداری به وســیله لینکها وجود دارد .برخی
پیامهایی که در شبکههای اجتماعی دریافت میکنید
که برای نمونه «شرکت تویوتا در سالگرد افتتاح خود
به کسانی که پرسشنامه لینک زیر را کامل کنند یک
دســتگاه خودرو هدیه میدهد» حتما نه تنها به پیام
اهمیتی ندهید ،بلکه به ارســالکننده پیام هم خبر
دهید در صورتی که بر روی لینک کلیک کرده است،
احتماال تلفنهمراه خود را در اختیار جاسوســان و
هکرها قرار داده اســت! نه تنها در فضای مجازی،
بلکه در دنیای واقعی ،هیچ چیــزی را به رایگان به
کسینمیدهند!

B

کدهای شخصی

تحت هیچ شــرایطی کدهای احراز هویت خود را
برای کســی ارســال نکنید! وقتی میخواهید وارد
یک ســرویس اینترنتی شــوید ،ممکن است احراز
هویت شــما با ارســال یک کد به تلفن همراه شما
باشد ،آن کد فقط برای شماســت و باید آن را فقط
در صفحه درخواســت شــده وارد کنید ،در اختیار
قرار دادن آن به دیگران ،یعنی هک شدن و از دست
رفتن اطالعاتتان! واتساپ ،تلگرام و ...به صورت
جداگانه از شــما درخواســت نمیکند کدی را که

برایتان ارســال کرده اســت ،برایش بفرستید! این
کدها فقط باید در زمان ورود به این نرمافزارها و در
جاهایی که همه ما میدانیم ،وارد شوند .برخی افراد
با شبیه کردن حســاب تلگرام ،واتساپ و ...خود به
حسابهای رســمی این نرمافزارها ،در چتهای
گفتوگو از شما درخواســت میکنند که کدی را
که برای ورود به این نرمافزارها برای شــما ارســال
شده اســت ،در اختیارشان قرار دهید! «تحت هیچ
شرایطی» کدی را در اختیار کسی قرار ندهید .این
کد ،یک کد شخصی تولید شــده در سمت سرور
اســت که فقط شــما از آن خبر دارید و لو رفتن آن،
یعنی از دست رفتن اطالعات شما!

B

نرمافزارها

هیچ وقت نرمافزاری را که در پی آن نبودهاید ،نصب
نکنید! شاید ســاده به نظر بیاید ،ولی بیشتر هک و
کالهبرداریهای اینترنتی ناشــی از نرم افزارهایی
است که در پی تبلیغات یا دانلود ناخودآگاه ،نصب
کردهایــم .برای نمونه ،در یــک صفحه اینترنتی در
حال جســتوجو بــرای آهنگ مــورد عالقه خود
هستید که تبلیغ نرمافزار گلچین آهنگها به رایگان
را مشاهده میکنید ،آن را نصب میکنید و در ادامه
متوجه میشــوید دیگر کنترلی بر تلف ن همراه خود
ندارید! حتــی اگر به دلخواه خود آن را دانلود نکرده
باشید ،ممکن اســت دانلود آن خودکار انجام شود
و شــما بدون اینکه پیام نصب آن را کامل بخوانید،
تأیید کرده باشــید و قربانی شوید! نصب نرمافزار یا
بهتر بگوییم بدافزار ،از بدترین فجایعی اســت که
میتواند برای یک شــخص رخ دهد .این بدافزارها
تحت عناوینی ،مانند «وام ســریع و بدون ضامن»،
«دوستیابی»« ،صیغهیابی» و ...از کنجکاوی افراد
سوءاستفاده کرده و کالهبرداری میکنند! نرمافزارها
را فقط از منابع معتبر مانند «پلیاستور» دانلود کنید.
نرمافزارهای بانکی را فقط از پایگاه بانک خود دانلود
کنید.

B

چه اتفاقی میافتد؟

هنگامیکهبررویلینکیکلیکمیکنید،نرمافزاری
را ناخواسته نصب میکنید یا کد شخصی خود را
در اختیار کســی قرار میدهید ،تنها یک مرحله با
خالی شدن حساب خود یا بیآبروشدنتان فاصله
دارید! با هک شدن تلفنهمراهتان ،هکرها امکان
شنود و خواندن پیامها و صداهای اطراف محیط،
تصاویر دوربین و ...را دارند .فرض کنید با به دست
آوردن اطالعات کارت اعتباری شــما ،خریدی را
ایجاد میکنند و رمز دوم پیامک شده به شما را به
راحتی از پیامکهایتان خوانده و حسابتان خالی
میشود! سوءاســتفادههایی که از شنود صداها و
تصاویر اطراف دوربین تلفنهمراهتان میتواند شود
را خودتان حدس بزنید! با هک شدن حسابهای
اجتماعیتان ،ممکن است هکر به دوستانتان پیام
دهد که مبلغی پول را به این حســاب که حساب
هکر است واریز کنید ،فردا پس میدهم! دوستتان
هم این کار را کرده و فردا شما شرمنده او خواهید
شد!

B

چکار کنیم؟

در فضای مجازی به هر چیزی شک داشته باشید!
اگر در دنیای واقعی شــکاک نیســتید ،در دنیای
صفر و یک که مملو از کالهبرداران است ،حتما
شکاک باشید ،در دنیای مجازی خبری از جایزهها
و وامهای کالن بدون نوبت و ...نیســت و بدانید
که در این فضا ،تنها چیزی که برنده آن میشوید،
«هیچ» اســت! بر روی لینکهــا کلیک نکنید،
نرمافزاری را ناخواسته نصب نکنید ،کدهایتان
را در اختیار دیگــران قرار ندهید ،به گواهیهای
امنیتــی  httpsدر نشــانی پایگاههــا دقت کنید،
نرمافزارهــا را از جای معتبــر دریافت کنید ،اگر
تلفنهمراه شما هک شد ،سیم کارت آن را خارج
کنید و به یک متخصص نشان دهید وحرف آخر
اینکه هوشیار باشید.

سرعت چند صد مگابیت میشود
امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری

عیسی زارعپور ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در پستی اینستاگرامی نوشــت« :فردا برای وزارت
ارتباطــات عید در عید اســت .از یکســو شــب
میــاد موالســت و در دلهای عاشــقان ،شــور و
شــادی برپاست و از ســوی دیگر به فضل خداوند،
اجرای یکــی از بزرگترین پروژههای ملی در حوزه
ّ
ارتباطات با رونمایی از طرح ملی توسعه فیبرنوری
منازل و کســب و کارها و افتتــاح  ۵۰۰هزار پورت
فیبرنوری پرسرعت ،آغاز میشود .این پروژه که هم
به لحاظ اهمیت و وســعت اجرا و هم زمان اجرا و
ّ
میزان ســرمایهگذاری ،جزء پروژههای ملی به شمار
میآیــد ،طعم آن بــه تدریج کام ملت قدرشــناس
ایران را شیرین خواهد کرد .دولت سیزدهم مصمم

است که انشــاءالله کار د ه ساله را در طول س ه چهار
ســال انجام دهد .فیبر نوری باید به  ۲۰میلیون خانه
و محل کسب و کار برسد و شبکه پایدار ،پرسرعت
و ایمن را تأمین کنــد .با اجرای تدریجی این پروژه،
مردم ما ســرعتهای چند ده و بلکه صدمگابیت بر
ثانیه را تجربه خواهند کرد و طعم شیرین استفاده از
انواع خدمات را بر بستر این شبکه پرسرعت خواهند
چشید ».وعده سرعتهای باال در حالی است که در
روزهای گذشته بســیاری از کاربران با افت سرعت
اینترنت خــود مواجه بودهاند .اعتــراض مردمی تا
جایی پیش رفت که حتی عدهای ادعا کردند سرعت
اینترنت در افغانستان از ایران باالتر است که واکنش
وزارت ارتباطات را در پی داشت .سیدجمال هادیان،
رئیس مرکز روابطعمومی و اطالعرســانی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات در واکنش به گالیههای
این روزهای مردم از افت سرعت و کیفیت اینترنت،

توضیحاتی را ارائه کرد .وی در توئیتی نوشت« :این
روزها دسترســی به شــبکه پایدار و پرسرعت برای
همه مردم از نان شــب هم واجبتر اســت؛ چون
کار و زندگیشــان به این خدمت وابســته اســت.
بدیهی است که هر وقت شبکه دچار اختالل یا افت
سرعت شود ،مردم کالفه و ناراحت میشوند و انتقاد
میکنند و حق هم دارند .بیشــتر این انتقادات هم از
شبکه اینترنت اپراتورهای موبایله ،شبکهای که فشار
زیادی رو تحمل میکنه ،چون شبکه ارتباطی ثابت
خانگی قادر به ارائه خدمات پرســرعت و با کیفیت
نیست ،اما اینکه یکی بگه سرعت اینترنت ما معادل
ً
یا بدتر از افغانستانه واقعا بیانصافیه و حرف نادرستیه!
حاال راه گذر از این وضعیت چیه؟ راهی نیست جز
تقویت زیرساختهای ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر
نــوری( ،)fttxالبته این موضــوع منافی تالش برای
بهبود وضعیت خدمات تلفن همراه نیست و تقویت

زیرساختهای همراه و اختصاص الیه باند فرکانسی
جدید هم در حال انجامــه .اجرای کالنپروژه ملی
فیبر نوری بسیار ســخت و زمان بره؛ اما عزم و اراده
وزارت ارتباطات با همراهی همه بازیگران این حوزه
در بخش خصوصی برای انجام این پروژه قطعیه .به
عبارتی وزارت ارتباطات تصمیم گرفته گره مشکل
اینترنت پایدار و پرسرعت را مثل کشورهای دیگه دنیا
حل کنه .چطوری؟ با احداث «شبکه سراسری فیبر
نوری منازل و کسب و کارها» انتظار داریم با اجرای
این پــروژه ،مردم عزیزمون به تدریج طعم شــیرین
سرعتهای چند ده و چند صد مگابیتی را تجربه کنن
و به تدریج سرعتهای پایین براشون خاطره بشه ».بر
اساس قولی که مسئوالن وزارت ارتباطات دادهاند ،به
زودی با نفوذ بیشتر فیبر نوری در میان کاربران ،شاهد
افزایش سرعت اینترنت کاربران و سهولت دسترسی
به اینترنت خواهیم بود.

