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سرمقاله
ــارک  ــاه مب ــت م ــا برک ــام ب ــو و ای ــال ن ــک س ــن تربی _ضم

رجــب از خداونــد منــان ســالی پــر از موفقیــت و رشــد را 

ــران طلــب می کنیــم و همین طــور  ــرای ملــت رشیــف ای ب

بــا زلزلــه زدگان فریــامن و روســتاهای اطــراف عمیقــاً 

احســاس همــدردی می کنیــم و بهبــود اوضــاع آنــان را 

ــتاریم. خواس

ــام معظــم رهــربی  ــات مق ــد بیان ــه می دانی _هامن طــور ک

در آغــاز ســال نــو چــه در پیــام تصویــری و چــه در 

ــه مســئلٔه  ســخرنانی در حــرم مطهــر امــام رئــوف ناظــر ب

اقتصــاد در کشــور بــود. رهــربی مســئلٔه اقتصــاد را بــا متــام 

جزئیــات و اولویت هــا مطــرح می کننــد و شــعار ســال 

ــک  ــر ی ــر ب ــعارها ناظ ــه ش ــول ک ــالف روال معم ــر خ را ب

ــتغال،  ــد و اش ــی تولی ــاد مقاومت ــود، اقتص ــی ب ــئلة کل مس

ــی  ــا اندک ــد. ب ــرار می دهن ــربدی ق ــعار راه ــک ش ــی ی یعن

توجــه می تــوان دریافــت کــه وقتــی مســئولین کشــور 

بــدون هیــچ گونــه توجــه بــه رشایــط اقتصــادی مــردم بــه 

دنبــال منافــع خــود هســتند و مدیریــت کشــور بــا بحــران 

مواجــه شــده اســت، رهــربی تــا ایــن حــد وارد میدان شــده 

و جزئیــات را بــرای مــردم مطــرح می کننــد تــا هــم بــرای 

ــان  مســئولین حجــت متــام شــود و هــم مــردم کــه صاحب

اصلــی و نبــض انقــالب اســالمی اند منتظــر مســئولین 

منانــده و بــه صــورت فعاالنــه وارد عرصــٔه اقتصــادی شــوند 

و از مســئولین مطالبــه کننــد. اقتصــاد مــا نیــز ماننــد 

ــک انقــالب مردمــی دارد. ــه ی ــاز ب ــا نی سیاســت م

ــود  ــان خ ــه پای ــم ب ــت یازده ــر دول ــه عم ــی ک _در حال

نزدیــک می شــود، شــاهد تحرکاتــی در دولــت هســتیم کــه 

ــه  ــدارد. ب ــی ن ــای آن هم خوان ــی فعالیت ه ــم قبل ــا ریت ب

عنــوان مثــال افزایــش پنجــاه درصــدی حقــوق کارمنــدان، 

ــدد و  ــتانی متع ــفرهای اس ــا س ــتگان ی ــران و بازنشس مدی

افتتــاح پروژه هــای مختلــف و یــا وعده هــای امیــدوار 

کننــده بــه مــردم و اقداماتــی از ایــن دســت کــه هیــچ گونه 

هامهنگــی بــا عملکــرد و ادعاهــای قبلــی دولــت نــدارد و 

مــردم بــه وضــوح متوجــه می شــوند کــه انتخابــات تأثیــری 

در ایــن تصمیــامت دارد یــا نــه. گویــا نگرانــی از عملکــرد 

ضعیــف، دلیــل بــی اخالقی هــا و عصبانیت هــای اخیــر 

مســئولین در برابــر مطالبــات بــه حــق مــردم اســت. البتــه 

از کاخ نشــینانی کــه بــا درد مــردم آشــنایی ندارنــد و مــردم 

را فقــط بــرای رأی دادن و تحســین خودشــان می خواهنــد، 

ــای  ــت لبخنده ــه در پش ــونت ک ــگری و خش ــن پرخاش ای

ــی  ــل پیش بین ــر قاب ــت غی ــده اس ــان ش ــان پنه ــح آقای ملی

نیســت. حــال بایــد تصمیــم گرفــت کــه ایــن تفکــر بــا ایــن 

نتایــج بــر رس کار مبانــد یــا خیــر.
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از »ژنوچای« تا »گالبی« گندیده
سید سجاد بنی لوحی | کارشناسی مکانیک

»مــن حــاال در یــک جملــٔه کوتــاه اگــر بخواهــم عــرض 

ــای  ــه توامنندی ه ــت ک ــن اس ــمن ای ــٔه دش ــم، برنام کن

جمهــوری اســالمی را متوقّــف کنــد؛ یــا از بیــن بــربد یــا 

اقــالًّ از رشــد آنهــا جلوگیــری کنــد؛ ایــن برنامــٔه دشــمن 

ــا آنجــا کــه  ــد ت ــد چــه کار کنیــم؟ مــا بای اســت. مــا بای

می توانیــم توامنندی هــا را افزایــش بدهیــم.«

رهرب انقالب 1395/3/25

ــه آن  ــی قصــد اشــاره ب ــه ای کــه در قســمت ابتدای نکت

را دارم ایــن اســت کــه ایــن همــه درگیــری بــرای چــه؟؟ 

چــرا مــا بــه دنبــال فنــاوری هســتیم؟؟ کشــور مشــکالت 

اساســی دارد، فعــالً ســایر مشــکالت را حــل کنیــم بعــد 

ایــن مشــکل....

همــه اذعــان دارنــد کــه انــرژی هســته ای، کلیــد تعییــن 

ــای  ــده اســتقالل و عــدم اســتقالل کشــورها در دنی کنن

آینــده اســت. بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع خــداداد 

ســوخت فســیلی، فنــاوری اکتســابی در زمینــه ســوخت 

پــاک وانــرژی هســته ای، نقــش مهــم و برجســته ای در 

ــا  ــدار و اســتقالل کشــورها ایف ــن شــاخص های اقت تعیی

می کننــد.

در نظــام جهانــی فعلــی، دســتیابی بــه چرخــه ســوخت 

در  و  می افزایــد  سیاســی  اقتــدار  بــر  هســته ای 

فرآینــد چانــه زنی هــا و کشــمکش های دیپلامتیــک 

دارنــدگان  کارآیــی  بــر  وعهدنامه هــا،  قراردادهــا  و 

انــرژی امتــی اثرگــذار اســت. اورانیــوم امــروز خــود یــک 

ــان  ــدرت در جه ــرای ســیطره ق ــده ب ــن کنن ــل تعیی عام

ــاوری غنــی ســازی  ــه فن ــه شــامرمی رود و دســتیابی ب ب

اورانیــوم و ایجــاد نیــروگا ه هــای امتــی، رشایــط ســلطه 

از پیــش تعییــن شــده را کــه بعــد از پایــان جنــگ رسد و 

شــکل گیــری روابــط جدیــد بیــن املللــی بــه وجــود آمده 

ــاره  ــه دوب ــرد و قدرت هــا را ب ــه چالــش می گی اســت، ب

ــد. ــد می کن ــط تهدی ــازی رواب س

ــت  ــر اس ــای دیگ ــادگاه دانش ه ــته ای میع ــش هس دان

ــای  ــته ای ارتق ــش هس ــادار دان ــعه معن ــد و توس و رش

ســطح ســایر فناوری هــا و فنــون را بــه دنبــال خواهــد 

ــته ای،  ــش هس ــود دان ــه می ش ــن رو، گفت ــت. ازای داش

دانــش حســاس و فاخــر اســت و دســتیابی بــه آن 

ــردم  ــی در م ــتیژ مل ــی و پرس ــرور مل موجــب ایجــاد غ

ــا کشــور خواهــد شــد. ــه ی ــک جامع ی

بــه زبــان ســاده تر انــرژی هســته ای ایــن روزهــا همــه 

جــا کاربــرد دارد و جــا مانــدن از آن یعنــی جــا مانــدن 

از دنیــا و ایــران منی خواهــد بــه هیــچ قیمتــی جــا مبانــد 

امــا تاکیــد بــر صلــح آمیــز بــودن ایــن انــرژی در توافــق 

جهانــی بســیار اهمیــت دارد بــه رشطــی کــه مانــع 

پیرشفــت ایــران نشــود.

