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ّ
در یک کلمه عــرض میکنم ،ملت عزیــز ایران باید

ّ
همتشان این باشد که قوی بشوند .تنها راه در پیش پای
ّ
ملت ایران عبارت است از قوی شدن؛ باید تاش کنیم،
قوی بشویم.

مــا بحمدالله دارای قدرتیم و بــه توفیق الهی قویتر
هم خواهیم شدّ .
البته قدرت فقط قدرت نظامی نیست؛
اقتصاد کشــور باید قوی شود ،وابستگی به نفت بایستی
تمام بشــود ،نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمان به
ّ
نفت؛ جهش علمی و فناوری باید ادامه پیدا کند؛ پشتوانه
همه اینها هم حضور مردم عزیزمان در صحنه است.
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باید قوی شویم

نگاه
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سرمقاله
نقشه راه قوی شدن
دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

قــوی شــدن در برابر دشــمن،
مهمتریــن توصیــه راهبــردی
حضرت امــام خامنهای(مدظلهالعالی) به
ملــت ایران ،در خطبههــای تاریخی نماز
جمعه  27دی ماه بود .منطق این قوی شدن
در آموزههای دینی و قرآنی ما به درستی بیان
شده است .تنها موعظه و توصیه خداوند،
َ
قیام در راه خداســت« .قل انمــا ِاعظکم
ّ
بواحده ان تقوموا لله مثنــی و فرادی.»...
ملت ایران با لبیک به دعوت حضرت امام
خمینی(ره) کــه در راه خدا قیام کرده بود،
انقاب اســامی را پدید آورد و به پیروزی
رساند .جمهوری اسامی ،اولین ثمره این
انقاب الهی و دینــی بود .از همان ابتدای
پیــروزی انقــاب و پدیدآیــی جمهوری
اسامی ،تمامی دشمنان خدا و خلق خدا،
کمر بــه نابــودی انقاب و نظــام وایی
برخاســته از آن بســتند .امر الهی در این
وضعیت ،قدرتمند شــدن در برابر دشمن
اســت« :واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و
ّ
من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم
و »...ایســتادگی چهل ســاله ملت ایران،
دلیلی جــز عمل بــه همین امــر الهی با
هدایتهای امام و رهبری ندارد؛ اما نظربه
اینکه قوی شــدن یک امر نســبی و دارای
مراتب اســت ،باید روز به روز بر این قوی
شدن و قدرتمند شــدن افزود .در پی اقدام
تروریستی آمریکاییها و به شهادت رساندن
سردار سلیمانی ،ملت ایران در پرتو عنایات
الهی ،با یک سیلی موشکی و موشکباران
پایــگاه راهبردی عینااســد ،بر حیثیت
آمریــکا به عنوان طاغوت زمان و دشــمن
اسام ،مسلمین و بشریت ضربه وارد کرد.
بــا این ضربه هیمنه آمریــکا فرو ریخت و
یومالله دیگری در تاریخ انقاب اســامی
پدید آمــد .آمریکاییها با این شکســت
راهبــردی ،بــه راحتی از صحنــه خارج
نمیشوند و در جستوجوی راههای ضربه
زدن به ملت ایــران خواهند بود .در چنین
شــرایطی ،تنها راه پیش روی ملت ما قوی
شدن در برابر دشمن است .اکنون پرسش
اصلی آن اســت که در وضعیــت کنونی
راههای قوی شدن ایران کدام است؟
به اختصار میتوان گفت ،بیانیه گام دوم
رهبر معظم انقاب ،نقشــه راه قوی شدن
ایران اســت .در ایــن بیانیه،هر آنچه برای
قوی شــدن ازم است ،مورد توجه و تأکید
قرار گرفته اســت .طبق بیانیه ،نسل جوان
کشور با شــناختی درست از اصل انقاب
اسامی ،راه طی شده چهل ساله ،رسالت
و چشــمانداز انقاب اســامی که همانا
تمدنسازی اسامی است ،باید گام دوم را
برای شتاببخشی به حرکت رو به جلو به
سمت قلههای آرمانی بردارد .علت اصلی
دشمنی جبهه اســتکبار با ملت ایران هم،
همین عزم و اراده ایرانیان برای یک پیشرفت
واقعی است .همه ظرفیتهای ازم برای
پیشرفت و قوی شدن در کشور وجود دارد؛
امــا در این میان در کنــار این ظرفیتها و
ارادههــا ،چند مانع مهم نیــز وجود دارد.
غرب ،غربگراها و عناصر فرصتطلب
و انقابینما ،از جمله مهمترین موانع سر
راه پیشرفت کشور هســتند .جوانان برای
شتاببخشــی به حرکت انقابی کشور و
امیدآفرینی میان آحاد جامعه باید محاصره
تبلیغاتی دشمن و عوامل آن را بشکنند .یکی
از آثار و پیامدهای خون شــهید سلیمانی،
شکســته شــدن این محاصره تبلیغاتی و
بیدارتر شدن مردم بود .بنابراین شرایط برای
پیشــرفت و قویتر شدن بهتر از قبل فراهم
شده است.

حدود هشت سال از آخرین خطبههای رهبر معظم
انقاب به عنوان خطیب جمعه تهران میگذشت.
تریبون نمــاز جمعه اما دلتنگ خطبههای آتشــین
خطیب بزرگ جهان اســام ،امــام خامنهای بود.
اواسط هفته گذشــته بود که خبر آمد خبری در راه
است ...اتفاقات استثنائی دو هفته گذشته میطلبید
که رهبر حکیــم انقاب با مردم ســخن بگویند.
صحبتهــای امــام چند محــور مهم و اساســی
داشت.

BB

ضربه به وجهه آمریکا

اولین و مهمترین آن به شهادت سردار شهید سلیمانی
و تشییع با شکوهی مربوط بود که مردم ایران و عراق
رقم زدند .معظمله با اشاره به ترور ناجوانمردانه حاج
قاسم سلیمانی گفتند« :خود این شهادت بزرگ هم
خود ...یکی از آیات قدرت الهی اســت؛ رسوایی
دولت آمریکا ،دولت بیآبروی آمریکا ،رسوایی این
دولت را رقم زد؛ اینها کســی را که سرشناسترین
و قویترین فرمانده مبارزه با تروریســم بودـ شهید
ســلیمانی به معنای واقعی کلمه ،قویترین فرمانده
مبارزه با تروریســم در این منطقه اســت ،به همین
عنوان هم شناخته شده استـ [ترور کردند]».

BB

دلقکهای آمریکایی

رهبر معظم انقاب در واکنش به توئیت ترامپ که
نوشته بود« :من از ابتدای دوره ریاستجمهوریام

با شما ایستادهام و دولت من همچنان با شما خواهد
ایســتاد ».خاطرنشــان کردند« :ایــن دلقکهای
آمریکایی که به دروغ و با کمال رذالت میگویند که
ما در کنار مردم ایرانیم ،ببینند مردم ایران چه کسانی
شهید
هستند .آن چند صد نفری که به عکس سردار ِ
با افتخار ما اهانت میکنند ،آنها مردم ایرانند یا این
ّ
جمعیــت میلیونی عظیمی که در خیابانها نشــان
میدهند خودشــان را؟ ســخنگویان دولت شریر
آمریــکا مدام تکــرار میکنند که مــا در کنار مردم
ایرانیم .دروغ میگویید! اگر در کنار مردم ایران هم
باشــید برای این است که خنجر زهرآلود خود را به
سینه مردم ایران فرو کنید».

BB

رزمندگان بدون مرز

خبرگــزاری روســی «اســپوتنیک» ،با اشــاره به
بیانات رهبر انقاب درباره نیروی قدس سپاه ،تیتر
«رزمنــدگان بدون مرز» را بــرای این نیرو انتخاب
ّ
کرد و نوشــت[« :آیتالله] خامنهای گفتند :نیروی
قدس باید به عنوان یک ســازمان انســانی شناخته
شــود[ .آنها] رزمنــدگان بدون مرز [هســتند]».
خبرگزاری «ســیانان» گزارش خود از ســخنان
رهبر انقــاب را با تیتــری به نقل از ایشــان آغاز
کرد که حمله موشــکی ایران به مواضع آمریکا در
عراق را «ســیلی به صورت» این کشور تعبیر کرده
بودند.

BB

جنتلمنهای تروریست!

رهبــر فرزانــه انقــاب در بخــش دیگــری از
صحبتهایشان به موضوع مذاکره مجدد با آمریکا
و کشورهای اروپایی اشــاره کردند و جنتلمنهای
پشــت میز مذاکره را همان تروریستهای فرودگاه
بغــداد دانســتند؛ در همین رابطه تارنمای شــبکه
ایبیســی نیوز آمریکا نیز نوشــت« :با این وجود
که تهران هنوز واشــنگتن را مقصر خروج از توافق
هســتهای در ماه مه  2018میداند و دولت هرگونه
احتمال دور جدیدی از مذاکرات را رد کرده است،
مگر اینکه همه تحریمهای مربوط به هستهای علیه
ّ
این کشور برداشته شود[ ،آیتالله]خامنهای گفت:
مذاکره دشــمن با تقلب و فریب آلوده شده است.
جنتلمنهای پشت میز مذاکره همان تروریستهای
موجود در فرودگاه بغداد هســتند .این همان دست
آهنی اســت ،اما در یک دستکش مخمل ی قرار
گرفته است».

BB

قویتر خواهیم شد

بخش پایانی ســخنان رهبر معظــم انقاب با این
ّ
جمات آغاز شــد« :خب حاا که ملت ایران این
حادثه را شناخت ،قدر و قیمت آن را دانست؛ حاا
باید چه کار کنیم؟ من در یک کلمه عرض میکنم،
ّملت عزیز ایران باید ّ
همتشــان این باشد که قوی
ّ
بشوند .تنها راه در پیش پای ملت ایران عبارت است

از قوی شدن .باید تاش کنیم ،قوی بشویم».
ً
واشنگتن پســت هم در گزارش نسبتا کاملی که
از خطبه های نماز جمعه تهران روی خروجی خود
قرار داد ،به نقل از رهبر معظم انقاب نوشت« :خدا
را شکر که ما نیرومند هستیم و قویتر خواهیم شد.
مردم ایران باید متحد ،مقاومت کنند و سخت تاش
کنند .سپس ،ایرانیان به کشوری تبدیل خواهند شد
که دشــمنان حتی نمیتوانند ما را تهدید کنند ».در
ادامه این گزارش آمده اســت« :او تنها راه پیش پای
مردم ایران را «تاش برای قوی شــدن» دانست و
گفت «ما از مذاکره هم ابایی نداریم ،اما نه با آمریکا
و نه از موضع ضعف»».
ً
تقریبا هیچ رســانهای در جهان وجود ندارد که
صحبتهای رهبر معظم انقاب در خطبههای نماز
جمعه را بررســی نکرده باشد .از رسانههای منطقه
خودمان ،چون «آناتولی» ترکیه و روزنامه انگلیسی
زبان «داون» پاکستان گرفته تا تمام رسانههای اروپا
و کشــورهای عربی و آمریکایی ،همه سخنان رهبر
معظم انقاب را بازنشر کردند.
«تایمز اسرائیل» هم یکی از رسانههایی بود که
خطبههای رهبر انقاب را به صورت گزیده منتشر
کــرد .در این گــزارش حتی به موقعیت نشســتن
مقامات ایرانی در صفوف نماز جمعه هم اشاره شده
است.

نیم نگاه

ماشه چکانده میشود؟

نگاهی به ابعاد و زوایای سیاست تروئیکای اروپا درباره برجام
حنیف غفاری
کارشناس روابط بینالملل

ً
سه کشور آلمان ،انگلیس و فرانسه اخیرا
با انتشار بیانیهای رسمی ،از فعالسازی
مکانیســم حل اختافات میان اعضای برجام،
موسوم به «مکانیســم ماشه» خبر دادهاند .استناد
تروئیکای اروپایی به مکانیسم ماشه ،مولد مباحث
و منازعات تــازهای در حوزه برجام و سیاســت
خارجی کشورمان بوده اســت .در این زمینه ،به
لحاظ فنی ،حقوقی و اقتصادی نکاتی وجود دارد
که ازم است به آنها توجه و استناد شود:
نخست اینکه اســتناد اروپا به مکانیسم ماشه
با متن صریح توافق هســتهای در تعارض و تضاد
است .اگرچه مکانیسم ماشــه در بندهای  36و
 37برجام گنجانده شــده است ،اما استناد به این
بندهــا ،ملزومات و مقدماتــی دارد .مطابق متن
برجام ،این مکانیســم برای پیشــگیری از نقض
توافق هستهای توســط ایران طراحی شده است.
این در حالی است که بنابر اذعان مقامات اروپایی

و سایر بازیگران دخیل در برجام ،اقدام جمهوری
اسامی ایران در کاهش تعهدات برجامی خود،
واکنشــی در برابر «نقض توافق از سوی آمریکا»
بوده است.
نکتــه دوم اینکه میــان تروئیــکای اروپایی و
ایاات متحده آمریکا بر سر برجام ،نوعی معامله
آشکار شکل گرفته است .واشنگتن پست به نقل
از منابع آگاه در اتحادیه اروپا گزارش داده اســت
دولت ترامپ هفته گذشــته به صورت محرمانه
مقامات ســه کشور آلمان ،فرانســه و انگلیس را
به وضع تعرفههــای  2۵درصدی بر خودروهای
اروپایــی تهدید کرده و آنها را برای فعالســازی
مکانســیم حل اختاف در برجام تحت فشــار
گذاشته اســت .منابع اروپایی به واشنگتن پست
اعام کردهاند دولت آمریکا ایــن تهدید را نه از
طریق سفارتخانههای خود ،بلکه به طور مستقیم
به دولتهــای آلمان ،فرانســه و انگلیس اطاع
داده است .کلیت این مسئله نشاندهنده رویکرد
سیاسی و غیر حقوقی تروئیکای اروپایی نسبت به
توافق هستهای با ایران است.
نکته ســوم و مهم دیگر اینکه میان بازیگران
اروپایی بر سر نحوه استناد به مکانیسم ماشه اتفاق

نظری وجود ندارد .در این میان ،کشور انگلیس به
ً
عنوان اصلیترین متحد آمریکا کاما تحت فرمان
ترامپ عمــل میکند و از ارجــاع دوباره پرونده
هســتهای ایران به شــورای امنیت سازمان ملل
متحد ابایی ندارد .کاخ سفید از تروئیکای اروپایی
خواسته است ضمن فعالسازی مکانیسم ماشه و
ارجاع پرونده ایران به شــورای امنیت ،از برجام
خارج شوند و مرگ رسمی و کامل توافق هستهای
را اعام کنند .از سوی دیگر ،کاخ سفید از اتحادیه
اروپا خواسته است به هر شکل ممکن ،تهران را
به عقبنشینی از استراتژی «مقاومت فعال» وادار
کند .کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسامی
ایران در قالب استراتژی «مقاومت فعال» صورت
گرفته اســت .در این میان ،سناریوی دیگری نیز
محتمل است؛ اینکه عاوه بر تحریمهای اعمال
شــده آمریکا ،تحریمهای اروپا نیــز در آیندهای
نزدیک (جهت اعمال فشــار حداکثری بر ایران)
باز گردد .در این سناریو ،پرونده به شورای امنیت
ارجاع داده نمیشــود ،اما تحریمهای یکجانبه
اروپا باز میگردد.
نکته چهارم اینکه با توجه به تحریمهای اخیر
وزارت خزانهداری آمریکا علیه ایران بازگشــت

تحریمهای چندجانبه ،دیگــر تفاوت چندانی با
«وضعیت موجود» نــدارد .اگرچه تحریمهایی
که امروز با آن مواجه هســتیم ،از نوع تحریمهای
ً
یکجانبه ایاات متحده آمریکاســت ،اما عما
اکثر آثار و تبعات تحریمهای چندجانبه شــورای
امنیت را دارد .نباید فراموش کرد هدف مشترک
کاخ سفید و دولت ترامپ در برهه فعلی ،انعقاد
یــک توافق همهجانبه بســیار محدودکننده علیه
ایران است؛ توافقی که به قول مقامات کاخ سفید،
دربرگیرنده همه موضوعات هســتهای ،موشکی
و منطقهای باشــد و قدرت مانور کشــورمان در
غرب آســیا و نظام بینالملل را به شدت محدود
کنــد .در این زمینه دســتگاه دیپلماســی ما باید
در مواضع خود تأکید کند نــه تنها امکان انعقاد
توافقی جدید با آمریکا و اروپا وجود ندارد ،بلکه
مســئولیت و پیامدهای هرگونه اقدام تروئیکای
اروپایــی در همراهی اســتراتژیک و تاکتیکی با
ایااتمتحده ،مترادف با اعان جنگ اقتصادی،
امنیتی و سیاســی مشــترک اروپاـ آمریکا علیه
ایران است .بدون شک ،پیامدهای این جنگ نیز
متوجه بازیگران اروپایی (در کنار آمریکا) خواهد
بود.

آنچه رهبری درباره حاجقاسم نگفت!
احد کریمخانی
تحلیلگر مسائل سیاسی

رهبــر معظــم انقــاب ،حضــرت
آیتاللهالعظمی امــام خامنهای دراولین
سخنرانی عمومی خود پس از شهادت حاج قاسم
ســلیمانی در دیدار مردم قم برخــی از صفات این
شهید بزرگوار را برشمردند.اما رهبر معظم انقاب
در فرمایشهای خود به یک ویژگی بارز و منحصر به
فرد شهید سلیمانی که یکی از اصلیترین و مهمترین
ویژگیهای ایشان هم در حوزه گفتار و هم در عرصه
عمل بود ،اشــارهای نکردند؛ نــه از این جهت که
معظملــه اطاعی از این مشــخصه بارز شــهید
نداشتند ،بلکه بهتر از هر کسی رهبر معظم انقاب به
این ویژگی شــهید واقف بودند ،اما از آنجا که این
موضــوع بــه شــخص و جایــگاه واای ایشــان
برمیگشــت از اشــاره مســتقیم به آن خودداری

فرمودند .آن موضوع اعتقاد قلبی و راسخ حاجقاسم
به «وایت فقیه» و مسئله وایتمداری باای ایشان
بود .آنچــه در ذیل میآید تنهــا بخش کوچکی از
جمات ارزشمند شهید ســلیمانی درباره جایگاه
رفیع ولیفقیه است:

BB

سرآمد همه روحانیت

«مردم ،از من قبول کنیــد ،من عضو هیچ حزب و
جناحی نیستم و به هیچ طرفی جز کسی که خدمت
میکند به اســام و انقاب تمایل ندارم .اما این را
ً
بدانید؛ والله ،علمای شــیعه را تمامــا و از نزدیک
میشناســم .اآن  1۴سال شــغل من همین است.
علمای لبنان را میشناســم ،علمای پاکســتان را
میشناسم ،علمای حوزه خلیجفارس را میشناسم.
چه شیعه و چه سنی ،والله ،اشهد بالله ،سرآمد همه
این روحانیت ،این علما از مراجع ایران و مراجع غیر
ایران ،این مرد بزرگ تاریخ ،یعنی «آیتاللهالعظمی
خامنهای» است .من با خیلی از علمای شیعه مکاتبه
و از نزدیک مراوده دارم و میشناسم آنها را ،ارادت
داریم ،دنبال تبعیت مردم از آنها هســتیم ،اما اینجا

کجا ،آنجا کجا؟ بین ارض و سما فاصله داریم .در
حکمت این مرد ،در اخــاق این مرد ،در دین این
مرد ،در سیاستشناسی این مرد ،در اداره حکومت
این مرد ،دقت کنیم و در بازیهای سیاسی ،مرزهای
خودمان را تفکیک کنیم .آدمها میآیند و میروند.
آن چیزی که مهم اســت اتصال ما به وایت است.
آنچه که مهم است ،حمایت ما از این نظام است».
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شرط دفاع از اسام

«ویژگی برجسته امام راحل در برابر سایرین ،احیای
وایت فقیه به عنوان ضرورت پنهانشــده در جهان
اســام اســت .امام خمینی(ره) ضــرورت ایجاد
حکومت اســامی را در وایت فقیه دانسته است
و امروز امکان ندارد ،کســی بدون دفاع از ولیفقیه
بتواند از اســام دفاع کند .دفاع از اسام با دفاع از
وایت فقیه امکانپذیر است».
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مهمترین شئون عاقبت به خیری

«برادران ،رزمندگان ،یادگاران جنگ ،یکی از شئون
عاقبت به خیری «نسبت شما با جمهوری اسامی و
انقاب» است .والله والله والله از مهمترین شئون

عاقبت به خیری همین اســت .والله والله والله از
مهمترین شئون عاقبت به خیری ،رابطه قلبی و دلی
و حقیقی ما با این حکیمی اســت که امروز سکان
انقاب را به دســت دارد .در قیامت خواهیم دید،
مهمترین محور محاسبه این است».
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حرف آقا حجت شرعی است

«حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای از اولیای الهی
اســت و نزدیکترین صفات را به ائمه اطهار دارند
و ما تابع تشــخیص ایشان هســتیم؛ چون عاقبت
به خیری در این اســت .حــرف حضرت آقا بر من
حجت شرعی دارد و همین که ایشان از ما راضیاند
و سر ما را میبوسند به همه عالم میارزد».
شــاید به دســت همین رابطه قلبی ایشان با رهبر
معظم انقاب و نائب امام زمان(ع) بود که معظمله
در جریان قرائت نماز میت بر پیکر شهید سلیمانی
از ســر ارادت قلبی آن عبارتهای پرمغز را بر زبان
جاری فرمودند و از عمق وجود بر ســر پیکر مطهر
او گریستند .آری این است راز رابطه خالصانه مرید
و موا.

بازخوانی نقشه و سناریوی آمریکا برای اقدام علیه محور مقاومت با ترور حاجقاسم سلیمانی
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سیامک باقری

گام دوم

عضو هیئت علمی
پژوهشگاه امام صادق (ع)

از رویدادهای امنیتی بــزرگ و فراملی به
ســادگی نمیتوان عبــور کرد؛ بــه ویژه
رویدادهای امنیتی که عامل آن مشــخص و عامدانه
بودن بروز آن نیز روشن است ،به طریق اولی تحلیل
درباره آنها مستلزم عبور از تحلیل سطحی به تحلیل
عمیق و عیمقتر است .ترور حاجقاسم سلیمانی نیز
جزء رویدادهــای بزرگ امنیتی اســت که نیازمند
تحلیل عمیقتر است.
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سطوح تحلیل

به نظر میرســد تحلیلهایی کــه در روزهای اخیر
ً
صورت گرفته ،عمدتا حول دو سطح اول تحلیل قرار
دارند .تحلیلهای ســطح اول ،تحلیلهایی هستند
که بر هدفها و علتهای حاشیهای تمرکز دارند و
تحلیلهای سطح دوم بر هدفها و علتهای ثانویه
پدیده مورد نظر معطوف هستند .تحلیلهای سطح
ســوم نیز بر هدفها و علتهــای اصلی و کانونی
رخداد موصوف دالت دارند.
۱ـتحلیلســطحی :بر اســاس این سطح ،علت
و هدف از ترور حاجقاســم تحتالشعاع قرار دادن
استیضاح ترامپ در سنای آمریکا پس از تعطیات
کنگره ،جبران ناکامیهای سیاستهای ترامپ در
غرب آسیا و بهرهبرداری از آن برای انتخابات ،تافی
سقوط پهپاد آمریکایی ،نشان دادن ضرب شست به
دلیل حمله به سفارت آمریکا در عراق و ...است.
2ـتحلیلعمیق :برخی از تحلیلهای ارائه شده در
این سطح عبارت بودند از :اقدام ترامپ و تیم او در
کاخ سفید در ترور حاجقاسم ادامه فشار حداکثری
بود و نشانه انتقال از مرحله جنگ اقتصادی به جنگ
مســتقیم نظامی اســت .آمریکاییها قصد داشتند
اشه رو به موت فشــار حداکثری را با شوک ضربه
نظامی(ترور ســردار دلها) احیــا کنند .وضعیت
ایران و منطقه ،کاخ ســفید را به این محاسبه رساند
که زمان تســویه با ایــران و متحدانش فرا رســیده
است.
3ـتحلیلعمیقتر :بر پایه این سطح از تحلیل ،ترور
حاجقاســم ،از طراحی بازی بزرگ برای خاورمیانه
و محــور مقاومت حکایت دارد .این نقشــه بزرگ
اضاعی دارد که کاخ ســفید ،رژیم صهیونیســتی
و برخــی از متحــدان منطقهای آمریــکا طراحی
کردهانــد .در کانون این نقشــه بزرگ ،حاجقاســم
معمار شکســتهای راهبردی آمریــکا در عراق،
ســوریه ،لبنان ،یمن ،فلسطین ،افغانستان و ...تلقی
میشد.

3

نقش دشمن و اهداف آن
در انتخابات گذشته و آینده
حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی
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برآورد تحلیلی از چرایی ترور

با در نظر داشــتن رهیافت تحلیل عمیقتر ،میتوان
گفت ترور سردار سپهبد شــهید قاسم سلیمانی بر
اســاس برآوردی بود که اضاع ســهگانه تروریسم
دولتی غربیـ عبریـ عربی از تحوات منطقه و نقش
ویژه جمهوری اسامی ایران داشتند .از نظر آنها:
1ـ راهبردهــای خاورمیانهای بــه طور کلی در حال
اضمحال اســت و خاورمیانه پساداعش معادات
قدرت را به ضرر مثلث غربیـ عبریـ عربی رقم زده
است و در صورت پیروزی یمنیها نقشه خاورمیانه
به نفع ایران و جبهه مقاومت دگرگون خواهد شد.
2ـ قدرت ایران در منطقه با وجود فشارهای حداکثری
به طرز چشمگیری نسبت به گذشــته افزایش یافته
است .اندیشکده شورای آتانتیک نوشت« :اگر قرار
بود تحریمها به تغییــر در رفتارهای منطقهای ایران
منجر شوند ،انتظار میرفت نفوذ منطقهای ایران طی
سالهای  2011تا  2016لطمه ببینند .با وجود این،
ً
رویدادها و روندها نشان داد که دقیقا عکس این اتفاق
میافتد و در بهترین حالــت ،نفوذ منطقهای ایران و
تحریمها مستقل از یکدیگر هستند».
3ـ با نابودی داعش در کشــورهای سوریه و عراق و
همچنین انسجام گروههای مقاومت ،محور مقاومت
به یک محور قدرتمند منطقهای برای مقابله با محور
غربیـ عبریـ عربی در غرب آسیا تبدیل شد .چنانکه
مؤسسه آمریکایی مطالعات استراتژیک و بینالملل
نوشت« :مداخله ایران در جنگهای سوریه ،عراق
و یمــن ،قدرت و دامنه «محور مقاومت» را متحول
کرد .طلــوع محور مقاومت ،آزمونی دشــوار برای
اســتراتژی آمریکا در خاورمیانه ،تهدیدی مستقیم
برای متحدان و منافع منطقهای واشنگتن و چالشی
کلیدی برای سیاستگذاران در کاخ سفید است».
۴ـ ناتوانی آمریکا در فشــار حداکثری برای تحمیل
برجامهای  3 ،2و  ۴از طریق مذاکره ،مســتلزم وارد
شدن مرحله جدیدی برای تحقق برجام منطقهای در
ابتدا و پس از موفقیت آن تحمیل برجام موشکی و...
است .نه برجام  1توانست نفوذ منطقهای ایران را تغییر
دهد و نه خروج از برجام و اعمال فشارهای حداکثری.
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ارکان بازی بزرگ

با توجه به محورهای فوق ،ترامپ و تیم او به این
نتیجه رهنمون شــدند که بازی برجامهای  2 ،1و 3
پایان یافتــه و باید برنامه جدید یا بازی بزرگتری را
برای نجات منافع خود در منطقه طراحی کرد .برای
این نقشــه چند رکن اساسی در نظر گرفته شد که به
زعم طراحــان آن عملیات برای خــرد کردن آنها،
حال همه موانع آنها برای شکلدهی جدید به غرب
آسیا خواهد بود.
رکــن اول ،بدنه اجتماعی محــور مقاومت بود.
مثلث غربی ،عربی و عبری در چند ماه اخیر همه توان
و امکانات خود را برای جداســازی بدنه مقاومت از
رأس آن بسیج کردند .این جداسازی دو محور اساسی
داشــت؛ جداســازی فیزیکی و جداسازی نگرشی
و گرایشــی .با تشــدید جنگ اقتصادی تاش برای
جداســازی فیزیکی را دنبال میکردند و جداسازی
نگرشی و گرایشــی نیز با عملیات روانی و رسانهای
پیچیــده و حجیم با هدف محــوری تردیدافکنی و
تنفرسازی از سران مقاومت تعقیب می شد.
رکن دوم نقشه مزبور ســازماندهی جریانهای
ضد مقاومت و اراذل و اوباش و پیوند زدن ناراضیان
مردمــی به ایــن جماعــت و قــرار دادن آنها علیه
دولتهای محور مقاومت بــود .تحوات ماههای
ً
اخیر در عراق ،لبنان و ایران دقیقا در چارچوب این
نقشه بوده است.
رکن ســوم نیروهای کلیدی و رهبران میدانی و
سرنوشتســاز محور مقاومت بــود .از نظر مثلث
موصوف ،حاجقاسم ســلیمانی محوریترین رهبر
میدانی محور مقاومت ،انسجامبخش ،توانمندساز و
هماهنگکننده و فرمانده میدانی گروههای مقاومت
و معمار شکســتها و طرحهــای مختلف مثلث
غربی ،عربی و عبری بود .به عبارت دیگر ،در تحلیل
کارشناسان نظامی و مقامات سیاسی مثلث مزبور،
ایران سلسهجنبان جنبشهای آزادیبخش و اسامی
است و به تعبیر کیسینجر ،کلید همه تحوات منطقه
در تهران نهفته است و ســپاه قدس بازوی قدرتمند
ایران در منطقه به شمار میآید که حاجقاسم سلیمانی

فرمانده قدرتمند و با نفوذ و هدایتگر محور مقاومت
در منطقه بود .راز موفقیتهای ایران نیز به راهبری
تحوات از سوی حاجقاسم سلیمانی در چارچوب
هدایتها و رهبری امام خامنهای بر میگردد .به این
ترتیب ،میتوان اینگونه اســتنباط کرد که در نظریه
شــوم ذکر شده ،قاسم سلیمانی سر جریان مقاومت
است و اگر سر جریان مقاومت را بزنیم ،حیات این
جریــان را از آن خواهیم گفت .البته در بازی بزرگ
تعریف شده ،موفقیت در زدن سر جریان مقاومت،
با ترور سایر نیروهای کلیدی محور مقاومت تکمیل
میشد؛ از این رو ترور رهبران مقاومت منطقه نیز در
دستور کار قرار داشته و دارد.
چهارمین رکن نقشــه و بازی بزرگ ،دولتهای
مقاومت اســت که در این بازی باید دچار چالش،
تضعیف و به ســقوط کشــانده شــوند .در لبنان تا
حدودی دولت را مختل کردند ،در عراق نیز دولت
را از پای درآوردند و در ایران نیز بخشی از این سناریو
در قضیه توطئــه عمیق و خطرنــاک بنزین به اجرا
گذاشته شد .آنها به قدری به این عملیات خوشبین
بودند که به تعبیر رهبر معظم انقاب «در واشنگتن
عناصر دولت آمریکا خوشــحالی میکردند؛ به این
کار ایران تمام شد».
طرف گفته بودند که ِ
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نکته نهایی

کارویژه یا هدف اصلی این نقشــه جامع این بود که
جریان مقاومت از صدر و ذیل آن مضمحل شــود.
هدف ثانوی و کارکردی آن نیز این بود که ایران تسلیم
فشارهای آمریکا شده و در جریان مقاومت اختال
و اختاف ایجاد شــود .همچنین هدف حاشیهای
و کاربردی این طرح ایــن بود که ترامپ بهرهمندی
حداکثری از این وضعیت برای مسائل داخلی خود
داشته باشد؛ اما با وجود تدبیر مثلث شوم به رهبری
ترامپ و تیم او در کاخ ســفید ،با ترور حاجقاســم
ســلیمانی ،خداوند تقدیر دیگری کرد و بر اثر خون
شــهید ســردار دلها موجی آفریده شد که به جای
اضمحال محور مقاومت ،خروج آمریکا از منطقه
سرعتبگیرد.

عکس و مکث

 40ســال پــس از اولیــن نماز جمعــه /پس از انتصــاب آیتالله خامنهای به عنــوان امام جمعه تهران از ســوی امام
خمینی(ره) ،ایشــان در  ۲۸دی  ۱۳۵۸نخستین خطبههای نماز جمعه خود را در دانشگاه تهران ایراد کردند .هفته
گذشــته رهبر معظم انقاب پس از  40ســال ،در همان روز در نماز جمعهای تاریخی خطبههایی تاریخســاز را ایراد
کردند.

کمکرسانی نیروهای سپاه به مردم حادثهدیده در سیل سیستان و بلوچستان /از همان روزهای ابتدایی نیروهای
ســپاه و ارتش با تمام توان به کمک مردم محاصره در ســیل شــتافتند .عاوه بر این ،مردم دیگر مناطق ایران با
کمکهای نقدی و غیر نقدی خود در کنار سیلزدگان سیستان و بلوچستانی هستند.

پرچم ملی آدمهای منفعتطلب و هر روز به یک رنگ!  /یکی از هنرمندان با اشتراکگذاری این عکس نوشت« :نه
ســبز بودم ،نه بنفش شــدم ،نه تَكرار كردم و نه ســیاه میشوم .ولى افســوس كه هنوز هم بسیارند كسانی كه
دنبالهرو ســلبریتیهاى آفتابپرستى هستند که یک روز به فان كاندیدا «اعتقاد راسخ» دارند ،روز دیگر تظاهر
به فریبخوردگى میكنند ،یک روز تاریخسازند و روز دیگر تاریخباز.

مفتی فربه داعشــی!  /نیروهای ضربت عراق یکی از مفتیهای داعش را در موصل دســتگیر کردند .وی به تکه
تکه کردن ،اعدام ،بردهداری ،تجاوز ،دزدیدن و فروش مســلمانان و غیر مســلمانان مخالف داعش متهم است.
زمانی که نیروهای عراقی این داعشــی را دســتگیر کردند ماشین مناسبی برای حمل او پیدا نکردند و در نهایت
مجبور شدند از خودروی وانت استفاده کنند!