نرمافزار

پژواک

خبرخوب

ناملیک

ِرد الین

یکی از پنج تا

پاتوق دوستداران پادکست

هک با ویندوز 11

خودکفایی در ساخت اکسیژنسنج

«ناملیک» یک اپلیکیشــن ساده
اســت که فقــط برای شــنیدن
پادکستهای فارســی طراحی
شده اســت .با ناملیک میتوانید
پادکســتهای محبوبتــان را
دنبال کنید و اگر دوســت دارید
دانلودشــان کرده و هــر زمان که
مایل بودید ،بدون نیاز به اینترنت
به آنهــا گوش بدهیــد .ناملیک
هم برای شــنوندگان و هم برای
ً
تولیدکنندگان پادکست کامال رایگان است .ویژگیهای ناملیک
عبارتند از :بیش از  ۱۰۰کانال پادکســت فارسی ،بیش از ۵۰۰۰
قسمت پادکست فارسی با موضوعات مختلف ،امکان دنبال کردن
کانالهای محبوب ،امکان دانلود کردن و شنیدن آفالین و. ...

کاربران وینــدوز  10باید مراقب
نصبکنندههای جعلی ویندوز11
باشند که برای انتشار یک بدافزار
سارق اطالعات به نام «رد الین»
استفاده میشود .بدافزار رد الین
در قالب لینکهای نصب ویندوز
 11برای کاربران ارسال میشود.
بدافزار مذکور چنــدان پیچیده
نیست ،اما میتواند رمزهای عبور
افراد را ســرقت کنــد .خود این
بدافزار به عنوان یک سرویس برخط با قیمت  150دالر در ماه به
افرادی که میخواهند ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین یا اتریوم
را سرقت کنند ،فروخته میشود .وعد ه جعلی ارتقای ویندوز 11
روش فریبنده کالهبرداران برای نصب این بدافزار است.

اکسیژنســنج ایران ســاخت
محصولــی کــه کشــور را از
واردات و خــروج ارز بینیــاز
میکنــد .ایــن دســتگاه کــه
پالساکسیمتری نیز نامیده می
شــود ،یک روش غیرتهاجمی
اســت که میزان مولکولهای
هموگلوبینی را که با اکســیژن
آمیخته شــده ،اندازهگیری و به
درصد بیــان میکند .با توجه به
همهگیری کرونا ،دستگاه پالساکسیمتر انگشتی جزء کاالهای
مهم و راهبردی در مقابله با بیماری کووید 19اســت .با تولید
این محصول ضمن صرفهجویی ارزی  20میلیون دالری ،زمینه
اشتغال مستقیم برای  10نفر فراهم شده است.

تجربه
خوب

ندا کرمانشاهی
خبرنگار فرهنگی

آیین پاسداشت  10سالگی نوشــتافزار ایرانیـ
اســامی هفته گذشــته بــا حضــور جمعی از
تولیدکنندگان و فعاالن عرصه صنعت و فرهنگ
برگزار شــد و در آن مراســم ،از پیام رهبر معظم
انقالب به تولیدکنندگان این حوزه رونمایی شد.
حضرت آیتاللهالعظمی خامنــهای در این پیام،
نوشتافزار را در شمار کاالهای حیاتی خواندند
و نوشتند« :نوشتافزار ،در شمار کاالهای حیاتی
برای امروز و فردای هر کشور است .تولید باکیفیت
آن نیز برای کشور تولیدکننده ،مای ه افتخار است.
از اینکه مجموعههایی در کشــور ما بر این اقدام
افتخارآفرین همت گماشته و گامهای موفقیتآمیز
برداشتهاند ،خرســندم و پایداری آنان در این راه
را از خداوند متعال مسئلت میکنم .توفیقاتتان
مستدام باد ،انشاءالله ».نوشتافزار که فرزندان
مردم هر روزشــان را با آن ســر و کار دارند و هر
گونه فعالیت آموزشیشــان را به وسیله آنها انجام
ً
میدهند ،قطعا به فرمــوده رهبر معظم انقالب،
ُ
کاالیی حیاتی به شمار میآید؛ زیرا نه فقط از بعد
تولید داخل و اقتصاد کشور میتواند قدم مهمی در
راستای تقویت بازار کشورمان بردارد ،بلکه مهمتر
از آن ،کاالیی اســت که با فرهنــگ دانشآموزان
و فرزنــدان این مرز و بوم ارتباط مســتقیم دارد؛
بــه همین دلیل اســت که میتوان بیــش از ابعاد
اقتصادی ،ماهیت فرهنگی بــرای این کاالها در
نظر گرفت .تا چند سال پیش ،شاید تولیدکنندگان
این محصوالت داخلی نمیتوانســتند حتی فکر
رقابت با محصوالت خارجی را از سر بگذرانند.
تولیدکنندگانی که به این مهم رسیده بودند باید به
این کاالها نگاه فرهنگی داشت ،شاید پیشبینی
نمیکردند که تا چند سال آینده بتوانند سهم عمده
ای از بــازار را نصیب تولیدات داخلی کنند .هر
چند در همان زمان نیز بسیاری از مسئوالن نیز به
این باور نرســیده بودند که چرا باید تا این حد این
حوزه را جدی گرفت.

به بهانه تجلیل رهبر معظم انقالب
از تولیدکنندگان نوشتافزار ایرانی

B

موفقیت امروز

ســیداحمد عبودتیان ،مدیرعامل بنیاد فرهنگی
خاتماالوصیــا ،در ایــن زمینه گفته اســت10« :
ســال پیش ،زمانی که مســئوالن کشور نسبت به
تأثیر ورود و حضور نوشتافزار خارجی بر تولید
داخل و محتوای کاالهای عرضه شده بیتفاوت
بودند ،جریان نوشتافزار ایرانیـ اسالمی شکل

گرفت .این جریان در زمانی آغاز شــد که تجربه
کافی در این زمینه وجود نداشت .از سوی دیگر،
برخی میگفتند که مــردم از این کاالها حمایت
نخواهند کرد ،اما دیدیم که اوضاع متفاوت شــد
و مردم بــه این محصوالت اقبال نشــان دادند».
حاال امروز شــرایط به گونهای تغییر کرده اســت
که به گفته صنعتکار ،رئیــس انجمن کارفرمایی
تولیدکنندگان نوشتافزار ،طی پنج سال گذشته
تولید نوشــتافزار روند صعودی داشــته و سهم
تولیدات ایرانی از بازار نوشــتافزار کشور به ۶۰
درصد افزایش یافته اســت .این نشــان میدهد،
متخصصاناینحوزهسلیقهمخاطبراشناختهاند
یــا بهتر بگوییم ،با باالبردن ســطح کیفی و کمی
تولیداتشان ،توانستهاند در این حوزه سلیقهسازی
کنند؛ زیرا تا همین چند سال پیش بود که جز دفتر و
کولهپشتی و جامدادیهایی که بر روی آنها عکس
شــخصیتهای کارتونی و انیمیشــنی خارجی
حک شــده بود ،چیزی در دستان بچههای مردم
وجود نداشت .بدون شک ،دقت نظر در کیفیت
محصــوالت و همچنین تبلیغات مناســب تأثیر
بسزایی در پیشرفت این حوزه داشته است.

B

راه پیشرو

ً
اما نباید از یــاد برد که قطعــا کاالهای خارجی
همیشه با سرعتی بســیار زیاد خود را به روز کرده
اند ،بنابراین ادامه پیشــرفت در حوزه نوشتافزار
ایرانیـ اسالمی هم تالش بیشتر تولیدکنندگان این
حوزه و به روز شدن طرحها و محصوالتشان را
میطلبد و هم حمایت مسئوالن را تا بتوانند در این
بازار رقابت کرده و حتی در آیندهای نزدیک سهم
بیشتری از بازار را نصیب تولید داخل کنند .تنوع،
خالقیت ،استفاده از نیروهای جوان و متخصص،
شناخت ذائقه مخاطب ،تبلیغات مناسب و از همه
مهمتر کیفیت خوب همراه با قیمت مناســب ،از
جمله شاخصههایی هستند که به رونق هرچه بیشتر
این حوزه کمک میکند .مسئوالن نیز باید در این
حوزه به تولیدکنندگان اعتماد بیشتری داشته باشند
و شرایط مناســبتری را برای فعالیت آنان ایجاد
کنند و تنها به شعار دادن اکتفا نکنند و به تأسی از
رهبر عظیمالشــأن انقالب اسالمی ،در عمل نیز
خود از این کاالها استفاده کنند؛ همان طور که در
عکســی که یکی از همین تولیدکنندگان از دست
رهبر معظم انقالب منتشــر کرد ،برندی ایرانی و
خودکار تولید داخل در دست داشتند که بار دیگر
اثبات کردند« ،به عمل کار برآید ،به ســخندانی
نیست».

برداشت

به زبان ما هم رحم نمیکنند!
حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

از قدیم معروف بوده که میگفتند ،اگر چیزی را که
داری محکم نگه نداری ،صاحب پیدا میکند و
از چنگت در میآورند! حاال شده حکایت «زبان
فارسی» که زبان ملی و مادری ما ایرانیان است ،اما
چون مراقبش نبودهایم و تا توانستهایم ،به ریشههای
گفتاری و نوشتاری آن تیشه زدهایم ،حاال مدعی
شدهاند زبان اصلی ایرانیان ،فارسی نبوده و نیست!
این حرف ،شایعه یا شوخی نیست؛ واقعیتی است
که از مدتی پیش در رسانههای فارسیزبان آنور

آبی ،مانند ایران اینترنشــنال ،بیبیسی فارسی،
منوتو و چندین بنگاه تبلیغاتی نظام سلطه دنبال
میشود و تالش میکنند با هشتگ «منوفارسی»
ی و با تولیــدات متنوع روی
در صفحــات مجاز 
آنتنهایشــان ،این گزاره را القا کننــد که زبان
اصلی ایرانیها فارسی نیست و باید به تکزبانی
پایان داده شــود! جالب است ،جماعتی این خط
تبلیغی را راه انداختهاند که تا قبل از این ،در مقابل
ترویج آموزههای اســامی و زبان قــرآن کریم،
ژست تهاجمی میگرفتند و دلسوز زبان و ادبیات
فارســی میشــدند ،اما حاال به زبان فارسی هم
رحم نمیکننــد .بماند که هدف این خط خبری

مشخص اســت که به دنبال چندپاره کردن اتحاد
فرهنگی ایران زمین و ایجاد گسست در پیوندهای
فرهنگی و زبانی اقوام مختلف این سرزمین است،
اما واقعیت تلخ و قابل تأمل این است که خود ما
هم در حراســت از این میراث کهن و قند شیرین
فارســی ،کم کوتاهی نکردهایم و با فاصله گرفتن
از متون ادبی ارزشمندمان در آموزشهای جاری
و نیز با خو کردن به عادت بد اســتفاده از کلمات
بیگانــه در گفتارها و نامهایمانـ به بهانه تجدد و
نوگراییـ این فرصت را به دزدان فرهنگی دادهایم
که مدعی زبان ملی و مادریمان شوند.
اصل  15قانون اساســی ما ،تدریس زبانهای

قومــی و محلــی در کنار زبــان فارســی را آزاد
اعالم کرده و در بســیاری از دانشگاههای ما نیز
کرســیهای زبان و ادبیات کــردی و ترکی فعال
اســت و در کنار اینها ،پژوهشهای گســتردهای
نیز در حــوز ه زبانهــای محلی در کشــورمان
انجام میشــود .شــاید مهمترین و فوریترین
وظیفه برای پاتــک زدن به این حرکت مضحک
رسانههای بیگانه ،بر دوش رایزنان فرهنگی ایران
در کشــورهای مختلف باشد که هم زبان فارسی
را به جهانیان بهتر بشناســانند و هم واقعیت زبان
ملی و زبانهای محلی در کشورمان را برای افکار
عمومی دنیا تبیین کنند.