از زمانــی کــه آقــای روحانــی نامــزد ریاســت جمهــوری 

ــب  ــی راج ــم ادعاهای ــرار می کن ــی و تک ــد، ادعاهای ش

ــرد. آن  ــی ک ــد را معرف ــی جدی ــا از راه ــا دنی ــل ب تعام

ادعایــی کــه می گفــت ســایه جنــگ را از ایــران دور 

عــزت  می گفــت  کــه  ادعایــی  آن  کــرد،  خواهیــم 

ایرانــی را برمیگردانــم و... حــال پــس از  پاســپورت 

ــد  ــوب می دان ــران خ ــت ای ــر مل ــال دیگ ــت 4 س گذش

کــه متــام ایــن ادعاهــا دروغیــن بــوده و از اول برنامــه 

ــت  ــر اس ــت. به ــته اس ــود نداش ــی وج ــق و مدون دقی

ــته  ــال داش ــن 4 س ــرات در ای ــخ مذاک ــر تاری ــروری ب م

ــان  ــر از درخت ــی پ ــاال باغ ــه ح ــی ک ــاغ گالب ــیم و ب باش

ــا بهــر بگویــم باغــی کــه درختانــش از  خــراب شــده ی

ــت. ــت زده اس ــه آف ریش

ــون  ــی پیرام ــات بحث های ــروزی در انتخاب ــل پی در اوای

ــط  ــرشده ای توس ــرات ف ــورد. مذاک ــد خ ــرات کلی مذاک

طرفیــن انجــام شــد و قــراردادی اولیــه تنظیــم شــد 

ــدا دلســوزان نظــام اعراضــات خــود  ــه از هــامن ابت ک

ــه آتــش  ــی نصیبشــان جــز وعــده ب ــد ول را اعــالم کردن

جهنــم و لقــب بــی ســوادی نشــد. رهــرب بزرگــوار 

انقــالب کــه همــواره از دولت هــای قبلــی حامیــت 

می کردنــد اینبــار هــم ســایه لطــف خــود را بــر دولــت 

نهــاده و بــا نــام گــذاری ســال بــا نــام »همدلــی دولــت 

و ملت«ایــن لطــف و حامیــت رسشــار خــود را تکمیــل 

ــناس  ــدر نش ــم ق ــن تی ــه ای ــوس ک ــا افس ــد و ام کردن

مذاکــره کننــده، خطــوط قرمــز رهــربی را رد کــرد و بــاز 

ــرد. ــواری گذشــت ک ــا بزرگ ــت ب ــدر دلســوز ام ــن پ ای

ــوارٔه  ــه دی ــد ک ــم، گفتن ــزت را برمیگردانی ــه ع ــد ک گفتن

ــه مشــکالت  ــد ک ــرک خــورده اســت، گفتن ــا ت تحریم ه

ــوار  ــی آری دی ــایه آن حــل شــد ول ــا در س اقتصــادی م

ــود  ــت رک ــت و مل ــر رس صنع ــورد و ب ــرک خ ــام ت برج

ــخ  ــه در تاری ــی روی ــا واردات ب ــد. ب ــرود آم ــا ف زدٔه م

جمهــوری اســالمی کــه هــر آنچــه کــه شــد وارد کردنــد. 

ــرب... ــا ســنگ ق ــام ت از هواپی

ــه  هــر آنچــه کــه از زمــان امضــای برجــام گذشــت و ب

صــورت یکطرفــه تعهــدات مــا صــورت گرفــت و طــرف 

مقابــل بــه تعهداتــش کــه هیــچ، تحریــم اضافــه کــرد و 

امــوال مــا را بــاال کشــید. کــم کــم نظــرات تیــم مذاکــره 

کننــده نیــز عــوض شــد، حــال دیگــر آن ادبیــات ننگیــن 

اوایــل را نداشــته و خــود نیــز دلواپــس شــدند. آنقــدر 

بــد پیــش رفتیــم کــه زبــان اعــراض خودشــان بلنــد شــد. 

ــد  ــا متدی ــکا ب ــوی آمری ــام از س ــض برج ــال نق ــه دنب ب

ــن  ــا، حس ــه آیس ــوم ب ــران موس ــای ای ــون تحریم ه قان

روحانــی در نامه هــای جداگانــه ای بــه محمدجــواد 

ظریــف و علــی اکــرب صالحــی خواســتار واکنش مناســب 

ــن  ــد. ای ــام ش ــوب برج ــار چ ــکا در چه ــار آمری ــه رفت ب

ــه  ــود ک ــام ب ــه برج ــی ب ــراض روحان ــف اع ــٔه عط نقط
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خالــی از لطــف نیســت کــه بگویــم فرمــان روحانــی 

ــی  ــرژی امت ــازمان ان ــس س ــه و رئی ــر خارج ــه وزی ب

ارزش حقوقــی و فنــی چندانــی نــدارد. در ایــن 

ــی  ــچ نشــانه ای از انجــام یــک اقــدام عمل نامــه، هی

وجــود نــدارد و رصفــاً از رئیــس ســازمان انــرژی امتــی 

خواســته شــده بــرای ســاخت پیــرشان هســته ای 

»برنامه ریــزی«  آن،  ســوخت  تولیــد  و  کشــتی ها 

ــزی  ــن برنامه ری ــر ای ــی اگ ــن، حت ــر ای ــد. عــالوه ب کن

ــیار  ــن آن را بس ــه م ــود – ک ــم ش ــرا ه ــام و اج انج

ــف  ــی موظ ــر صالح ــم دک ــاز ه ــم - ب ــد می دان بعی

بین املللــی  تعهــدات  چارچــوب  »در  را  آن  اســت 

ایــران« از جملــه برجــام، نگــه دارد بنابرایــن اراده ای 

ــرای خــروج از تعهــدات برجامــی وجــود نخواهــد  ب

داشــت. همچنانکــه از ظریــف هــم خواســته شــده 

بــرای اعــراض بــه آنچــه آقــای روحانــی آن را تعلــل و 

اهــامل آمریــکا در عمــل بــه تعهداتــش خوانــده، »به 

اجــرای مراحــل پیش بینــی شــده در »برجــام« بــرای 

رســیدگی بــه مــوارد نقــض« بپــردازد کــه طبعــاً چیزی 

ــدرج در  ــم داوری من ــه مکانیس ــه ب ــش از مراجع بی

ــای ظریــف  ــم – و آق ــود. می دانی برجــام نخواهــد ب

بهــر از همــه می دانــد - ایــن مکانیســم بــرای ایــران 

قابــل مراجعــه نیســت و ایــران هیــچ شانســی بــرای 

اعــاده هیچ یــک از حقــوق خــود بــا اســتفاده از ایــن 

مکانیســم نــدارد و ســهل اســت کــه اگــر بــر اعــراض 

خــود ارصار کنــد، تحریــم هــم خواهــد شــد.

رهــرب انقــالب نیــز بارهــا بــه ایــن امــر اشــاره 

ــود  ــن ب ــل ای ــرف مقاب ــٔه ط ــب وظیف ــد:« خ کرده ان

کــه تحریمهــا را برطــرف کنــد، برطــرف نکــرده؛ 

ــا را  ــی از تحریمه ــده. بخش ــرف نش ــا برط تحریم ه

ــه یــک نحــوی برداشــته اند، منتهــا در عمــل  اینهــا ب

برداشــته نشــده. خــب میدانیــد آنچــه محــّل بحــث 

ــه را  ــود. تحریم هــای اّولیّ ــه ب ــای ثانویّ ــود تحریمه ب

اینهــا بــا کــامل قــدرت حفــظ کردنــد و ایــن بــر روی 

ــش  ــن خواه ــذارد. م ــر می گ ــه اث ــای ثانویّ تحریمه

ــد،  ــه کنن ــه دســت اندرکارند توّج ــم کســانی ک می کن

دقـّـت کننــد؛ مــدام نگوییــم تحریمها برداشــته شــده؛ 

نــه، مســئلٔه معاملــٔه بانکهــا حــل نشــده و بانکهــای 

بــزرگ معاملــه منی کننــد. آمریکایی هــا میگوینــد 

آقــا بــه مــا چــه! خــب حــرف خباثت آلــودی اســت«

مــع الوصــف ایــن درخــت دیگــر کامــالً خــراب شــده 

ــویند و  ــود را بش ــامن خ ــولین چش ــت، کاش مس اس

دنیــا را از زاویــه کدخــدا نــگاه نکننــد

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید...