طی چهار دههای که از آغاز انقاب اســامی
ایــران تا همین انتخابات پیــش رو میگذرد،
یکــی از اتهامــات واهی و تبلیغاتی دشــمن
علیه جمهوری اســامی ایران نبودن آزادی و
دموکراسی است .در واقع هدف اصلی دشمن
در انتخابات گوناگونی که جمهوری اسامی
ایران به طور متوسط هر دو سال برگزار میکند،
این است که نشان دهد این انتخابات صوری،
غیرواقعی و مبتنی بر شاخصهای دموکراسی
تودهای است و هیچ ســنخیتی با جمهوریت
موردنظر نظریهپردازان علوم سیاســی و مردم
ندارد .بــه همین منظــور آنها دو شــاخص
اصلی انتخابــات در ایران یعنی مشــارکت
حداکثری و انتخاب اصلح را که رهبر معظم
انقاب(مدظلهالعالــی) و دیگــر نهادهــا و
ســازمانهای حکومتی به آن توجه میکنند،
هــدف قرار میدهند و بــرای موفقیت در این
هدف نیز از دو ابزار مهم «تحریم انتخابات» و
«انتخاب غیر اصلح» استفاده میکنند.
چگونه میشــود همزمان کــه انتخابات
تحریم میشود ،دشمن مردم را به سمت افراد و
جریانهای خاصی برای رأی دادن سوق دهد؟
در پاسخ باید گفت رسانههای تبلیغی و جنگ
روانی دشــمن در حوزه انتخابات در  ۴0سال
گذشته ســعی داشتهاند به شکلی غیرملموس
و غیرقابل رصد از این دو ابزار استفاده کنند و
روش آنها این اســت که هیچگاه همزمان این
دو ابزار را به کار نمیگیرند ،بلکه دشــمن در
شرایط زمانی متفاوت و بنا به مقتضیات زمانی
و شرایط حاکم بر کشور یکی از این ابزارها را
انتخابمیکند.
اولویت آنها ابزار تحریم انتخابات اســت
و تا روزهــای پایانی نزدیک بــه انتخابات از
این حربه اســتفاده میکنند تا مشروعیت نظام
سیاسی را زیر ســؤال ببرند و اگر موفق شدند
ابــزار دوم را به کار نمیگیرند؛ ولی اگر نتیجه
نظرســنجیها و رصدهای میدانی آنها نشان
دهد ابزار اولیه ،یعنی تحریم انتخابات کارساز
نیست و مردم با توجه به شرایط زمانی حضور
پررنگ و مشارکت باایی در انتخابات دارند،
ســعی میکنند حربه دوم را بهکار بگیرند و با
طرفــداری از افــراد و جریانهای خاصی که
احتمــال نزدیک بودن به اهــداف حیاتی آنها
در حوزههــای گوناگون سیاســی ،اجتماعی،
اقتصــادی و فرهنگی وجــود دارد ،مردم را به
ســمت رأی دادن به کاندیدای موردنظرشان
تشویقکنند.
بــرای نمونه در انتخابــات مجلس هفتم
دشــمن به ابــزار اول اکتفا کرده و احســاس
میکند کاهش مشــارکت مــردم امکانپذیر
است؛ از این رو از حربه دوم استفاده نمیکند،
هرچند مردم در این انتخابات مشارکتی فعال
و پذیرفتنی داشــتند .اما در انتخابات مجلس
ششم ،انتخابات ریاســت جمهوری در سال
 1388و همچنین انتخابات مجلس در ســال
 13۹۴دشــمن با ناامیدی از تاشهای اولیه
برای کاهش مشارکت سیاسی مردم ،سعی کرد
تا با دفاع از افراد و جریانهای سیاسی خاصی
مردم را به سمت انتخابهای غیر اصلح سوق
دهد که گاهی در این زمینه موفق شد و گاهی
شکست خورد.
توجه به ایــن مــوارد در گام دوم انقاب
اسامی ضروری است؛ به همین دلیل بر نسل
جدید انقاب اسامی واجب است با آشنایی
با سیاســتها ،اهداف و ابزارهای دشمن در
گام اول انقاب اســامی ،بــه انتخابات ۴0
سال دوم انقاب اســامی ،به ویژه انتخابات
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسامی که
اولین انتخابات گام دوم اســت ،توجه جدی
کنند تا بتوانند دشمن را همانند دیگر حوزههای
سیاسی شکست دهند.
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معیار
انتخابات رقابتی
مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

متهم کردن نظام به رعایت نکردن شــرایط
رقابتی در انتخابات همواره یکی از محورهای
عملیات روانی رسانهای منتقدان ،مخالفان و
اپوزیسیون در ایام انتخابات علیه نظام است.
با وجود این ،یک پرســش مهم این است که
ً
آیا انتخابات در ایران واقعا رقابتی است؟ در
پاسخ میتوان به چند گزاره اشاره کرد:
1ـ به لحاظ بنیادی ،انتخابات غیررقابتی تنها
در نظامهــای تکحزبی(حتی نه تک حزبی
مسلط) امکانپذیر است .بنابراین ،در ایران
چون نظام انتخاباتی دو حزبی است و رقابت
میان آنها به رسمیت شناخته شده است ،پس
در اساس امکان ندارد که انتخابات در ایران
غیر رقابتی باشــد .واقعیت آن اســت که به
میزانی که اصاحطلبان محق به مشارکت در
انتخابات هستند ،اصولگرایان نیز محقند و
برعکس .عاوه بر این ،مستقلین نیز میتوانند
در انتخابات شرکت کنند و چنانچه شرایط
قانونی داشــته باشــند ،آنها نیز میتوانند در
معرض انتخاب مــردم قرار گیرند .بنابراین،
غیر رقابتی بودن انتخابات در ایران ،سالبه به
انتفاء موضوع است.
2ـ اگر منظور از غیررقابتی بودن انتخابات،
اجازه ندادن به اپوزیســیون ،معاندان و ضد
انقاب برای حضــور در انتخابات به عنوان
کاندیداست ،باید گفت که ردصاحیت این
قبیــل افراد به هیچ وجه به معنای غیر رقابتی
شدن انتخابات نیســت؛ زیرا در هیچ جای
دنیا و در هیچ حکومتی اجازه داده نمیشود
نظام حاکم وارد
اپوزیســیون و نیروهای ضد ِ
گود رقابتهای سیاسی رسمی شوند .کسانی
که معترض اجازه ندادن به اپوزیسیون و ضد
انقاب برای شــرکت در انتخابات به منزله
کاندیدا هســتند ،باید به این پرســش پاسخ
دهنــد که فردی که نظام و قانون اساســی را
قبول ندارد ،چگونه حاضر شــده است برای
فعالیــت در چارچوب نظــام اعام آمادگی
کند؟ واقعیت آن اســت که «اپوزیسیون در
قدرت» هیچ جا پذیرفته نیســت .این مورد،
از تناقضها و استثنائات اپوزیسیون در ایران
است.
3ـ نهادهای نظارتی در انتخابات براســاس
ماکهــای قانونی عمل میکننــد و اگر در
دورهای ،براساس معیارهای قانونی ،عدهای
ً
رد صاحیت میشــوند و اتفاقا اکثریت آنها
نیز از یک جریان سیاســی خاص هســتند،
از ایــن وضعیت نمیتــوان نتیجه گرفت که
انتخابات در حال مهندســی شدن است یا
اینکه غیر رقابتی است .انگشت اتهام در این
میان ،متوجه جریانهای سیاسی است که چرا
اجازه دادهاند افراد فاقد صاحیت وارد گود
انتخابات شوند و چرا در معرفی افراد صالح
اقدامــی نکردهاند! ضمن اینکــه باید توجه
داشــت در نقطه مقابل نیز هیچگاه اینگونه
نبوده که کاندیداهــای جریان رقیب به طور
کامل تأیید صاحیت شوند.
۴ـ ضمن اینکــه باید توجه داشــت ،افزون
بــر متعدد بودن فیلترهــای تأیید صاحیت
کاندیداهــا ،راههــای قانونی کافــی برای
شکایت نســبت به رد صاحیت آنها وجود
دارد و چنانچه کسی تصور میکند به ناحق
رد صاحیت شده اســت ،میتواند با ارائه
مستندات کافی به مراجع ذیصاح(شورای
نگهبان) ،نســبت به اعاده حقوق خود اقدام
کنــد .بنابراین ،قانونگــذار تمهیدات ازم
را بــرای جلوگیری از تضییــع حقوق همه
کاندیداها و برگزاری انتخابات رقابتی انجام
داده است .از این رو ،جنجالآفرینی نسبت به
رد صاحیت برخی کاندیداها و متهم کردن
نظام و دســتگاههای مســئول ،هیچ وجهی
ندارد.

گزارشی از ابعاد مناقشات پیش آمده بر سر بررسی صاحیتها در شورای نگهبان
اتهاماتی کلی و غیر قابل اثبات از گردونه رقابتها
حذف شدهاند».

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی
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اعــام نتایــج تأییــد و رد صاحیتشــدگان ،با
واکنش جریانهای سیاسی ،به ویژه اصاحطلبان
همراه بود .اصاحطلبان مدعی هســتند بیشتر رد
صاحیتها از این جناح بوده است .به اعتقاد آنها،
حــدود  30درصد از اصاحطلبان در کل کشــور
برای انتخابات تأیید صاحیت شدهاند .در بین رد
صاحیتشــدگان  ۴2نفر از اعضای لیست امید
مجلس مشاهده میشــوند که چهرههای شناخته
شــده آنان ،افرادی چون علی مطهــری ،محمود
صادقی ،الیاس حضرتی و محمدرضا تابش هستند.
شــورایعالی سیاســتگذاری اصاحطلبان
با صــدور اطاعیهای در این باره نوشــته اســت:
«بر اســاس اخباری که تاکنون به اطاع شــورای
عالی سیاســتگذاری جبهــه اصاحطلبان ایران
ً
اسامی رسیده است ،تقریبا اکثریت قریب به اتفاق
اصاحطلبان یــا رد صاحیت شــدهاند یا احراز
صاحیــت نشــدهاند ».این شــورا ّرد صاحیت
نیمــی از نمایندگان اصاحطلــب کنونی مجلس
را «شگفت» دانســته و تأکید کرده است ،آنها «با

احتمال ارائه ندادن لیست

ردصاحیتهای صورت گرفته موجب شــد
تا ســناریوی به محاق رفته اصاحطلبان جان تازه
بگیرد .از مدتها پیش شــاخه رادیکال این جریان
از سناریوی مشارکت مشروط در انتخابات صحبت
کرده بود .مبتنی بر این سناریو ،اصاحطلبان حضور
فعالشــان در انتخابات را بایــد در گرو عملکرد
شــورای نگهبان در مواجهه با نامزدهای انتخاباتی
تعریف میکردند .اگر شورای نگهبان این نامزدها
را تأیید صاحیت کرد ،آنگاه اصاحطلبان حاضر
به مشارکت میشــوند ،وگرنه از معرکه انتخابات
کنارهگیریمیکنند!
اصاحطلبان با وجود آنکه به دلیل مخالفتهای
جــدی درون اردوگاهی از ســناریوی مشــارکت
مشــروط گذشته بودند؛ اما این روزها پس از اعام
نتایج اولیه بررســی صاحیتها ،از احتمال ارائه
ندادن لیست سخن میگویند!
«علی تاجرنیا» از فعاان سیاسی اصاحطلب
نیز پیشبینی کرده است اصاحطلبان نهایت یک
ســوم صندلیهای مجلس را به دســت خواهند
آورد!
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تخلفات مالی!

نکته پرمناقشــه در ماجــرای ردصاحیتها
آنجا بود که ســخنگوی شــورای نگهبــان اعام
کــرد« :از حــدود  2۴7نفــر نماینــده فعلــی
ً
مجلس  ۹0نفر صاحیتشــان عمدتــا به خاطر
مســائل مالی تأییــد نشــد ».همیــن اظهارات
کدخدایی واکنش شــدید نماینــدگان مجلس را
برانگیخت.
«قاسم میرزایینیکو» نماینده دماوند در این باره
گفت « :من اگر به جای دوستانی بودم که میگویند
ً
به جرم مســائل مالی رد صاحیت شدهاند ،حتما
علیه آقــای کدخدایی اعام جرم میکــردم و در
دادگاه میخواســتم ایــن حرف را ثابــت کند».
برخی دیگر این ســؤال را مطــرح کردهاند که اگر
 ۹0نماینــده کنونی صاحیت ندارند ،تصمیمات
مجلــس کنونی اعتبــار قانونی و شــرعی ازم را
دارد؟!
در ایــن بین «احمد توکلی» رئیس هیئتمدیره
دیدهبان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص
مصلحــت نظام طــی نامهای به حجتااســام
والمســلمین رئیســی خواســتار پیگــرد قضایی
نمایندگانی شد که شورای نگهبان صاحیت آنها
را به دایل انحراف مالی و سوءاســتفاده از جایگاه
رد کرده است.
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مجادله شورای نگهبان و رئیسجمهور

در این میان ،ایــن تنها نامزدهای رد صاحیت
شده و احزاب و گروههای سیاسی نبودند که به نتایج
بررســی صاحیتها اعتراض کردند .آقای حسن
روحانی ،رئیسجمهور نیز از جمله افرادی بود که
وارد این میدان شــد تا در انتقاد نسبت به عملکرد
شورای نگهبان موضعگیری کند .وی اظهار داشت:
«بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروهها
ً
شــرکت کنند ،قطعا ضرر نمیکنید .با یک جناح
نمیشود کشــور را اداره کرد .کشور متعلق به همه
اســت ».شــورای نگهبان نیز با صدور بیانیهای به
روحانی چنین پاسخ داد« :آنچه امروز رئیسجمهور
در سخنانی که به طور زنده نیز از رسانه ملی پخش
میشد مطرح کرد ،نشان از بیاطاعی ایشان نسبت
به روند بررســیها در هیئتهای نظارت استانی و
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابــات دارد و زیبنده
یک مقام اجرایی رسمی نیست که بدون تحقیق و
بیمحابا درباره افراد فاقد صاحیت سخن بگوید.
در شرایطی که کشور بیش از گذشته نیاز به اتحاد و
همدلی دارد ،انتظار میرود مسئوان کشور در بیان
اظهارات و نظرات خویش سنجیدهتر عمل کرده و
از ایجاد تشنج خودداری نمایند».
آخرین خبر در این راســتا ،اعام ارســال نامه
محرمانه از شورای نگهبان به وزارت کشور بود.

مطالبهملت

خانهملت

ناصر ایمانی در یادداشتی شفاهی مطرح کرد

انتخابات ششم

ضرورت عمل به قانون

این روزها به واســطه اعام نظر اولیه شــورای
نگهبان دربــاره صاحیت نامزدهای انتخابات
مجلس یازدهم ،اظهارات و موضعگیریهای
ســعودی درباره چگونگی عملکــرد این نهاد
در رســانهها و میان چهرههای سیاسی دیده و
شنیده میشود ،بسیاری معتقدند این شورا باید
با مصلحتسنجی و با توجه به وضعیت کشور
یا عوامل دیگر که به آن اشاره میکنند ،به گونه
دیگری عمل میکرد و صاحیت بســیاری از
افــراد را تأیید میکرد؛ اما در ایــن باره فارغ از
ارزیابی عملکرد شــورای نگهبان در بررســی
صاحیتهای این دوره طرح این مســئله
ضروری اســت کــه شــورای نگهبان
موظف است بر اساس قانون رفتار کند
و از هرگونه مصلحتاندیشی اجتناب
کند؛ چرا که مصلحتاندیشی در
موارد خاص در
باب مصالح
ملی بر اساس
قانــون در اختیار

نهاد دیگری به نام مجمع تشخیص مصلحت
نظام است .شورای نگهبان قوانینی دارد و آن هم
همان چیزی اســت که در قانون اساسی نوشته
شده است .وظیفه دیگر شورای نگهبان ،مسئله
تأیید یا ّرد صاحیــت کاندیداها در انتخابات
ریاســتجمهوری ،مجلس شورای اسامی و
خبرگان رهبری است که تأیید یا ّرد صاحیت
افراد ،بر اســاس قوانین موجود تشخیص داده
می شود؛ از این رو شورای نگهبان وظیفه قانونی
دارد نــه وظیفه توجه کــردن به مصلحتهای
عمومی.در گذشته هم شاهد این مسئله بودیم
که با توجه به مصلحتهایی به شورای
نگهبان دستور داده شده است افرادی
را تأییــد صاحیت کنــد .بنابراین
شــورای نگهبان وظیفه قانونی خود
را انجــام میدهد و حق نــدارد در
مــورد اینکــه مصلحت
اســت فردی تأیید یا
ّرد صاحیت شود،
اجتهادکند.

میدانداری افراطیون
انتخــاب ســیدمحمد خاتمــی بــه عنــوان
رئیسجمهور در دوم خردادماه  ،1376بسترساز
شکلگیری مجلسی متفاوت در انتخابات اسفند
ماه  1378بود .در این انتخابات جامعه روحانیت
و جریــان حامیان خط امام و رهبری و گروههای
همسو ،مجمع روحانیون مبارز ،حزب مشارکت،
سازمان مجاهدین انقاب و کارگزاران سازندگی
از جمله تشــکلهای سیاســیای بودند که به
طور جدی وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدند.
جریان دوم خــرداد علیرغم آنکــه یکپارچه و
متحد نشان میداد ،خیلی زود دچار تشتت شد
و با ورود هاشمیرفسنجانی به صحنه انتخابات
به عنوان لیــدر جریان کارگزاران ســازندگی،
این تشتت آشــکار شــد .کارگزاران سازندگی
بر حضور هاشــمی به عنوان سرلیســت تهران
و ریاســت مجلس تأکید داشتند و در دیگر سو،
عناصر افراطی طیف دوم خرداد قرار داشتند که با
حضور هاشمی در فهرست انتخاباتی دوم خرداد
مخالف بودند .در ایــن میان ،برخی چهرههای
افراطی جناح دوم خرداد ،مانند «اکبر گنجی» و

«عباس عبدی» علیه هاشمیرفسنجانی موضع
گرفتند و در مطبوعات زنجیرهای مقاات انتقادی
متعــددی را به قصد تخریب چهره هاشــمی و
جلوگیری از حضور وی در عرصه انتخابات درج
کردند.
پس از پایان زمان اخذ رأی و آغاز شــمارش
آرا از سوی وزارت کشور ،شورای نگهبان مدعی
شد در انتخابات تهران تخلفاتی صورت گرفته
و این شــورا در حال بررسی این تخلفات است.
ســرانجام ،بعد از گذشــت قریب به سه ماه از
برگزاری انتخابات ،شــورای نگهبان بر اساس
نظر اعام شــده رهبر معظم انقاب اسامی،
انتخابات شهر تهران را تأیید کرد؛ این در حالی
بود که با بازشماری و ابطال برخی صندوقهای
مخدوش ،حدود  720هزار رأی ابطال شــده و
تغییراتی نیز در فهرست اعام شده اولیه توسط
وزارت کشور قابل مشاهده بود .جبهه مشارکت
پیروز مطلق انتخابات بود و  28نفر از فهرست آن
انتخاب شدند؛ نفر اول نیز محمدرضا خاتمی،
دبیرکل این حزب بود.

پرسمان

موجبیگانه

وجوه نظارت استصوابی

نگهبان قانون

روحالله صنعتکار
کارشناس سیاسی

شورای نگهبان طبق قانون تفاوتی نمیکند که
فرد کاندیدا چه سابقه مدیریتی داشته باشد یا در
چه حزب و گروهی عضو بوده اســت! از اقوام
و نزدیکان کدام مسئول اجرایی و غیر اجرایی
و صاحب نفوذ باشــد باید بــرای هر کاندیدا
از چهار مرجع اســتعام میشــود که نتیجه
این اســتعامات در وقت مقرر باید به اطاع
شــورای نگهبان و هیئتهای نظارت رسانده
شود و اگر یکی از آنها منفی باشد ،صاحیت
کاندیدای مورد نظر احراز نخواهد شــد .هر
چند شــورای نگهبان و هیئتهــای نظارت
میتوانند اطاعاتی را که نیاز دارند از ســایر
نهادهای مندرج در قانون اخذ نمایند و آنها را
نیز بررسی کنند .متأســفانه برخی رسانههای
داخلــی و خارجی و به ویژه در فضای مجازی
شــبهاتی را وارد کردهاند که در بعضی موارد
نشان از طراحی هجمههای سازماندهی شده

علیه شورای نگهبان در فرایند فشار به آن شورا
تحلیل میشــود؛ به همین دلیل مواردی را به
استحضارخوانندگانمیرسانم:
1ـ شورای محترم نگهبان و هیئتهای نظارت
ّ
آن طبق مد قانون رفتار کرده و در قانون ماک
حال افراد و کاندیداهاســت که باید بررســی
شود؛ نه اینکه ســوابق و مسئولیتهای مثبت
ً
مدیریتی سابق صرفا ماک احراز صاحیت
قرار گیرد.
ً
2ـ بســیار طبیعــی اســت کــه فــردی قبا
صاحیتشان مورد تأیید مراجع مختلف قرار
گرفته باشد و در دورههای بعدی به دلیل انجام
تخلفات غیر قانونی از صاحیت افتاده باشند و
فاقد صاحیت تشخیص داده شود.
3ـ اینکه در برخی رسانهها به صورت هدفدار
بیان شود که رد صاحیتها مهندسی شده بود
ً
و از یک جناح خاص مثا اصاحطلبان است؛
ً
کاماخاف واقع است؛ چرا که از کاندیداهای
رد صاحیت شدهای که اان نماینده مجلس
شورای اسامی هستند ،از طیفهای مختلف
سیاسی دیده میشود که همه به آن اذعان دارند.

علی بیگدلی
کارشناس سیاسی

شورای نگهبان نتیجه صاحیت کاندیداهای
یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسامی را
اعام کرد .بلندگوهای ضد انقاب بافاصله
پس از اعام نتایج صاحیتها ،برای تخریب
و زیر سؤال بردن نظام به طور اعم ،و اقدامات
شورای نگهبان به طور اخص ،وارد کارزار شد
و با وارد کــردن اتهامات واهی در صدد القای
انتخابات تشــریفاتی و غیــر عادانه برآمدند
و در ایــن عرصه بــا تکیه بــر مواضع برخی
شخصیتها در داخل کشور ،اقدامات شورای
نگهبان را زیر سؤال بردند .بسیاری از کانالهای
ضد انقاب با انتشــار ســخنان مایک پمپئو،
وزیر خارجــه آمریکا در اســتنفورد کالیفرنیا
ً
مبنی بر اینکه «نظــام ایران دائما به مردم ایران
دروغ میگوید و با تحقیر با آنها رفتار میکند.
اکنون با ّرد صاحیت هزاران نامزد انتخابات
ً
مجلس ،آنها را از شرکت در انتخاباتی که علنا

به شدت تقلبی اســت ،منع کرده است .حتی
رئیسجمهوری ایــران میگوید این انتخاباتی
واقعی نیست ».از هم اکنون بحث تقلب و غیر
واقعی بودن انتخابات را مطرح میکنند .برخی
نیز سخنان برایان هوک را که انتخابات مجلس
شورای اســامی را یک حقهبازی و حکومت
دیکتاتوری خوانده بود ،در سطح بسیار گسترده
انتشار دادند.
خطی که «حزب اعتدال ملی» هم آن را در
داخل دنبال کرد! و خواستار کثرتگرایی شد!
رسانههای ضد انقاب با همراهی برخی
عناصــر داخلــی به دنبــال آن هســتند که از
رخدادهای سیاســی داخل کشــور در جهت
منافع کذایی خود اســتفاده میکننــد .کانال
ضد انقــاب زیتون با انتشــار مصاحبهای با
یکی از شخصیتهای ضد انقاب ،دلیل ّرد
صاحیت شدگان نمایندگان مجلس یازدهم را
ً
تقابل نظام و دولت خواند .مقولهای که صرفا
در جهت اختافافکنی دو قوه و مقابل هم قرار
دادن آنها است و اقدامات شورای نگهبان را در
جهت منافع حزبی و سیاسی قلمداد میکند.

نگاهی به منطقه پس از تنش و یارگیریهای جدید

نبض ملتها هماهنگ با قلب مقاومت
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محمدحسن سجادی
دکتری مطالعات منطقه

تنشهای اخیر در پی ترور سردار سلیمانی و حمله
موشــکی ایران به پایگاههــای آمریکایی در عراق،
فضای سیاسی جهان را به ســمت و سویی برد که
احتمــال افزایش تنش تا مرحله درگیری وســیعتر
نظامی را قوت بخشــید .در ایــن میان نگرانیهای
منطقهای و بینالمللــی از پیامدهای افزایش تنش،
مقامات سیاسی کشــورهای درگیر را بر آن داشت
تا با افزایش فعالیتهای دیپلماتیک ،دامنه تنش را
تا حد امکان کم کنند .در این مسیر اظهارنظرهای
مقامات اروپایی و منطقهای از یک سو و سیگنالهای
مقامات جمهوری اسامی در راستای عدم تمایل به
افزایش تنش از سوی دیگر ،سبب شد منطقه فضایی
ً
نسبتا آرام را تجربه کند .سفر بن حمد ،امیر قطر به
ایران و دیدار ظریف از هندوستان حکایت از آن دارد
که بازگشت فضا به کانال دیپلماتیک سطح تنش را
پایینتر آورده است.
قطر بهعنــوان میزبان پایگاه العدیــد و یکی از
مهمتریــن پایگاههای آمریــکا در منطقه ،از جمله
اهداف ایران هنگام تهدید قلمداد میشود .افزایش
میزان تهدیــد برای قطر هنــگام درگیری میتواند
این کشــور کوچک را با مشکل زیادی مواجه کند،
بهخصوص که اقتصاد کشورهای کوچک منطقهای
بهشدت به میزان ثبات در منطقه گره خورده است.
از سوی دیگر ،این احتمال که پهپاد ترورکننده شهید
سپهبد سلیمانی از پایگاه قطر برخاسته نیز ،تهدید
علیه این پایگاه را افزایش داده بود .سفر بن حمد به
ایران نشان داد قطر به شدت از تداوم روند در منطقه
نگران است ،به ویژه اینکه این کشور سرمایهگذاری
عظیمی بر پروژههای زیرســاختی بــرای برگزاری
جــام جهانی  2022انجام داده اســت که تنش در
منطقه میتواند بر آن اثر بگذارد .گذشته از این ،در
نمای بازتری از این موضوع سفر امیر قطر میتواند
حاومی پیامهای دیگری باشــد که با توجه به اینکه
اطاعات دقیقی از محتوای گفتوگوها در دسترس
نیســت ،نمیتوان به صورت قاطع درباره آن سخن
گفت.
در ســوی دیگر ،محمدجواد ظریف به دنبال آن
بوده است با افزایش فعالیتهای دیپلماتیک بهنوعی
فضــای پس از ترور را به ســود ایــران تغییر دهد.
برجام ،فعالیت تندروهای آمریکایی و تاش برای
ایجاد تنش در منطقه و ســرمایهگذاری در ایران از
جمله محورهای گفتوگو با مقامات هندی بودند.
در ســوی دیگر اما ،با فعال شــدن مکانیسم ماشه
از سوی بریتانیا ،فرانســه و آلمان ،همچنان سطح
اصطکاکهای سیاســی در مرحله خاصی متوقف
شــد .اجرای مکانیسم ماشــه بهنوعی حکایت از
ابیهای سه کشور اروپایی با آمریکا دارد که حلقه
محاصره علیه ایران را تنگتر میکند .با این مقدمه
باید به چند نکته اشاره داشت.

یادداشت
تداوم مشی
سلطان قابوس
حمید خوشآیند
کارشناس مسائل بینالملل

این اســاس نکته دیگری که میتــوان دریافت ،این
است که ایااتمتحده بار دیگر تمایل دارد تنشهای
رودررو را به ســطح فشــار اقتصادی برگرداند؛ به
همین ســبب آرامش فضــای کنونــی را میتوان
دورخیزی برای هماهنگی بیشتر برای افزایش فشار
بر ایــران قلمداد کرد .از دیــد ایااتمتحده هزینه
مقابله با ایران باید بر کشــورهای اروپایی مخالف
سیاستهای ایران سر شکن شــود .از سوی دیگر
ایااتمتحده به دنبال آن اســت تا ائتافســازی
ممکن علیه ایران را بــه وجود آورد تا در زمان تنش
احتمالی آینده از پشــتوانه توجیهــی قدرتمندتری
برخوردار باشد .به عاوه نباید از این موضوع غافل
بود که ایااتمتحده تمایل خود را به اقدام تروریستی
مجدد نیز پنهان نکرده است.
بازگشت به حافظه تاریخ :رفتار اروپا نشان
داد حتی تحت شدیدترین توافقات با ایران
نیز در نهایت به ســمت ایران متمایل نخواهد شد،
بلکه کفه بده بستانهای سیاسی با ایااتمتحده بر
تعهدات به ایران ســنگینی خواهد کرد .البته ناگفته
نماند این موضوع تازه نیست و نخواهد بود .بر این
اساس ،حتی درصورتیکه ایران به مذاکره مجدد با
غرب روی آورد ،باید به این حافظه تاریخی رجوع
کند که در شــرایط انتخاب ،غرب به سوی آمریکا
متمایل خواهد شد.
برجسته شدن تفکر واقعگرایی در منطقه:
فضای سیاســت منطقهای بیشازپیش به
سوی حساب سود و زیان حرکت میکند و در چنین
فضایــی ،در عین اینکه سیاســت اعانی میتواند
هنجاری باشد ،اما سیاست واقعی باید برمبنای نقشه
راه اســتراتژیک باشــد؛ در غیر این صورت نه تنها
تعیین مسیر دشــوار خواهد بود ،بلکه در گیر و دار
حوادث روزانه اهداف مبهم خواهند شــد .فضای
منطقه یک حقیقت تلخ را یاد آور میشود و آن این که
واقعیت بر هنجار غلبه دارد.

یارگیری جدید :فضای منطقه بهســوی
یارگیریهــای مجدد در حوزه سیاســی
حرکت میکند .بر این أساس ،توانمندی دیپلماتیک
مهمترین ابزاری است که میتواند کارساز شود .البته
باید عنــوان کرد منافــع عینی و ذهنی که پشــت
گفتوگوها میتواند قرار داشته باشد نیز تعیینکننده
خواهد بود .بــه عبارت دیگــر ،در فضای جدید،
کنشــگرانی از احتمال موفقیت بااتری برخوردار
خواهند بود که کاای ملموســی برای ارائه داشته
باشند .بر این اســاس به هر میزان که طرف ایرانی
بتواند پایبندی متقابلی با شبکه خود ایجاد کند ،به
همان میزان موفق خواهد بود.
انزوا آری ،جنگ نه :تنش در روابط ایران و
ایااتمتحــده و نگرانــی دولتهــای
منطقهای نشان داد حتی کشورهایی مانند عربستان
نیز به دنبال جنگ با ایران نیســتند؛ چراکه در چنین
شــرایطی وقوع یک جنگ بزرگ بــه معنای بازنده
شدن کشورهای منطقهای ،شکلگیری خأ قدرت و
در نهایــت تداوم حضور قدرتهــای فرامنطقهای
است .از این حیث به نظر میرسد عدم تمایل ایران
به افزایش تنش میتواند تصمیم معقولی باشــد .با
وجود این ،بســیاری از رقبای منطقــهای همواره از
تصمیم دولت ایاات متحده برای افزایش فشار ،به
ویژه فشار اقتصادی بر ایران حمایت کردهاند ،اما این
به معنای تمایل به درگیری در جنگ بزرگ با ایران
نیســت .امارات متحده ،عربســتان سعودی و قطر
تمرکز خود را بر توسعه توان اقتصادی داخلی قرار
دادهاند ،بنابراین وقوع جنگ میتواند ضربه مهلکی
به اقتصاد این کشورها وارد کند.
تصمیمگیری موقعیتی :علیرغم اشــتباه
مهلکی که ترامــپ درباره ترور ســردار
سلیمانی مرتکب شد ،تغییر فاز ایاات متحده پس
از این اقدام نشــان داد واشــنگتن تمایل دارد دامنه
فعالیتهای خود را همچنان منعطف نگه دارد .بر
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تسلط بر نبض تفکر عمومی :ترور سردار
ســلیمانی نشــان داد جمهوری اسامی
میتواند افکار عمومی منطقــهای را با خود همراه
کند ،البته این موضوع به ســرعت عمل جمهوری
اسامی و ابزارهای آن بستگی دارد .همواره به رسانه
به عنوان یکی از مهمترین ابزارها تأکید شده است ،به
خصوص که رسانههای قدرتمند منطقهای به تفسیر
واقعیات مطابق منافع خود تمایل دارند.
توجه به تمامی ســطوح در یارگیری :ذکر
ایــن نکته مهــم به نظر میرســد که باید
تعریف واضحی از یارگیریهای منطقهای صورت
گیرد .اینکــه تمرکز بر دولتهاســت یا ملتها و
گروههــای فرودولتــی؛ این موضــوع میتواند در
کوتاهمدت و بلندمدت اثرگذار باشد .در واقع فضای
کنونــی نیازمند رویکردی جامع اســت که تمامی
سطوح ملی و فروملی را در نظر بگیرد.
با تمام این اوصاف روشن است منطقه تا حدودی
از زاویه بســته بحرانی دورتر شــده است .نزدیکی
ایااتمتحده بــه انتخابات ریاســتجمهوری و
دغدغههای داخلی ترامپ نیز حکایت از این دارد
که در فضای پس از ترور به دنبال دســتاورد جدید
از جنــس دیپلماتیک اســت؛ به این معنــا که اگر
بتواند مذاکرهای در راســتای منافع ایااتمتحده با
ایران داشــته باشد و تعهدات جدیدی را برای ایران
تعریف کند ،از شــانس باایی برخــوردار خواهد
بود .در این مسیر البته به سه قدرت اروپایی نیز نیاز
دارد .در مقابــل ،جمهوری اســامی نیز با تمرکز
بر بهبود شــرایط داخلی خود در آســتانه انتخابات
مجلس شورای اسامی به دنبال آن است تا همچنان
کشورهای منطقهای و فرامنطقهای را به بهبود سطح
مبــادات اقتصادی خود متقاعد کند .با تمامی این
اوصاف ،واضح است تنش در روابط ایران و ایاات
متحده همچنان در کمرکش خود قرار دارد و باید هر
آن منتظر شگفتیساز جدیدی بود.
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مرگ مغزی ترامپ
آمریکادرورطهخطرناک!
فارینپالیســی :چندان هم زمانبر نبود .کمتر از
یک هفته از سال  2020میگذرد و دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا توانســته خود را در ورطهای
دیگر از بحرانی خطرناک و بیدلیل با ایران بیندازد.
این هم نتیجه اجتنابناپذیر از رویکرد کوتهبینانه
ترامپ در قبال کل خاورمیانه (و به ویژه ایران) است
و دلیل آشــکار دیگری از ناتوانی واشنگتن برای
ایجاد سیاستی منجسم و مؤثر در قبال هر مسئلهای
که از اهمیت جهانی برخوردار اســت .سیاست
ترامپ در قبال ایران دچار مرگ مغزی است.
حملهدقیقوحسابشده
سیانان :حمله ایرانیها به پایگاههای آمریکایی
(در عراق) بســیار بسیار دقیق و قابل توجه انجام
شد .آمریکاییها قادر نبودند جلوی این حمات
(موشــکی) را بگیرند .آنها (ایرانیها) اطاعات
بســیار دقیقی درباره اهداف احتمالی در داخل
پایگاه هوایی (عینااســد) داشــتند که نشــان
میدهد ایرانیها با وجود تحریمهای فاجعهآمیز
اقتصادی به عنوان یک نیروی (نظامی) متعارف
قدرتمند باقی ماندهاند.

آمریکاییهابایدبروند!
گاردین :بحرانی که در پی ترور ســردار قاســم
سلیمانی به دســتور دونالد ترامپ به وجود آمد،
بر درســتی تفکر ایران مبنی بــر اینکه نیروهای
نظامی آمریکا باید تسلیحاتشان را جمع کنند،
پایگاههایشــان را ببندنــد و خاورمیانه را برای
همیشه ترک کنند ،صحه گذاشت.
سقوطآزاد!
دویچهوله:در حال حاضر ،محبوبیت اردوغان
سقوط آزاد را تجربه میکند .بحرانهای اقتصادی
و پولی ترکیه حمایتها از او را در میان مردم ترکیه
با کاهش روبهرو کرده است .از این نظر ،ترکیه با
حضور نظامی در لیبی بــه دنبال منافع اقتصادی
است .توافقی که اردوغان با «السراج» در نوامبر
امضا کرد ،شامل بیش از همکاری نظامی است.
نکته دیگری کــه در طرابلس با آن توافق شــد،
مربوط به مرزهای بینالمللی دریایی بود که به نفع
آنکارا بازنویسی شد .این توافق به صورت تئوری
ترکیه را قادر میســازد تا به منابع گازی گسترده
اکتشافی مربوط به  10سال قبل در ساحل جنوبی
قبرس دسترسی پیدا کند.

اثرعکستروربزدانه!
ِ
فایننشــالتایمز :شــرایط برای کاخ ســفید در
خاورمیانه به سمت و سویی پیش میرفت که نیاز
به یک تغییر فوری احســاس میشد اما تصمیم
ترامپ برای به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی،
نه تنها نفوذ ایران و نایبان این کشــور در منطقه را
تضعیف نکرد؛ بلکه موجب تقویت آن نیز شد و
زحمات و وظایف ســلیمانی را در عراق تسریع
بخشید.
پیامدهایترورشهیدسلیمانی
واشنگتنپست :عراق برای دولت ترامپ به یک
مشکل جدی تبدیل شده است .خودنماییهای
«ترامــپ» علیــه جمهــوری اســامی همراه
قدرتنمایی است؛ اما راهبرد او ضعیف است.
بیتردید ،ترور ســلیمانی پیامدهای گستردهای
خواهد داشت و به طور مسلم دولت ترامپ با یک
سری معماهای استراتژیک جدی مواجه خواهد
بود .در ایران هم ترور ســلیمانی ،یک راهپیمایی
ملی پشت سر جمهوری اسامی به راه انداخت
و تمام آرزوی ترامپ در آخرین ســال ریاســت
جمهوریاش درباره ایران را بر باد فنا داد.