رسانه ملی

سریال

کتاب

خوشنام

نون خ

یاران هادی

سریال جدید شبکه اول سیما

فصل چهارم در نوروز 1402

روایتی تازه از پهلوان شهید

تصویربرداریسریال«خوشنام»
به کارگردانی علیرضا نجفزاده
و به تهیهکنندگی احمد زالی که
محسن کیایی طرح و فیلمنامه
ابتداییاش را نوشته بود و فهیمه
سلیمانی بازنویسی کرده است،
در تهران ادامه دارد .در خالصه
داســتان این سریال آمده است:
«از مکافات عمل غافل مشــو،
گندم از گندم بروید جو ز جو».
حمید لوالیی ،هومن حاجی عبداللهی ،عباس جمشیدیفر،
شهره لرســتانی ،فریده سپاهمنصور ،سحر ولدبیگی ،از جمله
بازیگران این ســریال هستند .خوشــنام محصول گروه فیلم و
سریالشبکهیکسیماست.

مهدی فرجی ،تهیهکننده «نون
خ » از ســاخت ســریال فصل
چهارم این سریال طنز «نون خ»
برای سال بعد خبر داد .فرجی
عنوان کــرد« ،نــون خ» برای
 ۱۴۰۱آماده پخش نمیشــود و
قرار است در سال  ۱۴۰۲روی
آنتن برود .وی با بیان اینکه هنوز
به صورت جــدی وارد نگارش
سریال نشدهایم و این اثر امسال
توقفهایی داشت و قرار است سال آینده فیلمنامه نگارش شده
و ســاخته شود،گفت« :هنوز اســتارت «نون خ  »۴زده نشده،
ما دچار توقف شــدهایم؛ اما قصد ساخت «نون خ  »۴را برای
 ۱۴۰۲داریم».

نشــر شــهید هادی اثر تازهای
درباره شــهید ابراهیــم هادی
منتشــر کــرد و در دســترس
عالقهمنــدان قــرار داد .کتاب
«یاران هادی» عنوان این اثر تازه
منتشر شــده است که در آن 40
حکایت کوتــاه از ارادتمندان و
عاشقان شهید هادی درباره این
شهید عزیز است .بخشی از این
کتاب نیز گوشهای از عنایات و
کرامات شهید ابراهیم هادی را بیان کرده است.
نشر شــهید هادی پیشــتر دو عنوان کتاب درباره شهید هادی
منتشــر کرده بود که با اســتقبال خوب مخاطبان همراه شده
است.
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یادداشت
زنگ خطر
برای شعر فارسی
بهاره رمضانی
خبرنگار فرهنگی

اختتامیه جشنواره شعر فجر در هفته جاری
برگزار میشود .جشنوارهای که شانزدهمین
دورهاش را تجربه میکند .در این جشنواره
آثار در سه گروه کودک و نوجوان ،بزرگسال
و «درباره شــعر»؛ یعنــی پژوهشهایی در
حوزه شعر ،بررسی شدهاند.
به گفتــه «قربــان ولیئــی» دبیر علمی
شانزدهمین دوره جشنواره شعر فجر ،از میان
آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره ،داوران
 2106اثر بزرگسال 364 ،اثر حوزه کودک و
نوجوان و  139اثر درباره شعر (پژوهشهای
مرتبط با شعر) را بررسی کردهاند.
اما آنچه حائز اهمیت اســت ،این است
که به گفته دبیر جشــنواره ،در حوزه شــعر
کــودک و نوجوان با ضعف شــدید کیفی
مواجه هستیم! ولیئی در این باره گفته است:
«تکراری بودن موضوع و نبود خالقیتهای
زبانی و تصویری و نیز کم بودن تعداد آثار،
مســئله مورد اشــاره داوران بوده است .در
حوزه نوجوان شرایط سختتر بوده ،چراکه
آثار کمی در این حوزه داشتهایم؛ این مسئله
هشداری است که شــاعران توجه کمی به
گروه سنی نوجوانان دارند».
متأســفانه به نظر میرســد ،ضعف در
حوزه تولید چه در حوزه کتاب ،چه در حوزه
شــعر و چه در فیلم سینمایی و سریال برای
کودکان و نوجوانان بســیار زیاد شده و این
در حالی است که مهمترین و حساسترین
گروه ســنی برای این محصوالت فرهنگی
کودکان و نوجوانان هستند؛ گروه سنی که به
غذای فرهنگی نیاز دارند و دست مسئوالن
فرهنگی ما در حوزههای مختلف برای آنان
خالی اســت .شاید این سؤال پیش بیاید که
شعر در حوزه کودک و نوجوان چقدر مهم
اســت؟ کافی اســت در خاطرات کودکی
خودمان مروری داشــته باشــیم ،خاطراتی
که بســیاری از آنچه را که باید میآموختیم،
در قالب شــعر به ما یــاد میدادند .مفاهیم
فرهنگی زمانی که در قالب شعر و موسیقی
ً
به بچهها آموزش داده شود ،قطعا ماندگاری
و قوت بیشتری خواهند داشت.
البته به نظر میرسد ،این ضعف شدید
کیفی در آثار رســیده به جشنواره شعر فجر
تنها در حوزه شــعر کودک و نوجوان نبوده
اســت؛ بلکه در حوزه شــعر بزرگسال نیز
ضعف کمی چشــمگیر بوده ،به گونهای که
دبیر جشنواره در این باره گفته است« :نبود
اندیشــه خالق ،مشــکل آثار این بخش در
حیطه زبان بوده و تکراری بودن موضوع نیز
ضعف مشــهود در حوزه محتوا بوده است.
بیشتر اشــعار بزرگســاالن به موضوعات
عاطفی ،به ویژه عشــق مجازی اختصاص
داشته و البته استثناهایی را نیز شاهد بودهایم
که دغدغههای انســانیتری را مطرح کرده
بودند».
همین که دبیر جشنواره ،عشق مجازی
را از بیشــترین موضوعات اشعار بزرگسال
میدانــد ،خودش نشــان میدهــد چقدر
فضای مجــازی میتواند بر روی فرهنگ و
داشتههای ما اثرگذار باشــد؛ اما مهمتر از
آن ،این است که ولیئی موضوعات انسانی را
جزء مواردی میداند که به صورت استثنایی
در آثار وجود داشته اســت .قطعا این برای
کشــوری که قدمتی اینچنین غنی در حوزه
شــعر و ادب با موضوعات انســانی دارد،
جای تعجب اســت که چطور ممکن است
موضوعات شایسته انسانی جای خود را به
موضوعاتی مثل عشقهای مجازی بدهد و
این زنگ خطری است برای تمامی متولیان
این حوزه که هوشیار باشند! تا شعر فارسی
که همیشــه در جهان جزء برجســتهترین
نمونههای ادبی بوده ،به مخاطره نیفتد.
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جبهه
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با عشق حضرت امام به جبهه رفتیم
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هانیه بیات

یادداشت

اواخر بهمن ماه سالگرد عملیات والفجر مقدماتی در سال  ۱۳۶۱و بهانهای برای گرامیداشت یاد شهدای مظلوم این عملیات بود .به همین مناسبت با یکی از
آزادگان سرافراز جنگ تحمیلی که در همین عملیات به اسارت بعثیها درآمدند ،گفتوگو کردیم که متن کامل آن پیش روی شماست.