ادامه »از ژنوچای تا گالبی گندیده«

»دونالــد ترامــپ« رئیس جمهــور آمریــکا کــه بــه خیــال 

ــه  ــده و ب ــی غافلگیرکنن ــا اقدام ــت ب ــد داش ــود، قص خ

ــع  ــه نف ــادالت ســوریه را ب اصطــالح جســورانه، کل مع

ــالف  ــودش را برخ ــد و خ ــر ده ــم تغیی ــه تروریس جبه

»بــاراک اوبامــا«، مــرد عمــل نشــان دهــد، بامــداد 

جمعــه فرمــان حملــه موشــکی بــه یــک پایــگاه هوایــی 

ارتــش ســوریه را صــادر کــرد. در پــی صــدور ایــن فرمان 

ــب«  ــیمیایی »ادل ــه ش ــه حادث ــه بهان ــر ب ــه در ظاه ک

صــورت گرفــت، ۵۹ فرونــد موشــک از نــوع »تاماهــاک« 

ــو. ــر« و »ی ــی »یو.اس.اس پورت ــکن آمریکای از دو ناوش

ــمت  ــه س ــه ب ــای مدیران ــتقر در دری اس.اس.اس« مس

پایــگاه »الشــعیرات« در اســتان »حمــص« شــلیک شــد 

ــا ۲۳ موشــک  ــیه، تنه ــاع روس ــه وزارت دف ــه گفت ــه ب ک

بــه هــدف اصابــت کردنــد و روســتاهای اطــراف پایــگاه 

ــد. ــب مناندن ــکی، بی نصی ــه موش ــن حمل ــز از ای نی

فرونــد   ۵۰ مجمــوع  از  گزارش هــا،  برخــی  طبــق 

هواپیــامی موجــود در پایــگاه، ۹ فرونــد هواپیــام از بیــن 

رفــت و شــامر تلفــات ایــن حملــه نیــز ۱۰ تــن از جملــه 

ــی  ــوری حت ــع س ــد. مناب ــالم ش ــش اع ــر ارت ــک اف ی

ــای  ــه »هواپیامه ــن حمل ــوع ای ــش از وق ــد پی می گوین

ــد.« ــرده بودن ــارج ک ــگاه خ ــود را از پای خ

غرور بی پایه و اساس
ترامــپ کــه بــا ایــن اقــدام خــود بــار دیگــر نشــان داد 

درک درســتی از رشایــط جهانــی و منطقــه و همچنیــن 

ــدون  ــه را ب ــن حمل ــدارد، ای ــکا ن ــی آمری ــوان فعل از ت

ــنگنت،  ــره در واش ــی کنگ ــت و حت ــورای امنی ــوز ش مج

ــرب  ــود خ ــک خ ــدان نزدی ــه متح ــاً ب ــام داده و رصف انج

ــه ای را دارد. ــن حمل ــد چنی ــه قص ــود ک داده ب

نکتــه جالــب دیگــر ایــن ماجــرا، اظهــارات »رکــس 

تیلرســون« وزیــر خارجــه آمریــکا، پــس از حملــه اســت؛ 

تیلرســون گفــت کــه دولــت آمریــکا رضورتــی منی دیــد 

ــش  ــاند! پی ــیه برس ــالع روس ــه اط ــه را ب ــن حمل ــه ای ک

ــه را  ــن حمل ــام ای ــود انج ــه ب ــفید گفت ــن کاخ س از ای

ــه  ــه نظــر می رســد ک ــه اطــالع روســیه رســانده اند. ب ب

ــکا  ــا اراده آمری ــپ قصــد دارد بحــران ســوریه را ب ترام

بــه پایــان برســاند و »بشــار اســد« را از کشــورش بیــرون 

ــاً  ــیده و تقریب ــر از راه رس ــه دی ــد ک ــا منی دان ــد، ام کن

ــدارد. ــه ای ن ــچ گزین هی

پیام انتخاباتی به ایران
ــه  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــت اع ــه رصاح ــا ب ــکا باره آمری

نگــران تغییــر رشایــط کنونــی در ایــران و روی کار 

آمــدن کســانی اســت کــه تهدیدهــای آمریــکا را توخالــی 

ــه حریــف  ــل آن ب ــد و حــارض نیســتند در مقاب می دانن

بــاج بدهنــد، از ســوی دیگــر یــک جریــان غرب گــرا نیــز 

کــه دســت های خالــی از دســتاورد دارد، ادامــه حضــور 

خــود را بــا ایــن توهــم توجیــه می کننــد کــه اگــر 

دیگــران روی کار بیاینــد و حــارض بــه ســازش بــا آمریــکا 

ــت!  ــدی اس ــکا ج ــی آمری ــه نظام ــر حمل ــند، خط نباش

یکــی از اهــداف حملــه ترامــپ بــه ســوریه را می تــوان 

جســت وجو  غرب گــرا  جریــان  ایــن  از  حامیــت  در 

کــرد. مخصوصــاً آن کــه ایــن جریــان نیــز یکــی از 

ــگ از رس  ــایه جن ــردن س ــود را دور ک ــتاوردهای خ دس

ــاعت  ــد س ــن چن ــی همی ــد و ط ــداد می کن ــت قلم مل

ــور،  ــان مزب ــراد شــاخص جری ــز برخــی از اف گذشــته نی

بــا  اســتناد بــه حملــه آمریــکا بــه ســوریه، بــر رضورت 

ــد. ــد ورزیده ان ــف تأکی ــا حری ــازش ب س

پایان ماه عسل 
بامــداد  ماجراجویــی  پیامــد  فوری تریــن  و  اولیــن 

ــکا در  ــیه از آمری ــنت روس ــه گرف ــپ، فاصل ــه ترام جمع

ــود. ترامــپ کــه اول بهمــن  خصــوص بحــران ســوریه ب

ــن«  ــر پوتی ــود، »والدیمی ــده ب ــفید ش ــاه وارد کاخ س م

ــرد و  ــاب می ک ــت خط ــیه را دوس ــور روس ــس جمه رئی

ــی زد. ــا وی م ــتی ب الف دوس

ــد در  ــان ده ــه نش ــرای اینک ــکو ب ــان، مس ــن می در ای

ارتبــاط بــا حــل بحــران ســوریه، حســن نیــت دارد، 

ســعی کــرد بــا آمریــکا در برخــی مســائل کنــار بیایــد و 

حتــی توافقنامــه هامهنگــی پــرواز در ســوریه را بــا کاخ 

ســفید امضــاء کــرده بــود؛ امــا حامقــت ترامــپ بــه ایــن 

ــن و کاخ  ــان کرملی ــه می ــان داد و فاصل ــل پای ــاه عس م

ــل برگشــت. ــت قب ــه حال ســفید یــک شــبه ب

روس هــا پیــش از ایــن بــه »بــاراک اوبامــا« اعتــامد 

نداشــتند و اکنــون نیــز پــس از یــک مقطــع دو ماهــه، 

فهمیدنــد کــه ترامــپ مثــل اوبامــا اصــالً قابــل اعتــامد 

ــش  ــا نی ــکا ب ــت آمری ــات دول ــپ و مقام ــت. ترام نیس

ــود  ــان روس خ ــه همتای ــن دو متوج ــه ای ــه ای ک و کنای

ــد و  ــان داده ان ــح نش ــود را واض ــت خ ــد، واقعی کرده ان

ــن  ــاختگی را از بی ــای س ــه پل ه ــود، هم ــتان خ ــا دس ب

برده انــد.

رئیس جمهــور آمریــکا قبــل از آنکــه بــه قــدرت برســد، 

خــود را مخالــف جنــگ در ســوریه نشــان مــی داد و بــه 

ــه  ــه ب ــود: »حمل ــه ب ــال، در ســال ۲۰۱۳ گفت ــوان مث عن

ــد،  ــون می گوی ــا اکن ــدارد.« ام ــودی ن ــچ س ــوریه هی س

»بایــد در ســوریه کاری بکنیــم« و یــا بــه همــراه دیگــر 

دســتیاران خــود، شــعار همیشــگی اوبامــا را تکــرار 

ــرود.« ــد ب ــد بای ــار اس ــد »بش ــد و می گوی می کن

مقامــات روســیه هــم کــه بــا فــرو افتــادن پــرده، چهــره 

واقعــی ترامــپ را دیدنــد، واکنش هــای تنــدی از خــود 

نشــان دادنــد؛ پوتیــن پــس از واقعــه الشــعیرات، گفــت 

کــه ایــن اقــدام آمریــکا، بــه روابــط مســکو و واشــنگنت، 

»رضبــه ای ســخت« وارد کــرد.