تراژدیکاخسفید
آتانتیک :قاسم سلیمانی هر آنچه را که حکومت
ایران میخواســت درباره خود مطــرح کند ،در
خود داشــت؛ نفوذ ،مهارت و اعتماد به نفس .او
خواب خوش را از چشــم دشمنان ایران ربوده و
خیال حاکمان ایران را راحت کرده بود .کاخ سفید
با صدور دســتور ترور ژنرال ارشد ایرانی ،در دام
تراژدیای افتاده که خود آن را به وجود آورد.
جنگاحمقانه!
گاردیــن:ترور ســلیمانی که به دســتور دونالد
ترامــپ ،رئیسجمهــور ایــاات متحــده ،از
تفرجــگاه او در فلوریــدا صــورت گرفت ،تنها
در یــک لحظــه رخ داد؛ اما همیــن یک لحظه
اکنون به تهدیدی تبدیل شده که میتواند فضای
سیاســی به شــدت بیثبات خاورمیانه را دچار
تغییــر کند و حضور ایاات متحده در این منطقه
را به چالش بکشــد .ترور سردار سلیمانی نه تنها
با راه خــروج از «جنگهــای احمقانه» فاصله
زیادی دارد؛ بلکــه میتواند ایاات متحده را در
یک درگیری خشــونتآمیز عمیقتر و طوانیتر
گرفتارکند.

ســلطان قابوسبنســعید که به بیطرفی
در سیاســتهای منطقــهای و همچنین
میانهروی در سیاســتورزی شناخته شده
بود ،پس از  ۵0سال سلطنت درگذشت؛
شخصیتی که عمان عقبافتاده و منزوی در
آغاز زمامداریاش در دهه  1۹70میادی
را با وجود نظام سیاســی بســته به سوی
پیشرفت و مدرنیزاسیون اقتصادی هدایت
کرد و خود به یکی از محبوبترین حکام
در جوامع عربی تبدیل شد.
با اعام مرگ سلطان قابوس ،همانگونه
که پیشبینی میشد ،بحث تعیین سلطان
جدید بدون هرگونه حاشیهای و به سرعت
پیش رفــت و در نهایت دیوان ســلطنتی
این کشــور «هیثــم بنطارق آل ســعید»
پسرعموی  6۵ســاله پادشاه فقید عمان و
وزیر فرهنگ این کشور را که نامحتملترین
گزینه بود ،به پادشاهی عمان برگزید .هیثم
بــرای مدتی طوانی یکــی از گزینههای
مطرح برای جانشینی بود.
بنطــارق پادشــاه جدیــد ،متولد 13
اکتبر  21( 1۹۵۴مهر  )1333در مسقط،
پایتخت عمان و از اعضای شــناخته شده
خاندان ســلطنتی «آل بو سعیدی» است.
وی دانشآموختــه دانشــگاه آکســفورد
انگلیس در سال  1۹7۹میادی ()13۵7
شمسی است .سلطان هیثم از سال 2002
تا  2020به مدت  18سال منصب وزارت
فرهنگ را در این کشــور بر عهده داشت و
در دهه هشتاد نیز در بخش ورزش و جوانان
فعال بود.
یکی از پرســشهای مهمــی که کم و
بیش مطرح میشــود ،این اســت که آیا
تعیین ســلطان هیثم به پادشــاهی عمان،
آن هــم در وضعیتی که نام برخی دیگر ،از
جمله «بنعلوی» وزیر خارجه فعلی برای
پادشــاهی مطرح بود ،میتوانــد در آینده
نزدیک یا دور به چالش یا رقابت قدرت در
این کشــور منجر شود؟ پاسخ این پرسش
ً
فعا و بنابر دایل روشنی منفی است؛ چرا
ً
که اوا ،ساختار و نظام سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی عمــان یک نظام محافظهکارانه
است ،به این معنا که فرد منتخب و کسی که
قدرت را به دست گرفته به آسانی در جامعه
ً
و سیاست و فرهنگ پذیرفته میشود .ثانیا،
با توجه به اینکه عمان یک کشــور ذرهای
و محصــور و منزوی از نظــر جغرافیایی
و مذهبی اســت ،به نظر نمیرســد افکار
عمومی و چهرههای شــاخص سیاســی
تمایل چندانی به تنــش و ایجاد رقابت و
درگیری سیاسی داشــته باشند ،کمااینکه
پادشــاه جدید نیز نمیتواند سیاســت یا
مسیری مستقل از آنچه سلطان قابوس در
عرصههــای داخلی و خارجی داشــت و
ً
اتفاقا نیز سیاستهای موفقی بود ،در پیش
بگیــرد .تنها خائی که در زمینه ســلطان
جدید عمان احساس میشــود ،نداشتن
یک شخصیت کاریزما به مثابه آنچه سلطان
قابوس داشت ،است.
درباره ایران نیز با توجه به اینکه سلطان
هیثم همچنان که خودش نیز اعام داشته
اســت در حوزه سیاست خارجی منش و
مشــی و رویکرد ســلطان قابوس را ادامه
خواهد داد ،از اینرو نگاه مثبت و رویکرد
اصولی و سازندهای به ایران خواهد داشت.
در مجموع به نظر میرســد ،در دوران
پادشــاهی جدید عمان ،این کشور به ویژه
در سیاست خارجی و مناسبات منطقهای
همان مسیری را خواهد پیمود که سلطان
قابوس بنا نهاد؛ یعنی سیاســت بیطرفی،
راهبــرد عملگرایانــه در دیپلماســی و
تاشهایمیانجیگرایانه.
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هدف عملیات بازار باز
ثبات و رشد اقتصادی است

پیشینه عملیات بازار باز
حمید رضا جوانبخت

سیدبهاءالدین
حسینیهاشمی

خبرنگار

کارشناس بانکی

درباره عملیــات بازار باز باید
گفت ،این عملیات به منظور
تحقق اهداف اقتصــادی ،مانند ایجاد
اشتغال کامل ،رشــد اقتصادی ،ثبات
قیمتها ،ثبــات نرخ بهــره ،ثبات در
بازارهای مالی و ثبات در بازار ارز انجام
میگیــرد .ایــن کار در واقع بــا اتخاذ
سیاستهای موســوم به سیاست پولی
انجام میشــود .در این عملیات بانک
مرکزی به منظور اثرگذاری بر حجم پول
از ابزارهایــی اســتفاده میکند که این
ابزارها به دو گروه کمی و کیفی تفکیک
میشوند .ابزارهای کمی شامل عملیات
بازار باز ،نرخ تنزیل مجدد و نرخ ذخیره
قانونی است که منظور از ابزارهای کیفی
در واقــع همان کنترل کیفی اعتبارات و
هدایت آن به بخشهای تولیدی و مولد
و اتخــاذ سیاســتهای انقباضــی در
بخشهای غیر ضروری است.
عملیــات بــازار بــاز از مهمترین
ابزارهای سیاست پولی است که بعد از
انقاب چندان مورد توجه و استفاده قرار
نگرفته است .درباره تاریخچه استفاده
از این ابــزار باید گفــت ،اولین بار در
سال  13۴۹شمســی این اتفاق رخ داد
و طی آن بانک مرکزی ایران بانکها را
به خریــداری و نگهداری اوراق قرضه،
حداقل به میــزان  16درصد افزایش در
کل ســپردهها و با هدف کاهش قدرت
وامدهــی بانکهــا ملزم کــرد .هدف
این کار نیز جلوگیری از گســترش پایه
پولــی از طریق انتقــال بدهی دولت به
بانکهــا اعام شــد .در دهــه 13۵0
حجم اوراق قرضهای که سیستم بانکی
باید میخرید ،بــه دفعات تغییر کرد به
طــوری که در همان ســال این تکلیف
لغو و در سال  13۵2معادل  ۵0درصد
کل ســپردهها تعیین شد .با تجدید نظر
در برنامههای عمرانی ،این نســبت به
 30درصد کاهش ،سپس به  ۴۵درصد
افزایش یافت و این نســبت تا تصویب
قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال
 1362و اجرای آن در سال  1363بدون
تغییر باقی مانده بود.
پس از تصویب قانون عملیات بانکی
بدون ربا در دهــه  1360الزام بانکها
بــه خرید اوراق قرضه دولتی لغو شــد
و هیــچ اوراق جدیدی نیــز به بخش
خصوصی ارائه نشــد .دلیل اصلی این
موضوع نیز مســائل شــرعی بود که بر
اســاس آن ،محوریت فروش اوراق در
سالهای بعد از انقاب و تصویب قانون
بانکداری بدون ربــا از اوراق قرضه به
اوراق مشارکت تغییر یافت .البته فروش
اوراق قرضه دارای ضوابطی اســت که
در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی
میشــود؛ اما در حال حاضــر بیش از
 ۹0درصد اوراق قرضه یا اوراق خزانه
در اختیار بانکها و مابقــی در اختیار
مؤسسات دولتی است؛ به عبارت دیگر،
در حــال حاضر بخش خصوصی هیچ
ســهمی در اوراق قرضه دولتی ندارد.
با وجود اهمیت بســیار زیــاد این ابزار
سیاست پولی در کشــورهای صنعتی
و توســعهیافته ،این ابزار در ســالهای
اخیر و به ویژه بعد از تصویب و اجرای
ً
عملیات بانکــداری بــدون ربا عما
کارایی خود را از دســت داده اســت.
گویا قرار است گامهایی در راستای آغاز
اجــرای این عملیــات در اقتصاد ایران
برداشته شود.

BBBB

آقایدکتر!اگربهزبانســادهبخواهیم
چگونگیوچراییاجرایعملیاتبازار
بازرابرایمخاطبانبیانکنیم،شماچه
تعریفیازاینعملیاتارائهمیدهیدو
برایاینکهاینسیاســتپولیومالی
بانکمرکزیبهدرستیتبیینشود،چه
بایدکرد؟
عملیــات بازار بــاز در ادبیات و عــرف بانکهای
مرکــزی دنیا به ابزاری برای اجرای سیاســتهای
پولی گفته میشود .در واقع ،هنگامی از این عملیات
استفاده میشود که در اقتصاد تشخیص داده میشود
باید حجم پول و نرخ بهره تغییر کند تا ســه هدف
اصلی اقتصادـ که اعم از «رشــد اقتصادی»« ،نرخ
اشتغال» و «سقوط قیمتها» یا همان کاهش تورم
اســتـ برقرار شده یا به ســمت اهداف اقتصادی
دولتها در راستای کاهش حجم پول و تغییر نرخ
بهره هدایت شود .در حقیقت ،هدف از اجرای این
سیاســت تحقق این اهداف است .حاا اگر دولت
تشخیص دهد حجم پول در اقتصاد باید کاهش یابد،
اقدام به فروش اوراق قرضه میکند .اوراق قرضه نیز
با درآمد ثابتی برای هر ورق قرضه تعریف میشود،
برای نمونه ممکن اســت هر ورق قرضه به قیمت
 100هــزار تومان فروخته و بــا  7یا  10هزار تومان
عایدی به مشتری عرضه شود .این مسئله سبب جمع
نقدینگی و بلوکه کردن آن از ســوی دولت میشود
تا از این طریق حجم پول کاهش یابد .برعکس این
نیز ممکن است؛ یعنی اگر دولت تشخیص دهد به
افزایش حجم پول نیــاز دارد ،به جای افزایش پایه
پولی اوراق قرضه فروخته شده را بازخرید میکند؛
به این ترتیب با اعام نرخ بااتری نسبت به قیمت
اوراق قرضه این کار را انجام میدهد .به این ترتیب،
نقدینگی با این سیاست افزایش و نرخ بهره کاهش
مییابد و سیاســت پولی به وســیله ابــزاری به نام
عملیات بازار باز اجرا میشود.

BBBB

اجرایاینسیاستدرتاریخاقتصادی
ایرانسابقهداشتهاست؟
در اقتصاد ایران تجربه خاصــی پس از انقاب در
این زمینــه نداریم ،فقــط در دوره مصدق مقداری
اوراق قرضــه برای تأمین نیازهــای دولت فروخته
شــد که این موضوع بعد از انقاب به دلیل موازین
شرعی و اینکه فقها آن را در اقتصاد اسامی دارای
شــبهه ربا و نامشروع میدانســتند ،دنبال نشد .در
سالهای پس از انقاب اوراق مشارکت جایگزین

عملیات«بازارباز»عبارتیاستکهاگرچهقدمتیطوانیدرعرصهاقتصاددنیادارد؛اماتاکنوندرایراناجرایینشدهاست.عملیاتیکهدولتقصد
دارددروضعیتفعلیودرراستایمقابلهباافزایشتورموکاهشحجمنقدینگیآنرااجراییکند.صبحصادقدرگفتوگوبادکترآلبرتبغزیان،
استاداقتصاددانشگاهتهرانوعضوهیئتتجدیدنظرشورایرقابتاینموضوعوبایدهاونبایدهایآنرابررسیکردهاست.ویدراینگفتوگو
شرطموفقیتاجرایاینعملیاترانگاههمهجانبهدولتبهبازارهایموازیوهمهپارامترهایاقتصادیدخیلدانستهاست.

اوراق قرضه شــد .تفاوت اوراق مشارکت با اوراق
قرضه هدایت نقدینگی به سمت پروژههای عمرانی
و زیرســاختی است؛ یعنی در ارائه اوراق مشارکت
هــدف انجام اقدامــات زیربنایی از ســوی دولت
است که البته سود علیالحســابی هم به صاحبان
و خریداران اوراق پرداخت میشــود تا در نهایت
اوراق مشــارکت بازخرید شده و زمان سررسید آن
فرا برســد .این موضوع نیز نوعی عملیات بازار باز
محسوب میشود .بیتردید عملکرد آقای همتی و
تیم همراه ایشــان در اجرای عملیات بازار باز برای
اولین بار در ایران قابل تحسین است .به نظر میرسد
نهاد پولی دولت و اقتصاد که به دنبال مدیریت نرخ
ارز و نقدینگی اســت ،با توسل به عملیات بازار باز
که یکی از نمونههای خوب اقتصادی است ،میتواند
به این مهم نائل شود ،البته شورای فقهی باید مسائل
شــرعی اوراق قرضه را بررسی کند و ما باید منتظر
اعام نظر شورای فقهی باشیم.

BBBB

بانکمرکزیدرجایگاهمتولیاینکار
بایدبهچهنکاتیتوجهداشتهباشد؟
بانک مرکزی باید به مســائل مهم دیگری نیز توجه
کند؛ از جمله اینکه اوراق به مردم فروخته میشود؟
محل هزینه آن کجاســت؟ آیا هدف از جمعآوری
ً
نقدینگی سرگردان صرفا برای جمعآوری نقدینگی
است و...؟

BBBB

براساساطاعاتیکهبانکمرکزیاز
چگونگیعملیاتبــازاربازدراختیار
رســانههاومردمقرارداده،آیامیتوان
بهموفقیــتوتحققاهــدافاجرای
اینسیاســتاقتصادیوپولیومالی
اطمینانداشتیاامیدواربود؟
به هر حال اجرای این سیاست پولی و مالی نیازمند
توجه بــه مؤلفههای مهمی اســت .موفق بودن هر
طرحی به چگونگی اجرای آن وابسته است .به طور
قطعــی هیچ طرحی بیهدف و بــا در نظر نگرفتن
اهداف خرد یا کان به موفقیت نمیرسد ،بنابراین
بانک مرکزی باید پاســخگوی این پرسشها باشد
که هــدف از اجرای عملیات بازار بــاز در اقتصاد
ایران چیست؟ آیا هدف جمع کردن نرخ نقدینگی
سرگردان یا تأمین کســری بودجه دولت است؟ یا
بانک مرکزی به دنبال تأثیرگذاری بر روی نرخ سود
بانکی اســت؟ آیا هدف کاهش حجم پول است؟
ً
یا هدف کاهش نرخ تورم در اقتصاد اســت؟ قطعا

موفقیت عملیات بازار باز مشروط به رعایت چندین
مؤلفه ،از جمله جمعآوری نقدینگی به اندازه مورد
ً
نیاز اســت .از طرفی طبیعتا با خروج یک قطره آب
از یــک وان بزرگ نمیتوان بر مشــکات افزایش
نقدینگی تأثیر گذاشــت .بانک مرکزی باید میزان
فــروش اوراق قرضه را تعیین کند .برای نمونه ،اگر
میزان فروش اوراق به اندازه پیشفروش خودروسازان
ً
باشــد ،طبیعتا این میزان پول قادر بــه جمعآوری
نقدینگی و تحت تأثیر قرار دادن یا اثرگذاشــتن بر
اقتصاد ایران نیست .ضمن اینکه زمان بازخرید نیز
ً
باید کاما مشخص باشد .اگر این پولها بلوکه شود
یک بحث و اگر قرار است نقدینگی جمعآوری شده
وارد پروژههای عمرانی شود ،سخن دیگری است.
دولت باید با توجه به این موضوعات زمان بازخرید
را برحسب اهداف خود تعریف کند .اگر بخواهد با
ارائه اوراق قرضه دیگری اوراق قرضه فروخته شده را
جبران کند ،به این معناست که زمان بازپرداخت آن
ً
را به تعویق بیندازد ،این موضوع ممکن است عما
ماهیت غیر شرعی و ربوی پیدا کند؛ اما اگر دولت
احســاس کرد پروژهها به ثمر میرسند و از ِقبل آن
میتواند سهامی را بفروشد و پول مورد نیاز را تأمین
ً
کند ،این مســئله احتماا از نظر شــرعی مشکلی
نداشته و میتواند خوب باشد؛ البته در این باره باید
شورای فقهی نظرات کارشناسی خود را ارائه دهد.
تجربه نشان داده است ،اگر بازپرداخت سود بر عهده
دولت دیگری بیفتد ،ممکن است دولت جدید زیر
بار نرود که این متأسفانه رویه بدی است که هر دولتی
به دنبال به نتیجه رسیدن اوراق در زمان خودش است
تا برای دولت دیگری ثمری نداشته باشد .از سوی
دیگر ،موفقیتآمیز بودن عملیات بازار باز منوط به
قابلیت خرید و فروش آن در بازار سهام و بازار اوارق
بهادار است .اینکه مردم در زمان گرفتاری و نیاز به
پول قادر به فروش آن باشند ،نکته مهمی است .وقتی
ً
قابلیت خرید و فروش این اوراق باز باشد عما هیچ
اتفاقی بر روی بحث پایه پولی نمی افتد.

BBBB

دربــارهاوراقمشــارکتعمومادیده
ً
میشــودبانکهانقشپررنگیدارند؛
یعنیبهعنوانیکیازخریدارانعمده
واردماجرامیشوند.درستاست؟
وارد نشــدن بانکها به عرصه خرید اوراق بســیار
اهمیت دارد .اوراق فقط باید به مردم فروخته شود؛
چرا که ورود بانکها به معنای هدایت منابع خود به
ســمت خرید اوراق است .بنابراین وقتی این اتفاق

رخ میدهد ،به این معناست که منابع بانکی به بخش
واقعی اقتصاد تزریق نمیشود.

BBBB

بــهنظرتاننرخســودپیشــنهادیدر
وضعیتفعلیاقتصــادایران،بایدچه
عددیباشد؟
اقتصاد ســالم ،یعنی اقتصادی که نرخ سود بانکی
آن  18یــا  20درصــد نیســت .در اقتصــاد بدون
تــورم یا بــا تورمهای بســیار پایین ماننــد اقتصاد
کشورهایتوسعهیافته ،نرخ ســود همانند نرخ سود
بین بانکــی بانکهای لندن باید عــددی حدود 7
درصد باشد؛ اما این میزان نرخ سود ،برای تورم ما
ً
و خریداران اوراق در ایــران اصا جذابیتی ندارد،
بنابراین پیشنهاد نرخ سود  18درصد است که قابلیت
رقابت با نرخ ســود بانکی را داشته باشد و حداقل
بخشی از پساندازها به این سمت هدایت شود .از
سوی دیگر ،باید بازدهی بازارهایی مانند ارز ،طا،
ً
مسکن و خودرو نیز معقول شــود؛ چرا که مثا در
شرایط فعلی سود بازار طا از این نرخها بیشتر است
و ممکن اســت به این دلیل مردم توجهی به فروش
اوراق قرضه نکنند .به نظر میرســد شرایط ایجاد
شــده هنوز فراهم نشده اســت ،لذا تا فراهم شدن
شرایط باید منتظر ماند.

BBBB

کدامکشورهادراجرایعملیاتبازار
بازموفقبودهاند؟
بانکهای مرکــزی اروپا همــواره در حال اجرای
عملیات بازار باز هستند .این مسئله در اقتصاد آنها
اعــم از دولت ،حتی شــهرداریها اتفاق میافتد.
دولت و شهرداریها با انتشار اوراق یک ساله یا سه
ساله و نامعین با نرخهای مختلف اوراق خود را به
مردم عرضه میکننــد؛ برای نمونه آمریکا هر زمان
بخواهد نرخ بهره خود را با توسل به عملیات بازار
باز کاهش میدهد؛ یعنــی اوراق قرضه را با قیمت
بااتری خریــداری میکند و چــون درآمد اوراق
ثابت بوده اســت ،نرخ بهره کاهش پیدا میکند .به
هر حال مهمترین هدف از اجرای سیاســت پولیـ
انبســاطی یا انقباضیـ در عملیات بازار باز ترغیب
به ســرمایهگذاری ،افزایش اشتغال ،ثبات قیمتها
ً
و رشد اقتصادی اســت؛ یعنی قطعا هدف اجرای
صرف نیست ،بلکه هدف پیامدهای استفاده از این
ابزار پولی و مالی اســت که امید میرود ابزارهای
ً
مورد نیاز در نظر گرفته شده باشد؛ چرا که طبیعتا با
یک قاشق شکر نمیتوان دریا را شیرین کرد.

منهای نفت

شاخص

افزوده

فرصت تغییر

چشمانداز

مزیت مطلق چیست؟

اقتصاد ایــران در کنار تحریمهای خارجی بــا پدیده دیگری
به نام پدیــده «خودتحریمــی» مواجه اســت .عامل اصلی
خودتحریمیهــا ،از جنس نرمافزاری ،یعنی ضعف مدیریت،
برنامهریزی و نظارت و هماهنگی است .دولتها در سالهای
گذشته با ابزارهایی ،مانند دارهای نفتی یا استقراض از نظام
بانکی این ناکارآمدیها را پوشش داده و زیر لوای آن ،هزینه این
موانع بدون اینکه چندان نمودی داشته باشد ،پرداخت میشد؛
از این رو وضع تحریمها و تداوم آنها سبب شده است که نتوانیم
ناکارآمدیهــای اقتصادی و مدیریتی را کتمــان کنیم .وجود
تحریمها فرصتی برای شــناخت دقیقتر آنها ،آسیبشناسی و
برنامهریزی و اقدام برای رفع آنهاست.

بانک جهانی در گزارشــی کــه با عنوان «چشــمانداز اقتصاد
ُ
جهان2020؛ رشد کند ،چالشها در سیاستگذاری» منتشر
کــرده ،در برآوردهای منطقهای خود درباره رشــد اقتصادی با
اشاره به اینکه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رشد مایم 2/۴
درصدی را در ســال  2020تجربه خواهد کرد ،علت عمده آن
را افزایش ســرمایهگذاری و تقویت فضای کسبوکارها عنوان
کرده اســت .بانک جهانی پیشبینی کرده است رشد اقتصادی
صادرکننــدگان نفت ،به  2درصد افزایش خواهد یافت .در این
گزارش آمده است ،سرمایهگذاری در زیرساختها و اصاحات
فضای کسبوکار موجب افزایش رشد اقتصادهای کشورهای
عضو شورای همکاری خلیجفارس در سال  2020خواهد شد.

ً
یکی از مفاهیم اقتصادی که احتماا نام آن را شنیدهایم ،مفهوم
«مزیت مطلق» در اقتصاد است.
به مفهوم ســاده داشــتن مزیــت مطلق در تولیــد کاا و
خدمات به این معناســت که هیچ فرد یا کشــوری نمیتواند
آن کاای خاص را با صرف هزینه کمتر نســبت به شما تولید
کند.
بــرای نمونه ،اگر تولید هر کیلوگــرم برنج در هند نیازمند
بهکارگیری دو واحد از منابع آن کشور باشد ،در حالی که تولید
همان کاا در پاکستان نیازمند شش واحد باشد ،به این معناست
که هند در تولید برنج نســبت به پاکستان دارای مزیت مطلق
است.

منبر

7

حقیقت امتحان خداوند از حضرت زهرا

(س)

دین

گفتاری از آیت الله میرباقری
برداشــته و مجرای هدایت شــوند و بــار هدایت
دیگــران را تحمل کرده و بــای هدایت دیگران
را به دوش بکشــند ،از اینرو آنها واسطه رحمت
خداوند شــده و وجودشــان مجرای نور و هدایت
است و واسطه عبور از عالم دنیا برای بندگان خدا
هستند ،آنان را از ظلمت و ضالت به سمت توحید
هدایت کنند؛ لذا بای ایشان معبر ما و همه کائنات
است.آیات  3۵تا  38ســوره نور ،جریان هدایت
را توضیح میدهد و نوری که در آیه از آن یاد شــده
اســت ،متمثل در وجود نبی اکرم اســت و انواری
کــه در کائنات ظاهر میشــود ،عالم انس و جن و
جمادات و نباتات و هر که به ســمت خدا حرکت

امتحان خداوند متعال متناسب با ظروف انسانها
مانند
امتحان عمومی است؛
متغیر است .گاهی این
ََ َ ْ ْ َ ُ
َْ
عهد بندگی که در آیه «أل ْم أع َهد ِإل ْیک ْم یا َبني َآد َم أن
َ ُ َ َ َ َُ َُ
ا ت ْع ُبدوا الش ْیطان ِإن ُه لک ْم عد ٌو ُمبین»(یس )60 /به
آن اشاره شده و انسان به دنیا آمده است تا به این عهد
عمل کند ،ولی انسان بسیاری از چیزها از جمله این
عهد را فراموش کرده؛ البته آنانی که اهل راه هستند
آرام آرام به وادی عهد میرســند و عهدهایشان به
یادشان میآید .عهدی نیز مخصوص خاصان درگاه
خداست که عهد اقامه بندگی در عالم است .وقتی
این تکلیف عرضه میشده است ،اینان عهد کردهاند
که واســطه فیض شــده و بار هدایت و شفاعت را
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میکند.این مثل نور در یک چراغدانی تمثل کرده،
نوری بر فراز نور از این چراغدان ساطع میشود و
البته خدا همه را به این نور هدایت نمیکند؛ بلکه
هر که را بخواهد به آن هدایت میکند و بقیه مثلی
از این نور میفهمند .این نور در خانههایی تنزل پیدا
کرده است که اجازه رفعت و ذکر در آنها داده شده و
اگر کسی وارد این خانهها شود ،میتواند رشد کند و
باب رشد و معرفت و سیر در مقامات در این خانهها
گشوده شده است؛ اجازه ذکر و رفعت فقط در این
خانههاست و هیچ کسی نمیتواند در جایی دیگر
به مقام ذکر و نورانیت برسد .این نور مسیر سیر در
عوالم نور است.

آیه
هدفی که بر زمین
نمیماند!
محمد عینیزادهموحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

سلوک

احترام خدا به سرپرست رسول خدا

(ص)

به مناسب وفات حضرت عبدالمطلب مجاهد پاک سیرت در روز  ۲7جمادی ااول
در دست گرفتند ،از این جواهرات برای تحکیم
قدرت خود اســتفاده کنند .تا مدتها کســی
نمیدانســت چاه زمزم کجاســت؛ اما جناب
عبدالمطلب کــه کلیددار و خــادم خانه خدا
شده بود و با حسن تدبیرش در کوتاهترین زمان
میان مردم شبه جزیره صاحب نام گشته بود ،در
رؤیای صادقه جای چاه زمزم را دید ،خاک آن را
تخلیه و جواهرات را خارج کرد و آنها را خرج
آبادانی کعبه نمود.
کاری دیگر که به عزت و شهرت عبدالمطلب
افزود ،رفتارش با ابرهه بود .هنگامی که لشــکر
ابرهه به مکه حمله کرد ،عبدالمطلب نزد او رفت
و گفت :شــتران من به غارت رفتــه و نزد قوای
توست ،آنها را به من برگردان .ابرهه ناراحت شد
و گفت :من فکر میکردم برای منصرف کردن ما
از تخریب خانه کعبه آمدی .عبدالمطلب گفت:
من مالک شــترهایم هستم و میخواهم که آنها
برگردند و آن خانه نیز صاحــب و مالکی دارد
که اگر بخواهد ،قادر اســت ،وگرنه از ما کاری
بر نمیآید .او دستور داد مردم مکه به کوهها پناه
ببرند .وقتی مکه خالی از جمعیت شد ،تنها کنار
کعبــه آمد و با خدا مناجــات کرد .هنگامی که
پرندگان مأمور از بین رفتند و مردم
لشکر ابرهه با
ِ
نجات پیدا کردند ،مردم بســیار به عبدالمطلب
احترام گذاشتند و عاقهشان به ایشان بیشتر شد.
شــیخ صدوق در کتــاب خصــال از امام
صادق(ع) نقل کرده اســت« :نبیاکرم(ص) به
حضرت علی(ع) فرمود :عبدالمطلب پنج سنت
را در جاهلیت اجرا کرد که خداوند همان را در
اســام مقرر فرمود؛ او زن پدر را بر فرزندانش
َ
حرام کرد و خداوند هم فرمودَ « :و ا ت ْن ِک ُحوا ما
ََ َ ُُ َ ّ
ساء»(نساء)22 /؛ با زنهایی
نکح آباؤک ْم ِمن ِالن ِ
که در نــکاح پدرانتان بودهاند ،نکاح نکنید .او
گنجی را یافت (شاید منظور همان اشیائی باشد
«ج ُ
که ُ
رهم» از هدایای کعبه به هنگام پر کردن

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه دین

جناب عبدالمطلب در کودکی به همراه پدرش،
هاشــم به شــام رفت ،اما در مســیر برگشت
در یثرب (مدینــه) ماند .پــدر او وفات یافت
و عبدالمطلــب در مدینه تنها گــذران زندگی
میکرد .مدتی گذشــت تا عمویش ُمطلب به
مدینه آمد و او را مکــه برگرداند .هنگامی که
وارد مکه شــد مردم خیال کردنــد این فرزند،
ً
غام ُمطلب است و اشتباها او را عبدالمطلب
خطاب کردنــد ،ولی پس از آن همین نام برای
ُ
او ماند .قصی ،جد چهــارم پیامبر اکرم(ص)
فرزندانی داشت و برخی منابع گفتهاند هاشم و
عبدشمس «دوقلو» بودند؛ اول هاشم متولد شد
سپس عبدشمس ،در حالی که پاشنه پای یکی
به پاشنه پای دیگری چسبیده بود ،با تیغ آن دو
را از هم جدا کردند؛ به همین دلیل شــایع شد
میان فرزندان این دو برادر چنان بریدگی باشد
که میان هیچکس نبوده اســت .شاید به سبب
اختاف عمیق بنیهاشم و بنیامیه این مطلب
آمده باشد ،زیرا صحت آن مشخص نیست.
زمانــی کــه قبیلــه ُج ُ
رهــم منصــبدار
مســجدالحرام و کعبــه بودنــد ،بدعتها و
فســادهای زیادی در مکه و زیارت خانه خدا
ایجــاد کردند .هنگامــی که مــردم علیه آنان
شوریدند ،این مسئولیت را قبیله خزاعه برعهده
گرفت و چیزی نگذشــت که قصــی خادم و
کلیددار کعبه شد .هنگامی که مردم علیه قبیله
جرهم شورش کردند ،فردی به نام «مضاض بن
عمرو» دســتور داد زیورآات و جواهری را که
در خانه کعبه بــود درون چاه زمزم بریزند و آن
را با خاک پر کنند تا اگر روزی دوباره قدرت را

ُ
«یحش ُ
ــر
صــادق(ع) روایــت کرده اســت:
ً
عبدالمطلب یوم القیامة ّأمة واحدة علیه سیماء
ُ
اانبیــاء و هیبة الملــوك؛ عبدالمطلب در روز
قیامت یک امت محشــور میگردد (یعنی در
زمان خود تنها او بود کــه پیرو دین حق بود) و
سیمای پیمبران و هیبت شاهان را داراست».
جنــاب عبدالمطلــب عاقه شــدیدی به
پیامبر(ص) داشت و او را به خاطر ادب و کمال
و استعداد وافرش دوست میداشت .این عاقه
شدید پس از وفات حضرت آمنه ،مادر رسول
خــدا(ص) با مراقبت بیشــتر در هم آمیخت.
رســول خدا(ص) بیشتر از هشــت سال سن
داشت که دوباره یتیم شد .عبدالمطلب ایشان را
به ابوطالب ،عموی گرامیاش سپرد.
از ویژگیهــای اخاقی عبدالمطلب پاکی
و خلوص او بود .او دین ابراهیمی داشــت و به
مثابه امتی برای نشر اخاق الهی کوشید .مردم
مکه او را «ابراهیم ثانی» لقب دادند .چه آنکه
در فضای آلوده مکه سمت هیچ آلودگی نرفت.
در مجالس لهو و لعب اعراب شرکت نمیکرد
و حتی از محله آنها نمیگذشت .تاریخ از ایشان
به پاکیزگی ،شــجاعت ،اخاق و البته تدبر یاد
کرده اســت .هنگامی که عبدالمطلب رحلت
کرد ،مردم مکه مراسمی باشکوه برای او ترتیب
دادند تا جاییکه حاجیان از این رفتار مردم مکه
متعجب شــدند .اهالی مکه ایشان را با احترام
به قبرستانی در نزدیکی منطقه حجون بردند و
کنار جدش ،قصی دفنش کردند .مرقد این مرد
بزرگ تا چند سال اخیر محل زیارت و عبادت
بود ،اما وهابیان مقبره او را تخریب کردند و به
کســی اجازه نمیدهند کنار قبر ایشان حضور
پیدا کنــد .خداوند او را بــزرگ کرد و محترم
شــمرد و پیامبر(ص) و اهــل بیت عصمت و
طهارت(ع) برای نام و یاد ایشان احترام ویژهای
قائل بودند.

صدقه
چاه زمــزم در آن ریختند) و خمس آن را
ّ ّ
ْ َ َ َّ
عزوجل هم فرمودَ « :و اعل ُموا أنما
داد و خداوند
َ
َ
َ َ َّ َّ ُ
ُ
َ
ُ
غ ِن ْم ُت ْم ِم ْن شــی ٍء فأن ِلل ِه خمسه»(انفال)۴1 /؛
بدانید که آنچه غنیمت به دست میآورید ،یک
پنجم از آن خداســت .هنگامــی که چاه زمزم
را حفر کرد ،آن را ســقایة الحاج (آشــامیدنی
ْ
حاجیان) نامید و خداوند هم فرمودَ « :أج َعل ُت ْم
مار َة ْال َم ْســجد ْال َحرام َک َمنْ
َ ْ ّ
حاج َو ع َ
ِ ِ
ِسقایة َّال ْ ِ ِ
ِ
َآم َن ِبالل ِه َو ال ْیوِم اآ ِْخ ِر»(توبه )1۹ /آیا آشامیدنی
حاجیان و کلید داری مســجد الحرام را برابر
عمل کسی دانستهاید که به خداوند و روز قیامت
ایمان آورده است؟ عبدالمطلب دیه قتل یک مرد
را یکصد شــتر قرار داد که خداوند همان را در
اســام جاری کرد .تعداد شوطهای طواف در
میان قریش نامشــخص بود که عبدالمطلب آن
را هفت شــوط قرار داد و خداوند همین هفت
دور طواف را در اسام جاری کرد ( ».صدوق،
الخصال ،ج  ،1ص )۴۵۵
یعقوبــی مینویســد« :او ســنتهایی را
پایهگذاری کرد که رســول خدا آنهــا را اجرا
میکرد و آیات الهی در مورد آنها نازل شــد و
آنها عبارت بود از :وفای به نذر ،تعیین صد شتر
برای دیه ،حرمت ازدواج با محارم ،وارد نشدن
به خانه از راه پشت بام ،قطع دست سارق ،نهی
از قتل دختران ،مباهله ،تحریم خمر ،تحریم زنا
ّ
و اجرای حد بر آن ،قرعه ،منع طواف به صورت
ّ
عریان ،اکرام میهمان ،پرداخت مخارج حج از
اموال پاک و مشروع ،تعظیم ماههای حرام و نفی
ریاکاری و نفاق( ».تاریخ الیعقوبی ،ج  ،2ص
 )10خداوند به احترام عبدالمطلب و جایگاه و
تــاش او برای دور کردن بدعتها و ناپاکیها
از خانه کعبه و زحماتــی که برای پیامبر(ص)
کشید ،این سنتها را جزء دستورات اسامی
قرار داد و بر آنها مهر تأیید زد.
مرحــوم کلینی در اصــول کافــی از امام

مکتب

حکمت

لزوم غیرت سرپرست خانواده

حکمت وجوب پنج نماز ،در پنج وقتـ 1

امام صادق(ع) میفرمایند« :بنده مؤمن ،پیوسته
بــه خانواده خود علــم و ادب صالح میآموزد
تا اینکه همه آنان را وارد بهشــت میگرداند».
سرپرست خانواده وظیفه دارد مایحتاج مادی
و معنــوی همســر و فرزندان خــود را تأمین
کند.
اما مهمترین مایحتاج خانواده ادب و عمل
صالح است که سرپرست خانواده باید بهترین
آن را در اختیار خانواده قرار دهد .سرپرســت
خانواده ضمن اینکه باید خود را از گناه دور کند،
وظیفه دارد اعضای خانواده را نســبت به افعال
ناپسند آگاه کند.
این مهم به لوازمی نیاز دارد که یکی از آنها را
میتوان «غیرت» دانست .به عبارتی ،سرپرست
خانواده با غیرت به خرج دادن خانواده خود را
از آفاتی که در بیرون خانــه وجود دارد ،حفظ
میکند .برای ادبآمــوزی و هدایت خانواده
هم باید امر به معروف کــرد و هم باید نهی از
منکر کرد.