خبرنگار

بوی مجید
قاسم عباسی
نویسنده و تخریبچی
دوران دفاع مقدس

مجیــد جهروتیزاده خــود را مقید کرده
بود چهل غســل صبح جمعه را پیاپی به
جای آورد .آخرین جمعهاش مقارن با ایام
عملیات والفجر  8بــود .منتظر عملیات
در اردوگاه کارون بودیم و اغلب بچههای
دسته به منطقه بهمنشیر اعزام شده بودند.
دور تــا دور اردوگاه برای در امان ماندن از
بمباران خاکریز کشــیده و دور هر چادر
هم خاکریز بلند هاللی احداث شده بود.
در اردوگاه حمام نداشــتیم و نزدیک ظهر
که داخل چادر کســی نبود ،مجید داخل
خاکریز هاللی و کنار چادر ،لنگ بزرگی
به کمر بســته و روی جعبــه چوبی خالی
مهمات ایستاده بود.
من و ابراهیم نصیرزاده با خوشــحالی
و شوخی و خنده دو دبه بیست لیتری آب
برایش تهیه کردیــم و رفتیم و در خلوت،
آخرین غســل صبح جمعــهاش را انجام
داد.
شــب اول عملیات از دســته ما فقط
یک تیم اعزام شــد .روز بعد که پشــت
ارونــد داخــل ســولههای بتنــی منتظر
عبــور از رودخانه و اعــزام به خط بودیم،
حســین رضایی کولهپشــتی و فانوسقه و
بند حمایلی خونی را با خود کنار ســوله
آورد .حســین ،خاکآلود و بسیار خسته
بود و به زور چشــمانش را باز نگه داشته
بود .صــورت و مژههای بلندش یکپارچه
خاک بــود و به زحمت نــای حرف زدن
داشــت .همگی با نگرانی و ســکوت به
تجهیزات خونی در دستش چشم دوخته و
جرئت نداشتیم بپرسیم برای کدام یک از
بچههاست.
با لبخند تلخی گفت :کنار اتوبان فاوـ ام
القصر ،با مجید جهروتیزاده داخل سنگر
خیلی کوچکی بودیــم و وقتی خمپارهای
روی ســنگر میخورد ،مجید به شوخی
بــا لحن بامــزهای میگفــت وای چقدر
ترسیدم .خودش را روی سرم خم میکرد
و ادای ترسیدهها را درمیآورد .میدانستم
با بهانهای خود را برایم سپر ترکش میکند.
هنگام پیشروی برای شلیک به سنگر تیربار
عراقی که روی بچهها آتش گشــوده بود،
مقداری از اتوبان فاصله گرفت که تیری به
سرش اصابت کرد.
کریم حبیبی تعریف کرد :وقتی جنازه
مجیــد به کنار اروند رســید ،محمودوند
آنجا بود .تا رسیدن قایق ،علی شروع کرد
صورتــش را با آب اروند شســتن .بعد از
شستن خون روی صورت ،علی نعش او را
محکم به آغوش کشید و صورت خود را
بر روی صورت خیس مجید بیست ساله
گذاشت و آرام و بیصدا مدتی گریست.
این در حالی بود که کمتر کسی اشکهای
(شــهید) علــی محمودونــد را دیــده
بود.
مدتی بعد محمودونــد در میدان مین
محدوده کارخانه نمک فاو روی مین رفت
و پایش قطع شد .بعد از آمدن به مرخصی،
خــارج از وقت مالقات بــه عیادتش در
بیمارستان آریا رفتم .گمانم با داود قاسمی
بودم .علــی در اتاق تنها و خــواب بود و
دقایقی باالی سرش نشستیم تا بیدار شد.
چشــمانش را که باز کــرد ،گفت :امروز
صبح اتفاق عجیبی افتاد .چشــمانم بسته
بــود و نمیدانم خواب بودم یــا بیدار .با
تمام وجودم مجید را در کنار تختم حس
میکردم که باالی سرم ایستاده بود .مدتی
طوالنی همین طور در ســکوت گذشت.
چشمانم را که باز کردم ،در اتاق تنها بودم؛
ولی بوی مجید ســاعتها تمام اتاق را پر
کرده بود.
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در ابتدا خودتان را بیشــتر برای ما معرفی
کنید و بفرمایيد در چه ســن و مقطعی به
جبهه اعزام شدید؟
بنده غالمرضا ادریسی هستم و در حال حاضر پنجاه و
هشت ســال دارم .در چند مقطع به جبهه اعزام شدم و
در آخرین مقطعی که منجر به اسارتم شد ،هجده سال
داشتم .ساکن کرج بودم و از همانجا هم اعزام شدم.
چرا در اوج جوانی تصمیم گرفتید به جبهه
بروید؟
رفتــن به جبهه برای ما یک فرض و واجب بود .واجبی
که به خاطر کشور و تمامیت ارضی آن به گردن ما قرار
داشت و البته هم ه این موارد به عشق حضرت امام(ره)
و فرمان ایشان بود.
در کــدام عملیــات و در چه تاریخی به
اسارت درآمدید؟
عملیات والفجر مقدماتی؛ بهمن ماه سال .1361
درباره عملیات والفجر مقدماتی بیشــتر
برایمانبگویید...
عملیات والفجر مقدماتی در زمــان خودش از حیث
جمعیتی و حضور فردی نیروهای انســانی بزرگترین
عملیــات در آن زمان بــود .قبل از عملیــات والفجر
مقدماتی حضرت امام(ره) ،حضور در جبهه را واجب
کفایی اعــام کرده بودند و فتوا دادنــد که هر کس در
توانش هســت و میتواند در جبهه حضور پیدا کند ،به
همین علت جمعیت زیــادی در این عملیات حاضر
بودند؛ از این رو عملیات خیلی گسترده بود و به علت
وسعتی که داشت قبلش نیاز به توجیه باالیی بود.
شما در کدام گردان و لشکر بودید؟
من در تیپ ســلمان ،لشــکر حضرت رسول(ص) و
گردان حنظله بودم.
شــرایط جوی منطقه در عملیات به چه
صورتی بود؟
منطقه عملیاتی ما فکه و عملیــات در رمل و َب ّر بیابان
بود و اولین باری بود که عملیات بزرگی در رمل انجام
میشــد .یادم میآید تورهای فلــزی روی زمین پهن
کردند تا ماشینها بتوانند عبور کنند و از تراکتور به دلیل
چرخهای بزرگی که داشت ،اســتفاده میشد .شهید
سیدمحمد اینانلو ،فرمانده گروهان و شهید حسینعلی
یارینســب ،فرمانده گردان ما بودند .هر گروهان سه
دسته داشــت و من هم فرمانده دســت ه گروهان شهید
اینانلو بودم و به ســمت خط حرکــت کردیم .به دلیل
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غروب آفتاب و قرار گرفتن خورشــید به سمت غرب،
دید عراقیها به ما کامل شــده بود و شــروع کردند با
خمپاره صد و بیســت ما را زدند و به علت آتش زیاد به
نوعی بچهها را زمینگیر کردیم تا آتش دشمن کم شود.
نزدیک به خط مقدم «تک درختی» شدیم و پشت یک
خاکریز مستقر شدیم .اســلحهام را به چفیه بستم و به
گردنم آویزان کردم به این علت که میدیدم اســلحهها
ً
بعضا به رملها گیر میکرد .عراقیها با توپ مستقیم
و تانک شــلیک میکردند .شــهید نعمت میرشاملو
یک طرف و ســیروس هاشــمی طرف دیگرم بودند.
نوجوانهای کم سن و سالی بودند که جث ه ریزی داشتند
و وقتــی عراقیها با توپ به خاکریــز میزدند ،تن این
بچهها در کنارم میلرزید.
در نهایت چه زمان خبر شروع عملیات
به شما رسید؟
شب اســتراحت کردیم .نیمههای شب بود که شهید
قدیر ناصربخت ،پیک تیپ آمد و گفت؛ آماده شــوید
و بــرای عملیات حرکت کنید .به صورت ســتونی به
سمت خروجی خاکریز رفتیم .شهید مهدی شرعپسند،
فرمانده تیپ ســلمان و شهید گلکار ،معاون ایشان هم
حضور داشــتند که بچهها را یکی یکی از زیر قرآن رد
کردند .به ســمت معبر رفتیم و وسط معبر ،زمینگیر
شدیم.
چطور شد داخل کانالها گیر افتادید؟
ما چون موظف بودیم قسمتهایی از کانال را بگیریم
و جلو برویم وقتی به خودمان آمدیم ،دیدیم مسیر را به
اشتباه رفتهایم و راه را گم کردهایم؛ در ضمن عملیات لو
رفته بود و عراقیها در آمادگی کامل بودند ،با وجود این
ما توانستیم به قلب دشمن نفوذ کنیم و تا نزدیکیهای
توپخانه آنها برویم .عراقیها داخل کانال را با دوشــکا
و ضدهوایی میزدند .بــاالی کانال هم که میآمدیم،
با گلوله ما را به رگبار میبســتند! صبح که هوا روشن
شد ،دیدیم در قلب عراقیها و نزدیک توپخانه هستیم.
انتهای کانال حالت تی شکل میشد و ما در تی پخش
شدیم .راه کانال بسته شده بود و نمیدانستیم جلوتر چه
خبر شده است .من و نادر ادیبی و آرپیجیزن و کمک
آرپیجی قرار شد برویم و خاکریز مشکوک را شناسایی
کنیم که یکباره عراقیها ما را به رگبار بستند .همانجا
اولین تیر به من خورد و آرپیجیزن کولهاش آتش گرفت
و زخمی شــد .نادر ادیبی هم به بازوی دســت چپش
تیر خورد .هوا که روشــن شــد ،دستور رسید به عقب
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برگردید .من را با برانکارد عقب بردند؛ ولی خواستم
من را زمین بگذارند و بروند که به واســط ه من ،دو نفر
کشــته نشوند .بلند شــدم و دیدم میتوانم تا حدی راه
بروم .حالت نیمخیز و خمیده پا را روی زمین میکشیدم
و میرفتــم تا اینکــه آرام آرام به بچهها ملحق شــدم.
البته گردان کامال متفرق شــده بود و قسمتی در کانال
حبس شده بودند .ما هم سنگری برای دفاع نداشتیم و
عراقیها تیراندازی میکردند .همانطور که میرفتیم
یک دستگاه پیامپی داخل کانال افتاده بود و راه ،مسدود
شــده بود .باید میآمدیم باال و میرفتیم پایین و داخل
کانال بعدی میرفتیم .به هر سختی وجعلنا خواندیم و
کانال را عوض کردیم .جعب ه نارنجکی را که روی زمین
افتاده بود ،برداشتم و نارنجکها را آماده کردم .عدهای
عالمت میدادند بیایید .بچهها گفتند خودی هستند.
زیر بار نرفتم؛ چون جمعیت زیادی در عملیات شرکت
کرده بودند به همه اورکت و پوتین نرسیده بود و خیلیها
با کتانی آمده بودند؛ ولی کســانی که اشاره میکردند
اورکت پوشیده بودند .به بغل دستی گفتم شلیک هوایی
کن ،اگر خودی باشند عکسالعمل مثبتی دارند .شلیک
که کرد ،ما را به گلوله بســتند و به سمت ما دویدند .ما
نارنجک انداختیم و کانال را عوض کردیم .پانصدمتر
جلوتر عدهای میدویدند و دوباره برمیگشتند .دیدیم
بچههای گردان هستند که به کانال اصلی رسیده بودند
و معبر پیدا نمیشــد .عراقیها هم شلیکای چهارلول
را روی معبر مســتقر کرده بودند و میزدند .بچههای
گردان در حین همین عقب رفتن و برگشتن و پیدا کردن
معبر خیلیهایشــان به شهادت رسیدند .صحنههای
دردناکی بود .زخمیها با التماس نگاهمان میکردند و
کاری از دستمان برنمیآمد .به این امید که راه را پیدا
میکنیم و به عقب برمیگردیم و کمک میفرستیم کانال
پر شده بود از شــهدایی که مظلومانه کنار هم خوابیده
بودند.
چطور شد به اسارت بعثیها درآمدید؟
بار دیگر به ما گفتند مسیر را به اشتباه رفتهایم و از طرف
دیگر باید برویم .تغییر مسیر دادیم .یک آرپیجی را که
روی زمین افتاده بود ،برداشــتم و به بچهها گفتم دنبالم
بیایید .هنوز دو قدم نرفته ،دو عراقی به حالت هجومی
در پیچ کانال ظاهر شدند .برگشتم به همراهم بگویم:
عراقی؛ بزن! که سوزش شدیدی در پایم احساس کردم.
به یکباره جلوی چشمانم سفید شد .انگار تمام دشت
را با پردهی سفید پوشــانده بودند در کمتر از لحظهای
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حال خوشی به من دست داد .تمام رویدادهای زندگیام
چه خوب و چه بد را دیدم .آخرین اتفاق هم قضا شدن
نماز صبحم بعد از مانور دوکوهه بود .به سمت آسمان
در حال حرکت بودم و راه آســمان باز بود .ناگهان روی
زمین افتادم و زمین ســفت را که حس کردم ،فهمیدم
از شــهادت خبری نیســت! تیر به رانم خــورده بود و
همانطــور زخمی توی کانال گیر افتاده بودم .لحظاتی
گذشت و صدای صحبت چند نفر را شنیدم که عربی
حرف میزدند .نعمت میرشــاملو همان جوان دوازده
ســاله هم تیر به شــکمش خورده و کنــارم افتاده بود.
هرازگاهــی صدای تک تیر میآمــد .به نعمت گفتم:
عراقیها دارنــد تیر خالصی میزنند؛ خــودت را به
مردن بزن! خودم هم همین کار را کردم و روی شــکم
خوابیدم .چال ه کوچکی کندم و سرم را زیر خاک بردم و
روزنهی کوچکی جلوی دهانم بازگذاشتم تا بتوانم نفس
بکشم .خاک را چنگ زدم تا عراقیها فکر کنند در حال
جانکندن ُمردهام .باالی سرمان ایستادند و با صدای تیر
ُ
کلت و صدایی شــبیه ترکیدن استخوان ،تن نعمت که
ِ
چسبیده به من بود ،تکان خورد و در همین حین تیری
زوزهکشان از کنار گوشم رد شد و داخل خاک فرو رفت.
صدای صحبتشان که دور شد ،برگشتم و نگاه کردم.
کســی نبود .نعمت هم به شــهادت رسیده بود .دست
انداختم لب کانال تا حرکت کنم .یک نفر را دیدم که رد
شد؛ تا آمدم بگویم برادر! من را که دید ،ترسید و شروع
به فریــاد زدن و دویدن کرد .همچنان که میدوید فریاد
میزد :ایرانی ،ایرانی ...و عراقیهای دیگر را خبر کرد.
برخورد دشمن با شما در لحظ ه اسارت
چگونه بود؟
مردی قدبلند با پوســت تیره باالی ســرم ایستاد و از
جیب پیراهنــم عکس امــام(ره) را درآورد .نگاهی به
آن انداخت ،عکس را بوســید وگفــت؛ رهبر ،امام...
فهمیدم شیعه اســت .عراقیهای دیگر پتویی آوردند و
پهن کردند؛ دست و پایم را گرفتند و انداختند روی پتو
و پشت خاکریز بردند .چند سرباز عراقی دورهام کردند
و با لگد به پاهای مجروحم میزدند و میخندیدند .در
نهایت ما را سوار آیفا کردند و دستهایمان را بستند و
به بیمارستان بردند .آنهایی را که زخمی نبودند و اوضاع
بهتری داشتند ،با آیفا بردند و دور تا دور شهر گرداندند و
مردم هم با سنگ و گوجه و میوه گندیده به صورت اسرا
میزدند؛ بعدتر هم در اردوگاه با کابل ،پذیرایی خوبی
از ما کردند!