خارجــه  وزیــر  الوروف«  آن، »رسگئــی  بــا  همزمــان 

روســیه نیــز اعــالم کــرد: »متــام همکاری هــای بیــن 

روســیه و آمریــکا در ســوریه متوقــف می شــود. توافــق 

ــان مســکو و واشــنگنت در ســوریه،  ــروازی می ــت پ امنی

ــو شــد.« لحــن  ــه لغ ــود ک ــا ب ــن همکاری ه ــی از ای یک

نیــز مشــابه پوتیــن و  کالم ســایر مقامــات روســی 

ــیه  ــی روس ــیر دیپلامس ــر مس ــه از تغیی ــود ک الوروف ب

نســبت بــه آمریــکا حکایــت می کنــد. عــالوه بــر مــوارد 

فــوق، جنگنده هــای روســی نیــز مواضــع تروریســت ها 

ــا  ــد و صده ــاران کردن ــدت مبب ــه ش ــب«، ب را در »ادل

هالکــت  بــه  را  غــرب  حامیــت  مــورد  تروریســت 

ــاندند. رس

تحلیل ابعاد مختلف حمله ی موشکی آمریکا به سوریه
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ذوق زدگی تروریست ها
از  تروریســتی  گروه هــای  امــا  ســوریه  داخــل  در 

واشــنگنت  از  و  شــدند  زده  ذوق  آمریــکا،  حمــالت 

ــزارش  ــه گ ــه دهــد. ب ــن حمــالت ادام ــه ای ــتند ب خواس

تســنیم، »احمــد رمضــان« از رهــربان گــروه تروریســتی 

حمــالت  »امیدواریــم  گفــت:  معارضــان«  »ائتــالف 

ــوی حمــالت جنگنده هــای  ــا جل ــد ت ــه یاب ــی ادام هوای

ــه شــود.« منظــور  ــا ســالح های ممنوعــه گرفت ســوری ب

ایــن رسکــرده تروریســت ها، ماجــرای »خــان شــیخون« 

اســت. در ایــن حادثــه بــه دنبــال انفجــار انبــار ســالح 

ــته و  ــر کش ــدود ۱۰۰ نف ــره، ح ــه الن ــیمیایی جبه ش

بیــش از ۴۰۰ تــن مصــدوم شــدند. پــس از ایــن اتفــاق، 

ــوریه را  ــش س ــم ارت ــان تروریس ــر حامی ــکا و دیگ آمری

متهــم بــه مببــاران شــیمیایی کردنــد و حملــه موشــکی 

ــه  ــورت گرفت ــه ص ــن بهان ــه همی ــز ب ــعیرات نی ــه الش ب

اســت.

نکتــه جالــب دیگــر مربــوط بــه ماجــرای حمله موشــکی 

آمریــکا بــه الشــعیرات، یــورش همزمــان عنــارص داعــش 

ــود کــه  ــه مواضــع ارتــش در محــور حمــص- تدمــر ب ب

ــن، در اســتان  ــد. پیــش از ای ــه شکســت انجامی ــه ب البت

ــی و هامهنگــی  ــن همزمان ــز ای ــزور« ســوریه نی »دیرال

میــان حمــالت آمریــکا و داعــش بــه یــک پایــگاه ارتــش 

ــم. ــاهد بوده ای ســوریه را ش

زمینه سازی از قبل
ــل از  ــیه قب ــه روس ــخنگوی وزارت خارج ــاد س ــه اعتق ب

آنکــه اتفــاق خان شــیخون رخ دهــد، آمریــکا حملــه بــه 

ــود. ــرده ب ــگاه الشــعیرات را زمینه ســازی ک پای

عــالوه بــر ایــن ســخنگو، رسان کشــورهای انگلیــس، 

ــه هــم  ــم صهیونیســتی، عربســتان و ترکی فرانســه، رژی

ــکا  ــه آمری ــان حمل ــل در جری ــد کــه از قب اعــالم کرده ان

ــد. ایــن  قــرار داشــته اند و از آن حامیــت کامــل می کنن

صحبت هــا بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه ترامــپ 

قبــل از حادثــه خــان شــیخون، قصــد حملــه »محــدود« 

ــه ســوریه را داشــته اســت. ب

واکنش های خارجی
حامــی  جبهــه  می رفــت،  انتظــار  کــه  هامن طــور 

نتانیاهــو«  »بنیامیــن  مثــل  افــرادی  و  تروریســم 

طیــب  »رجــب  صهیونیســتی،  رژیــم  نخســت وزیر 

ــاه عربســتان، از  ــور ترکیــه و ش ــان« رئیس جمه اردوغ

ایــن حملــه اســتقبال کردنــد و خواســتار حمــالت بیشــر 

ــی خواســته همیشــگی خــود را در  ــه حت شــدند و ترکی

مــورد ایجــاد منطقــه پــرواز ممنــوع در ســوریه تکــرار 

ــی  ــکا، پیام ــه آمری ــت، حمل ــز گف ــو نی ــرد و نتانیاه ک

بــه کشــورهای حامــی ســوریه بــود! در برخــی مناطــق 

فلســطین اشــغالی نیــز صهیونیســت ها در واکنــش بــه 

ــد. ــن گرفتن ــوق، جش ــه ف حمل

کشــورهای آملــان، ژاپــن، ایتالیــا و اســرالیا، نیــز از حملــه 

ــر کل  ــرش« دبی ــو گوت ــد. »آنتونی ــت کردن ــکا حامی آمری

ــه رخ  ــی ک ــورد اتفاق ــت، در م ــم گف ــل ه ــازمان مل س

نــداده، اظهــار نظــر منی کنــد! »فرانســوا اوالنــد« و 

ــا انتشــار  ــگال مــرکل« رسان فرانســه و آملــان هــم ب »آن

بیانیــه ای مشــرک، »بشــار اســد« رئیــس جمهــور ســوریه 

ــه  ــه ســوریه دانســتند! البت ــکا ب ــه آمری را مســئول حمل

ــه  ــران حمل ــیه و ای ــزی، روس ــورها، اندون ــان کش در می

ــد. ــور را محکــوم کردن مذک

واکنش بشار اسد و ارتش
ــکا  ــدام آمری ــه ای، اق ــار بیانی ــا انتش ــم ب ــد ه ــار اس بش

آمریــکا  »دولــت  گفــت:  و  خوانــد  »احمقانــه«  را 

ــت  ــی نادرس ــر کارزار تبلیغات ــت تأثی ــاده لوحانه تح س

رســانه ها و ادعاهــای تروریســت ها قــرار گرفــت و 

ــی زد.« ــه نظام ــه حمل ــت ب دس

ارتــش ســوریه نیــز بــا صــدور بیانیــه ای، اعــالم کــرد کــه 

آمریــکا بــا ایــن تجــاوز، رشیــک داعــش و جبهــه النــره 

ــه  ــش ب ــش در واکن ــز ارت ــی نی ــه میدان ــد. در عرص ش

ــتان  ــکری« اس ــع الس ــه »مقال ــکا، در منطق ــدام آمری اق

حمــص علیــه داعــش دســت بــه عملیــات زد و هشــت 

کیلومــر مربــع از مناطــق تحــت اشــغال داعــش را آزاد 

کــرد.

چرا الشعیرات؟
در تحــوالت جــاری، ایــن ســؤال پیــش می آیــد کــه چــرا 

ــوریه،  ــش س ــدد ارت ــای متع ــان پایگاه ه ــکا در می آمری

پایــگاه الشــعیرات را هــدف قــرار داده اســت؟

پایــگاه خــربی »العهــد« در پاســخ بــه ایــن ســؤال، 

ــی در  ــش مهم ــعیرات نق ــگاه الش ــه پای ــزارش داد ک گ

شکســت دادن داعــش در »تدمــر« داشــته و عــالوه بــر 

ــش  ــا آت ــراً ب ــتی اخی ــش صهیونیس ــده ارت آن، دو جنگن

ســامانه موشــکی ایــن پایــگاه هــدف قــرار گرفتــه 

بودنــد. در ایــن حملــه، یــک جنگنــده ارسائیــل ســاقط 

شــده بــود. روســیه نیــز قصــد داشــت الشــعیرات را بــه 

ــد. ــز کن ــکی »اس-۴۰۰« مجه ــد موش ــامانه ض س

نتیجه حمله موشکی
ترامــپ زمانــی وارد صحنــه شــد کــه نســبتی بــا رشایــط 

موجــود نــدارد و بــه عبــارت دیگــر، او متعلــق بــه 

ــر  ــن مقطــع نیســت؛ در اوضــاع و احــوال جــاری اگ ای

ــه  ــاید ب ــود، ش ــت ب ــاه صف ــکا روب ــور آمری رئیس جمه

گونــه ای می توانســت ایــن کشــور را بــا خــران کمــری 

ــاه  ــه روب ــا ترامــپ ن ــد؛ ام از بحــران ســوریه خــارج کن

ــت  ــر اس ــه به ــت؛ بلک ــیر صف ــه ش ــت و ن ــت اس صف

بگوییــم کــه او مــرد اقدامــات خــام و نخراشــیده اســت 

و ایــن بــه منافــع آمریــکا رضبــه می زنــد و البتــه، 

ــرای کشــورهای اســالمی اســت! بزرگ تریــن موهبــت ب

روزنامه کیهان | 19 فروردین
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هنر انقالبی
»حکمت«  جستجوی  در  هرگز  )امروز(  »هرنمندان 