امر به معروف با عمل به دستورات خداوند
و ایجاد شــرایط عمل به دستورات الهی برای
اعضای خانواده و نهی از منکر با دور کردن آنها
از فســاد و گناه محقق میشود که این توجه به
غیرت نیاز دارد .غیرت یعنی حفظ و نگهداری
آنچه مهم است و ارزش دارد.
غیرت انواع مختلفــی دارد؛ مانند غیرت
دینــی ،غیرت وطنــی و . ...خداونــد غیور و
سرمنشــأ به وجود آمدن غیرت اســت و چون
خداوند غیور اســت ،میخواهد بندگانش هم
غیورباشند.
مرد خانواده باید غیــرت خود را که از ملکات
نفسانی است ،به کار بگیرد تا خانواده از هر نظر
امنیت داشته باشد ،البته در این امر نباید افراط
کند؛ یعنی به جای آنکه با غیرت به خرج دادن و
حفظ آنچه برای او مهم است ،امنیت و آرامش
را برای خانواده خود ایجاد کند ،بدتر آنها را با
اذیت و فشارهای غیرضروری آزار دهد و این به
شناخت نیاز دارد.

امام حسنمجتبی(ع) میفرماید« :چند یهودی
محضر رسول خدا(ص) رســیدند .این سؤال
مطرح شد که خداوند برای چه این پنج نماز را
در پنج وقت بر ّامت تو در ســاعات شب و روز
واجب کرده اســت؟ نبیاکــرم(ص) فرمودند:
هنگام زوال خورشــید حلقــهای دارد که در آن
داخل میشود و وقتی داخل آن شد زوال آفتاب
حاصل میشود .در این هنگام هر موجودی زیر
عرش تســبیح و تحمید پروردگارم را میگوید
و آن ساعتی اســت که پروردگارم بر من درود و
رحمت میفرســتد .در همان ساعت خداوند
بر من و امت من نمــاز را فرض و واجب کرده
و فرموده اســت« :نماز را وقــت زوال آفتاب تا
ّاول تاریکی شــب به پا دار» (اسراء )78 /و این
همان ساعتی اســت که روز قیامت جهنم را در
آن آماده میکنند و میآورند و هیچ مؤمنی نیست
که در این ساعت سجود یا رکوع کرده یا در نماز
ایستاده باشد مگر آنکه جسدش را بر آتش حرام
کردهاند.

و ّاما نماز عصر؛ این نماز در ســاعتی است
کــه جنــاب آدم(ع) از شــجره ّ
منهیــه تناول و
حقتعالی او را از بهشــت برین اخراج کرد .از
ایــنرو پروردگار متعال به ّ
ذریه او امر کرد تا روز
قیامت در این ساعت نماز عصر را بخوانند و من
این نمــاز را برای ّامت خود برگزیدم و این نماز
محبوبترین نمازها نزد حق ّ
عزوجل بوده و مرا
ّ
وصیت و ســفارش به حفظش کرده است که از
بین نمازها آن را مراعات و مراقبت کامل کنم.
و ّاما نماز مغرب؛ در ساعتی است که خداوند
توبه آدم(ع) را پذیرفت ،بین زمانی که آدم(ع) از
شــجره منهیه تناول کرد تا زمانی که توبه کرد و
پروردگار آن را پذیرفت 300 ،سال از سالهای
دنیا فاصله شد و جناب آدم(ع) سه رکعت نماز
در این فاصله خوانده است ،یک رکعتش به سبب
لغزشی که از او صادر شد و یک رکعت دیگر به
خاطر لغزش جناب ّ
حواء(ع) و یک رکعت هم
به خاطر توبهای که کرد ،پس حقتعالی این سه
رکعت را بر ّامت من واجب کرد».

هدف دین و نبــوت ،که همانا
ساختن جامعه بر اساس قسط
و عدالت به منظور ایجاد بســتر تربیت و
رشــد همگانی انسانهاست ،منحصر به
دوران انبیاء نیست؛ بلکه هدفی است که
تا حصول نتیجه نهایی اســتمرار دارد .از
آیاتی که به این حقیقت اشــاره دارد و از
مبانی قرآنی دکترین انتظار است ،آیه ۵۴
سوره مائده است که از آینده بشر و اسام
خبر میدهد کــه مردمانی با ویژگیهای
مطلوب منتظــران به این هدف بلند الهی
ِ
جامه تحقق خواهند پوشید.
ّ
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای در
تفسیر این آیه ،به این حقیقت اشاره کرده
و قیام کســانی از مؤمنان را برای کشیدن
بار مســئولیت تحقق اهداف دین ،تأکید
میکند:
«یا َأ َیها َال َ
ذین َآم ُنوا»؛ ای کســانی که
َ ْ ََْ ْ ُ ْ َ ْ
دین ِه»؛
ایمان آوردهاید« ،من یرتد ِمنکم عن ِ
اگر شما از دین خود باز بگردید ،اگر این
بار مسئولیتی را که با ایمان به خدا پذیرفته
بودید ،از دوشتان روی زمین بگذارید و
آن را به سرمنزل نرسانید ،خیال نکنید که
َ َ
این بار به سرمنزل نخواهد رسید؛ «ف َس ْوف
ْ ّ
الل ُه ب َق ْ
ــوٍم»؛ خدا مردمی را خواهد
یأ ِتی ِ
آورد که این بار را به منزل برسانند.
ایشان این مردم را همان مردم و جامعه
ایدهآل اســامی میدانــد و ویژگیهای
چنین جامعــهای را از لحــاظ پیوندها و
رابطههــای داخلی و خارجــی اینگونه
برمیشمارد:
َ
1ـ ُ ُ ْ َ
یح ُبون ُه؛ خدا آنها را دوست
یحبهم و ِ
ِ
دارد ،آنها هم خدا را دوســت میدارند.
این محبت به صرف اظهار زبانی نیست.
ازمه این محبت ،تبعیت از پیامبر است.
(آلعمــران )31 /پس اینهــا صد درصد
تســلیم فرمان خدایند که مورد محبت او
هستند.
2ـ َأذ َلــة َع َلی ْال ُم ْؤم َ
نیــن؛ در مقابل
ِ ٍ
ِ
مؤمنان فروتن هســتند ،این نشانه کمال
رابطه پیوند صمیمانــه در مقابل مؤمنان
اســت .در مقابل توده مسلمانی که متن
جامعه اســامی را انباشتهاند ،هیچگونه
نخوت و غــروری و هیچگونه توقع زیاده
و داعیه پوچی در آنها وجود ندارد؛ یعنی
وقتی در مقابل مردم قرار میگیرند ،جزء
مردم و بــا مردمند .در راه مــردم و برای
مردمنــد ،خــود را از میان مــردم بیرون
نمیکشند ،در برج عاج پنهان نمیشوند
که از دور مردم را ببینند و گاهی برای مردم
دلســوزی هم بکنند! در مقابل مؤمنان به
خداَ ،خود را فروتن و کوچک میکنند.
َ
ــزة َع َلی ْالکاف َ
ریــن؛ در مقابل
3ـ أ ِع ٍ
ِ
کافران و دشــمنان دیــن و مخالفان قرآن
تأثیرناپذیرنــد؛ یعنــی ســربلند ،یعنی
حصاری از فکر اسامی دور خود پیچیده
و کشیدهاند که هیچ نفوذی از آنها نپذیرند.
ّ
ُ َ
یجاهدون فی َسبیل الل ِه؛ در راه خدا
۴ـ ِ
ِ
جهاد و مجاهدت میکنند ،بیامان و بدون
قید و شرط.
ُ َ ََْ َ
ائ ٍم؛ و از مامت
ة
م
و
ل
ون
یخاف
۵ـ َو ا
ِ
هیــچ مامتگــری هم نمیهراســند.
َ َ ْ ُ ّ
الله ْیؤتیه َم ْن ُ
یشاء؛ این فضل
ِذلك فضل ِ ِ
خداست که به هرکس بخواهد میدهد.
ٌ َ
َ ُّ
ــع علیم ،خدا گشودهدســت و
واس
و الله ِ
داناست.
به این ترتیب ،آیه ارتداد به مسلمانان
هشــدار میدهد که تحقــق اهداف دین
که همــان اهداف انبیاســت ،بــا رفتن
پیامبر(ص) ،معطــل نخواهد ماند و این
مسیر استمرار خواهد داشت.
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مکر روباه
بازنگاهی به مداخات
وخباثتهای انگلستان
علیه ملت ایران
پیشدرآمد
سفیر آشوب
سلیمان غفاری
کارشناسبینالملل

پــس از حضور میلیونی مــردم ایران در
بدرقه سپهبد شهید قاسم سلیمانی که جهان
را مبهوت خود کرد ،آمریکاییها به شدت
مرعوب شــدند؛ از این رو ضدانقابیون
و غربیهــا نیاز داشــتند کار ویــژهای را
که همیشــه به عهده روباه پیــر بوده ،برای
تفرقهاندازی و شکست همگرایی ملی به
کار ببرند.
حضور ســفیر انگلیــس در تجمعی
در خیابــان حافــظ که در آن شــعارهای
ساختارشــکنانه داده میشــد منافــی
پروتکلهای دیپلماتیک است ،سیدعباس
عراقچــی ،معــاون وزیر امــور خارجه
کشورمان در این باره گفت« :وقتی پلیس
به من اعام کرد فردی دستگیر شده که ادعا
میکند سفیر انگلســتان است ،گفتم غیر
ممکن است! فقط پس از مکالمه تلفنی با
او ،با تعجب او را شناسایی کردم».
اما بــا توجه به روحیات گســتاخانه و
طلبکارانه غربیها ،طبیعی بود انگلیس زیر
بار این طراحی ماجراجویانه نرود .به همین
دلیل سفیر انگلیس پس از آزادی در توئیتی
دلیل حضور خود در مراســم بزرگداشت
قربانیان ســقوط هواپیمــای اوکراینی را
توضیح داد .ســفیر آشوب در توجیه عمل
نابهنجار خویش نوشــت« :تأکید میکنم
من در هیــچ تظاهراتی شــرکت نکردم!
من به مراســم یادبود افرادی که در سانحه
ناگوار ســقوط هواپیمای  PS۷۵۲بودند
رفتم .طبیعی است نسبت به کشتهشدگان
ادای احترام کنم ،تعدادی از آنها بریتانیایی
بودند».
در نهایــت میتوان گفــت که به هیچ
وجه این رفتــار از تکالیف و وظایف یک
مقــام دیپلماتیک به عنوان ســفیر در یک
کشــور خارجی نیست .اگر چنین رفتاری
از ســوی یک سفیر در کشــورهای دیگر
صورت بگیرد ،ممکن است با این واکنش
نرم همراه نباشد و حتی این اقدام دخالت
کشــور خارجی در امور داخلی کشــور
دیگــر تلقی میشــود و احتمــال دارد به
بازداشتهای طوانی و حتی اخراج سفیر
بینجامد.
کار مکایر بــه جز حضور در تجمعی
غیــر قانونی ،اقدامــی پنهانکارانه بود .او
در جریــان حضور در ایــن تجمع ،وقتی
مورد ســؤال قرار میگیرد ابتدا میکوشد
با زبان انگلیســی خود را گردشگر معرفی
کــرده و هویــت اصلی خــود را به عنوان
ســفیر و دیپلمات خارجــی مخفی کند؛
امــا با جدیت مأمــوران انتظامــی ناچار
میشــود با زبان فارســی هویت خود را
اعام کند.
این رفتار مخفیانه خاف قاعده است؛
چون تمام تحــرکات مقامات دیپلماتیک
در یــک کشــور خارجی باید شــفاف و
روشــن و با اطاع وزارت خارجه باشد.
به عبــارت دیگــر ،حتی میتــوان رفتار
مخفیانه او را به جاسوســی تعبیر و تفسیر
کرد.

سیاهه جنایات

دکتر موسی حقانی در گفتوگو با صبح صادق
نتیجه  ۲۳۰سال روابط ایران و انگلستان را تبیین کرد

خسارت محض

محسن یزدانی
کارشناستاریخ

وقتی شاه عباس اول برای بیرون راندن پرتغالیها از آبهای جنوبی ایران دست نیاز به سوی انگلیسیها
دراز کرد و طی یک اتحاد استراتژیک توانست با استفاده از قوای بحریه انگلستان ،بر قوای پرتغال غلبه
کرده و آبهای جنوبی ایران را از لوث استعمار پرتغال تطهیر کند ،هرگز تصور نمیکرد در سدههای بعد
کشورش باید مراقب چنگالهای تیز و طماع قدرت تازه از راه رسیده استعمار انگلستان باشد.
ً
ایران پس از صفویه و طی دوران نســبتا طوانیمدت قاجار و  ۵۳ساله خاندان پهلوی صحنههای
متعددی را به یاد میآورد که تحت سیاستهای استعماری و استثماری دولت انگلستان در خاورمیانه
تا چه اندازه منافع و مصالح ملی و مملکتیاش بر باد رفته است .این ذبح شدن منافع و مصالح از سوی
انگلستان یا به دلیل بیکفایتی سردمداران ایرانی بوده که با اعتماد بیجا به حرف و عمل انگلیسیها سبب
برباد رفتن ثروت و عزت کشــور شدند یا برآمده از مکر سرشار رجال انگلیسی در تعامل با هماوردان
ایرانی خود بوده است یا جمع هر دو عامل.
اگرچه تاش انگلســتان برای رســیدن به منافع خود در دوره قاجار و پهلوی از سوی سیاستمداران
و ســردمداران حکومتی با ســازش همراه بود ،اما نباید جنبشهای مردمی برای حفظ کیان کشور را
نادیده گرفت؛ خونهایی که ریخته شد ،کامهایی که گفته شد و قلمهایی که بر صحنه تاریخ زده شد تا
سرنوشت انگلستان بعد از پیروزی انقاب همان باشد که ملکالشعرای بهار سروده است:
«انگلیسا در جهان بیچاره و رسوا شوی /ز آسیا آواره گردی وز اروپا پا شوی»
هر چند عمق فاجعه در کشورداری شاهان قاجاریه و پهلوی به قدری بود که رشادتهای مردمی و
فتاوای علما برای مقاومت از سلطه بیگانه کفاف جلوگیری از عموم خدعههای انگلیسیها را نمیداد.
درباره قراردادهای اقتصادی و تحمیلی انگلستان بر ایران نظیر قراردادهای دارسی ،تالبوت و ۱۹۱۹
بسیار گفته شده است .در ادامه تاش میکنیم به نقشآفرینی دولت انگلستان در تجریه ایران و جداسازی
بخشهای گوناگون خاک ایران سخن بگوییم.
ترسیم جغرافیای استعماری
زمانی که انگلستان و روسیه بازی بزرگ خود را برای تسلط بر آسیای میانه آغاز کردند ،هر روز نقشههای
تازهای برای دستیابی به منافعشان ترسیم میکردند .در این نقشههای سیاسی ،نخستین تغییراتی که ایجاد
کردند ترسیم نقشه جغرافیایی جدیدی بود که هریک به دنبال سرزمینهای بیشتری بودند .با قدرتگیری
ناپلئون در فرانســه ،او هم وارد این بازی بزرگ شد و معادات این دو قدرت را در مناطقی دستخوش
تغییر کرد .وجب به وجب خاکی که به واسطه این منفعتطلبیها از ایران جدا میشد ،داغی بود که به
دل ایرانیان میگذاشت.
معاهده پاریس و جدایی افغانستان از ایران
نخستین رویارویی نظامی انگلیس و ایران در مسئله هرات و قندهار رخ داد .طی سالهای پایانی سلطنت
فتحعلی شاه و ایام پادشاهی محمدشاه هرات از دربار ایران نافرمانی میکرد و از پرداخت مالیات سر باز
میزد .با وجود کارشکنیهای انگلیس برای جلوگیری از لشکرکشی شاهان قاجار به هرات ،محمدشاه
در سال  ۱۸۳۷به هرات لشکر کشید .انگلیس که امیدی به مقاومت «کامرانمیرزا» حاکم وقت هرات
نداشت ،شماری ســرباز را به یاری او فرستاد و نخستین رویارویی نیروی نظامی ایران و انگلستان رخ
داد .پیروزیهای سپاه ایران ،کامرانمیرزا را به پذیرش فرمان شاه ترغیب کرد ،اما این مسئله خوشایند
انگلیس نبود و این کشور پنج کشتی به آبهای ایران در شاخابه پارس فرستاد و نیروهای جنگی خود را
در جزیره خارک پیاده کرد .روسها که در زمان حمله ایران به هرات از ایران حمایت کردند در این زمان
خود را کنار کشیدند و دست انگلیس را باز گذاشتند .محمدشاه نیز مجبور شد از هرات دست بکشد و
به تهران بازگردد .کامرانمیرزا و شرکت هند شرقی پیمانهایی امضا کردند و هرات همچنان در نافرمانی
باقی ماند؛ اما پس از مرگ کامرانمیرزا ،یارمحمدخان به نام محمدشــاه سکه زد .در دوره ناصری هم
اگرچه کشمکشهایی در میان بود ،اما نهایت حاکم هرات به نام ناصرالدینشاه سکه زد و این موجب
اعان جنگ از سوی انگلیس شــد .ناصرالدینشاه مجبور شد امینالملک کاشی را برای گفتوگو و
میانجیگری به پاریس بفرســتد .در این میان ،انگلیسیها در سال  ۱۸۵۷در محمره (خرمشهر) پیاده
شدند و باآنکه سپاه خوزستان در مقابل آنها ایستادگی کرد ،اما بر خرمشهر و اهواز دست یافتند .روسها
و فرانسویها که رویدادها را به سود خود نمیدیدند از ایران خواستند با انگلیس آشتی کند؛ به اینترتیب،
پیمان پاریس در همین ســال منعقد شد و بهموجب آن هرات که دربرگیرنده بخش مهمی از افغانستان
امروز است ،از ایران جدا شد.
انفصال مناطقی از سیستان
با آغاز سلطنت ناصرالدینشاه و توجه دولت مرکزی به بلوچستان ،سرداران و حاکمان نواحی مختلف
این ناحیه داوطلبانه اطاعت خود را از دولت مرکزی اعام کردند؛ زیرا امیرکبیر صدراعظم ایران به دلیل
آگاهی از سیاست انگلستان در آن زمان اهمیت ویژهای به بلوچستان میداد .دولت انگلیس که با شناسایی
سرزمینهای اطراف هندوستان به دنبال یک کمربند حائل میان هند و دیگر سرزمینها بود ،بلوچستان را
هدف قرار داد .در سال  ۱۸۵۳بهمنظور جلوگیری از گسترش نفوذ بیشتر ایران در بلوچستان ،مأمورانی
از ِسند به بلوچستان اعزام کرد .دولت انگلیس در این سالها سعی میکرد با ایجاد جو بدبینی در میان
مردمان بلوچ ،آنها را به شورش علیه دولت مرکزی وادارد.انگلستان درصدد بود بلوچستان را همچون
افغانستان به صورت کشوری مستقل درآورد .در آن هنگام خان کات قسمتهای شرقی بلوچستان را
تحت ادارۀ خود داشت .ناصرالدینشاه که به واسطه تحریکات انگلستان هراس جدایی کامل بلوچستان
از ایران را داشــت ،حاضر شد مرزهای شــرقی ایران را تعیین کند و سرانجام بخش عمدهای از ناحیه
ماشکید و از آن مهمتر ناحیه میرجاوه و شهر آن و نقاط استراتژیک این منطقه از ایران جدا شد.
جدا کردن بحرین از ایران
مجمعالجزایر بحرین که متشکل از  ۳۳جزیره اســت ،پیش از اسام جزء امپراتوری ایران محسوب
میشد .اما آلخلیفه زیر چتر حمایت انگلستان توانست بر بحرین مسلط شود؛ ولی در طول این سالها
همواره ایران بحرین را بخشی از خاک اصلی خود می دانست .انگلیس در سال  ۱۹۲۳با خلع «شیخ
عیســیبنعلی آلخلیفه» به اتهام تمایل نسبت به حکومت ایران ،دایر کردن یک نمایندگی سیاسی در
بحرین و انتصاب سر «چارلز بلگریو» بهعنوان مشاور امیر جدید بحرین سلطه خود را تداوم بخشید.
انگلیسیها هنگامی که پهلوی اول خواهان اعاده حاکمیت ایران بر بحرین شد ،درصدد برآمدند ساختار
جمعیتی و مذهبی را در این شیخنشین کوچک برهم زده و با مهاجرت دادن اعراب سنی به این سرزمین
به اهداف خود جامه عمل بپوشانند .سال  ۱۹۶۷نیروهای انگلیسی در پی جنگ های داخلی یمن از بندر
استراتژیک یمن خارج شدند و نیروهای خود را در بحرین مستقر کردند و مجمعالجزایر بحرین به منزله
پایگاه تازه و اصلی بریتانیا در منطقه مطرح شد.
آنــگاه که دولت کارگری انگلیس اعام کرد نیروهای خود را تا ســال  ۱۹۷۱از منطقه خلیجفارس
خارج خواهد کرد ،دولت وقت ایران از این تصمیم انگلســتان استقبال کرد و بافاصله خواهان اعاده
حاکمیت خود بر بحرین شــد .همین مسئله سبب شد انگلیسیها طرح جدیدی مبنی بر شکلگیری
فدراسیون متشکل از  ۹شیخنشین (بحرین ،قطر ،عمان ،فجیره ،رأس الخیمه ،دبی ،شارجه ،امالقوین،
ابوظبی) را ارائه کنند که شیخ بحرین از آن استقبال کرد؛ زیرا ادعاهای ایران را یک مشکل امنیتی برای
این شیخنشین قلمداد میکرد و تشکیل فدراسیون شیخنشینهای حاشیه جنوبی خلیجفارس میتوانست
این مشکل را تا حدود شایان توجهی حل کند .پس از چندین ماه مذاکرات محرمانه ایران در  ۹مارس
( ۱۹۷۰اســفند  )۱۳۴۹با درخواســت از دبیرکل ســازمان ملل برای اعمال مساعی جمیله بهمنظور
تشخیص خواست واقعی مردم بحرین پیشقدم شد و در نهایت در یک نظرسنجی از مردم بحرین ،این
منطقه با تاشهای انگلستان از ایران جدا شد.

BB

BB

BB

BB

پس از مشخص شدن علت سقوط هواپیمای اوکراینی و به شهادت رسیدن جمعی از هموطنانمان ،چند روز پیش عدهای مقابل دانشگاه
امیرکبیر تجمع کردند که با سوءاستفاده عناصر فرصتطلب تجمع به سمت آشوب و اغتشاش رفت .در این بین ،سفیر انگلیس با حضور
نامحسوس خود این تجمع را به نفع خود و دشمنان ملت ایران هدایت میکرد که عوامل نیروی انتظامی وی را دستگیر کردند و به دلیل
رفتار غیر متعارف و حضور در تجمعات غیر قانونی از سوی دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل اروپا به وزارت امور خارجه فراخوانده شد
و مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسامی ایران به سفیر و دولت انگلیس اباغ شد .برای مشخص شدن سابقه دخالت سفرای انگلیسی
در امور داخلی کشور با «دکتر موسی حقانی» رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:
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از لحــاظ تاریخــی میخواهیــم بدانیــم
انگلیســیها در چه مقاطعــی از تاریخ ایران
اقدامــی مشــابه حضــور سفیرشــان بین
معترضان ایرانی و هدایت و بحرانی کردن این
اعتراضهاداشتهاند؟
اگر بخواهــم نزدیکترین اتفاق مشــابه حضور ســفیر
انگلیس بین تجمعات مردم ایران را بگویم ،به فتنه ســال
 ۸۸برمیگردد که دبیر سوم سفارت انگلیس بین معترضان
آمد .اگر چه رفتارهای به مراتب بدتری از سفرای انگلیس
در تاریخ کشورمان سراغ داریم؛ اما این سفیر نگونبخت
فعلی با یک نهضت و مردم انقابی و هوشیار مواجه شده
است که متأسفانه این هوشیاری و ظرفیت را در دوره قاجار
بین مسئوان خود نمیدیدیم تا با این افراد برخورد قاطع
ً
داشته باشــند .در دوره پهلوی که اساسا وادادگی عجیبی
را از ســوی حاکمیت پهلوی نسبت به انگلیسیها وجود
داشت« .جیمز موریه» فرستاده انگلستان به ایران در دوره
فتحعلی شاه بود .وی جز توطئه در ایران کاری نکرد و در
کتاب خاطرات خود معروف به «سرگذشت حاجیبابای
اصفهانی» است ،هر توهینی که میتوانست به مردم ایران
کرد تا جایی که از روی آن علیه مردم ایران فیلم ساختند.
از سوی دیگر ،اولین سفیر رسمی انگلیس در ایران به
نام «سر گور اوزلی» در دوره فتحعلی شاه به ایران آمد .وی
طراح قرارداد «گلستان» بود و مسئوان ایرانی را فریب داد
که آتشبس را بپذیرند و به پای مذاکره بروند .اوزلی وعده
داد من در مذاکــرات از ایران حمایت میکنم؛ اما نه تنها
حمایت نکرد ،بلکه به نفع روسها و علیه ایران جاسوسی
کرد ،همچنین پای قرارداد گلستان را که قفقاز را از ایران
جدا کرد ،امضا کرد .عاوه بر آن ،این شخص شبکه نفوذ
انگلستان در ایران را تأســیس کرد و اعتراف میکند من
اغلب اطرافیان فتحعلی شاه را وارد جرگه فراماسونی کردم
که این شبکه نفوذ بعدها لطمات جدی به استقال ایران زد
و سبب از دست رفتن بخشهای مهمی از سرزمین ما شد.
انگلیسیها سفیر دیگری به نام «سرجام کمبل» داشتند
که در ادامه همین سیاستهای «سر گور اوزلی» و جدایی
قفقــاز از ایران بود .آقای «کمبل» و بعد از آن «ســر جان
مکنیل» تاش کردنــد عمق نفوذ راهبردی ایــران را در
افغانستان و در نزدیکی مرزهای هندوستان از بین ببرند و

زمینه جدایی هرات را فراهم کنند .از آنجایی که هرات و
قندهار بخشی از ســرزمین ایران بودند ،موجب تحریک
حاکمان هرات شدند تا علیه دولت مرکزی ایران شورش
کنند که منجر به جدایی هرات از ایران شد .عاوه بر اینها،
«سر جان کمبل» بسیار بدرفتار بوده و رجال و دولتمردان
ایرانی را تحقیــر میکرده و به قدری رفتار زننده داشــته
اســت که بارها محمدشــاه قاجار از او شکایت کرده بود
تا جایی که درخواست کردند این سفیر گستاخ را عوض
کنند .جانشین او «سرجان مکنیل» بود که به طور رسمی
در ایران جاسوســی میکرد و همه اخبار ایران و درگیری
محمدشاه قاجار با هرات را از منابع ایرانی اخذ میکرد و
به نیروهای انگلیسی در هرات میداد و میتوان گفت در
قطع رابطه ایران و انگلستان بهانهجوییها و زورگوییهای
این فرد علت اصلی بود.همچنین عامل حمله انگلیسیها
به خارک و بوشهر «سر جان مکنیل» بود که سبب قرارداد
صلح بین ایران و انگلیس شــد .در این قرارداد سر جان تا
جایی که میتوانست دولتمردان ایرانی را تحقیر و شرایط
سختی به ایران تحمیل کرد.
انگلیســیها در ســال  ۱۹۰۷ســفیر دیگــری به نام
«اسپرینگ رایس» دارند که در جریان عقد قرارداد ۱۹۰۷
ایران را به سه قسمت تقسیم میکرد .در این تقسیمبندی دو
قسمت اصلی ایران به روس و انگلیس تعلق پیدا میکرد
و یک قسمت میانیـ که بسیار کم وسعت بودـ به دولت و
مردم ایران تعلق مییافت .آنها یک سفیر شوم دیگری دارند
که در ماجرای قــرارداد  ۱۹۱۵بود که ایران را بین روس و
انگلیس تقسیم میکرد و قرار بود بعد از پایان جنگ جهانی
اول ،ایرانی وجود نداشته باشد و همین سفرای به اصطاح
مرموز و ضد ایرانی انگلستان در این پروژهها دست داشتند.
سفیر دیگر به نام «سرپرسی کاکس» بود که در قرارداد
 ۱۹۱۹ایران را مستعمره انگلستان میکرد .این فرد بسیار
فعال بود و در ماجــرای ایران و در طرح خاورمیانه جدید
که بعد از فروپاشی عثمانی رخ داد ،همچنین در مستعمره
کردن عراق مؤثر بود .سفیر دیگری به نام «سرپرسی لورن»
بــود .وی از همان ابتدا که رضاخــان در ایران کودتا کرد،
تشکیل دولت وابســته در ایران را مدیریت میکرد .سفیر
دیگری به نام «ســر فرانسیس شپرد» بود که در ملی شدن
صنعت نفت در ایران بسیار توطئه کرد و از سال  ۱۳۲۹تا

ســال  ۱۳۳۱که روابط ایران و انگلیس قطع شد ،در ایران
سفیر بود و در امور ایران بسیار توطئه میکرد.
آخرین ســفیر انگلیسها قبــل از انقــاب «آنتونی
پارسونز» بود که اوج رذالت و کینه خود نسبت به مردم را
در ایران در غالب این توصیه نشان میدهد که میگوید من
به همه سرمایهگذاران انگلیسی توصیه کردهام هیچگاه در
ایران سرمایهگذاری نکنید .وی مخالف پیشرفت ایران بود،
در حالی که محمدرضا پهلوی به عنوان یک عنصر وابسته
همه خواستههای آنها را محقق کرده بود.
اولین سفیر انگلیســیها در ایران که «سر گور اوزلی»
نام داشت ،به وزارت خارجه کشورش ویرانگری ایران را
توصیه کرد که تا امروز انگلیسیها ،اروپاییها و آمریکاییها
از آن تبعیــت میکنند .وی گفته بود برای صیانت از منافع
انگلستان ،ایران باید در وحوشت و بربریت نگه داشته شود
که این خبیثانهترین طرح و ایده مطرح شده است.
در حقیقــت ،مــا از ســفرای انگلیس جــز خباثت،
جاسوسی و تاش برای ممانعت از پیشرفت و توسعه ایران
و اختافافکنی در کشور هیچ سابقهای نداریم و سفارت
انگلســتان کانون توطئهگری اســت .در اتفاقات آبان ماه
 ۱۳۹۸نیز همین سفیر فعلی که در تجمعات مقابل دانشگاه
امیرکبیر دستگیر شــد ،برای ایجاد هماهنگی ،دکلهای
مخابراتی را وارد باغ ســفارت انگلســتان کــرد؛ چرا که
میدانستند اینترنت و ارتباطات تلفنی قطع میشود و تاش
کردند در هماهنگی که با آمریکاییها داشــتند ،یک کانال
ارتباطی را برای عوامل خود در داخل کشور برقرار کنند.
به هر حال ما از این رابطه حدود  ۲۳۰ساله با انگلستان جز
شر و ضرر چیزی ندیدهایم .انگلیسیها دو بار کشور ما را
اشــغال کردند ،یک بار قبل از جنگ جهانی اول ایران را
غیر قانونی اشغال کردند و چندین مرتبه تاش کردند ایران
را نابــود کنند .یک بار هم در جنگ جهانی دوم که ایران را
اشغال کردند و با غارت آذوقه مردم ایران قحطی وحشتناکی
به وجود آوردند آمارهای رسمی از مرگ و میر  ۴۰۰هزار
نفر حکایت دارد؛ البتــه آمریکاییها اعام میکنند چند
ً
میلیون نفر کشته شدهاند که عمدتا وابسته به سیاستهای
اســتعماری و ســلطهطلبانهای اســت که انگلیسیها در
کشور ما داشتند .آنها همچنین در غارت نفت ایران و ترور
شخصیتهای بزرگ در کشور نقش داشتهاند.
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با وجود قدرت گرفتن آمریکا ،به نظر شــما
انگلیس همان انگلیسی اســت که در طول
تاریخ ایران میشناسیم؟
از جهت توطئهگری در منطقــه ،انگلیس همان انگلیس
اســت ،اما از نظر قدرت و جایگاه در حال حاضر بیشتر
ً
از آمریکا تبعیت میکند؛ برای نمونه «جانســون» کاما
تابع «ترامپ» است .در دوره جنگ عراق نیز انگلیسیها
ً
کامــا از آمریکا تبعیت کردند ،درســت اســت که یک
جابهجایی قدرت انجام شده اســت؛ اما فراموش نکنیم
که شــکلگیری آمریکا به دست انگلیســیهای مهاجر
صورت گرفته اســت ،همچنیــن شــکلگیری کانادا و
استرالیا به معنای فعلی که همچنان تحت سیطره انگلیس
اســت ،به دست انگلیسیهای مهاجر انجام گرفته است.
انگلیســیها در منطقه غرب آسیا شبکه جاسوسی ۴۰۰
ساله دارند و شــناختی را که طی  ۴۰۰سال در منطقه به
ً
دست آوردهاند ،کاما در اختیار آمریکاییها گذاشتهاند.
در این بین یک تقســیم کار نیز با یکدیگر انجام میدهند
و وقتی عراق اشغال میشود ،مناطق شیعهنشین و جنوب
عــراق در اختیار انگلیســیها قــرار میگیــرد؛ چرا که
تجربه بســیار باایی در آن مناطق ،به ویژه در بین عشایر
دارند.
توطئهگری سفارت انگلستان فقط در حد سفرا محدود
نمیشود؛براینمونهپسازکودتای ۱۲۹۹شخصیتهایی
وجود دارند که در پشت پرده در سفارت فعالیت میکنند
که برخی اوقات نقش آنها در تخریب منافع مردم ایران از
سفیر هم بیشتر است .برای نمونه «مستر ترات» در جریان
اشــغال ایران در جنگ جهانی دوم و قبل از آن تا اشــغال
ایران در جنگ جهانی دوم فعالیت گســتردهای داشت و
میتوان گفت ترات در تعیین سیاستها در دوره رضاخان
حرف اصلی را می زد و مرد خاکستری سفارت انگلیس
بود« .میس لنتون» نیز در دوره ملی شــدن صنعت نفت،
یعنی پس از جنگ جهانی دوم شاید از سفیر انگلیس هم
مخربتر عمل میکرد و با اینکه بخش فرهنگی انگلیس
را بر عهده داشــت ،اما هدایتکننده شــبکه جاسوسی
ً
انگلیس بود و اساســا این مجموعه یــک مجموعه ضد
ایرانی و منحطی اســت و نمیتوان آن را فقط در ســفیر
خاصه کرد.