   B

قاب

خاطره

تازهها

میراث مرتضی

چرا انقالب کردیم؟

خونشریک

خب حــاال چرا ما انقالب
کردیــم؟ ما بــه این خاطر
انقالب کردیم که خواستیم
خودمان بهوســیله قرآن که
راهنمای پرهیزکاران است،
برســیم به آنچــه در قرآن
آمده و از ما میخواهد؛ اما
چیزهایی نمیگذاشــت ما
به اینها برســیم و مهمتر از
همه آمریکا بود که از ســال
١٣٢٨ـ  ١٣٢٩به بعد پای خودش را در خاورمیانه باز کرده بود
و خودش را توی این فرصت رشد داده بود تا سالهای  ١٣۵١و
 ،1352آنچنان شده بود که دیگر همهچیز ما آمریکایی شده بود
و بعد از اینکه ما متوجه این جریان شدیم از سال  ١٣۴٢به بعد
با هوشیاری که اماممان به ما داد ،از همان زمان شروع کردیم و
در سال  ١٣۵٧در  ٢٢بهمن ابتدا اولین انقالب را گفتیم و بعد
انقالب دوم آمد و باالخره انقالب سوم هم شکل گرفت.

مرحوم محمدسرور رجایی ،شــاعر و نویسنده افغانستانی که
برخی صاحبنظران او را «آوینی افغانستان» مینامند ،مردادماه
امسال بر اثر عوارض ناشی از کرونا درگذشت .او در بخشی از
مقدمه خود برای کتاب «از دشــت لیلی تا جزیره مجنون» که
میتوان آن را اولین اثر پژوهشی جدی درباره حضور رزمندگان
افغانســتانی دفاع مقدس دانست ،چنین نوشته است« :این اثر
حاصل چهارده ســال پژوهش است؛ ســالهایی که تلخیها
و شیرینیهای بســیاری برایم داشته اســت .از برکت همین
ً
گفتوگوها تقریبا با تمام محورهای عملیاتی آشنا شدهام .این
کتاب میخواهد روایتگری کند تا همه بدانند دو ملت ایران و
افغانستان یگانه هستند .هم خو ن شریکند و هم غمشریک».

کســی چه میداند ســالها وقتی خاطرات و کتابهــای تاریخ
شفاهی جنگ به دستتان میرسید تا بخوانید و تأیید کنید ،در آن
قربان اشکهایتان که بر
اتاق کوچک ،چه حس و حالی داشتیدِ .
صفحههای سفید میریخت و در عین حال ،چشمانتان حساس
بود تا هیچ جمل ه بیخاصیتی ،خودش را وسط روایتهای ناب دفاع
مقدس جا نزند .ما و فرزندانمان مدیون میراث ماندگاری هستیم که
شما از خود به جا گذاشتید؛ جناب آقای مرتضی سرهنگی...

* سخنرانی سردار شهید «ولیالله چراغچی مسجدی» ،قائممقام لشکر ۵
نصر طی عملیات رمضان و در محور شلمچه در میان جمعی از رزمندگان

مردم
قدرت اصلی کشور

گزینش نیروهای صالح
در نهاد صیانت کننده انقالب
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روی خط

ً
لطفا اقساط اسفند ماه
پاسداران به تعویق بیفتد
عکس :حامد گودرزی

نوزدهمین مجمع خیرین امدادگران عاشورا
با حضور اعضای هیئت امنا ،هیئت مدیره و
جمعی از مسئوالن و خیرین حوزه سالمت در
محل این مؤسسه برگزار شد.
به گــزارش صبح صادق؛ســردار سرلشــکر
«ســیدیحیی صفوی» دســتیار و مشــاور عالی
فرمانده معظمکل قوا و رئیــس هیئت امنای این
مؤسســه گفت« :حدود  ۲۰ســال پیش که بنده
فرمانده سپاه بودم ،جمعی از امدادگران بهداری
رزمی و پزشــکان زمان جنگ را با هدف کمک
به بیمــاران صعبالعالج گرد هم جمع کردیم و
مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا را تشکیل دادیم
و اکنون این مؤسسه در  ۲۷استان شعبههایی را به
منظور کمک به درمان بیماران ســرطانی دارد».
وی با اشــاره به تحت پوشش قرار دادن  ۷۵هزار
بیمار ســرطانی ،افزود« :افزایش بیماری سرطان
در جامعه موجب شــده اســت از ســال گذشته
تاکنون  ۱۳۵هزار بیمار جدید سرطانی در کشور
شناسایی شود که این هم میتواند به خاطر سبک
زندگی و برخی مســائل دیگر باشــد ».ســردار
صفوی تصریح کرد« :در این مؤسسه تجهیزات
درمانــی و داروهای مورد نیاز بیماران ســرطانی
با کمــک خیرین به صورت رایگان در اختیار این
بیماران قرار میگیرد .به عبــارت دیگر ،خیرین
این مؤسســه به هر بیمار در طول درمان بین  ۱۰تا
 ۱۵میلیون تومان کمک میکنند».وی با تأکید بر
اینکه این مؤسسه به مراکز پزشکی متصل بوده و
ً
کارهای مجمع امدادگران عاشورایی کامال شفاف
است ،خاطرنشان کرد« :این مؤسسه جزء معدود
مؤسســههای خیریه در کشور محسوب میشود
که فعالیتهای مالی آن بســیار شــفاف است،
به نحــوی که هر کمک مالی که به این مؤسســه
صــورت میگیرد در صورت درخواســت خیر،
نحوه هزینــه کرد آن به صــورت جزئی هم قابل
بیان اســت؛ عالوه بر این هزینه کردهای مؤسسه
خیریه امدادگران عاشــورا حداقل سالی یک بار

صبح صادق:آیین اختتامیه شــانزدهمین جشنواره
کتاب سال پاســداران اهل قلم دوشنبه  25بهمنماه
 1400در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران برگزار و
منتخبان در بخشهای مختلف معرفی شدند.
منتخبان بخش ویژه
ـ محمدقاســم فروغی جهرمی /کتاب «خورشید
زابل» /تهران ـ ســیامک باقری و حسن شاهولدی/
کتــاب «مکتب والیی» /تهران ـ مجید ســانکهن/
کتاب «حاج قاسم سالم» /تهران
منتخبان اول
ـ حمیدرضا فراهانــی /کتاب «روزشــمار جنگ ایران
و عراقـ تشــکیل نیروهای سهگانه ســپاه» /گروه تاریخ
شفاهی /تهران ـ زهرا اسدی /کتاب «گردان به تو مینازد»/
گروه خاطره /تهران ـ خانواده شــهید ســلیمانی /کتاب
«از چیزی نمیترسیدم» /گروه زندگینامه شهدا /تهران ـ
سیدمیثم موســویان /کتاب «بینام پدر» /گروه داستان و
رمان /همدان ـ مهدی ســعیدی /کتاب «زمانه بنیانگذار
در تعامالت امــام خمینی(ره) /گروه سیاســی /تهران ـ
رضا کچوئی و محسن گرامی شعار /کتاب «قارچشناسی
پزشکی» /گروه پزشــکی و پیراپزشکی /تهران ـ حسین
قنبریان و حسن صراف جوشقانی /کتاب «راهنمای کنترل
کیفیت خرید» /گروه فنی و مهندسی /تهران
منتخبان دوم
ـ گلعلی بابایی /کتاب «کوهستان آتش» /گروه آثارپژوهی/
تهران ـ علیرضا لطفاللهزادگان /کتاب «روزشمار جنگ
ایران و عراقـ بازگشــت به هور» /گروه تاریخ شفاهی/
تهرانـمرتضیقاضی/کتاب«متهمدادگاه»/گروهخاطره/
تهران ـ سمیرا خطیبزاده /کتاب «همت پنج به گوشم»/
زندگینامه شهدا /تهران ـ محمودی نورآبادی /کتاب «به
نقش گلیم» /گروه داستان و رمان /فارس ـ محمدحسین
انصارینــژاد /کتاب «ســواحل بیتاب» /گروه شــعر/
بوشــهر ـ اسحاق طاهری /کتاب «فلسفه جهاد و دفاع»/
گروه اعتقادی /قم ـ حسین ظفری /کتاب «معماری سپاه