کار  »تکنیک«  در  که  دارند  سعی  تنها  آن ها  نیستند، 

در  آنچه  لکن  و  کنند  پیدا  بیشری  »مهارت«  خویش 

تکنیک و قالب کاری هرنی آن ها به مثابه محتوا اظهار 

می شود چیست، اگر حکمت نیست؟

اما  می کنیم.  بیان  را  خویش  احساسات  ما  گویند:  می 

مگر بیان احساسات انسان و اعتقادات او هیچ نسبتی 

نیست؟

این توهم ناشی از یک اشتباه حکمی یا فلسفی است که 

در عر ما رخ داده است. معمول است که انسان را به 

دو ساحت مجزا و مستقل از یکدیگر تقسیم می کنند: 

عقل و احساس؛ آن گاه علم را متعلق به ساحت عقل 

می پندارند و هرن را متعلق به ساحت احساس و نسبت 

و رابطه عقل و احساس را نیز معقول عنه می گذارند.«

)کتاب رستاخیز جان / ص ۱۵۹(

عروج  روز  است.  بزرگی  روز  ماه  فروردین  بیستم 

پروردگارش  با  که  عهدی  راه  در  که  عاشقی  پرستوی 

کرد  تالش  مجاهدانه  بود  بسته 

خرید  جان  به  را  رسزنش ها  و 

برای  باشد  واسطه ای  که  این  تا 

تابانیدن نور حق بر دل انسان. 

و  بود  هرنمند  هم  که  سیدی 

قلم  اهل  و هم  بود  هم عاشق 

سید  یعنی  تفکر،  و  حکمت  و 

شهیدان  )سید  آوینی  مرتضی 

به  بزرگ  روز  این  قلم(.  اهل 

گذاری  نام  انقالب  هرن  روز  نام 

برای  باشد  تذکری  تا  کرده اند 

بازگشت به هرن اصیل توحیدی.

اندک  مجال  این  در  نوشته  این 

بر آن است تا به اندازٔه وسع به 

هرن اصیل و انقالبی بپردازد.

آشنایی  نام  واژٔه  »هرن«  یقیناً 

که  چیزی  است؛  ما  همٔه  برای 

مغفول  یا  ما  امروز  جامعٔه  در 

کشیده  ابتذال  به  یا  و  مانده 

به  تبدیل  برخی  برای  تا  شده 

یک کاالی سودآور شود و یا یک 

کاالی تجملی برای ادعای فضل 

کردن معدودی دیگر. اما در این 

هم  که  است  هرن  حقیقت  بین 

مردم  هم  و  هرنمندان  سوی  از 

اعتنایی  بی  با  دوستان،  هرن  و 

شهیدان  سید  است.  مواجه 

هرن  حقیقت  دربارٔه  قلم  اهل 

می گوید: »هرن شیدایی حقیقت 

آن  بیان  قدرت  با  همراه  است. 

شیدایی و هرنمند کسی است که عالوه بر شیدایی حق، 

قدرت بیان آن را نیز از خداوند متعال گرفته است هر 

یک از این دو _شیدایی حق و قدرت بیان_ اگر نقص 

داشته باشد اثر هرنی خلق منی گردد... اصل الزم شیدایی 
»حق« است و »قدرت بیان« رشط کافی است.« 1

قول  به  یا  است  رضوری  امری  ما  برای  هرن  آیا  حال 

معروف2  مانند سبزی خوردن در سفرٔه زندگی ماست 

به  رضبه ای  نباشد  هم  اگر  و  است  بهر  باشد  اگر  که 

ما منی زند؟ مقام معظم رهربی در این باره می فرمایند: 

»شکی نیست کسانی که تفکرات یا انگیزه ها یا اهوای 

چیزی  هرن  کرد.  خواهند  استفاده  هرن  از  دارند،  غلط 

است که همٔه ذی شعورهای عامل - عامل و مستمع - با 

به کار بردن و با التذاد به آن، می خواهند استفاده کنند. 

باشد،  دارد که صاحب عقل  دنیا کسی وجود  در  اصالً 

ولی نخواهد از هرن استفاده کند؟ طبیعی است که همه 

می خواهند از هرن استفاده کنند. یکی از انواع استفاده 

هم این است که یک نفر، اندیشٔه ناپاکی را با یک وسیلٔه 

امیرحسن نواب | کارشناسی مکانیک

هرنی در ذهنها بریزد. بنابراین، آن فرد هم می خواهد از 

هرن استفاده کند - اصالً جای مالمت نیست - مثل پول و 

سالح که از آن استفاده می کنند.

را منی شود  ناپاک  و روشهای  اندیشه ها  جلوی صاحبان 

آن  بیاییم  که  است  این  کرد،  که می شود  کاری  گرفت. 

استفاده  ناپاک می خواهد  اندیشٔه  چیزی را که صاحب 

اندیشٔه  اختیار رسپنجٔه مقتدر  در  است،  یا کرده  بکند 

مقدس و پاک و واال قرار بدهیم؛ وااّل اگر آن اندیشٔه پاک 

و مقدس و واال نتوانست از این مایه استفاده کند، شکی 
نداریم که عقب خواهد ماند.« 3

دیده  به خود  را  زیادی  اسالم هرنمندان  و  ایران  تاریخ 

است و از آن جا که تاریخ، بخشی از هویت یک ملت 

است این هرنمندان و فرهنگی که آنان را به وجود آورده 

است هم بخشی از هویت ماست. هرچند حق این است 

که دربارٔه تاریخ هرن اسالمی_ایرانی به تفصیل صحبت 

و  معامران  خطاطان،  نگارگران،  شعرا،  زندگی  و  کنیم 

آنان  غیره را بررسی کنیم و حقیقت هرن را در زندگی 

آن  مجال  اما  کنیم؛  جستجو 

به  کلی تر  نگاهی  از  و  نیست 

بررسی برخی از مؤلفه های هرن 

انقالبی می پردازیم.

شاخصه های  مهم ترین  از  یکی 

هرن انقالبی این است که هرنی 

خنثی  عنوان  هیچ  به  که  است 

بر خالف هرن روشنفکر  نیست. 

مآبانه )به تعبیر غلط و فارغ از 

مدرن یا پست مدرن بودن( که 

اغلب خود را بی طرف می داند 

در  هرن  که  می کنند  ادعا  و 

اختیار هیچ تفکری قرار منی گیرد 

را  خود  انقالبی  متعالی  هرن 

اندیشٔه  و  حکمت  به  وابسته 

اصیل اسالم می داند. و این برای 

نیست  مسلمین هرگز یک جرم 

که می خواهند هرن را تجلی گاه 

دهند؛  قرار  خویش  معتقدات 

و  فلسفی  مکاتب  متام  بلکه 

را  هرن  تا  آنند  بر  دنیا  تفکرات 

در اختیار خویش بگیرند و مگر 

می توان منادی عقل و شعور بود 

ولی به هرن بی اعتنا بود؟ امروزه 

هرنمندان مطرح جهان هر کدام 

ادیان و مذاهب و  پیروان  از  یا 

فرق مختلف جهان اند و یا پیرو 

از  می توان  مگر  مادی.  مکتبی 

اسپیلربگ، فینچر، برادران نوالن، 

کلینت ایستوود، لینچ و غیره در 
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عرصه سینام یا داوینچی و پیکاسو در عرصه نقاشی و 