بابی ساندرز یا چرچیل
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نه عجیب است ،نه تازه ،بلکه سالهاست که تکرار میشود ،تنها تفاوت این است که هر از چندی نوع
دخالتهای انگلیس در امور داخلی کشورمان تغییر میکند .زمانی ایران را تجزیه میکرد و هر بخش از
ایران را به خانی یا ماکی میبخشید ،یا میرزا کوچکها را درو میکرد و رضا قلدرها را میکاشت ،یا
آغاخان نوری را به جان ملت میانداخت و دسیسه ترور امیرکبیر را میچید تا از درون ایران را به تاراج
َبرنــد و تقدیم دربار باکینگهام کنند؛ اما از همه اینها مهمتر تاش برای نابودی دین در ایران اســت که
ظالمان زمین بر عهده سیاست استعماری انگلیس نهادهاند.بعد از انقاب اسامی خیابانی که چرچیل
نامیده شده بود به خیابان بابی ساندرز تغییر نام یافت .بافاصله انگلیس در اصلی سفارتش را که در آن
خیابان باز میشد ،بســت و دری را که از خیابانی دیگر به سفارت راه دارد محل اصلی ورود و خروج
قرار داد .اما چرا؟ مسئله این است که چرچیل خون آشامی بود ستمگر و در بیرحمی تفاوتی با هیتلر
و استالین نداشت و بابی ساندرز مبارز راه آزادی بود که به دست پلیس انگلیس کشته شده است .با این
روایت ساده میتوان به عمق اختاف ماهوی میان ایران اسامی با استکبار انگلیسی پی برد.
انگلیس همیشه هست حتی بدون سفارت
روابط دو کشــور در  ۴۰سال گذشته حرکتی رفت و برگشتی از بستن سفارتخانهها تا بازگشایی مجدد
را طی کرده است .اولین اقدام لندن بعد از پیروزی انقاب اسامی تعطیل کردن سفارتش در همراهی
با آمریــکا بود .اقدام دوم انگلیس کمک به گروهی عراقی بود که با همراهی دولت انگلیس ســفارت
کشــورمان در لندن را شش روز اشــغال کردند و دو ایرانی را نیز کشتند .انگلیس در سال  ۱۹۸۷برای
بار دوم سفارت خود را در تهران تعطیل کرد و چند ماه بعد دوباره آن را در نوامبر  ۱۹۸۸گشود و اندکی
ً
بعد به بهانه اعتراض به حکم اعدام سلمان رشدی مرتد مجددا آن را تعطیل کرد .باز در سپتامبر ۱۹۹۰
سفارتش را گشود .در آوریل  ۱۹۹۴لندن کارکنان سفارتش را از تهران فراخواند تا به رسمیت شناختن
ً
مبارزان ایرلندی را محکوم کرده باشد .ظاهرا لندن همچنان حقوق بشر برای ایرلندیها را قبول ندارد.
با روی کار آمدن دولت اصاحات انگلیس ســر از پا نشــناخت و در سال  ۱۹۹۷اقدام به عادیسازی
روابط با تهران کرد .آخرین بسته شــدن سفارتخانههای دو کشور به پاییز سال  ۲۰۱۱باز میگردد .این
رفتار دولت انگلیس در چهار دهه گذشــته همواره تکرار شــده است و از نکتهای بسیار مهم حکایت
دارد .انگلیس برای پیگیری مداخاتش در ایران نیاز چندانی به ســفارتخانهاش ندارد ،بلکه هســتند
کسانی که به منافع این دولت استکباری با سابقه مخوف استعمار جهانی بیش از گذشته خدمت کنند.
انگلیس به دلیل منافعی که در ایران دارد هرگز روابط خود را قطع نکرده اســت و همیشــه در تاروپود
کشورمان رخنه دارد؛ این مفهوم یک بار از دهان وزیر خارجه انگلیس هم خارج شد .ویلیام هیگ ،وزیر
خارجه بریتانیا در نوامبر  ۲۰۱۱ضمن دســتور تعطیلی فوری سفارت ایران در لندن و خارج کردن همه
کارکنانش از تهران گفت« :تعطیلی سفارتخانه به معنای قطع کامل روابط دو کشور نیست».نکتهای که
ویلیام هیگ به آن اشــاره دارد ،غیر قابل اغماض است .برخی از مسئوان کشور یا با برگ انگلیس در
آمریکای شمالی و اروپای غربی تحصیل کردهاند یا فرزندانشان اکنون در آنجا زندگی میکنند؛ اما چرا؟
این همان نفوذی اســت که انگلیس در ایران دارد .هزینهای کم میپردازد تا هزاران سیدضیا طباطبایی
را تربیت و در ایران رها کند .به یاد بیاوریم؛ «دانشــگاه انگلیســی آکسفورد در اقدامی سیاسی اقدام به
اعطای بورسیه تحصیلی ندا آقاسلطان به دانشجویان فلسفه این دانشگاه کرد».در فتنه سال  ۱۳۸۸تونی
بلر ،نخســتوزیر اسبق انگیس اعام کرد ،اکنون شرایطی است که باید میوه اشغال بصره را در تهران
بچینیم.
انگلیس ،خبیثترین دشمن
اگر از ماجرای میکونوس و رفتن و بازگشــتن بینتیجه کارکنان سفارت انگلیس و نیز دستگیری سفیر
ایران در آرژانتین توســط انگلیس به بهانه اتهام بیمدرک دست داشتن در ماجرای آمیا نیز عبور کنیم؛
یکی از مهمترین اقدامات رسمی انگلیس بعد از جنگ تحمیلی همان همکاری با آمریکا در تحریمهای
اقتصادی برای محدود کردن برنامههای صلحآمیز هســتهای ایران بود .روندی که با فشار برای پذیرش
تعلیق داوطلبانه غنیســازی در دولت اصاحات ادامه یافت و در نهایت با فشاری که یک سر ثابت آن
لندن بود به امضای برجام منتهی شــد .اکنون تحریمها شدیدتر از قبل تداوم دارد و آمریکا به رویارویی
نظامی با ایران اقدام میکند؛ اما لندن با سخن گفتن از مکانیسم ماشه همچنان بر حفظ برجامی که فقط
به سود غرب است ،تأکید دارد .تغییر در ماهیت فرهنگ اسامی با استفاده از روحانیت استحاله شده و
مورد تأیید لندن بزرگترین اقدامی است که همچنان ادامه دارد .خطر نفوذ در دین ،سپس دولت دینی به
مراتب از تحمیل برجامها و تحریمها مهمتر و سهمگینتر است که باید با جدیت بررسی شود .انگلیس
دولتی است که رهبر معظم انقاب آن را خبیثترین دشمن ایران لقب دادهاند.
فاشبک آشوبسازی
دخالت کارکنان ســفارت انگلیس در امور داخلی ایران و تاش مستقیم برای ایجاد آشوب و تحریک
مردم در تهران سابقهای طوانی در حد روابط دو کشور دارد؛ برای نمونه در اغتشاشهای سال ۱۳۸۸
«نه تن از کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران به اتهام دستداشتن در شورشهای پس از انتخابات
دهمین دوره ریاستجمهوری ایران بازداشت شدند».ده سال بعد ،در دی ماه  ۱۳۹۸سفیر دولت فخیمه
انگلیس آشــکارا در آشوب مقابل دانشگاه امیرکبیر شرکت کرد و عاوه بر تحریک مردم به آشوب ،از
توهین به تصویر سردار سلیمانی فیلمبرداری کرد .این حرکت سفیر در کنار حمایت تمام قد جانسون،
نخســتوزیر انگلیس از ترور نابغه نظامی ایران و ابراز خشــنودی از شنیدن خبر حذف شدن وی یک
پازل کامل را روایت میکند .اینجاست که میتوان به نکتهای دیگر پی ُبرد؛ تصاویری که شبکه انگلیسی
سعودی اینترنشنال از آشوبهای بنزینی سپس از ناآرامی هفته اخیر مقابل دانشگاه امیرکبیر منتشر کرده،
با همکاری سفارت انگلیس تهیه شده بود.
سعودی اینترنشنال ضد ایران در انگلیس
تاش انگلیس برای درهم کوبیدن فرهنگ اسامی تنها به ایجاد وهابیت و بهاییت در دهها سال گذشته
محدود نمیشــود؛ فرقه شیرازیها که در یک قلم دهها شــبکه ماهوارهای با حمایت انگلیس تأسیس
کردهاند یکی از مواردی اســت که برای دشــمن کردن جهان اسام با ایرانیان شیعه ایجاد کرده است.
شبکههایی که تنها کارکردشــان توهین به مقدسات اهل سنت است .انگلیسی بودن آنها زمانی بیشتر
مشخص شد که در سال  ۲۰۱۹به سفارت ایران در لندن حمله و برای چند ساعت آن را اشغال کردند.
نفوذ فرهنگی به اینجا هم ختم نمیشــود و پیوندی میان انگلیس و دستســاختههایش در رژیمهای
صهیونیســتی و سعودی نیز وجود دارد؛ شبکه فارسیزبان سعودی اینترنشنال در لندن؛ همکاری میان
انگلیس و تأمین مالی وهابیت سعودی است .شبکه فارسیزبان جم تیوی نیز بخش دیگری از همکاری
میان صهیونیستها با انگلیس است .بازیگرانی که با همکاری دولت لندن از ایران میروند به صورت
هماهنگشــده در این دو شبکه فعالیت میکنند .بخش مهمی از دخالتهای انگلیس در ایران به نفوذ
در خانواده برخی روحانیون شیعه بازمیگردد که به راستی این بخش به مراتب از سفارتخانه و سفیر یا
حتی شبکههای ماهوارهای آنها خطرناکتر است .دقت کنیم در گذشته شاهد شخصی مانند سیدضیا
طباطبایی بودیم که پدرش روحانی مشهوری بود .حال تصور کنید در آن زمان که حکومت اسامی نبود
سیدضیا چقدر به اسام خیانت کرد .در شرایط اخیر اشخاصی مانند سیدضیا و فرزندان مسئوانی که
در انگلیس یا آمریکا تحصیل یا زندگی کرده و میکنند ،چقدر میتوانند اسباب ضربه به ایران و جمهوری
اسامی شوند .برای جلوگیری از نفوذ انگلیس بستن و باز نکردن در سفارت مانند یک بازی است .باید
با آنان که دل در گرو انگلیس بستهاند ،به سختی مقابله کرد .آنها را نمیتوان به راحتی اخراج کرد ،بلکه
باید دستشان را از جمهوری اسامی ُبرید .روشنگری ملی برای این مهم ازم است.
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دیگر کار
کار انگلیسیها نیست!

از زمانی که دونالد ترامپ از توافق هستهای
بــا ایران بیرون آمده اســت ،این بحث در
بین کارشناسان حقوق بینالملل و روابط
بینالملل به وجود آمده اســت که چطور
میتوان توافقی بینالمللی به دســت آورد
بدون آنکه با تغییر سیاستهای یک دولت
یا تغییر رؤســایجمهور ،این توافق ضربه
بخورد و یا دچار تغییر شود؟
عقبنشــینی دولت ترامپ از توافقی
که مــورد اجمــاع جامعه جهانــی بود و
بازگشــت تحریمهــا علیه ایران ،نشــان
ً
داد حتی اگر توافقی کامــا مورد اجماع
جامعه جهانی بوده و در ســازمان ملل نیز
به تصویب رسیده باشد ،یکجانبهگرایی
دولت آمریکا میتواند موجودیت آن را زیر
سؤال ببرد .این مسئله البته این روزها تنها
به آمریکا خاصه نمیشود .با رأی آوردن
بوریس جانســون در انتخابات پارلمانی
انگلستان و افزایش احتمال خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا ،نشــان داده شد بیثباتی
در سیاستهای رها و فضای سیاسی آنها
ً
میتواند مستقیما بر توافقهای بینالمللی
نیز تأثیر بگذارد.
ً
جانسون اخیرا اعام کرده است ،توافق
ایران با ترامپ بر سر مسائل هستهای باید با
توافق برجام یا توافق اوباما جایگزین شود.
همین یــک جمله نشــان میدهد خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا حداقل برای ایران به
معنای نزدیک شدن بیش از پیش به آمریکا
و مواضــع ترامپ خواهد بــود .گزارش
اخیر روزنامه واشــنگتن پست درباره پیام
تهدیدآمیز ترامپ به اروپاییهای حاضر در
برجام نیز نشان میدهد هویت مستقل سه
کشور اروپایی در مقابل آمریکا چیزی شبیه
افسانهمیماند.
خبر دیگری که میتواند گمانه فشــار
آمریکا بر کشورهای اروپایی برای خروج از
برجام را تقویت کند ،صحبتهای ریچارد
گلدبرگ ،عضو سابق شورای امنیت ملی
کاخ سفید است که بیان کرده بود انگلیس
توافق تجــارت آزاد با آمریــکا را به خطر
میاندازد ،مگر آنکه از برجام خارج شود.
وی مطرح کرده بود این پرسش پیشروی
بوریس جانسون ،نخســتوزیر انگلیس
قرار دارد که آیا میخواهید توافق تجارت
آزاد با آمریکا را حفظ کنید یا نه؛ در حالی
که به مرکزیت نزدیک میشوید و حامیان
ً
برگزیتی شما واقعا با توافق هستهای موافق
نیستند و خواستار خروج شما از این توافق
هستند ،وقتی به واشنگتن میآیید تا درباره
توافق تجارت آزاد با آمریکا مذاکره کنید،
چــه خواهید کــرد؟ گلدبرگ در پاســخ
ً
به این ســؤال بیان کرده بــود قطعا به نفع
جانسون و مردم انگلیس است که به دونالد
ترامپ و آمریکا ملحق شــوند تا سیاست
خارجیشــان را از بروکسل دور کنند و به
کارزار فشار حداکثری بپیوندند تا همهمان
در امان باشیم.
بوریــس جانســون که بــا حمایت از
خــروج انگلیس از اتحادیــه اروپا وجهی
از ناسیونالیســم انگلیســی را به نمایش
گذاشــته بود ،به مرور ناگزیر اســت این
واقعیت را برای مــردم بریتانیا بازگو کند
که آنهــا در ســالهای آینــده راهی جز
تبعیت حداکثــری از آمریــکای ترامپ
ندارنــد .روزگاری انگلیســیها مدعی
بودند خورشــید در سرحدات آنها غروب
نمیکنــد؛ این اصطــاح در واقع نمادی
بــرای تفاخر آنگلوساکســونها به نفوذ و
کشورگشاییهایشــان بود .زمانه اما تغییر
کرده است؛ مســتعمرات بریتانیا تحلیل
رفته اســت و آن کشــورها در ســالهای
اخیر تاش کردهاند مبانی اســتقال خود
را تقویــت و تحکیم کننــد .در مقابل اما،
بریتانیا به مرور اســتقال خود را از دست
داده و سیاســتهایش تابعی از مصالح و
تصمیمســازیهای ایاات متحده آمریکا
شده است.
دوران جانسون و ترامپ نیز میگذرد،
اما آنچــه بر جا میماند مخدوش شــدن
استقال بریتانیاست که به دست آمریکا،
اعتبار انگلیس به عنوان یک کشور مستقل و
اثرگذار در دنیا خدشهدار میشود.
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حسین معینی

تقویم انقاب
بازگشت امام
سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

هنگامی کــه امام خمینی(ره)
نسبت به مصوبه مجلس درباره
قانون کاپیتواســیون اعتــراض کرد،
آمریکاییها دستور دستگیری و تبعید او
به ترکیه را صادر کردند .مبارزان از همان
ایام بازگشــت او به ایران را خواســتار
شدند.
امــام در طــول یک ســال تبعید در
شهر بورسای ترکیه موفق شدند کتاب
«تحریرالوســیله» را تألیف کنند و پس
از مهاجرت از ترکیه به نجف و استقرار،
اقامه نماز جماعــت و درس و بحث را
شــروع کردند .در این فرصت جمعی
از مبارزان و شــاگردان فعال او در درس
و بحث علوم دینی و فقهی گرد ایشــان
حلقــه زدند و مرتب با امــام در ارتباط
بودند یکــی از مهمترین مباحث درس
امــام در ســال  13۴8موضــوع فقهی
وایت فقیه و بحث حکومت اسامی
بود کــه در واقع یکــی از اصولیترین
موضوعات نظام سیاســی بــرای اداره
کشور و امور مسلمین است.
به عبارتی نظریــه و علم حکومت
اســامی را ابتدا تئوریزه ،سپس به یک
جــزوه تبدیل کردند کــه مرتب در بین
مبارزان و انقابیون دســت به دســت
میچرخید و موجــب افزایش ضریب
آگاهــی جوانان به ویژه دانشــجویان و
طاب جوان میشد و روحیه مبارزاتی
را روز به روز تقویت میکرد .در ســال
 13۵6رژیم شــاه از طرف آمریکاییها
طرح فضای باز سیاسی را مطرح کردند؛
اما کســی حق اظهارنظر درباره امام را
نداشت ،تا اینکه اوائل آبان سال 13۵6
خبر رحلت مرحــوم حاجآقا مصطفی
خمینی داده شــد؛ این موضوع در ایران
به یک انفجار تبدیل شد که قیام خونین
 1۹دی  13۵6را به دنبال داشــت و در
ادامه سلسله حوادثی رخ داد و در نهایت
به حرکت خونین  17شــهریور 13۵7
منجر شد ،تا جایی که رژیم شاه مجبور
شــد با رژیم بعث عــراق از در مذاکره
و آشــتی وارد شــود تا از فعالیتهای
امام جلوگیری کنــد و در نهایت رژیم
بعــث عراق منزل امــام را در محاصره
قرار داد.
امــام در واکنش به آنها شــجاعانه
اعــام کردند خاک عــراق و نجف را
ترک خواهند کــرد و از آنجا راهی مرز
کویت شــدند؛ اما به سبب مشکاتی
که برایشان ایجاد کرده بودند به فرانسه
مهاجرت کردند .در مســیر این وقایع
آوازه امام در رســانههای جهان روز به
روز توسعه یافت تا آنجا که بارها رژیم
بازگشت امام را بامانع اعام کرد ،اما
امام شرط را بر رفتن شاه از ایران اعام
کردند و گفتند به محض اینکه شــاه از
ایران برود به ایران بازخواهم گشت .در
نهایت فشــارها به فرار شاه در روز 26
دی منجر شد.
اما عوامل باقیمانده رژیم شاه ،مانند
شــاهپور بختیار ،آخرین نخستوزیر
رژیم نگونبخت فرودگاهها را بســت
خشــم و هیجان انقابی مردم نسبت
بــه ایــن اقــدام اوج گرفــت و مردم
شهرستانها ،به ویژه تبریز راهی تهران
شدند و شــبانهروز در فرودگاه مهرآباد
ماندند ،عاوه برآن علمای تهران در روز
هفتم بهمن در دانشــگاه تهران تحصن
کردند و هر روز گروه گروه مردم به دیدار
آنها میرفتند تا اوضاع سرنوشتســاز
انقاب را رقم بزنند.

کارشناس تاریخ

اگرچه شــکلگیری جبهه ملی به رهبری
دکتر مصــدق ،به ســال  1328و قبل از
انتخابات دوره شــانزدهم مجلس شورای ملی بر
میگردد ،اما فراز و نشیبهای زیادی بر سر راه این
جبهه وجود داشــته اســت ،تا آنجا که برخی بازه
فعالیت آن را به چهار دوره تقســیم میکنند؛ چهار
ً
دورهای که با معلق شــدن نسبتا کامل فعالیتهای
جبهه ملی و احیای دوباره آن از هم تفکیک میشود.
بازه فعالیت جبهه ملی چهارم از ســال  13۵6آغاز
میشود و تا برخورد قاطع امام با آنها ادامه مییابد.
با شکلگیری مقدمات نهضت ،جبهه ملی نیز
که گاهی مواضع تندی علیه شاه و سلطنت داشت،
درصدد برقراری ارتباط با انقابیون برآمد .رهبران
جبهه ملی خواهان مواجهه با اصل ســلطنت شاه
نبودند ،بلکه هدف خود را مقابله با اســتبداد ،البته
در چارچوب ساختار حاکم معرفی میکردند .این
رویکرد تا ماقات کریم ســنجابی بــا امام(ره) در
پاریــس در آبان ماه  13۵7ادامــه یافت .بعد از این
ماقات ،جبهه ملی با صدور بیانیهای ســهمادهای
نظام پادشــاهی را غیر قانونی اعام کــرد .در این
دوره البتــه امام از اینکــه راه جبهه ملی با انقابیون
متفاوت است سخن به میان آوردند و تأکید کردند:
«اینجانب نمیتوانم از جبههایها و نه از بزرگشان
اســمی ببرم و ترویجی بکنم؛ راه آنها با ما مختلف
است)13۵7/۵/20(».
با اوجگیــری نهضت ،مواضع جبهــه ملی در
مواجهه با اســام مکتبی و فقاهتی کمکم آشکارتر
شد .با این همه امام میکوشیدند تا با مدارا ،از حذف
این جریان جلوگیری کنند .امام در آذر ماه  13۵7در
پاسخ به این سؤال که «آیا جبهه ملی را با کلیه اجزای
متشکلهاش حفظ خواهید کرد؟» ،پاسخ دادند« :هر
فرد یا گروه و دستهای که بتواند خود را با خواستههای
نهضت اسامی موجود در ایران که عموم ملت در
آن شرکت دارند ،هماهنگ سازد ،میتواند در ادامه
کار ،وظیفه خود را انجام دهد .در غیر این صورت
در میان مردم جایی ندارد و ملت ایران هوشیارانه این
مسائل را تعقیب میکنند)13۵7/۹/1۴(».
در ایــن بــازه زمانی ،امام هیــچ گاه جبهه ملی
و فعالیت آنــان را نفی یا محکــوم نکردند ،اما در
شــرایطی که مقابله جبهه ملی با نهضت آشکارتر

شــد ،امام نیز ناگزیر به اتخــاذ مواضع صریحتری
شدند و البته در عین اینکه هشدار میدادند ،زبان به
نصیحت میگشودند« :من متأسفم از این اشخاص
که دعوی ملیت میکنند و با اغراض ملت مخالفت
میکنند .آنها که با اسم ملیت و با اسم خلق دوستی
خنجر به پشت ملت میزنند ،بیدار بشوند .بدانند که
یا سران آنها سرسپرده اجانب هستند و میخواهند
مســائل را برگردانند به حال اول ،یا بکشند طرف
چپ یا بکشند طرف راست .اینها بیدار بشوند .ما
آنها را نصیحت میکنیــم و اگر به نصیحت گوش
نکنند ،کار دیگر میشود)13۵7/12/18(».
ً
جبهه ملی عما پس از پیروزی انقاب اسامی
در خط مخالفت با جمهوری اســامی و حضرت
امام قرار گرفت و رسانهها و تریبونهای منسوب به
آنها تضعیف حکومت اسامی و نهضت اسامی
ملت ایران را آغاز کردند .با قدرت گرفتن بنیصدر
ً
این جبهه به ســمت نزدیکی بــه وی رفت و عما
همســو با جریان او عمل کرد .اما آشــکار اســت
حضرت امام همچنان با این جریانهای ضدانقاب
و مخالفت نهضت ملت با مدارا عمل میکردند .این
مدارا ادامه یافت تا آنکه کار به مواجهه جبهه ملی با
ایحه قصاص رسید .جبهه ملی که رویکردی لیبرال
داشت ،در مقابل تصویب ایحه قصاص که برآمده

از قرآن و شریعت بود ،ایستاد و مردم را به راهپیمایی
دعوت کــرد .امام در واکنش بــه این فعالیتها که
در واقع قیام در مقابل قرآن دانســته میشد ،موضع
شدیدی گرفتند و «ارتداد» جبهه ملی را اعام کردند
تا این جبهه حضور مردم در خیابانها حاشیهنشین
شود.
امام فرمودنــد« :من میخواهم ببینــم که این
راهپیمایی که امروز اعام شــده است ،اساس این
راهپیمایی چه هســت؟ من دو تا اعامیه از «جبهه
ملی» ،که دعوت به راهپیمایی کرده اســت ،دیدم.
در یکی از ایــن دو اعامیه ،جزء انگیزهای که برای
راهپیمایــی قرار دادهاند ،ایحه «قصاص» اســت.
یعنی مردم ایــران را دعوت کردند که مقابل ایحه
قصاص بایستند .در اعامیه دیگری که منتشر کرده
بودند تعبیر این بود که «ایحه غیر انســانی»! ملت
مســلمان را دعوت میکنند کــه در مقابل ایحه
قصاص راهپیمایی کنند ،یعنی چه؟ یعنی در مقابل
نص قرآن کریم راهپیمایی کنند .شما را دعوت به قیام
و استقامت و راهپیمایی میکنند در مقابل قرآن کریم.
نص قرآن کریم».
حضرت امام با اشــاره به کسانی که علیه حکم
قرآن ائتــاف کردهاند ،فرمودند« :مــن از اول یك
ََ
خلجانی در ذهنم حاصل میشــد راجع به بعضی

اینها؛ لکن صبر کردم .صبر کردم و نصیحت کردم.
صبر کردم ،و هر وقت اینها آمدندـ یعنی هر وقت نهـ
اما بسیاری اوقات ،آنها را به مسائل اسامی دعوت
کردم؛ بــه عمل به قانون دعوت کــردم؛ به حفظ و
حراست جمهوری اســامی دعوت کردم .کم کم
احســاس من زیاد شــد .تا وقتی که میبینم آن
آن
ِ
جناح منافق در میدان است و تأیید میکند .تا وقتی
که میبینم آن جبههای که بر ضد اسام است تأیید
میکند[ .برای] من تکلیف شرعی است ،تا دیگر،
تأییدنکنم».
امام در نهایت تصریح کردنــد« :اینها مرتدند.
جبهــه ملی از امروز محکوم به ارتداد اســت .بله،
جبهه ملی هم ممکن است بگویند که ما این اعامیه
را ندادهایم .اگــر آمدند در رادیو ،امروز بعد از ظهر
آمدند در رادیو اعام کردند به اینکه این اعامیهای
که حکم ضروری مسلمین ،جمیع مسلمین ،را غیر
انســانی خوانده ،این اطاعیه از ما نبوده؛ اگر اینها
اعام کنند که از ما نبوده ،از آنها هم ما می پذیریم».
اما جبهه ملی هیچ گاه حاضر نشــد از این بیانیه
ً
اعام برائت کند و بر واگرایــی خود افزود و عما
به جبهه بنیصدر و مجاهدیــن خلق (منافقین) و
نهضت آزادی پیوســت و در مقابل ملت و انقاب
ً
ایستاد و عما از صحنه سیاسی کشور حذف شد.

دهلیز

حافظه

ناکامی غرب در نجات رژیم پهلوی

غرق شدن کشتی اسپانیایی در سواحل کلمبیا

كاف سردرگم

مهدی دنگچی
پژوهشگر تاریخ

در حکومــت پهلــوی شــاه بدون
مشــورت بــا آمریکاییهــا آب هم
نمیخورد .این وابستگی در تمامی تصمیمات
ریز و درشــت شاه قابل مشــاهده بود .در سال
پایانی حیات حکومت منحــوس پهلوی این
وابستگی بیش از پیش شده بود .طبیعی بود در
روزگاری که شــاه در زوال کامل قرار داشت و
نهضت اسامی ملت ایران با رهبری حضرت
امام خمینی(ره) روز به روز قدرتمندتر میشد،
این وابستگی بیشتر شده باشــد .در حالی که
محمدرضا در برابر اراده ملت مســتأصل شده
بود و تــوان تصمیمگیری نداشــت ،این اراده
سالیوان ،آخرین سفیر آمریکاییها در ایران بود
که در دربار پهلوی پیش میرفت؛ اما سرعت،
دقت و هوشمندی حضرت امام(ره) به عنوان
رهبر نهضت اسامی ملت ایران ،آمریکایی را
نیز در تصمیمگیری دچار سردرگمی کرده بود.
گریســیک ،کارمنــد فعال کاخ ســفید و
شاغل در بخش امنیت ملی آمریکا
در دوران کارتــر در کتاب «همه
چیز فــرو میریــزد» که «علی
بختیاریزاده» آن را ترجمه کرده
و در مرکز اسناد انقاب اسامی
به چاپ رسیده است ،مینویسد:
«اواخر دولت شریف امامی
بود و شاه باید تصمیم میگرفت
که چه راهحلی بــرای آرام کردن

اوضــاع ایــران دارد .در همــان روز  31اکتبر
سالیوان هم با شاه دیدار کرد و او را «غمگین و
ناراحت» وصف کرد .شاه از اینکه شریفامامی
نتوانسته ابتکاری به خرج بدهد ناراحت بود .اما
این که میبایست دولت نظامی روی کار آورد
یا دولت ائتافی ،چیزی بود که شــاه در آن باره
مردد بود».
سردرگمی شاه را باید سالیوان چاره میکرد.
در میان اینکه شاه بماند و با دولت نظامی کشور
را اداره کند یا کشــور را ترک کند و ارتش کار
را برعهده گیرد ،سالیوان راه حل اول را ترجیح
میداد .سالیوان از مقامات آمریکا درخواست
راهنمایی کرد و به قول گریسیک ،این نخستین
بار بود که او خواســتار راهنمایی از واشنگتن
شده بود .حتی جلسه مقامات عالیرتبه آمریکا
هم کاری از پیش نبرد .مشکل عمده این بود که
ایران به کافی سردرگم تبدیل شده است و هیچ
راهحلی به ذهن آمریکاییها هم نمیآمد؛ چون
ً
اصوا اطاعات اندک بود .از سوی دیگر یک
معضل کارتر این بود که یکســره ندای حقوق
بشــر ســر داده بود و گرچه به قول گریسیک
«مسئلهحقوقبشرنقشتعیینکنندهای
در سیاســت خارجــی آمریــکا
نداشت» اما به هر حال این شعارها
دشواریهایی را هم پدید آورده بود.
این مشکل یعنی فلج شدن دستگاه
تصمیمگیری آمریــکا ویژه آمریکا
نبود ،بلکه «دولت انگلیس و فرانسه
و اسرائیل هم در برابر انقاب با فلج
سیاسی روبهرو شده بودند».

كشتی سان خوزه

محمد گنجی
محقق تاریخ

ماجرای غرق شدن کشــتیهای مسافربری یا
باربری ،یکــی از موضوعات پرماجرا در قرون
شانزدهم تا بیستم میادی بوده است .در طول
این قرون ،حوادث تلخ بســیاری رخ داده که تا
سالیان متمادی افسانهوار در اذهان عمومی باقی
مانده است؛ از جمله آنان میتوان به غرق شدن
کشتی «گالون سان خوزه» اشاره کرد.
روز هشتم ژوئن ســال  ،1708یک کشتی
اسپانیایی به نام «سان خوزه» در نزدیکی ساحل
ً
کارتاگنای کشور کلمبیا طعمه آتش شد و تقریبا
 600نفر و حدود  20میلیارد دار طا ،نقره و
جواهرات نیز با آن در آب غرق شدند.
کشتی گالون ســان خوزه قرنها گم شده و
کف اقیانوس آرمیده بود؛ اما راز این کشتی در
سال  201۵به تدریج فاش شد و دولت کلمبیا
ً
رســما اعام کرد که آن را یافته اســت .اکنون
با گذشــت چهار سال ،کشــتی هنوز در عمق
 600متری آبهای کشور کلمبیا خفته است و
اختاف مالکیت فراوانی را میان گروههایی که
بر ثروتهای سان خوزه ادعا دارند ،برانگیخته
است.
کشتی گالون سان خوزه در روزهای آخر ماه
ِمی سال  1708کشــور پاناما را ترک کرد .این
کشتی پر از طا ،نقره و سنگهای قیمتی بود که
از کشور ِپرو ،تحت کنترل اسپانیا استخراج شده
بودند و به پــول امروز چیزی بین  10میلیارد تا
 20میلیارد دار ارزش داشتند .این ثروت قرار

بود به دست پادشاه فیلیپ پنجم اسپانیا برسد؛
پادشاهی که برای تأمین مالی جنگ جانشینی
اســپانیا به منابعی که از مستعمراتش به دست
میآمد ،تکیه میکرد.
فرناندس
خوزه،
گالون
کشــتی
کاپیتان این
ِ
ِدسانتیلیان میدانســت که بریتانیاییها آماده
بودند تا با کشتیهایشان در کارتاگنا به او حمله
کنند؛ با این وجود قرار بود این شــهر توقفگاه
کوتاهی باشــد که ســان خوزه بتواند پیش از
حرکت به شهر هاوانای کوبا سپس اسپانیا ،در
آن تعمیر شود .اما کاپیتان به حرکتش ادامه داد
تا اینکه عصر هشتم ژوئن جنگ بر سر گنجینه
سان خوزه آغاز شــد .به گفته گونزالو زونیگا،
موزهدار موزه دریای کارائیب در کارتاگنا ،نیروی
دریایی بریتانیا که به تپانچه ،شمشــیر و چاقو
مسلح بود ،سه بار تاش کرده بود به گالون وارد
شود و آن را از آن خود کند.
البته آشــکار اســت هیچ یک از دو طرف
نمیخواســتهاند این گالون و گنجینههایش در
آب فرو بروند .زونیگا باور دارد کاپیتان کشتی
به جای تسلیم کردن سان خوزه و دست خالی
بازگشتن به اســپانیا ،خودش آن را با باروت به
آتش کشیده و منفجر کرده است.

پیامدسنجی حداکثرسازی سود و لذت نئولیبرالیستی

تصاعد تروریسم و خشونت
حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

بســیاری از متفکــران حــوزه سیاســت و اقتصاد،
«نئولیبرالیســم» را تنها یک تغییر مســیر از اقتصاد
کینزیـ که هــوادار مداخله دولت در بــازار بودـ به
اقتصاد هایکیـ که خواهان بازگشــت از دولت رفاه
و محوریت دادن به بازار بودـ نمیدانند .مشهورترین
فردی که در این زمینه به صورت جدی بحث کرده،
«دیوید هاروی» است .نئولیبرالیسم در حوزه اقتصاد
بر کاهش مداخله دولت در اقتصــاد ،اصالت دادن
به فرایندهای بازار و کنار گذاشــتن تعهدات دولت
رفاه تأکید دارد؛ امــا چنانکه هاروی بحث میکند،
نئولیبرالیســم نظریه مبتنی بر بــازار را به یک نظام
اخاقی تبدیل کرده که تقسیم کار ،روابط اجتماعی،
تأمین رفاه ،مجموعههای تکنولوژیکی ،شــیوههای
تفکر و زندگی و حتی حوزه تولید مثل را تحتالشعاع
خود قرار داده اســت (هاروی ،1386 ،ص  )10و در
مجموع شیوه تفسیر انسان از هستی را شکل میدهد.

BB

فلسفه زندگی بشر غربی

به نظر میرسد ،این سخن آشکارسازی هویت تفکر
غربی اســت و چندان ارتباطی به لیبرالیسم ،دولت
ً
رفاه یا نئولیبرالیســم ندارد .اساســا تفکر غالب در
غرب از زمانی که از پروتستانتیسم اولیه فاصله گرفت
و آنچه وبر آن را «زهد کالوینســتی» میخواند ،کنار
گذاشت و کار برای منافع مادی را جایگزین کار برای
تقــرب الهی کرد (لســناف ،138۵ ،ص 27ـ،)26
همــواره پیرامون جهان مادی در جریان بوده اســت
و ایدهآلیســم و متافیزیک را به حوزه زیباشناختی و
مسائل ذوقی رانده و آنها را فاقد هویت واقعی دانسته
است .مادیگرایی بر حداکثرسازی سود و لذت تأکید
دارد؛ سود را در حوزه مسائل اقتصادی و لذت را در
حوزه فردیـ اجتماعی و در واقع به عنوان فرهنگ و
اخاق فرد غربی محور قرار میدهد و سیاســت از
این دو حیطه برمیخیزد .به عبارت دیگر ،سیاســت
چگونگی مدیریت جامعه به ســوی ســود و لذت
تعریف میشود و در این وضعیت جایی برای خیر و
ً
فضیلت باقی نمیماند .اساسا طرفداران نئولیبرالیسم
حداکثرسازی سود و لذت را در مقام فلسفه زندگی
بشــر مطرح میکنند ،به این معنا که معتقدند وقتی

حداکثرســازی منافع (یا زیادهخواهی) آرمان بشــر
قرار گرفت ،انسان محدودیتها را میشکند و قادر
به تولید و مصرف بیشتر خواهد بود و آزادی اینگونه
حاصل میشود.
در اینجا یک پرسش اساسی مطرح میشود و آن،
اینکه آزادی برآمده از حداکثرســازی منافع چه نوع
ً
آزادی است؟ یعنی آیا اساسا این نوع آزادی تعریفی
دارد یا تعریف آن در جریــان انتخاب بهترین روش
دستیابی به حداکثر منافع هویت مییابد؟

برابری و مساوات
فتحالله پریشان
پژوهشگر
اندیشه سیاسی

به ســمت یک اخاقگرای قهقرایی در نوسان بوده
است .برای چنین موجود شیطانی موفقیت همواره
در کسب ســود و لذت بدون هیچ محدودیتی است
و ترور هم یکی از ابزارهای رسیدن به این موفقیت به
شمار میآید .هاروی این رابطه را به صورت سر بسته
تأیید میکند( .هاروی ،1386 ،ص  11۴و )271
بر اســاس دیــدگاه او ،میتوان گفــت چون در
نئولیبرالیسم دولت در عرصه داخلی باید خود را از
اقتصاد کنار بکشد و در عرصه خارجی باید با دیگر
قدرتهای اقتصــادی رقابت کند و از اینجا مداخله
او در تجارت خارجی آغاز میشــود ،بنابراین ناچار
است با استفاده از یک دولت نومحافظهکار مستبد،
سلسلهمراتبی و حتی نظامی ،نظم و قانون را در داخل
حفظ کند و در خارج نیز برای حفظ هژمونی جهانی
خود کنترل بر منابع نفتی را در دستور کار قرار دهد که
دوران بعد از یازده سپتامبر نشان میدهد ،در برقراری
این توازن اســتفاده از ترور و خشونت جایگاه مهمی
دارد.
ً
اساســا آمریکا پس از یازده سپتامبر ،تروریسم را
به سازوکاری برای ســروپا نگه داشتن نئولیبرالیسم
تبدیل کرده اســت .اشغالگری و غارت منابع نفتی،
گسترش خشونت و تروریسم در جهان اسام و سپس
باا بردن فروش تســلیحات و چپاول دارهای نفتی
اعراب وابســته ،عناصر این چرخه شــوم را تشکیل
میدهند .در چنین شرایطی تنها چیزی که میتواند
ّ
این چرخه را متوقف کند ،شجاعت مقاومت است.
شجاعت مقاومت ابتدا آزادی بیبندوبار را به پاسخ
میخواند ،مسئولیت را پیش روی آن میگذارد و آن
را محدود کرده و با این واسطه سوادگری و لذتطلبی
را با چالش مواجه میکند.