عکس :سید محمد موسویمنش

از سوی حسابرس قانونی وزارت دارایی بررسی
میشود ».دکتر بهرام عیناللهی ،وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی در این مراســم گفت:
«ایران قدرت خود را در دفاع مقدس و در مقابله با
داعش با حضور سردار سلیمانی و کرونا نشان داد.
برخالف همه امکاناتی که در آمریکا و اروپا وجود
دارد ،این کشورها در برابر کرونا تسلیم شدند».
ســردار «نصرالله فتحیان» مدیرعامل مؤسســه
امدادگران عاشورا در این مراسم ،اظهار داشت:
«در دفاع مقدس در سختترین حلقه سالمت که
تخلیه مجروحان در زیر آتش بود ،حضور یافتیم
و با برقراری پســتهای امداد و بیمارستانهای
صحرایی اقدام به درمان مجروحان کردیم و امروز
هم اصول و ارزشهای ما در این مؤسســه همان
اصول و ارزشهای دوران دفاع مقدس اســت و
خود را جدای از مردم نمیدانیم».وی با اشــاره
به اینکه  ۷۵هزار بیمار سرطانی را تحت پوشش
داریم ،افــزود« :در دوران دفاع مقدس  ۱۵۰هزار
رزمنده در بخش بهداری جنگ حضور داشتند که
از این تعداد  ۲۰هزار نفر را توانستیم در مؤسسه
امدادگران عاشــورا جذب کنیم و البته در صدد
هســتیم تمام این  ۱۵۰هزار نفــر را به تدریج به
عضویت این مؤسســه در بیاوریم ».فتحیان ادامه
داد« :ما در این مؤسســه برنامه پنج ساله داریم و
طبق ایــن برنامه حرکت میکنیــم؛ اعضای این
مؤسســه ،چون امدادگر هستند در هر حادثهای،
مانند وقوع ســیل یا همین طرح واکسیناســیون
کرونــا داوطلبانه حضور مییابنــد و حتی در راه
دفاع از ســامت مردم دو شهید عزیز هم تقدیم
کردهایــم».وی اضافه کرد« :امســال  ۲۲میلیارد
تومان بابت درمان بیماران سرطانی تحت پوشش
هزینــه کردیم و این در حالی اســت که  ۱۱هزار
مددجو جدید را نیز تحت پوشــش قرار دادیم».
مدیرعامل مؤسســه امدادگران عاشورا تصریح
کرد« :اعالم میکنیم که میتوانیم در کمک به نظام
سالمت ،مرکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام
سرطان را ایجاد کنیم».

گزارشی از جلسه ارتباطات تصویری مدیران
گزینش نمایندگی با حضورجانشین نماینده
ولیفقیه در سپاه برگزار شد.
به گــزارش صبــح صادق؛حجتاالســام
والمسلمین طیبیفر گفت« :فرمانده معظم کل
قوا روی مسئله جمعیت و خانواده تأکید فراوان
دارند و ســپاه در این مســئله باید الگوی کشور
باشــد ،لذا الزم است مسئوالن نیروی انسانی و
گزینش در نمایندگی و سپس در سطح فرماندهی
وضعیت پاسداران مجرد را تعیین تکلیف کنند و
اگر پاسدار مجردی بدون عذر تا مدت مشخص
شده برای ازدواج اقدام نکرد ،به عنوان عدم التزام
به والیت به کمیسیون ارجاع داده شود».
حجتاالسالم والمسلمین حسین طیبیفر،
جانشــین نماینده ولی فقیه در سپاه که در جمع
مســئوالن گزینــش نیــروی انســانی ردههای
نمایندگی ولی فقیه در سپاه در سامانه ارتباطات
تصویری شهید حیدری ستاد نمایندگی ولی فقیه
در ســپاه سخن میگفت ،ضمن تأکید بر مسئله
گزینش و ادله قرآنی و روایی این موضوع ،تأکید
کرد« :در قرآن بر موضوع برگزیده بودن پیامبران
و صالحانی همچون حضرت مریم(س) تأکید
شده اســت و این یعنی پیامبران و صالحان باید
دارای شرایطی باشــند که برگزیده شوند».وی
ادامه داد« :یکی از ســندهای مهم برای مالک
قــرار دادن در گزینشها مالکهایی اســت که
امیرالمؤمنین(ع) در نامه خود به مالک اشتر بیان
داشــتهاند که من همه عزیزان پاسدار را توصیه
میکنم به قرآن و نهجالبالغه توجه ویژه داشــته
باشند و این محتوای ناب را از آن استخراج کرده
و در میدان کار و زندگی عملی کنند».
حجتاالســام طیبیفر در ادامه به موضوع
اهمیــت گزینــش نیروهــای صالــح در نهاد
صیانتکننــده از انقالب اشــاره کــرد و افزود:
«نمایندگــی ولی فقیه در ســپاه وظیفه صیانت
از پاســداران را بر عهده دارد؛ لــذا در گزینش

پاسداران اهل قلم
منتخبان جشنواره شانزدهم معرفی شدند

آینده» /گروه فرهنگی ـ اجتماعی /تهران ـ رضا مقیســه/
کتاب «تصویر کالن روندهای نظام جمهوری اســامی
ایران» /گروه سیاسی /تهران ـ احمدعلی فتحی و اسدالله
صاحبکاری /کتاب «امنیت در حفاظت از شخصیت»/
گروه امنیتــی و دفاعی /تهران ـ حمیــد باباولیان ،جواد
محمدنژاد ،فرید طالبی و حامد صمدی /کتاب «بیولوژی
سلولی و مولکولی» /گروه پزشکی و پیراپزشکی /تهران
ـ روحالله رضوینژاد ،اعظم رحمتینژاد ،طیب کاکاوند/
کتاب «ترمودینامیک هستهای و گذار فاز جفتشدگی»/
گروه فنی و مهندسی /تهران
منتخبان سوم
ـ مجید نداف /کتاب «نبرد  22روزه در سنندج» /گروه
تاریخ توصیفی و تحلیلی /تهران ـ حمید حاذق نیکرو/
کتاب «از جوانرود تا پیرانشهر» /گروه تاریخ شفاهی/
تهران ـ حجتالله ایروانی /کتاب «مست و سنگستان»/

گروه خاطره /تهــران ـ رضا صادقی /کتاب «خاطره»/
گروه داســتان و رمان /تهران ـ حسین عاشوری /کتاب
«ســپیده سرخ» /گروه شعر /بوشــهر ـ رضا لکزایی/
کتاب «مبانی علوم انسانی از منظر قرآن کریم» /گروه
اعتقــادی /قم ـ مهدی بهشــتینژاد /کتاب «اندیشــه
فرهنگی والیت» /گروه فرهنگــی اجتماعی /تهران ـ
محمود علمالهدی /کتاب «دانش تجربی ســپاه نینوا
در مدیریت بحران ســیل گلستان» /در گروه مدیریت
جهادی /گلستان ـ عبدالله گنجی /کتاب «الگو و روش
تحلیل سیاسی» /گروه سیاسی /تهران ـ قاسم فوالدی
و ابوطالب شفقت /کتاب «اعداد قوه» /گروه امنیتی و
دفاعی /تهران ـ اکبر آقایانیچاووشــی /کتاب «اصول
اخالق پزشکی» /گروه پزشکی و پیراپزشکی /تهران ـ
سیدجواد هاشمیفشارکی /کتاب «معماری اسالمیـ
ایرانی» /گروه فنی و مهندسی /تهران

نیروهای نمایندگی باید بیش از پیش دقت شود
تا صیانتکنندگان از نهاد صیانتکننده از ســپاه
از میان بهترینها انتخاب شــوند ».وی در ادامه
صحبتهــای خود ضمن انتقــاد از وجود چند
هزار پاسدار مجرد در ســپاه با سابقه عضویت
چند ساله گفت« :اگرچه این وضعیت در کشور
عمومیت دارد ،اما زیبنده سپاه که اولین نهاد عامل
به امور ولی فقیه اســت ،این نیســت که در امر
جمعیت و خانواده در ســپاه چنین سهلانگاری
شود ».وی افزود« :آن دسته از دانشجویان مجرد
پاســدار و نیز نیروهای جدیدالورود که تا زمان
تثبیت وضعیــت خود نیاز به زمان دارند به کنار،
اما وضعیت حقوق و خدمات ســپاه برای سایر
پاسداران به نحوی اســت که امکان ایجاد رفاه
نســبی و ازدواج فراهم بــوده و توجیهی از این
نظر برای تجرد وجود ندارد ».جانشــین نماینده
ولی فقیه در ســپاه تأکید کرد« :مسئوالن نیروی
انســانی در ردههای نمایندگی به عنوان اولویت
کاری تعیین تکلیف وضعیت پاســداران مجرد
بدون عذر را فوری انجام دهند و در جلســه آتی
از اقدامات صورت گرفتــه گزارش ارائه کنند».
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در انتها با تأکید
بر موضوع فرزنــدآوری افزود« :همت مجموعه
فرماندهی در سپاه بر تقویت حمایتها از خانواده
و فرزندآوری است و زیبنده نیست که با ادامه این
وضعیت کشــور اهل بیت تا بیســت سال آینده
کمترین نیروی جوان و پیش برنده را داشته باشد،
سپاه باید برای سایر مجموعههای کشور در این
زمینه الگو باشد».
در ابتدای این جلسه سردار سرتیپ دوم حسن
نقیزاده ،معاون نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه
در سپاه ضمن بیان نکاتی در خصوص مأموریت
گزینش در نمایندگی ولی فقیه در سپاه از تعدادی
از ردههای حاضر در سامانه ارتباطات تصویری
خواست تا گزارشی از کم و کیف اجرای سهمیه
گزینش امسال خود و علت تحقق یا عدم تحقق
سهمیهها ارائه دهند.
منتخبان شایسته تقدیر
ـ مرضیه نژادبندانی /کتاب «بیســیمچی قهرمان و میقات
در نخلستان» و ســردبیر مجله کودک و نوجوان «مسلمان
بلوچ» /سیســتان و بلوچســتان ـ محمدرضا باقری /کتاب
«طبیب زندان دولتو» /گروه تاریخ شــفاهی /تهران ـ مؤمن
دانشــگر /کتاب «لبخندی به رنگ شهادت» /گروه خاطره/
ســمنان ـ علیاکبر صحرایــی /کتاب «فرار بــه جابلقا»/
گروه داســتان و رمان /فارس ـ لیالسادات عبدالوند /کتاب
«شــاهنامه به نثر روان» /گروه شــعر /قم ـ علی کارشناس/
کتاب «تحلیل جریان مدعــی یمانی» /گروه اعتقادی /قم ـ
سیدجلیل حسینی /کتاب «ستارگان آسمان انسانیت» /گروه
فرهنگی ـ اجتماعی /فــارس ـ محمدرضا زاهدی /کتاب
«سرمایه فکری از مبانی تا کارکرد» /گروه مدیریت جهادی/
تهران ـ مجید صفاتاج /کتاب «اسرائیل بدون رتوش» /گروه
سیاســی /البرز ـ یعقوب نعمتیوروجنــی /کتاب «قدرت
متعالی» /گروه امنیتی و دفاعی /تهران ـ محمد مردانی شهر
بابک /کتاب «بالکچین و اعتمــاد دیجیتال» /گروه فنی و
مهندسی /تهران ـ مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی/
مجموعه کتب پشتیبانی و آماد /گروه متون آموزشی /تهران
منتخبان مقاالت
ـ پوریا اعتضادیفر« /یک روش جدید اجماع نمونه مبتنی
بر کدگذاری تنــک بهمنظور ویژگی  SIFTروی تصاویرـ
سنجش از راه دور» /تهران ـ مجتبی ضیاشمامی« /مطالعه
تجربی پاســخ ســازهای ورقههای تک و چندالیه فلزی
مدور تحت بارگذاری دفعی مکرر با توزیع یکنواخت»/
تهران ـ عباس حاجیزاده« /آمادهسازی و ایمنزایی ذرات
شــبه ویروس» /تهران ـ حسین امینی« /عوارض مزمن و
بلندمدت جانبازان شیمیایی در ایران» /تهران
تقدیر از ناشران برتر
ـ مهدی محمدخانی /روایت فتح
ـ هادی شیرازی /خط مقدم
صبح صادق این موفقیت را به آقایان دکتر ســیامک
باقری و دکتر مهدی سعیدی تبریک میگوید.