دیگر هرنمندان نامی برد اما به فلسفه یا جهات سیاسی 

و فکری و گاه مذهبی آثار آن ها اشاره نکرد؟ یا در عرصٔه 

موسیقی آیا می توان ترانه های فمینیستی زنان خواننده 

مشهور دنیا و یا رپر هایی که ذات هرنشان اعراضی و 

انتقادی است و با سیاست گره خورده و یا پدیده ای به 

نام مایکل جکسون را بدون جهات فکری و سیاسی شان 

جهان  فلسفی  اشتباه  از  انقالبی  هرن  گرفت؟  نظر  در 

ساحت  از  اندیشه  ساحت  جدایی  به  قائل  که  امروز 

به  متعلق  را  هرن  و  است  انسان  وجود  در  احساس 

ساحت احساسی وجود آدمی و جدای از ساحت عقلی 

می داند مرباست. هرن انقالبی هیچ گاه با سلربیتی های 

همیشه خندانی که از درد مستضعفین عامل بی خربند 

و با سیاست کاری ندارند تا زندگی شادی داشته باشند 

و مدام شعار می دهند تا »حالشان خوب شود«، جمع 

منی شود. شهید آوینی در انتقاد به احوال این هرنمندان 

می گوید: »هرنمندان با رغبت فراوان حارضند در خدمت 

تبلیغ صابون و پودر لباس شوئی و غیره آفیش فیلم های 

سینامیی کار کنند اما چون سخن از صدور انقالب و یا 

پشتیبانی از رزم آوران میدان مبارزه با استکبار جهانی 

قبول  آقا  نه  که:  می کنند  ترش  روی  می آید  میان  به 

را می خشکاند!  سفارش هرن 

این کدام هرن است که برای 

فوران  تجارتی  پروپاگاند 

به  عشق  برای  اما  می کند 

این  با  هرنمند  آیا  نه؟  خدا، 

انتخاب نوع تعهد خویش را 

حال  است؟  نکرده  مشخص 

آن که آزادی حقیقی تنها در 

عشق به خدا است و هرن آن 

آزاد می شود که  گاه حقیقتاً 

غایتش وصول به حق باشد... 

هرن اگر برای هرن نباشد برای 

نباید  هم  دیگری  چیز  هیچ 

باشد جز عشق به خدا. چرا 

که هر تعلقی جز این وزر و 

وبال و غل و زنجیری است 

برگرده روح که او را به زمین 
می چسباند.« 4

هرن  که  دیگری  شاخصٔه 

که  است  این  دارد  انقالبی 

آن  رگ های  در  حکمت 

جریان دارد و هرنی بصیرت 

یعنی  زا  غفلت  نه  افزاست 

در مسائل مختلف چند قدم 

از مخاطب خود جلوتر است 

می کند.  راهنامیی  را  او  و 

منبع  از  هرنی  اثر  یقین  به 

رسچشمه  هرنمند  درونی 

انقالبی  هرنمند  و  می گیرد 

کسی است که محتوای الهی 

آن  به  خود  وجود  در  که 

فرم هرنی  با  را  یافته  دست 

محتوا  از  مسلامً  که  خود 

جدا نیست می آمیزد و از او چیزی به ظهور می رسد که 

انسان ها را به آن چه که به آن دلبسته است و عشق 

از آن جا  می ورزد دعوت می کند یعنی حرضت حق و 

به  که  به چیزی  نسبت  و  نیست  ارزش هرن مطلق  که 

ارزش ترین  با  هرن  این  است،  ارزشمند  می پردازد  آن 

هرنهاست.

به  که  است  این  متعالی  و  انقالبی  هرن  شاخصٔه  دیگر 

از  برخی  شاید  می بخشد.  تحرک  و  امید  خود  جامعٔه 

تلخ  جامعه  واقعیت  که  کنند  فکر  گونه  این  هرنمندان 

است و باید آن را گفت. ولی باید به آن ها گفت این شام 

هستید که نگاه تلخ و نا امید خود را به جامعه تحمیل 

می کنید. آری باید واقعیت را دید و هامن را گفت. اما 

از دریچٔه حکمت الهی واقعیت بسیار امید بخش است 

و هرن متعالی از این دریچه به هستی می نگرد و مردم 

را بر این می دارد تا این گونه جهان را ببینند و نتیجٔه 

نگاه توحیدی به جهان، نشاط و تحرک برای بهر زندگی 

کردن است.

به  که  بود  انقالبی  هرن  شاخصه های  از  منتخبی  این 

نقل  به  تذکر  برای  حال  شد.  داده  توضیح  اختصار 

مسئولین  مسئولیت  بارٔه  در  انقالب  رهرب  از  جمالتی 

فرهنگی کشور در قبال هرن انقالب پرداخته می شود:

و  کنند  کمک  شام  به  بایستی  مختلف  »دستگاه های 

موانع را از رس راهتان بردارند، تا ان شاءاللَّه بتوانید پایه 

را هرچه  اسالمی  اصیل  و  مرکزی هرن صحیح  و هستٔه 

بدهید.  شکل  و  کنید  پایه گذاری  ریشه دارتر  و  قویر 

آنان چیز  روحیٔه  و  فکر  اما  که هرنمندند،  دیگران هم 

دیگر و طور دیگری است، باید بدانند که حقیقتاً دریغ 

و حیف است که آن رسمایه و هرن، در راه چیزی غیر از 

راه خدا و معنویت و انقالب و نجات انسانها و کمک 

به محرومان و مستضعفان به کار برود و نیز حیف است 

که در مصارف و راههای خیلی کم ارزشی که متأسفانه 

به  )خطاب  رود.«5  به کار  می روند،  به کار  مبتذالت  آن 

جمعی از هرنمندان(

»به نظر من تلویزیون، صدا و سیام و بخصوص بخش هرن 

منایشی - بخش رسیال و فیلم - امروز برای ما از همیشه 

مهمر است. من به هیچ وجه یک نگاه مسامحی و گذرا 

و باری به هر جهتی نسبت به تلویزیون ندارم. هرنهای 

منایشی خیلی مهمند؛ ابعاد تأثیرگذاری و فرهنگ سازی 

هرنهای منایشی خیلی وسیع است و امروز ما به عنوان 

یک ملتی که چون زنده است، چون حرف دارد، چون 

احساس هویت و وجود می کند، پس دشمنهای بزرگی 

هم دارد، مواجهیم با دشمنی هائی از راه های مختلف، 

به شیوه های مختلف و از جمله به 

شیؤه استفاده های هرنی و بیش از 

همه، هرن منایش. این نشان می دهد 

که ما به عنوان یک ملت زنده، به 

دنیا  در  که  مجموعه ای  یک  عنوان 

هدفی  و  داریم  گفنت  برای  حرفی 

مسئلٔه  روی  باید  چقدر  داریم، 

و  بورزیم  اهتامم  منایشی  هرنهای 

رسمایه گذاری مادی و معنوی کنیم. 

موضوع  این  به  حقیقتاً  من  لذا 
اهمیت می دهم.« 6

این  است  اهمیت  که حائز  نکته ای 

دو حالت  از  ما  مسئولین  که  است 

دلبستٔه  که  این  اول  نیستند،  خارج 

اسالمی هستند  انقالب  و  نظام  این 

تعلق  هیچ  که  این  دوم  حالت  و 

اسالمی  انقالب  و  اسالم  به  خاطری 

رخنه  وجودشان  در  نفاق  و  ندارند 

کرده و مانند موارد مشابه که اکنون 

می برند  رس  به  کشور  از  خارج  در 

انقالب  به  زدن  رضبه  دنبال  به 

تکلیف  دوم  حالت  در  هستند. 

باید  اما در حالت اول  روشن است 

هرن  و  هرنمندان  تا  بگامرند  همت 

روز  و  آیند  بیرون  انزوا  از  انقالبی 

به روز تفکر اسالمی را با هرنشان در 

رستارس جهان بیشر گسرش دهند.

به امید ظهور...

1. کتاب مقاومت، ش 4، ص 50.

2. تعبیر از دکر حداد عادل

1368/8/21 .3

4. سوره، ش 4، ص 24.

1368/8/21 .5



7

سید مهدی مدینه | کارشناسی برق

گرامین، بانکی که فقط به فقرا وام می دهد!

بانکــی برپایــٔه کســب وکار اجتامعــی و با بیــش از 2500 

شــعبه و بــا نــرخ بازگشــت وام نزدیــک بــه 99 درصــد!

ــد  ــه می باش ــر مجموع ــه زی ــامل 25 موسس ــن ش گرامی

کــه در زمینه هــای انــرژی، اینرنــت، تلفــن و تلفــن 

ــی و آموزشــی و ...  همــراه، کشــاورزی، خدمــات درمان

فعالیــت می کننــد.