یعنی حمله مســلحانه ،ایجاد رعب و وحشــت و
رسیدن به اهداف سیاسی (قدرت) مؤلفههایی هستند
که حداکثرســازی ســود و لذت به هر طریقی آنها
را تجویز میکند .این نوع حداکثرســازی که آزادی
بدون مســئولیت را تولید میکند ،سوژگی انسان را
در رقابت و سیطره بر دیگران میبیند؛ سوژه ،سلطه
عقل خودبنیاد را به سلطه سود و لذت تقلیل میدهد
و در نهایت انسان خود مساوی با این دو مفهوم شده
ُ
و انسانیت بیمعنا میشود .در چنین شرایطی کشتن
هر تعداد از انسانها با هیچ محدودیتی همراه نیست.
ً
اساســا ســود و لذت وقتی آزادی بدون مســئولیت
را تولید میکننــد ،در رابطهای متقابــل با یکدیگر
مستوجب حرکتی میشوند که در محدوده مشخصی
متوقف نمیشود .فاســفه کاسیک (فیثاغورثیان)
معتقدند حد و اندازه مساوی با عقل است (گاتری،
 ،137۵ص 113ـ )10۹و وقتی عقل تحتالشــعاع
ســود و لذت قــرار گرفته باشــد ،حد و انــدازه نیز
بیمعناست.
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تروریسم سازوکار حفظ نئولیبرالیسم
این وضعیتی اســت کــه در عملکــرد دولتهای
آمریکایــی تجســم یافته اســت و دونالــد ترامپ
محصول اصلی نئولیبرالیسم ،یعنی سلطه سوداگری
و لذتطلبی آمریکایی اســت که هیچ محدودیتی
برای خود قائل نیســت .به گفتــه دیوید روزن ،یکی
از تحلیلگران آمریکایی ،ترامپ بــه حلقه رابط دو
نیروی رقیب تبدیل شده که معرف زندگی امروزین
آمریکاســت؛ لذتگرایی بازار محــور و اخاقیات
قهقرایی .در طول نیم قرن گذشــته ،او همچون یک
ُ
الکلی در حال احیا ،از یــک لذتگرای بازارمحور

ریزشها
فراز و فرود مهدی کروبی ـ ۳
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شهاب زمانی
روزنامه نگار

از اتفاقات جالب در دوران ریاســت
«مهدی کروبی» بر مجلس میتوان به
ماجرای دستگیری «حسین لقمانیان» نماینده
مردم همدان اشاره کرد .لقمانیان به دلیل نطق
پیش از دســتور هتاکانه به نظام اســامی در
اعتراض به «بازداشت فعالین ملی مذهبی» در
دادگاه محکوم و سپس دستگیر و به زندان اوین
منتقل شد .کروبی از این اتفاق ابراز ناخشنودی
کرد و گفت من دیگر قادر به اداره مجلس نیستم
و بــه دفتر خود پنــاه برد! این اقــدام عدهای از
نمایندگان اقلیت را بر آن داشــت تا با نوشــتن
نامهای خطاب به رهبری از ایشان درخواست
عفو کنند که با پذیــرش رهبری غائله فروکش
کرد .جالب اســت که لقمانیــان در دوره نهم
انتخابات ریاســتجمهوری ،ریاســت ستاد
کروبی در همدان را برعهده گرفت .کروبی در
زمان ریاست مجلس انتقادهایی هم به شورای
نگهبان داشت که بازتابهای مختلفی را شاهد
بودیم؛ از جمله این اعتراضات میتوان به
مورد ذیل اشاره کرد« :شورای نگهبان
چارچوب قانون را هم نمیپذیرد،
به نام شورای نگهبان دوپینگ نکنید
و شــورای نگهبــان وارد رقابت
سیاســی با جریــان مــورد تأیید
امام(ره) شده است 1».مهدی کروبی
درانتخاباتنهمریاستجمهوری
شــرکت کرده بــود که با

شکست سنگین وی انتخابات به پایان رسید.
کروبی معتقد بود ،نهادهای خاص به نفع یک
کاندیدا وارد عمل شــدهاند و با تقلب وی را به
پیروزی رساندهاند .وی از رهبر معظم انقاب
درخواســت کرد ،در این مسئله مداخله کند.
رهبر معظم انقاب از درخواســت غیرقانونی
وی ابراز ناخرســندی کردنــد و فرمودند اگر
اعتراضی دارید ،میتوانیــد از مجرای قانونی
وارد شوید .پس از پاسخ رهبری به درخواست
و مطالبه غیر قانونی وی ،نامهای به رهبر معظم
انقاب نگاشــت و طی آن بــه روند انتخابات
اعتراض کرد .این نامه بافاصله مورد استقبال
رســانههای خارجی قرار گرفت و به صورت
کامل منتشر شد .کروبی پس از این نامه از تمام
سمتهای خود استعفا داد .کروبی که به عنوان
نماینده مجمع روحانیون مبــارز در انتخابات
ریاستجمهوری شــرکت کرده بود ،به دلیل
اختاف نظر بین جبهه اصاحات و نیز حمایت
نکردن جدی اعضای مجمع از کروبی و دایلی
دیگر ،زمینه انشــعاب در مجمع پدید آمد و از
مجمع استعفا داد و به تأسیس حزب اعتماد ملی
دست زد .کروبی که خاطره تلخی از انتخابات
 8۴داشــت ،پــس از انتخابــات
ریاســتجمهوری نهــم در صــف
منتقــدان دولــت قرار گرفــت و در
اظهارنظرهــا و مقالههــا در روزنامه
حزب خود (اعتماد ملی) دولت را به
باد انتقاد گرفت.
پینوشت:
1ـ محمدعلی الفتپور ،بازگشت
از نیمه راه.

شماره  | 931دوشنبه  3۰دی 139۸

بررسی اندیشه سیاسی
آخوند خراسانی ۲۶ -

آفاق

درخواست غیرقانونی!

خرد

سیاستنامه

BB

منفعت مولد آزادی بدون مسئولیت
در سیاســت به معنای اصیل آن« ،آزادی» به معنای
رهایی انســان از ضرورتهای معیشــت در حوزه
سیاست و ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی است.
به نظر میرسد نزد نئولیبرالها چیستی آزادی سؤال
اصیلی نیســت ،بلکه چیســتی آن را حداکثرسازی
منافع تعیین میکند .پیامدهای این تعریف قطع پیوند
مسئولیت و آزادی است .آزادی همواره پیوند وثیقی
با مسئولیت داشته و در فلسفه سیاسی امری بدیهی به
شمار میرود؛ اما مسئله این است که فلسفه سیاسی
با تفکر افرادی همچون آدام اسمیت ،میلتون فریدمن
و فون هایک در خدمت توجیه حداکثرســازی سود
قرار گرفته و آزادی به معنای بیبندوباری متولد شده
اســت .پیامدهای محوریت یافتن سود تا آنجاست
که حتی حداکثرســازی فایده و منفعت را که زمانی
متفکران انگلیســی همچون «جرمی بنتام» و «جان
اســتورات» میل با هدف کسب بیشترین فایده برای
بیشــترین افراد جامعه صورتبندی کرده بودند ،به
لذتگرایی فردی تقلیل داده اســت و به این ترتیب
در پایان قرن بیستم کسب بیشترین سود و لذت به هر
طریقی به عنوان فلســفه زندگی غالب در غرب و به
ویژه در آمریکا مطرح میشود .چنین فلسفه زندگی به
ً
پشتوانه اراده معطوف به قدرت برقرار است و اساسا
کسب قدرت به هر طریقی ازمه کسب سود و لذت
معرفی میشود .به این ترتیب« ،ماکیاولی» و «نیچه»
همچنان جایگاه خود را در تفکر فلسفی غرب حفظ
میکنند.
رابطه این وضعیت با تروریســم چندان دشــوار
نیســت .تروریسم که از ریشــه اتینی « »Terrorبه
معنای ترس و وحشــت گرفته شده است ،به حمله
مسلحانه فرد ،گروه یا دولتی علیه هدف مورد نظر با
ایجاد ترس و وحشــت به منظور دستیابی به اهداف
سیاســی اطاق میشود .هر ســه جزء این تعریف،

۱۱

اصل دعوت اسامی و صدور انقاب
عبا سعلی
عظیمیشوشتری
عضوهیئتعلمی
(ع)
پژوهشگاه امام صادق

دعوت اسامی ،یعنی تبلیغ پیام اسام و توجه
دادن انسان به مسئولیتی که در قبال خالق خود
دارد .در نوع نگاه انقاب اســامی به روابط
بینالملل ،اســاس ارتباطات بینالمللی بر
دعوت اسامی استوار است(.اصل  )1۵۴در
بررسی ابعاد این موضوع توجه به نکات زیر
حائز اهمیت است:
1ـ نظام پذیرش بیگانه باید بر این مبنا صورت
ً
گیــرد و نمیتواند مبنایی صرفــا اقتصادی
داشته باشــد(.توبه )6 /بنابراین تسهیل ورود
بیگانگان به سرزمین اسامی باید به منظور
دعوت آنهــا و زمینهســازی هدایــت آنها
صورت گیرد 1.یکی از گلههایی که حضرت
امام(ره) به رژیم طاغوت داشــتند ،شــرایط
غیر اخاقی گردشــگاهها و مراکز توریستی
2
بود.
2ـ در هرگونــه برقــراری ارتباط و عضویت
در مجامع بینالمللی ،اصل توجه به توحید
و محور قرار گرفتن پرســتش خداوند متعال
ضروری اســت(.آل عمران )6۴ /از این امر
چند مطلب برداشت میشود:
اول :انگیزه اصلی و اولیه دولت اســامی از
گرد هم آمدن و دســت دوستی دراز کردن به
دیگر ملل برای دعوت آنها به این امر است که
توافق کنند «غیر از خدا را نپرستند و کسی را

شریک او قرار ندهند(».آل عمران )6۴ /پس
ً
قطعا مفهوم آیه این خواهد بود که قوانینی جز
قوانین خداوند متعال و ارادهای جز اراده او را
بر خود حاکم نکنند.
دوم :نبایــد اجازه داده شــود حکومتهای
فرعونــی و نظامات اســتکباری بــر روابط
بینالمللی حاکم شوند؛ زیرا دعوتی که در آیه
 6۴سوره آل عمران بیان شده ،فقط دعوت به
داشتن عقیده نیست؛ بلکه دعوت به عمل و
اقدام است 3.تبلور این اقدام نیز این است که
اجازه داده نشــود نظامی به جز نظام الهی بر
۴
جهان حاکم شود.
ســوم:چون انقاب اسامی ذاتی فرهنگی
دارد ،اصــل دعوت به اســام از ارزشهای
بنیادین آن به شمار میرود .بنابراین در تشکیل
ســفارتخانهها و نمایندگیهــای جمهوری
اســامی قبــل از هرچیز باید بــه ویژگی و
مأموریت اصلی آن ،یعنی دعوت اسامی ۵و
دفاع از هویت نظام اسامی 6توجه کرد.
چهارم :روشهای دعوت نیز باید روشهایی
فرهنگی باشند(.نحل )12۵ /به این ترتیب،
راه جذب غیر مســلمانان و روبهرو شدن با
جهانیان به منظور هدایت آنها ،اســتفاده از
روشهای علمی و اقناعی است.
پینوشتها:
1ـ عامه طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۹ص .20۵
2ـ امام خمینی(ره) ،صحیفه امام ،ج  ،16ص .1۵0
3ـ عامه طباطبایی ،همان ،ج  ،3ص .3۹0
۴ـ امام خمینی(ره) ،همان ،ج  ،1۵ص .۵07
۵ـ امام خمینی(ره) ،همان ،ج  ،1۴ص .۵۹
6ـ مقام معظم رهبری ،دیدار مسئوان وزارت امور خارجه با رهبر
انقاب.1382/۵/2۵ ،

از مفاهیم و مؤلفههــای دیگری که در عرصه
فکر مشــروطه در فضای جامعه ایران مطرح
شــد ،مفهوم «برابری» بود .آخوند خراسانی
به این مفهوم توجه کرد ،اما نه به اندازه مفاهیم
اساســیتری ،مثل قانون ،آزادی و شریعت که
در مطالب پیشــین بررسی شــد .البته آخوند
خراســانی در طرح مفهوم برابری نیز مسیری
متفاوت با علمای مخالف مشــروطه پیمود.
علمای مخالف مشــروطه درباره برابری ،بر
مفهوم تســاوی در احکام و حقــوق و تفاوت
قائل نشدن میان افراد در احکام و قوانین تأکید
میکنند .در نتیجه این مفهوم ،به دلیل تفاوت
گذاشتن اســام بین موضوعهای گوناگون و
احکام انکار میشود 1.در این دیدگاه ،نابرابری
در احکام ،امری قطعی و مسلم است؛ از این
رو نمیتوان به برابری حقوقی در قوانین اعتقاد
داشت .از آنجا که موضوعات مکلفین متفاوت
اســت ،احکام تعلق یافته به آنان نیز متفاوت
میشــود و در نتیجــه ،افراد حقوق سیاســی
یکسانی نخواهند داشت .اما آخوند خراسانی
برداشت متفاوتی از برابری مطرح میکند .او
در یک مورد از واژه «مســاوات» استفاده کرده
و خطاب به وعاظ ،اصناف و اصحاب جراید
نوشته است« :معنی مساوات را هم که تسویه
فیمابین قوی و ضعیف و غنی و فقیر در حقوق
و احــکام اســت ،کما ینبغی شــرح فرموده،
حقیقت مشروطیت را که عبارت از عدم تجاوز
تمام طبقات از وظایف و حدود مقرره شرعیه و
سیاسیه است ،وجدانی برای مردم کنند تا آنکه
تمام ملت به عینالیقین بدانند که برای تحصیل
چه نعمت و فوز به چه شرف و سعادت و خیر
2
دنیا و آخرت ،این همه شدائد تحمل نموده».
تعبیر «تسویه فیمابین قوی و ضعیف و غنی
و فقیــر در حقوق و احــکام» در این عبارات،
ظهور در برداشــتی دارد کــه علمای مخالف
مشروطه به علمای موافق نسبت میدادند و بر
اساس آن ،آن برداشت را تخطئه میکردند .اما
دقت در دیگر تعابیر به کار رفته ،مقصود آخوند
خراسانی را روشن میکند.
آخوند خراسانی مفهوم سزاوار مساوات را
در قالب حقیقت مشروطیت توضیح میدهد
و معتقد است« :حقیقت مشــروطیت ایران
و آزادی آن ،عبــارت از عدم تجــاوز دولت و
ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه
مســتفاده از مذهب و مبتنیه بر اجرای احکام
الهیه عز اســمه و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه
و وضع از منکرات اسامیه و اشاعه عدالت و
محو مبانی ظلم و ســد ارتکابات خودسرانه و
صیانت بیضه اسام ...خواهد بود 3».ماحصل
سخنان آخوند خراسانی این است که اگر هیچ
یک از طبقات از وظایف و حدود شرعی تجاوز
نکنند ،مســاوات در دایره شــریعت و احکام
شــرعی قرار میگیرد و به هیچ روی به معنای
خروج از احکام شــرعی مختلف الموضوع
نیست .بنابراین ،آخوند خراسانی نیز مساوات
را خارج از احکام شــرعی نمیدانــد .اما از
نظر وی ،مشــروطیت در کنار اجرای احکام
شرعی ،درصدد «اشاعه عدالت و محو مبانی
ظلم و »...اســت .در اینجا آخوند خراسانی
مفهوم عدالت را به کار میبرد که واژه دیرآشنا
در ادبیات شــرعی و فقهی اســت .از این رو،
میتوان گفت برابری در چارچوب شــریعت
از نظر آخوند خراســانی همان مفهوم عدالت
است و عدالت در ادبیات فقهیـ سیاسی نه به
مفهوم برابری در قانون ،بلکه به مفهوم برابری
در اجرای قانون است.
منابع:
1ـ شیخفضلالله نوری ،تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل ،ص  160و .170
2ـ ناظمااسام کرمانی ،تاریخ بیداری ایرانیان ،ص .1۹7
3ـ همان ،ص .1۹8
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داستاننویس

خیلی سرد بود ،هر چقدر تقا
کردم ماشــینم روشــن نشد که
نشد .کیف و وسایلم را برداشتم تا خودم را
به محل کارم برســانم .روز ســخت و پر
مشغلهای داشتم .دو تا جلسه ،یک ساعت
تدریس و تمام کردن سه تا مقاله کار تعمیر
ماشین هم که به کارام اضافه شده بود.
عصبــی و بیحوصله راه افتــادم تا دیرتر
نشده ،تاکسی بگیرم و بیشتر معطل نشوم.
بهرام پســر جوان همســایه با همان تیپ
جاهلی جلویم ســبز شد .سام کشداری
کرد و همانطور که به ماشین اشاره میکرد،
پرسید« :روشن نشد ،نه؟ آقای دکتر نباس
ماشینو اونطرف پارک کنی ،سقف نداره
کا ماشین میچاد »...و خندید.
خیلــی بیحوصلــه بودم ،فقــط جواب
سامش را دادم و رد شدم.
جلوی در منتظر ماشین بودم ،که با موتور
جلوی پایم ایستاد.
ـ بیا باا آقای دکتر! این وقت صبح تاکسی
کم گیر میاد ترافیکه! مســیر شما با موتور
سازگارتره...
چارهای نبود .با تشکر سوار شدم و سعی
کردم بیمحلی صبحــم را با چند جمله
جبران کنم.
کاه کاسکت را به طرفم گرفت.
ـ بیا آقای دکتر! تمیزه ،بعدم شــما بزاری
سرت بهتره ،بااخره کلی آدم زیر دست
شــمان ،حرفاتونو میشنون ،چه میدونم
میخونن و. ...
با صدای بلند خندید.
کاه را گرفتم و با دودلی نگاه کردم.
همانطور که با وضع بدی کیف و وسایل
و کاه را نگه داشــته بودم و میخواستم
تعادلــم را حفظ کنم ،تلفــن همراهم را
چک کردم که دوباره گفت« :آقام کامیون
کار پولی،
داشت ،میگفت آدم کنار ده تا ِ
یه کار خدایی باید داشته باشه که حالشو
خوب کنه به درد مردم بخوره ،گاهی شبا
میرفت واســه یه عده که نداشتن مجانی
بــار جابهجــا میکرد .میگفــت دو نفر
خوشحال بشــن ،ما بیمه میشیم ...من
که نتونســتم کامیون بخرم ،ننهام بیخونه
میموند ،فکر میکردم با موتور که نمیشه
کمک حال کسی بود .اما دو سه روز پیش
یه بندهخدایی رو بردم داروهای بچهشــو
بگیره ،ســرطان داشــت .گفتم اینم بیمه
من! از پریروزم ،دوســاعت میرم جلوی
بیمارستان ،مجانی ...خوبه دیگه ،نه؟»
منتظر جوابم نماند .از آینه موتورش ،من
را که با ســختی فضای مجــازی را زیر و
رو میکــردم ،نگاه کرد و بــاز ادامه داد:
«آقای دکتر شــما تو اینســتا و اینترنت و
مجله و کتاباتون چیا مینویسین؟ من که
ســرم نمیشه چی هستن اینا ،اما شما که
اهلشی ،چیزی توش مینویسی که به درد
مردم بخوره؟ یه چیزی که بیمهات کنه به
قول آقام...یه چیزی که دو نفر مشکلشون
حل شه؟ اصا میشــه با نوشته مشکل
کسی رو حل کرد؟»
از تــوی آینــه نگاهش کــردم .بی خیال
رانندگی میکرد و از ابهای ماشینها راه
فرار پیدا میکرد .آواز گنگی هم زیر لب
میخواند.
تلفن همراهم را خاموش کردم و به خیابان
خیره شدم ،به ماشــینها ،مردم ،کودکان
و عابرانــی که با عجلــه راه میرفتند .آیا
نوشتههای من مشکل کسی را حل کرده
بود؟ حاا بهرام با آن تیپ جاهلی مرا میان
کولهباری از مردم و خدمت و تجربه و قلم
متوقف کرده بود .من هم باید برای خودم
بیمهای دست وپا میکردم مثل بهرام...

نگاهی به آنچه جامعه برای پیشرفت و حرکت روبه جلو به آن نیازمند است
حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

از قدیماایــام مــردم ایــران همــواره در
ضربالمثلهایشان از امید و امیدواری دم زدهاند
و آن را ازمه حیات دانستهاند« .آدمی به امید زنده
است» یکی از معروفترین این ضربالمثلهاست.
امید بــه آینده ،خــود نیروی محرکهای در مســیر
پیشرفت جامعه اســت .اگر امید نبود هیچ یک از
اختراعات و اکتشافات بشری وجود نداشت.
امید باعث میشود انســان راه بیفتد ،حرکت و
پیشرفت کند و به تبع آن جامعه نیز به پیشرفت دست
یابد .در آیات قرآن کریم نیز آنقدر به امید توجه شده
است که ناامیدان از درگاه خدا را کافر مینامد.
امید معجزه الهی در همه زمانها و ناامیدی حربه
شیطان است .شیطان میخواهد انسان هنگام مواجه
شدن با شرایط نامطلوب دچار ناامیدی شود و خط
او را پیش بگیرد.
از نظر روانشناســان امید انتظاری مثبت درباره
آینده و نگرشی مثبت به رویدادهای علی و معلولی
است و مانند سپری بین آثار رویدادهای استرسزای
زندگی و ســامت جســمی ،روانی و رفتاری قرار
میگیرد.
همانطور که گفته شد ،امید در زندگی انسانها
اهمیت بســیار باایــی دارد .نه تنها بــرای پویایی
افراد ،که برای پیشرفت جامعه نیز مورد نیاز است.
کشــور ایران در منطقهای از جهان واقع شده است
که در طول تاریخ بیشــتر حکومتهای پادشــاهی
آن دیکتاتوری بوده اســت .مردمی که هزاران سال
گرفتــار حکومت ظالمان بودند ،حدود  ۴0ســال
پیــش تصمیم گرفتند امیــد را در دلهــا زنده و به
ســوی حکومتی حرکت کنند که تمام ارکان آن به
دست مردم انتخاب شود .قصد نداریم وارد مباحث
سیاسی شویم ،اما امید جمعی و اجتماعی موضوعی
است که میخواهیم آن را کمی بیشتر بررسی کنیم.
امید و اعتماد به نفس کشور را به یکی از قدرتهای
جهانی تبدیل کرد و روز به روز هم با انگیزه بیشتر به
سوی این هدف حرکت میکند.
اما علل و عواملی وجود دارند که اجازه نمیدهند
امید در جامعه جاری و ساری باشد؛ چراکه میدانند
تنها با ناامیدی است که میتوان جامعه جوان و رو به
پیشرفت ایران را فلج کرد.
رهبر معظم انقاب سال گذشــته این موضوع
را چنین گوشزد کردند« :جوانان عزیز ،من به شما
ً
کاما امیدوارم .امروز دشمن در فضای مجازی و...

به شدت فعال است ،مراقب باشید تاش مأیوسانه و
نفوذ دشمن در فضای عمومی زندگی تأثیر نگذارد».
دشــمن در صحنه جنگ نرم همه تاشــش را
میکند تا هر قدر که میتواند مردم را مأیوس کند؛
اما دشــمن به تنهایی قادر نیست چنین حرکتی را
در ســطح یک جامعه پیاده کند .تنها یک راه وجود
دارد و آن همراه کردن تعدادی از اعضای آن جامعه
است .رســیدن به این هدف ،آن هم در شرایطی که
ً
شبکههای اجتماعی بر جامعه ما سیطره دارد ،اصا
کار سختی نیست.
شــبکههای اجتماعی ،نظیر تلگــرام ،توئیتر و
اینســتاگرام به همان ســرعتی که میتوانند اخبار
صحیح را به دست مخاطب برسانند« ،اخبار دروغ»
و «اخبــار جعلی یا فیک» را نیز با ســرعت هر چه
تمامتر دست به دست میکنند.
ساختن اخبار دروغ و انتشار آن به وسیله کسانی
که ســواد رسانهای نداشــته و از صحت اصل خبر
مطلع نیســتند ،بهترین حربه دشمن است .اما بدتر
اینکه برخی از این افراد بیســواد ،رســانههایی با
اعضــای میلیونی دارنــد و این یعنــی تزریق روح
ناامیدی در جامعهای که بزرگترین سرمایهاش امید
به آینده است.
ناامیدی به آینده کشــوری با پیشینه طوانی و با
این همه ســرمایه طبیعی و ملی و همچنین سرمایه

انسانی جوان باعث شــده است بسیاری از کسانی
که رتبههای تکرقمی کنکور سراسری را به دست
میآورند ،برای ادامه تحصیل و کار از کشور خارج
شوند ،ریشه بســیاری از طاقها ناامیدی است یا
در برخی مسائل سیاسی ،مانند برجام هم از حربه
ناامید کردن مردم اســتفاده شد؛ ســالهای 13۹1
و  13۹2بود که دشــمنان و عدهای در کشور شروع
به ناامید کــردن مردم کردند .اینکــه بدون آمریکا
نمیشــود پیش رفت ،یا باید با کدخدا بســت تا از
مشکات آب خوردن گرفته تا اشتغالمان حل شود
و چه و چه ...در نهایت دولتی رأی آورد که در نامش
کلمه امید بود ،اما در واقع کارهایش را با ناامید کردن
مردم پیش برد.
همانطــور که امیــد یک نیــروی محرکه قوی
برای پیشــرفت است ،ناامیدی یک ترمز قوی برای
نرسیدنهاســت .زمانی که ناامیــدی بر جامعهای
مستولی شــود دیگر نمیشود به پیشــرفت و آینده
امیدوار بود.
دشــمن هم البته همین را میخواهد و تاشش
بر این اســت که ناامیدی فراگیر شود ،تا مردم دیگر
برای تعیین سرنوشتشان اهتمامی نداشته باشند ،یا
با ناامیدی از جوانان کشور به اجنبیها دخیل ببندند
تا آنها مشکاتشان را حل کنند.
ملتی که ناامید باشــد استقال خود را به حراج

خانه

مشکل قابل حل
ِ
محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

گاهــی حس بیارزشــی و ناامیدی انســان را
عذاب میدهد؛ انگیزهای برای زندگی نیســت
و حــس کافگــی و بیحوصلگی انســان را
درمانده میکند .بداخاقی ،خستگی و گاهی
سردردهای مداوم همراه با بیخوابی و بیقراری
روال زندگی را بر هــم میزنند؛ در واقع دیگر
هیچ سرگرمی و تفریحی لذتبخش نیست .این
حسهای ناخوشایند ،خبر از حالت غیرمعمول
روحی دارند که نمیتوان نسبت به آن بیتوجه
بود؛اختالی به نام «افسردگی».
افسردگی ،بیماری مزمن روحی است که در
جهان امروز ،بسیاری از افراد ،در مقاطع مختلف
زندگی آن را تجربه میکنند؛ پیر و جوان و زن و
مرد نمیشناسد ،اما به اعتقاد روانشناسان ،زنان
را بیش از مردان در معرض تهدید قرار میدهد.
تغییرات هورمونــی در دورانهــای گوناگون
زندگــی ،نظیر بارداری ،زایمان و یائســگی از
دایلی اســت که زنان را بیشــتر مســتعد این
اختال میکند و به همین دلیل حدود دوســوم
مبتایان به افسردگی ،زنان هستند .در حالی که
زن نقش مهم و کلیدی آرامش خانواده را برعهده
دارد و سامت روح و روان او ضامن بهداشت
روانی افراد خانواده است.
با این وجــود اگر به هر دلیل ،نشــانههای

فیزیکی و روانی افســردگی را احساس کردید،
باید بــه دنبال راهکارهای جــدی برای درمان
آن باشــید .بســته به عائم و شــدت بیماری،
درمانهای گوناگونی را میتوان در پیش گرفت.
گاهی یک مســافرت خاص یا یک گفتوگوی
صمیمانه با یک دوســت نزدیــک و مطمئن،
میتوانــد کمک کنــد تا حالــت روحی تغییر
یافته و ذهن التیام یابــد .گاهی مراجعه به یک
دکتر عمومی کافی اســت تا بیماری از مرحله
پیشــرفت و خطر نجات پیداکنــد؛ اما بعضی
اوقات مراجعه به یک متخصص روانشناس یا
روانپزشک ازم است.
نکته مهم و قابل تأمل دیگر اینکه بیش از هر
چیــز ،اراده و تاش خود فرد میتواند درمانگر
این اختال ناخوشایند باشد؛ بنابراین ازم است
با ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی ،بهترین
و ســریعترین روش درمان افسردگی را تجربه
کنید .در این راســتا ،توجه به تغذیه مناســب،
ورزش روزانه ،خواب مناســب و کافی ،تاش
برای کاهش اســترس ،مبارزه بــا افکار منفی،
تعیین هدف و تقویت روابط ســالم اجتماعی
میتواند اثرگذار باشد.
با این وجود شکی نیست که برقراری ارتباط
معنوی با خالق و خلوت و انس با او سریعترین
و مطمئنترین راه رســیدن به آرامش است که
درمان قطعی نابهسامانیهای روحی و روانی را
میتوان در آن جستوجو کرد.

میگذارد ،حتی حاضر میشود بیگانگان را بر خود
حاکم کند .موضوعی کــه در طول تاریخ کم نمونه
نداشته است .کم نبودهاند ملتها و دولتهایی که به
واسطه ناامیدی ،بیگانگان را بر خود حاکم کردهاند
و یک عمر زیــر بار ذلت زیســتهاند .لیبی یکی از
همین کشورهاست؛ کشوری که دولت و ملتش همه
چیزشان را تسلیم آمریکا کردند ،اما چیزی جز ذلت
به دست نیاوردند.
اما ملتی که امید داشته حتی با دست خالی هم
در مقابل دشمنان و متجاوزان ایستاده است .نمونه
بــارزش را در دوران دفاع مقدس میبینیم؛ مردمی
که با دست خالی ،اما دلهایی پرامید ابرقدرتهای
غرب و شرق را به زانو درآوردند و حتی یک وجب
از خاکشان را به دشمن ندادند.
از ایــن به بعــد هم تنهــا چیزی کــه میتواند
تضمینکننده پیشرفت کشور و بالندگی ملت ایران
باشد ،امید است .دوران جنگ نظامی به پایان رسیده
است ،اما دشمنان ملت جنگهای دیگری را نو به نو
به ایشان تحمیل میکنند.
جنگ اقتصادی یکــی از مهمترین جنگهایی
اســت که ملت ایران درگیر آن است .در این جنگ
مهمترین ساح مردم در مقابل دشمنان امید است.
امید به آیندهای که باید با دست خودشان رقم بزنند و
از این کارزار نیز سربلند بیرون بیایند.

راهنرفته

دوستان خوب مرهمی بر مصیبتها
لیا وطنخواه
مشاور خانواده

پرسش:سام،دوستیدارمکهبهتازگیعزیزیرااز
دستدادهاست،چهروشهاییرابرایتسلیدادن
بهاوپیشنهادمیکنید؟

پاســخ :پرسشــگر عزیــز ،اینکه شــما برای
دوستتان نگران هستید و برای آرامش و کمک
کردن به او دنبال راهکار میگردید ،بســیار زیبا
و امیدبخش اســت.هر فردی ،در زندگی فراق
یا داغ عزیزانی را تحمل میکند و مواجه شــدن
با چنین مصیبتی بسیار مهم است .البته مهمتر
از آن برخورد اطرافیان با شــخص داغدار است
که راهکارهایی در این باره بیان میکنیم .رفتار
شخص مصیبتدیده را بررسی کنید و بفهمید
او در چه مرحلهای از سوگواری قرار دارد .توجه
داشــته باشــید که به دلیل هرگونه اظهار نظر یا
ســوگواری نباید او را سرزنش کرد؛ چراکه این
احساس به زودی از بین میرود و دوره سوگواری
ً
که دورهای کاما طبیعی اســت ،شروع و روند
عادی آن طی میشود .در این مرحله فرد بیشتر به
انزوا و جای خلوت پناه میبرد؛ این به سبب بار
سنگین حزن و غم است .اینکه از او توقع داشته
باشیم ،به ســرعت خودش را با شرایط جدید
وفق بدهد بسیار نابهجاســت .اگر او به خلوت

نیاز دارد ،باید به طور منطقی آن را بپذیریم؛ اما
نه آنقدر که شــخص از زندگی عادی و سامت
روانی دور شــود .در واقع به خلوت کردن او با
خودش احترام بگذارید ،اما نگذارید آن لحظات
طوانی شــود .بگذارید تا از مصیبتی که دیده
اســت ،ســخن بگوید؛ چرا که برای آرامش او
بسیار خوب است؛ اما دقت داشته باشید که این
ارتباطات مخل زندگی او نباشد و دغدغهاش را
بیشتر نکند .زمان حال مسائل است .با گذشت
زمان انسان با شرایط و اتفاقات ناگوار کنار میآید
و نبود عزیزش را آرام آرام میپذیرد .باید اجازه
بدهیم او تصمیم بگیرد ،چــه زمان میخواهد
سوگواریاش را تمام کند و در تمام این لحظات
با تدبیرهای ویژه در کنــارش بمانیم و از لحاظ
روحی او را پشــتیبانی کنیم .اوج تنهایی افراد
داغدیده پس از انجام مراســم سوگواری ،آغاز
میشود؛ یعنی زمانی که مراسمها تمام میشود
و شــخص تنهایی را احســاس میکند .او را به
شــرکت در مراسمهای مذهبی تشویق کنید ،تا
کمکــم در جمع قرار بگیــرد و به زندگی عادی
بازگردد .به او توصیه کنید ذکرهایی را زمزمه کند
و همچنین به ارتباط او با خالق صحه بگذارید؛
چراکه او آرامبخش همه هستی است .از تغذیه
و سامت جسم او غافل نشوید که تأثیر مهمی
در بازگشت او به زندگی طبیعی خواهد داشت.
از خداونــد برای همــه داغدیدهها و دوســتان
دلسوزشان سامتی و صبر مسئلت میکنیم.