/09120002317بدخواهــان بدانند که
تقالهایشان برای پنجه کشیدن بر چهره
نورانی عزیز ملت ،حاج قاســم سلیمانی
به هیچ جا نخواهد رســید .خود را خسته
نکنند که این ســعایتها اثر عکس دارد و
سردار سلیمانی را در دل ما عزیزتر و نزد
ملت محبوبتر خواهد کرد.
 /09330001858لشــکرهای بیشمار
بازنشستههای عاشق شــهادت همچنان
منتظر دستور انتقام شــهدا به ویژه شهید
حاج قاسم از دشــمنان و ترامپ قمارباز
قاتلهستند.
 /09180004745فکری برای نیروهایی
که در خانوادهشان بیماری صعبالعالج
هست،کنید.
 /09360001159بــا توجه به هزینههای
بــاالی خرید و نزدیک شــدن بــه نوروز
 ،1401هماهنگ شود که اقساط اسفند ماه
همکاران کم نشــود و به قسط آخر اضافه
شود.
 /09150002743مستدعی است مدت
زمــان تحصیل افســران دانشآموخته به
عنوان سابقه خدمتی و سنواتی محاسبه و
لحاظ شود.
 /09130002911طرح واریز یارانه نقدی
اتکا بســیار عالی بود؛ ولی باید تورم را در
نظر گرفت.
 /09190006004چرا ایثارگری رزمندگان
دفاع مقــدس در رابطه با بیمــه کارمندی
اعمالنمیشود؟
 /09130003406بــه نظــر بنــده
فروشــگاههای اتکا با ایــن وضعیت اگر
تعطیل شوند ،خیلی آبرومندانهتر است.
 /09330001858به علــت گرانی مواد
اولیه ،قیمت غذاهای طرف قرارداد ،بیشتر
ً
شده است ،لطفا تدابیری اتخاذ شود تا از
اول سال نو ،یارانه کارتهای یکسانسازی
خدمات افزایش یابد.
 /09140007529درباره بیانیه گام دوم از
سپاه توقع هست که جلودار باشد ،عملیاتی
کند.
 /09330001858همه دنیا آماده انتقام از
ً
قاتالن شهدا ،مخصوصا شهید حاج قاسم،
دشمنان اســام از خوف انتقام ناگهانی،
همیشه باید در ترس و وحشت باشند.
 /09140004136پیشنهاد میکنم از سال
آینده برای هر نفر  200هزار تومان یارانه
ماهانه اتکا پرداخت شود!
ً
 /09140004136مسئوالن گرامی لطفا
سنوات تحصیالت قبل از ورود به سپاه را
در سنوات مثبت خدمتی محاسبه کنید.
ً
 /09140004136لطفا هر  15سال یک
بار طلب مرخصیها را پرداخت کنید.
 /09130008307کسانی که دانشگاه پیام
نور مقطع ارشد در حین خدمت تحصیل
کردهاند ،چرا مورد تأیید قرار نمیگیرد؟
 /09150008812خواهــش میکنم از
ســتاد کل یک جواب در خصوص اعمال
سنوات تحصیلی دانشگاهی بگیرین ،ما
منتظر چاپ جواب مسئوالن مربوطهایم
 /09150005092به مســئوالن بگین تو
رو خــدا با این وضعیــت گرونی با هدیه
بازنشستگی فقط میشه خونه رهن کرد.
ً
 /09190008119لطفــا در مورد اینکه
حضور در مناطق عملیاتی و جنگی شامل
قانون سختی کار میشود ،پیگیری کنید.
 /09170006812باتوجــه بــه اعاده به
خدمت جانبازان هشت سال دفاع مقدس
ً
لطفا در جهت بازنگری در تطبیق درجات
ایــن دســتورات الزم را از دفتر حضرت
آقــا پیگیری کنید تا این عزیزان هم به حق
خویشبرسند.
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تغییر آهســته و پیوسته رخ میدهد .شــب به آرامی به روز تبدیل میشود و دانه به آرامی رشد میکند و
در درازمدت به یک درخت تنومند تبدیل میشود .درمسیر موفقیت باید صبور بود و امید به خداوند را
چاشنی گذران لحظهها کرد .صبوری ،امید و باور آرزوها و خواستهها مسیر موفقیت را هموار میکند.
خلق یک روز خوب در پناه صبر امکانپذیر است .این یک قانون است.

امام موســیکاظم(ع) میفرمایند« :از طمع بپرهیز! چشم امید از دست مردم برگیر! طمع از مخلوق را
در دل بمیران ،که طمع کلید ذلت و رباینده عقل ،و فرسایشگر جوانمردیهاست ،شرف را لکهدار کند،
دانش را ببرد و بر تو باد به پناه بردن به خدا و توکل بر او .با نفس پیکار کن تا از هوس بازش دارى؛ زیرا
این پیکار همچون جهاد با دشمن ،بر تو واجب است».
بحاراالنوار ،ج  ،۷۵ص ۳۱۵
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کتیبه سبز
داستان

نشانه
نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

زندانی بغداد
هر کجا مرغ اسیری است ،ز خود شاد کنید
تا نمرده است ،ز کنج قفس آزاد کند
ُمرد اگر کنج قفس ،طایر بشکسته پری
یاد از مردن زندانی بغداد کنید
چون به زندان به مالقاتی محبوس روید
از عزیز دل زهرا و علی یاد کنید
ُ
کند و زنجیر گشایید ز پایش دم مرگ
زین ستمکاری هارون ،همه فریاد کنید
چار حمال ،اگر نعش غریبی ببرند
خاطر موسی جعفر ،همه امداد کنید
تا دم مرگ ،مناجات و دعا کارش بود
گوش بر زمزمه آن شه عباد کنید
پسرش نیست که تا گریه کند بر پدرش
پس شما گریه بر آن کشته بیداد کنید
نگذارید که معصومه خبردار شود
رحم بر حال دل دختر ناشاد کنید

اگر همیــن اآلن هم اینقــدر پاپیچم
نمیشدی ،امکان نداشت در اینباره با
کســی حرف بزنم .نمیدانم! شــاید هم دیگر
وقتش رسیده که با تو از این راز سر بسته بگویم تا
گاهی حساب و کتاب خودت را زیر و رو کنی و
دنبال نشــانهای بــرای پریدن بــه اوج بگردی،
نشــانهای کوچک و شاید بیاهمیت! اما پسرم،
گاهی همین نشانههای کوچک کارهای بزرگی
میکنند که عقل انســان به آن قد نمیدهد .این
ســالها رازی را با خــودم اینطرف و آنطرف
کشیدم ،رازی که در نگاه زمینیها کوچک و در
نگاه خدا بزرگ است.
تازه توانســته بودم در تیمچه امین ،پادو شوم.
برای یک پســر روستایی که هیچ امکان و آشنایی
نداشت ،همین هم موفقیت زیادی بود .حاج امین
مرد مهربان و باخدایی بود ،اما برای کمک کردن،
کمی ســختگیرو متفاوت رفتار میکرد .تیمچه

راه نرفته

علیاکبرخوشدلتهرانی

بهشتنجف
ِ

به بهانه سالروز فتح خیبر
خاک خندید ،بوتراب رسید
قفل لبخند زد ،کلید آمد
ّ
«مفصل» بود
درک حق ،مشکل و
تا «خالصه» علی پدید آمد
فتح خیبر فقط علی میخواست
از فالنی که بر نمیآید
هر که گوید خداست ،حق دارد
آدم از کعبه در نمیآید
با خدا حرف زد نبی در عرش
دید گویا صدا صدای علی است
دید حبلالمتین که میگویند
نخی از بند کفشهای علی است
دید دروازهای است جنت را
نام دروازه را علی زدهاند
دید فوج مالئکی هستند
بند یا علی زدهاند
همه سر ِ
یک نفر گفت :یا نبیّ ،
جنت
سالیانی است جابهجا شده است
طبق درخواستها ،به جای بهشت
آن طرفتر نجف بنا شده است
حمیدرضامحسنات