اگــر دوســت داریــد دربــاره گرامیــن و مؤسســات زیــر 

و  اجتامعــی  کســب وکار  همچنیــن  و  آن  مجموعــه 

ــب  ــن مطل ــد، ای ــس بیشــر بدانی پروفســور محمــد یون

ــد. ــت ندهی را از دس

محمــد یونــس ســومین فرزنــد از 9 فرزنــد خانــواده 

یونــس اســت. او در ســال 1940 در یکــی از بزرگریــن 

بــه  خانــواده ای مذهبــی  در  و  بنــگالدش  شــهرهای 

ــا آمــد. تحصیــالت خــود را در مدرســه دانشــگاهی  دنی

شهرشــان گذرانــد و همــراه بــا درس، هرنهــای دیگــری 

ــز آموخــت. ــک را نی ــد نقاشــی و طراحــی و گرافی مانن

ــدرس  ــوان م ــه عن ــال ب ــدت 4 س ــه م ــالگی ب در 21 س

اقتصــاد مشــغول بــه کار شــد. در ایــن مــدت او متوجــه 

شــد کــه مــواد بســته بنــدی از خــارج ازبنــگالدش وارد 

می شــود و در داخــل کشــور امکاناتــی بــرای تولیــد 

جعبــه یــا مــواد بســته بنــدی وجــود نــدارد. او پــس از 

ــی  ــدرش، از بانک ــازه از پ ــب اج ــردن و کس ــد ک متقاع

ــدی و  ــته بن ــه بس ــاً کارخان ــرد و رسیع ــای وام ک تقاض

چاپخانــه ای را بــا کمــک صــد کارگــر راه انــدازی منــود. 

گرامین
نمونه اتکا به توان داخلی )1(

بــا گذشــت زمــان ایــن طــرح تبدیــل بــه پــروژه موفقــی 

ــت  ــه دس ــی ب ــل توجه ــود قاب ــال س ــر س ــه ه ــد ک ش

ــی آورد. م

بــا وجــود همــه ایــن موفقیت هــا بــاز هــم می خواســت 

بــه تحصیــل ادامــه دهــد و در ســال 1965 بــا اســتفاده 

از بــورس تحصیلــی بــه آمریــکا ســفر منــود تــا در مقطــع 

ــس از اخــذ مــدرک  ــل دهــد. او پ دکــری ادامــه تحصی

دکــری بــه عنــوان مــدرس مشــغول بــه کار می شــود.

در ســال 1972 یونــس بــه بنــگالدش بازگشــت. بنگالدش 

یکــی از فقیرتریــن کشــورهای جهــان اســت. ایــن کشــور 

ــل  ــه دلی ــدارد و ب ــی ن ــل توجه ــی قاب ــر زمین ــع زی مناب

موقعیــت جغرافیایــی همیشــه در معــرض ســیل ها 

و طوفان هــای عظیــم موســمی قــرار دارد. در طــی 

ــی  ــه کل ــور ب ــن کش ــگالدش، ای ــتقالل بن ــای اس جنگ ه

ویــران شــد و پــس از اســتقالل، قحطــی گســرده ای در 

ــدار گشــت. پــس از بازگشــت، یونــس  ایــن کشــور پدی

ــوان رییــس دپارمتــان اقتصــاد دانشــگاه شــهرش  ــه عن ب

مشــغول بــه کار شــد.

او پــس از مشــاهده فقــر، تبعیــض و بــی عدالتــی 

ــه  ــورش، ب ــوص در کش ــه خص ــان و ب ــرده در جه گس

درســتی تئــوری اقتصــادی بازارهــای آزاد شــک کــرد 

ــادی،  ــای اقتص ــه نظریه ه ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای و ب

ــی  ــری ب ــنگی را ام ــر و گرس ــورد فق ــو در م ــت و گ گف

ارزش می داننــد و بازارهــای نامحــدود امــروز بــه شــکل 

ــی  ــی طراح ــکالت اجتامع ــل مش ــرای ح ــان، ب فعلی ش

ــکالتی  ــی مش ــت حت ــن اس ــس، ممک ــده اند و برعک نش

مثــل فقــر، بیــامری، آلودگــی، فســاد، جــرم و نابرابــری 

ــد. ــش دهن را افزای

ــر  ــرگ و می ــدید و م ــر ش ــاهده فق ــس از مش ــس پ یون

مــردم در اثــر قحطــی و کمبــود غــذا، بــه همــراه 

تعــدادی از دانشــجویانش بــرای کمــک بــه مــردم فقیــر 

ــد. او در  ــگالدش رفتن ــتاهای بن ــه روس ــی زده ب و قحط

جریــان تحقیقاتــش متوجــه شــد کــه بــا پولــی کمــر از 

ــواران  ــت رباخ ــوار را از دس ــد 42 خان 17 دالر، می توان

ــتاییان  ــد! روس ــات دهن ــر نج ــه فق و دالالن و در نتیج

بــه دلیــل نداشــنت پــول بــرای تهیــه مــواد اولیــه مجبــور 

ــواران  ــا خ ــا رب ــول را از دالالن و ی ــن پ ــه ای ــد ک بودن

گرفتــه و محصــول نهایــی را بــا قیمتــی انــدک بــه 

هامن هــا بفروشــند و در طــی ایــن چرخــه همیشــه در 

ــد. ــه رس می بردن ــی ب ــر و بدبخت فق

او بــرای حــل ایــن مشــکل از بانک هــا کمــک خواســت. 

امــا هیــچ بانکــی حــارض بــه دادن وام )حتــی بــه مقــدار 

ــدام  ــود اق ــد. اوخ ــر منی ش ــان های فقی ــه انس ــدک( ب ان

بــه وام دهــی خــرد بــه فقــرا کــرد و در کــامل تعجــب 

مشــاهده منــود کــه متــام فقــرا وام هــای خــود را در رس 

ــا  ــه بانک ه ــت را ب ــن موفقی ــد. او ای ــد بازگرداندن موع

نشــان داد و حتــی حــارض شــد خــود ضامــن فقــرا شــود، 

امــا بانک هــا بــاز هــم حــارض نشــدند کــه بــه فقــرا وام 

خــرد اعطــا کننــد.

و  بانک هــا  از  کــردن  امیــد  قطــع  از  پــس  یونــس 
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ــرد  ــم می گی ــک داری، تصمی ــوم بان ــیوه های مرس ش

کــه خــود بانکــی را تأســیس کنــد کــه بــه فقــرا بــدون 

ضامــن وام خــرد دهــد. و ایــن چنیــن بانــک گرامیــن 

ــٔه کســب وکار اجتامعــی  ــر پای )بــه معنــای روســتا( ب

متولــد می شــود.

محمــد  ابداعــات  از  یکــی  اجتامعــی  کســب وکار 

یونــس اســت.

کســب وکار اجتامعــی، کســب وکاری اســت کــه هدف 

اصلــی تأســیس آن اجتامعــی اســت و رضر ده نیســت 

بــه ایــن معنــا کــه ســود حاصــل از فعالیت هــای 

ــن  ــودی بی ــت و س ــر اس ــر از صف ــا بیش ــر ی آن براب

ســهامداران تقســیم منی کنــد.

اصول کسب وکار اجتامعی
ــت،  ــرده اس ــی ک ــس معرف ــد یون ــه محم ــق آنچ طب

کســب وکارهای اجتامعــی بایــد بــه هفــت اصــل 

ــند. ــد باش پایبن

ــد  ــی عبارت ان ــب وکارهای اجتامع ــل کس ــت اص هف

از:

۱- هــدف کســب وکار اجتامعــی، غلبــه بــر یــک 

ــوزش،  ــر، آم ــر: فق ــی نظی ــکل اجتامع ــد مش ــا چن ی

بهداشــت، محیط زیســت و ... هســت و کســب وکار 

اجتامعــی بــرای کســب ســود حداکــر ایجــاد نشــده 

اســت.

ــد ازلحــاظ اقتصــادی و  ــی بای ۲- کســب وکار اجتامع

ــدار و خودگــردان باشــد. ــی، پای مال

کــه  میــزان  هــامن  بــه  رسمایه گــذاران   -۳

دریافــت  می تواننــد  را  کرده انــد  رسمایه گــذاری 

کننــد و هیــچ ســودی بــه آن هــا پرداخــت منی شــود.