محسن اسامزاده در گفتوگو با صبح صادق عنوان کرد

مستند ساح ما در مقابل دشمن است
نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

BBBB

بــاتوجهبــهاتفاقهــایاخیــر،از
جملهشــهادتســردارحاجقاسم
سلیمانیودیگرمســائلیکهپساز
آنرخداد،بــهنظرمیرســدبایدکار
رسانهایجدیتریانجامشود.آقای
اســا مزاده،فکرنمیکنیــددرحال
حاضــروقتآناســتمقــداریاز
مستندهایبرونمرزیدربارهداعشو
مستندهاییکهواقعیتداعشرابهتر
نشانمیدهند،پخششوند؟برخیاز
مردم،نمیخواهیمبگوییمهمهآنها،
هنوزنمیدانندچهخطریلبمرزها
وجودداشتهاست.بهنظرشمادراین
موقعیت،رسانهچهوظیفهایدارد؟
در حال حاضر ،جنگ ،جنگ رســانه اســت .ما
خدمت رهبری رسیدیم ،ایشــان گفتند کار شما
جهاد اســت ،به کارتان ادامه دهید .هر جا رسانه
نادیده گرفته شده ،هزار نوع خدمت هم که انجام
شــده ،رسانه دشمن یا آن را زیر سؤال برده یا آن را
در چشم مردم کمرنگ کرده است ،در بسیاری از
مواقع این اتفاق افتاده است.
اگــر مردم مــا ســردار بزرگوار ،حاج قاســم
سلیمانی و کار بزرگ ایشــان را شناختند ،به چه
دلیل بود؟ به این دلیل بود که ایشــان بعد از مدتی
رسانهای شدند و مردم متوجه شدند چنین مردی
وجود دارد .این جمله عین دیالوگ مردم اســت.
من در مراسمهای تشییع حضور داشتم ،مصاحبه
گرفته و ضبط کردهام .مردم متوجه شدهاند زمانی
که در خانههایشــان در گرما و راحتی هســتند و
دارند استراحت میکنند ،یک نفر هست که خارج
از مرزهای کشور هم برای امنیت کشور و هم برای
خاصی جهان اسام و حتی مردم دنیا با نیروهای
تکفیری میجنگد .این کار رسانه بود.
در حال حاضر هم مشکاتی که امروز گرفتار
آن هستیم ،به علت نادیده گرفتن رسانه است و از
این به بعد هم دوباره به کار درست رسانهای با یک
اتاق فکر درست نیاز داریم؛ یعنی باید یک اتاق فکر
باشد و درست برنامهریزی کند که به چه شکل باید
عمل شود که دچار افراط و تفریط نشویم و امید را
در دلها زنده نگهداریم.
احســاس ترس کاذب و ناامیــدی در مردم به
وجود نیاوریم و از طرفی هم بگوییم که چه خطری
از بیخ گوشمان رد شد و سیستمهای اطاعاتی که
گروههای تکفیری را درست کردهاند و هر روز یک
اســم روی آنها میگذارندـ که آخرین آنها داعش
بود و تا  ۴0کیلومتــری مرز ما آمدـ چه اهدافی را
دنبال میکنند .باید برای مردم تبیین کنیم که خدای
ناکرده اگر آنها دوباره جان بگیرند ،چه باید کرد؟
چون برای حضور در کشور عراق ،سوریه و جاهای
دیگر باید حمایت مردمی داشــته باشیم که بدانند
در وهله اول جنگیدن ،برای ایجاد امنیت و حفظ

محسناسامزادهکارگردان،مستندسازوتدوینگرسینماست.ویازمستندسازانجبههانقاباسامیاست،کهسالیانزیادیازعمرحرفهایخودرادر
کشورهایدرگیربحرانوجنگ،ازجملهافغانستان،سوریه،لبنانولیبیگذراندهاستونتیجهفعالیتهایشدرقالبمستندوبرنامهها،نهتنهاموردتوجه
جشنوارههایداخلیقرارگرفته،بلکهدرجشنوارههایخارجینیزازآنتقدیرشدهاست.یکیازآخرینفعالیتهایشرامیتوانمستند«خصوصیسوزی»
دانستکهتوانستبرندهفانوسدهمینجشنوارهعمارنیزشود.هرچندکهموضوعاینمستندجدید،اجتماعیوتاحدیمیتوانگفتاقتصادیاست،
اماباتوجهبهتجربیاتاسامزادهدرزمینهمسائلبرونمرزیوبهبهانهدریافتفانوسجشنوارهعماربهسراغاینمستندسازرفتیمتاگفتوگوییدرخصوص
مستندهایمقاومتبااوداشتهباشیم.
امنیت ملی خودمان اســت که داریم این کارها را
انجاممیدهیم.
باید این کارها پخش شود و ضریب بگیرد .باید
به مردم نشــان دهیم؛ چون حافظه تاریخی انسان
ممکن است مخدوش شود .ضمن اینکه مردم زیر
بمباران شدید تبلیغات رسانهای غرب هستند؛ آنها
امپراتوری رســانهای دارند ،به دلیل مشکاتی که
داشتیم ،شاید در حال حاضر دارند حرف خودشان
را به عنوان حق به مردم غالب میکنند؛ ولی ما باید
با تاشمان و با اتاق فکری که مســئوانمان باید
داشته باشند ،واقعیت را تبیین کنم.
ً
ما در میدان مشکلی نداریم؛ مثا اگر بگوییم
برای فان مــکان مستندســازی میخواهیم که
ً
استشهادی باشــد ،اصا برود ،معلوم هم نیست
بتواند برگردد ،من به شما قول میدهم حداقل 100
ً
گروه داوطلب داریم؛ اگر به آنها بگوییم مثا بروید
فان نقطه فیلم بسازید ،به احتمال ۹0
درصد هم زنده برنمیگردید،
بچههای کاربلــد زیادی
داریم.

ً
مثا «زنانی با گوشوارههای باروتی» در حوزه
بینالملل تعداد زیادی جایزه گرفته است .فیلمهای
محمدباقر شاهین در جشنواره بینالمللی شرکت
کرده است .کارهای بسیار خوبی در حوزه داستانی
ً
و مخصوصا مستند داریم که در حال حاضر حرف
برای گفتن دارند.
مشکل برنامهریزان ما هستند که جزیرهای کار
میکنند ،یک سیســتم یکنواخت نیستند و برنامه
مدون خوبی ندارند ،اگر هم دارند ،باید بهتر باشند
و بهتر عمل کنند .اگر مســئوان رسانهای ما این
برنامهها را دارند ،باید با مسئوان دیگر هماهنگتر
باشند و آنها را توجیه کنند .بخشی از مشکات ما
به دلیل بیاعتمادی به مسئوان فرهنگی و رسانهای
است .به نظر من باید بیشتر اعتماد کنند.
متأسفانه در بسیاری از مواقع مشاهده کردهام،
ً
مثا یک دفعه رسانه را کات کرده و نادیده گرفتهاند،
در آن زمان گفتم من به تکلیف خودم عمل کرده و
آمدهام ،این شــما هستید که این موقعیت تاریخی
حســاس را از ثبت کردن محروم کردهاید و تمام
شد و رفت .مشکل ما این است.

BBBB

بهنظرشما،درحالحاضرودراین
برههچندروزهوچندهفتهای،بهترین
عملکردرســانهچهچیزیمیتواند
باشد؟
به نظر من در این روزها باید کارهایی ســاخته
شود که به صورت جدی با مردم گفتوگو
کند ،با آنهــا صادقانه حرف بزند ،برای
آنها درباره مسائل توضیح بیشتری ارائه
دهد.
من چند روز قبل در تلویزیون گفتم
مردم ما با مردم بسیاری از کشورها
تفــاوت دارند .اینجا لیبــی ،قطر،
عربستان و خیلی از کشورهای دیگر
نیســت که به مردم بگویند شما به
چیزی کاری نداشته باشید و بروید.
ما همیشــه خودمان مردم را
دعــوت کردهایــم و انقابمان،
انقاب مردمی اســت .حضرت
امام(ره) به پشــتوانه چه کســی
انقاب کردند؟ تشییع ایشان یک
تشییع تاریخی بود ،تشییع سردار
سلیمانیهمینطور،راهپیماییها،
روز قدس ،وقتهایــی که مردم
احساس میکنند رهبری فراخوان
یا دغدغــهای دارنــد ،چگونه به
عرصــه میآیند؟ اینجا هــم باید با
آنها صادقانه و درســت صحبت کنیم؛
مستندســازی یکی از این راههاست که به
وسیله آن میتوان با مردم جدی و صادقانه
صحبــت کــرد و دایــل را در اتفاقهای

مختلف گفت ،مســتند ،ساح بسیار خوبی برای
جنگیدن با دشمنی است که مشغول شبههفراکنی
است.

BBBB

مســتندهایخوبیدربــارهموضوع
داعشوامثالآنهاداریم؟
صد درصد داریم .مستند «زنانی با گوشوارههای
باروتی» یک نمونه بارز آنهاســت .مســتندهایی
که فراهانی درســت کرده اســت .مستند 1۵7A
که بهروز نورانیپور ســاخته اســت و در آن نشان
میدهد اگر داعش به کشور وارد شود ،چه اتفاقی
میافتد؛ داســتان سه خواهر است که مورد تجاوز
قرار گرفتهاند و یکی از آنها خودکشی میکند .این
فیلم ،مستند است.

BBBB

فکــرمیکنیددرحــالحاضر،زمان
پخشاینمستندهارسیدهاست؟
اینرابایدمسئوانرسانهایتصمیمبگیرند.آسیب
احتمالی پخش مستندها این است که یکدفعه ُدز
ً
آن آنقدر زیاد نشــود که مثا مردم ناامید شوند .در
حال حاضر روحیه مردم قدری شکننده شده است،
نیاز به روحیه دارند .باید درست برنامهریزی کرد،
باید هم آن خطری که بالقوه هست و من شنیدهام در
برخی مکانها ،از جمله عراق وجود دارد ،گوشزد
شــود تا خدای ناکرده یک دفعه ســر برنیاورد .در
افغانستان هم همینطور است که خود من درباره
آن کار کردهام؛ البته به عنوان اخطار باشــد ،نباید
ً
مردم ناامید شوند یا مثا یکدفعه ترس وجودشان
را بگیرد.
صفر و صدی نباید بود ،باید اخطار داد ،مردم
را نیز باید دلگرم کرد و کســانی که اآن دارند کار
ً
میکنند را هم باید نشان دهیم؛ مثا نشان دهیم در
حال حاضر در عراق داریم کارهایی انجام میدهیم
که مرزمان امن شود ،در افغانستان همینطور ،باید
نشــان دهیم لب مرز چگونه است ،باید تمام این
موارد را بگوییم.
در حــال حاضــر پاســگاهی در ارتفاعــات
آذربایجــان غربی وجود دارد که ســربازهایمان
در آنجــا و در میــان برف با تروریســتهایی که
میخواهند وارد شوند ،میجنگند؛ باید همه این
موارد را نشــان دهیم تا مردم زحمات این افراد را
ببینند.
در سیستان و بلوچستان هم همینطور؛ سربازی
داریــم که بــا اینکه همرزمانش زخمی و شــهید
شدهاند به تنهایی در مقابل گروهکهای تکفیری
ایستاده اســت .این فرد باید قهرمان ملی شود که
بگوییم اگر این فرد نبود ،آنها وارد کشور شده بودند.
همــه این مــوارد را باید مدام بگوییم ،نشــان
ّ
دهیم که الحمدلله نیروهای مــا جلوی تمام این
موارد را گرفتهاند .به نظرم باید رویکرد ما حماسی
باشد.

رسانه ملی

کتاب

کتاب

بچه مهندس ۳

پایی كه جا ماند

خاطرات سردار

آغاز تصویربرداری سریال رمضانی

چاپ هفتادم خاطرات حسینیپور

انتشاردستنوشتههای شهید سلیمانی

«حسن وارسته» نویسنده سریال
«بچه مهنــدس» ،دربــاره ادامه
تولید این ســریال گفــت« :این
روزهــا گروه تولید در لوکیشــن
شــهرک ســینمایی دفاع مقدس
مشغول تصویربرداری هستند».
وی درباره پایــان زمان تولید این
ً
سریال نیز بیان داشت« :احتماا
تا بهمن مــاه تصویربرداری ادامه
خواهد داشت و از آنجایی که 3۵
قسمت است ،یکی از گزینههای پخش در ماه رمضان هستیم ».این
نویسنده همچنین افزود« :قصه فصل سه این سریال غافلگیریهایی
دارد که مناسب ماه مبارک رمضان است .علی غفاری ،کارگردانی
و سعید سعدی ،تهیهکنندگی این سریال را به عهده دارند».

کتــاب «پایی کــه جــا ماند»
خاطرات خودنوشت سیدناصر
حســینیپور که از ســوی رهبر
معظم انقــاب به عنــوان یک
روایــت اســتثنایی از حوادث
تکاندهنده اسارتگاههای عراق
تعبیر شــده ،به چــاپ هفتادم
رســید .این کتاب ابتــدا در 23
صفحــه به صــورت خاصه و
رمزگونه و با چند کد و کلمه کوتاه
در دوران اســارت نوشته شده و بعد از آزادی نویسنده ،بر اساس
تاریخ ،کدها و جملههای کوتاه که هر یک گرای خاطره و اتفاق
خاص بوده ،بازنویســی شده است؛ به گونهای که توانسته است
خاطرات  187روز از  808روز اسارت را به تحریر درآورد.

نماینــده ولیفقیــه در نیــروی
قدس سپاه پاسداران ،از انتشار
خاطرات و دستنوشــتههای
شهید سپهبد قاســم سلیمانی
خبر داد .حجتااســام علی
شیرازی در پاسخ به این پرسش
که «آیا خاطرات ایشان از جنگ
در ســوریه نیز منتشــر میشود
یا خیــر» ،گفــت« :خاطرات
جمعآوری شــده هم مربوط به
جنــگ با صدام و دفاع مقدس اســت و هم مربوط به جنگ با
تروریستها؛ البته ایشان در دفترچههای متعددی خاطراتشان
را نوشــتهاند که باید جمعبندی شــده و به مرور زمان به چاپ
برسد».

۱3

فرهنگ
شماره  | 931دوشنبه  3۰دی 139۸

فجر۳۸
تحریم جشنواره؛
سوگواری یا خودنمایی؟
آرش فهیم
منتقدسینما

ً
دقیقا ده ســال قبــل در چنین روزهایی
تعداد انگشتشــماری از هنرمندان به
بهانه حمایــت از فتنه ســال  88گفتند
جشــنوارههای فجر را تحریم میکنند.
پــس از یک دهه باز هم این مســئله در
حال تکرار است .این بار بهانه آنهایی که
از جشــنوارهها انصراف دادهاند یا آن را
تحریم میکنند ،احترام به ناراحتی مردم
از سقوط هواپیماســت؛ اما همانطور
کــه امروز هیچ کــس آن تحریمها را به
یاد ندارد و هیچ اختالــی در برگزاری
جشــنوارهها رخ نداد ،این تحریمها نیز
چندان محلی از اعراب نخواهند داشت
ً
و صرفا یک موج تبلیغاتی در پی دارند.
ً
جای ســؤال اســت که اساســا تحریم
جشــنوارههای فیلم و تئاتــر فجر ،چه
فایدهای دارد؟
نکته جالب درباره جشنواره فیلم فجر
این است که اکثر تحریمکنندگان افرادی
هستند که آثارشــان رد شده است؛ مثل
علی عطشــانی ،کارگردانی که هیچگاه
فیلــم درجه یک و بزرگی نســاخته ،اما
در اظهارنظر خندهداری گفته اســت از
هیئت انتخاب جشــنواره تشکر میکند
که کارش را ســاده کردهانــد؛ چون اگر
ً
فیلمش به جشنواره راه مییافت،حتما آن
را تحریم میکرد .رضا درمیشیان هم با
فیلم حذفشدهاش برای جشنواره فجر
رجز خوانده و گفته اســت نبودن در این
جشنواره افتخار اســت .سارا بهرامی و
پگاه آهنگرانی نیز درحالی اعام کردهاند
برای همدردی با جان باختگان ســقوط
هواپیما این جشنواره را تحریم کردهاند
که فیلمهایی کــه در آنها بازی کردهاند،
ً
اصا به جشــنواره راه نیافتهاند و معلوم
نیست چه چیزی را تحریم کردهاند؟
معــدود افــرادی هم بودنــد ،مانند
مسعود کیمیایی ،پیمان معادی و هائده
صفییاری که در بخش مسابقه جشنواره
پذیرفته شدهاند ،اما در جهت همراهی
با موج تحریم جشنواره فجر خواستهاند
کارشان در جشنواره داوری نشود.
تحریم جشــنوارهها اگر بــا اهداف
سیاسی یا خودنمایی نباشدـ که هستـ
هیچ نســبتی با داغداری و ســوگواری
بــرای جانباختــگان ســقوط هواپیما
ندارد؛ چراکه قرار نیست در جشنوارهها
برخاف نامشان جشن و پایکوبی برگزار
ً
شــود؛ اتفاقا برعکس است؛ آنهایی که
طی ســالهای اخیر جشنوارههای فیلم
و تئاتــر فجــر را دنبال میکننــد ،تأیید
میکنند در این رویدادها به ندرت فیلم
یا نمایشــی کمدی به نمایش در میآید
و اکثریت قریب به اتفــاق آثار ،غمبار و
تراژیک هستند! ضمن اینکه کسی مانند
سعید آقاخانی که جشــنواره فیلم فجر
را تحریــم کرده ،در حال تولید ســریال
کمــدی برای تلویزیون اســت و ســارا
بهرامی نیز با ســریالی پر زرق و برق در
شــبکه نمایش خانگی مهمانخانههای
همین مــردم اســت .بســیاری از این
بازیگــران و فیلمســازها که بــا ادعای
مواجهه با حکومت به تحریم جشنوارهها
پرداختهاند ،همیشــه وامدار کمکهای
مالی حاکمیت بودهانــد و از این طریق
فیلمساختهاند.
بنابراین ،تحریم جشنوارههاـ ازجمله
فیلم فجرـ یک بازی سیاسی و تبلیغاتی
خام و بیفایده است که فقط برای مدتی
کوتاه خوراک رسانههای بیگانه را فراهم
میکند و اغیر.
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درسهای رسانهای از ماجرای تلخ شلیک اشتباه!

نکتهگرام

اپراتور به سوی یک هواپیما شلیک کرده بود.
این شلیک مرگبار اگرچه به از دست رفتن جان
شهروندان ایرانی و خارجی زیادی منجر شد ،اما
باید پذیرفت پیش از این نیز حوادث مشابهی از این
دست در جهان رخ داده است؛ به طور مثال در سال
 2017و در جریان یک حادثه مشابه در میانه بحران
جداییطلبی اوکراین ،یک هواپیمای مســافربری
خطوط هوایی مالزی مورد اصابت موشک پدافند
هوایی قرار گرفت که به کشــته شدن  2۹8مسافر
آن منجر شــد؛ لذا ماهیت اولیه این ماجرا زمینه
منحصر به فردی برای موجسواری دشمن نداشت،
لذا دستگاه رسانهای دشــمن برای موجسواری و
تحریک افکار عمومی کشورمان و انتقامگیری از
#انتقام_سخت بر جنبهای دیگر از ماجرا متمرکز
شــد و آن هم چیــزی نبود جز ماجرای ســه روز
تمرکز رسانهها و منابع خبری رسمی بر ّرد هرگونه
فرضیهای مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی جز
نقص فنی.در واقع دشــمن در همان ساعات اولیه
اعام وقوع حادثه این گــزاره را در اذهان عمومی
برجسته کرد که چرا مقامات مسئول پیش از بازیابی
اطاعات جعبه سیاه بر کلیدواژه حتمی بودن نقص
فنی هواپیما تأکید دارند؟ متأسفانه ،وجود نداشتن

نوید کمالی

ّ

عزتاللهضرغامی :ترامپ هرچه میگوید،
مردم ایران را به عکس آن ترغیب میکند
ّ
تــا یوماللههای مکرر خلــق کنند .امروز
بیش از هر زمانی ،پرچم آمریکا و عکس
رئیسجمهورش مورد هجمه مردم بود .یه
آدم عاقل تو آمریکا پیدا نمیشه ،دست او
را بگیره و از توئیتر بیرون بکشه؟!

شهابحسینی :حال تعدادی از همکاران
بنای اعام انصراف از جشنواره گذاشتهاند
کــه این حرکــت دامــنزدن بــه افتراق
جامعهشکن خودی و ناخودی است و این
تصور که کســانی که ترجیح به انصراف
نمیدهند ،همدرد و شــریک حال مردم
و جامعه نیستند و موضعی مغایر با مردم
دارند ،ســخت اشــتباه اســت .این بنده
کوچک بدینوســیله این حرکت را تأیید
نمیکنم و آن را گامی در جهت همدردی
تلقی نمینمایم؛ ای کاش نیتهایمان هم
خالص باشد و بنا به صاح شخصی خود
پشت احساسات پاک مردم قایم نشویم.

مهدیمحمــدی :اگرچه ســخنان رهبر
معظم انقاب برای هر کســی که گوشی
برای شنیدن داشــته باشد نه تنها تکراری
نبود ،بلکه بسی نکتههای نغز داشت ،اما
از یک نگاه راهبردی گاهی اینکه شما در
مقام رهبر یک کشور مقاوم ،نشان بدهید نه
محاسبات و نه حتی ادبیاتتان تحت فشار
عوض نشده ،به خودی خود موضوعیت
دارد .آمریکاییها فشار میآورند و خود را
به در و دیوار میکوبند که همین یک چیز
را به دســت بیاورند و هر بار که بحرانی
خلق میکنند ،منتظرند ببینند در موضع
امام جامعه تردید و تزلزلی رخ میدهد یا
ّ
نه .آیتالله خامنهای بهتر از هر کس دیگر
در ایران میداند که ثبات یا تزلزل رهبری،
شاخص اثرگذاری یا عدم اثرگذاری فشار
دشمن اســت و دشــمن در صورتی که
احساس ضعف و تزلزل کند ،به صغیر و
کبیر این کشور رحم نخواهد کرد.

نرمافزار

کارشناس رسانه

بعــد از اقدام تروریســتی آمریکا در به شــهادت
رســاندن سردار رشید اســام ،سپهبد حاجقاسم
ســلیمانی جامعه ایران یکپارچه سیاهپوش شد و
یکصدا فریاد انتقامخواهی از آمریکای جنایتکار
و مســببان پیدا و پنهان دیگر این حادثه تروریستی
را سر داد که در نتیجه آن ،همزمان با خاک سپاری
ســردار محبوب دلها موشــکهای ایرانی اولین
ســیلی انتقام را به صورت آمریکاییها حاضر در
پایگاه نظامی «عینااســد» وارد کرد؛ اما کسی
نمیدانست که یک حادثه سهوی ناشی از خطای
انســانی در کنار سوء مدیریت افکار عمومی ،تنها
ساعاتی پس از زدن ســیلی اولیه #انتقام_سخت
میتواند فضا را برای سوءاستفاده مجدد دشمن و
شروع موج جدیدی از اغتشاشات مهیا کند.
ماجــرا از این قرار بود که بــا توجه به احتمال
حمله تافیجویانه آمریکا ،پدافند هوایی کشــور
در حالت آمادهباش کامل قرار گرفته بودبا اشــتباه

یک سخنگوی واحد برای بحران پیشآمده موجب
شد تا با تکرار ،برجستهســازی و القای این گزاره
در اذهان مخاطب فاقد ســواد رسانهایـ که اغلب
محتوای خبــری مورد نیاز خود را از رســانه غیر
رسمی دریافت میکندـ این شایعه در افکار عمومی
ً
شدت بگیرد که قطعا در این ماجرا پای یک توطئه
حکومتی در میان اســت ،آن هم در شــرایطی که
بر اســاس عرف و اصول مدیریــت بحران ،تمام
کشــورها تا پیش از مشخص شدن تمام ابعاد یک
حادثه از اعام رسمی علت آن اجتناب میکنند.
اما این بار مسئله فرق میکرد .در شرایطی که
جبهه رســانهای دشــمن به دنبال عبور دادن ملت
ایــران از گفتمان ضد آمریکایــی یکپارچه پس از
شهادت سردار سلیمانی بود و با شدت تزریق گرد
سیاه بیاعتمادی به جامعه را دنبال میکرد ،سردار
حاجیزاده ،فرمانده هوافضای ســپاه در یک اقدام
شجاعانه ،شرافتمندانه و بدون فرافکنی و برخاف
سیره مســئوان ارشدی که در شرایط بحران خود
را بیخبر از هر مســئله مهمی در کشــور معرفی
میکنند ،مسئولیت حادثه را بر عهده گرفت.
فارغ از چنــد و چون ماجرا ،میتــوان از این
حادثه برای بازســازی و ارتقای دستگاه مدیریت

افکار عمومی کشــور درسهــای مهم گرفت که
اولین آن لزوم تعیین یک ســخنگوی واحد برای
بحرانهاســت؛ زیرا در ماجــرای اخیر و پیش از
اعام رســمی دلیل بروز حادثه ،شخصیتهای
حقیقــی و حقوقی زیادی در این بــاره اظهار نظر
کردند که برخی از آنها زمینه سوءاستفاده دشمن را
فراهم کردند.
دومین درس ،لزوم افزایش شــفافیت رسانهای
در شرایط بحران اســت؛ به این معنا که در عصر
ً
جدید ارتباطات ،رسانه نمیتواند صرفا به تریبون
یک طرفه مسئوان بدل شود ،بلکه باید برای جلب
اعتماد افکار عمومی به رســانه رســمی فرصت
پرســشگری و پیگیری سؤاات افکار عمومی را
داد.
و در نهایت ســومین درس اینکــه در ماجرای
اخیر این امکان وجود داشــت که اینفلوئنسرهای
رسانهای جبهه انقاب پیش از اعام رسمی عامل
حادثه در جریان مسئله قرار گیرند و در جریان دفاع
تمــام کمال از گزاره «نقص فنــی» و در رقابت با
رسانههای معارض اعتبار رسانهای خود را قربانی
نکنند تا در حوادث آتی امکان تأثیرگذاری بر افکار
عمومی برای آنها محفوظ بماند.

پژواک

ترفندستان

 httpsامنیتی

سرقت اطاعات

محمدصالح نادری
کارشناس
فناوری اطاعات

شاید شنیده باشید که میگویند اگر وارد پایگاهی
اینترنتی شدهاید و میخواهید اطاعات مهمی
انتقال دهید ،مانند وارد کــردن نام و گذرواژه یا
خرید اینترنتی و وارد کردن شماره کارت و رمزها
ً
و ،...حتمــا به این نکته کــه پروتکل آن صفحه
اینترنتی امن باشد ،توجه کنید .سادهترین راه برای
تشــخیص پروتکل استفاده شــده در آن صفحه
توجه به اول آدرس اســت .یکی از معروفترین
پروتکلهای امن https ،است که در اول آدرس
به جای پروتــکل ناامن  httpقرار میگیرد .برای
نمونه آدرس یکی از صفحات پرداخت اینترنتی
معتبر  https://bpm.shaparak.irاست که اگر
در ابتدای آن  httpبود ،به هیچ وجه نباید پرداختی
در آن انجام دهید.
امــا چرا  httpsامن اســت؟ کاری که https
انجــام میدهــد ،این اســت کــه اطاعات را
رمزگــذاری میکند و کلید ایــن رمزگذاری که

برای رمزگشــایی ازم است ،به روشهایی بین
دستگاههای کاربران توزیع میشود .نحوه توزیع
این کلیدها خارج از بحث این نوشــته اســت و
اگر کسی به دانستن آنها عاقه داشت ،میتواند
عبارت « »how https worksرا جستوجو کند.
وقتی اطاعات رمزگذاری میشود ،تنها زمانی
که ازم اســت ،بهوسیله افرادی که تأیید هویت
شدهاند خوانده میشوند و این کار سبب میشود
از حمات «مرد میانی» جلوگیری شــود .مرد
میانی نام یکی از انواع سرقت اطاعات در علوم
رایانه است که در این روش اطاعات ارسالی بین
گیرنده و فرستنده بهوسیله عنصری مزاحم شنود
میشــود .مرد میانی میتواند تنها اطاعات را
شنود کند یا عاوه بر شنود آنها را تغییر هم بدهد
و دادههای دستکاری شده به گیرنده ارسال کند.
« »httpsجلــوی این خطرهــا را میگیرد و
احتمال دزدیدهشدن دادهها را کم میکند .از این
به بعد هنگامی که میخواهید پرداخت اینترنتی
انجام دهید یا به پایگاه اینترنتی وارد شوید و نام
ً
و گذرواژه را بزنید ،حتما به ابتدای نوار آدرس و
عبارت  httpsدقت کنید.

حامد مظلومی
پژوهشگر

مجرمان و کاهبرداران فضای مجازی شامل
طیــف بزرگی از هکرها ،باجگیــران و عوامل
حمات سایبری میشــوند که با بهرهگیری از
نقاط ضعف امنیتی دســتگاههای الکترونیکی
و هوشــمند مــا ،از اطاعات ما بــه نفع خود
بهرهبرداری میکنند که یک نمونه آن اطاعات
بانکی است.
هکرها از شیوههای گوناگونی برای سرقت
اطاعات کاربران استفاده میکنند؛ نصب یک
اپلیکیشن نامطمئن ،ارسال یک لینک ناشناس
و ترغیبتــان به باز کردن آن از طریق پســت
الکترونیکی یا پیامک از جمله روشهای رایج
هکرهای ایرانی است .بد نیست بدانید یکی از
مواردی که هکرها عاقه زیادی به تحت کنترل
گرفتن آن دارند ،دوربین لپتاپ و تلفن همراه
هوشمند شماست؛ زیرا با استفاده از این تصاویر
ضبطشده از وبکم و تلفن همراه میتوانند به
شیوههای گوناگون از شما اخاذی یا جاسوسی

کنند.
برای نمونه تنها یک نفر در ســال  2013در
آمریکا ،با دسترسی به وبکم و ذخیره عکس،
توانست از  3۵0خانم اخاذی و باجگیری کند
که بعد از دستگیری و محاکمه به ده سال زندان
محکوم شد؛ البته از این نمونهها در کشورمان
هم کم نداریم.
هکرهــا از طریق وبکــم و دوربین تلفن
همراه شــما عاوه بر اینکه به تصویر شخصی
خودتــان دســت پیــدا میکننــد ،از محیط
اطرافتان نیز اطاعات قابل توجهی به دست
میآورند که این اطاعات شامل مواردی ،مانند
منزل و وسایل داخلش ،محل کار شما و حتی
افرادی اســت که با آنها در ارتباطید؛ هر کدام
از این اطاعات میتواند راهی برای باجگیری
یا سرقت از شما باشد .جالب است بدانید در
تلویزیونهای هوشمند ،بعد از گزارشی مبنی
بر هک دوربینهای رویشــان ،دیگر خبری از
دوربین نیست و در نسلهای جدید ،هر قدر هم
که تلویزیون هوشمند باشد ،دیگر رویش دوربین
وجود ندارد.

به موقع آب بنوش!
شــاید خندهدار به نظر برســد ،امــا قاعده
پزشکی نوشــیدن به موقع آب هم میتواند
به یــک ایده کاربــردی جــذاب در حوزه
تولیدات نرمافزاری بدل شود و خروجیاش
بشــود نرمافزار اندرویدی «آبنوش»!هدف
اپلیکیشــن آبنوش ،یادآوری نوشیدن مقدار
کافی آب (هشت لیوان) در طول روز به کاربر
است .در این برنامه تاریخچه تمام روزهای
قبل را میتوانید به صورت دستهبندی شده
و همراه با نمودار مشاهده کنید و از کمیت
مقدار آب نوشــیده شده خود ،باخبر شوید.
طراحــان ایــن نرمافزار با تأکیــد بر دایل
پزشــکی توجه به مصرف کافی مایعات در
طول روز ،برخی از مهمترین مزایای استفاده
از این نرمافزار را به شرح ذیل نام بردهاند« :با
آبنوش جوانتر خواهید بود و پوستی شاداب
خواهید داشت .با آبنوش فعالیت بدنیتان
افزایــش خواهد یافــت .با آبنــوش کمتر
بیمار میشوید و بیشــتر احساس سامتی
میکنید».

مجازستان

استارتآپ

حسابهای جعلی

نوبازار به بازار آمد!

صادق داوری
پژوهشگر

ً
حتما تاکنون زیاد درباره حســابهای کاربری
جعلــی یــا همــان « »Fake Accountهای
مجازی شــنیدهاید و میدانید که در شبکههای
مجازی وقتی کسی به شما پیغامی میفرستد،
ً
الزاما از هویت اصلی خودش اســتفاده نکرده
و میتواند به جای نام واقعی خود از اســمهای
جعلی و ساختگی اســتفاده کرده باشد تا هم
هویت و هم جنسیت خود را پنهان کرده
و شــما را مجاب به برقراری ارتباط و
پاسخگویی به پیامش کند!
اوایل ســال جاری پژوهشگران
«مرکز عالی ارتباطات استراتژیک
ناتــو» کــه در واقــع اتــاق فکر و
اندیشــکده  NATOمحســوب
میشــود ،مطالعهای چهــار ماهه را
برای بررسی ســطح پیچیدگی ایجاد
شــبکهای از اکانتهای تقلبی
و اســتفاده از آنها در

شــبکههای اجتماعی ترتیب دادنــد .این تیم
 332دار را صرف خرید تعامات غیرواقعی
در فیسبوک ،اینستاگرام و یوتیوب کردند که در
مجموع  3۵20نظر 2۵7۵0 ،ایک20000 ،
بازدیــد و  ۵100فالوور را نصیبشــان کرد.
محققان از این تعامات برای فعالســازی 1۹
هزار حساب کاربری جعلی استفاده کردهاند که
به منظور تحقیق و پیشبرد اهداف مد نظرشان
در شــبکههای اجتماعی ایجاد کــرده بودند.
حــدود یک ماه پس از خریدن تعامات تقلبی
مذکور هنوز  80درصد از حســابهای
ناامن به قوت خودشان باقی بودند.
محققان برای بررســی عملکرد
شبکههای اجتماعی تعدادی از
اکانتها را به عنــوان جعلی به
اینســتاگرام ،فیسبوک ،توئیتر و
یوتیوب گزارش کردند؛ اما نتیجه
کار ناامیدکننده بود و سه هفته پس
از گــزارش هنوز هــم  ۹۵درصد از
حسابهای کاربری حذف
نشده بودند!

احمد محمدی
خبرنگار

کمتر کسی از کاربران فضای مجازی را میتوان
یافت که با اپلیکیشنهای داخلی بازار خرید و
فروش کاا آشنا نباشد و تا به حال از آنها استفاده
نکرده باشد؛ اما شــاید کمتر کسی خبر داشته
باشــد در کنار این راهکارهای خرید و فروش
داخلی کاا ،بستری جدید برای خرید و فروش
کاا در سطح بینالمللی مهیا شده است.
با ایــن راهکار جدید ،دیگر خرید و فروش
شما به جغرافیای کشــورمان محدود نخواهد
بود و شــما میتوانید در سرتاسر جهان کاا،
خودرو ،ملک ،ســایر اجناس دســت دوم و نو
یا محصوات فروشــگاه خودتان را با عکس
و حتی ویدئــو به فروش
بگذارید یــا به عنوان یک
خریــدار بــا بهرهگیری
از ابــزار تخصصــی
جستوجوی «نوبازار»،
کاای مورد نظر خودتان

را ســریعتر پیدا کنید .اســتارتآپ نوبازار در
تیر ماه  13۹6با ایده اولیــه فروش انحصاری
کااهای نو و ارسال سریع برای مشتریان با مدل
تجاری  B2Cفعالیت خــود را آغاز کرد؛ اما با
گذشت چند ماه با تغییر مدل کسبوکار خود و
افزودن مدل تجاری  C2Cبه بازار آناین واسطه
خرید و فروش کاا وارد شد و سرانجام در بهار
 13۹7به صورت رســمی فعالیت خود را آغاز
کرد .نکته قابل توجه برای استارتآپ نوبازار
اســتقبال و بازخورد خوبی بود که در بازه یک
ماه نخست فعالیت کسب کرد و بنا بر اظهارات
بانیان آن ،یکــی از اهداف اصلــی این پروژه
گســترش بازار خرید و فروش کاا و همچنین
توسعه این بستر مطابق با خواستههای کاربران و
تکنولوژیهای روز دنیا به صورت مداوم است؛
زیرا یک استارتآپ از
بدو تولد تا بلوغ باید بر
توسعه کاربری خودش
فعالیت کند و مانند سایر
استارتآپهای مشابه
در یک فرمت قدیمی و
تکراری باقی نماند.