ً
معموال محل رفتوآمد تجار بود ،اما گهگاهی هم
میشد نیازمندی سر از حجره در میآورد و دست
نیاز به سمت حاج امین دراز میکرد .معمولش هم
این بود ،کســی دست پر نمیگشت و فقط به قدر
لقمه نانی ،ظرف غذایی یا کمی برنج برمیگشت.
حاج امین تصورش این بود که نباید هر کسی را به
حجره راه داد ،چون نیازمند واقعی نیستند.
تــا آن روز که باالخره بعد از ســه ماه حقوقم
را گرفتم .در ذهنم نقشــههای زیادی داشــتم؛ از
جمله اینکه از خوابیدن در حجره راحت میشدم
و هزاران منت و مســئولیت به گردنم نبود .داشتم
دو سه تا قالیچه تازه رســیده را روی تخت وسط
مغــازه میانداختم تا به چشــم مشــتری بیاید و
سودی هم نصیب بازار گرمی من شود .حاج امین
مشغول حســاب بود که زنی با چادر مشکی وارد
شــد .طوری آن را روی صورتش کشــیده بود که
به زحمت میشــد صورتش را دید .از همان ابتدا
شــروع کرد به التماس! از بچه مریضش گفت ،از
شوهر زمینگیرش ،از نانی که برای شب نداشتند و
صاحبخانهای که میخواست اسباب و اثاثیهشان
را بیرون بریزد .حاج امین بین صحبتهایش پرید

فرزندان قوی
محمد مفیدی
مشاور خانواده

بچههای کند ،دســتپرورده والدینی هستند که همیشه عجله دارند.
والدینی که بدون آموزش و بیاینکه حتی وقتی برای کودکشان صرف
کننــد ،انتظار دارند کودکان آموزش ببینند و خودشــان بتواننــد از عهده کارها و
مسئولیتهایشان بربیایند .انتظار دارند بدون خطا و به سرعت کارها را پیش ببرند
و دست و پاگیر نباشند .جمالتی مانند «زود باش كار دارم ،زود بگو باید برم ،بدو
دیرم شده »...از بچهها ،بزرگترهایی مضطرب و استرسی میسازد .در حالیکه
نیاز است در مقابل کودک بنشینید و مثال بستن بند کفش را با طمأنینه و آرامش به
او یاد بدهید .این کار شــاید در روز فقط پنج دقیقه از وقتتان را بگیرد ،ولی او را
برای مواجهه با مشکالت و گرههای زندگی آبدیده و سرسخت میکند .با جمالت
«زودباش و بدو ،نمیتوانی کارت را ســریع انجام بدهی؟ دست وپاچلفتی و»...
بدون آنکه بدانیم به فرزندمان اضطراب و استرس وارد میکنیم و اعتمادبهنفس او
را از بین میبریم و در انتها از بیقراری و خشــم او متعجب میشویم .این وظیفه
والدين است كه زمان را طوری تنظیم کنند كه مجبور به عجله كردن نباشند .برای
اینکه او بتواند کارش را درست انجام بدهد ،با آرامش مقابلش بنشینید یا خود را
مشغول کاری نشان بدهید و به او بگویید که منتظر هستید تا وسایلش را جمع کند،
یا لباسش را بپوشد یا اینکه مشقهایش را بنویسد ،بعد خواهید دید بدون استرس و
نگرانی ،کاری را که به او محول کردهاید ،به انجام میرساند .بد نیست در اوایل به
کار بردن این راهکارها ،خود نیز با او همراه شده و کمی کمک کنید تا زودتر انجام
شود؛ سپس کل کار را به او بسپارید و در مقابل انجام آن ،هر چند همراه با نقص،
او را تشــویق کنید .با خود بیندیشید هر لحظه کالس درسی برای کودک است تا
نکات مهمی را بیاموزد و به ذهن بسپارد .او آیینه خود ما در بزرگسالی است ،پس
اگر از دیدن او در قامت خود راضی هستید ،قدمها را درست برداشتهاید و اگر او را
در جایگاه خود نمیپســندید ،پس موقع آن رسیده که رفتار خود را اصالح کنیم.
اصالح رفتار خود در واقع تربیت صحیح کودک است.

و به من گفت« :حاج خانمو ببر بیرون ...ما اینجا
نمیتونیم به کســی کمک بدیم ...برو بیرون ،برو
حاج خانم»...
زن از سر ناچاری و ناامیدی با صدایی لرزان از
گریه و التماس بیرون رفت .دلم به صدای آشفتهاش
گره خورد .به یاد بیماری مادر و اســتیصال پدرم
برای هزینههای درمانش افتادم .به یاد بیخانمانی
خودم و شــبهای تنهایــی و دور از خانه ،همه
دردهای آن زن به ناگهان انگار دردهای خودم شد.
آرام و بــه بهانهای از حجــره زدم بیرون .زن هنوز
سالنه سالنه در انتهای بازار راه میرفت .نزدیک
شــدم .صدای گریهاش را به وضوح میشــنیدم.
هنوز حقوقم توی جیبم بود با کلی آرزو .چشــمم
را بســتم و زن را صدا کردم .تمام حقوقم را کف
دستش گذاشــتم و گفتم« :اینو حاجآقا داد ،گفت
اینطرفا نیایید دیگه ،خوبیت نداره ،با این پول برو
مشــکالتت رو حل کن ،به کسی هم نگو »...و به
سرعت دور شــدم .گمانم این است که تمام این
حجرهها ،مغازهها و ملک و امالک و زندگی آرامم
سوز دعای آن پیرزن بود که من را نشانه گرفته بود؛
هرچند حاج امین را دعا میکرد.

سالمت

علیرضا در فرصتهایی که گهگاه
به دست میآورد ،درس میخواند
و باالخره دیپلم خود را سال  ۱۳۶۱گرفت و
در مرکــز تربیت معلم شــهید باهنر تهران
پذیرفته شــد .طراحی جنگافزارهای مورد
نیاز در عملیات از ویژگیهای علیرضا بود.
تهیه فرش برزنتی برای کشــیدن روی سیم
خــاردار ،آتشبار آرپی جی ،موشــک برای
انهدام دژ دشمن و تهیه انواع تلههای انفجاری
از آن جمله بودنــد .با پیگیری علیرضا ،در
اواخر شــهریور ماه  ۱۳۶۲بخشی از بیابان
جاده اهوازـ آبادان برای بنای اردوگاه نیروهای
تخریب در نظر گرفته شد .بنای اولیه اردوگاه
با یک تانکر و چند چادر گذاشته شد.
به نقل از همرزمان
شهید علیرضا عاصمی
علیرضــا عاصمــی در پاییز ســال ۱۳۴۱
مصادف با اول رجب در شهر کاشمر به دنیا
آمــد .تحصیالت ابتدایی را در مدرســهای
که مســائل و آداب اســامی در آن رعایت
میشــد ،شــروع کرد .مهر ماه سال ۱۳۵۷
به همــراه دوســتانش ،اولیــن راهپیمایی
دانشآموزان در کاشــمر را برگــزار کرد .با
پیروزی انقــاب فعالیتهایش را در قالب
انجمن اسالمی دبیرستان ،فراگیری آموزش
نظامی و گشتزنی شبانه در شهر ادامه داد.
با شــروع جنگ با وجود سن کم جزء اولین
گروه اعزامی راهی میدان جنگ شــد و بعد
از گذشــت چند هفته به سوسنگرد رفت و
چندی بعد خنثی کــردن مینهای مختلف
را فراگرفت و به عنــوان فرمانده گروهی از
تخریبچیهــا معرفی شــد و در عملیات
طریقالقــدس حضور یافت .ســرانجام در
سیزدهم دی ماه ســال  ۱۳۶۵در ساعت ۳
بعدازظهر به هنگام تخریب بمبی در خارج
از شهر باختران در  ۲۴سالگی به همراه سه
نفر از یارانش به شهادت رسید.

ریزهخواری

حسن ختام
ما را ببخش

جواد عمارلو

کارشناس تغذیه

امروزه ،ریزهخواری به یکی از معضلهای عموم جامعه به ویژه خانمهای
خانهدار تبدیل شــده اســت که یکی از مهمترین علل افزایش وزن است.
ریزهخواری به حالتی گفته میشود که فرد با وجود اینکه احساس گرسنگی
نمیکند ،تمایل به خوردن دارد و غالب افراد در ریزهخواریهایشــان در
طول روز از مواد غذایی شیرین استفاده میکنند.
راهکارهــای کاهش ریزهخــواری :مصرف منظــم آب ولرم در طول
روز باعث از بین رفتن اشــتهای کاذب میشــود و تا حد زیادی به کنترل
ریزهخواری کمک میکند .فاصله زیاد وعدههای غذایی یکی دیگر از علل
ریزهخواری اســت که میتوان از یک میان وعده برنامهریزی شــده شامل
ترکیبی از میوه ،ســبزی و آجیل استفاده کرد .خواب نامنظم و کم خوابی
و بد خوابی عامل ســوم در ریزهخواری اســت .خواب دیرهنگام موجب
کاهش ســطح انرژی در طول روز میشود و فرد برای جبران انرژی ناچار
به ریزهخواری است .کمبود ویتامینهای گروه ب یکی دیگر از عوامل مؤثر
بر ریزهخواری است .میتوان ویتامینهای این گروه را از غالت کامل نظیر
نانهای سبوسدار ،برنج سبوســدار و سبزیجات دریافت کنید .استرس،
اضطراب و هیجاناتی که فرد در طول روز
تجربه میکند ،میتواند فرد را به سمت
ریزهخواری ســوق دهد ،زیرا خوردن،
باعث ترشح هورمون اندورفین
از مغز شده که این هورمون
نقــش اساســی در
کاهــش اســترس
دارد.

حسن نوروزی
نویسنده

آمدند و زیستند و رفتند .ما هم آمدهایم که
بزییم و برویم .تمام قص ه آمد ن همین است؛
«هر آمدنی رفتنی دارد» .این را گفتیم که
یادمان نرود در کجاییم و انتهای زندگیمان
کجاست .یادمان نرود وقتی جاده زندگی
انتهایی دارد ،شکســتن و زخمیکردن و
لهکردن آدمها افتخاری نیست.
یادمان نرود دل آدمها دفتر خاطراتشــان
اســت و بدی و خوبی را از یاد نمیبرند.
یادمان نــرود وقتی میخی بــه دیوار قلب
کسی نشــاندیم ،اگر هنر کنیم و از دلش
بیرون بیاوریم ،ردش تا به ابد باقی است.
و چه ناگوار است ،آن دلی که میشکنیم،
دل کســی باشد که شــبها و سحرها و
روزها برایمان دعا کرده است .کسی که
مهربانتر از پدر و مادرمان است .کسی که
مونس جان و همدم لحظههایمان است.
کســی که وعده ثبات و تسکین و آرامش
است .کسی که صاحب زمان ماست.
آقاجان ،مــا را برای لحظــه لحظههایی
که دلتان را شکســتیم و به روی خودمان
نیاوردیم،ببخش.