ــی  ــب وکار اجتامع ــرای کس ــه ب ــودی ک ــی س ۴- متام

بهبــود  و  گســرش  بــرای  بایــد  می شــود  حاصــل 

اثرگــذاری اجتامعــی در هــامن کســب وکار اجتامعــی 

یــا کســب وکار اجتامعــی دیگــر، رسمایه گــذاری شــود.

بــه  نســبت  اجتامعــی  کســب وکار  یــک   -۵

آن  فعالیت هــای  و  دارد  دغدغــه  محیط زیســت 

نبایــد آثــار منفــی زیســت محیطی داشــته باشــد.

۶- افــرادی کــه در کســب وکار اجتامعــی فعالیــت 

دیگــر  بــا  برابــر  حقوقــی  از  بایــد  می کننــد 

کســب وکارها و رشایــط کاری بهــر بهره منــد باشــند.

لــذت  بــا  بایــد  اجتامعــی  انجــام کســب وکار   -۷

باشــد! همــراه 

اگــر عالقه منــد هســتید کــه در مــورد کســب وکار 

اجتامعــی و آینــده گرامیــن بیشــر بدانیــد، قســمت 

ــد...! ــت ندهی دوم را از دس

از  را  خـــود  نظـــرات  و  نقدهـــا 

ـــرام  ـــات تلگ ـــا رب ـــل ی ـــق ایمی طری

ــد. ــرار دهیـ ــا قـ ــار مـ در اختیـ

ــکاف در رسارس  ــض و اعت ــام البی ــاز ای ــه آغ ــا توجــه ب ب

کشــور از فــردا یعنــی ســیزدهم مــاه مبــارک رجــب، در 

ادامــه تذکراتــی از رهــرب معظــم انقــالب را در ایــن بــاب 

مــی خوانیــد:

هدف از برنامه های اعتکاف باید نزدیک کردن دل 

و مغز معتکفین به خدا باشد.
ــد، هــم هوشــمندانه باشــد، هــم  ــزی هــم بای برنامه  ری

ــرای  ــکاف ب ــد. اعت ــکاف باش ــای اعت ــه معن ــه ب ــا توّج ب

ــه کار  ــد چ ــام ببینی ــت. ش ــدا اس ــه خ ــدن ب ــک ش نزدی

میتوانیــد بکنیــد کــه هــم دل او بــه خــدا نزدیــک 

ــه خــدا نزدیــک بشــود؛  بشــود، هــم مغــز و ذهنــش ب

ــن  ــان در درون، در دل، در باط ــی انس ــاً وقت ــه طبع ک

ــرد، در ظاهــِر او هــم  ــدا ک ــس پی ــال ان ــا خــدای متع ب

ــود.  ــان داده میش ــم نش ــر ه ــذارد و در ظاه ــر میگ اث

وقتــی حالــت خشــوع بــه انســان دســت داد، خضــوع 

ــت در  ــن آن  وق ــد؛ و ای ــوع می  آی ــال خش ــه دنب ــم ب ه

زندگــی اثــر میگــذارد؛ ایــن جوانــی کــه بعــد از ایــن ســه 

روز از اعتــکاف آمــد بیــرون، پاکیــزه میشــود، شستشــو 

ــد بیــرون؛ ایــن برایــش ذخیــره اســت.  میشــود و می  آی

ــی اســت: ســه روز  ــز باعظمــت و مهّم ــی چی ــن خیل ای

روزه  داری، و انقطــاع از دنباله  هــای متعــارف زندگــی، و 

توّجــه بــه خــدای متعــال و بــه معنویـّـات و بــه معــارف 

و بــه توحیــد؛ اینهــا خیلــی بــاارزش اســت. مراقــب 

ــت  ــت هدای ــرد، درس ــام بگی ــت انج ــن درس ــید ای باش

بشــود؛ گوینــدگان خوبــی باشــند، برونــد حــرف بزننــد، 

ــای  ــد. از جنجاله ــاد بدهن ــا ی ــه آنه ــی را ب ــارف دین مع

گوناگونــی ]هــم[ کــه در حاشیه  ســازی  های معمــول 

ــه روز  ــن س ــود و ای ــز بش ــد، پرهی ــش دارن ــه نق جامع

ــد  ــد آمدن ــوی. حــاال بع ــات معن ــرای جه ــم ب را بگذاری

ــر  ــای دیگ ــر و عرصه  ه ــای دیگ ــی میدانه ــرون، خیل بی

زندگــی هســت کــه انســان در آن عرصه  هــا در جامعــه 

وارد میشــود، اّمــا در ایــن ســه روز، ارتباطگیــری بــا خــدا 

ــود. ــزی بش ــرای آن[ برنامه  ری ــد و ]ب ــل باش اص
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برنامه های جمعی اعتکاف با خلوت هر کدام از 

معتکفین منافات پیدا نکند.
ــور  ــن ام ــوط - در ای ــه مســئولین مرب ــن همین جــا ب م

ــامع  ــم: اگرچــه کــه اجت ــا - یــک سفارشــی بکن اعتکافه

هــزاران نفــر در جاهــای مختلــف یــک فرصــت خوبــی 

ــاجد، در  ــئولین مس ــی از مس ــنیده ایم بعض ــت و ش اس

ایــن فرصتهــا برنامه هــای جمعیــای میگذارنــد کــه مثــالً 

ــم  ــن میخواه ــن م ــد؛ لک ــتفاده بکنن ــر اس ــراد، بیش اف

ــکاف،  ــن برنامه هــای جنبــی مراکــز اعت ــم ای عــرض بکن

جــوری نباشــد کــه بــا خلــوت هــر کــدام از معتکفیــن 

منافــات پیــدا کنــد.

ــع  ــد، در واق ــام میدهن ــا انج ــه جوانه ــی ک ــن اعتکاف ای

ــکاف بیشــر یــک  ــد. اعت ــا خــدا خلــوت میکنن ــد ب دارن

ــت.  ــا خداس ــاط ب ــک ارتب ــاد ی ــت؛ ایج ــردی اس کار ف

جــوری نشــود کــه برنامه هــای جمعــی ایــن مراکــز 

اعتــکاف، حــال خلــوت و حــال ارتبــاط فــردی و قلبــی 

ــرد. مجــال  ــا بگی ــد ی ــف بکن ــراد ضعی ــا خــدا را در اف ب

ــرآن  ــا ق ــن جوانه ــد ای ــد؛ بگذارن ــت بگذارن ــد؛ وق بدهن

بخواننــد، نهج البالغــه بخواننــد، صحیفــه ی ســجادیّه 

ــد. بخوانن

اعتــکاف، صحیفــه ی  ایــام  ایــن  در  مــن  بخصــوص 

ــجادیه  ــه ی س ــن صحیف ــم. ای ــه میکن ــجادیه را توصی س

واقعــاً کتــاب معجزنشــانی اســت.

اینهــا فقــط دعــا نیســت؛ درس اســت؛ ایــن کلــامت امــام 

ســجاد - و همــه ی ادعیــه ای کــه از امئــه )علیهم الّســالم( 

ــر اســت  مأثــور اســت و بدســت مــا رســیده اســت - پ

از معــارف.

87/4/26

بهرتین جوانان، آن هایی هستند که صاحب فکر و 

با اندیشه باشند.
همیــن دانشــگاه تهــران مــا، همیــن مســجد دانشــگاه، 

شــاهد عبــادت و راز و نیــاز و منــاز جامعــت و اعتــکاف 

و روزه دارِى برجســته ترین جوانــان ایــن مملکــت اســت. 

ــه  ــتند ک ــی هس ــور، جوانان ــر کش ــان ه ــن جوان بهری

صاحــب فکــر و بــا اندیشــه باشــند. قاعدتــاً و غالبــاً در 

میــان دانشــجویان، این طــور کســانی بــه صــورت وافــر 

ــم  ــجویان ه ــر دانش ــن غی ــه در بی ــوند؛ البت ــدا میش پی

این طــور جوانــان خــوب هســتند، ولــی در زمــان قدیــم 

-زمــان مــا کــه جــوان بودیــم- در میــان دانشــجویان، در 

ــر و در  ــگاه های دیگ ــی دانش ــران و بعض ــگاه ته دانش

همــه ی ایــران، شــاید هــزار نفــر اعتــکاف منیکردنــد. در 

ــود، شــاید چنــد صــد  ــادت ب قــم کــه مرکــز دیــن و عب

ــردم  ــود؛ م ــول نب ــد. معم ــکاف میکردن ــه اعت ــر طلب نف

ــد. دور بودن

76/10/12
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