گزارش صبح صادق از امدادرسانی سپاه و بسیج به مناطق سیلزده جنوب شرق کشور

جاننثاران مردم در نبرد با سیاب
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یادداشت
چند نکته
برای مأموریت امداد
حسن ابراهیمی
خبرنگار

در کشــاکش درگیریهای منطقــهای به ویژه بعد
از ماجرای ســیلی ســخت به ارتش تروریستی و
اشــغالگر آمریکا در عراق و نیــز ماجرای غمبار
ســقوط هواپیمای مســافربری اوکراینی ،ابرهای
بارانزا نه مثل همیشه؛ بلکه چند برابر و بیسابقه
باریدند ،آن هم در دیاری که سالها رنج خشکسالی
داشت ،اما آنقدر باریدند که گفتند در سالیان اخیر
بیسابقه بوده ،جزیره قشم ،بندرعباس ،جاسک و
بعد جنوب سیســتان و بلوچستان و بخشهایی از
هرمزگان و کرمان هم بارشهای بیسابقه را تجربه
کردند .البته بارشهای بیسابقه اگرچه نعمتی برای
این مناطق بود؛ اما با خود سیل را هم همراه داشت،
خانههای مــردم را آب فراگرفت ،جادهها تخریب
شد ،جریان آب آشــامیدنی و برق روستاها قطع و
پلهای ارتباطی از بین رفت .بســیاری بیخانمان
شدند ،اما در این طرف ماجرا عدهای هنوز در بازی
ّرد صاحیتها و ماجرای هواپیمای سقوط کرده
مانده بودند تا از آب گلآلود ماهی بگیرند .این در
حالی است که گل و ای جای دیگری را برداشته
و واقعیت نه آن آب گلآلود ،بلکه مردمی هســتند
که در محاصره ســیل و گل و ای ماندهاند .در این
میان ،اگرچه جمعیت هال احمر مدیر نداشت و
خادمان مردم در سپاه پاسداران در داغ غم از دست
رفتن حاجقاسم سیلمانی و مسافران پرواز اوکراینی
بودند؛ اما باز هم فدایی ملت شدند و نه تنها سپاه
پاســداران ،بلکه ارتش حزبالله هم با تمام توان
پای کار آمدند .این در حالی اســت که هر لحظه
شیطان زخم خورده ممکن است شیطنت نظامی
کند و نیروهای دفاعی در آمادهباش کامل هستند،
این مأموریت بر آنها اضافه شد.
جهاد امداد و خدمت در سپاه
فرمانده سپاه جزء اولین مسئوانی بود که درمنطقه
حاضر شــد ،همچنین فرماندهان نیروی زمینی و
نیروی دریایی ســپاه نیز به دقت در منطقه مشغول
مدیریت امدادرسانی شدند .فرمانده قرارگاه قدس
نیروی زمینی هم به عنوان اصلیترین واحد نظامی
منطقه پای کار بــود ،نیروی زمینی همه امکاناتش
را پای کار آورد و ســپاههای استانی بسیج شدند تا
با کمک گروههای جهادی و موکبهای اربعین به
منطقه بیایند و یک جهاد امدادگری و خدمترسانی
در سپاه شــکل گرفت تا بار دیگر سپاه اثبات کند
فدایی این مردم است.
بالگردهای سپاه در خدمت مردم
فرمانده کل ســپاه در حاشیه بازدید از مناطق سیل
زده اســتان سیستان و بلوچســتان ،اظهار داشت:
«ما موفق شدیم به وسیله بالگرد ،از بخش بزرگی
از مناطق ســیلزده چابهار بازدیدی داشته باشیم.
اشکال اساسی قطع ارتباطات زمینی روستاهاست
که در محاصره سیل هستند .بنابراین بیشترین امداد
از طریق ترابری هوایی و بالگردها صورت میگیرد
ً
که نیروی زمینی سپاه فعا سه فروند و نیروی دریایی
نیز یک فروند بالگــرد  17-Miرا در این خصوص
فعال کرده است».
وی افزود« :آشپزخانه های صحرایی متعددی
برقرار شــده که روزانه هزاران پــرس غذا را آماده
میکند .همچنین حدود  10هزار بسته معیشتی و
غذایی تاکنون توزیع شده است».
سرلشکر سامی با بیان اینکه ردههای مختلف
سپاه در حال فعالیت در منطقه هستند ،تصریح کرد:
«خوشبختانه سپاه ســلمان سیستان و بلوچستان،
گروههای جهادی و نیروهای زمینی و دریایی با همه
یگانها فعال هستند .پایگاه دریایی چابهار هم فعال
است و امکانات دیگری نیز از سوی نیروی دریایی
ســپاه در حال گسیل به منطقه اســت و امیدواریم
ظرف روزهای آینده شــاهد بازگشــت تدریجی
شرایط به قبل باشیم».
از ساعت اول در خدمت مردم بودیم
سردار رمضان شریف ،ســخنگو و مسئول روابط
عمومی کل ســپاه هم درباره امدادرســانی ســپاه
به ســیلزدگان گفت« :از ســاعات ابتدایی وقوع
ســیل در استان سیستان و بلوچســتان ،واحدها و
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یگانهای ســپاه مستقر در منطقه اعم از یگانهای
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه ،قرارگاه سازندگی
خاتماانبیاء(ص) ،نیروی دریایی سپاه و بسیجیان
بومی و گروههای جهادی ،همه تاش و همت خود
را برای امدادرســانی و کاهش مشــکات و آام
هموطنان عزیز و محجوب این خطه ایران اسامی
بهکارگرفتند».
فرماندهان نیروی زمینی پای کار امداد
اما فرمانده نیروی زمینی سپاه هم به همراه فرمانده
کل سپاه با حضور در مناطق سیلزده ضمن بررسی
وضعیت منطقه از طریق بالگرد دستورات ازم را
برای امدادرسانی واحدهای مختلف نیروی زمینی
سپاه صادر کرد .بر این اساس ،قرارگاه قدس نیروی
زمینی سپاه به عنوان عالیترین رده سپاه در منطقه
مأموریت فرماندهی امدادرسانی به سیلزدگان را
بر عهده گرفت.
 ۵۰هزار وعده غذایی
«سردار محمد مارانی» فرمانده قرارگاه قدس نیروی
زمینی سپاه در این باره گفت« :قرارگاه قدس نیروی
زمینی سپاه از شــروع آبگرفتگی در پی بارشهای
اخیر در جنوب استان سیستان و بلوچستان از همان
ساعات اولیه کار خدماترسانی به سیلزدگان را
شــروع کرد .اعزام ســه فروند بالگرد ترابری3۵ ،
دستگاه ماشینآات مهندسی و بهکارگیری 600
نفــر از رزمندگان قــرارگاه ،از جمله این اقدامات
بود».
وی همچنین افــزود« :قرارگاه قــدس نیروی
زمینی سپاه با راهاندازی چهار مرکز پخت غذا در
شهرســتانهای چابهار و کنارک کار پخت غذای
گرم را از روز شــنبه (هفته گذشــته) شروع کردند
که در هر وعده  ۵0هزار پرس غذا بین سیلزدگان
توزیع میشود ،این غذاها به وسیله بالگرد در بین
روســتاهای گرفتار در ســیاب توزیع میشود و
تاکنون به  200روستا خدماترسانی شده است».
استقرار بیمارستان صحرایی
«سردار پورجمشیدیان» معاون هماهنگکننده
نیروی زمینی سپاه هم در زمینه امدادرسانی گفت:
«این نیرو با استقرار سامانههای جراحی تاکتیکی
معاونت بهــداری رزمــی نیروی زمینــی و یک
بیمارستان صحرایی با حداکثر امکانات در مناطق
سیلزده جنوب شــرق کشور برای خدمترسانی
به مردم عزیــز این منطقه اقدام کرده اســت؛ این
بیمارســتان شــامل بخشهای مختلف خدماتی
و درمانی سیســییو ،آیســییو ،سیتیاسکن،
امآرآی ،اورژانــس ،درمانــگاه و داروخانــه و ...
است».
بسیج همه ظرفیتهای بسیج در منطقه
«سردار سرتیپ غامرضا سلیمانی» رئیس سازمان
بسیج مستضعفین هم با حضور در مناطق سیلزده
درباره فعالیتهای ســازمان بسیج در این مناطق
گفت« :ســیل خســارتهای زیادی را به ویژه به
مزارع کشــاورزی وارد کرد؛ زیــرا عمده اقتصاد
خانوارهــای منطقه بر کشــاورزی مبتنی اســت.
همچنیــن جادههای روســتایی ،جادهها و برخی
زیرساختهای دیگر آسیب دیده است».
وی درباره خدمات سپاه و بسیج تصریح کرد:
« 3۵00نفر در قالب گروههای جهادی در منطقه
فعال هســتند 10 ،تیم پزشــکی در منطقه حضور
دارند ،یک بیمارســتان صحرایی برای استقرار در
منطقه از تهران حرکت کرده است».
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین با اشاره به
خسارتهای وارده به زمینهای کشاورزی مردم،
اذعــان کرد« :متأســفانه حجم عظیمــی از گل و
ای زمینهای کشــاورزی را فراگرفته اســت ،ما
برای حل مشکات کشاورزان ،بسیج کشاورزی
سازمان بســیج را وارد منطقه کردهایم و با حضور
در منطقــه زرآباد در حال بررســی دقیق موضوع
هستند تا راهکارهای ازم را برای ترمیم زمینهای
کشاورزی ارائه دهند».
وی در ادامه تأکید کــرد« :تا هر زمان که مردم
خوب منطقه به کمک نیاز داشــته باشــند ،ســپاه
خواهد ماند و ما این حضور را اســتمرار خواهیم
داد .چنانچه در تعیین برآوردها خانههای مردم هم
آسیب دیده باشد برای تعمیر و بازسازی خانههای
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مــردم هم آمادگی کامــل داریم تا بــا هماهنگی
دســتگاههای دیگر این کار را انشاءالله به نتیجه
برسانیم .در هر صورت مردم مطمئن باشند حضور
ما در منطقه اســتمرار و امدادرسانیهای سپاه هم
ادامه خواهد یافت و امیدواریم به سرعت مشکات
ناشی از سیل حل و فصل شود».
وی درباره درخواستهای مردم در دیدارهای
چهره به چهره بیان کرد« :این مردم بســیار نجیب
و دوستداشــتنی هستند و عمده تقاضای آنها این
است که در مورد کشاورزی آنان اقدامات عاجلی
صورت گیرد ،در واقع دستگاههای مسئول باید این
کار را به سرعت انجام دهند».
قرارگاه امدادرسانی بسیج تشکیل شد
«سرهنگ محمد زهرایی» مسئول بسیج سازندگی
گفت« :با بازدید سردار سلیمانی ،ریاست سازمان
بسیج مســتضعفین همراه با فرماندهان سپاههای
اســتانی کرمــان ،خراســان جنوبی و سیســتان
وبلوچستان ،این سازمان با حضور سپاههای استانی
قرارگاه امداد رسانی بسیج را تشکیل دادند و مقرر
شــد اول اینکه ،سپاههای کرمان وخراسان جنوبی
و بنیاد تعاون بســیج ماشــینآات و دستگاههای
سنگین مورد نیاز را برای ترمیم جادههای تخریب
شده و مزارع و بندهای خاکی به سپاه سلمان ارسال
کنند .دوم آنکه تیمهای تخصصی بسیج کشاورزی
با همکاری منابع طبیعــی برآوردها و راهکارها و
اقدامات فوری را درمناطق به عمل آورند .سومین
مسئله اینکه آشــپزخانهها و نانواییها از سپاههای
اصفهــان ،خراســان جنوبی ،کرمــان و فارس به
ظرفیت موجود اضافه و پخت غذای گرم توســط
رده ها به  ۴0هزار پرس در روز برسد.
موضوع چهــارم هــم اینکه اقــام ضروری
گرمایشی وخشکبار که سپاهها در سطح کشور در
حال جمعآوری هستند ،به فوریت به سپاه سلمان
ارســال و در حداقل زمان با برنامه مشــخص به
همه روستاییان تحویل شود .در موضوع گروههای
جهادی هم قرار بر این شــد تا گروههای جهادی
تخصصی بسیج با هماهنگی بسیج سازندگی و بنا
به نیاز اعزام شوند واز گروههای عمومی هم استفاده
شود .همچنین در این راســتا بنیاد تعاون بسیج و
بســیج جامعه پزشــکی در ویزیت و ادامه درمان
رایگان مردم روســتاها اقدام کنند و دو بیمارستان
صحرایی و تیمهای جدید پزشکی همراه با دارو و
امکانات کامل در منطقه مستقرشوند».
نیروی دریایی در وسط میدان
اما امدادرســانی به ســیلزدگان تنها منحصر به
نیروی زمینی سپاه و بسیج نبود .در این میان ،سردار
تنگسیری که حیطه مأموریت امدادرسانی نیروی
تحت امرش بیشــتر به منطقه جاســک و مناطق
ساحلی معطوف است ،بخشــی از امکانات این
نیرو را برای امدادرسانی به منطقه جنوب سیستان
و بلوچستان اعزام کرده است .بالگردهای 17-Mi
نیروی دریایی ســپاه با انجام چندین سورتی پرواز
در مناطق جنوبی اســتان سیســتان و بلوچستان و
شهرستان چابهار ،اقام امدادی و تجهیزات ازم
را به این مناطق ارسال کردند.
«دریادار علیرضا تنگســیری» فرمانده نیروی
دریایی سپاه به همراه ســردار سرتیپ دوم پاسدار
«اباذر سااری» فرمانده سپاه امام سجاد(ع) استان
هرمزگان با حضور در مناطق سیل زده جاسک در
جریان روند امدادرسانی قرار گرفت.
بر این اســاس ،برآورد دقیق نیازها و مدیریت
میدانــی اقدامــات فوری ســپاه بــرای کمک به
سیلزدگان منطقه گافر و پارامون و لیردف جاسک
در شرق اســتان هرمزگان با همت نیروی دریایی
سپاه انجام می گیرد.
«سردار سااری» فرمانده ســپاه هرمزگان در
این زمینه گفت« :از همان ساعات اولیه وقوع سیل
در مناطق شــرقی هرمزگان در جاسک و بشاگرد،
ســپاههای شهرستانی مأمور شــدند تا امکانات و
تجهیــزات خود را برای کمک به مــردم به میدان
بیاورند».
فرمانده سپاه امام ســجاد(ع) با بیان اینکه هم
اکنون  30گروه جهادی از شــهرهای بندرعباس،
رودان ،مینــاب ،بندرخمیــر و ســیریک بــرای
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امدادرسانی به روســتاهای جاسک اعزام شدهاند
و شمار بیشــتری از نیروهای جهادی نیز در نوبت
اعزام به مناطق سیلزده هستند ،خاطرنشان کرد:
«سیل در جاســک موجب ورود حجم وسیعی از
گل و ای به منازل مردم شــده که تاش گروههای
مردمی بــرای تخلیه گل و ای از منــازل مردم را
میطلبد؛ اما تاشها در بشــاگرد بیشتر معطوف
به برقراری محورهای مواصاتی و رساندن اقام
غذایی به مردم است».
استقرار دو قرارگاه پشتیبانی در منطقه
سردار سااری با اشاره به ایجاد دو قرارگاه پشتیبانی
در لیردف و گابریک برای کمکرســانی به مردم
سیلزده جاسک ،اضافه کرد« :برنامهریزی کردهایم
که در هر روســتا یک گروه جهادی مستقر شده و
به یاری مردم شــرایط زندگی را برای اســتقرار و
بازگشت به خانههایشــان فراهم کنند .همچنین
تاکنــون صدها بســته غذایی و هزاران بســته آب
معدنی و کیسههای آرد در میان سیلزدگان توزیع
شده است».
وی بــا بیــان اینکه تقســیم کار خوبــی میان
نیروی دریایی ســپاه و سپاه امام ســجاد(ع) برای
خدماترسانی به مردم در کنار دیگر دستگاهها ،از
جمله هال احمر و استانداری هرمزگان در جریان
است ،افزود« :در شرایط حاضر مهمترین نیاز مردم
ســیلزده موکت ،زیرانداز ،لوازم گرمایشی ،پتو و
مواد غذایی است؛ چرا که بسیاری از هماستانیهای
عزیزمان در مناطق روستایی جاسک و بشاگرد در
ً
اثر سیل زندگی خود را کاما از دست دادهاند».
اعزام گروه جهادی دانشگاه امام حسین(ع)
ســردار ســااری از اعزام چند تیم جهادی از
دانشگاه امام حسین(ع) ســپاه به مناطق سیلزده
جاســک خبر داد و عنــوان کــرد« :دامنه بحران
بسیار گسترده و حجم خسارات به مردم بااست
و باید دولت تدابیر ویژهای برای جبران خســارات
مردم و کمک به آنها برای بازگرداندن شــرایط به
وضعیت عادی بیندیشــد و ما نیز آمادگی داریم در
ساختوساز و بهسازی منازل سیلزدگان مشارکت
کنیم».
سپاه کرمان و سابقه درخشان خدمت
در بخشهایی از جنوب اســتان کرمان هم مردم
گرفتار بای ســیل شــدند؛ بر این اســاس سپاه
ثارالله کرمان هم که در غم از دســت دادن قهرمان
جهانی مبارزه با تروریســم و بزرگ ســردار دیار
خــود حاجقاســم ســلیمانی بودنــد ،وارد عمل
شدند.
«حجتالله پاداش» مســئول بسیج سازندگی
سپاه ثارالله کرمان در تشریح وضعیت امدادرسانی
ســپاه ثارالله استان کرمان به ســیلزدگان جنوب
کرمان گفت« :با توجه به گستردگی حجم خسارت
و درگیــری مردم با ســیل در تاریــخ  2۴دی ماه
اباغیه سازمان بسیج با موضوع امدادرسانی سپاه
استانهای کرمان و خراسان جنوبی به عنوان معین
استان سیستان و بلوچستان به مناطق سیلزده ارسال
شد».
پاداش تأکید کرد« :در راستای هماهنگیهایی
کــه در اســتان کرمــان بــا مجموعــه نهادهای
خدماترسان صورت گرفته ،از سوی مجتمع مس
سرچشمه رفسنجان و ســپاه این شهرستان هفت
کامیون اقام مورد نیاز سیلزدگان به استان سیستان
و بلوچستان اعزام شد».
وی ادامه داد« :با توجه به اینکه اســتان کرمان
معین حوزه خدماتی در شهرســتان دلگان است،
همانگونه که در سیل ابتدای سال به مردم این منطقه
خدمترسانی شد ،اکنون نیز خدمترسانیها با
شدت بیشتری به مردم نوع دوست و وایتمدار این
خطه ارائه خواهد شد».
خدمات سپاه ادامه دارد
اما در این مجموعه تنها اقدامات فوری انجام گرفته
است و باید منتظر اقدامات بعدی سپاه هم در این
حوزه از جمله تأمین لوازم منزل ،ساخت و بازسازی
منازل مسکونی و بازسازی امور کشاورزی ،مانند
زراعت ،باغبانی و دامداری مردم مناطق سیلزده
بود که به طور حتم مانند همیشه و باکیفیتی بهتر از
گذشته انجام خواهد شد».

BB

BB

BB

علیرضا جالیان
کارشناس دفاعی

در دیدار فرماندهان و مدیران شرکتکننده
در مجمع عالــی فرماندهان ســپاه با رهبر
معظم انقاب ،ایشان هشــت مأموریت را
برای سپاه در قالب یک باز تعریف مأموریتی
بیان داشــتند که حفظ «آمــاده بهکاری» در
مواجهــه با حــوادث بــزرگ از جمله این
مأموریتها بود .ایشان در مصادیق این آماده
بهکاری هم موضوعاتی ،مانند خدمترسانی
و محرومیتزدایــی ،مقابله با دشــمنیها،
آمادگی علمی و عملی ،استحکام سازمانی
و آگاهیهای سیاســی را برشــمردند .گویا
این بنــد از مأموریتهای ســپاه حال و روز
امروز این نهاد اســت .نواختن ســیلی اول
انتقام ســخت ،امدادرسانی در سیل اخیر و
نیز آمادگی و آگاهیبخشی در زمینه اهمیت
انتخابات اسفند مهمترین موضوعاتی بوده که
سپاه در این فصل از سال  13۹8با آن درگیر
بوده یا خواهد بود.
اما در موضوع امدادرســانی ســپاه چند
نکته قابل توجه اســت که باید به آنها توجه
شــود؛ اول آنکه ســپاه و بسیج گستردهترین
شبکه توزیع شده نیرو و سازمان را در کشور
دارند که به مثابه بزرگترین شبکه اجتماعی
حقیقی در کشور گسترش یافته است؛ از این
رو تجربههای مختلف ثابــت کرده ،اولین
گروههای سازماندهی شده در وقایع و سوانح
بسیجیان و پاسداران هستند که حاضر شده و
عملیات امدادی حداقلی را آغاز میکنند .این
عملیات امدادی بنا به شرایط هم ممکن است
تا برگرداندن کامل وضعیت به قبل از سانحه
ادامه داشــته باشد؛ مانند زلزله کرمانشاه که
تا مرحله اسکان کامل روستاییهای مناطق
زلزلهزده عملیات ســپاه ادامه داشت .نکته
دوم اینکه بنا به مأموریت فرمانده معظم کل
قوا و شرایط چند سال اخیر ،به نظر میرسد
آرایش تاکتیکی و دکترینهای عملیاتی سپاه و
بسیج برای یگانهای صفی باید متحول شود
و همه ردههای صف و ستاد در این حوزه به
یگانهای واکنش سریع تبدیل شوند .هرچند
در گذشــته نیز بنا به احســاس مســئولیت
بسیجیان و پاسداران این اتفاق افتاده؛ اما باید
آن را در قالب سازمان گنجاند و مبتنی بر آن
تجهیز امکانات هم صورت گیرد .در واقع،
بســیج در دل خود ظرفیــت قویتری برای
انجام مأموریتهــای جمعیت هال احمر
دارد و الگوی بسیج به روز شدهتر از الگوی
امروزی این جمعیت در قالب صلیب سرخ
جهانی و هال احمر است که به نظر میرسد
در آینده برای کارآمدتر شدن عملیات امداد
و نجات باید فکری برای این موضوع کرد.
اما در موضوع ســیل اخیــر در جنوب
شــرق کشــور و نیز ســیل ویرانگر ابتدای
ســال و تجربیات حاصل شده از زلزلههای
سالهای اخیر باید گفت که هنوز سازوکار
ازم در سپاه و بســیج برای عملیات امداد
و حضور نیروهای واکنش ســریع امدادی
فراهم نشــده است که البته تحقق این مهم،
بخشــی به مصوبات قانونی در مجلس نیاز
دارد و بخشی هم همت دولت را میطلبد
و سپاه باید از طریق قانونی پیگیریهای ازم
را بــرای این منظور انجام دهد .بر اســاس
این ،بخشی از گردانهای تخصصی بسیج
و ســپاههای استانی باید در قالب یگانهای
واکنش سریع به تجهیزات دو منظوره دفاع
عامــل و غیرعامل مجهز شــوند تا کارآیی
نیروهای سپاه و بســیج در عملیات امداد و
نجات و تداوم آن تا پایان وضعیت دو چندان
شــود .از ســویی ،ســپاه باید پروتکلهای
جدیدی برای این مأموریت در همه سطوح
ردههای خود تعریف کند.
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مسیر خوشبختی

بااترین عبادت

کلید خوشبختی در این است که بدانیم زندگی به نوبه خود زشت یا زیبا نیست ،این ما هستیم که میتوانیم
آن را زشت ببینیم یا زیبا .هیچوقت نباید به دنبال خوشبختی کامل بود .غیر ممکن است بتوان کسی را در
این دنیا پیدا کرد که صد درصد خوشبخت باشد .باید به زیباییهای کوچک زندگی بسنده کرد و آنها را
در کنار هم چید ،درست مثل یک جاده .در آن صورت است که وقتی برگردی و پشت سرت را نگاه کنی،
میبینی چه مسیر طوانیای را به سمت خوشبختی طی کردهای.

امام باقر(ع) فرمودند« :خداوند به هیچ نوع ستایشی بااتر از تسبیح فاطمه(س) عبادت نشده است و
ً
اگر چیزی بااتر از این بود ،حتما پیامبر اکرم(ص) آن را به فاطمه(س) میآموخت».
اصولکافی،ج،2ص504

تلخند

قبیله عشق

ترامپ و پرونده «اوکراین گیت»  /استیضاح ترامپ در یکم بهمن در حالی آغاز میشود که موضعگیری و بهانههای رئیسجمهور آمریکا در قبال استیضاحش ،وی را به عنوان یک دلقک در رسانههای این کشور مطرح
کرده استِ .کن کاتالینو ،کارتونیست آمریکایی در این کاریکاتور ترامپ را در ظاهر یک دلقک ترسیم کرده است در حالی که او میگوید« :من دلقک نیستم» .کاتالینو در کنار ترامپ ،نیکسون رئیسجمهور مستعفی
آمریکا را کشیده است که به دلیل رسوایی پرونده «واتر گیت» در حال گفتن« :من کاهبردار نیستم» میباشد! اما نیکسون در نهایت مجبور به پذیرش اتهامش و استعفا از ریاست جمهوری شد.
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کتیبه سبز
شهادت امتیاز ماست
سینهها با سوختن ،ارزندهتر خواهند شد
شمعها در عمق شب ،تابندهتر خواهند شد
ُ
امتیاز ماست ُمردن! میکشند و غافلند
مرگ ما بازندهتر خواهند شد
دم به دم با ِ
سنگ اگر همصحبت آیینههای ما شود
ما زبانهامان از این ُب ّرندهتر خواهند شد
چون جواب صخره تکراریست ،پرسشهای موج،
بعد از این از صخرهها کوبندهتر خواهند شد
پی میراث ما افتادهاند
چشمهایی که ِ
منتظر باشند! در آینده ،تر خواهند شد!
ُ
اهل دنیا را خیال مرگ حتی میکشد
عاشقان با مرگ اما زندهتر خواهند شد
ای شهادت! دست خونین بر سر و رومان بکش!
تحفهها ،تزیین شده ،زیبندهتر خواهند شد
رزق اگر باشد شهادت ،شام با تهران یکیست
بیتفاوتها فقط شرمندهتر خواهند شد!
محمدحسینملکیان

تازههای نشر
پرسمان بهارستان یازدهم
با قرار گرفتن در آستانه انتخابات ،حضور
پرشــور و آگاهانه ملت در انتخابات بار
دیگر ضرورت یافته است.
در این راستا معاونت سیاسی در راستای
رسالت بصیرتافزایی و روشنگری خود با
انتشار کتاب «پرسمان بهارستان یازدهم»
به استقبال انتخابات رفته است.
در ایــن اثر  ،به  100ســئوال از مهمترین
ســئواات مخاطبین در بــاب انتخابات
اسفندماه  13۹8بصورت مختصر و مفید
پاسخ داده شده است.
کتــاب در  8گفتار و  120صفحه در قطع
رقعی آمــاده شــده و از اول بهمن ماه در
اختیار عاقه منــدان قرار خواهد گرفت.
عناوین اصلی کتاب به این شرح است:
گفتار اول :جایگاه مردم درانتخابات
گفتار دوم :اهمیت وکارکرد انتخابات
گفتار سوم :چگونه رای دهیم؟
گفتار چهارم :به چه کسی رای دهیم؟
گفتار پنجم :مساله صاحیت و نظارت در
انتخابات
گفتار ششم :جایگاه و اهمیت مجلس و
نمایندگیمجلس
گفتار هفتم :اولویتهای کشور در آستانه
انتخابات
گفتار هشتم :آرایش گروههای سیاسی در
آستانهانتخابات

تریبون

شاعر و ترانهسرای آیینی و عاشقانه

شرط درک زیباییهای زندگی حضرت زهرا
بیش از  ۵0کنگره ادبی کشور و دبیر و داور دهها
کنگره ادبی کشــور است ،برگزیده جایزه کتاب
شعر «گام اول» ،برگزیده سیزدهمین دوره جایزه
«کتاب فصل» در بهار  ،138۹برگزیده بیستمین
دوره جایزه «کتاب فصل» در زمســتان  13۹0و
مســئول انجمنهای ادبــی «فرات»«،اتفاق» و
«قرار»بوده است .همچنین مجموعه شعرهای
منتشــر شــدهاش ،شــامل «از آهو تا کبوتر»
(آیینــی)« ،موای گندمگــون» (آیینی)« ،ه
دو چشم» (عاشــقانه)« ،حیدرانه» (آیینی)،
«اتفاق» (عاشقانه)« ،خط» (جهاد
و شــهادت) و «سرنوشــت»
(عاشورایی) است.
او درباره تفاوت
شعرهای عاشقانه
و آیینی میگوید:
«به نظرم خیلی

زهرا ظهروند
خبرنگار

متولد ســال  13۵۵در آبادان است ،اما همزمان
با شــروع جنگ تحمیلی به شــهر پدری ،یعنی
کازرون مــیرود و بعدها با خواندن شــعرهای
نصرالله مردانی از شعرای این شهر در کتابهای
درسی به او افتخار میکند .سال  137۴در رشته
مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان قبول میشود
و کارشناسی ارشد را نیز همانجا میخواند و به
عنوان عضو هیئت علمی مشغول به تدریس در
دانشگاه میشود و تا سال  13۹0مهمان گنبدهای
فیروزهای و گردشــگر کنارههای زاینده رود بوده
است.
«قاسم صرافان» ،شاعر و ترانهسرا که برگزیده

(س)

تفاوتی وجود ندارد ،اگر نتوانم زیبایی اطراف خود
را درک کنم ،نمیتوانم زیباییهای عاشورای امام
حسین(ع) را درک کنم .کسی که زیباییهای یک
گل را نمیبیند ،نمیتواند زیباییهای زندگی و
حضرت زهرا(س) را درک کند و ببیند.
معتقدم عکس این قضیــه تعجبآور
است؛ یعنی چطور کسی از عشق امام
حسین(ع) دم میزند ،اما نسبت به
زیباییهای دنیا حســی و دریافتی
نــدارد .شــاعر در عصــر جدید،
شعرش را زندگی میکند و نمیتواند
در زندگیاش فقــط در هیئت
باشد و شــعر آیینی بگوید
و نســبت به بقیه اتفاقات
عاشــقانه و اجتماعــی
پیرامونــش بیتفــاوت
باشد.

پیشنهاد هفته

نوقلمان

سقوط انسانیت!

سردار ایق شهادت بود

رســانههای ضد انقاب
همــواره ســعی کردهاند
چهرهای مثبت و پرافتخار
از رژیم پهلوی به نمایش
بگذارند .در ســالهای
اخیر ،تاش این رسانهها
برای تطهیر رژیم طاغوت
و بــه نمایش گذاشــتن
چهرهای متمدن از آن بســیار بیشتر شده؛ این در حالی است که جنایات
پهلوی هیچگاه از حافظه تاریخی مردم این سرزمین پاک نخواهد شد .یکی
از سندهای بزرگ جنایتکار بودن رژیم طاغوت محلی است که تا واپسین
روزهای حکومت پهلــوی با عنوان «کمیته مشــترک ضد خرابکاری»
شــناخته میشد و شکنجهگاه مبارزان انقابی بود .این زندان که  16سال
اســت نام «موزه عبرت» ایران بر آن نهاده شده ،یکی از شکنجهگاههای
مخوف خاورمیانه در ســالهای قبل از پیروزی انقاب اســت .پیشنهاد
این هفته ،بازدید از این موزه است .برای بازدید از موزه عبرت ایرانیان که
یادآور سقوط انسانیت در رژیم پهلوی است ،میتوانید صبحها از ساعت
 ۹تا  12و بعدازظهرها از ساعت  13تا  16به این موزه مراجعه کنید.

دیشب شب بغضآلودی بود ،شبی که آسمان هم با بغض در گلو اعتراف
میکرد؛ به زشتیها و زیباییها جهان ،به اینکه چگونه انسانهای صالح
ُ
نماد حسنای خداوند هستند ،اعتراف میکرد به ظلم استکبار جهانی.
آری معترف بود به مظلومیت و غربت سردار سلیمانی و همرزمانش.
قطرههای باران که به پنجره میخورد ،بیانگر همدردی آسمان با اهل زمین
بود ،زمینیانی که همیشه پرچم مقاومت و دفاع از مظلومیت را باا میبرند
و شکست یزیدیان زمانه را فریاد میکشند.
آری خدا خواســت که این سردار مرهمی باشــد بر دل سوخته امام
زمان(عج) و دوایی باشد بر قلبهای مظلومان جهان .از دلتنگی و فراق
رفقای شــهیدش بیتاب بود ،اما از پای نمینشست .او پرچم مقامت و
ســنگر سپاه قدس را پذیرفت .سردار ســلیمانی نمونه واقعی آیه «أش ُ
داء
ِ
ََ
ّ
الکفار ُر ُ
حماء َب َین ُهم» بود .او خواب را بر آمریکا و رژیم صهیونیستی
عل ی
حرام کرده بود و آنها آرزو داشــتند آن نــگاه ،آن اقتدار و آن هیبت را از او
بگیرند .اگرچه توانستند سردار دلها را شهید کنند ،اما با کار آنها اسام
و انقاب قویتر خواهد شــد و از قطره قطره خون سردار و همرزمانش،
مقاومت و همبستگی خواهد جوشید .و بدانید ،سردار ایق شهادت بود
که با شــهادت او نه تنها تمام ایران ،بلکه تمام ظلمستیزیان جهان برایش
هانیهپریشانازتهران
میگریند و راهش را ادامه میدهند.

اطاعیه پذیرش دانشجو در دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته
رشتههای «فقه و حقوق اسامی» و «فلسفه و كام اسامی»
به منظور تربیت مربیان متعهد و متخصص مورد نیاز سپاه،ایجاد زمینه ازم برای ارتقای علمی مربیان و فراهم کردن رقابت سالم ،مجتمع آموزش عالی شهید محاتی(ره)
اقدام به برگزاری آزمون ورودی تحصیات تکمیلی(دوره کارشناسیارشد ناپیوسته) با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری کرده است.
ـزماننامنویسی :از اول تا  13بهمن ماه 13۹8؛
ـتوزیعکارتشرکتدرآزمون :پنجشنبه  1۵اسفندماه 13۹8؛
ـبرگزاریمصاحبه :بعد از برگزاری آزمون اعام خواهد شد.
ـبرگزاریآزمون :جمعه  16اسفندماه  13۹8ساعت  ۹صبح؛
برایکسباطاعاتبیشترونامنویسیبهپایگاهاطاعرسانیمجتمعواقعدرسربرگ«دانشگاهها»سایتپاسدارمراجعهکنید.

همیشه التماس دعای شهادت
داشــت و از گریههایــی که در
هیئتها میکرد ،میدانستیم که یک روز
به آرزویش که شــهادت است ،میرسد.
ارادت ویــژهای به حضــرت زهرا(س)
داشــت .از ابتدای جنگ سوریه به همراه
ســردار به مأموریت میرفــت و محافظ
ایشان بود .در عملیاتهای مختلف هم
شرکت داشت ،اما هیچ گاه از عملیاتها
برای ما صحبــت نمیکرد و فقط از روی
عکس متوجه میشــدم کــه در عملیاتی
حضور داشته اســت .وقتی خبر شهادت
حاج قاســم را شــنیدیم احتمال شهید
شدنش را دادیم ،تا اینکه ساعت نه صبح
روز جمعــه خبــر شــهادت را دادند .به
همســرم گفتــم مبارکش باشــد ،چون
خودش شــهادت را دوســت داشــت.
همســرش گفــت ،وقتــی آقــا هــادی
میخواســت به مأموریت برود ،بهترین
لباسش را پوشید و به قدری با اشتیاق رفت
که گویی در حال رفتن به مهمانی است.
بهنقلاز«بهمن»
برادرشهید«هادیطارمی»
هادی متولد ســال  13۵8بــود .پدرش
جانباز دفاع مقدس و یکی از برادرهایش
به نام «جواد» شهید عملیات خیبر است.
در زمان شهادت دو دختر  8و  3و نیم ساله
به نامهای محیا و هانیه داشت .سال 1377
به عضویت سپاه پاسداران انقاب اسامی
درآمد ،از دوران شروع نبرد سوریه محافظ
و راننده ســردار سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی بود ،که به همین سبب در آخرین
مسئولیتش با ســردار دلها ،در نزدیکی
فرودگاه بغداد با شــلیک مستقیم پهپادها
و بالگردهای ارتش تروریســتی «اشقی
ااشــقیا» به همراه هشــت نفر دیگر از
رزمندگان ایرانی و عراقی آسمانی شدند.

حسن ختام
چشمهای بودی
در دل کویری من
ســرباز وطن ای ســردار دلها ،شگفت
است و سخت ،وقتی که بودی نمیدیدم.
وقتی که از رفتن و شــهادت میخواندی
نمیشــنیدم ،اما حال که رفتهای میبینم
و حــال کــه نمیخوانی بــا بغضی تمام
میشــنوم .حکایت مــن حکایت تلخ و
غمانگیــز جوانی اســت کــه در کویری
ســوزان ،چشــمهای زال در برابــرش
بجوشــد و بخواند و بنالد و او تشنه آتش
باشــد ،آتشی که کویر را برمیافروزد تا از
زمینش آتش بروید و از آسمانش آتش ببارد
و در این هنگام او تشــنه چشمهای زال
شود که از غم نبودن او میگداخت.

BB

آقا جان
در این کویر تنهایی کسی که روز و شبش
به یاد شما باشد در او حرفها ،گوشت و
پوست میگیرد .تمام وجودش میشود یک
کلمه ،کلمهای که با خو گرفتن و شناختن و
دوست داشتن فهمیده میشود ،وجودی که
دیگر جایی برای الفاظ و اصوات ندارد و
جمات و عباراتش میشود سکوت و نگاه
و لبخند و رفتار و حاات؛ میشود شاگرد
ممتاز شما قاسم سلیمانی.

